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śpiewa
„REQUIEM”
Mozarta

W imieniu Zast´pcy Burmistrza Dzielnicy Wawer Leszka Baraniewskiego zapraszamy 24 marca na przepi´kne wydarzenie muzyczne w Zerzniu. W koÊciele pw. Wniebowzi´cia NMP przy
ul. Trakt Lubelski 157 wystàpi Paƒstwowy Zespó∏
Ludowy PieÊni i Taƒca „Mazowsze” z koncertem
wielkopostnym, na który z∏o˝à si´ pieÊni pasyjne
oraz jedna z najpi´kniejszych pere∏ muzyki klasycznej – „Requiem” W.A. Mozarta.
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Wystàpià:
Katarzyna Miàsik – sopran
Anna ¸ukawska – mezzosopran
Andrei Baravik – tenor
Karol Skwara – bas
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SoliÊci, chór i orkiestra PZLPiT „Mazowsze” im.
T. Sygietyƒskiego
Dyrygent – Jacek Boniecki
Przygotowanie chóru – Miros∏aw Ziomek

Choç „Mazowsza” chyba nikomu nie trzeba
przedstawiaç, to jednak warto przypomnieç, ˝e
jest to jeden z najwi´kszych na Êwiecie zespo∏ów
artystycznych, który w swoim repertuarze prezentuje bogactwo polskiego folkloru. Ponadto w tym
roku zespó∏ Êwi´tuje 70-lecie istnienia. Prawdopodobnie okazja do us∏yszenia ich w naszej dzielnicy
w tym jubileuszowym roku ju˝ si´ nie powtórzy.
Wst´p wolny.
Redakcja

REKL AMA
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Anteny TV, UHF, VHF, SAT • Kamery HD-TVI, IP
Zasilacze • Alarmy • Automatyka do bram
Domofony • Wideodomofony
OÊwietlenie LED: taÊmy, sterowniki, ˝arówki

MONTAŻ SPRZEDAŻ

tel: 884 864 592
USŁUGI BUDOWLANE
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• budowa
• remont
• elektryka
• hydraulika
• wykończenie
wnętrz

najlepsze
k a r my d l a
zwierząt !

Na Paƒstwa ˝yczenie sprowadzimy ka˝dà karm´
i dostarczymy bezpoÊrednio do domu.

www.koliberek-karmy.pl

tel. 731

224 464

Koliberek to:
G karmy suche G wilgotne G weterynaryjne
G przysmaki G ˝wirki G trociny G krople
G obro˝e przeciw pchłom i kleszczom... itp.

Zapraszamy: pon.–pt. 1100–2000, sob. 900–1400

ul. PŁOWIECKA 27 (róg Âwieckiej)
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Luty w Radzie Dzielnicy
D∏ugo wyczekiwane remonty g∏ównych ulic sta∏y
si´ faktem. Zarzàd Miejskich Inwestycji Drogowych og∏osi∏ plany przebudowy ulicy Trakt Lubelski na odcinku od
Zwoleƒskiej do Borowieckiej. Wa∏ Miedzeszyƒski
od Traktu Lubelskiego do planowanej trasy S2
równie˝ zostanie poszerzony. Ponadto Zarzàd
Dróg Miejskich wyremontuje ul. Bronis∏awa
Czecha na odcinku od ul. KoÊciuszkowców
w stron´ Starej Mi∏osny.
Bezpieczeƒstwo mieszkaƒców jest priorytetem Dzielnicy i w zwiàzku z tym zosta∏ równie˝
og∏oszony przetarg na przebudow´ ulic Bronowska – Mas∏owiecka – Wodniaków. Na oferty firm
czekamy do 19 marca.
Kontynuujàc wàtek bezpieczeƒstwa, planujemy zmian´ organizacji ruchu na ul. Bursztynowej i ˚egaƒskiej – powstanie tam sygnalizacja
Êwietlna. Jej rolà b´dzie uspokojenie ruchu, którego nat´˝enie wzros∏o znaczàco po otwarciu

tunelu pod torami kolejowymi w Mi´dzylesiu.
Droga ta przenosi bowiem zasadniczy ruch z tej
cz´Êci Wawra, a skrzy˝owanie z ul. Bursztynowà
to jeden z czarnych punktów na drogowej mapie Warszawy.
Trójwlotowe skrzy˝owanie ˚egaƒskiej i Bursztynowej zostanie wyposa˝one w pe∏nà instalacj´
sygnalizacyjnà – maszty, sygnalizatory, sterowanie, okablowanie i detekcj´. Âwiat∏a b´dà dzia∏aç
w akomodacji, dostosowujàc si´ do nat´˝enia ruchu. Uporzàdkujemy te˝ parkowanie, m.in. poprzez ustawienie s∏upków blokujàcych i poszerzenie po∏udniowego wlotu skrzy˝owania. Dodatkowo, aby lepiej skanalizowaç ruch, wyspa
dzielàca jezdnie na zachodnim wlocie zostanie
wyd∏u˝ona o ok. 20 metrów. Istniejàcy azyl z prefabrykatów na przejÊciu przez ul. ˚egaƒskà zastàpimy konstrukcjà z materia∏ów budowlanych.
Jakie jeszcze inwestycje sà na horyzoncie?
Plany rozbudowy szko∏y nr 124 w Falenicy
przy ul. Bartoszyckiej. 500 dni ma wykonawca
na przygotowanie dokumentacji projektowej,
uzyskanie pozwolenia na budow´ i wykonanie
nowego skrzyd∏a szko∏y. Koszt inwestycji to ponad 4,5 mln z∏.

Z myÊlà o aktywnych mieszkaƒcach naszej
dzielnicy w planach jest tak˝e budowa ciàgu pieszo-rowerowego w ulicy Bys∏awskiej, która jeszcze w tym roku zostanie zakoƒczona.
Uwaga, zmiany rozk∏adu jazdy pociàgów PKP!
11 marca wchodzi w ˝ycie korekta rozk∏adu
jazdy pociàgów zwiàzana z pracami modernizacyjnymi prowadzonymi przez PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. Dla mieszkaƒców dzielnicy Wawer
najistotniejsza zmiana b´dzie dotyczyç okresu od
26 marca do 14 kwietnia w zwiàzku z budowà po∏udniowej obwodnicy Warszawy. Wówczas ruch pociàgów na odcinku Warszawa Wawer – Warszawa Falenica b´dzie prowadzony po
jednym czynnym torze. Cz´Êç pociàgów zostanie
odwo∏ana. Wybrane pociàgi SKM Warszawa dojadà tylko do przystanku Warszawa Mi´dzylesie.
Zostanie uruchomiona zast´pcza linia autobusowa na odcinku Otwock – Warszawa Wiatraczna.
Wielkimi krokami zbli˝a si´ Wielkanoc. Z tej
okazji chcia∏bym ˝yczyç Czytelnikom WS zdrowych, pogodnych, radosnych Âwiàt sp´dzonych
w gronie Najbli˝szych.
Weso∏ego Alleluja,
¸ukasz Kubik
Radny dzielnicy Wawer

Sieç czujników powietrza w Wawrze ju˝ dzia∏a!
JeÊli problem braku czegoÊ potrzebnego napotka kreatywnych i pe∏nych zapa∏u ludzi, z regu∏y znajdà oni i sposób na jego rozwiàzanie,
i drogi wdro˝enia tego sposobu. Jednà z takich
oddolnych, bardzo potrzebnych inicjatyw jest
stworzenie jesienià 2017 r. sieci monitoringu jakoÊci powietrza obejmujàcej – w przeciwieƒstwie do „oficjalnego” sto∏ecznego systemu czujników – tak˝e Wawer. Jak mówià sami inicjatorzy, jesteÊmy mieszkaƒcami Wawra, dzielnicy
Warszawy, gdzie dominuje zabudowa jednorodzinna z du˝à liczbà starych domów, opalanych
byle czym, w piecach niskiej jakoÊci, co powoduje powstawanie smogu utrzymujàcego si´ wiele
godzin i dni. Przeszkadza∏o nam to tak bardzo,
˝e zbudowaliÊmy w 2017 roku sieç czujników
w∏asnej konstrukcji, które rozmieÊciliÊmy przy
swoich domach i u naszych znajomych. Sieç monitoringu bardzo precyzyjnie ostrzega przed
smogiem w miejscu zamieszkania, mobilizujàc
nas i naszych sàsiadów do dba∏oÊci o czystoÊç
powietrza. [...] Naszym celem jest, aby czujniki
by∏y dost´pne dla wszystkich, a sieç monitoringu
powietrza rozwija∏a si´ szybko i sprawnie. Chce-

my, ˝eby ka˝dy [...] mia∏ mo˝liwoÊç sprawdzenia
na bie˝àco, czy mo˝e bezpiecznie wsiàÊç na rower, pobiegaç lub pójÊç na spacer.
Jak to dzia∏a? Wszystkie osoby zainteresowane w∏àczeniem si´ do tej sieci mogà nabyç tanià
stacj´ pomiarowà i zainstalowaç jà u siebie na
podwórku, a dzi´ki pod∏àczeniu jej do wi-fi wysy∏aç dane nt. jakoÊci powietrza w swojej okolicy na ogólnodost´pnà platform´ internetowà
https://smogtok.com/.
Na stronie g∏ównej zobaczymy aktualne
uÊrednione wyniki ze wszystkich stacji oraz dane
o jakoÊci powietrza z ostatnich 24 godzin, ale
– co najlepsze – mo˝emy na dost´pnej tam mapce lub liÊcie czujników wyszukaç ten po∏o˝ny
najbli˝ej nas (w tym w∏asny, jeÊli zdecydowaliÊmy si´ aktywnie w∏àczyç w t´ sieç) i sprawdziç,
czym naprawd´ oddychamy.
Choç pomys∏ zrodzi∏ si´ w Wawrze, szybko
rozprzestrzeni∏ si´ na ca∏à Polsk´, co najlepiej
obrazuje mapka na tej stronie, poznaczona
punkcikami czujników jak Polska d∏uga i szeroka.
Ale wróçmy na nasze podwórko. W dzielnicy
Wawer obecnie dzia∏a 6 czujników: przy Izer-

skiej, przy Trakcie Lubelskim 40a, na Borkowie
i na Wiàzanej, przy Wapiennej i przy Piel´gniarek. Mo˝emy r´cznie wybieraç, z których stacji
chcemy zobaczyç wynik, ale jest te˝ mo˝liwoÊç
udost´pnienia platformie swojej lokalizacji (tak,
https://smogtok.com/ dzia∏a te˝ na smartfonach!)
i wtedy poka˝e nam ona automatycznie odczyty
z najbli˝szej stacji pomiarowej.
Inicjatorzy projektu oprócz tworzenia sieci
monitoringu jakoÊci powietrza chcà te˝ o tej jakoÊci rozmawiaç. W myÊl zasady, ˝e ÊwiadomoÊç
zagro˝enia zdrowia zmienia zachowania ludzi,
zapraszajà wszystkich do poszerzania swojej
ÊwiadomoÊci i wiedzy na ten temat. Na stronie
projektu piszà: Zach´camy równie˝ do przedstawiania pomys∏ów co do rozwoju sieci, konstruktywnej krytyki lub po prostu zwyk∏ej rozmowy
na temat smogu. I warto z tej zach´ty skorzystaç.
Wi´cej informacji znajdziecie na stronie
https://smogtok.com/ oraz powiàzanym z nià
profilu na Facebooku: https://www.facebook.
com/smogtok/.
Hanna Kowalska
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Nie pozwól, by podzielili Wawer „wielkim murem”!
Modernizacja wawerskiego odcinka linii
kolejowej nr 7, potocznie zwanej otwockà,
zbli˝a si´ wielkimi krokami. Na innych odcinkach prace ju˝ trwajà, u nas na razie cisza. Nie chcemy jej nazywaç ciszà przed
burzà, ale byç mo˝e jest to cisza przed wielkà i nieodwracalnà zmianà naszego lokalnego krajobrazu. Nie od dziÊ wiadomo, ˝e
wawerscy radni zaproponowali wybudowanie ekranów akustycznych wzd∏u˝ tej˝e linii, majàcych ograniczyç ha∏as zwi´kszonej
poda˝y pociàgów spowodowanej wybudowaniem trzeciego toru. Niestety choç ta
funkcja ekranów akustycznych jest dobra,
ich powa˝nym skutkiem ubocznym jest
wprowadzenie do krajobrazu masywnego
i ze swej natury brzydkiego obiektu, który
wyraênie przedziela obszary, pomi´dzy
którymi si´ znajduje, oraz ograbia nas
z ∏adnych widoków (nie tylko pasa˝erowie
pociàgów b´dà widzieli szaro-bury mur za
oknami zamiast roÊlinnoÊci i stojàcych za
nià domów i innych widoków okolicy, ale
te˝ nam, mieszkaƒcom, ekrany trwale zas∏onià kawa∏ krajobrazu).
Jak informuje rzecznik PKP PLK, samo
wybudowanie tych ekranów nie jest jeszcze
przesàdzone. Zgodnie z decyzjami Êrodowiskowymi, zostanà powtórzone badania poziomu ha∏asu i dopiero wtedy b´dzie mo˝na stwierdziç, czy ekrany zostanà wybudowane. Pod koniec 2019 roku, po uzyskaniu
pozwolenia na budow´, inwestor b´dzie
w stanie okreÊliç, czy pojawià si´ ekrany
przy wawerskich torach.
Gdyby jednak mia∏y powstaç, mieszkaƒcy
Wawra chcieliby mieç wp∏yw na ich wyglàd.
Jak wiadomo, ekran ekranowi nierówny, te
wybudowane „po tanioÊci” sà szpetne,
a w dodatku ma∏o trwa∏e, czyli z up∏ywem
lat b´dà coraz brzydsze i coraz gorzej b´dà
spe∏niaç swoje funkcje akustyczne. Ale
mo˝na u˝yç szlachetniejszych materia∏ów
i zrobiç wiele, by od strony estetycznej
ekrany akustyczne cieszy∏y oko, zamiast wywo∏ywaç poczucie oddzielenia murem od
reszty Êwiata. Istnieje szereg ciekawych roz-
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wiàzaƒ wizualnych dla takich ekranów – poczàwszy od namalowania murali, a skoƒczywszy na obsadzeniu pnàczami.
Wa˝ne jest jednak, aby o uwzgl´dnienie
estetycznych potrzeb mieszkaƒców Wawra
zawalczyç w odpowiednim momencie. Dlatego Stowarzyszenie „Razem dla Wawra”
przygotowa∏o stosowny apel i zach´ca
wszystkich mieszkaƒców do jego poparcia.
Jak s∏usznie zauwa˝a, wyraênie widaç dysproporcj´ mi´dzy starannoÊcià, z jakà Urzàd
Miasta st. Warszawy zabiega o jak najbardziej przyjazne mieszkaƒcom rozwiàzania
w centralnych dzielnicach Warszawy, a zupe∏nym brakiem zainteresowania, gdy chodzi o obrze˝ne dzielnice. To si´ musi zmieniç! Pociàgi przejadà, a nam, mieszkaƒcom,
zostanà smutne szare mury ekranów akustycznych. Nie mo˝emy do tego dopuÊciç.
Apel Stowarzyszenia podnosi nast´pujàce postulaty:
■ w∏àczenie si´ miasta st. Warszawy w projektowanie ca∏oÊciowych rozwiàzaƒ
i aran˝acji przejÊç dla pieszych na wawerskim odcinku linii kolejowej nr 7,
■ opracowanie spójnej wizji estetycznej dla
wszystkich przejÊç dla pieszych oraz tuneli na terenie dzielnicy Wawer, przy rozwa˝eniu trybu konkursowego,
■ przygotowanie wizualizacji i uwzgl´dnienie mo˝liwoÊci konsultacji rozwiàzaƒ
z mieszkaƒcami,
■ podj´cie rozmów celem minimalizacji
negatywnych skutków budowy ekranów,
np. poprzez wybór szlachetniejszych materia∏ów lub obsadzenie ich pnàczami.
Z ca∏oÊcià stanowiska zapoznacie si´ pod
adresem: www.wiadomoscisasiedzkie.pl/
news/110/n/11952 , a jeÊli macie dodatkowe
pytania, kontaktujcie si´ ze Stowarzyszeniem „Razem dla Wawra” pod adresem mailowym: kontakt@razemdlawawra.pl.
Hanna Kowalska

O MODERNIZACJI
– W PIGU¸CE
Za∏o˝enia
Po przebudowaniu linii kolejowej na odcinku pomi´dzy Warszawà a Otwockiem pasa˝erowie zyskajà lepsze dojazdy do pracy
i do szko∏y. Przystanki b´dà odnowione
i w pe∏ni dostosowane do potrzeb osób
o ograniczonej mobilnoÊci. Na lini´ b´dzie
mog∏o wyjechaç wi´cej pociàgów, bowiem
dobudowa trzeciego toru zwi´kszy przepustowoÊç odcinka. Zwi´kszy si´ tak˝e bezpieczeƒstwo. Pojawià si´ nowe bezkolizyjne
wiadukty i przejÊcia podziemne. Nowe
urzàdzenia sterowania ruchem umo˝liwià
sprawniejsze przejazdy pociàgów.

Co z przejÊciami przez tory?
Na terenie dzielnicy Wawer wybudowanych zostanie 7 przejÊç podziemnych, które
zapewnià wy˝szy poziom bezpieczeƒstwa
i lepszà komunikacj´ w rejonie. PrzejÊcia
planowane sà: na ul. Edisona, ul. Hermanowskiej/Jana Skrzyneckiego, pomi´dzy ul.
IV i V Poprzecznà, na ul. Patriotów/Odeskiej,
ul. Patriotów/Wielowiejskiej, ul. Halnej/Gruntowej, ul. Patriotów/Michalinki. Dodatkowo
istniejàce przejÊcia w poziomie szyn, które
prowadzà na perony, zostanà tak˝e zastàpione tunelami. Wszystkie nowe obiekty b´dà
dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych mo˝liwoÊciach poruszania si´.

Na jakim etapie sà obecnie prace?
Obecnie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
sà na etapie opracowywania projektów budowlanych. Pe∏en harmonogram prac na
wawerskim odcinku b´dzie opracowany po
wy∏onieniu wykonawcy robót. Te zaplanowane sà pomi´dzy rokiem 2020 a 2022.
èród∏o: wypowiedê rzecznika prasowego
PKP PLK z dnia 12 marca 2018 r.
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Melomani i jazzmani
o z∏otych sercach!
28 stycznia w Hotelu Boss, w ramach cyklu Wawer Music Festival, odby∏ si´ nadzwyczajny koncert pn. „Pomó˝ Dzieciom.
Gwiazdy jazzu charytatywnie na rzecz Dzieci´cego Centrum
Transplantacji w Instytucie Centrum Zdrowia Dziecka”. Tego
wieczoru wystàpili Marita Alban Juarez Quartet, Kuba Stankiewicz Trio oraz Kuba Badach z zespo∏em, a ka˝dy s∏uchacz, kupu-

jàc bilet na ten wyst´p, stawa∏ si´ darczyƒcà – ca∏kowity dochód
z koncertu przeznaczony by∏ na ww. Centrum Transplantacji.
DziÊ z prawdziwà przyjemnoÊcià przekazujemy Wam informacj´
o sumie zebranych pieni´dzy – to a˝ 50 000 z∏! Ka˝demu uczestnikowi i ka˝dej uczestniczce tego wydarzenia dzi´kujemy za okazanà hojnoÊç i cieszymy si´, ˝e w naszej dzielnicy mieszkajà tak
wspaniali ludzie.
Redakcja
REKL AMA

Na SZUMY W USZACH
i ZAPALENIE ZATOK
polecamy:
1. ZABIEGI LASEREM tylko teraz 12 zabiegów
w cenie 10 (100 zł zamiast 120 zł)
2. Aparaty REDUKUJĄCE SZUMY (cena już od 800 zł)
Przedłuż działanie swojego aparatu słuchowego dzięki
CZYSZCZENIU i OSUSZENIU (koszt usługi 40 zł)
Usługa obejmuje profesjonalne czyszczenie i osuszanie
aparatu słuchowego i wkładki.
Wizytę proszę umawiać telefonicznie:
• Przychodnia Gocław, ul. Abrahama 16, gab. 202 tel. 22 671 03 44
• Gabinet Rembertów, ul. Chruściela 13, tel. 693 579 640
• Przychodnia Saska Kępa, ul. Saska 61 gab. 143, tel. 505 339 409

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Zapomniane ˝yciorysy z naszej dzielnicy

pomnienie o tym, ˝e si´ wojna skoƒczy∏a... By∏
wi´ziony potem w Lublinie i skazany na kar´
Êmierci, ponownie sàdzony przez Sàd Okr´gowy
w Warszawie, 15.06.1945 r. powtórnie skazano
go na kar´ Êmierci. Wykonanie wyroku wstrzyma∏ gen. bryg. Marian Spychalski – Naczelny
Dowódca Wojska Polskiego, który zmieni∏ kar´
Êmierci na 10 lat wi´zienia.
26.07.1945 r. pp∏k. ˚urowskierem” ponowne przejÊcie
go odbito w czasie transportu
swych oddzia∏ów do dzia∏aƒ
do wi´zienia we Wronkach
konspiracyjnych. Cz´Êç z nich
wraz z du˝à grupà przewo˝oprzesz∏a przez Wis∏´ na Mokonych oficerów i ˝o∏nierzy AK.
tów, Sadyb´, Czerniaków i do
Akcj´ przeprowadzi∏ oddzia∏
Puszczy Kampinoskiej.
„Âwita” – z grupy „Orlika” (MaPo wkroczeniu na Prag´
riana Bernaciaka) z WiN.
wojsk sowieckich i polskich
Po ci´˝kiej chorobie podpu∏(13.09.1944), z rozkazu Kokownik ˚urowski powróci∏ do
mendy
G∏ównej
AK
dzia∏ania w Warszawie. I przez
18.09.1944 r. ujawni∏ podle11 lat ukrywa∏ si´ pod fa∏szyg∏e mu oddzia∏y AK u dowódwymi nazwiskami. Na skutek
cy garnizonu Warszawa-Praga
rewizji nadzwyczajnej Sàd Najgen. Boles∏awa Kieniewicza.
wy˝szy PRL uniewinni∏ pp∏k. ˚uPlanowa∏ odtworzenie przedrowskiego dopiero 1.12.1958 r.
wojennego 36. pu∏ku piechoOd lat 50. dzia∏a∏ on aktywnie
ty Legii Akademickiej i wcieleKapitan Antoni ˚urowski
w Kole ˚o∏nierzy AK – Praga,
nie do niego ˝o∏nierzy swow 1932 roku
prowadzi∏ wyk∏ady historyczne,
jego Obwodu, z zamiarem
utrzymywa∏ kontakty z Rzàdem Rzeczypospolitej
pójÊcia na pomoc walczàcej w stolicy Armii KraPolskiej na Uchodêstwie, weryfikowa∏ odznaczejowej i dalszej walki z Niemcami. Wyda∏ odezw´
nia, napisa∏ wspomnienia. Od 28.11.1983 r. pe∏wzywajàcà podw∏adnych do wst´powania do
ni∏ funkcj´ przewodniczàcego Ârodowiska ˚o∏Wojska Polskiego i dalszej walki o wolnà Polsk´.
nierzy Armii Krajowej 6. Obwodu Praga.
Jego odezwa zosta∏a rozpropagowana i og∏oOdznaczony wieloma odznaczeniami, zmar∏
szona w prasie w wersji odbiegajàcej od orygi29.07.1988 w Pruszkowie i zosta∏ pochowany
na∏u. Przypisano mu gotowoÊç podporzàdkowana cmentarzu w Brwinowie.
nia si´ PKWN, co nie by∏o prawdà. Na skutek
gwa∏townych aresztowaƒ jego podkomendnych
Piotr Bieliƒski
przez NKWD i LWP, pp∏k. ˚urowski wycofa∏ odeInicjatywa Bajonna-Falenica-Polonia
zw´ i odmówi∏ ujawnienia struktury wojskowej
piotrbayonne@yahoo.com,
i sk∏adu VI Obwodu Armii Krajowej Praga,
tel. +48 609 869 359
i zszed∏ do podziemia. W koƒcu paêdziernika
1944 r. podczas narady w Józefowie zosta∏
Bibliografia:
aresztowany wraz z kilkoma wysokimi oficerami
■ S∏awomir Kalbarczyk „Sowieckie represje woAK, przewieziony do willi „Wanda” w Otwocku,
bec podziemia niepod∏eg∏oÊciowego w Wara potem do willi w Aninie.
szawie i okolicach na prze∏omie 1944 i 1945 r.”
Odby∏ tu rozmow´ z „genera∏em” Wojska Pol(„Pami´ç i sprawiedliwoÊç” 2002 nr 2)
skiego Karolem Âwierczewskim, który powiado■ Film dokumentalny „Testament Pu∏kownika
mi∏ go o przebywaniu w r´kach NKWD i ca∏kowi˚urowskiego”
tej kontroli nad nim sowietów. W Wo∏ominie
■ Antoni ˚urowski „W walce z dwoma wrogami”
przes∏uchiwa∏ go gen. Iwan Sierow. Tak wyglà■ „Encyklopedia Powstania Warszawskiego”
da∏o – jak mówià dziÊ niektórzy „znawcy” – za-

Podpu∏kownik Antoni ˚urowski

– oficer niepokonany przez gen. Sierowa
Podczas wawerskich obchodów Narodowego
Dnia Pami´ci ˚o∏nierzy Niez∏omnych-Wykl´tych
spotkaliÊmy si´ ko∏o dawnej sowieckiej placówki Êledczej NKWD, usytuowanej w 1944 r.
w aniƒskiej „willi Lotha”, po∏o˝onej w oddaleniu
od zwartej zabudowy osiedla, otoczonej lasem,
co u∏atwia∏o pilnowanie budynku i jego „pensjonariuszy”. Bywa∏ tu m.in. kpt. MBP Józef Fleischwarb-Âwiat∏o. Dzisiaj – z uwagi na kilkuletni
(1947–53) pobyt w nim poety Juliana Tuwima
z rodzinà, do jego Êmierci – budynek, po∏o˝ony
przy ul. Zorzy 19, nazywany jest „Tuwimówkà”.
Póêniej w jego posiadanie wszed∏ Piotr Jaroszewicz, który zosta∏ tu zamordowany.
Jednym z oficerów przes∏uchiwanych w tym
domu by∏ Antoni W∏adys∏aw ˚urowski – syn Jana
i Józefy z domu Nowosielskiej, urodzony
26.06.1893 r. w I∏˝y. Od czerwca 1917 jego droga ˝ycia wiod∏a Êladem odzyskujàcej wolnoÊç Polski. Nale˝a∏ do POW, rozbraja∏ Niemców w Warszawie, walczy∏ z Ukraiƒcami i bolszewikami pod
Lwowem, a po 1920 r. odda∏ si´ wojskowej karierze. Od czerwca 1938 r. by∏ majorem w batalionie
Korpusu Ochrony Pogranicza. 17.09.1939 r.
w miejscowoÊci Polany jego baon nie da∏ si´ zaskoczyç i stawi∏ silny opór bolszewickiej agresji
w sk∏adzie zgrupowania KOP gen. Wilhelma Orlika-Rückemana. Wojn´ 1939 r. zakoƒczy∏ udzia∏em
w ostatnich walkach SGO „Polesie” gen. Franciszka Kleeberga – nie poszed∏ do niewoli. Od koƒca
paêdziernika 1939 r. wszed∏ do Komendy Obwodu Praga SZP. Przeprowadzi∏ po∏àczenie wielu
organizacji konspiracyjnych na Pradze z ZWZ.
2.02.1943 r. pp∏k. ˚urowski objà∏ stanowisko
Komendanta VI Obwodu Armii Krajowej Praga.
2.02.1944 r. w wyniku aresztowania pp∏k. Rylskiego „Haƒczy” objà∏ Komend´ 6. Obwodu.
Dowodzi∏ w poczàtku sierpnia 1944 r. Powstaniem na Pradze. Po krótkich, lecz krwawych i niezwykle intensywnych walkach z silnymi, frontowymi jednostkami niemieckimi 6.08.1944 r.
zarzàdzi∏ w porozumieniu z KG AK i p∏k. „Monte-
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Szybko i efektywnie,
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Rozwój technologii zarówno na
rynku globalnym, jak i naszym, krajowym prze˝ywa prawdziwy boom. Niemal ka˝dy cz∏owiek na
Êwiecie u˝ywa ju˝ smartfona. Dotychczas jednak w skali globalnej liderami w tej dziedzinie byli g∏ównie Amerykanie (Apple) i Koreaƒczycy (Samsung), którzy z roku na
rok notowali ogromne wzrosty
udzia∏u w rynku i sprzedawali miliony swoich urzàdzeƒ na ca∏ym
Êwiecie. I nagle, po publikacji IDC
podsumowujàcej rok 2017, okaza∏o si´, ˝e potentaci zacz´li sprzedawaç znacznie mniej, natomiast bardzo dynamicznie wzros∏a sprzeda˝ telefonów chiƒskich producentów takich
jak np. Xiaomi.
O chiƒskich markach i rewolucji na rynku telefonii komórkowej opowie nam ekspert, Pan Dariusz Grabowski, Prezes firmy
CK Mediator zajmujàcej si´ od wielu lat,
poza komputerami i laptopami, dystrybucjà w∏aÊnie chiƒskich smartfonów.
Dlaczego chiƒskie marki jak Xiaomi
czy teraz tak˝e Ulefone oraz Umidigi
z takim impetem stajà si´ rozpoznawalne i po˝àdane ju˝ na ca∏ym Êwiecie?
– Có˝, uwa˝am, ˝e takie firmy jak Apple czy Samsung bardzo nie doceni∏y
mo˝liwoÊci Chiƒczyków. Tania si∏a robocza, du˝a liczba ludzi, wieloletni rozwój

technologiczny i ostatnio wielki nacisk
na podniesienie jakoÊci oraz dobry marketing sprawi∏y, ˝e chiƒscy producenci
tacy jak np. Xiaomi, Ulefone czy Umidigi stworzyli produkty du˝o bardziej
funkcjonalne, na tych samych podzespo∏ach, o Êwietnym i nowoczesnym
wyglàdzie jak u konkurencji, ale
w znacznie ni˝szej cenie. To co dziÊ oferuje np. Samsung w cenie 2500 z∏, mo˝na mieç od Ulefone za 1300 z∏. A to
znaczna ró˝nica w stosunku tak wysokiej jakoÊci produktu do ceny.
CK Mediator postawi∏ na chiƒskie
marki ju˝ kilka lat temu, kiedy jeszcze
nikt inny poza samymi producentami
nie dawa∏ wiary w sukces tej bran˝y.
Skàd Pan wiedzia∏, ˝e to b´dzie to?

– Od lat dzia∏am w bran˝y elektroniki
u˝ytkowej i prosz´ mi wierzyç, ˝e nigdy
nie wiadomo, co si´ wydarzy i jakie produkty przyjmà si´ na rynku, a jakie nie.
Absolutnie nie da si´ tego
w 100% przewidzieç. Jedno, czego by∏em pewny, obserwujàc
bran˝´ elektronicznà i g∏ówne
globalne rynki, to to ˝e Chiny
wkrótce zaskoczà Êwiat swoimi
produktami, bo w pewnym momencie ca∏a globalna produkcja
znalaz∏a si´ w∏aÊnie w tym kraju.
KilkanaÊcie lat temu Êwiatowe
korporacje zacz´∏y przenosiç swoje fabryki do Azji w ramach redukcji kosztów. Nikt wtedy nie
pomyÊla∏ o konsekwencjach, jakie
to za sobà nios∏o. Czyli wszystko
to, co ka˝dy przedsi´biorca powinien chroniç: tajemnica przedsi´biorstwa, patenty, technologie,
know-how zupe∏nie nieÊwiadomie zosta∏o oddane do u˝ycia chiƒskim producentom, którzy w bardzo szybki sposób
wykorzystali t´ wiedz´, otwierajàc swoje fabryki i swoje brandy.
A jakie plany CK Mediator ma na kolejne lata?
– Poniewa˝ firma bardzo dynamicznie
si´ rozwija, oprócz nowej siedziby
w Wawrze, magazynów i linii dystrybucyjnej mamy tak˝e w∏asnà lini´ serwisowà, musieliÊmy skoncentrowaç si´ na
wdro˝eniu nowych rozwiàzaƒ technologiczno-systemowych ulepszajàcych dzia∏ania i u∏atwiajàcych obs∏ug´ klientów.
Podniesienie ogólnych standardów naszej pracy i zwi´kszenie zadowolenia
kontrahentów (zarówno hurtowych, jak
i indywidualnych) jest dla nas priorytetem na najbli˝sze miesiàce.
Co do strategii produktowej, to mamy
w planach kontynuowaç dystrybucj´ laptopów, komputerów, monitorów, telewizorów i oczywiÊcie smartfonów, ale tak˝e b´dzie kilka niespodzianek, które mamy nadziej´, b´dà kolejnà „rewolucjà”
na rynku. Ale to na razie tajemnica.
CK Mediator
Rozmawia∏a Patrycja Gadomska

CK Mediator Polska
ul. Patriotów 110, 04-844 Warszawa
www.ckmediator.pl
e-mail: marketing@ckmediator.pl
tel. 22 123 43 38

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Zima si´ koƒczy, pora na nowy sezon
Rowerowej Jazdy na Orientacj´!
W lutym zakoƒczy∏a si´ rywalizacja
w cyklu zawodów w biegu na orientacj´ FalInO. W tym roku ponownie
zosta∏ poprawiony rekord, jeÊli chodzi o frekwencj´, bowiem udzia∏
w dotychczas rozegranych zawodach wzi´∏o ponad 200 osób,
a jeszcze nie koniec. JeÊli w marcu
pojawi si´ Ênieg to ruszamy z zawodami narciarskimi.
Marzec zapowiada si´ bardzo ciekawie, bowiem startujemy tak˝e,
tradycyjnie ju˝, z kolejnym cyklem
imprez o Puchar Warszawy i Mazowsza w Rowerowej Jeêdzie na
Orientacj´ i Grand Prix Dzielnicy
Wawer. Tegoroczne zmagania zosta∏y wzbogacone dodatkowo
o cykl 6 maratonów, które zostanà
rozegrane na dystansach 100 km,
50 km i 25 km – czyli to, czego dotychczas
brakowa∏o, a na co jest dosyç spore zapotrzebowanie ze strony rowerzystów.
Rozpoczynamy w Weso∏ej 17–18.03.2018.
Pierwszego dnia jest jeden start na dystansie
klasycznym i b´dziemy jeêdziç po terenie Lasów
Miejskich (Las Sobieskiego), a w drugim dniu
mamy dwa starty na dystansie sprinterskim
i Êrednim. Centrum zawodów to parking przed
Urz´dem Weso∏a – start i meta przy wiatach.
W nast´pnym tygodniu przenosimy si´ do Wawra i tu rozpoczynamy dodatkowà rywalizacj´
w Grand Prix Dzielnicy Wawer.
Ca∏y sezon liczy w sumie a˝ 15 rund plus tradycyjne Zakoƒczenie Sezonu w pierwszy weekend listopada po∏àczone ze startem w sobot´
w maratonie oraz w niedziel´ w scorelaufie czasowym. Jak co roku na koniec b´dà czeka∏y medale – pi´kne, okolicznoÊciowe, zrobione specjalnie na sezon 2018, a tak˝e nagrody i losowanie roweru firmy Wheeler Polska. Warto wi´c
przyjechaç ju˝ na poczàtek i wziàç udzia∏ we
wspólnej zabawie. Sporo osób traktuje rywalizacj´ na powa˝nie i walczy do upad∏ego o ka˝dy

punkt, ale tak˝e bardzo du˝a grupa
startuje rekreacyjnie i traktuje to
jako form´ aktywnego i bardzo
przyjemnego sp´dzenia czasu
z rodzinà bàdê znajomymi na ∏onie natury.
Wszystkie informacje o terminach i miejscach poszczególnych
etapów znajdujà si´ na stronie
www.orienteering.waw.pl, poprzez
którà tak˝e dokonujemy zg∏oszeƒ na
imprez´, a w komunikacie technicznym, który ukazuje si´ zazwyczaj na dwa tygodnie przed ka˝dà
kolejnà rundà, znajdziemy szczegó∏owy opis lokalizacji i d∏ugoÊci
tras na poszczególny etap oraz
jego wyniki i aktualnà klasyfikacj´. Uczestnicy otrzymajà pamiàtkowy numer startowy z imieniem
i nazwiskiem oraz terminami i miejscem
poszczególnych etapów. Numer jest wydawany
na ca∏y sezon jednorazowo – w razie zgubienia
numeru nale˝y o tym poinformowaç i zostanie
wówczas przygotowany nowy numer. Dla
wszystkich uczestników jest tak˝e przygotowana
pamiàtkowa naklejka z ka˝dej rundy, napój na
mecie, coÊ s∏odkiego oraz wiele cennych nagród
na podsumowanie ca∏ego sezonu. NowoÊcià od

koƒca ubieg∏ego sezonu jest mo˝liwoÊç zakupienia mapnika na rower – taki mapnik póêniej mo˝e byç wielokrotnie wykorzystywany podczas
ró˝nego rodzaju wypraw rowerowych. Pozwala
on na umieszczenie w nim mapy, a dodatkowo
jest obracany dooko∏a.
JeÊli chodzi o zasady, warto odwiedziç stron´
www.mtbo.pl – w zak∏adce o RJnO znajdziemy
ca∏e ABC opisujàce tà fantastycznà form´ sp´dzania wolnego czasu. Podstawowa zasada dla
osób po raz pierwszy wybierajàcych si´ na przygod´ z mapà w terenie – bez wzgl´du na to, jak
dobrze sobie dajemy rad´, je˝d˝àc na rowerze,
zg∏aszamy si´ na tras´ zielonà. Wiele osób ju˝
si´ o tym przekona∏o, ale wi´kszoÊç od razu chce
startowaç na najd∏u˝szych trasach. Tu warto
w skrócie przypomnieç: mamy cztery ró˝ne trasy
podczas ka˝dej rundy – zielona najkrótsza i naj∏atwiejsza, bez problemu pokonujà jà z rodzicami ich 5–6-letnie pociechy, trasa niebieska te˝
nie jest trudna i jest zalecana dla osób poczàtkujàcych. Trasy czerwona i czarna sà ju˝ odpowiednio d∏u˝sze i majà o wiele wi´cej punktów kontrolnych w terenie do odnalezienia. Jednak czego by nie pisaç, to i tak jak samemu si´ nie
podejmie r´kawicy i nie przyjedzie spróbowaç
swoich si∏, nie b´dzie si´ nadal za wiele na ten
temat wiedzieç, dlatego serdecznie zapraszam.
Zawsze po zakoƒczeniu trasy wszyscy analizujà, jak to zrobili i dlaczego akurat na tak prostym
przejeêdzie stracili tyle czasu do rywali – ten element jest te˝ jednym z pi´kniejszych walorów
orientacji – wciàga, ale pozytywnie.
Jan Cegie∏ka

Falenica zaprasza na Êciank´ wspinaczkowà!
W sobot´ 17 marca o 11.00 w Szkole Podstawowej nr 76 przy ul. Poezji 5 otworzy si´
„Wspinarnia Wawer” – pierwsza w tej cz´Êci
Warszawy Êcianka wspinaczkowa! W ramach
otwarcia planowane sà pokazy technik wspinaczkowych, spotkania ze specjalistami oraz
gry i zabawy dla dzieci.

we, obiekt ma byç otwarty w dni powszednie
(pn.–pt.) w godz. 16.00–22.00, w soboty
w godz. 11.00–22.00, a w niedziele w godz.
11.00–20.00. Szkolenia dla poczàtkujàcych prowadzone b´dà we wtorki o 18.00, w czwartki
o 19.00 i w soboty o 16.00. WejÊcia sà p∏atne,
ale ceny sà ni˝sze ni˝ w innych tego typu obiektach w stolicy. No i mamy bli˝ej :-).

Pomijajàc terminy, w jakich hala ze Êciankà
wynaj´ta b´dzie na inne wydarzenia sporto-
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Mrozy nam niestraszne, czyli gorrràco w lutym...
W lutym, miesiàcu mroênym, lecz goràcym
z racji Walentynek, czyli Êwi´ta zakochanych, odby∏ si´ w Breaku turniej par mieszanych – tak
zwany mikst. Tenis to przede wszystkim dyscyplina indywidualna, najpopularniejsze sà mecze gry pojedynczej, kiedy jeden zawodnik
walczy na korcie z jednym
przeciwnikiem. Mniejszà popularnoÊcià cieszy si´ tradycyjna gra podwójna, czyli debel kobiet lub m´˝czyzn –
wystarczy spojrzeç na trybuny podczas turniejów lub porównaç wysokoÊç nagród
pieni´˝nych za singla i debla.
Najrzadziej rozgrywanà formà gry podwójnej jest mikst, czyli rozgrywka par
mieszanych – po dwóch stronach siatki rywalizujà ze sobà dwuosobowe dru˝yny z∏o˝one z kobiety i m´˝czyzny. Ale nasz klub i na treningach, i na
zawodach lubi si´gaç po ten rodzaj tenisowych

zmagaƒ, poniewa˝ jest to ciekawe wyzwanie.
Mocno zwiàzana z Breakiem, m.in. poprzez trenera Bolka, speca od przygotowania sprawnoÊciowego naszych tenisistów, jest Klaudia Jans-

RoÊniemy w si∏´!!!

ku ciekawych zawodników,
którzy na pewno dodadzà
Êwie˝oÊci, ale te˝ zwi´kszà
rywalizacj´ o miejsce
w pierwszym sk∏adzie. Na
wiosn´ planujemy pokazaç, ˝e wysoka pozycja
w tabeli to nie przypadek,
w koƒcu Victoria znaczy
zwyci´stwo :-).

W 2018 roku PKS Victoria Zerzeƒ nie zwalnia
tempa!
Po „luêniejszym” ze wzgl´du na ferie styczniu
przyszed∏ luty – miesiàc ci´˝kiej pracy, przygotowaƒ do rundy wiosennej, kolejnych turniejów
z cyklu Victoria CUP oraz wdra˝ania nowych projektów i pomys∏ów, o których b´dziemy pisali
w kolejnych numerach :-).
Ale mo˝e po kolei. Ju˝ 1 lutego, w czwartek,
odby∏ si´ nabór do nowej dru˝yny klubu, czyli
rocznika 2000/01/02/03. Na mecz testowy rozgrywany przy ul. Halnej przysz∏o ponad 20 zawodników chcàcych spróbowaç swoich si∏. Po
próbnym treningu wiedzieliÊmy ju˝, ˝e dru˝yna
„wypali∏a”, i w poniedzia∏ek 5 lutego odby∏ si´
pierwszy powa˝ny trening w klubie. Obecnie zespó∏ trenuje we wtorki o 20.00 na orliku przy ul.
Skalnicowej oraz w czwartki o 20.00 na pe∏nowymiarowym boisku przy ul. Halnej. Ca∏y czas
dochodzà nowi zawodnicy, a w planach mamy
ju˝ pierwsze mecze.
1 lutego odby∏ si´ tak˝e pierwszy w tym roku
trening dru˝yny seniorów. Zespó∏ wzmocni∏o kil-

-Ignacik – Êwietna deblistka i finalistka Roland
Garros z roku 2012 w∏aÊnie w grze mieszanej.
Do zagrania w breakowym turnieju mikstów
zg∏osi∏o si´ a˝ dziesi´ç ch´tnych par. Tenisowe
teamy rywalizowa∏y w dwóch grupach, rozegra-

˚eby dru˝yna seniorów
mog∏a dobrze funkcjonowaç, klub musi dbaç
o szkolenie m∏odzie˝y, która w przysz∏oÊci b´dzie mog∏a zasiliç szeregi pierwszego zespo∏u.
Jednym z projektów klubu, który zapewnia dru˝ynom m∏odzie˝owym gr´, sà turnieje Victoria
CUP. W listopadzie i grudniu zorganizowaliÊmy
zawody dla 6 roczników, w lutym rozegrane zosta∏y kolejne 4! Turnieje sta∏y na wysokim poziomie zarówno sportowym, jak i organizacyjnym,
nie przeszkodzi∏a w tym nawet panujàca grypa,
która niejednokrotnie zmusza∏a nas do „stani´cia na g∏owie”. Dzi´kujemy g∏ównemu sponsorowi turniejów firmie Mediq Group oraz firmom

Âwi´tokrzyskie zaprasza!
Nasze Ko∏o PTTK Weso∏a serdecznie zaprasza na wycieczk´ w Góry Âwi´tokrzyskie. Choç planujemy sporo chodziç, nie
b´dzie to tylko wycieczka piesza. Program
zak∏ada zwiedzanie zamku w Ch´cinach,
kamienio∏omu i jaskiƒ w Kadzielni i sporo
innych atrakcji. Program b´dzie zbudowany wariantowo: b´dzie mo˝liwoÊç udzia∏u
dzieci, nawet tych niewielkich, dla których
trasy w´drówek b´dà króciutkie, dla dzie-

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

ci starszych i osób o mniejszej
kondycji trasy Êrednie, zaÊ wi´cej zwiedzania. Znajdzie si´ tak˝e
coÊ dla tych, którzy chcieliby
sprawdziç swojà kondycj´ na wiosn´
– spacer ca∏ym pasmem ∏ysogórskim od
Âwi´tej Katarzyny do Nowej S∏upi.
Wyje˝d˝amy w sobot´ 21 kwietnia
o godz. 7.00, powrót w niedziel´
22 kwietnia póênym wieczorem. Koszt

no ogrom zaci´tych meczy. Dyrektor turnieju trener Pawe∏ vel „Banan” zapewni∏ uczestnikom
oryginalnà rozgrzewk´ (rozbijanie piniaty z zamkni´tymi oczami) i czuwa∏ do póênych godzin
nocnych nad dobrym nastrojem zawodników. Dzi´ki
wspania∏ym sponsorom zwyci´zcy mogli si´ cieszyç pi´knymi pucharami oraz nagrodami. Gratulujemy „z∏otkom”:
Kasi i Markowi i „sreberkom”:
Magdzie i Micha∏owi. Dzi´kujemy firmom: Ostoja Sport
Resort, Sushi Weso∏a, Decoretta, La Beauty, Margot, KT
Break. Zdj´cia i film z turnieju
oraz aktualnoÊci sà na naszej
stronie www.tenisbreak.pl i profilu na Facebooku Break Klub Tenisowy.
Magda Szmyd
fot. K.C.

Agueda, JM Data, AGG Sport, oraz Dzielnicy
Wawer i dyrekcji szko∏y w Falenicy.
Podsumowujàc, luty by∏ intensywnym dla nas
miesiàcem, a to dopiero poczàtek ci´˝kiej pracy,
jaka nas czeka w roku 2018. Chcemy rozwijaç
klub, chcemy, ˝eby Victoria by∏a znana z dobrego szkolenia dzieci i m∏odzie˝y oraz dobrze kojarzona w Êrodowisku pi∏karskim i dzielnicy.
Oskar Murawski
Prezes PKS Victoria Zerzeƒ
wycieczki to 260 z∏ osoby doros∏e
oraz 220 z∏ dzieci do lat 12. Cena obejmuje przejazdy autokarem, nocleg w hotelu Ameliówka w Màchocicach, obiad
i kolacj´ w sobot´ oraz Êniadanie i obiad w niedziel´, a tak˝e
wst´py do zwiedzanych obiektów.
Wi´cej szczegó∏ów i zapisy na stronie
www.pttkwesola.pl.
Serdecznie zapraszamy!
Zarzàd Ko∏a PTTK nr 4 w Weso∏ej
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PoW¸ÓCZMY SI¢ na wiosn´!
Wszystko wskazuje na to, ˝e w tym roku wiosna b´dzie taka, jakà sobie sami wydziergamy.
Na odsiecz przyb´dà druty, szyde∏ka i w∏óczki.
Strudzonych dziewiarzy ogrzeje zaÊ wino i herbata, a posili najlepsze domowe ciasto!
„poW¸ÓCZMY SI¢” to cykliczne warsztaty, odbywajàce si´ w ró˝nych miejscach w Warszawie,
podczas których za darmo:
- nauczysz si´ podstaw robienia na drutach,
- poznasz innych pasjonatów r´kodzie∏a,
- wymienisz si´ doÊwiadczeniami i wzorami
dzianin.

Stwórco ∏askawy
N
A
S
Z
P
A
T
R
O
N
A
T
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W Niedziel´ Palmowà 25 marca w Wawerskim Centrum Kultury odb´dzie si´ wyjàtkowy koncert wielkopostny „Stwórco
¸askawy”, w którym wezmà udzia∏ gwiazdy Êwiatowego formatu. Na scenie pojawi
si´ najbardziej utytu∏owana polska artystka za oceanem, od lat mieszkajàca w Ameryce i z wielkim powodzeniem wyst´pujàca z tuzami wspó∏czesnego jazzu wokalistka i kompozytorka Gra˝yna AuguÊcik.
Towarzyszyç jej b´dzie formacja, którà
kieruje pierwsza dama polskiego folku,

Tym razem spotykamy si´ w Wawrze! 20 marca w godz. 18.00–21.00 b´dziemy zaprzyjaêniaç si´ z w∏óczkami i ze sobà w stylowej Klubokawiarni Nasza HuÊtawka (ul. Trakt Lubelski 391).
Dojazd autobusami 525, 521, 125 (przystanek
Trakt Lubelski). W planach dzierganie czapki dla
Pani Wiosny, szyde∏kowe kwiatki i inne atrakcje.
Nie mo˝e Ci´ zabraknàç!
Wydarzenie na Facebooku znajdziecie pod adresem: https://www.facebook.com/events/4281
85337610671/, mo˝ecie te˝ dowiedzieç si´ wi´cej na profilu organizatora: https://www.facebook
.com/splotinspiracji.
Aleksandra M. Wójcik
Splot inspiracji

kompozytorka, wokalistka i multiinstrumentalistka, znana z koncertów na wszystkich kontynentach – Maria Pomianowska.
Tradycyjne pieÊni wielkopostne, wpisujàce si´
w czas g∏´bokiej refleksji nad sensem istnienia,
dzi´ki zjawiskowym, wspó∏czesnym interpretacjom przemówià uniwersalnym j´zykiem doskonale dotykajàcym tajemnicy ˝ycia i odwiecznej
prawdy. Pomimo dramaturgii zdarzeƒ sprzed
dwóch tysi´cy lat Wielki Post to czas odzyskiwania nadziei w sens naszego ˝ycia, to wkraczanie
w Êwiat∏o i czas radoÊci.
I w∏aÊnie taki charakter b´dzie mia∏ ten koncert.

Wydarzenie w ramach cyklu muzycznego Alter
Wawer. Patronat WiadomoÊci Sàsiedzkich.
Gra˝yna AuguÊcik & Maria Pomianowska Ensemble w sk∏adzie:
- Gra˝yna AuguÊcik – Êpiew
- Maria Pomianowska – Êpiew, suka bi∏gorajska
- Olga Kauf – Êpiew, suka bi∏gorajska
- Hubert Giziewski – akordeon
- Wojciech Lubertowicz – instrumenty perkusyjne, duduk
- Wojciech Pulcyn – kontrabas
- Ryszard Wojciul – klarnety
Miron Zajfert
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MARZEC – NAJCIEKAWSZE PROPOZYCJE
FILIA ALEKSANDRÓW
ul. Samorzàdowa 10, tel. 22 612 63 85
21 marca / Êroda / godz. 17.00
PALMA WIELKANOCNA – warsztaty wielkanocne
dla rodzin. Wykorzystujàc tradycyjne techniki r´kodzie∏a, ka˝dy b´dzie móg∏ wykonaç palm´ wielkanocnà. Wst´p wolny.
24 marca / sobota / godz. 15.00
BIESIADA WIELKANOCNA – spotkanie dla sàsiadów
przy wielkanocnym stole. Wspólne biesiadowanie.
Warsztaty malowania jajek, wyk∏ad o tradycjach wielkanocnych w kulturze polskiej. Zach´camy mieszkaƒców do
przynoszenia potraw na wielkanocny stó∏. Wst´p wolny.

FILIA ANIN
ul. V Poprzeczna 13, tel. 22 815 41 40
5, 12, 19, 26 marca / poniedzia∏ki / godz. 10.00
TANIEC W KR¢GU – ZAJ¢CIA DLA SENIORÓW.
Filia Anin i OPS Wawer zapraszajà na zaj´cia taneczne. Wst´p wolny.
17 marca / sobota / godz. 17.00
KLUB POETYCKI ANIN – POEZJA SARMACJI NA
POWRÓT ODKRYTA. Przypomnienie wspania∏ych
poetów doby baroku: Jan Andrzej Morsztyn, Daniel
Naborowski, Samuel Twardowski, Wac∏aw Potocki,
Jan z Kijan. Wst´p wolny.
20–21 marca / wtorek, Êroda / godz. 10.00
XXXXI KONKURS RECYTATORSKI DLA DZIECI
I M¸ODZIE˚Y WARSZAWSKA SYRENKA – eliminacje dzielnicowe dla uczniów wy∏onionych w konkursach szkolnych.
23 marca / piàtek / godz. 10.00
XXXXI KONKURS RECYTATORSKI DLA DZIECI
I M¸ODZIE˚Y WARSZAWSKA SYRENKA – fina∏ dzielnicowy dla recytatorów wy∏onionych w konkursach
szkolnych. Zwyci´zcy eliminacji wezmà udzia∏ w finale
wojewódzkim w Mazowieckim Instytucie Kultury.
27 marca / wtorek / godz. 14.00
DROGI DO NIEPODLEG¸OÂCI – kolejne spotkanie
z cyklu. Przybli˝enie m∏odym ludziom dziejów Polski
zwiàzanych z II wojnà Êwiatowà. W spotkaniu wezmà
udzia∏ kombatanci, byli wi´êniowie polityczni, historyk
oraz licealiÊci.

SEANS W KINIE ZA ROGIEM
17 marca / sobota / godz. 10.00
SZAJBUS I PINGWINY – film dla dzieci i warsztat
plastyczny zwiàzany z filmem. Uczestnicy poznajà ró˝norodne mo˝liwoÊci projektowania i tworzenia w∏asnych ksià˝eczek. Podczas zaj´ç uczestnicy b´dà tworzyç ksià˝eczki, zainspirowani obejrzanym filmem.
Wst´p: 20 z∏ – film i warsztaty.

FILIA FALENICA
ul. W∏ókiennicza 54, tel. 22 612 62 44
16 marca / piàtek / godz. 17.00
WARSZTATY WIELKANOCNE – uczestnicy udekorujà wielkanocne jaja kolorowymi tasiemkami metodà
„karczochowà” oraz wykonajà filcowe króliczki, baranki i kurczaczki. Warsztaty dla dzieci, m∏odzie˝y i doros∏ych. Obowiàzujà zapisy. Wst´p: 20 z∏.

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

17 marca / sobota / godz. 17.00
MI¢DZYNARODOWY DZIE¡ TEATRU. Uhonorowanie pracy twórczej Paƒstwa Ireny i Zbigniewa Rogowskich. Przedstawienie wspomnieƒ wspólnej pracy
w wykonaniu Teatru Falenica, projekcja filmu przedstawiajàcego fotografie Paƒstwa Rogowskich, Êpiewanie piosenek. Wst´p wolny.

FILIA MARYSIN
ul. Korkowa 96, tel. 22 812 01 37
17 marca / sobota / godz. 12.00
JEGO WYSOKOÂå KRÓL MACIUÂ I – spektakl teatralny z muzykà „na ˝ywo” w ramach projektu Teatralia. Wst´p wolny.
17 marca / sobota / godz. 17.00
BY CZAS NIE ZAåMI¸ I NIEPAMI¢å... Koncert z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodleg∏oÊci przez Polsk´.
Wystàpi chór Jubilus z Fundacji Wychowanków Harcmistrza W∏adys∏awa Skoraczewskiego. Wst´p wolny.
21 marca / Êroda / godz. 16.00
˚EGNAJ MARZANNO – WITAJ WIOSNO! Warsztaty plastyczne – robienie Marzanny, szukanie oznak
i odg∏osów wiosny. Wst´p wolny.
21 marca / Êroda / godz. 15.00
ÂWIÑTECZNE SPOTKANIE W KLUBIE SENIORA.
Znakomita okazja do porozmawiania ze znajomymi,
podzielenia si´ tradycyjnym jajeczkiem i z∏o˝enia sobie
˝yczeƒ. Wst´p wolny.
28 marca / Êroda / godz. 16.00
KARUZELA PASJI – rodzinne warsztaty tworzenia lalek i scenografii z okazji Dnia Teatru. Wst´p wolny.

FILIA RADOÂå
ul. Planetowa 36, tel. 22 615 73 28
22 marca / czwartek / godz. 18.00
WIELKANOCNE SPOTKANIE SÑSIEDZKIE – wspólne sp´dzenie czasu przy wielkanocnym stole. Degustacja potraw wielkanocnych przyniesionych przez Sàsiadów. Wst´p wolny.

FILIA ZASTÓW
ul. Lucerny 13, tel. 22 815 67 63
1–31 marca
WIELKANOCNE IMPRESJE – wystawa prac uczestników sekcji dzia∏ajàcych w filii. Wst´p wolny.
16 marca / piàtek / godz. 18.00
KREATYWNY PIÑTEK – TWÓRCZE SPOTKANIA
Z BI˚UTERIÑ. Warsztaty r´kodzie∏a artystycznego
– ka˝dy uczestnik wychodzi z w∏asnor´cznie wykonanà bi˝uterià. Obowiàzujà zapisy. Wst´p: 20 z∏.
23 marca / piàtek / godz. 17.30
NIE BADè OBOJ¢TNY – SPOTKANIE SÑSIEDZKIE.
Polipragmazja i problemy z nieodpowiednim stosowaniem leków – spotkanie z doktorem Mariuszem Saganowskim, koordynatorem do spraw geriatrii Szpitala
Wolskiego. Wst´p wolny.
24–26 marca / godz. 9.00
XXII PRZEGLÑD PIOSENKI DZIECI¢CEJ I M¸ODZIE˚OWEJ „ROZÂPIEWANY WAWER” – przes∏uchania konkursowe solistów i zespo∏ów.

WAWERSKA STREFA KULTURY
ul. ˚egaƒska 1a, tel. 22 443 70 73
www.wck-wawer.pl
WYDARZENIA
10, 17 marca / soboty / godz. 8.00
SPACER ORNITOLOGICZNY ze Stanis∏awem ¸ubieƒskim – kulturoznawcà, dziennikarzem, pasjonatem
ptaków, autorem esejów o ptakach „12 srok za ogon”
nominowanych do nagrody Nike.
Wst´p: 10 z∏ doroÊli, 5 z∏ dzieci w wieku 3–13 lat
Informacje i zapisy: 503 344 803, aredzisz@wck-wawer.pl
17 marca / sobota / godz. 10.00
WAWERSKIE SOBÓTKI ARTYSTYCZNE – WIOSENNE
PORUSZENIE. Warsztaty plastyczne dla rodzin z dzieçmi. Ferio Wawer, ul. Szpotaƒskiego 4. Wst´p wolny.
17 marca / sobota / godz. 18.00
ÂPIEWAJÑCY AKTORZY – JANEK TRACZYK – KONCERT. Janek Traczyk – wokalista, kompozytor i autor
tekstów. Odtwórca g∏ównych ról w musicalach: Piloci
(Teatr Muzyczny Roma), Metro (Studio Buffo), Notre Dame de Paris (Teatr Muzyczny w Gdyni). Wst´p wolny.
18 marca / niedziela / godz. przedpo∏udniowe
SPACER BOTANICZNY po lesie z Magdalenà Sobolewskà-Berezà – doktor biologii, autorkà jednego z pierwszych blogów o ogrodnictwie – „Barwy ogrodu”.
Wst´p: 10 z∏ doroÊli, 5 z∏ dzieci w wieku 3–13 lat
Informacje i zapisy: 503 344 803, aredzisz@wck-wawer.pl
24 marca / sobota / godz. 19.00
PARTY – spektakl w wykonaniu Teatru Scena G∏ówna
Handlowa oparty na twórczoÊci Harolda Pintera w re˝yserii i dramaturgii Jerzego ¸azewskiego. Wst´p wolny.

ORGANIZACJE POZARZÑDOWE
I ZAJ¢CIA CYKLICZNE
WAWERSKIE TOWARZYSTWO
UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU
1 pi´tro, sala 58, kontakt: wtutw@wp.pl, 22 872 01 48
www.u3wawer.com.pl
CENTRUM W RUCHU
sala 118, 2 pi´tro, kontakt: iza.szostak84@gmail.com
• ZAJ¢CIA TANECZNE Z SENIORAMI
7, 21 marca / Êrody / godz. 10.00 / wst´p wolny
• CIA¸O.G¸OS.INTUICJA
Osoby, które sà zainteresowane Êwiadomà pracà z cia∏em i g∏osem, zapraszamy do udzia∏u w dwudniowych
warsztatach z Izabelà Chlewiƒskà, które zostanà zorganizowane w dniach 6–7 kwietnia. Warsztaty to okazja
do poznania metody pracy, która opiera si´ na praktykowaniu NICZEGO, rozwijaniu techniki przyjemnoÊci, pozwala badaç teori´ wielkiego docisku. Co dok∏adnie kryjà w sobie te narz´dzia i czym jest metoda Cia∏o.G∏os.Intuicja, b´dzie mo˝na dowiedzieç si´ ju˝ w kwietniu.
Zapisy do 23 marca, koszt warsztatów: 120 z∏
Informacje i zapisy: biuro@izabelachlewinska.pl
WARSZAWSKA AKADEMIA
KARATE TRADYCYJNEGO
sala 101, 2 pi´tro, wakt@wp.pl, www.wakt.pl
• PROGRAM 50+ dla osób powy˝ej pi´çdziesiàtego roku ˝ycia, uruchamiajàcy fizycznie, sportowo i intelektualnie oraz integrujàcy. Zaj´cia raz w tygodniu, Êrody, godz.
20.00–21.30. Zaj´cia bezp∏atne, obowiàzujà zapisy.
• ZAJ¢CIA BIEGOWE – niedzielne biegi na trasie Falenica – Józefów, a dla ch´tnych morsowanie w rzece
Âwider w godz. 12.00–14.00. Zbiórka: Warszawa-Falenica, ul. W∏ókiennicza, na parkingu przy Przedszkolu „Sosnowa Stacyjka”. Zaj´cia bezp∏atne.
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Programy mogà ulec zmianom z przyczyn niezale˝nych od organizatorów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoÊci za zmiany terminów i odwo∏anie wydarzeƒ.
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„A w zimie powinien padaç Ênieg”
– wernisa˝ malarski

PoszliÊmy za ciosem. Marzena Szymaƒska – kierowniczka WCK filia Anin zorganizowa∏a nam wernisa˝ z prawdziwego zdarzenia. ZabraliÊmy si´ za
przygotowania. Marta Babiuch z Ewà Jakimczuk
przygotowa∏y nam profesjonalne plakaty i zaproszenia. T∏em zarówno plakatu, jak i zaproszenia

Stowarzyszenie „CENTRUÂ” od 2010 r.
dzia∏a na rzecz pacjentów Centrum Zdrowia Dziecka oraz popularyzacji szkolnictwa przyszpitalnego. Za∏o˝yli je nauczyciele pracujàcy na co dzieƒ w Zespole
Szkó∏ Specjalnych nr 78 im. Ewy Szelburg-Zarembiny w IPCZD w Warszawie. Ka˝dego dnia dbamy o to, by choroba nie wyklucza∏a naszych podopiecznych z ˝ycia,
dlatego organizujemy dla nich wycieczki
poza mury szpitala, np. do Centrum Edukacji Przyrodniczo-LeÊnej w Powsinie, zaj´cia artystyczne w ramach akcji „Ferie
i wakacje w szpitalu”, czy te˝ przyj´cia
urodzinowe. JesteÊmy po to, by nasi podopieczni mogli rozwijaç zainteresowania
i talenty – s∏u˝à temu ogólnopolskie konkursy dla dzieci ze szkó∏ przyszpitalnych
i sanatoryjnych czy cykliczna impreza
wspó∏organizowana przez nas w czerwcu
na terenie CZD – Piknik Edukacyjno-

9-latka, a ju˝ takie sukcesy
¸y˝wiarstwo figurowe to sport, który wymaga odwagi, ch´ci do prze∏amywania barier oraz
du˝ej dozy determinacji. Zosia Bochenek jest
uczennicà Szko∏y Podstawowej nr 109 im. Batalionów Ch∏opskich w Warszawie. Dziewczynka
ma 9 lat i mieszka w dzielnicy Wawer, trenuje
∏y˝wiarstwo figurowe, zdoby∏a ju˝ srebrnà klas´ sportowà. Nale˝y do Polskiego Zwiàzku ¸y˝wiarstwa Figurowego. Zosia ju˝ od najm∏odszych lat odnosi sukcesy w ∏y˝wiarstwie, startujàc w kategorii solistek.
Dziewczynka du˝o czasu poÊwi´ca swojej
pasji. W sezonie treningi rozpoczyna o 6 rano,
jeszcze przed zaj´ciami w szkole. Pomimo tak
m∏odego wieku odnios∏a ju˝ wiele sukcesów.
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Do jej najwi´kszych osiàgni´ç nale˝y m.in. I miejsce
w Ogólnopolskich Zawodach o Kryszta∏owy Dzban,
które odby∏y si´ 27.01.2018,
I miejsce w XI Zawodach
Miko∏ajkowych w ¸odzi,
I miejsce w Zawodach
¸ódzka ¸y˝wa oraz I miejsce w Zawodach o Puchar
D´bicy 2018.
Dziewczynk´ w sukcesach
wspierajà rodzice, dziadkowie, znajomi, a tak˝e uczniowie z jej szko∏y. W ubieg∏ym

by∏ obraz Marty Kobyliƒskiej, jednej z uczestniczek
zaj´ç. Zaproszenia rozes∏ane, bàbelki i drobne co
nieco zakupione. Dziewiàtego lutego z niecierpliwoÊcià oczekiwaliÊmy na pierwszych goÊci, którzy
ku naszej radoÊci dopisali. Krótkie przemowy,
zdj´cia, wywiady – w tym wszystkim uczestniczyliÊmy. Nasz pierwszy wernisa˝ zach´ci∏ nas jeszcze
bardziej do twórczych poszukiwaƒ i Êmielszego
opowiadania o sobie, na ró˝ne sposoby.
Katarzyna Pruchniewicz

-Naukowy. Dzi´ki wsparciu Darczyƒców
– firm oraz osób prywatnych – wyposa˝amy, remontujemy i modernizujemy Centrum Zdrowia Dziecka – tak powsta∏a Sala
DoÊwiadczania Âwiata, szkolna biblioteka
dla dzieci, Êcie˝ka edukacyjno-przyrodnicza czy te˝ sto∏ówka w Klinice Rehabilitacji Pediatrycznej. Wszystko po to, by dzieci chore szybciej wraca∏y do zdrowia, by
dzia∏o si´ to w jak najlepszych warunkach.
Sprawdê na stronie www.centrus.org.pl,
jak ∏atwo i szybko nam pomóc – przeka˝
nam swój 1%! Znajdziesz tam darmowy
program do rozliczeƒ PIT – do pobrania
lub rozliczenia si´ online. Zaoszcz´dzisz
czas i do∏àczysz do grona Przyjació∏ pacjentów Centrum Zdrowia Dziecka!
Monika Wójtowicz
Prezes Stowarzyszenia „CENTRUÂ”

roku kibicowali jej w zawodach Mini Europa
2017 w Warszawie. Zarówno grono pedagogiczne, jak i uczniowie sà bardzo dumni z osiàgni´ç
Zosi. ˚yczymy jej dalszych
sukcesów i determinacji
w osiàganiu zamierzonych celów.
JeÊli chcecie zobaczyç
wyst´p Zosi w D´bicy,
wpiszcie ten link w swojej przeglàdarce https://
youtu.be/akp-McvRvqw .
Ewa Nowak
W∏adziƒska
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Tekst sponsorowany

Za nami pierwszy wernisa˝ malarski;
a wszystko dzi´ki ∏aƒcuszkowi ludzi dobrej woli.
Zacz´∏o si´ od Barbary Karniewskiej – dyrektorki
WCK Wawer, która zaprosi∏a nas do projektu
„Sprawni w sztuce”, zrealizowanego i sfinansowanego przez WCK Wawer.
Wzi´liÊmy udzia∏ – my, czyli: uczestnicy ÂDS
„Chata z pomys∏ami” z Anina, instruktorzy, rodzice i opiekunowie – w 3-miesi´cznych zaj´ciach
plastycznych prowadzonych przez Bo˝en´ Bienias, za∏o˝ycielk´ pracowni plastycznej „Akwarela”. Zaj´cia odbywa∏y si´ raz w tygodniu w WCK
w Mi´dzylesiu. Na ka˝dych zaj´ciach poznawaliÊmy innà technik´ plastycznà, zmagaliÊmy si´
z ró˝nymi tematami. Zaj´cia plastyczne po∏àczone by∏y z pogadankami z zakresu sztuki. W grudniu na ostatnich zaj´ciach otrzymaliÊmy blejtramy, na których powsta∏y Êwiàteczne impresje.
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Akademia Inicjatyw Sàsiedzkich
Chcesz zrobiç coÊ na rzecz
swojej okolicy? Lepiej poznaç
swoich sàsiadów? Ale potrzebujesz wsparcia? A mo˝e
chcesz poznaç aktywnych
mieszkaƒców z ró˝nych dzielnic
Warszawy? Zg∏oÊ si´ do Akademii Inicjatyw Sàsiedzkich!

To warsztaty, na których dowiesz si´ wi´cej
na temat badania potrzeb i zasobów, mobilizowania sàsiadów do dzia∏ania, szukania sojuszników Twojej akcji, mo˝liwoÊci pozyskania
Êrodków finansowych na swoje dzia∏ania. Oferujemy: 5 warsztatów w terminie od marca do
maja w 5 ró˝nych miejscach w Warszawie
z trenerami z du˝ym doÊwiadczeniem i wiedzà.

Patroni naszych ulic

macji na temat cz∏owieka, któremu przypisywali
swoje najwi´ksze skarby literackie. Krà˝y∏y opowieÊci, ˝e by∏ Êlepym Êpiewakiem, jednak nie sà
one potwierdzone ˝adnymi êród∏ami”1.

W Êwiecie ludzi i bogów
„Gniew Achilla, bogini, g∏oÊ obfity w szkody”;
„Muzo! M´˝a wyÊpiewaj, co Êwi´ty gród Troi /
Zburzywszy, d∏ugo b∏àdzi∏ i w tu∏aczce swojej”
– wielu z nas pami´ta ze szko∏y przywo∏ane fragmenty inwokacji Iliady i Odysei, wielkich eposów
staro˝ytnej literatury greckiej. Za ich autora uznawany jest Homer, wedle tradycji niewidomy Êpiewak w´drowny, patron jednej z ulic w Aninie. Jako cz∏owiek Homer nie jest nam znany, poniewa˝
nie istniejà êród∏a mówiàce o jego biografii. Informacje dotyczàce okresu, w którym ˝y∏, opatrzone sà s∏owem „prawdopodobnie” – mi´dzy
IX a VII wiekiem p.n.e. bàdê w VIII wieku p.n.e.
Jak pisze Wojciech S∏omski w recenzji ksià˝ki Jaspera Griffina Homer, „gdy Grecy zacz´li interesowaç si´ jego biografià, nie by∏o ju˝ ˝adnych infor-

Zapisy trwajà
U Oli: 601 947 474, aleksandraa@cal.org.pl
I przez formularz:
https://docs.google.com/forms/d/1q6oQE3G-l0sj
YaiWFcGp1FfAfiaE2dYfbUJRNIowhrs/edit
Wi´cej informacji: inicjatywysasiedzkie.pl.
Centrum Wspierania
AktywnoÊci Lokalnej CAL
baczmy bogaty i ró˝norodny Êwiat ludzi wspó∏istniejàcy ze Êwiatem bogów, przyjrzyjmy si´
ludzkim pragnieniom i ambicjom, poznajmy wojowników, ulegajàcych emocjom i s∏aboÊciom,
ale tak˝e gotowych stawiç czo∏a wyzwaniom
i przezwyci´˝aç przeciwnoÊci losu.
Weronika Girys-Czagowiec
Bibliografia:
1. Od Agrykoli do ˚ywnego. Ma∏y s∏ownik patronów ulic Warszawy, Warszawa 1968.
2. S∏omski W., recenzja: J. Griffin, Homer, Warszawa 1998, „Mazowieckie Studia Humanistyczne” 2001, t. 7, nr 1.
3. S∏ownik patronów ulic Warszawy, red. S. Ciepliƒski, Warszawa 2003.

Nie mo˝emy czytaç o ˝yciu Homera, ale pozosta∏o nam jego dzie∏o, które z pewnoÊcià warto
przeczytaç, by poznaç staro˝ytnà wizj´ Êwiata,
wpisanà przez autora w obydwie epopeje. Zo-

1

W. S∏omski, recenzja: J. Griffin, Homer, Warszawa 1998, „Mazowieckie Studia Humanistyczne” 2001, t. 7, nr 1, s. 159.
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Pretekst do eskalacji wystàpienia da∏y w∏adze liceum. Jeszcze przed po∏udniem og∏oszono we
wszystkich klasach, ˝e decyzjà dyrekcji szko∏y wszyscy jej uczniowie zostanà w niej zatrzymani. B´dà mogli jà opuÊciç na
wyraêne zezwolenie. To musia∏o wzmocniç nasz
sprzeciw. W klasach zawrza∏o. Dla tych, którzy
ju˝ przedtem demonstrowali, by∏a to szansa do
zaanga˝owania wi´kszej liczby uczniów.
Pomys∏ by∏ mój, ale pomóg∏ mi w jego realizacji
kolega z ∏awki – Marek Jaczyƒski (po 1989 r. burmistrz Józefowa). ZaapelowaliÊmy, ˝eby po wyjÊciu z klas na przerw´ w du˝ej grupie usiàÊç na
korytarzu, Êpiewaç i wznosiç okrzyki. Okrzyki na
rzecz uwolnienia nas ze szko∏y mia∏y mieszaç si´
z popierajàcymi warszawskich studentów. LiczyliÊmy, ˝e kolejni uczniowie do nas do∏àczà. Mia∏o to
jeszcze jednà zalet´ – siedzàcy t∏um nie wskazywa∏
na przywódców. ByliÊmy przecie˝ przed maturà
i liczyliÊmy si´ z niebezpieczeƒstwem represji.
WyszliÊmy grupà z klasy i usiedliÊmy na korytarzu. Zach´canie innych nie by∏o trudne, gdy˝
w wielu klasach lekcje si´ nie odbywa∏y. Przy∏àczali si´ kolejni uczniowie. ÂpiewaliÊmy i wznosiliÊmy okrzyki: „WolnoÊç”, „Uwolniç aresztowanych”, „JesteÊmy ze studentami”, „Precz z cenzurà” – to tylko te, które dzisiaj pami´tam. Na
korytarzu usiedli chyba wszyscy uczniowie, którzy byli obecni w szkole. Nawet przeciwni, czy

Marzec 1968 w Aninie

Mija 50 lat od wydarzeƒ marcowych, kiedy to 8 i 9
marca w∏adze brutalnie rozp´dzi∏y pochód i wiec
studentów warszawskiej Politechniki i Uniwersytetu. Dla mnie, wówczas uczennicy klasy maturalnej
w XXVI LO w Aninie, wtedy rozpocz´∏a si´ tak˝e
dzia∏alnoÊç w obronie demokratycznych wartoÊci.
Zdarzenia 11 marca w Liceum nr XXVI
Ju˝ od wczesnych godzin w szkole wi´kszoÊç
z nas zorientowa∏a si´, ˝e napi´ta atmosfera
i ch´ç wyra˝enia sprzeciwu sà powszechne. Zacz´liÊmy Êpiewaç. Nasza grupa powi´ksza∏a si´
do liczby oko∏o 20 osób. Na klatce schodowej
prowadzàcej na inne pi´tra oraz w drugiej cz´Êci korytarza ustawi∏y si´, jak pami´tam – samorzutnie, „czujki”. Mia∏y one nas ostrzec przed
zbli˝ajàcymi si´ nauczycielami, ale przede
wszystkim przed dyrektorem Wac∏awem Krauze
i jego najbli˝szymi wspó∏pracownikami.

OG¸OSZENIA DROBNE
◗KKUPI¢ STARE PROSPEKTY, KATALOGI
MOTORYZACYJNE. TEL. 600 817 479.
◗WYKO¡CZENIA REMONTY ADAPTACJE
WN¢TRZ – 501 955 735.
◗Naprawa i regulacja gitar – fachowo
i niedrogo. Tel. 695 622 848.

Na naszych ∏amach mo˝na zamieÊciç dwa typy og∏oszeƒ drobnych:
- og∏oszenie tekstowe o obj´toÊci do 20 wyrazów – p∏atne 16 z∏ (brutto),
- og∏oszenie w ramce 43 x 20 mm – p∏atne 43,05 z∏ (brutto).
Zamówienia na wybrany miesiàc nale˝y dokonaç najpóêniej do 20 dnia
poprzedniego miesiàca pod numerem tel. 22-810-26-04 lub adresem e-mail:
drobne.wawer@wiadomoscisasiedzkie.pl.
Og∏oszenia publikujemy po wczeÊniejszym op∏aceniu (gotówkà lub przelewem).

GITARA – NAUKA GRY
Lekcje indywidualne,15 lat
doÊwiadczenia w uczeniu.
Tak˝e z dojazdem do ucznia.
Tel. 695-622-848

KO R E P E T YC J E

DRZEWA, KRZEWY

13
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WYCINAMY, PODCINAMY,
KSZTA¸TUJEMY
503 065 403

PROFESJONALNY MASA˚
LECZNICZY, ODCHUDZAJÑCY,
RELAKSACYJNY.
83

Matura, egzaminy, sprawdziany, prace domowe
MATEMATYKA – liceum, gimnazjum
In˝ynier elektronik z 15-letnià praktykà
tel.

508 58 66 67

329

PIWNICE, STRYCHY,
KOMÓRKI, GARA˚E
PORZÑDKUJEMY

ODÂNIE˚ANIE
CZYSZCZENIE RYNIEN
US¸UGI WYSOKOÂCIOWE
P. PORZÑDKOWE•WYWÓZ
790 55 47 46

WYCINANIE DRZEW
USŁUGI OGRODOWE
Podcinanie gałęzi • Prace porządkowe
TRANSPORT

tel. 513-148-238

14
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503 065 403

29
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531-273-768

CI¢CIE DRZEW
US¸UGI WYSOKOÂCIOWE
PRACE PORZÑDKOWE
R¢BAK • WYWÓZ
790 55 47 46

MALOWANIE W WEEKENDY
Malowanie r´czne lub agregatem malarskim
w sobot´ i niedziel´. Kilkunastoletnie doÊwiadczenie, dok∏adny, uczciwy, bez na∏ogów. 3

Tel. 503-759-763 (prosz´ dzwoniç po 17)

HYDRAULIK

UPORZÑDKUJEMY

– TANIO I SOLIDNIE –

TWÓJ OGRÓD PO ZIMIE

506 173 607

503 065 403
160

ANTENY satelitarne i naziemne,
DEKODERY, monta˝ naprawa,
ustawienia. Trwam, Cyfra, Polsat, N.
oraz zestawy bez op∏at, 30 kana∏ów po polsku. www.lemag-tvsat.waw.pl, ul. B. Czecha 29, tel: 22 815-47-25, 501-123-566. 80
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Zarzàd Stowarzyszenia SEDNO

Z¸OTA RÑCZKA
+ ELEKTRYKA
+ SK¸ADANIE MEBLI

tel.

503 150 991

22
1

Dzisiaj zamieszczamy fragmenty wspomnieƒ
Ewy Ho∏uszko, których pe∏na wersja znajduje si´
na stronie internetowej www.sedno.org. Zapraszamy do lektury.

wr´cz wrogo nastawieni do naszego pomys∏u,
siedzieli razem z nami. Nauczyciele nie mogli zapanowaç nad t∏umem. G∏osy niektórych, ˝àdajàce rozejÊcia si´ do klas, zosta∏y szybko zag∏uszone przez okrzyki i Êpiewy. MyÊl´, ˝e du˝a cz´Êç
nauczycieli sprzyja∏a nam, ale g∏ównie obawia∏a
si´ mo˝liwych wobec nas represji.
Próbowa∏ nas przekrzykiwaç dyrektor Krauze.
˚àda∏ kategorycznie rozejÊcia si´ do klas. Gdy to
nie poskutkowa∏o, nazwa∏ nasze zbiorowisko buntem i grozi∏ wyciàgni´ciem surowych konsekwencji. Ten obraz zdenerwowanego, czerwonego na
twarzy dyrektora, który raz po raz ˝àda i grozi,
a w rezultacie miota si´, nie b´dàc w stanie
poradziç sobie z sytuacjà, pami´tam do dziÊ.
Dyrektor odszed∏, zostawiajàc nas samych
z niektórymi tylko, stojàcymi w koƒcach korytarza nauczycielami. ÂpiewaliÊmy i skandowaliÊmy
jeszcze g∏oÊniej, gdy˝ by∏o to nasze ma∏e zwyci´stwo nad symbolem komunistycznej w∏adzy. Nie
pami´tam, jak d∏ugo okupowaliÊmy szkolny korytarz. Mo˝e dwie godziny. Nie to jednak by∏o
wtedy najwa˝niejsze. Po pewnym czasie og∏oszono nam, ˝e rozporzàdzenie w∏adz szko∏y zosta∏o odwo∏ane i mo˝emy si´ udaç do domów. To
nie by∏ jednak koniec. Poszczególne grupy zacz´∏y si´ umawiaç na spotkania na pobliskich stacjach kolejki podmiejskiej – w Aninie i Wawrze.
MieliÊmy w planach dalsze wsparcie demonstrujàcych studentów.
Ewa Ho∏uszko

31
8

Spo∏eczeƒstwo obywatelskie

REKLAMA w „Wawerskich WiadomoÊciach Sàsiedzkich”
Informacje o zasadach reklamowania pod adresem reklama@wiadomoscisasiedzkie.pl lub u naszego przedstawiciela
handlowego: Artur Pawlak – tel. 884-864-592, e-mail: reklama.wawer@wiadomoscisasiedzkie.pl
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Kolejny aspekt tej sprawy to pogoƒ za informacjà. Nie jest tajemnicà, ˝e internet jest teraz najszybszym
w tej dziedzinie medium. Obserwujàc
tragedi´ rozgrywajàcà si´ niemal na
naszych oczach, dzi´ki poÊrednictwu
portali i stron internetowych, zagubiono niemal sens ca∏ego zdarzenia.
Gdy Denis Urubko i Adam Bielecki
wspinali si´ z nadziejà uratowania Eli
Revol i „Czapkinsa”, niezliczone rzesze ludzi co chwila odÊwie˝a∏y stron´
ze SPOT-em Adama (pozycjà GPS pomagajàcà w lokalizacji), uniemo˝liwiajàc pozosta∏ej cz´Êci zespo∏u skuteczne prowadzenie akcji ratunkowej.
Pomog∏y dopiero ponawiajàce si´ apele o zaprzestanie tej czynnoÊci. Pokazuje to, jak bardzo przyzwyczajeni do b∏yskawicznej informacji sà dziÊ internauci. I jak bezrefleksyjnie cz´sto za nià gonià.
W obydwu wypadkach warto zastanowiç si´
nad tym, czy nasze potrzeby stawiaç na pierwszym miejscu w ka˝dej sytuacji, nawet tej, w której sieç mo˝e ocaliç lub zniszczyç czyjeÊ ˝ycie.

Cyberetyka a himalaizm zimowy
Nanga Parbat, góra, która sta∏a si´
elementem zbiorowej ÊwiadomoÊci Polaków, budzi wcià˝ skrajne emocje. Tragedia, która si´ tam rozegra∏a w ostatnich dniach stycznia, swój epilog wcià˝
jeszcze pisze na licznych forach i w komentarzach pod niejednym artyku∏em.
Dramatyczny dla Tomasza Mackiewicza
fina∏ wyprawy na gór´ b´dàca jego
pasjà zmieni∏ si´ w ogólnonarodowà
debat´ na publicznym forum. Debat´,
w której nie brakowa∏o posàdzeƒ,
domys∏ów, oszczerstw i wulgaryzmów.
Gdyby jakoÊç dyskusji, jakiej doÊwiadczamy, czytajàc posty u˝ytkowników sieci w naszym kraju,
prze∏o˝yç na j´zyk mówiony, prawdopodobnie nie
da∏oby si´ takiej rozmowy s∏uchaç, nie mówiàc
o wzi´ciu w niej udzia∏u. W ˝yciu codziennym
przywykliÊmy do kanonów post´powania. Poszanowanie dla osobistego wymiaru nieszcz´Êcia,
u˝ywanie w∏aÊciwego j´zyka i zabieranie g∏osu
w odpowiednim momencie to cz´Êç naszej codziennej etykiety, która Êwiadczy o nas samych
oraz o cywilizacji, jakà reprezentujemy. W internecie wielu u˝ytkowników zdaje si´ o tym zapominaç wraz z w∏àczeniem przeglàdarki.
Nasza fundacja zajmuje si´ nie tylko niebezpieczeƒstwami, jakie na Paƒstwa czekajà w sieci. Cz´Êcià naszej nazwy jest etyka – ogó∏ norm
moralnych, punkt odniesienia do oceny zacho-

waƒ, noÊnik wartoÊci. W∏aÊnie w takich sytuacjach jak ta, której symbolem zosta∏ Tomasz
Mackiewicz, nale˝y najg∏oÊniej mówiç w∏aÊnie
o jakoÊci naszego dyskursu w mediach spo∏ecznoÊciowych, komentarzach i postach. WolnoÊç
wypowiedzi jest dobrem powszechnym. Ka˝dy
w naszym kraju mo˝e z niego obecnie korzystaç
za poÊrednictwem w∏asnego komputera lub telefonu. Jednak by wyg∏osiç swoje zdanie na jakiÊ
temat, nale˝y znaleêç odpowiedni czas i form´.
By nasze zdanie zosta∏o us∏yszane, powinniÊmy
wypowiadaç si´ z poszanowaniem dla innych
rozmówców oraz osób, których komentarz mo˝e
dotyczyç. To podstawowa zasada codziennego
wspó∏˝ycia z innymi ludêmi. Pami´tajàc o tym,
zadbamy o podniesienie jakoÊci czasu sp´dzanego w sieci, a to wa˝ny cel.

Tekst sponsorowany

Sto procent odpr´˝enia
FLOATING – jest Twojà drogà do lepszych wyników w ˝yciu i w sporcie.
To zaawansowane narz´dzie do fizycznej i mentalnej odnowy. To innowacyjna metoda pozwalajàca osiàgnàç ca∏kowite odpr´˝enie cia∏a i umys∏u.
Terapia floatingowa czy inaczej deprywacja sensoryczna – to swobodne
unoszenie si´ cia∏a na powierzchni wody w kapsule flotacyjnej. Woda ma
jedynie 30 cm g∏´bokoÊci i zawiera leczniczy roztwór soli EPSOM, zapewniajàcy odpowiednià wypornoÊç. Temperatura wody i powietrza wewnàtrz
kapsu∏y jest to˝sama z temperaturà cia∏a. Wywo∏uje to silne wra˝enie lewitacji – poczucie unoszenia si´ w powietrzu. Znikajà obrazy, dêwi´k, dotyk, nie odczuwamy si∏y grawitacji. Cia∏o dryfuje w warunkach ca∏kowitej
izolacji od bodêców zewn´trznych. Ka˝dy seans – wg zgodnej opinii klientów – to prze˝ycie absolutnie nieziemskie. Znikajà przewlek∏e bóle g∏owy,
kr´gos∏upa, stawów, napi´cie mi´Êni, nadciÊnienie, stres, zm´czenie, depresja, z∏e samopoczucie oraz inne schorzenia. Eksperci z instytutów medycznych uwa˝ajà, ˝e 30 min sp´dzonych w kapsule flotacyjnej jest równowa˝ne 4 godz. snu. Podczas seansu organizm ludzki wytwarza hormony, serotoniny oraz endorfiny, które t∏umià odczuwanie bólu. Ludzki umys∏
przechodzi na fale THETA i staje si´ bardziej otwarty i kreatywny. Dzi´ki zastosowaniu w terapii floatingu wysoce oczyszczonego siarczanu magnezu
(sól EPSOM) – terapia ta posiada szczególne atuty zdrowotne, porównywalne z kàpielami w Morzu Martwym. FLOATING przyspiesza powrót do
zdrowia i regeneracj´ po∏àczeƒ w uk∏adzie mi´Êniowym i szkieletowym,
poprawia metabolizm, krà˝enie, relaksuje umys∏, usprawnia koncentracj´,
zmniejsza liczb´ problemów skórnych. Wi´cej o terapii floatingu znajdziesz
na stronie www.strefaspokoju.com.pl.
„STREFA SPOKOJU”
Gabinet Terapeutyczny
04-730 Warszawa
Al. Dzieci Polskich 20 lok. 105 A
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Aleksander Zawada

Fundacja CyberEtyka
www.facebook.com/cyberetyka/
www.cyberetyka.pl
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WWW.MEBLESOSNOWE.EU
REALIZUJEMY
INDYWIDUALNE
ZAMÓWIENIA
ŁÓŻKA ● MATERACE ● SZAFY ● KOMODY
BIURKA ● WITRYNY ● STOŁY ● KRZESŁA
MŁODZIEŻOWE ● ZESTAWY ● I INNE

Beton Towarowy ❖ Transport ❖ Pompa
05-462 Wiàzowna, Duchnów, Szosa Miƒska 48
tel. 22 795 15 94, 22 795 11 44
tel. kom. 601 384 524

Warszawa-Wawer
ul. Płowiecka 25
(róg Świeckiej)

tel./fax 22 815 35 98
meble@meblesosnowe.eu

w otulinie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego
ul. Czarnołęcka 25
Warszawa-Międzylesie
• pow. 60 – 80 m2 już od 7040/m2
• mieszkania na parterze z własnymi
ogródkami
• mieszkania na piętrze z przestronnym
poddaszem
• w pobliżu pełna infrastruktura
społeczna i świetny dojazd
do centrum
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