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Zielone Âwiàtki na Urzeczu – zapraszamy 20 maja!
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Wawerskie Centrum Kultury przy
wspó∏pracy Urz´du Dzielnicy Wawer ju˝ po raz czwarty organizuje
Zielone Âwiàtki na Urzeczu.

Jest to wydarzenie nawiàzujàce do
historycznej to˝samoÊci obecnego
Wawra. Do corocznej organizacji tej
plenerowej imprezy zainspirowa∏a
organizatorów Fundacja Szerokie
Wody, która w∏àcza si´ te˝ do udzia∏u w Zielonych Âwiàtkach w ró˝nych miejscach. Urzecze jako mikroregion etnograficzno-historyczny rozciàga si´ od Góry
Kalwarii a˝ po warszawskà Saskà K´p´
wzd∏u˝ brzegów Wis∏y. Nadbrze˝ne tereny
Wawra stanowià olbrzymià cz´Êç Urzecza.
NiegdyÊ zamieszkiwa∏a je ludnoÊç trudniàca si´ zaopatrywaniem stolicy w ˝ywnoÊç,
wykorzystujàc transport rzeczny w postaci
tradycyjnych ∏odzi zwanych galarami, batami czy pychówkami. P∏ywali na nich flisacy
nazywani kiedyÊ orylami. LudnoÊç wyró˝nia∏a si´ m.in. charakterystycznymi strojami, na których widaç by∏o specyficzny haft
wilanowski. W takich w∏aÊnie strojach pojawià si´ podczas tegorocznych obchodów
goÊcie z Centrum Kultury Wilanów w postaci zespo∏u Kuênia Artystyczna. W cz´Êci
artystycznej, ale te˝ i warsztatowej zaprezentujà si´ mieszkajàcy w Wawrze Hindusi
oraz animatorzy z Ambasady Indii. Te elementy b´dà podkreÊleniem realizowanego
przez WCK projektu „WielokulturowoÊç
– wyzwania”, dzi´ki dofinansowaniu z Funduszu Animacji Kultury Warszawskiego
Programu Edukacji Kulturalnej. Na scenie
zobaczymy te˝ Êpiewajàce dzieci z filii RadoÊç i Zastów Wawerskiego Centrum Kultury. Natomiast dla dzieci na scenie wystàpià aktorzy Teatru Ale˝ Gustawie w spektaklu „JaÊ i Ma∏gosia”, w którym pojawià
si´ akcenty ekologiczne. Zwieƒczeniem
wyst´pów artystycznych b´dzie wyst´p zespo∏u Janusz Prusinowski Kompania oraz
koncert Warszawskiego Combo Tanecznego Janka M∏ynarskiego.
Atrakcji nie zabraknie tak˝e w strefie
warsztatowo-animacyjnej, gdzie na uczestników rodzinnego pikniku czekaç b´dà instruktorzy Wawerskiego Centrum Kultury
z szerokà ofertà zabaw integracyjnych.
B´dzie te˝ mo˝liwoÊç poznania sztuki mehendi, czyli tatua˝u z henny. Pasjonaci ˝eglarstwa b´dà mogli poznaç tajniki manew-

rowania ˝aglami oraz nauczyç si´ w´z∏ów
i obs∏ugi olinowania ruchomego. Natomiast
w Strefie Smaku b´dzie mo˝liwoÊç skosztowania tradycyjnych potraw.
Zielone Âwiàtki na Urzeczu odb´dà si´
w niedziel´ 20 maja na nadwiÊlanych terenach Wawra przy ulicy Droga Golfowa 1
(nieopodal ronda na Wale Miedzeszyƒskim). Poczàtek o godz. 14.00, koncert War-

szawskiego Combo Tanecznego o 20.00. Na
imprez´ wst´p wolny.
„WiadomoÊci Sàsiedzkie”, jak co roku,
sprawujà patronat medialny nad tym wydarzeniem.
Jaros∏aw Rosiƒski
Wawerskie Centrum Kultury

Czytaj WiadomoÊci Sàsiedzkie" w Internecie: www.wiadomoscisasiedzkie.pl
"
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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

PANELE OGRODZENIOWE

P.H.U. Topaz poszukuje do swoich sklepów:

Warszawa-Rembertów (Galeria Hop Stop;

●

Warszawa-Wawer (Galeria Ferio Wawer;

ul. Pociskowa 4)

NOWE CENY 2018
Warszawice 89D
(gm. Sobienie-Jeziory)
tel. 25 685 81 41; 501 214 184
biuro@proway.pl www.proway.pl

●

ul. K. Szpotaƒskiego 4)

Pracowników na stanowiska:

KASJER-SPRZEDAWCA
SPRZEDAWCA DZIA¸U MI¢SO-W¢DLINY
● MAGAZYNIER
●

●

Nasze oczekiwania:
● dyspozycyjnoÊç i motywacja do pracy,
● komunikatywnoÊç i umiej´tnoÊç wspó∏pracy w zespole oraz budowanie
pozytywnych relacji z Klientami,
● aktualne badania do celów sanitarno-epidemiologicznych lub gotowoÊç do ich
uzupe∏nienia,
● mile widziane doÊwiadczenie na podobnym stanowisku
Oferujemy:
● umow´ o prac´ w pe∏nym wymiarze czasu z wynagrodzeniem zawsze na czas,
● poza wynagrodzeniem – dodatki premiowo-sta˝owe dla Pracowników ju˝ od
pierwszego miesiàca pracy,
● mo˝liwoÊç rozwoju i awansu zawodowego w stabilnej i dynamicznie rozwijajàcej
si´ firmie o silnej pozycji na rynku
CV mo˝na:
● przes∏aç drogà elektronicznà na adres: rekrutacja@topaz24.pl w temacie e-maila
wpisujàc: Rembertów lub Wawer,
● przes∏aç przez formularz na stronie internetowej – www.topaz24.pl (zak∏adka – praca
w Topaz, w odpowiedzi na oferty do w∏aÊciwych sklepów – Rembertów lub Wawer)
● przynieÊç osobiÊcie do wybranego sklepu Topaz – ul. Pociskowa 4 lub K. Szpotaƒskiego 4
Prosimy o zamieszczenie w cv klauzuli: „Wyra˝am zgod´ na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezb´dnych do realizacji
procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawà z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”
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Kwiecieƒ w Radzie Dzielnicy
18 kwietnia odby∏a si´
XLII sesja Rady Dzielnicy.
Bezpieczeƒstwo mieszkaƒców by∏o, jest i b´dzie naszym priorytetem. Dzi´ki
bliskiej wspó∏pracy ze
s∏u˝bami odpowiedzialnymi za przestrzeganie porzàdku publicznego cz´sto
udaje si´ osiàgaç wymierne korzyÊci. Tym razem
Rada Dzielnicy przychyli∏a si´ do dofinansowania
w 50% samochodu nieoznakowanego, który b´dzie jeêdzi∏ na terenie naszej dzielnicy. Dodatkowo przeznacza si´ 8000 z∏ na zakup narkotestów.
Wprowadzono jeszcze jedno zadanie inwestycyjne „Zakup wyposa˝enia budynków wielofunkcyjnych o funkcji kulturalno-spo∏ecznej (w tym biblioteka)”. WysokoÊç inwestycji to 1 500 000 z∏,
Êrodki pochodzà z rezerwy bud˝etowej m.st. Warszawy. Pozwoli to wyposa˝yç 3 nowe placówki
b´dàce siedzibà dla bibliotek i filii oÊrodka kultu-

ry (ich otwarcie coraz bli˝ej! Kulturoteka przy B∏´kitnej otworzy si´ ju˝ w czerwcu, w RadoÊci – we
wrzeÊniu, a w Falenicy – w listopadzie). Korzystajàc z pomocy architektów wn´trz oraz dostawców
nowoczesnych rozwiàzaƒ technologicznych dla
wspó∏czesnych bibliotek, Dzielnica chce wyposa˝yç placówki w nowe rega∏y, odÊwie˝ony ksi´gozbiór, nowoczesne wyposa˝enie i systemy zabezpieczeƒ woluminów w technologii RFID HF oraz
urzàdzenia uzupe∏niajàce, m.in. bramki kontrolno-raportujàce, stanowiska obs∏ugi czytelnika
z mo˝liwoÊcià kodowania wypo˝yczeƒ i zwrotów
przez bibliotekarza, etykiety biblioteczne wklejane
do ksià˝ek. Ponadto wolno stojàce stanowiska do
samodzielnych wypo˝yczeƒ przystosowane do
osób niepe∏nosprawnych, urzàdzenia do inwentaryzacji, porzàdkowania i bezdotykowej kontroli
zbiorów bibliotecznych, ksià˝komat – ca∏odobowe urzàdzenie samoobs∏ugowe, inteligentny rega∏ umo˝liwiajàcy realizowanie samodzielnych
zwrotów dokonywanych przez czytelników, sta-

Jak mo˝e wyglàdaç biegnàca przez
Wawer linia kolejowa po 2022 roku?
Linia kolejowa z Warszawy do Lublina, Che∏ma i Dorohuska na odcinku Warszawa–D´blin
jest linià wykorzystywanà w znakomitej wi´kszoÊci przez pociàgi osobowe, które dowo˝à
mieszkaƒców miejscowoÊci po∏o˝onych przy tej
drodze ˝elaznej do centrum Warszawy.
Pod kàtem unowoczeÊniania infrastruktury,
poza drobnymi pracami, od dawna nie dzia∏o si´
na tej linii nic szczególnego. Wprawdzie od
2004 r. pociàgi kursowa∏y coraz cz´Êciej, jednak˝e infrastruktura pozostawa∏a przez lata niezmienna – do zesz∏ego roku.
W zesz∏ym roku, na spotkaniu z PKP PLK w Józefowie, pierwszy raz pad∏o has∏o modernizacji,
ale nie byle jakiej. Mieszkaƒcy wtedy us∏yszeli
o budowie trzeciego toru, tunelach drogowych
pod torami lub wiaduktach, przejÊciach pod torami, a tak˝e ekranach. Wywo∏a∏o to zaskoczenie,
porównywalne do tego z 2010 r., kiedy Józefów
oddolnie utworzy∏ inicjatyw´ „Nie dla podzia∏u
Józefowa przez PKP” i dzielnie walczy∏ o to, aby
wypracowaç jak najlepszà dla miasta opcj´.
Kolejne spotkania, które odbywa∏y si´ ju˝
w Urz´dzie Dzielnicy Wawer, nie by∏y lepsze. Jako
lokalny dziennikarz, by∏em naocznym Êwiadkiem
tamtych wydarzeƒ... Doskonale pami´tam te d∏ugo ciàgnàce si´ debaty na temat tuneli w Falenicy

i RadoÊci, te dyskusje, czy nawet spory pomi´dzy
zwolennikami i przeciwnikami tunelu – najostrzejsze by∏y wÊród mieszkaƒców Falenicy. Ka˝da ze
stron w jakimÊ stopniu racj´ mia∏a. Teraz, jak na to
patrz´ z perspektywy czasu (niewielkiej, bo niewielkiej), to nasuwa mi si´ skojarzenie, ˝e by∏em
Êwiadkiem czegoÊ, co mo˝na nazwaç zalà˝kiem
wielkiej rewolucji dla naszej linii. Za x lat b´dziemy naszym dzieciom opowiadaç, jak to by∏o, jak
od Warszawy do Otwocka by∏y dwa tory, a od
Otwocka do Pilawy jeden...
Wracajàc do meritum: w mi´dzyczasie na naszej linii zacz´∏a si´ modernizacja. Rozpocz´to jà
wprawdzie od odcinka Garwolin–D´blin w czerwcu zesz∏ego roku, ale w krótkim czasie dosz∏a ona
a˝ pod Pilaw´. Pod koniec 2017 r. niespodziank´
mieszkaƒcom, a w∏aÊciwie tylko mieszkaƒcom Józefowa, sprawi∏a spó∏ka PKP S.A., odpowiedzialna
za dworce, grunty oraz za nadzór nad resztà grupy PKP. Przedstawiciel tej spó∏ki na spotkaniu w listopadzie og∏osi∏, ˝e planowana jest budowa tzw.
IDS-ów, czyli Innowacyjnych Dworców Systemowych – mia∏yby to byç budynki nowoczesne, zaprojektowane wg tego, czego mieszkaƒcy sobie
˝yczà, a zlokalizowane nieopodal obecnie istniejàcych budynków z 1936 r. na obydwu przystankach
w mieÊcie, tj. Józefów i Michalin.

nowiska komputerowe dla czytelników, skaner do
digitalizacji zbiorów wraz z oprogramowaniem
i oprzyrzàdowaniem. Oprócz tego placówki majà
byç wyposa˝one w pracownie dla dzieci, m∏odzie˝y, doros∏ych i dostosowane do potrzeb seniorów.
24 kwietnia w Urz´dzie Dzielnicy Wawer,
z inicjatywy Biblioteki Publicznej w Dzielnicy
Wawer oraz Warszawskiego Domu Kaligrafii,
mieszkaƒcy Wawra przepisywali historyczny
tekst Konstytucji 3 Maja w zwiàzku ze zbli˝ajàcà si´ rocznicà jej uchwalenia. Akcja odbywa si´ w roku 100-lecia odzyskania przez Polsk´
niepodleg∏oÊci.
Jak co roku w maju odb´dzie si´ piknik rodzinny
– Zielone Âwiàtki na Urzeczu. Impreza b´dzie obfitowaç w interesujàce koncerty po∏àczone z wydarzeniami kulturalnymi. W tym roku wystàpià: Janusz Prusinowski Kompania i Warszawskie Combo
Taneczne. W programie tak˝e animacje, warsztaty,
zabawy i strefa smaku. Termin: 20 maja, w godz.
14–22, ul. Droga Golfowa 1. Wst´p wolny.
Do zobaczenia,
¸ukasz Kubik
Radny dzielnicy Wawer
Na tym tak˝e spotkaniu dosz∏o do „wycieku”
bardzo ciekawej informacji: otó˝ PKP PLK postanowi∏o zarezerwowaç sobie teren pod budow´
drugiego toru dalekobie˝nego – aby, jak to argumentowa∏a firma, w razie potrzeby dobudowania tego czwartego toru uniknàç po raz kolejny
procedur zwiàzanych z np. wykupem gruntów.
Pami´tam, ˝e w tej sprawie korespondowa∏em
z przedstawicielem PKP PLK, który odpowiedzia∏
mi tak, jak napisa∏em wy˝ej, a to samo powtórzy∏ na kolejnym spotkaniu. Temat czwartego toru na chwil´ ucich∏, lub inaczej mówiàc – przebàkiwano coÊ na ten temat, a˝ nagle ogólnopolska gazeta odÊwie˝y∏a tego newsa, którego ja
po raz kolejny musia∏em wyjaÊniaç na ∏amach
fanpage’a Siódemka. Obecnie, na dzieƒ
9.05.2018, temat ten jest niejako Êwie˝y, jednak˝e dok∏adna lokalizacja obydwu torów dalekobie˝nych nie jest znana.
W momencie uzyskania odpowiedzi od przedstawiciela PKP PLK zostanie ona umieszczona na
fanpage'u Siódemka na portalu Facebook – do
którego Êledzenia goràco zach´cam Czytelników
„WiadomoÊci Sàsiedzkich”.
Kamil Oroƒ
Autor artyku∏u jest jednoczeÊnie administratorem
strony na Facebooku „Siódemka”. Jako lokalny
dziennikarz, relacjonowa∏ praktycznie wszystkie spotkania przedstawicieli spó∏ek kolejowych z mieszkaƒcami Wawra i Józefowa dotyczàce modernizacji linii
kolejowej na odcinku Warszawa–Otwock.

Wawerskie WiadomoÊci Sàsiedzkie – miesi´cznik mieszkaƒców dzielnicy Wawer i okolic
WAWERSKIE

Zespó∏ redakcyjny: Marcin J´drzejewski (redaktor naczelny), Hanna Kowalska (sekretarz redakcji, tel. 607-288-793),
Piotr Bieliƒski, Weronika Girys-Czagowiec, Olga ¸´cka.
Redakcja: tel.: 22-810-26-04, e-mail: redakcja.wawer@wiadomoscisasiedzkie.pl.

Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych
i nie gwarantuje ich publikacji. Zastrzegamy sobie
prawo dokonywania skrótów i korekty j´zykowej.

Reklama: Artur Pawlak – tel. 884-864-592, e-mail: reklama.wawer@wiadomoscisasiedzkie.pl.

Za informacje zawarte w reklamach redakcja
nie odpowiada.

Wydawca: J-PROPERTY. ISSN 2082-3266. Nak∏ad: 8500 egz. Gazeta bezp∏atna!

Adres do korespondencji: 03-938 Warszawa, ul. Zwyci´zców 20, lok. 2.

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

1

WAWERSKIE

PLA˚A ROMANTYCZNA – nowy sezon, nowe atrakcje
Dos∏ownie dni dzielà nas od rozstrzygni´cia
przetargu na modernizacj´ wawerskiej pla˝y znajdujàcej si´ przy ul. Rychnowskiej. Wg projektu
w tym roku (sezonie) pojawià si´ tutaj nowe altanki, plac zabaw i wie˝a widokowa, a do pla˝y b´dzie
mo˝na dojechaç nowiutkà Êcie˝kà rowerowà. Jak
informuje rzecznik Urz´du Dzielnicy Wawer, realizacja modernizacji nastàpi jeszcze w tym miesiàcu.
Infrastruktura to jedno, ale oprócz tego w bie˝àcym sezonie na Romantycznej b´dzie si´ dzia∏o naprawd´ wiele!
Wyjàtkowym i z pewnoÊcià spektakularnym
wydarzeniem b´dzie inscenizacja bitwy pod Falenicà, zaplanowana tutaj na 16 czerwca w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polsk´ niepodleg∏oÊci. B´dziemy mogli podziwiaç
grupy rekonstrukcyjne w strojach „z epoki” i pojazdy wojskowe z tamtych czasów, a po emocjach towarzyszàcych bitewnym scenom zrelaksujemy si´ podczas rodzinnego pikniku.
Dzielnica Wawer, idàc za trendem coraz liczniejszych w stolicy letnich kin plenerowych, uru-

chomi w∏aÊnie na naszej pla˝y takie kino. Pierwszy seans obejrzymy 1 lipca – b´dzie to „La La
Land” Damiena Chazelle’a. Kolejne niedziele, a˝
do koƒca sierpnia, to kolejne filmy nawiàzujàce
gatunkiem do nazwy pla˝y:
■ „Dwaj zgryêliwi tetrycy” w re˝. Donalda Petrie
(8 lipca),
■ „Love, Rosie” w re˝. Christiana Dittera (15 lipca),
■ „Lepiej póêno ni˝ póêniej” w re˝. Nancy Meyers (22 lipca),
■ „O pó∏nocy w Pary˝u” w re˝. Woody’ego Allena
(29 lipca),
■ 5 sierpnia zamiast filmu romantycznego wyÊwietlony zostanie film „Miasto 44” Jana Komasy, aby w ten sposób upami´tniç rocznic´
wybuchu Powstania Warszawskiego,
■ „Gwiazd naszych wina” w re˝. Josha Boone’a
(12 sierpnia),
■ „Deszczowa piosenka” w re˝. Stanleya Donena i Gene’a Kelly'ego (19 sierpnia),
■ „Zanim si´ pojawi∏eÊ” w re˝. Thei Sharrock
(26 sierpnia).

Ponadto na Pla˝y Romantycznej nie zabraknie
sprawdzonego ju˝ w ubieg∏ych latach i cieszàcego si´ du˝à popularnoÊcià promu ∏àczàcego
Wawer z Wilanowem, zabierajàcego na swój pok∏ad tak˝e rowerzystów z ich pojazdami. Przeprawa promowa ruszy 1 lipca.
Redakcja
fot. Urzàd Dzielnicy Wawer

REKLAMA w „Wawerskich WiadomoÊciach Sàsiedzkich”
Informacje pod adresem reklama@wiadomoscisasiedzkie.pl lub u naszego
przedstawiciela handlowego: Artur Pawlak – tel. 884-864-592,
e-mail: reklama.wawer@wiadomoscisasiedzkie.pl
REKL AMA
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 Listy do redakcji
Par´ pytaƒ o Êcie˝ki rowerowe
Nie od dziÊ wiadomo, ˝e iloÊç dróg dla rowerów w naszej dzielnicy jest bardzo symboliczna.
Te nieliczne, które istniejà, powsta∏y na ogó∏ przy
okazji g∏´bokich modernizacji lub budowy nowych ulic i rzadko kiedy sà po∏àczne w jakàÊ si´ç.
A wr´cz istniejà mi´dzy nimi luki, które a˝ si´ prosi za∏ataç. Mimo to sàdzi∏em, ˝e nale˝y si´ cieszyç
chocia˝ tym, co jest. Niestety... Ostatnio, jak mi si´
zdaje, wykonano krok wstecz. Przy w miar´ nowej
i bardzo przydatnej Êcie˝ce rowerowej wzd∏u˝
przed∏u˝onego niedawno odcinka ulicy Skalnicowej stojà obecnie znaki informujàce, ˝e jest to
droga pieszo-rowerowa. Czyli ˝e dopuszczono na
niej tak˝e ruch pieszy. Wyjàtkiem sà odcinki przy
przystankach autobusowych. Skàd ta zmiana, niekorzystna tak dla rowerzystów, jak i bezpieczeƒstwa pieszych? Wszak po drugiej stronie ulicy jest
zwyk∏y chodnik, nie by∏ wystarczajàcy?
Z kolei druga w miar´ nowa droga (niestety
równie˝ pieszo-rowerowa) wzd∏u˝ ulicy ¸asaka
ma∏o nadaje si´ do u˝ytku. W ubieg∏ym roku k∏adziono pod nià jakieÊ instalacje, po czym na odcinku od boiska do Goc∏awia do dziÊ nie odtworzono nawierzchni, a jedynie zasypano wykop
gruzem. W dodatku ten swoisty tor przeszkód
meandruje po ca∏ej jej szerokoÊci. Kiedy doczekamy si´ tu g∏adkiej i bezpiecznej nawierzchni?
Chcia∏bym równie˝ zapytaç, jak wyglàda aktualnie sprawa z „czerwonym chodnikiem” wzd∏u˝
ul. Mrówczej. Wiele lat temu by∏a to droga rowerowa, która jednak straci∏a ten status i do niedawna by∏a zwyk∏ym chodnikiem. Ostatnio jednak w rejonie skrzy˝owania z ul. Zwoleƒskà, patrzàc w stron´ po∏udniowà, pojawi∏y si´ znaki
wskazujàce, ˝e znów jest tam oficjalnie dopuszczony ruch pieszo-rowerowy. By∏oby to Êwietne,
bo i tak wszyscy t´dy je˝d˝à. Niestety, znaki te
stojà tylko w tym jednym miejscu, nie ma ich
chyba ani od strony ul. Panny Wodnej, ani na odcinku za wjazdem do tunelu, czyli w stron´ ul.
Lucerny (nie liczàc krótkich odcinków DDR powsta∏ych przy budowie tunelu i ronda). To jak to
w koƒcu jest, mo˝na po tym czerwonym chodniku legalnie jeêdziç rowerem czy nie?
Micha∏ Pawlak
Na ulicy Skalnicowej od ul. Zasadowej do hotelu Hiton jest Êcie˝ka rowerowa i nic nie by∏o
w tej materii zmieniane. Âcie˝ka rowerowa na ul.
¸asaka jest do koƒca tygodnia (do 13 maja) zaj´ta przez wykonawc´ wodociàgu w ulicy. W najbli˝szych dniach zostanie na ca∏ej szerokoÊci
Êcie˝ki po∏o˝ony nowy asfalt. Ju˝ wiele lat temu

ciàg pieszo-rowerowy (nie Êcie˝ka rowerowa) na
ul. Mrówczej zosta∏ przeznaczony wy∏àcznie dla
ruchu pieszego z powodu wprowadzenia komunikacji miejskiej dla u∏atwienia dojÊcia pieszych
do przystanków. Obecnie trasa ta nie spe∏nia kryteriów ciàgu pieszo-rowerowego (jest za wàska).
Dopuszczony jest tam ruch rowerowy zgodnie
z obowiàzujàcymi przepisami na ciàgu pieszym,
czyli np. osoby doros∏ej z dzieckiem do lat 10.
Wyjàtkiem jest krótki odcinek w okolicach tunelu w Mi´dzylesiu.
Urzàd Dzielnicy Wawer
***

Sprostowanie do artyku∏u „Feliks D∏u˝niak
– skromny fryzjer z dawnego zak∏adu w zapomnianej, zburzonej falenickiej kamienicy”
Wszyscy jesteÊmy omylni i nie mam pretensji
o to, ˝e pan Bieliƒski, powo∏ujàc si´ na mojà
ksià˝k´, b∏´dnie przytoczy∏ moje nazwisko, wstawiajàc do niego czwarte „i”. JA sama dotàd
wstydz´ si´ za swojà pomy∏k´ w nazwisku Zaremby, które napisa∏am fonetycznie, przez „´”.
Pan Bieliƒski potraktowa∏ wtedy spraw´ bardzo
powa˝nie, dyskredytujàc ca∏à informacj´ o budynku przy W∏ókienniczej 54. Jego wzburzenie,
wyra˝ane na Facebooku, nie mia∏o granic. Po tej
kampanii na rzecz rzetelnoÊci tym bardziej mamy
prawo si´ spodziewaç, ˝e pan Bieliƒski dostarcza
czytelnikom wy∏àcznie sprawdzone informacje.
Artyku∏ powo∏uje si´ tylko na jedno êród∏o:
mojà ksià˝k´, wprowadzajàc przy tym czytelników w b∏àd. D∏u˝sze zdanie, przy którym stoi
przypis, z mojej ksià˝ki wzi´∏o tylko nazwisko
˝ydowskich w∏aÊcicieli kamienicy (Himmelfarb).
To nazwisko oraz adres (Pi∏sudskiego 38, potem
Âwierczewskiego, potem Patriotów) jest udokumentowane listem p. Szabassona do Jointu. Inny dokument, z Zarzàdu Dróg, mówi o tym, ˝e
kamienica, zburzona w 1979 r., mia∏a adres Patriotów 38. To wszystko mo˝na przeczytaç na
stronie mojej ksià˝ki zacytowanej przez p. Bieliƒskiego, ale p. Bieliƒski nie czyta∏, albo ma
lepsze dokumenty. Ale rzecz w tym, ˝e w tej kamienicy, po wojnie fryzjer D∏u˝niak nie mia∏
swojego zak∏adu. W∏aÊcicielem zak∏adu fryzjerskiego pod tym adresem by∏ pan S´kowski,
o czym donios∏a mi z oburzeniem znajoma, której rodzina korzysta∏a z jego us∏ug. Natomiast
pan D∏u˝niak pracowa∏ w domu p. Sikorskiego
(o brzydkich okolicznoÊciach jego zainstalowania si´ tam po wojnie mówi∏a mi wspó∏w∏aÊcicielka „Sapie˝anki”) i tam raz by∏am jego klientkà. Pan D∏u˝niak raczej nie cieszy∏ si´ popularnoÊcià, bo widaç go by∏o, jak wysiaduje przed
zajmowanym lokalem bez klientów. By∏ dobrze
widoczny z ulicy Patriotów.

Jubileusz
„Promyka”
Og∏aszam wszystkim, bo nie wiem, czy
wiecie, Przedszkole „Promyk” z Dworcowej
obchodzi 60-lecie.
Jest wiele przedszkoli i wszystkie wspania∏e, dlaczego do „Promyka” przywozi pan Al´?
Odpowiedê moja jest szybka – taka: bo
tu szanujà przedszkolaka.
Tu tak˝e ja sam kiedyÊ chodzi∏em i „jak
˝yç, jak post´powaç” tu si´ nauczy∏em.
Przedszkole na zewnàtrz nie wyglàda
okazale, ale wewnàtrz atmosfera, radoÊç,
kolorowe sale.
W nich zabawki, ksià˝eczki, kàciki zadbane, od drzwi witajà dzieci uÊmiechni´te panie: Agaty, Basie, Madzie, Marty, Moniki,
Gra˝ynka, Bo˝enka, Julia, Iwonka i Lidka.
Panie dbajà o to, by dzieci bezpieczne by∏y, by w przyjaznej atmosferze o wa˝nych
sprawach si´ uczy∏y.
Agata Pyrgies
Z ca∏oÊcià wiersza autorstwa Pani Agaty Pyrgies napisanego z okazji 60-lecia przedszkola „Promyk” zapoznajà si´ Paƒstwo na naszej stronie pod adresem: http://www.wiadomoscisasiedzkie.pl/news/115/n/12199.
Dla m∏odych mieszkaƒców oczywiÊcie nie ma
wi´kszego znaczenia, gdzie przed laty przyjmowa∏
jakiÊ fryzjer. Ale, pomijajàc b∏´dy, bardzo pozytywny obraz p. D∏u˝niaka, jaki przedstawi∏ Autor, nie
zgadza mi si´ jednak z informacjami na temat tego fryzjera, jakie uzyska∏am od p. Jana Kamiƒskiego, którego zna i ceni tak˝e p. Bieliƒski. Wg
Kamiƒskiego D∏u˝niak by∏ informatorem Gestapo
i z tego powodu dosta∏ wyrok od AK. Postrzelony
w tramwaju w Warszawie, prze˝y∏, a po 1944 r.
zaprzyjaêni∏ si´ z nowà w∏adzà. Na to nie mam
˝adnego dokumentu, jedynie wspomnienie osoby,
która sama zajmowa∏a si´ likwidacjà konfidentów.
Pozostaje wi´c wàtpliwoÊç, czy to pan D∏u˝niak
konfabulowa∏ na swój temat, czy Autor zapami´ta∏
dobrze to, co s∏ysza∏ od niego ponad 20 lat temu.
Z powa˝aniem
Barbara Wizimirska
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoÊci za
fakty przytoczone w powy˝szym liÊcie z uwagi na
brak mo˝liwoÊci zweryfikowania tych informacji.
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„HORTUS”

US¸UGI OGRODNICZE
tel. 691 260 269
www.hor tus.waw.pl
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

3

WAWERSKIE

„Operetka – eliksir m∏odoÊci”
w sali koncertowej Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego Hotelu Boss
w dniu 8 kwietnia 2018 roku w ramach IX edycji Wawer Music Festival
Na poczàtku koncertu organizowanego przez
Podkarpackà Fundacj´ Rozwoju Kultury zabrzmia∏ „hejna∏ wawerski” wzbogacajàcy lokalnà to˝samoÊç Wawra autorstwa obecnego na
widowni mieszkaƒca Wawra, Êwiatowej s∏awy
tr´bacza i kompozytora Gary Guthmana.
Koncert pod nazwà Mera Pnefal - Miastu by∏
wspó∏finansowany przez Mer´ Pnefal S.A., która
pe∏ni rol´ dzielnicowego mecenasa kultury i dlatego jej Prezesi zostali wyró˝nieni stosownymi dyplomami, a panu Markowi Górskiemu odÊpiewano sto lat, gdy˝ obchodzi∏ w tym dniu urodziny.
Oficjalnie koncert otworzy∏ Prezes PFRK prof.
Jaros∏aw Drzewiecki, witajàc licznie zgromadzonà publicznoÊç. Podziwia∏am rozpi´toÊç wiekowà publicznoÊci. Siedzia∏am obok
seniorki Ró˝y, emerytowanej
lekarz pulmonolog, której
przyjaênià si´ szczyc´, osoby
nies∏ychanie bystrej i ˝wawej, majàcej 90 lat, a z drugiej strony sali gaworzyli
wnukowie Profesora, z pewnoÊcià roÊnie kolejne pokolenie muzyczne Rodziny Drzewieckich. Dla wszystkich
magnesem by∏a diva operetkowa – Gra˝yna Brodziƒska,
wyst´pujàca tak˝e w duecie
z Ireneuszem Miczkà przy
akompaniamencie 5-osobowego zespo∏u.
Gra˝yna Brodziƒska wesz∏a na scen´, Êpiewajàc Graj cyganie w pi´knej czerwonej sukni podkreÊlajàcej jej urod´, niezmiennie zgrabnà
sylwetk´ i ods∏aniajàcej d∏ugie nogi. Wszyscy

najpierw ze zdziwieniem i podziwem skonstatowali, ˝e artystka nic si´ nie zmieni∏a, czas si´ jej
nie ima, wcià˝ jest pi´kna i wyglàda bardzo m∏odo, ma ciàgle wspania∏à prezencj´ scenicznà,
znakomicie si´ porusza tanecznie. Dopiero gdy
och∏on´liÊmy, zacz´liÊmy s∏uchaç Êpiewu artystki. To by∏a uczta dla uszu, g∏os ciàgle przepi´kny,
perli∏ si´ czysto i wdzi´cznie niczym po porannej
rosie. Potem Êpiewa∏ drugi solista, wysoki, przystojny tenor Ireneusz Miczka, wykonujàc utwór
W pewien pi´kny wieczór, by za chwil´ wystàpiç
w duecie Co si´ dzieje oszalej´, tytu∏ by∏ adekwatny do aplauzu publicznoÊci. Nasze emocje
artystyczne nie uspokoi∏y si´, bo zespó∏ wykona∏
Czardasza Montiego, utwór,
który wznosi si´ na górskie
wy˝yny sztuki, ze skrzypcami w roli g∏ównej – solo wykona∏a Karolina Marks.
Nast´pnie Ireneusz Miczka wykona∏ utwór Strangers
In the Night, a Gra˝yna Brodziƒska popisowà Ari´ ze
Êmiechem. Zawsze podziwia∏am kunszt wykonania
tego utworu przez artystk´,
to chyba jej najlepszy utwór,
wykonany perfekcyjnie. Dodam, ˝e Êpiewa∏a to w najpi´kniejszej kreacji wieczoru,
w czarnej, niezwykle efektownej sukni, to by∏ sza∏. PublicznoÊç obydwu p∏ci by∏a
zachwycona. Przerywnikiem sza∏u by∏y wykonane
przez solist´ Podmoskownyje wieczera, niejedna
osoba westchn´∏a przy tym utworze, to by∏o modne, gdy byliÊmy trzydzieÊci lat m∏odsi.

Muzyczna Akademia Pana Kleksa:
„Cztery pory roku” Mistrza Vivaldiego
W dniu 3 czerwca o godz. 17.30 Pan Kleks
(Jerzy Machowski) wraz z Ksi´dzem Antonio Vivaldim (kuk∏a sterowana sznurkami) zapraszajà
na rodzinny spektakl muzyczny „Pan Kleks z wizytà u Vivaldiego – Cztery Pory Roku”. Spektakl
zosta∏ przygotowany przez Piotra Salabera, Ann´
Dereszowskà i Natali´ Walewskà specjalnie na
prezentacj´ w ramach IX edycji Wawer Music Festival. Realizacji podj´li si´ soliÊci, aktorzy oraz
Bajkowa Orkiestra Kameralna z Gdyni.
M∏odzi s∏uchacze zobaczà samego Antonio Vivaldiego – kukie∏k´, która b´dzie oprowadza∏a
nas po Êwiecie zwiàzanym z porami roku. Cykl barokowych koncertów skrzypcowych „Cztery pory
roku” Antonio Vivaldiego to ikona baroku. Vivaldi
mia∏ niezwyk∏à wyobraêni´ muzyczno-plastycznà.
Wiele swoich koncertów opatrzy∏ zapowiadajà-
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cymi ukryty program tytu∏ami, wpisuje si´ w to równie˝
cykl poÊwi´cony porom roku. Doskonale operowa∏
kontrastami (tempa, dynamiki, nastroju), wcià˝ zaskakujàc s∏uchaczy i dostarczajàc
im bardzo silnych emocji.
Jego muzyka instrumentalna Êwietnie nadaje si´ dla
najm∏odszych, tworzàc barokowy teatr uczuç. Dzi´ki geniuszowi kompozytora najm∏odsi mieszkaƒcy dzielnicy
Wawer poznajà jeden z najznakomitszych przyk∏adów
muzyki ilustracyjnej, która

Druga cz´Êç wieczoru rozpocz´∏a si´ od wr´czenia dyplomów Zas∏u˝onym Mecenasom Sztuki, wspierajàcym w ró˝ny sposób edukacj´ muzycznà mieszkaƒców Wawra. Otrzymali je oprócz
Dyrekcji Mery Pnefal: Kwiaciarnia AGA dajàca
opraw´ florystycznà koncertów oraz Redakcja
WiadomoÊci Sàsiedzkich piszàca tak˝e o koncertach naszej „wawerskiej filharmonii”.
Po przerwie pani Gra˝yna w nowej kreacji
z d∏ugim trenem wykona∏a arie i duety ze Skrzypka na dachu. Zespó∏ muzyczny wykona∏ kolejny
Êwiatowy przebój Tango Milonga i ju˝ do koƒca
koncertu wznosiliÊmy si´ coraz wy˝ej w muzycznej sztuce. Artystka, tym razem w srebrnej cekinowej kreacji, niezwykle dopasowanej, w której
wyglàda∏a niczym pokryta srebrnà ∏uskà ryba czy
raczej syrena wodna, wykona∏a nami´tne Przetaƒczyç ca∏à noc, zapraszajàc do taƒca prezesa
Mery Pnefal – Marka Górskiego. By∏o to wielkie
wyró˝nienie dla pana Marka, którego z pewnoÊcià zazdroÊci∏a mu m´ska cz´Êç widowni, ale
wyró˝nienie zas∏u˝one, by∏ wszak tego dnia solenizantem i siedzàc blisko schodów na scen´, za
ka˝dym razem, jak przysta∏o na d˝entelmena,
podawa∏ pani Gra˝ynie d∏oƒ, sprowadzajàc artystk´ bezpiecznie ze schodów. By∏y to bardzo
∏adne i widowiskowe gesty.
Nie oby∏o si´ bez bisów, bo publicznoÊç na
stojàco gromkimi oklaskami dzi´kowa∏a artystom. To by∏ bardzo pi´kny moment, artyÊci obdarowani przecudnymi bukietami ró˝ k∏aniali si´
publicznoÊci, która zachwycona dzi´kowa∏a za
wspania∏y koncert. Na koniec koncertu us∏yszeliÊmy dwa utwory podnios∏e La Spagnola oraz
Funiculi i Funicula.
˚al by∏o si´ rozstawaç z tym innym Êwiatem,
Êwiatem pi´kna, wznios∏oÊci uczuç, radoÊci ze
s∏uchania muzyki i Êpiewu na najwy˝szym, perfekcyjnym poziomie i podczas powrotu do domu
wydawa∏o si´, ˝e „ca∏y Êwiat doko∏a swà mi∏oÊcià tchnie”...
Alicja Jurczyk
Wawerska melomanka

naÊladuje dêwi´ki i zjawiska spotykane w rzeczywistym Êwiecie, na przyk∏ad dêwi´ki letniej
burzy, potoku, Êpiewy ptaków.
Muzyka jest najlepszym sposobem na rozwini´cie dzieci´cej wyobraêni, pobudza prac´
mózgu i uwra˝liwia. Udzia∏
najm∏odszych mieszkaƒców
Wawra w koncercie to dbanie o zwi´kszanie i pog∏´bianie aktywnego uczestnictwa
w kulturze, rozwijanie fantazji i wyobraêni, wychowywanie nowego pokolenia dzieci
wra˝liwych, pe∏nych empatii
i dobra. To przede wszystkim
inwestycja w przysz∏oÊç.
GoÊç honorowy – Dyrektor
Gra˝yna Seroka z Prywatnej
Szko∏y Podstawowej nr 92
w Aninie. Wst´p wolny.
Fundacja Interpiano
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Derby dzielnicy Wawer dla KS ZWAR!
KS ZWAR cz´Êcià Pucharu Polski.
Przed meczem pó∏fina∏owym Pucharu Polski na naszym boisku g∏ównym
trenowa∏a dru˝yna Górnika Zabrze!
Kwiecieƒ w naszym Klubie Sportowym ZWAR to miesiàc rywalizacji
ligowych, cennych pod wzgl´dem
szkoleniowym. Za∏o˝enia planów
treningowych realizowane podczas
jednostek, przek∏adane na spotkania ligowe przynoszà oczekiwane
rezultaty.
Dru˝yna KS ZWAR rocznik 2008
wygrywa 11:1 z Józefovià Józefów. Podopieczni trenera Tomka Tobiasza pewni swoich wytrenowanych umiej´tnoÊci wychodzà na to spotkanie, co w tym wypadku odzwierciedla wynik
koƒcowy.

Wiosenne emocje
Kwiecieƒ rozpocz´liÊmy w Breaku z przytupem, czyli tradycyjnà zabawà zajàczkowà. Na
dzieci czeka∏o na kortach wiele atrakcji z jajkami
w tle. By∏o rodzinnie, weso∏o i g∏oÊno.
Dalej ju˝ tylko nabieraliÊmy rozp´du. W ten
sam dzieƒ wieczorem zosta∏ po raz pierwszy rozegrany turniej dla „wybraƒców”: Masters Debel
Challenge Break. Do rozgrywek zakwalifikowa∏a

Dwukrotni mistrzowie Warszawy, obroƒcy tytu∏u najlepszej dru˝yny w stolicy, rocznik 2009 pod
wodzà trenera Jarka Szywa∏y, obecnie majà dwa
zwyci´stwa i sà na dobrej drodze, aby Êwi´towaç
mistrzowski hat trick. Mocno trzymamy kciuki!

zawodnik, Micha∏ Dec, umiej´tnie trzymajàc pi∏k´
w korcie, przyspieszajàc, kiedy by∏o trzeba, Êwietnie serwujàc. Wygra∏ w finale z Maçkiem Sikorà
6:3. Gratulujemy wytrwa∏oÊci i super postawy na
korcie. Brawo dla wszystkich „Menów”!
Koƒcówka miesiàca by∏a ju˝ wr´cz wystrza∏owa: trenerzy Breaka – rodzeƒstwo Micha∏ Caruk
i Magda Szmyd po raz pierwszy zagrali i od razu
zgarn´li Mistrzostwo Warszawy Mikst Open
2018. Turniej zosta∏ rozegrany na kortach WTS
Orze∏, konkurencja by∏a bardzo silna, a do pokonania w drodze po z∏oto cztery mocne pary mieszane. W grze podwójnej open m´˝czyzn Micha∏
Caruk i Andrzej Morawski b∏yskawicznie rozprawili si´ z przeciwnikami w drodze do fina∏u i dopiero wtedy ulegli po emocjonujàcym pojedynku
4:6 6:3 8:10, zostajàc wicemistrzami Warszawy
w deblu open. WyÊmienicie zagra∏a równie˝ na-

Rocznik 2010 pewnie wygrywa derby dzielnicy Wawer, pokonujàc AP J¸ WAWER 14:0! Kolejne spotkanie dru˝yny prezesa Tomasza
Skrzypczaka to równie˝ mecz derbowy.
Tym razem na nasz obiekt przyje˝d˝a
Victoria Zerzeƒ, wynik spotkania 20:2
dla ZWAR-u!
Rocznik 2007 równie˝ rozgrywa derby, na boisku rywala pewnie pokonujemy Victori´ Zerzeƒ 3:14. Zawodnicy
z rocznika 2006 bezproblemowo pokonujà AP J¸ WAWER 7:0. Kolejne derby
dla KS ZWAR!
¸àcznie w derbach KS ZWAR – AP J¸
WAWER strzelamy 21 goli, nie tracàc
ani jednego! W rywalizacji KS ZWAR
– Victoria Zerzeƒ zdobywamy 34 bramki kosztem 5 straconych.
Statystyki mówià same za siebie... WAWER
JEST BIA¸O-NIEBIESKI!
KS ZWAR

sza zawodniczka – niezniszczalna, utalentowana
Kasia Kowalczyk, która wraz ze swojà partnerkà
Beatà Borowy zdoby∏a w Êwietnym stylu mistrzostwo Warszawy w kategorii debel kobiet 40+.
Na dok∏adk´ w turnieju mini-tenisa dla dzieci
zorganizowanym na kortach w Breaku fantastycznie zagra∏a Zuzia Zembrzuska i niesamowicie powalczy∏ Miko∏aj Owramko – obydwoje spisali si´ na medal i wygrali ca∏y turniej, Zuzia
wÊród dziewczynek w kategorii zielonej, Miko∏aj
turniej ch∏opców do lat 10.
Czekamy na maj i kolejne rewelacje. Zdj´cia,
wyniki, filmy oraz aktualnoÊci sà na naszej stronie www.tenisbreak.pl i profilu na Facebooku
Break Klub Tenisowy.
M.Sz.
fot. A.C.
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Challenge Masters Debel

si´ najwy˝ej notowana szóstka z Challenge‘u.
W parach deblowo-mikstowych toczy∏y si´ niezwykle zaci´te mecze, które w wi´kszoÊci koƒczy∏y si´ tie-breakami i supertie-breakami. Po
szeÊciu godzinach walki zwyci´zcami zostali:
Micha∏ Górski wraz z Imperatorem eMCe.
Nast´pny weekend i sobotnie popo∏udnie na
kortach w Breaku to amatorski turniej singlowy
Men’s Cup 2018. Amatorski tylko z nazwy, bo mecze by∏y na poziomie wyczynowym. Zaci´te pojedynki toczy∏y si´ w grupach, z których z ka˝dej
awansowa∏o po dwóch zawodników do fazy pucharowej. Kibice mieli dylemat, do którego balonu si´ udaç, ˝eby oglàdaç poszczególne mecze
– tak by∏y emocjonujàce. W pó∏fina∏ach zagra∏o
dwóch Micha∏ów przeciwko sobie i Maciek kontra
Robert. Panowie ju˝ czuli pi´ç godzin gry w nogach, zmieniali taktyk´, szukali motywacji i woli
walki, mobilizowali si∏y. Najlepiej rozegra∏ to nasz
www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Katarzyna Maria Kullmann – artysta plastyk, magister sztuki, pedagog oraz Studio
Technik Plastycznych zapraszajà dzieci z ca∏ej
Polski, uczniów szkó∏ podstawowych (od
klasy IV) oraz dzieci z placówek pozaszkolP
A nych do udzia∏u w konkursie komiksowym
T
w ramach cyklu „Z ksià˝kà w kieszeni 2018”.
R
Zadaniem konkursowym jest napisanie
O
w∏asnej
ksià˝ki – komiksu. Komiks ma
N
A mieç budow´ ksià˝ki, czyli musi posiadaç
T
ok∏adk´ i kart´ tytu∏owà. Mo˝e zawieraç
motto. Tytu∏ komiksu: „Kawunia u babuni
i herbatka u pradziadka”. Komiks ma opowiadaç
o przygodzie jednego lub kilku bohaterów. Postaci opisane w komiksie majà byç realne, a m∏ody literat ma opisaç zdarzenie (mo˝e to byç wydarzenie wymyÊlone), jakie prze˝ywa w odleg∏ych czasach razem ze swoimi nie˝yjàcymi ju˝
przodkami, np. prapradziadami, których nie
zna∏. Nale˝y zapoznaç si´ z epokà, w której zostanie osadzona historia, np. XIX lub XX w., oraz
N
A
S
Z

np. z ówczesnà modà, czyli ubiorami charakterystycznymi dla danej epoki; mo˝na te˝ zaprojektowaç stroje, które b´dà podkreÊlaç charakter
opisywanej przygody. W komiksie nale˝y pominàç wydarzenia typu np. wojny, których Êwiadkami byli i w których uczestniczyli zapewne
przodkowie dzieci – nie promujemy w komiksie
˝adnej formy przemocy. Uczestnik Konkursu mo˝e natomiast przypisaç swoim pradziadom wymyÊlone przez siebie odkrycia naukowe, osiàgni´cia zwiàzane ze sztukà i kulturà itp.
Informacje na temat techniki wykonania komiksu i pozosta∏e istotne informacje oraz opis
zadania specjalnego, jakie towarzyszy konkursowi, znajdà Paƒstwo w regulaminie na stronie:
http://konkursydladzieci.eu/zobacz/kawunia-u-babuni-i-herbatka-u-pradziadka-konkurs-literacko-plastyczny/ (plik PDF do pobrania).
Kryteria oceny: a) twórcza pomys∏owoÊç i wyobraênia w przedstawieniu tematu; b) estetyka
wykonania; c) spe∏nienie warunków Konkursu.

WAWERSKIE CENTRUM KULTURY
MAJ – NAJCIEKAWSZE PROPOZYCJE
WAWERSKA STREFA KULTURY
ul. ˚egaƒska 1A, tel. 22 443 70 73
www.wck-wawer.pl
18 maja / piàtek / godz. 18.30
WIDZ¢ TO NA ZIELONO – wernisa˝ fotografii przyrodniczej mieszkaƒców dzielnicy. Zbiorowa wystawa prezentuje ró˝norodne spojrzenia na „najbardziej zielonà
dzielnic´ Warszawy”. Wawer widziany oczami mieszkaƒców jest tajemniczy, nieuporzàdkowany, sentymentalny.
Jak zobaczà go oglàdajàcy wystaw´? Wst´p wolny.

tworne maniery i bogate suknie? Czy mo˝e wa˝niejsze
sà dobre serce i prawdziwa màdroÊç? Wst´p: 7 z∏.

FILIA ANIN
ul. V Poprzeczna 13, tel. 22 815 41 40
22 maja / wtorek / godz. 17.00
OTWARTY KLUB PODRÓ˚NIKA – AMERYKA PO¸UDNIOWA. Comiesi´czne spotkania podró˝nicze,
podczas których mieszkaƒcy Wawra i okolic prezentujà swoje zdj´cia lub filmy z podró˝y. Wst´p wolny.

24 maja / czwartek / godz. 20.30
NOCNY SPACER ORNITOLOGICZNY. Póênowieczorny spacer na Zakole Wawerskie ze Stanis∏awem ¸ubieƒskim, pasjonatem ptaków. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy: aredzisz@wck-wawer.pl, 503 344 803,
wst´p: 10 z∏ doroÊli, 5 z∏ dzieci do lat 13.

26 maja / sobota / godz. 17.00
KLUB POETYCKI „ANIN” – POEZJA WIOSNY. Pi´kno budzàcej si´ do ˝ycia przyrody w strofach poezji.
Wst´p wolny.

Piàtki / godz. 19.00
KONWERSACJE W J¢ZYKU ANGIELSKIM. Zaj´cia
z native speakerami z USA, Wielkiej Brytanii i Nowej
Zelandii dla m∏odzie˝y i doros∏ych. Grupy Êredniozaawansowane i zaawansowane. Wst´p wolny.

ul. W∏ókiennicza 54, tel. 22 612 62 44

FILIA ALEKSANDRÓW
ul. Samorzàdowa 10, tel. 22 612 63 85
26 maja / sobota / godz. 15.00
STARSI PANOWIE. KONCERT ARTURA GOTZA. Inauguracja letniej sceny zbudowanej w ramach Bud˝etu Partycypacyjnego 2017. Wydarzenie jest podzi´kowaniem dla mieszkaƒców za g∏osowanie na nasz projekt. Wst´p wolny.
27 maja / niedziela / godz. 15.00
KSI¢˚NICZKA NA ZIARNKU GROCHU – teatr dla
dzieci. Czy prawdziwa ksi´˝niczka powinna mieç wy-
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FILIA FALENICA
25 maja / piàtek / godz. 18.00
PODEJRZANE – wernisa˝ wystawy satyrycznej autorstwa S∏awomira ¸uczyƒskiego, rysownika, karykaturzysty i ilustratora. Wystawa czynna do 13 czerwca.
Wst´p wolny.
25 maja / piàtek / godz. 19.00
KONCERT DANUTY B¸A˚EJCZYK I KAROLINY B¸A˚EJCZYK z okazji Mi´dzynarodowego Dnia Rodziny.
Wst´p wolny.
29 maja / wtorek / godz. 17.00
MAJOWE FARBOWANIE – wst´p wolny dla osób,
które przynoszà w∏asne rzeczy do farbowania. Op∏ata
5 z∏ dla osób, które chcà skorzystaç z ekotoreb. B´dziemy farbowaç technikà tie-dye: koszulki, ekotorby,
tkaniny, poszewki na poduszki. Damy starym rzeczom
nowe ˝ycie! Prowadzi Edyta Bystroƒ.

Prace nale˝y przesy∏aç do 7 wrzeÊnia 2018 r.
na adres: Katarzyna Maria Kullmann, Studio Technik Plastycznych, ul. mjr. Józefa Jagmina 3A/14;
04-643 Warszawa. Dopisek: Konkurs Z KSIÑ˚KÑ
W KIESZENI. Wyniki konkursu zostanà og∏oszone
do dnia 14 wrzeÊnia 2018 r.
Nagrodzone i wyró˝nione w Konkursie komiksy zostanà zaprezentowane podczas wernisa˝u
prac dzieci ze Studio Technik Plastycznych dnia
22.09.2018 r. w Domu Kultury WYGODA w Rembertowie. Fina∏owi Konkursu towarzyszyç b´dà
m.in: wystawa nagrodzonych komiksów i kaligramów; prezentacja kaligramu pt.: Mój ulubiony bohater komiksowy wykonanego przez dzieci
niepe∏nosprawne; wystawa dzie∏ plastycznych
cz∏onka Komisji Konkursu – Marcina Bucyka;
koncert muzyki powa˝nej Orkiestry LABORATORIUM DèWI¢KU pod dyrekcjà Marka ˚urawskiego, podczas trwania koncertu odb´dà si´ warsztaty plastyczne, w których uczestnicy wydarzenia b´dà wykonywaç rysunki do granych
utworów, warsztaty poprowadzà Katarzyna M.
Kullmann i Marcin Bucyk; pocz´stunek.
Katarzyna Maria Kullmann,
oprac. Redakcja

FILIA MARYSIN
ul. Korkowa 96, tel. 22 812 01 37
18 maja / piàtek / godz. 18.00
DZIE¡ SÑSIADA – ARTYSTYCZNY MARYSIN Z SÑSIADEM. W programie: wystawa prac Iwony Kamiƒskiej i r´kodzie∏a El˝biety Kamiƒskiej, nauka taƒca towarzyskiego, karaoke, wyst´p zespo∏u muzycznego TYNUSZ (grupa sàsiedzka), stó∏ biesiadny. Wst´p wolny.
19 maja / sobota / godz. 12.00
OPOWIEÂå O JAÂKU, MA¸YM MUZYKANCIE Z MAZOWSZA. Interaktywny spektakl muzyczny w wykonaniu grupy Pro-Arte. Wst´p wolny.

FILIA RADOÂå
ul. Planetowa 36, tel. 22 615 73 28
19 maja / sobota / godz. 15.00
LEÂNA PRZYGODA – przedstawienie dla dzieci. Autorska bajka teatru Ptasie Melodie zaznajamia m∏odych widzów z tematem ekologii, uczy dzieci wra˝liwoÊci oraz szacunku do przyrody. Wst´p wolny.
24 maja / czwartek / godz. 18.00
GOÂCINNA GRUZJA – prelekcja multimedialna Micha∏a Szulima, wokalisty, gitarzysty, kompozytora i autora
tekstów w zespole Plateau. Micha∏ Szulim to tak˝e podró˝nik i autor bloga inspirowanego podró˝ami, twórca
audycji radiowej „Miejsce za miejscem”. Wst´p wolny.

FILIA ZASTÓW
ul. Lucerny 13, tel. 22 815 67 63
8, 15, 22, 29 maja / wtorki / godz. 10.00
SPOTKANIE NA DYWANIE – spotkanie przy kawie
dla mam z dzieçmi w wieku od 0 do 1,5 roku. Wymiana doÊwiadczeƒ i propozycje wspólnych projektów.
Wst´p wolny.
25 maja / piàtek / godz. 18.00
WSZYSTKIE MAMY NASZE SÑ – SPOTKANIE SÑSIEDZKIE. Koncert w wykonaniu zespo∏ów dzia∏ajàcych w filii w re˝yserii Ewy Ociepy. Wst´p wolny.
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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.

„Kawunia u babuni i herbatka u pradziadka”
– konkurs plastyczno-literacki

WAWERSKIE

zmiany, dopasowane do trybu ˝ycia, charakteru
i mo˝liwoÊci finansowych rodziny. Doradzajà te˝,
co i jak zrobiç najszybciej i w jakiej kolejnoÊci.

Tylko nie remont!!!
Wiosna. S∏oƒce si´ga coraz dalej w g∏àb mieszkania. W jego promieniach uwidaczniajà si´
wszystkie zalety, ale i mankamenty wystroju naszej kuchni. èle dobrane kolory Êcian do
szafek, wieczorem pó∏mrok wokó∏ Ciebie (podczas gdy lampa oÊwietla sufit), za wysoko,
a mo˝e za nisko, wiszàcy obraz lub fotografia... Chcesz coÊ zmieniç, ale na has∏o „remont”
dostajesz drgawek. Bez paniki. Cz´sto ju˝ niewielka zmiana pozwala stworzyç nowe wn´trze.
Najcz´Êciej to w∏aÊnie w pierwszych
ciep∏ych miesiàcach postanawiamy
zrobiç coÊ z mankamentami naszego
domu lub mieszkania. Na przyk∏ad
odnowiç koszmarnà ∏azienk´ po poprzednich w∏aÊcicielach albo niefunkcjonalnà kuchni´, pe∏nà wiecznych
prowizorek. Z takimi sytuacjami spotykamy si´ podczas codziennej pracy
w Pogotowiu Wn´trzarskim.
Wi´kszoÊç osób nie zdaje sobie sprawy, ˝e cz´sto wystarczà ju˝ niewielkie
poprawki, aby uzyskaç zadowalajàcy
efekt. Tym bardziej ˝e technologia (farby, tkaniny
i inne elementy wyposa˝enia wn´trz) bardzo posz∏a do przodu. Wiele rzeczy mo˝na zrobiç samodzielnie w weekend, anga˝ujàc ca∏à rodzin´ do
wspólnej pracy i zabawy. Trzeba jednak wiedzieç,
co zmieniç i – przede wszystkim – robiç to z g∏owà.

Projektant na godziny?
Projektowanie wn´trz zazwyczaj wymaga tygodni prac, mo˝e byç kosztowne i ma sens przy generalnym remoncie czy budowaniu domu „od ze-

ra”. Co zrobiç w sytuacji, gdy chcemy dokonaç tylko niewielkich poprawek i najlepiej sami? Nie jesteÊmy jednak pewni doboru kolorów, rodzaju kafelków, mamy trudnoÊç z wyborem w∏aÊciwej lampy. Rozwiàzaniem jest „projektant na godziny”!
W Pogotowiu Wn´trzarskim pomagamy tym,
którzy stosunkowo niewielkim nak∏adem si∏ i Êrodków chcà zrobiç metamorfoz´ cz´Êci pomieszczeƒ,
u∏adniç je i uczyniç bardziej funkcjonalnymi. Nasi
projektanci przyje˝d˝ajà do domu lub mieszkania.
Cz´sto ju˝ na pierwszym spotkaniu proponujà

Kuchnia na wiosn´
Wspólnie z naszymi klientami przechodzimy
200–300 mniejszych lub wi´kszych remontów
i metamorfoz rocznie. Dlatego na ∏amach „WiadomoÊci Sàsiedzkich” b´dziemy si´ regularnie
dzieliç naszymi doÊwiadczeniami i poradami. Na
dobry poczàtek kilka prostych, wiosennych inspiracji „kuchennych”:
• Nie skuwaj starych p∏ytek! Zamiast skuwaç
stare p∏ytki, mo˝na je przemalowaç np.
w modne, pionowe pasy (kupiç specjalnà farb´ do p∏ytek – odpowiedni podk∏ad + farba
do pomieszczeƒ mokrych).
• Zadbaj o szczegó∏y! Cz´sto zmiany w kuchni
wydajà nam si´ zbyt drogie. A czasem wystarczy podokr´caç szafki, wymieniç uchwyty,
przemalowaç fronty i powiesiç nad blatem
komplet ∏adnych kubeczków.
• Nie bój si´ kolorów! Aby uzyskaç spektakularnà „zmian´”, wystarczy nadaç wyraêny charakter tylko jednej z czterech Êcian pomieszczenia – przemalowaç, ozdobiç, udekorowaç.
Czasem ju˝ samo rozwieszenie w odpowiednich miejscach zdj´ç i obrazków robi ró˝nic´.
Kuchni´ mo˝esz odnowiç samodzielnie. W jeden
weekend!
Ania Mas∏owska
Pogotowie Wn´trzarskie
tel. 506 656 151

REKL AMA

MONTAŻ SPRZEDAŻ

tel.: 884 864 592

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
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

7

WAWERSKIE

Wawerska Wiosna Kaligraficzna
Projekt „Piórem i Pazurem”
to szereg dzia∏aƒ, których
celem jest upowszechnianie
kaligrafii i wiedzy na temat
estetyki pisma oraz jego
P
A w∏aÊciwoÊci estetycznych, terapeutyczT
nych i edukacyjnych. Projekt stworzony
R
O przez nauczycielki i edukatorki ze Szko∏y
N Podstawowej nr 140 p. Jagod´ WypyszyƒA skà-Cieszkowskà i Monik´ Rokickà w∏aÊnie
T
wkroczy∏ w kolejny etap.
Powoli zamykane sà dzia∏ania, które trwajà
w Wawrze od wrzeÊnia. Rozstrzygni´ty zosta∏ ju˝
I Warszawski Konkurs Kaligraficzny „Kaligraf
2018”, na który wp∏yn´∏o 75 prac z 22 szkó∏ podstawowych, gimnazjalnych i Êrednich. W konkursie reprezentowanych by∏o 9 dzielnic m.st. Warszawy. Z materia∏ów przes∏anych na konkurs oraz
z prac kaligrafów amatorów, którzy zechcieli si´
podzieliç swoimi zdolnoÊciami, powsta∏y wystawy, które mo˝na oglàdaç na terenie Wawra.
20 kwietnia odby∏ si´ wernisa˝ wystawy „Planeta Kaligrafii”, którà mo˝na podziwiaç do koƒca maja w Miejscu AktywnoÊci Lokalnej w bibliotece przy Agrestowej 1. Nast´pnie ekspozycja
N
A
S
Z

pow´druje do Biblioteki
Publicznej w Dzielnicy Wawer, gdzie zostanie przez
ca∏y czerwiec. Osoby odwiedzajàce wypo˝yczalni´
na Trawiastej b´dà mog∏y tak˝e obejrzeç wyjàtkowà wystaw´ narz´dzi kaligraficznych. W miesiàcach letnich wystawa „Planeta Kaligrafii” zawiÊnie w budynku Urz´du Dzielnicy.
Wyniki konkursu mo˝na tak˝e podziwiaç na
dwóch wystawach plenerowych, które krà˝à po
terenie dzielnicy Wawer. Du˝e reprodukcje pi´knie wykaligrafowanych fragmentów „Ma∏ego
Ksi´cia” mniej wi´cej co dwa tygodnie zmieniaç
b´dà lokalizacj´. 24.04–14.05 plakaty zawisnà
obok Biblioteki Publicznej przy ul. Trawiastej
oraz przy Filii WCK Anin. Od 14.05 do 4.06 prace kaligraficzne podziwiaç b´dà mogli mieszkaƒcy Aleksandrowa i Falenicy. Na poczàtku czerwca (4.06–18.06) wystawa zawita do Szko∏y Podstawowej nr 140, która w tym czasie Êwi´towaç
b´dzie swoje 80-lecie. W drugiej po∏owie czerwca (18–30.06) ekspozycja plenerowa uÊwietni
otwarcie Kulturoteki na B∏´kitnej oraz ozdobi
czytelni´ plenerowà przy Agrestowej.

Zorganizowanie tylu akcji w tak krótkim czasie
by∏o mo˝liwe dzi´ki nawiàzaniu wspó∏pracy
mi´dzy animatorkami projektu „Piórem i Pazurem” i Bibliotekà Publicznà w Dzielnicy Wawer.
– Od poczàtku trwania projektu Biblioteka by∏a jedynà instytucjà wawerskà, która tak du˝o
nam pomaga∏a. Wi´kszoÊç warsztatów odbywa∏a si´ w MAL-u przy Agrestowej – mówi koordynatorka projektu Jagoda Wypyszyƒska-Cieszkowska. – W∏àczenie si´ Biblioteki w organizacj´
i promocj´ wystaw jest dla nas znaczàcym
wsparciem. Wspó∏praca rozwija si´ i nie jest wykluczone, ˝e zaowocuje wi´kszym projektem.
Piszàc o efektach projektu „Piórem i Pazurem”,
koniecznie trzeba wspomnieç o niezwyk∏ym wydawnictwie, jakim sà „Zeszyty kaligraficzne” –
zbiór wzorników i porad dla poczàtkujàcych mi∏oÊników pi´knego pisania. Wszystkie materia∏y zaprojektowa∏ Janusz Korzeniowski, wybitny kaligraf i typograf, którego mieszkaƒcy Wawra mogli
poznaç podczas jesiennych warsztatów. Zeszyty
kaligraficzne we wrzeÊniu trafià do szkó∏ w ca∏ej
Warszawie jako zach´ta do udzia∏u w kolejnej
edycji konkursu. Stanowià Êwietny materia∏ edukacyjny, na bazie którego mo˝na prowadziç çwiczenia kaligraficzne z dzieçmi i m∏odzie˝à.
Monika Rokicka

Niebanalne spektakle dla dzieci w ogrodzie WCK Anin

OG¸OSZENIA DROBNE
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).
Redakcja

Oddam drewno opa∏owe, tel. 22 615
◗O
30 60; 511 188 063.

WYCINANIE DRZEW
USŁUGI OGRODOWE
Podcinanie gałęzi • Zakładanie trawników
TRANSPORT
tel. 513-148-238

GITARA – NAUKA GRY

OGRODY A-Z

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

MYCIE DACHÓW

8

PRACE WYSOKOÂCIOWE
790 55 47 46

31
8

◗KKUPI¢ STARE PROSPEKTY, KATALOGI
MOTORYZACYJNE. TEL. 600 817 479

bajki. Ponadto, do ka˝dej bajki wplatane sà wàtki edukacyjne ukazujàce najwa˝niejsze ˝yciowe
wartoÊci takie jak: mi∏oÊç, przyjaêƒ, rodzina, dobro, sprawiedliwoÊç czy nadzieja.
Spektakle sà interaktywne. Dzieci razem z aktorami Êpiewajà, taƒczà i Êwietnie si´ bawià.
Wst´p na przedstawienia jest wolny.
Zapraszamy!
WCK Anin

HYDRAULIK

CI¢CIE DRZEW

– TANIO I SOLIDNIE –

R¢BAK • WYWÓZ
790 55 47 46

506 173 607

KOSZENIE ¸ÑK

160

PODCINANIE,
WYCINANIE DRZEW

MALOWANIE W WEEKENDY

CZYSZCZENIE, NAPRAWA RYNIEN

tel. 606-808-358

93

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

Opracowanie graficzne,
sk∏ad komputerowy i pomoc
w redagowaniu tekstów.
Tel. 692-209-621

29
1

Zapraszamy na kolejne wydarzenia dla najm∏odszych mieszkaƒców, które odb´dà si´ w nast´pujàcych terminach:
■ 23 czerwca, godz. 13.00 – „Morskie opowieÊci”,
■ 8 wrzeÊnia, godz. 13.00 – „W miejskiej d˝ungli”,
■ 22 wrzeÊnia, godz. 13.00 – „Muzyczne ZOO”.
Wszystkie spektakle sà w pe∏ni autorskie (scenariusz, muzyka, scenografia, choreografia), co
sprawia, ˝e dzieci nie nudzà si´ fabu∏à znanej ju˝

122

Malowanie r´czne lub agregatem do 200 m2
w sobot´ i niedziel´. Kilkunastoletnie doÊwiadczenie, dok∏adny, uczciwy, bez na∏ogów. 3

Tel. 503-759-763 (prosz´ dzwoniç po 16)

NAPRAWA
I REGULACJA GITAR
– fachowo i niedrogo

Tel. 695-622-848

Z¸OTA RÑCZKA
+ ELEKTRYKA
+ SK¸ADANIE MEBLI

tel.

503 150 991

22
1

Wawerskie Centrum Kultury Filia Anin zaprasza 2 czerwca o godz. 13.00 na spektakl teatralny pt. „Ksi´˝niczka Rosa i Klimek”, w wykonaniu
Teatru Katarynka. Po spektaklu odb´dà si´ animacje dla dzieci prowadzone przez aktorów. Ca∏e wydarzenie odb´dzie si´ w ogrodzie WCK filia
Anin, ul. V Poprzeczna 13.
Jest to pierwszy z cyklu spektakli realizowanych z bud˝etu partycypacyjnego.
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Brombowe Êwi´to ksià˝ki w SP 109
Dzieƒ Ksià˝ki to Êwi´to, które w bibliotece Szko∏y Podstawowej nr 109 nie przechodzi bez echa. W tym roku goÊciem
specjalnym by∏ Maciej Wojtyszko i jego
kultowa ksià˝ka o Brombie. Historia
Bromby jest doÊç skomplikowana, pe∏na
niespodzianek i komplikacji. Mo˝e w∏aÊnie dlatego jest ulubionà ksià˝kà dzieciƒstwa kolejnych pokoleƒ. Dzieci z naszej
szko∏y majà do tego specjalne prawo, bo
przecie˝ i autor, i Bromba pochodzà z tej
okolicy. Nic wi´c dziwnego, ˝e Maciej
Wojtyszko odwiedza nas ju˝ kolejny raz
i robi to z wielkà przyjemnoÊcià, bo – jak
mówi – ma s∏aboÊç do tej szko∏y. Tu po
wojnie pracowa∏a jego mama polonistka Ewa
Wojtyszko. Tu dzia∏a∏ te˝ jego ojciec Wac∏aw
Wojtyszko, którego pami´tajà jeszcze nieliczni,
ju˝ wiekowi mieszkaƒcy. Jego imi´ nosi od niedawna jedna z ulic w tej okolicy, a mówiàc po
„brombowemu” – NASZEJ OKOLICY.
Nic wi´c dziwnego, ˝e Bromba zadomowi∏a si´
tu na dobre – gdzieÊ tu chodzi, coÊ mierzy, wa˝y
i oblicza. Dzieci jà naÊladujà, szyjà i wyposa˝ajà

˝ó∏te torby, a przy okazji wiele si´ uczà. Robi to
fantastycznie z kolejnym rocznikiem klas drugich
jedna z wychowawczyƒ Katarzyna Posobiec.
Nie inaczej by∏o i teraz. Dzieci zaprezentowa∏y
swoje stroje i da∏y nawet popis krótkim wyst´pem, a ich rysunki Bromby i G˝dacza zachwyci∏y
wprost goÊcia.
G∏ównà jednak atrakcjà tego Êwiàtecznego
spotkania w bibliotece by∏ fina∏ konkursu pi´kne-

Erasmusowy wiatr zmian w ZSS nr 78
W Zespole Szkó∏ Specjalnych nr 78 w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie realizowany jest obecnie projekt edukacyjny „Erasmus+” finansowany z funduszy europejskich POWER. Projekt ten, zatytu∏owany
„Przez Europ´ do szko∏y w Centrum Zdrowia
Dziecka”, obejmuje nauczycieli szko∏y, dajàc im
okazj´ do doskonalenia swoich umiej´tnoÊci metodycznych oraz j´zykowych w kilku krajach europejskich: Wielkiej Brytanii, Niemczech, W∏oszech, na Malcie. Czy warto by∏o zainwestowaç
w tego rodzaju projekt swój czas i si∏y, zostawiç
na kilka tygodni rodzin´ i bliskich oraz porzuciç
w∏asnà stref´ bezpieczeƒstwa i komfortu? Mo˝e
ktoÊ stawia sobie takie pytanie i zastanawia si´
nad udzia∏em w tym lub podobnym przedsi´wzi´ciu. My ju˝ takie wyjazdy odbyliÊmy i mo˝emy powiedzieç, dlaczego warto.
Znany na ca∏ym Êwiecie zespó∏ muzyczny Scorpions w swoim repertuarze posiada ballad´ rockowà „Wind of Change”, której temat dotyczy
przede wszystkim przemian politycznych, jakie
dokona∏y si´ w Europie w latach ‘80 i ‘90
XX wieku. Ale ballada ta niesie tak˝e inne, ponadczasowe przes∏anie o ciàg∏ych zmianach,
którym podlega Êwiat. Tak ju˝ po prostu jest, ˝e
wiatr zmian wieje, a wraz z nim nadchodzi nowe, dokonuje si´ rozwój i post´p. Kto stoi
w miejscu, zaczyna si´ w rzeczywistoÊci cofaç.
Odczuwamy to bardzo wyraênie w pracy nauczyciela, spotykajàc si´ na co dzieƒ z kolejnymi
rocznikami m∏odego pokolenia, które niektórzy
nazywajà „Pokoleniem Y” (od kszta∏tu s∏uchawek
noszonych przez m∏odych ludzi w uszach) lub „Pokoleniem 2.0” (w nawiàzaniu do ich cyfrowych
upodobaƒ). Przychodzà oni do szko∏y i... spotykawww.wiadomoscisasiedzkie.pl

jà nauczyciela, który chce im pokazaç Êwiat, przekazaç wiedz´, którà b´dà mogli wykorzystaç
w ˝yciu, nauczyç umiej´tnoÊci, które pomogà
przetrwaç. I mo˝e zdarzyç si´ tak, ˝e spotykajà
nauczyciela z przesz∏oÊci, który ucznia ze wspó∏czesnoÊci chce nauczyç, jak radziç sobie w przysz∏oÊci. W zderzeniu tych trzech czasowych perspektyw dochodzi niekiedy do bardzo bolesnych
kolizji. Dlatego te˝ czasami nauczyciel, niczym bo-

hater z filmu „Powrót do przysz∏oÊci”, zaproszony
jest do podró˝owania w czasie, tzn. pokonywania
mi´dzypokoleniowych ró˝nic, szukania wspólnego j´zyka, prze∏amywania barier wieku, podejrzliwoÊci i braku zaufania do tego, co nowe i czego
sam nie zna. Wiejàcy wiatr zmian przynosi wcià˝
nowe i sk∏ania nas, by uczyç si´ nieustannie nowych rzeczy. W przeciwnym razie tracimy stopniowo kontakt z rzeczywistoÊcià, a nasza praca staje
si´ mniej satysfakcjonujàca.
Pracujàc od wielu lat jako nauczyciele, nieustannie stawiamy sobie pytanie o kszta∏t szko-

go czytania „brombowego” fragmentu i wybór
mistrza na poziomie klas 1, 2 i 3. Na czele komisji stanà∏ oczywiÊcie sam autor „Bromby”.
Emocji nie brakowa∏o, a wybór by∏ trudny.
Dzieci us∏ysza∏y kilka fachowych uwag na
temat swojego wyst´pu, no i mistrzowie
zostali wybrani oraz obdarowani nagrodami. Wszyscy pozostali mogli zakupiç ksià˝k´, która ponoç jest najbardziej brombowa
ze wszystkich „Bromb”, bo niemal w ca∏oÊci wierszowana, i nosi tytu∏ „Bromby i Fikandra wieczór autorski”. Kolejka po wpisy by∏a d∏uga i posuwa∏a si´ powoli, bo
autor nie tylko wpisywa∏ ka˝demu osobistà dedykacj´, ale i ozdabia∏ jà rysunkami.
Dobrze, ˝e robi∏ to obiema r´kami, bo
wszystko trwa∏oby jeszcze d∏u˝ej.
To mi∏a pamiàtka z tego spotkania,
a wra˝enia pozostanà pewnie na d∏ugo w pami´ci, tym bardziej ˝e do „Bromby” si´ wraca, jest
zawsze na czasie i Êwietna dla ka˝dego, a z wiekiem bawi coraz bardziej.
To by∏o naprawd´ wspania∏e spotkanie
z ksià˝kà i jej autorem przy okazji Âwiatowego
Dnia Ksià˝ki A.D. 2018.
B.M.

∏y w XXI wieku, o wyglàd i przebieg naszych
lekcji, o stosowane metody, wykorzystywane
Êrodki dydaktyczne, kontakt z uczniem, przekazywanie pasji i bakcyla nauki, i wcià˝ odczuwamy niedosyt, brak pe∏nej satysfakcji, a czasami
niezadowolenie. Propozycjà, czy wr´cz szansà,
która wysz∏a nam naprzeciw, by∏a mo˝liwoÊç
wzi´cia udzia∏u w programie „Erasmus+”.
MogliÊmy uczestniczyç w nowej perspektywie
edukacyjnej, jakà jest edukacja globalna. Dla nauczycieli szkó∏ szpitalnych jest ona szczególnie
istotna jako znaczàcy czynnik pedagogiki leczniczej.
Swoimi doÊwiadczeniami i refleksjami nauczyciele bioràcy udzia∏
w projekcie dzielà si´ na blogu
http://szkolaczd.blogspot.com/. Stawiajà pytanie: „Czym by∏ i jest dla
mnie projekt «Erasmus+?»”. Ju˝
z pewnej perspektywy czasu przychodzà na myÊl s∏owa jednego z geniuszy fizyki Alberta Einsteina, który
powiedzia∏: „Nie mo˝emy rozwiàzywaç problemów u˝ywajàc tego samego schematu myÊlowego, jakim
pos∏ugiwaliÊmy si´ w trakcie ich tworzenia”. Parafrazujàc, ka˝dy potrzebuje przemieszczania w swoim myÊleniu, nowych perspektyw i punktów widzenia,
aby stawiaç czo∏a wyzwaniom, przed którymi
staje. W ten sposób chcemy patrzeç dzisiaj na
naszà prac´ z kolejnym, nowym pokoleniem
uczniów, których spotykamy w szkole. Projekt
„Erasmus+”, który w pierwszej kolejnoÊci oznacza∏ fizycznie przemieszczenie do innego kraju,
w rzeczywistoÊci sta∏ si´ dla nas zaproszeniem
do zupe∏nie innych przemieszczeƒ – mentalnych,
kulturowych, osobowoÊciowych, zawodowych.
Nauczyciele realizujàcy projekt Erasmus+
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WWW.MEBLESOSNOWE.EU
REALIZUJEMY
INDYWIDUALNE
ZAMÓWIENIA
ŁÓŻKA ● MATERACE ● SZAFY ● KOMODY
BIURKA ● WITRYNY ● STOŁY ● KRZESŁA
MŁODZIEŻOWE ● ZESTAWY ● I INNE

USŁUGI BUDOWLANE

Warszawa-Wawer
ul. Płowiecka 25

• budowa
• remont
• elektryka
• hydraulika
• wykończenie
wnętrz

(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 zł/m2
• mieszkania na parterze z własnymi
ogródkami
• mieszkania na piętrze z przestronnym
poddaszem
• w pobliżu pełna infrastruktura
społeczna i świetny dojazd
do centrum

tel.: 697 100 006 • biuro@willa-miedzylesie.pl • www.willa-miedzylesie.pl
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