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Pó∏ wieku TPW
– uroczyste obchody

Fot. Dorota Starzyƒska

Otwarcie Centrum Spo∏ecznego Paca 40
Rozpocz´∏o dzia∏alnoÊç nowe miejsce skupiajàce
mieszkaƒców Pragi-Po∏udnie, przestrzeƒ spotkaƒ
ludzi i organizacji dzia∏ajàcych na rzecz grochowskiej spo∏ecznoÊci. 24 kwietnia 2013 r. o godz.
11.00 odby∏a si´ oficjalna inauguracja placówki.
GoÊci powita∏ Bohdan Skrzypczak, Prezes Centrum Wspierania AktywnoÊci Lokalnej CAL. Wspólnie z Gra˝ynà Gnatowskà, Wiceprezesem CAL
przedstawi∏ zebranym ide´ powstania Centrum
Spo∏ecznego na Grochowie.
WÊród licznie przyby∏ych znaleêli si´ m.in. przedstawiciele: w∏adz samorzàdowych, organizacji pozarzàdowych, instytucji spo∏ecznych oraz Êwiata
nauki. GoÊcie mieli okazj´ wys∏uchaç felietonu pana Mamadou Diuofa z Fundacji Afryka Inaczej o rewitalizacji miasta oraz poznaç autorów wystaw
znajdujàcych si´ na Paca 40: Katarzyn´ Pac-Raszewskà („O kruszki” – o urokach rodzicielstwa)
i Konrada Pruszyƒskiego („Made in Grochów” –
o rzemieÊlnikach grochowskich).
Uroczyste otwarcie odby∏o si´ przy pomocy klapsa filmowego z udzia∏em: Marcina Wojdata – Dyrektora Centrum Komunikacji Spo∏ecznej, Jaros∏awa
Karcza – zast´pcy Burmistrza Pragi Po∏udnie oraz
przedstawiciela Wspólnoty Paca 40.
Na zakoƒczenie uroczystoÊç uÊwietni∏ wyst´p
Grupy Teatralnej Warszawiaki, która zaÊpiewa∏a
tradycyjne przedwojenne warszawskie piosenki.
Skàd pomys∏? Centrum Wspierania AktywnoÊci
Lokalnej CAL od ponad dziesi´ciu lat tworzy przestrzeƒ spotkaƒ i zaprasza do dyskusji, uwa˝ajàc, ˝e

praca animacyjna jest kluczowym elementem ka˝dego dzia∏ania w sferze publicznej, a zmiana spo∏eczna zawsze zaczyna si´ w lokalnej spo∏ecznoÊci.
Jest to mo˝liwe dzi´ki uruchomieniu potencja∏u ludzi. „Odkryj si∏´ spo∏ecznoÊci!” – brzmi has∏o CAL.
Wzorem by∏a brytyjska organizacja Toynbee
Hall, za∏o˝ona przez akademików z Oksfordu
w koƒcu XIX w., dzia∏ajàca w trudnym Êrodowisku
londyƒskiego East Endu. CAL pragnie z pomocà
wyk∏adowców i studentów wy˝szych uczelni
wdra˝aç pomys∏y na aktywizacj´ mieszkaƒców
Grochowa i okolic – wschodniego brzegu Wis∏y.
Paca 40 to miejsce akcji – do wspó∏pracy zaproszeni zostali mieszkaƒcy, organizacje pozarzàdowe, instytucje i wszyscy, dla których wa˝ne jest
lokalne dzia∏anie! B´dzie tu mo˝na spotkaç si´ z sàsiadami i aktywistami, zaanga˝owaç si´ w lokalne
przedsi´wzi´cia, zrealizowaç w∏asne pomys∏y,
wziàç udzia∏ w warsztatach, otwartych spotkaniach, imprezach kulturalnych lub te˝ po prostu
wypiç kaw´, przeczytaç pras´ lokalnà, przejrzeç
og∏oszenia drobne i zagraç w planszówki.
Ka˝dy, kto ma pomys∏, a nie ma przestrzeni, mo˝e przyjÊç na PACA 40 i zostaç gospodarzem nowej
grochowskiej bazy inicjatyw. Udzia∏ w zaj´ciach
jest NIEODP¸ATNY! Miejsce Akcji Paca 40 prowadzone jest przez Centrum Wspierania AktywnoÊci
Lokalnej CAL. Projekt wspó∏finansuje Miasto Sto∏eczne Warszawa.

Pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Sto∏ecznego Warszawy w dniu 9 kwietnia
2013 r. odby∏y si´ uroczystoÊci 50-lecia istnienia Towarzystwa Przyjació∏ Warszawy. W Sanktuarium NajÊwi´tszej Marii Panny ¸askawej
(u jezuitów) poÊwi´cony zosta∏ sztandar ufundowany przez cz∏onków Towarzystwa Przyjació∏
Warszawy oraz odczytany zosta∏ akt nadania.
G∏ówne uroczystoÊci w sali balowej Zamku
Królewskiego w Warszawie otworzy∏ Prezes Towarzystwa dr hab. Lech Królikowski. WÊród licznie przyby∏ych goÊci nie zabrak∏o by∏ych prezydentów Warszawy, pos∏ów, senatorów, dzia∏aczy,
˝o∏nierzy – kombatantów, wszystkich, dla których
Warszawa to nie tylko stolica Polski, ale miasto
na trwa∏e wpisane w ich prac´ i ˝ycie osobiste.
Profesor Alina Kowalczykowa – córka profesora
Stanis∏awa Lorentza w swoich niezwykle ciekawych wspomnieniach przedstawi∏a sylwetk´ Profe-

Odznaczeni Prezes H. Boratyƒska i Wiceprezes
J. Berger – Oddzia∏ Grochów TPW

sora – pierwszego prezesa TPW. Opowiada∏a o zaanga˝owaniu Profesora na rzecz ochrony, ratowania i odzyskania dóbr kultury narodowej, o doprowadzeniu do odbudowy Zamku Królewskiego oraz
o czasie sprawowania funkcji dyrektora Muzeum
Narodowego, a przede wszystkim o swoim ojcu.
W licznych wystàpieniach i ˝yczeniach zaproszeni
goÊcie podkreÊlali znaczenie Towarzystwa w ˝yciu
Warszawy i jej mieszkaƒców. Najbardziej aktywni
cz∏onkowie otrzymali odznaczenia, medale i dyplomy.
Honorowà Odznakà Krystyny Krahelskiej odznaczeni zostali m.in. cz∏onkowie Oddzia∏u Grochów: Prezes Halina Boratyƒska i Wiceprezes Jan Berger. Medal ustanowiony i nadawany jest przez Zarzàd TPW.
W cz´Êci artystycznej Chór Oddzia∏u Centrum
TPW „Starówka” wykona∏ najpopularniejsze piosenki o Warszawie. Razem z chórem Êpiewa∏a ca∏a sala.

Centrum Wspierania
AktywnoÊci Lokalnej CAL

☛ Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie: www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Anna Oleksiak
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PLACU SZEMBEKA
Burmistrz Dzielnicy Praga-Po∏udnie m.st.
Warszawy zaprasza na uroczyste otwarcie
placu Genera∏a Piotra Szembeka w dniu
18 maja 2013 r. o godz. 15.00.
W programie:
• prezentacja projektu pomnika gen. Piotra Szembeka,
• ods∏oni´cie tablicy pamiàtkowej placu
• uruchomienie fontann,
• pozdrowienie od Bractwa Kurkowego,
• koncert Orkiestry Reprezentacyjnej
Wojska Polskiego,
• musztra paradna dru˝yny z Batalionu
Reprezentacyjnego Wojska Polskiego.
Wspó∏organizatorzy: Towarzystwo Historyczne im. Szembeków, Spo∏eczny Komitet Budowy Pomnika Genera∏a Piotra Szembeka,
Stowarzyszenie Promocji Grochowa, Warszawskie Bractwo Strzelców Kurkowych.

Urzàd Dzielnicy Praga-Po∏udnie
m.st. Warszawy

Z prac Rady Dzielnicy
Kwietniowa sesja Rady
Dzielnicy Praga Po∏udnie poza zmianami bud˝etowymi
poÊwi´cona by∏a przede
wszystkim komunikacji autobusowej na terenie naszej
dzielnicy oraz rocznemu sprawozdaniu z prac OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej. Wspomniane zmiany w bud˝ecie dotyczy∏y m.in. zwi´kszenia
puli Êrodków przeznaczonych na remonty w przedszkolach i szko∏ach na Pradze-Po∏udnie.
Po docierajàcych do radnych wielu g∏osach sprzeciwu dotyczàcych planowanej przez Zarzàd Transportu Miejskiego likwidacji linii 151 Rada Dzielnicy
przyj´∏a stanowisko, w którym apeluje do ZTM
o wstrzymanie tej decyzji. Autobus 151, ∏àczàcy Goc∏aw z M∏ynowem, jest popularnym Êrodkiem komunikacji, z którego cz´sto korzystajà mieszkaƒcy
zarówno samego Goc∏awia, jak i Saskiej K´py. To
dogodne i bezprzesiadkowe po∏àczenie z Wolà
funkcjonuje wiele lat i wpisa∏o si´ w ÊwiadomoÊç
mieszkaƒców, którzy apelujà o wstrzymanie likwidacji tej linii równie˝ w samym ZTM.
Wracajàc do poruszonego w poprzednim nume-

Majówka Teatralna na Pradze-Po∏udnie
Majówka teatralna to plenerowy projekt kulturalny, który odb´dzie si´ w weekend na terenie Pragi-Po∏udnie. W pierwszym dniu Majówki – 17 maja
o godz. 15.00 na placu Szembeka odb´dzie si´ akcja
uliczna Teatru Akt „Motyle” zapowiadajàca wydarzenia na Koziej Górce.
W drugim dniu – 18 maja o godz. 20.00 na terenie siedziby Teatru Akt przy ¸aziebnej 9 odb´dzie si´
koncert rockowo-bluesowej grupy Entuzjazd i plenerowy spektakl Aktu „P∏onàce laski 4”.
Majówka teatralna b´dzie okazjà do wzi´cia udzia∏u
w prezentacjach teatru ulicznego, cieszàcego si´ popularnoÊcià wÊród widowni, lecz rzadko goszczàcego
w Warszawie (jedyna okazja do udzia∏u w takich widowiskach to Festiwal Sztuka Ulicy). Wst´p wolny.
Projekt wspó∏finansuje m.st Warszawa Dzielnica
Praga-Po∏udnie.
Program:
Motyle (akcja uliczna)
17.05.2013, godz. 15.00, plac Szembeka
Dzia∏anie improwizowane i w sta∏ym kontakcie ze
zmieniajàca si´ widownià, która stara si´ pomóc którejÊ ze stron.
Akcja symbolizowaç b´dzie zmagania zimy i wiosny, a tak˝e wprowadzi weso∏à, jaskrawà kolorystyk´
na plac Szembeka i jego okolice.

Entuzjazd (koncert)
18.05.2013, godz. 20.00, ul. ¸aziebna 9,
przy rezerwacie Olszynka Grochowska
Entuzjazd wykonuje g∏ównie w∏asne utwory, autorem wszystkich tekstów jest wokalista zespo∏u. Muzyka,
która powstaje, to mieszanka rocka, popu i bluesa.
Pierwsze publiczne wyst´py zespo∏u ogranicza∏y si´
do grania dla rodziny i znajomych. Obecnie Entuzjazd
wyst´puje w ma∏ych klubach zarówno w Warszawie,
jak i w Bia∏ymstoku.
Sk∏ad: Marcin Bielski – gitara, Cezary Rosa – bas, Tomasz K´dra – perkusja, Piotr Dàbrowski – Êpiew, gitara.
P∏onàce laski 4 (spektakl plenerowy)
18.05.2013, godz. 20.30, ul. ¸aziebna 9,
przy rezerwacie Olszynka Grochowska
„P∏onàce laski 4” to przyk∏ad klasycznej sztuki ulicy
– bogatej w gr´ ognia, Êwiate∏ i muzyki. Nie braknie
w niej zabaw z p∏onàcymi przedmiotami, fajerwerków,
brawurowych popisów zr´cznoÊciowych.
W sposób zabawny i przewrotny opowiada o odnajdywaniu radoÊci ˝ycia w prozaicznych zdarzeniach dnia codziennego. Wyst´pujà: Agnieszka Musia∏owicz, Marta Suzin, Marek Kowalski, Tomasz Musia∏owicz, Janusz Por´bski, Krzysztof Skar˝yƒski. Âwiat∏o i dêwi´k: Adam Sztorc.
Pe∏en opis spektakli dost´pny pod adresem:
www.wiadomoscisasiedzkie.pl/news/0/n/3913.

rze „WS” tematu tzw.
uchwa∏y Êmieciowej, która
by∏a przedmiotem d∏ugiej
dyskusji na nadzwyczajnej sesji Rady Dzielnicy zwo∏anej w dniu 4 kwietnia, warto podkreÊliç sugesti´
dzielnicowych radnych, aby rozwa˝yç mo˝liwoÊç
stworzenia programu wsparcia finansowego z myÊlà o mieszkaƒcach, dla których nowe stawki op∏at
sà zbyt wysokie. „Proponowane stawki op∏at stojà
w ra˝àcej dysproporcji w stosunku do obecnie obowiàzujàcych” – mo˝emy przeczytaç w dokumencie,
który powsta∏ po wielogodzinnej dyskusji, w której
uczestniczyli przedstawiciele Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urz´du m.st. Warszawy.
Z bie˝àcych informacji wa˝nych dla dzielnicy
warte odnotowania jest, i˝ w kwietniu zosta∏y zawarte umowy na wykonie projektów przebudowy
ulic: Be∏˝eckiej, Sulejkowskiej, Budrysów oraz Kruszewskiego. Dokonano równie˝ rozstrzygni´cia
przetargu na modernizacj´ ulicy Chrzanowskiego,
która od dawna prosi∏a si´ o gruntowny remont.
Po przebudowie zyska nowà nawierzchni´, chodniki po obu stronach jezdni oraz – co wa˝ne dla
mieszkaƒców naszej dzielnicy poruszajàcych si´ na
dwóch kó∏kach – Êcie˝k´ rowerowà.

Karol Kowalczyk
Radny Dzielnicy Praga Po∏udnie m.st. Warszawy

Organizator – Teatr Akt jest niezale˝nà grupà teatralnà
dzia∏ajàcà w formie stowarzyszenia od 1991 roku. Poczàtkowo zespó∏ tworzy∏ w dziedzinie teatru pantomimy
i teatru ruchu. Z czasem g∏ównà scenà wypowiedzi artystycznej sta∏ si´ plener i ze spektaklami ulicznymi grupa
kontynuuje teatralnà przygod´, podró˝ujàc do du˝ych
i ma∏ych miast i miasteczek w Polsce i za granicà. Domenà wcià˝ pozostaje sztuka mimu, gestu, plastycznego obrazu, uzupe∏niana elementami cyrku, taƒca i wszelkiego
rodzaju akrobacji. Od 2010 roku siedzibà grupy jest budynek przy ulicy ¸aziebnej 9 na Olszynce Grochowskiej.

Koordynator: Marek Kowalski
www.teatrakt.pl

DNI OTWARTE
Ârodowiskowy Hufiec Pracy przy ul. Kickiego 5
serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych kontynuacjà nauki w Gimnazjum lub
Zespole Szkó∏ Zawodowych czy te˝ podj´ciem
praktyk na dni otwarte w terminie 14–16 maja 2013 r. w godzinach 10.00–15.00.
Ârodowiskowy Hufiec Pracy 7-9
ul. Kickiego 5, 04-373 Warszawa
tel. 22 813-05-71
e-mail: shp7-9@mazowiecka.ohp.pl
www.mazowiecka.ohp.pl

W i a d o m o Ê c i S à s i e d z k i e G r o c h ó w – pismo mieszkaƒców Grochowa i okolic.
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Projekt „Grochów wczoraj i dziÊ” zak∏ada cykl spotkaƒ – warsztatów: integracyjnych, teatralnych, wspólnych gier i zabaw mi´dzypokoleniowych. Wszystkie
spotkania b´dà mia∏y wymiar kulturalno-edukacyjny
s∏u˝àcy wymianie doÊwiadczeƒ mi´dzy osobami starszymi z Dziennego Domu Opieki Spo∏ecznej oraz Klubu
Seniora na ul. Paca 42 oraz na ul. Walecznych 59, podlegajàcymi OÊrodkowi Pomocy Spo∏ecznej Dzielnicy Praga Po∏udnie a uczniami z lokalnej Szko∏y Podstawowej
nr 255, na temat pami´ci historycznej dzielnicy w obszarze ˝ycia codziennego Grochowa, dawniej i dziÊ.
Celem projektu jest aktywizacja i integracja osób starszych oraz m∏odzie˝y przy wykorzystaniu technik animacji
kulturalnej: stworzenie i wykonanie mi´dzypokoleniowego spektaklu teatralnego na temat ˝ycia codziennego dawnego i wspó∏czesnego Grochowa, realizacja cyklu warsztatów muzyczno-historycznych oraz wykonanie interaktywnej strony internetowej s∏u˝àcej promocji dzia∏aƒ zwiàzanych z piel´gnacjà dziedzictwa kulturowego Grochowa.
Spektakl teatralny stworzony zostanie na podstawie
wspomnieƒ najstarszych uczestników projektu, ich opo-

U nas ciàgle trwa Euro!
Europraga 2013 liga na trawie
Dwa boiska w naszej dzielnicy: przy Zbaraskiej i Szaserów po raz 7 zostanà opanowane przez amatorów pi∏ki
no˝nej. Zostanà rozegrane rozgrywki EUROPRAGA 2013.
W rozgrywkach mogà braç udzia∏ dru˝yny podwórkowe, osiedlowe, firmowe, harcerskie, szkolne (od 16
roku ˝ycia za zgodà rodziców). Rozgrywki b´dà zorganizowane w formie ligi i rozgrywane systemem ka˝dy
z ka˝dym. Ka˝da dru˝yna ma zapewniony udzia∏ profesjonalnych s´dziów, wod´ podczas imprezy, serwis internetowy, a najlepsze dru˝yny i zawodnicy otrzymajà
nagrody i wyró˝nienia.

wieÊci, powszechnie znanych legend miejskich. Zebrane
fragmenty zestawione zostanà ze wspó∏czesnym obrazem Grochowa, widzianym oczyma m∏odych mieszkaƒców. Projekt ma na celu ukazanie warszawiakom charakteru tradycji i historii Grochowa.
Warsztaty realizowane b´dà przez wybitnà aktork´
warszawskà, Mart´ Kuszakiewicz, od lat zwiàzanà
z OÊrodkiem Pomocy Spo∏ecznej Praga Po∏udnie oraz
muzyków z m∏odego warszawskiego zespo∏u akustycznego Czessband. Prowadzàcy ÊciÊle wspó∏pracujà
ze Stowarzyszeniem Barwy Kultury na rzecz promocji
folkloru warszawskiego, odtwarzania tradycji i tekstów kultury dawnej Warszawy.
Projekt wspó∏finansuje Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
Patronat Honorowy: Burmistrz Dzielnicy Praga
Po∏udnie m.st. Warszawy
Patroni: Dzielnicowa Komisja Dialogu Spo∏ecznego
Praga Po∏udnie, Muzeum Warszawskiej Pragi, OÊrodek
Pomocy Spo∏ecznej Praga Po∏udnie, Stowarzyszenie
Promocji Grochowa, Towarzystwo Przyjació∏ Grochowa Halina Boratyƒska
Patronat medialny: Radio Plus, WiadomoÊci Sàsiedzkie Grochów, www.ngo.pl, www.umwarszawa.pl,
www.bycseniorem.pl, www.starszaki.pl

Pomys∏ i realizacja projektu:
Stowarzyszenie Barwy Kultury
Rozgrywki b´dà trwa∏y od maja do paêdziernika. Zg∏oszeƒ mo˝na dokonaç pod telefonem: 602-379-324 lub te˝
przesy∏aç na adres e-mail: maz.praga@zhr.pl. Liczba miejsc
ograniczona. Pierwsze mecze ju˝ 11 maja. Dodatkowe informacje znajdujà si´ na stronie ligi www.plph.waw.pl.
Organizatorem rozgrywek jest Obwód Praga Po∏udnie
Zwiàzku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Rozgrywki organizowane sà wspólnie z w∏adzami dzielnic. Bez pomocy
i zaanga˝owania Burmistrza, który objà∏ patronat nad imprezà, trudno by∏oby zorganizowaç tak du˝e przedsi´wzi´cie. W latach poprzednich w programie uczestniczy∏o oko∏o 30 dru˝yn, czyli ok. 360 zawodników.
Uczestnikami edycji mogà byç uczniowie szkó∏ Êrednich oraz m∏odzie˝ akademicka i doroÊli m∏odzi duchem
– amatorzy.

Arkadiusz Kuranowski

Poznajemy Prag´ – zostaƒ ma∏ym pra˝aninem ☺
Portal ZwalczNude.pl, Urzàd Dzielnicy Praga Po∏udnie oraz Wy-Li-Czan-Cafe zapraszajà na seri´ czterech
nieodp∏atnych spotkaƒ dla dzieci. Ka˝de spotkanie to
warsztaty na temat innej cz´Êci dzielnicy. Dzieci poznajà Prag´ na ró˝ne sposoby – poprzez prezentacje multimedialne i wycieczki w terenie oraz wspólne dzia∏ania.
Spotkania odbywajà si´ w cztery niedziele:
12 maja, 19 maja, 9 czerwca, 23 czerwca w Wy-Li-Czan-Cafe przy ulicy Kakowskiego 8 na Goc∏awiu.
Program zaj´ç:
• Pierwsze spotkanie (12 maja, godz. 11.00) –
Wprowadzenie i Goc∏aw: „Brama do Pragi-Po∏udnie” – rondo Waszyngtona, Stadion Narodowy,
Park Skaryszewski, Kamionek, Grochów, Saska K´pa,
zapoznanie si´ z historià Goc∏awia, pomnik gen. Nila-Fieldorfa, nazwy ulic, Jeziorko Goc∏awskie, basen
Wodnik, park Balaton – wspólne karmienie kaczek.
• Drugie spotkanie (19 maja, godz. 11.00) – Kamionek: Teatr Powszechny, ulica Rybna, siedziba Sinfonia Varsovia (Instytut Weterynarii), park im. Obwodu
Praga AK (niegdyÊ targ koni i byd∏a), fabryka czekolady (m.in.: historia pierwszego warszawskiego neonu),
„Âwiat si´ kr´ci wokó∏ czekolady” (degustacja ró˝nych
rodzajów czekolady oraz czekoladowe warsztaty – sa-

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

modzielne wykonanie czekoladowych lizaków).
• Trzecie spotkanie (9 czerwca, godz. 11.00) –
Grochów: rondo Wiatraczna, Wydzia∏ OÊwiaty (Podskarbiƒska) – ciekawa architektura, Park „LeÊnika”
(Pa∏acyk Grochowski), pl. Szembeka, Park Znicza,
Przyczó∏ek Grochowski (najd∏u˝szy budynek w stolicy), Hala Siennicka, wspólne wykonanie makiety
parku z placem zabaw (praca – recykling).
• Czwarte spotkanie (23 czerwca, 11.00) – Saska
K´pa: historia Saskiej K´py, prezentacja najciekawszych budynków i pi´knych kamienic, OÊrodek Jordana, Hala Sportowa Saska, Dom Kultury Praga, s∏awni i znani Polacy z Saskiej K´py, Pablo Picasso, bawimy si´ w architektów – projekt w∏asnej willi.
Prowadzàcy: Magdalena B∏oƒska, Ma∏gorzata Lewandowska, Kinga Ko˝uchowska.
Ka˝de spotkanie odbywa si´ w grupie 20 osób.
Serii patronujà najlepsze portale dzieci´ce.
Wi´cej informacji na stronie: http://zwalcznude.pl/
poznajemy-prage--zostan-malym-prazaninem.
„WiadomoÊci Sàsiedzkie” sprawujà patronat medialny nad wydarzeniem.
Krystyna Radkowska

Maj w CPK
16 maja (czwartek), godz. 18.00
„Wiosenny Koncert Warszawski” – biesiada poetycka cz∏onków i sympatyków Klubu Literackiego, z udzia∏em: Gra˝yny Kowalskiej, Andrzeja Rodysa i Jana Rychnera. Jan Piskorz – akordeon i Êpiew. Spotkanie poprowadzi redaktor Jan Zdzis∏aw Brudnicki. Wst´p wolny.

17 maja (piàtek), godz. 18.00
„Myszka Norka i dzieƒ z ˝ycia czarownicy Jagi” –
przedstawienie teatralne w wykonaniu podopiecznych
i instruktorów dzia∏ajàcego w ramach Fundacji Dzieciom
„Zdà˝yç z Pomocà” Klubu Myszki Norki. Wst´p wolny.

19 maja (niedziela), godz. 13.00
„Toruƒskie pierniki” – spektakl dla dzieci w wykonaniu artystów Autorskiego Teatru M∏odego Widza
w Warszawie. Wst´p 5 z∏.

19 maja (niedziela), godz. 17.00
W cyklu Klub Kina Niemego: „Âwiat∏a wielkiego
miasta” (1931) w re˝yserii Charlesa Chaplina.
Na spotkaniu porozmawiamy o historii melodramatu
jako gatunku oraz sprawdzimy, czy po∏àczenie dramatu z komedià romantycznà nadal wyciska ∏zy i Êmieszy.
Spotkanie poprowadzi Rafa∏ Grzenia. Wst´p 5 z∏.

21 maja (wtorek), godz. 18.00
W cyklu „Wokó∏ Kwitnàcej WiÊni” wyk∏ad pt. „Okinawa: historia, wspó∏czesnoÊç, to˝samoÊç” przedstawi Jakub Karpoluk. Wst´p wolny.

22 maja (Êroda), godz. 17.00
W cyklu „Spotkania ze sztukà” wyk∏ad pt. „Akt w sztuce antycznej” przedstawi Edyta Rubka. Wst´p wolny.

22 maja (Êroda), godz. 18.30
Klub Mola Ksià˝kowego. Tematem majowego spotkania b´dzie „Âlepowidzenie” Petera Wattsa. Wst´p wolny.

23 maja (czwartek), godz. 19.00
Kabaret Filip z Konopi Filipa Borowskiego i jego GoÊcie przedstawia program kabaretowy pt. „Nie ma jak
u mamy”. Wst´p 10 z∏.

25 maja (sobota), godz. 12.00–16.00
„Co mamy to dla mamy” – zapraszamy dzieci na
otwarte warsztaty plastyczne z okazji nadchodzàcego
Dnia Matki. Wst´p wolny.

26 maja (niedziela), godz. 18.00
„9 FENOMENÓW” – koncert podsumowujàcy warsztaty wokalne Fundacji Agaty Steczkowskiej dla m∏odzie˝y z Pragi-Po∏udnie. Wst´p wolny.

29 maja (Êroda), godz. 17.00
W cyklu „Spotkania ze sztukà” wyk∏ad pt. „Nagie
cia∏o w sztuce nam wspó∏czesnej” przedstawi Katarzyna Rokosz. Wst´p wolny.

Sanktuarium Matki Bo˝ej Królowej Polskich
M´czenników, al. Stanów Zjednoczonych 55
19 maja (niedziela), godz. 20.15
Koncert PieÊni Maryjnej w wykonaniu Chóru
Cantores Reginae. Wst´p wolny.

Muszla koncertowa w Parku Skaryszewskim
24 maja (piàtek), godz. 20.00
Instytut Stefana Starzyƒskiego – Oddzia∏ Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Fundacja Okularnicy im.
A. Osieckiej zapraszajà na koncert pt. „Gdzie jest
szlagier? Âpiewanki Osieckowe”. Wst´p wolny.

25 maja (sobota), godz. 11.00–14.00
„IV Po∏udniowopraski Przeglàd KreatywnoÊci Ognisk
Pracy Pozaszkolnej – Prezentacje 2013”. Wst´p wolny.

CENTRUM PROMOCJI KULTURY
w Dzielnicy Praga Po∏udnie m.st. Warszawy

ul. Podskarbiƒska 2, tel. 22 517 65 75

www.cpk.art.pl
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S p o t k a n i a s à s i e d z k i e n a S k a r y s z e w s k i e j Rowerem po Grochowie
Modne i s∏awne sta∏y si´ uliczne spotkania sàsiedzkie: imprezy na Zàbkowskiej, Francuskiej, Krochmalnej
czy Wolskiej na sta∏e wpisa∏y si´ w kalendarz warszawskich wydarzeƒ kulturalnych.
Na Skaryszewskiej spotkaliÊmy si´ dopiero trzy razy
i nigdy a˝ tak hucznie. By∏a zabawa taneczna na dechach, gra∏a Kapela Henia Ma∏olepszego. Chór sàsiadów Êpiewa∏ kol´dy przy ulicznej choince przystrojonej
przez uczniów Zespo∏u Szkó∏ Specjalnych nr 89 ze Skaryszewskiej 8. Podczas Âwi´ta Kamienicy nr 10 wystàpi∏
teatrzyk kukie∏kowy Sceny Lubelska 30/32 ze spektaklem Wiech na 103. By∏y te˝ gaw´dy historyczne o naszej ulicy pod patronatem powstajàcego Muzeum Pragi.
Organizatorami imprez by∏y Êrodowiska skupione na
Skaryszewskiej i w jej najbli˝szym sàsiedztwie – Stowarzyszenie Pracownie Twórcze Lubelska 30/32, Muzeum
Spo∏eczne i Wspólnota Mieszkaniowa Kamienicy nr 10.
Próbujemy si´ integrowaç i poznawaç. Bo przecie˝
tych, którzy pami´tajà, jak by∏o dawniej, jest coraz mniej.
Z podwórka wyszliÊmy na ulic´. Ulic´, na której ka˝de
miejsce ma bogatà histori´, wartà pokazania potomnym.
W tym roku mamy szczególny powód, by hucznie si´
bawiç. Nasza ulica Skaryszewska obchodzi 125 urodziny.

Zbli˝a si´ IV Warszawski Dzieƒ
Sàsiada (25–26 maja 2013 r.)
OBUDè SWOJE SÑSIEDZTWO!
ZAINSPIRUJ INNYCH DO DZIA¸ANIA!
Szczegó∏y: www.wiadomoscisasiedzkie.pl/
news/110/n/3955

Na Witolinie sieç infrastruktury rowerowej powi´kszy∏a si´ o nowà Êcie˝k´ wzd∏u˝ ulicy Rodziewiczówny. Wprawdzie to niewielki, niespe∏na jednokilometrowy odcinek, ale jak˝e wa˝ny dla mieszkaƒców czterotysi´cznego osiedla Ostrobramska. Dzi´ki niemu powstaje po∏àczenie z trasami rowerowymi przez Goc∏aw do Wilanowa i Kabat oraz do Marysina i dalej
do wawerskich lasów. Âcie˝kà wzd∏u˝ Rodziewiczówny przez Park „LeÊnika” dotrzemy do niezwykle maOko∏o 1885 roku zosta∏a wytyczona i nadano jej nazw´
od pobliskich pól i ∏àk skaryszewskich – miasteczka Skaryszew. To w∏aÊnie ono by∏o na Pradze pierwszym miastem, za∏o˝onym na gruntach dóbr Kamion przez kanonika p∏ockiego Stanis∏awa Skaryszewskiego w 1591 roku.
Przesz∏oÊç mamy ciekawà. Zbieramy pamiàtki, dokumenty, spisane historie o naszej ulicy, kamienicach
i mieszkaƒcach (tel. kontaktowy: 692 045 914).
Tegoroczne sàsiedzkie spotkanie na Skaryszewskiej
odb´dzie si´ w niedziel´ 16 czerwca od godz.
12.00. W programie wystawa plenerowa poÊwiecona
historii miejscowoÊci Skaryszew i ul. Skaryszewskiej,
atrakcje dla dzieci: gry i zabawy, loteria fantowa –
„Ko∏o fortuny”, przedstawienie. Ponadto koncerty
miejscowych artystów, spektakl „Czarna Maƒka królowa przedmieÊcia” Teatru Scena Lubelska 30/32, taƒce
na dechach z Kapelà Heƒka Ma∏oleszego i inne atrakcje. Patronatem honorowym wydarzenie objà∏ Burmistrz Pragi-Po∏udnie – Tomasz Kucharski, a patronat
medialny sprawujà „WiadomoÊci Sàsiedzkie”.

Ró˝a Karwacka

Jedna czwarta medali polskiej
reprezentacji zostaje na Grochowie
To by∏y najbardziej medalodajne
Mistrzostwa
Europy (18–21.04.2013 r.)
w d∏ugiej (prawie dwuletniej) historii UKS NIEDèWIADEK. Polsk´ reprezentowa∏o czterech naszych zawodników: Monika Skiba,
Rafa∏ Rustecki, Micha∏ Luto, Marcin Luto (fotorelacja
z zawodów na stronie www.uksniedêwiadek.pl).
Zdobyli oni ∏àcznie 10 medali oraz zaj´li dwa piàte
miejsca. Wyró˝niç trzeba tu Micha∏a i Marcina za wyst´p
w najbardziej presti˝owej grupie seniorów. Micha∏ zosta∏
mistrzem Europy w kategorii wagowej do 100 kg, Marcin natomiast zdoby∏ bràz w kategorii 115 kg.

W maju na Mistrzostwach Europy Kadetów w ¸ucku (Ukraina) wystartujà dwie nast´pne zawodniczki
UKS NIEDèWIADEK: Katarzyna Lisieska i Agnieszka
Matianowska.
Wszystkich zainteresowanych sportami walki zapraszamy do UKS NIEDèWIADEK. Szczególnie goràco zapraszamy absolwentów podstawówek i gimnazjów.
UKS wspó∏tworzy klasy sportowe w Zespole Szkó∏
nr 12 przy ul. Siennickiej 15 oraz klas´ sportowà w Zespole Szkó∏ nr 5 przy ulicy Szczawnickiej 1.
Z ostatniej chwili – w Pa∏andze na Litwie na Mistrzostwach Europy w Koluchstyl zawodnicy UKS
zdobyli 2 z∏ote 2 srebrne i jeden bràzowy medal.

Wojciech Luto

Nowa Êcie˝ka wzd∏u˝ ul. Rodziewiczówny
lowniczej trasy rowerowej wzd∏u˝ ulicy Szaserów
– od ul. Ch∏opickiego do ul. Makowskiej, a dalej turystycznym szlakiem rowerowym przez rezerwat leÊny
Kaw´czyn do pola bitwy pod Olszynkà Grochowskà.
Warszawski Rower Publiczny Veturilo
Niestety nie wszyscy zainteresowani odkrywaniem
Warszawy na dwóch kó∏kach posiadajà w∏asny rower.
Z wielkà nadziejà mieszkaƒcy goc∏awskich i grochowskich osiedli czekali na wypo˝yczalnie rowerów. Niestety ZTM zapomnia∏ o tym rejonie i pozostaje on nadal „bia∏à plamà” na mapie Warszawy. Najbli˝sza stacja Veturilo znajduje si´ przy Stadionie Narodowym
i na Saskiej K´pie. A tu niestety w dni Êwiàteczne
i wolne od pracy ciàgle brakuje rowerów, bowiem sà
to jedyne stacje po praskiej stronie.
Stojaki rowerowe
Wszystkie grochowskie i goc∏awskie supermarkety
zadba∏y o stojaki rowerowe dla swoich klientów, niestety w innych miejscach stojak rowerowy to wcià˝
rzadkoÊç. W∏aÊciciele rowerów narzekajà na ich brak
przy poczcie na placu Szembeka i w okolicy targowiska
przy Zamienieckiej. Klienci poczty i bazaru przypinajà
wi´c rowery gdzie si´ da – do balustrad, bram i drzew.
Bazar wokó∏ Centrum Handlowgo Szembeka jest
aktualnie w przebudowie, pewnie architekci przewidzieli tu lokalizacj´ dla stojaków. Bardzo na to liczà
okoliczni mieszkaƒcy przyje˝d˝ajàcy na zakupy swoimi
rowerami.

Anna Oleksiak

DIETETYKA
ODCHUDZANIE
Bezp∏atny pomiar tkanki t∏uszczowej
i p∏ynów ustrojowych
ul. ¸ukowska 1 (Grochów)
tel. (22) 251 28 36 lub 519 193 981
www.naturhouse-polska.pl
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nych, Grenadierów, Cyraneczki
i Mi´dzyborskà mog∏y spotkaç
na swojej drodze krokodyle, zebry,
pandy, tygrysy, wilki, a nawet rekiny! Obok happeningu, którego g∏ównymi uczestnikami byli najm∏odsi mieszkaƒcy naszej dzielnicy, nikt nie móg∏ przejÊç
oboj´tnie. Dzieci wykrzykiwa∏y has∏a nawo∏ujàce
do ochrony zwierzàt. Z ca∏à pewnoÊcià najbardziej
chwytliwà maksymà by∏o zawo∏anie: „kole˝anko, kolego nie rób zwierz´tom nic z∏ego!”.
Akcja odbywa∏a si´ pod czujnym okiem policji
i stra˝y miejskiej. Nauczyciele Szko∏y Podstawowej
nr 120 zorganizowali happening w ramach kampanii
edukacyjnej WWF: „Pozwólmy zwierz´tom ˝yç tam,
gdzie si´ urodzi∏y”. Celem programu jest podniesienie
wÊród najm∏odszych ÊwiadomoÊci o ginàcych gatunkach i uwra˝liwienie dzieci na ten problem. W czasie
realizacji projektu uczniowie nabywajà wiedz´

Misja Leon Kameleon
O WWF z ca∏à pewnoÊcià s∏ysza∏ ka˝dy. W ostatnim czasie w telewizji znane twarze namawiajà nas
na przekazanie 1 % podatku w∏aÊnie na t´ instytucj´.
Z kolei najwi´ksze europejskie metropolie ∏àcza si´
i na godzin´ gaszà Êwiat∏o w najbardziej charakterystycznych obiektach miasta. A tymczasem w naszej
dzielnicy odby∏a si´ niezwyk∏a akcja, której g∏ównymi uczestnikami by∏y dzieci.
Punktualnie o 10.00 22 kwietnia uczniowie Szko∏y Podstawowej nr 120 z Oddzia∏ami Integracyjnymi
wraz z nauczycielami, przebrani za zagro˝one gatunki, ruszyli ulicami Pragi-Po∏udnie. Dzieci w barwnych
i bardzo pomys∏owych strojach z dumà prezentowa∏y transparenty namawiajàce do ochrony zwierzàt,
zw∏aszcza tych egzotycznych. Osoby poruszajàce si´
ulicami Jerzego Waszyngtona, al. Stanów Zjednoczo-

o zagro˝onych gatunkach zwierzàt i nielegalnym handlu faunà. Z ca∏à pewnoÊcià akcja przyniesie pozytywne skutki, poniewa˝ dzieci sà przysz∏oÊcià Êwiata.

Olga ¸´cka

Premiery Teatralne uczniów PSP 114
W niedziel´, 14 kwietnia 2013 odby∏y si´ XVII Premiery Teatralne zorganizowane przez Prywatnà Szko∏´ Podstawowà nr 114 w Warszawie. Na deskach teatru Rampa zaprezentowali si´ wszyscy uczniowie z praskiej podstawówki. Tradycja spotkaƒ ze sztukà towarzyszy szkole od roku 1996, kiedy to powsta∏a.
Dzieci pod okiem Anny Mateckiej oraz Tomasza ¸ysiaka pracowa∏y nad przedstawieniami od
wrzeÊnia 2012 r., teatr jest bowiem integralnà cz´Êcià nauczania w naszej szkole. PublicznoÊç
obejrza∏a „Sceny ze snu nocy
letniej” Williama Szekspira (re˝.
Tomasz ¸ysiak), „S∏onia Tràbalskiego” i „Okulary” Juliana Tuwima (re˝. Anna Matecka), „Paw∏a i Gaw∏a” Aleksandra Fredry (re˝. Anna Matecka), „Po˝arcie królewny Bluetki” Macieja Wojtyszki (re˝. Anna Matecka, muzyka
Ma∏gorzata Âcibisz) oraz „Zrób Kabaret”, czyli kabaret z tekstami uczniów kl. V.
Wieczór ten z pewnoÊcià zapadnie na d∏ugo w pami´ç wszystkim Rodzicom
i GoÊciom. Profesjonalizm m∏odych aktorów, magia teatru i wielkie emocje oraz
odwaga czynià t´ artystycznà inicjatyw´ niezwykle cennà.
PublicznoÊç nagrodzi∏a dzieci´cych aktorów, a tak˝e re˝yserów i pomys∏odawców spektakli gromkimi brawami. Co zobaczymy w przysz∏ym roku? Przekonamy
si´ o tym ju˝ po wakacjach!

Patrycja Rosiƒska

Biblioteka w ZSSG Komorska odkrywa talenty
Biblioteka szkolna w Zespole Szkó∏ Spo˝ywczo-Gastronomicznych przy ul. Komorskiej 17/23 to miejsce, w którym m∏odzie˝ ch´tnie sp´dza czas.
Oprócz wypo˝yczania ksià˝ek, przeglàdania czasopism, wyszukiwania informacji w Internecie uczniowie uczestniczà w ciekawym programie kulturalno-edukacyjnym, jaki proponuje biblioteka. Sà to wystawy, konkursy, koncerty muzyczne,
spotkania autorskie... Ka˝dy
uczeƒ znajdzie coÊ dla siebie.
Sam mo˝e równie˝ zaprezentowaç swoje talenty i zainteresowania szerszej publicznoÊci, jak to mia∏o miejsce w czasie wystawy „Nasi utalentowani czytelnicy”. By∏ poeta, rysownicy, malarze i muzycy.
Wystaw´ odwiedzi∏o wielu
uczniów i nauczycieli. Wszyscy z podziwem oglàdali i czytali prace naszych artystów, a koncert muzyczny zgromadzi∏ fanów m∏odych muzyków. Gratulujemy!

Monika D´bowska
nauczyciel, bibliotekarz w ZSSG Komorska

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Wspólna Droga do radoÊci i nadziei
Fundacja „Wspólna Droga” United Way Polska jest organizacjà po˝ytku publicznego, niezale˝nym cz∏onkiem
uznanej mi´dzynarodowej organizacji charytatywnej, która od 125 lat ∏àczy ludzi biznesu, nauki, kultury i sztuki
wokó∏ idei pomocy osobom w trudnej sytuacji. Dzi´ki hojnoÊci firm Fundacja „Wspólna Droga” United Way Polska,
we wspó∏pracy z ponad stu organizacjami partnerskimi
z ca∏ego kraju, zapobiega wykluczeniu dzieci z ubogich
rodzin, przywraca radoÊç i nadziej´ osobom przewlekle
chorym, niepe∏nosprawnym, w podesz∏ym wieku.
Fundacja ma swojà siedzib´ na Pradze-Po∏udnie,
w zwiàzku z czym zdecydowanà cz´Êç swoich dzia∏aƒ dedykuje lokalnej spo∏ecznoÊci, realizujàc na jej rzecz wartoÊciowe projekty. Zale˝y nam na dotarciu z naszymi dzia∏aniami do jak najszerszego grona osób potrzebujàcych i jesteÊmy ogromnie wdzi´czni „WiadomoÊciom Sàsiedzkim”
za pomoc w realizacji tego celu. JednoczeÊnie goràco zach´camy mieszkaƒców Pragi-Po∏udnie do przy∏àczania si´
do realizowanych przez Fundacj´ inicjatyw!

ce do pracy wolontariackiej). Wszystkie osoby, które zainteresowane sà do∏àczeniem do grona wolontariuszy, zach´camy do kontaktu pod numerem telefonu: 22 621 28 09
i adresem e-mail: l.kraskiewicz@wspolnadroga.pl.
Kolejne wa˝ne wydarzenie mia∏o miejsce 24.04.2013 r.,
kiedy to najm∏odsi beneficjenci naszych organizacji partnerskich z Towarzystwa Przyjació∏ Dzieci Praga-Po∏udnie i Stowarzyszenia „Serduszko dla Dzieci”, wraz ze swoimi opiekunami, uczestniczyli w spotkaniu z mistrzynià olimpijskà
Otylià J´drzejczak. Pani Otylia opowiedzia∏a m.in. o zmaganiach i wysi∏ku, który trzeba w∏o˝yç, aby osiàgnàç wyznaczony cel. Swojà przygod´ ze sportem dzieci b´dà kontynuowaç, uczestniczàc w zaj´ciach z p∏ywania w WOSiR.
22 kwietnia 2013 r. z okazji obchodów Mi´dzynarodowego Dnia Ziemi, wraz z przedstawicielkami naszej firmy partnerskiej – Société Générale Corporate & Investment Banking
Polska oraz naszymi seniorami-wolontariuszami, przeprowadziliÊmy akcj´ sadzenia kwiatów w TPD Praga-Po∏udnie. Zapraszamy do obejrzenia efektów naszych dzia∏aƒ!

Co aktualnie robimy?
Przede wszystkim w dalszym ciàgu rozwijamy projekt
„Partnerstwo dla dzieci warszawskiej Pragi”, w ramach którego dzieci i m∏odzie˝ z problemami szkolnymi mogà skorzystaç z nieodp∏atnych korepetycji prowadzonych przez
naszych wolontariuszy.
W tej chwili kolejna tura wolontariuszy do∏àcza do naszych szeregów. Sà to uczestnicy projektu „Wolontariat,
moja druga m∏odoÊç”, który sfinansowa∏a firma Metlife. Jego celem jest integracja i aktywizacja spo∏eczna osób 50+,
a projekt realizowany jest dwuetapowo (1– wyjazd szkoleniowo-integracyjny, 2– warsztaty i szkolenia przygotowujà-

A ju˝ 1.06.2013 r., czyli w Dzieƒ Dziecka, razem z Nightskating Warszawa, organizujemy akcj´ „Rolkarze dzieciom”.
Planujemy wystartowaç spod Stadionu Narodowego, gdzie
czekaç b´dà na wszystkich rozmaite atrakcje. Szczegó∏y na
naszym fanpage’u: www.facebook.com/wspolnadroga oraz
stronie internetowej: www.wspolnadroga.pl.

Raz na filmowo
PIETA – Kim Ki-duka
Obieca∏am daç znaç, kiedy pojawi si´ arcydzie∏o ekranowe, „COÂ” – ponad kino. I jest! – „PIETA” Kim Ki-duka
– ze znaczàcym podtytu∏em – „ALLELUJA NA ZAWSZE”.
S∏awny re˝yser po latach pustelniczego ˝ycia powróci∏ do filmu, dajàc wyraz swych pog∏´bionych
przemysleƒ o naturze cz∏owieka.
– Ecce Homo! Oto cz∏owiek – rzecze mistyk kina,
obrazujàc CZ¸OWIECZE MEMENTO...
Twórczy, zaskakujàcy rarytas dla kinomanów.
Oksymoronowa OKRUTNA DOSKONA¸OÂå.
(Oksymoron – zestawienie wyrazów sprzecznych
treÊciowo, znaczeniowo).
Tematem i tytu∏ami mistrz kina wpisa∏ si´ w nasz
czas Wielkanocy – tak˝e oksymoronicznej w swojej
sprzecznoÊci: wiosny-zimà, dni Wielkiej SMUTY i refleksji egzystencjalnych.
Azjatyckà i europejskà PIET¢ dzieli przepaÊç kanionu. ChrzeÊcijaƒska Matka BoleÊciwa – Syna Cz∏owieczego wyra˝a mi∏oÊç – cierpienie i wybaczenie.
Buddyjska Matka cz∏owiecza – syna, symbolu Z¸A
jest wyrazem: mi∏oÊci, rozpaczy – honoru i... zemsty.
Pró˝no doszukiwaç si´ w filmowej „Piecie” mi∏osierdzia i wspó∏czucia – zakutych w rzeêbie Micha∏a

Przypominamy jednoczeÊnie o mo˝liwoÊci bezp∏atnego
korzystania ze wsparcia specjalistów w naszej Poradni:
• Weronika B∏aszczyk: pedagog, asystent programu:
osoba odpowiedzialna za przyjmowanie spraw, kontakt z Podopiecznymi, monitoring sytuacji naszych Beneficjentów. Bony do aptek.

Anio∏a. Skojarzenia mo˝na raczej znaleêç w mitycznej, rodyjskiej rzeêbie – „Grupa Laokoona”, w której
zakl´to ofiary mÊciwoÊci i zdrady.
– Alleluja – radosny przyÊpiew zwyci´stwa w liturgii wielkanocnej nabra∏ przewrotnego wymiaru;
zwiastuje ironicznà sprzecznoÊç: zwyci´stwo kl´ski
cz∏owieka.
W starciu bóstw Dobra i Z∏a – Ormuzda i Arymana zdaje si´ dominowaç okrutne z∏o natury ludzkiej,
by ostatecznie przegraç z samym sobà.
Dla europejskiego Êwiata odczuç i emocji ten film
jest sporym zaskoczeniem, zadziwia przeciwieƒstwem reakcji w dramatycznych sytuacjach mi´dzy
ludêmi. Cz∏owieka gubi mamona.
„Czym sà pieniàdze?”
„Poczàtkiem i koƒcem wszystkiego.”
Kim Ki-duk – „Syzyf medytujàcy” w swoich poprzednich filmach („¸uk”, „Oddech”, „Pusty Dom”,
„Wiosna, lato, jesieƒ, zima...”) wraz z filmem „Arirang” dotar∏ do „PRZE¸¢CZY ˚YCIA”. W wykrzyczanym do kamery monologu dokona∏ „spowiedzi ˝ycia”, rozprawi∏ si´ z w∏asnym CIENIEM – jak przysta∏o na filozofa i psychoterapeut´.
Dojrza∏oÊç twórcza wp∏yn´∏a na ewoluowanie poglàdu dotyczàcego pogranicza ˝ycia i Êmierci.
Z „czerni i bieli” „Arirangu” re˝yser przekracza próg
„mistycznej bramy Êmierci”.

REKLAMA w „WiadomoÊciach Sàsiedzkich”
Informacje o zasadach reklamowania mo˝na uzyskaç pod adresem e-mailowym
reklama@wiadomoscisasiedzkie.pl lub od naszego przedstawiciela handlowego:

Micha∏ Wituszyƒski – 607-288-348
reklama.pragapoludnie@wiadomoscisasiedzkie.pl
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w.blaszczyk@wspolnadroga.pl, tel. 22 622 60 00
Dy˝ur: Êroda–piàtek, 9.00–17.00
• Aleksandra Sopel: psycholog
a.sopel@wspolnadroga.pl
Dy˝ur: poniedzia∏ek, 15.00–19.30
• Micha∏ Golec: prawnik
m.golec@wspolnadroga.pl
Dy˝ur: poniedzia∏ek, 17.30–19.30
• Ma∏gorzata Krajewska: koordynator Poradni
m.krajewska@wspolnadroga.pl
Dy˝ur: poniedzia∏ek–piàtek, 9.00–17.00
B´dziemy równie˝ ogromnie wdzi´czni za wsparcie
z Paƒstwa strony. Nr KRS: 0000071715, nr konta ogólnego: 29 1030 1582 0000 0005 0102 1008.
Kontakt: Fundacja „Wspólna Droga” United Way Polska,
ul. Kinowa 19 lok. U-1, 04-030 Warszawa, parter,
pierwszy lokal od lewej od ul. Waszyngtona.
Tel.: (+48) 22 621 28 09; Fax: (+48) 22 622 60 00,
biuro@wspolnadroga.pl; www.wspolnadroga.pl

Fundacja „Wspólna Droga” United Way Polska

SPROSTOWANIE
W kwietniowym numerze „WiadomoÊci Sàsiedzkich”
w artykule o szko∏ach podstawowych na Pradze Po∏udnie omy∏kowo poda∏em, ˝e SP 185 mieÊci si´
przy ulicy Abrahama zamiast przy ulicy Fieldorfa.
Mam nadziej´, ˝e takie moje ma∏e przesuni´cie tej
szko∏y na mapie Goc∏awia, nie b´dzie skutkowa∏o zamieszaniem w decyzjach rodziców.

Marek Urban
Redaktor portalu www.egzaminy.edu.pl
W filmie „PIETA” z rozpaczy, okrucieƒstwa i zemsty
schodzi poza kr´gi piekie∏ Dantego.
– W „Arirangu” Kim Ki-duk przeczuwa∏ „COÂ”
w sobie.
„COÂ”, co jest przed Nim...
„PIETA” da∏a odpowiedê: „˚YCIE TO SAMOUDR¢CZENIE”.
Trud egzystencjalny wspó∏czesnego Syzyfa, cierpienie Hioba, który sam siebie wytràca z nurtu ˝ycia. Tutaj „nie ma przebacz”, ani odkupienia, ani kary boskiej. Nie zatriumfuje okrzyk „Alleluja i do przodu!”.
Przegra cz∏owiek.
Z∏o sobie wymierzy sprawiedliwoÊç.
Toskania – kraina marzeƒ
Godny polecenia jest film A. Kiarostamiego – „ZAPISKI Z TOSKANII”. Trawestujàc fraszk´ Boya-˚eleƒskiego – Ka˝dy dosta∏ takiej manii, ˝e chce tylko
do Toskanii.
WinnoroÊlinna w∏oska kraina zajaÊnia∏a wraz z filmem „Pod s∏oƒcem Toskanii”. Wielu z nas obra∏o jà sobie jako swoje Miejsce na Ziemi. Blask jej zmala∏ na
wieÊç o b∏otnych lawinach i urwiskach-osypiskach.
Dawnà t´sknot´ za nià przywróci∏y „Zapiski z Toskanii”. Na podobieƒstwo filmów Lelouche’a to
rzecz o meandrach relacji mi´dzy kobietà i m´˝czyznà, o odwiecznym niedopasowaniu p∏ci.
Ona – Francuzka (Juliette Binoche), zakochana we
W∏oszech, kocha kopie obrazów i antyki.
On – brytyjski pisarz, ceni oryginalny, pejza˝ Toskanii.
Film niesie przes∏anie: cz∏owiek uduchowiony przez
sztuk´, literatur´, filozofi´, uziemiony ograniczeniami
egzystencji, przestaje byç oryginalny; staje si´ kopià.
Zrytualizowa∏ swoje ˝ycie. B∏´dnie powiela swoje
toksyczne zwiàzki z ludêmi.

Maria Cholewczyƒska
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GROCHÓW

Szanowna Pani,
DolegliwoÊci, o jakich Pani pisze, majà bardzo cz´sto pod∏o˝e psychosomatyczne. Ludzie prze˝ywajàcy
napi´cie bardzo cz´sto doÊwiadczajà objawów ze
strony uk∏adu pokarmowego – bóle, zaburzenia trawienia, nudnoÊci etc. Ma to bezpoÊredni zwiàzek
z prze˝ywaniem stresu i obecnoÊcià adrenaliny
w krwioobiegu oraz, co za tym idzie – zmniejszeniem
ukrwienia w obszarze uk∏adu pokarmowego, co mo˝e
prowadziç do obni˝enia sprawnoÊci jego dzia∏ania.

O G ¸O S Z E N I A D R O B N E
Zapraszamy do dzia∏u og∏oszeƒ drobnych – miejsca sàsiedzkiej wymiany us∏ug, umiej´tnoÊci i przedmiotów. TreÊç og∏oszeƒ nale˝y przysy∏aç
drogà e-mailowà na adres: drobne.pragapoludnie@wiadomosci
do po∏owy poprzedniego miesiàca).
sasiedzkie.pl (d
Og∏oszenia o d∏ugoÊci do 25 wyrazów publikowane sà BEZP¸ATNIE.
W przypadku potrzeby zamieszczenia og∏oszenia d∏u˝szego lub o nietypowej treÊci prosz´ kontaktowaç si´ z naszym dzia∏em reklamy:
e-mail: reklama@wiadomoscisasiedzkie.pl, tel.: 22-810-26-04.

◗ Sprzedam pi´knà dzia∏k´ 15.000 m2. 25 z∏./m2 rolno-budowlanà trasa Kraków – Warszawa okolice Szyd∏owca.
WieÊ po∏o˝ona w lesie, mikroklimat, media w dzia∏ce. Blisko
stacja kolejowa. tel. 784-087-798.
◗ Sprzedam pokój z kuchnià – 27 m2, Goc∏awek,
tel: 781 496 613.
◗ Sprzedam segment w Starej Mi∏osnej. ¸adnie wykoƒczony.
W rozliczeniu dzia∏ka lub mieszkanie – kierunek Miƒsk lub
Lublin, inne propozycje 692 977 947.

SPRZEDAM DZIA¸K¢
bez poÊredników, atrakcyjna cena,
bardzo dobra lokalizacja.
Szczegó∏owe informacje na stronie
www.dzialka-wiazowna.pl
lub 504-595-550
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◗ Sprzedam w Okuniewie (gmina Halinów) parterowy dom 64
m2 do zamieszkania z mo˝liwoÊcià rozbudowy z dzia∏kà
o pow. 1329 m2; cena: 399 tys. do negocjacji; tel. 886 942
260 lub 601 878 157.
◗ Sprzedam dom drewniany nowy 120 m2 na du˝ej dzia∏ce ze
starodrzewem w Puszczy Bia∏ej w okolicach Wyszkowa,
tel. 504 464 489.

TRANSPORT – wywóz gruzu,
mebli, liÊci, ga∏´zi. Sprzàtanie
piwnic, gara˝y. Oczyszczanie
dzia∏ek, placów po budowie.
Tel. 607-390-585
49
◗ Sprzedam bezpoÊrednio atrakcyjnà dzia∏k´ inwestycyjnà
o pow. 15500 m2 w gminie Radziejowice. SzerokoÊç dzia∏ki
to 43m. Krótszym bokiem przylega do drogi asfaltowej.
tel. 533 53 88 11.
◗ Poszukuj´ mieszkania do wynajmu na Saskiej K´pie. Mój
nr. 533 88 22 22.

◗ Sprzedam bezpoÊrednio dzia∏k´ budowlano-us∏ugowà w Starej Mi∏osnej 1200 m2, wszystkie media miejskie w drodze,
w∏asnoÊç hipoteczna, 605 981175 dzohar1@wp.pl
◗ Sprzedam gara˝ murowany (w ciàgu gara˝y) na Saskiej K´pie, cena 30000. tel. 501 36 89 66.

Szukasz ∏ó˝ka?
www.poprostulozka.com
tel. 607 412 231
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NIERUCHOMOÂCI

◗ Sprzedam ∏adnà kawalerk´ z widnà, du˝à kuchnià w Weso∏ej. Media, K. W., bardzo dobra komunikacja. Mieszkanie
bardzo ciche i ciep∏e, blok po generalnym remoncie.
tel. 22 773 41 75 po godz. 17.
◗ Dzia∏ka 1000 m2 wieÊ Cupel vis' a vis Serocka nad Zalewem
Zegrzyƒskim z domkiem letniskowym. tel. 695 432 111,
603 208 763.

SPRZEDAM/KUPI¢ – ODDAM/PRZYJM¢
◗ Sprzedam fabrycznie nowà term´ ∏azienkowà „Aleks”. Kolor
bia∏y, 300 W, 8 lat gwarancji. Tel. 501 074 671.
◗ Sprzedam 2 piece CO: piec gazowy 18 kw ma∏o u˝ywany cena
800 z∏.; piec Urlich 18 kw na paliwo sta∏e (w´giel, koks) z mo˝liwoÊcià podgrzewania wody do kuchni, ∏azienki i zdalnego sterowania temperaturà, bardzo wydajny, po 2 sezonach u˝ytkowania. Cena 1200z∏. e-mail: sylwia.brzeziska@autograf.pl
◗ Oddam maszyn´ do szycia ¸ucznik, starszy typ. Ogólny stan bardzo dobry. Niewielkie problemy z b´benkiem. Tel. 606 780 851.
◗ Po likwidacji piwnicy, stolarni odstàpi´ materia∏y i inne
tel. 22 615 30 60 e-mail: sylwia.brzeziska@autograf.pl
◗ Sprzedam rega∏ mahoƒ z szafà, tel: 781 496 613.
◗ Kolekcjoner kupi stare ksià˝ki, pocztówki, monety, zegarki,
bi˝uteri´, militaria tel. 502 011 257.
◗ Sprzedam fotele – 2 sztuki – z drewnianymi listewkami
z przodu oraz w´dki, tel: 781 496 613.
◗ SUKNIA ÂLUBNA sprzedam, rozm. 36, wzrost ok. 160cm,
bia∏a, cena salonowa 2800z∏, sprzedaje w cenie 490z∏. zdj´cia wyÊle na e-mail. natka233@gmail.com

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

zwala na swoiste poradzenie sobie z problemem. Objawy tak bardzo anga˝ujà uwag´, ˝e uniemo˝liwiajà
bàdê bardzo utrudniajà zaj´cie si´ istotnymi, choç subiektywnie bardzo trudnymi sprawami (np. wspomniany wczeÊniej kryzys w rodzinie). Objawy l´kowe mogà
te˝ symbolizowaç obaw´ przed zmianà, l´k przed niepowodzeniem. Bywajà tak˝e Êladem trudnych doÊwiadczeƒ z odleg∏ej przesz∏oÊci lub konsekwencjà wychowania w rodzinie, w której l´k by∏ emocjà cz´sto
prze˝ywanà przez rodziców i zosta∏ zaindukowany,
nieÊwiadomie przekazany dzieciom.
Z mojego doÊwiadczenia wynika, ˝e pacjenci doÊwiadczajàcy l´ku i wynikajàcych z tego dolegliwoÊci
cz´sto prze˝ywajà wa˝ny etap w swoim ˝yciu, stojà
przed jakimÊ dylematem i nie zawsze sà tego w pe∏ni
Êwiadomi. Gdy trafiajà w koƒcu do mojego gabinetu,
okazuje si´, ˝e dokonanie pewnych zmian, rozwiàzanie
kryzysów czy te˝ sama konfrontacja z problemem powodujà, ˝e objaw zaczyna ust´powaç, a jakoÊç ˝ycia ulega
poprawie (nie tylko za sprawà ustàpienia objawu).
Mam nadziej´, ˝e ten krótki tekst pozwoli∏ Pani
uzyskaç odpowiedê choç na cz´Êç stawianych przez
Panià pytaƒ. Ze swojej strony zaleca∏bym kontakt
z terapeutà i rozmow´ na temat Pani objawów, pozwoli to przyjrzeç si´ im dok∏adniej z uwzgl´dnieniem
Pani historii ˝ycia, specyficznych, unikalnych uwarunkowaƒ rodzinnych oraz cech Pani osobowoÊci.

Jakub Lesiak, psychoterapeuta
Pracownia Psychologiczna Ego

◗ Sprzedam lamp´ stojàcà, drewnianà z aba˝urem oraz dywan
w arrasy tel: 781 496 613.
◗ Sprzedam odkurzacz Elektrolux w idealnym stanie. Tel:
781 496 613.
◗ Materia∏y po likwidacji stolarni tanio sprzedam 22 615-30-60.

KOLEKCJONER KUPI
stare ksià˝ki, pocztówki, monety,
zegarki, bi˝uteri´, militaria

TEL: 502-011-257
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◗ Kupi´ Chiƒskie znaczki pocztowe, przesy∏ki pocztowe z Chin
i Korei Pó∏nocnej, stare koperty listów, stare widokówki i karty pocztowe z Polski i krajów sàsiadujàcych, tel. 602 511 582

KOREPETYCJE, NAUKA, HOBBY
◗ Nauka gry na gitarze – od pierwszej lekcji grasz i Êpiewasz
fajne piosenki! Zapraszam, na pewno si´ nie rozczarujesz.
Tel. 695-622-848.
◗ FORTEPIAN – z uczniem szko∏y muzycznej poçwicz´ przed
egzaminem. Tel. 601.153.628. Dojazd do ucznia.
◗ Pomoc dla studentów konsultacje prace dyplomowe licencjackie magisterskie zaliczeniowe – tel. 604 129 812, 22
617 87 64, 602 307 165.
◗ Matura j. polski rozszerzona i podstawowa nauka pisania
wypracowaƒ prezentacje maturalne Pomoc uczniom z klas
m∏odszych zakres gimnazjum liceum zaj´cia prowadzi nauczyciel dyplomowany 604 129 812.

Psycholog, terapeuta,
pedagog specjalny
TANIO – 694-927-912
www.educzar.pl

◗ Lekcje gry na gitarze u muzyka – ukoƒczona akademia muzyczna, wieloletnie doÊwiadczenie w dydaktyce. Program nauki dostosowany do potrzeb ucznia. Dla poczàtkujàcych i zaawansowanych, tel. 502 241 482.
◗ Pomoc psychologa i pedagoga dla dzieci i m∏odzie˝y. K∏opoty z koncentracjà, dysleksja i dyskalkulia, ADHD. Problemy rodzinne i w grupach rówieÊniczych. tel. 604-12-98-12

DoÊwiadczony nauczyciel j. ang.
– NATIVE SPEAKER z Kanady,
uczy w Weso∏ej – Starej Mi∏oÊnie od
1997 roku. Zadzwoƒ i umów si´ na
BEZP¸ATNÑ KONSULTACJ¢: TOM LAW,
+48 505 119 608, tomlaw33@gmail.com

◗ Pomoc i nauka w obs∏udze KOMPUTERA, dla osób STARSZYCH promocja! Zaj´cia indywidualne prowadzone przez
studenta. Efektywna, spokojna nauka korzystania z INTERNETU oraz podstawowych funkcji komputera. 533 404 404

PRACA – DAM/SZUKAM
◗ Facet do wynaj´cia, drobne naprawy i nie tylko... 731 309 725.
◗ Zaopiekuj´ si´ psem lub kotem, szczególnie w d∏ugie weekendy i wakacje. Absolwentka Wydzia∏u Nauk o Zwierz´tach,
doÊwiadczenie., 506 622 890.
◗ Wszelkie drobne domowe naprawy – tel. 606 478 725.

TEL. 536 920 306
97

◗ Korepetycje z j. angielskiego, francuskiego, t∏umaczenia j. angielski (tak˝e specjalistyczne-medyczne) Telefon: 504948837
E-mail: sylwia_22@poczta.onet.pl
◗ FRANCUSKI – korepetycje, lekcje. Romanistka z wieloletnim
doÊwiadczeniem i przygotowaniem metodycznym, odpowiedzialna, cierpliwa, zaanga˝owana. Tel. 515 425 867.
◗ ANGIELSKI – T¸UMACZENIA, ka˝da inna pomoc, TANIO!
600 229 649 mreligioni@op.pl.
◗ Francuski z dojazdem tel. 602 276 202.

US¸UGI PRZEWODNIKA
po Warszawie i Wilanowie,
francuski, ochrona Êrodowiska.

Tel. 608-034-867.

Liceum Ogólnokszta∏càce
Niepubliczne nr 76
w Warszawie-Mi´dzylesiu
przyjmie uczniów do klasy 1 i 2.
Tel: 22 615-25-67, 502-643-761
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Moim problemem jest nadmierne przejmowanie
si´ swoim zdrowiem. To b∏´dne ko∏o: cz´sto mam dolegliwoÊci gastryczne, a one nasilajà si´, gdy si´ stresuj´. A kiedy si´ pojawià, to w∏aÊnie nimi zaczynam
si´ stresowaç (czuj´ l´k przed poczuciem si´ bardzo
êle, bo doÊwiadcza∏am ju˝ w przesz∏oÊci nag∏ych powa˝nych stanów chorobowych i boj´ si´ ich powrotu), co oczywiÊcie pogarsza moje samopoczucie. Problem nie jest b∏ahy, bo ostatnio – gdy poczu∏am si´
bardzo êle i nie zna∏am przyczyny tego samopoczucia
– zacz´∏am odczuwaç panik´ (psychicznie i fizycznie).
A kiedy czuj´ si´ dobrze, i tak bardzo du˝o myÊl´
o swoim zdrowiu i podÊwiadomie oczekuj´ rych∏ego
pogorszenia si´ mojego stanu zdrowia (dobre samopoczucie traktuj´ jak stan przejÊciowy, a z∏e jako coÊ,
co wkrótce i tak nadejdzie).

Pani problem ma jednak dodatkowy element – l´k
o w∏asne zdrowie, wynikajàcy z Pani doÊwiadczeƒ
zwiàzanych z chorobà, leczeniem i doznanym wówczas cierpieniem. Objawy, które pojawiajà si´ teraz,
mogà przywo∏ywaç l´k prze˝ywany przez Panià
w okresie, w którym by∏a Pani chora.
Cz´sto trudne, bolesne doÊwiadczenia ˝yciowe wywierajà wp∏yw na cz∏owieka jeszcze po ich ustaniu. Na
przyk∏ad osoby, które dozna∏y przemocy, mogà mieç
problem z nawiàzywaniem i podtrzymywaniem relacji
z innymi, ludzie po wypadkach komunikacyjnych bojà
si´ wsiadaç do samochodów, etc. Dotyczy to równie˝
osób, które przeby∏y ci´˝kà chorob´. Najcz´Êciej takie
objawy ust´pujà po jakimÊ czasie i wszystko wraca
do normy. Zdarza si´ jednak, ˝e utrzymujà si´ bardzo
d∏ugo i zaczynajà coraz bardziej utrudniaç codzienne
funkcjonowanie – utrudniajà kontakty zawodowe,
przeszkadzajà w za∏atwianiu codziennych spraw,
wp∏ywajà na relacje z bliskimi. Dzieje si´ tak wtedy,
gdy kryzys zwiàzany z chorobà nie zosta∏ do koƒca rozwiàzany, a uraz nie zosta∏ odpowiednio przepracowany (czy to w rozmowach i poprzez wsparcie od najbli˝szych, czy w gabinecie psychoterapeuty) – i w emocjonalnej rzeczywistoÊci cierpiàcej osoby choroba niejako
wcià˝ trwa. Wtedy zalecane jest spotkanie z terapeutà
i ewentualne podj´cie psychoterapii.
Cz´sto objawy l´kowe niosà ze sobà pewne znaczenie. Zdarza si´, ˝e pojawiajà si´ w pewnych okreÊlonych sytuacjach (wa˝na rozmowa, zmiana w sytuacji
rodzinnej, kryzys ma∏˝eƒski). Znaczne ich nasilenie po-
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Psycholog radzi
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Remonty A–Z
Sprzàtanie A–Z
Prace w ogrodzie A–Z
Inne nietypowe prace

119

◗ Sprzàtanie w domach, porzàdki, mycie okien tel. 503 836
166, 511 210 315.
◗ Mà˝ do wynaj´cia tel. 731 309 725.
◗ Osoba prywatna poszukuje pracy. Wykonam wszelkiego typu
prace remontowo-budowlane mieszkaƒ lub domów lub inne
propozycje, uczciwy nie pijàcy. zbigniew.pajkowski@wp.pl.
◗ Opieka w domu, gotowanie, zakupy, spacery tel. 503 836
166, 511 210 315.
◗ Spawacz elektryczny gazowy w os∏onie argonu, trener pi∏ki no˝nej
(dzieci i m∏odzie˝y), nauczyciel nauki zawodu z∏ota ràczka, opieka
dzieci, wózki wid∏owe, kierowca podejmie prace –692 908 385.
◗ Z∏ota ràczka – us∏ugi ogrodnicze, porzàdkowe, malowanie
itp. tel. 507 097 028.
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GROCHÓW

WAKACJE NA

www.dom-kaszubski.pl

POKOJE LUB CAŁY DOM

W NOWOWYBUDOWANYM
GOSPODARSTWIE AGROTURYSTYCZNYM

Na skraju lasu, w pobliżu jeziora, duży teren – 14 ha
z dobrym dojazdem. Wspaniała baza wypadowa
na wycieczki rowerowe, kajakowe
i piesze. Wymarzone miejsce na
spokojny i cichy wypoczynek.

O więcej informacji prosimy dowiadywać się
mailem: marcin@dom-kaszubski.pl lub telefonicznie: 601 314 822 (wieczorem)
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