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CoÊ wi´cej ni˝ bieganie po lesie
- czym si´ zajmujà wawerscy harcerze
Co zrobiç, jeÊli chc´, ˝eby moje dziecko sp´dza∏o
aktywnie czas, by∏o samodzielne, kole˝eƒskie i do tego rozwija∏o swoje pasje
i talenty? – Najlepiej wys∏aç
je na zbiórk´ harcerskà –
radzà nastoletni cz∏onkowie
wawerskich dru˝yn.
Harcerstwo powsta∏o ponad sto lat temu,
gdy m∏odzie˝ zupe∏nie inaczej sp´dza∏a wolny
czas. Jak to si´ sta∏o, ˝e uda∏o si´ mu przetrwaç, zachowujàc przy tym podstawowe zasady dzia∏ania w niezmienionym kszta∏cie
przez ponad wiek?
– RzeczywiÊcie, idea si´ nie zmieni∏a: harcerstwo, tak jak na poczàtku XX w., kszta∏ci dzieci
i m∏odzie˝ w oparciu o s∏u˝b´ (sta∏e „czynienie
Êwiata lepszym”), braterstwo (przyjacielskà postaw´ wobec innych) i prac´ nad sobà (walk´ ze
s∏aboÊciami, dà˝enie do doskona∏oÊci). Nadal
krzewimy patriotyzm i mi∏oÊç do przyrody. Jednak idziemy z duchem czasu, wykorzystujemy
rozwój techniki i przyciàgamy nowych cz∏onków
dzi´ki niestandardowym rozrywkom. Cz∏onkowie dru˝yn harcerskich, choç cz´sto pochodzà

Z góry widaç wi´cej – harcerki
z „Ostr´˝yny” w czasie zwiadu
z ubogich rodzin, majà okazj´ spróbowaç rzeczy, o których wi´kszoÊç z ich rówieÊników mo˝e tylko pomarzyç – mówi Wojtek Kurkowski,
dru˝ynowy „Dykumanu” z Wawra. WÊród najciekawszych pomys∏ów na zbiórk´ wymienia:
zjazdy na linach, turnieje paintballa, wypady quadami czy wieczory filmowe. Razem ze swoimi
harcerzami odwiedza Muzeum Powstania Warszawskiego, chodzi na basen czy Êciank´ wspinaczkowà. Wspólnie z innymi ratownikami me-

Êwiàt narodowych czy mi´dzynarodowych zlotów skautów. Pawe∏ Paszota, przyboczny „Impeesy” z Anina, ceni sobie zw∏aszcza zimowiska
w´drowne, które co roku wspó∏organizuje dla
harcerzy powy˝ej 14. roku ˝ycia. – Wszystko
od A do Z przygotowujemy sami – za∏atwiamy
nocleg, wytyczamy trasy, przygotowujemy jedzenie. Po codziennych wyczerpujàcych marszach gramy w gry planszowe, çwiczymy samo-

dycznymi (tych wÊród wawerskich harcerzy nie
brakuje) organizuje szkolenia pierwszej pomocy
i przeprowadza symulacje akcji ratunkowych.
Harcerskich organizacji jest w Wawrze kilka.
Dwie najwi´ksze to Zwiàzek Harcerstwa Polskiego
i Zwiàzek
Harcerstwa
Rzeczypospolitej, jest te˝
Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”. Choç ró˝nià si´ one
np. pewnymi kwestiami
metodycznymi, to wszystkie stawiajà sobie za cel
kszta∏cenie samodzielnej,
aktywnej spo∏ecznie m∏odzie˝y. Wszystkie te˝ znajà
znaczenie s∏owa „s∏u˝ba”.
Zdarza si´, ˝e wspólnie
podejmujà si´ pomocy potrzebujàcym, na przyk∏ad
cz∏onkowie ZHR i ZHP
wspó∏pracowali przy organizacji obchodów Dnia
Jak zawsze pe∏ni uroku – harcerze z „Impeesy”
Transplantologii w Cenprzygotowujà si´ do gry terenowej
trum Zdrowia Dziecka.
– Nasze dru˝yny kilka razy w roku znajdujà dla
obron´, kr´cimy dokumenty... Cieszy go równie˝
siebie pole s∏u˝by. Niedawno pomogliÊmy skr´to, ˝e harcerze samodzielnie zarabiajà pieniàdze
caç meble w Êwietlicy dla niepe∏nosprawnych
na cz´Êç akcji – od pieczenia ciast, jak wawerprzy koÊciele w Aninie. Cz´sto dzia∏amy w paraskie harcerki, przez sprzeda˝ zniczy czy sprzàtafiach, zw∏aszcza przy okazji Mszy za Ojczyzn´,
nie ogrodów, a˝ po organizacj´ rozgrywek paintBo˝ego Cia∏a czy Wielkanocy. W marcu moi
ballowych. – Otrzymujemy te˝ niewielkie wsparharcerze b´dà sprzàtaç powstaƒcze groby
cie z 1% podatku, dzi´ki temu obozy sà doÊç taw Mazowieckim Parku Krajobrazowym – wymienie – mówi.
nia Filip Strómi∏∏o z mi´dzyleskiej „Wadery”.
Gdzie mo˝na spotkaç harcerzy?
SamodzielnoÊç i samokszta∏cenie – wyzwania,
Organizacje harcerskie biorà udzia∏ w obchoktóre dajà satysfakcj´
dach Êwiàt narodowych i koÊcielnych – budujà
Starsi harcerze, którzy majà za sobà wiele
o∏tarz na Bo˝e Cia∏o, obstawiajà uroczystoÊci.
trudnych prób, starajà si´ wyrobiç w m∏odW tym roku planujà zorganizowaç wielki festyn
szych kolegach przekonanie, ˝e nie ma zadaƒ
z okazji Âwi´ta Niepodleg∏oÊci (11.11.2011 r.),
niewykonalnych. KtoÊ, kto przez kilka lat dziaby razem z mieszkaƒcami Wawra cieszyç si´
∏a∏ w harcerstwie, niemal zawsze jest osobà zaz tej rocznicy. W soboty cz´sto widaç ich w waradnà i samodzielnà – przekonuje Karolina Wawerskich lasach, gdy organizujà gry terenowe.
rowny, dru˝ynowa wawerskiej „Ostr´˝yny”,
Na wiosn´ pojawiajà si´ w podstawówkach
wspominajàc swojà prób´ na stopieƒ. – Dostai gimnazjach, organizujàc nabory-zbiórki dla no∏am 15 z∏ i 24 godziny na wykonanie zadania –
wych harcerzy. Spotkamy ich te˝ w muzeach,
odbyç lot szybowcem. Uda∏o mi si´, i to ca∏halach sportowych, na torach gokartowych, fekiem za darmo. A Êwiat z szybowca wyglàda
stiwalach filmowych, warsztatach ceramicznych
naprawd´ niesamowicie. Za innà wielkà zalet´
czy zaj´ciach informatycznych, gdzie uczà si´
harcerstwa uwa˝a mo˝liwoÊç rozwijania swotworzyç strony internetowe. Harcerze ju˝ od
ich pasji i talentów. – W ka˝dej wawerskiej
dawna dzia∏ajà nie tylko w lesie.
dru˝ynie kilka osób gra na gitarze, zdarzajà si´
Dok∏adne informacje o wawerskich dru˝ynach
te˝ puzoniÊci, wiolonczelistki, saksofonistki...
mo˝na znaleêç na stronach internetowych:
Jedna z moich harcerek robi wspania∏e zdj´cia
• www.szczep145.pl – Szczep 145 Warszawi zara˝a swojà pasjà kole˝anki. Jest kilku ch∏opskich Dru˝yn Harcerskich (ZHR),
ców, którzy uczestniczà w rekonstrukcjach bi• www.szczepwawer.pev.pl – Szczep Wawer
tew, inni konstruujà modele samochodów. Ka˝(ZHP),
dy znajdzie coÊ dla siebie.
• www.147wdw.blog.onet.pl – 147 WarszawSamodzielnoÊci uczà si´ te˝ poprzez organiska Dru˝yna W´drownicza „B∏´kitni” (ZHP).
zacj´ du˝ych imprez – przede wszystkim oboKuba K∏osiƒski
zów letnich czy zimowych, biwaków, obchodów

Luty w Radzie Dzielnicy

iosna to dobra pora, aby nie tylko
zrobiç domowe porzàdki, ale te˝
zadbaç o zdrowie.
Na warsztaty pt. „Oczyszczanie organizmu na wiosn´” zaprasza Akademia
Zdrowych Smaków. Spotkanie odb´dzie
si´ 26 marca w godz. 10–14 w Centrum Szkolenia i Doskonalenia Kadr
przy ul. Edisona 2, II pi´tro, pok. 214.
Wst´p 15 z∏. Zg∏oszenia przyjmujemy:
biuro@schpoludnie.pl, tel. 507 049 171.
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W lutym Rada Dzielnicy
przyj´∏a dwie wa˝ne uchwa∏y. Pierwsza dotyczy∏a uchylenia zarzàdzenia wyborów
do Rad Osiedli, a druga przyj´cia sprawozdania z wykonania bud˝etu dzielnicy
w ubieg∏ym roku.
Wybory do Rad Osiedli
zosta∏y zarzàdzone przez Rad´ Dzielnicy
w ubieg∏ej kadencji. Uchwalono wówczas statuty poszczególnych Rad. Na poczàtku tego roku
statuty przeanalizowali prawnicy Prezydent
Warszawy i na podstawie ich opinii zosta∏o wydane zarzàdzenie, w którym Prezydent Warszawy wskaza∏a, i˝ obarczone sà one na tyle powa˝nymi b∏´dami prawnymi, ˝e Rada Miasta
powinna stwierdziç ich niewa˝noÊç. Zastrze˝enia wzbudzi∏ mi´dzy innymi sposób finansowania i kompetencje nowych Rad Osiedli. Na mocy zarzàdzenia Prezydent Warszawy wstrzymano wykonanie uchwa∏y o przeprowadzeniu wyborów do Rad Osiedli. Obecnie w Radzie Dzielnicy trwajà prace nad poprawieniem i ponownym uchwaleniem statutów. W zwiàzku z tym
radni powo∏ali doraênà Komisj´ Statutowà,

na czele której stan´∏a radna Joanna Waligóra.
Po zakoƒczeniu prac Komisji i przyj´ciu poprawionych statutów przez Rad´ Dzielnicy ustalony
zostanie nowy termin wyborów do Rad Osiedli.
Nowych radnych osiedlowych wybierzemy
prawdopodobnie dopiero jesienià tego roku.
Na lutowej sesji radni podsumowali ubieg∏y
rok. W 2010 roku dochody w∏asne dzielnicy wynios∏y bez ma∏a 41 mln z∏otych i by∏y prawie o milion wy˝sze ni˝ przewidywane na poczàtku ubieg∏ego roku. ¸àcznie z dotacjà miejskà dzielnica
mia∏a do wydania ponad 189 mln z∏otych. Bud˝et
wykonany zosta∏ w 95%, co stanowi jeden z lepszych rezultatów wÊród warszawskich dzielnic.
Najwi´kszym sk∏adnikiem by∏y wydatki na oÊwiat´ i wychowanie. Dzielnica w ubieg∏ym roku wyda∏a na ten cel prawie 75 mln z∏otych. Budowa
i utrzymanie dróg kosztowa∏y 30 mln z∏otych, zaÊ
budowa i utrzymanie zasobów komunalnych prawie 20 mln z∏otych, podobne kwoty wydatkowano na ochron´ zdrowia i pomoc spo∏ecznà.
Niestety, w tym miesiàcu radni ponownie nie
zaj´li si´ inwestycjami. Przyczynà jest przygotowywanie nowego Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Poprzedni WPI, uchwalony przez ust´pujàcy Zarzàd Dzielnicy, radni odrzucili na po-

Przetarg
na budow´
kolektora”W”

Wsparcie dla organizacji pozarzàdowych

W dniu 24 lutego 2011 roku MPWiK og∏osi∏o
przetarg ograniczony na budow´ kolektora „W”.
Budowa zosta∏a podzielona na trzy etapy:
1. budowa kolektora sanitarnego pod ulicà Nowozabielskà od ulicy Gu∏owskiej do Kadetów;
2. budowa kolektora sanitarnego pod ulicà Kadetów i ulicà Trakt Lubelski, na odcinku Nowozabielska–Bronowska;
3. budowa kolektora sanitarnego pod ulicà Trakt
Lubelski i ulicà Zwoleƒskà, na odcinku Bronowska–Rogatkowa oraz budowa kana∏ów
zbiorczych w ulicy Zwoleƒskiej.
Zostanà równie˝ przebudowane tymczasowo
napowietrzne linie energetyczne i oÊwietleniowe
oraz zabezpieczone kable energetyczne, kolidujàce z budowà kolektora „W”.
¸àczna wielkoÊç zamówienia wyniesie oko∏o
114,5 miliona, wliczajàc w to zamówienie podstawowe o wartoÊci oko∏o 104 milionów oraz
uzupe∏niajàce – oko∏o 10,5 miliona.
Czas realizacji to 31 marca 2013 r. Inwestycja zostanie wykona metodà mikrotunelingu.
Otwarcie ofert lub wniosków o dopuszczenie
do udzia∏u w post´powaniu nastàpi 17 marca
2011 roku o godzinie 12.00.

Jak co roku samorzàdy, w tym tak˝e nasza
Dzielnica, organizujà konkursy otwarte dla organizacji pozarzàdowych na wsparcie ich dzia∏alnoÊci na rzecz mieszkaƒców. Sà to dotacje,
które majà u∏atwiç organizacj´ pracy. Ka˝da
z organizacji ubiegajàcych si´ o takà dotacj´,
musi zapewniç udzia∏ sponsorów lub Êrodków
w∏asnych. No i najcz´Êciej prac´ wolontariuszy, dzi´ki której z tych tak naprawd´ niewiel-

czàtku tego roku. Wiadomo, ˝e w nowym Planie
Inwestycyjnym jedynà w miar´ pewnà inwestycjà, popieranà przez wi´kszoÊç radnych, jest
przed∏u˝enie ulicy Panny Wodnej. Kontynuowana b´dzie budowa przedszkola przy Âwiebodziƒskiej i rozpocz´ta budowa nowego przy W´glarskiej. Niewiele b´dzie nowych inwestycji drogowych i nie wiadomo, czy uda si´ wykonaç w pe∏nym zakresie centrum sportowe w Miedzeszynie. O szczegó∏ach nowego Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego poinformujemy Paƒstwa w najbli˝szych numerach.
Marcin Kurpios

kich Êrodków tak wiele imprez udaje si´ zorganizowaç.
Poni˝ej publikujemy oficjalne zestawienie beneficjentów oraz kwot, jakie zosta∏y im przyznane, wraz ze skrótowym opisem dzia∏aƒ, jakie
podlegajà dofinansowaniu.
Katarzyna Szaszkiewicz,
Hanna Kowalska

Krzysztof Soko∏owski
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Otwórz drzwi rachmistrzowi,
czyli po co nam spis powszechny ludnoÊci?
Mieszkaƒcy Gminy Wawer, tak jak mieszkaƒcy ca∏ej Polski, w okresie od
1 kwietnia do 30 czerwca
2011 mogà spodziewaç si´
odwiedzin niecodziennego
goÊcia w osobie rachmistrza spisowego. W∏aÊnie
na ten czas zosta∏ zaplanowany narodowy spis powszechny ludnoÊci, który b´dzie pierwszym spisem powszechnym
od czasu, kiedy Rzeczpospolita Polska sta∏a si´
paƒstwem cz∏onkowskim Unii Europejskiej.
Z tym faktem wià˝e si´ ca∏y szereg zobowiàzaƒ,
m.in. koniecznoÊç dostarczenia informacji z dziedziny demograficzno-spo∏ecznej oraz spo∏eczno-ekonomicznej, w zakresie i terminach okreÊlonych przez Komisj´ Europejskà. Tegoroczny spis
powszechny ludnoÊci ma za zadanie uzyskaç
oraz uzupe∏niç informacje o zagadnieniach, które
by∏y obj´te spisem w 2002 r. Kontynuacja ta jest
niezb´dna do przeprowadzenia analiz porównawczych zjawisk zachodzàcych w czasie oraz
do opisu zmian, jakie zasz∏y w procesach demograficzno-spo∏ecznych i ekonomicznych w zakresie: ludnoÊci (jej liczba, rozmieszczenie terytorialne oraz struktura demograficzno-spo∏eczna i zawodowa), stanu mieszkaƒ i budynków
oraz gospodarstw domowych i rodzin w powiàzaniu z warunkami mieszkaniowymi (spo∏eczno-

-ekonomiczna charakterystyka gospodarstw domowych i rodzin) na wszystkich szczeblach podzia∏u terytorialnego kraju: ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym.
Jaki zakres informacji b´dzie zbierany w ramach powszechnego spisu ludnoÊci?
B´dà to: stan i charakterystyka demograficzna ludnoÊci;
edukacja; aktywnoÊç ekonomiczna osób; dojazdy do pracy; êród∏a utrzymania osób;
niepe∏nosprawnoÊç; obywatelstwo; migracje wewn´trzne; migracje zagraniczne; narodowoÊç i j´zyk oraz mniejszoÊci narodowe i etniczne; wyznanie (przynale˝noÊç do koÊcio∏a lub zwiàzku wyznaniowego); gospodarstwa
domowe i rodziny; stan i charakterystyka zasobów
mieszkaniowych (mieszkania i budynki).
Na osobach obj´tych powszechnym spisem
ludnoÊci cià˝y obowiàzek udzielania odpowiedzi. I tu niestety pojawia si´ znaczàcy problem,
wiele osób czuje si´ tu pokrzywdzonymi, ˝e ktoÊ
„obcy” narusza ich prywatnoÊç i spokój ogniska
domowego. Nie lubimy czuç si´ zobowiàzani,
a ingerencja z zewnàtrz w nasze ˝ycie osobiste
wyzwala ch´ç obrony, agresj´, bàdê po prostu
negujàcà postaw´ obronnà.
Dlatego kluczowa jest rzetelna informacja na temat przeprowadzanego spisu ludnoÊci oraz dawraz z iloÊcià koszy. I czy
jest to centrum Warszawy, gdzie na iloÊç koszy
raczej nie trzeba narzekaç, czy Wawer, gdzie koszy
jest mniej, kwestia ta pozostaje niezmienna. RzeczywiÊcie, je˝eli trzeba by by∏o przez 20 minut
spaceru trzymaç w r´ku torebk´ z zawartoÊcià, to
trudno si´ dziwiç, ˝e ma∏o kogo staç na takie bohaterstwo. Czy w zwiàzku z tym nale˝a∏oby
przy ka˝dej ulicy ustawiç co krok kosz na Êmieci,
aby nie trzeba by∏o nosiç wspomnianego woreczka d∏u˝ej ni˝ np. 5 minut? Postawiç kosze
na Êmieci w lasach, gdzie, jak wiadomo, ch´tnie
chodzimy na spacery? Kosztowne
i chyba... bezsensowne. Jednak, kiedy topnieje Ênieg, przejÊcie mojà ulicà, a domyÊlam si´, ˝e nie tylko nià,
i nie wdepni´cie w tzw. „min´” jest
niebywa∏ym osiàgni´ciem. Wspaniale
by∏oby, gdyby przynajmniej chodniki
by∏y bezpieczne. Poza czystoÊcià, to
kwestia pewnej wra˝liwoÊci sumienia,
podobnie zresztà jak odÊnie˝anie. Sà
tacy, których obchodzi jedynie brama
wjazdowa na teren w∏asnej posesji.
A o reszt´ niech ju˝ martwià si´ ci, co
stàpajà po ziemi. (Wje˝d˝ajàcy stàpaniem si´ nie kalajà, wi´c co te˝ ich obchodzi pozosta∏e, dajmy na to, 20 m
nieodÊnie˝onego chodnika). Ale wra-

Psie sprawy Wawra
Jednà z akcji prowadzonych przez Biuro Ochrony
Ârodowiska m.st. Warszawy
w ramach projektu Warszawa Stolicà CzystoÊci jest
kampania „Psie Sprawy
Warszawy”. Jej celem jest
zach´cenie w∏aÊcicieli psów
do sprzàtania kup, które ich
pupile pozostawiajà na trawnikach i chodnikach.
Takich pojemników jak ten przy
ul. Bora-Komorowskiego na Goc∏awiu
w naszej dzielnicy nie ma. To zresztà
akurat nie jest problem. Na papierowej
torebce, która wchodzi w sk∏ad zestawu do sprzàtania (wraz z ∏opatkà i r´kawicà), napisano, ˝e nieczystoÊci
mo˝na równie˝ pozostawiaç w ka˝dym koszu na Êmieci. To, ˝e kosze
na Êmieci nie stojà na ka˝dej ulicy, jest
sprawà wiadomà ka˝demu. Nie chc´
przez to powiedzieç, ˝e nie mog∏oby
byç ich wi´cej, ale raczej, ˝e nie w iloÊci koszy tkwi zasadniczy problem. Bo
to, ˝e w∏aÊciciel pieska musi pochyliç
si´ nad kupà, co z natury rzeczy nie
jest sprawà przyjemnà, nie zmieni si´
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nych, jakie b´dà zbierane od mieszkaƒców Polski.
Co istotne dla naszych obaw przed wpuszczeniem
do domu osoby „obcej”, za jakà uwa˝amy rachmistrza spisowego, to fakt, i˝ zak∏ada si´, ˝e spis ludnoÊci i mieszkaƒ 2011 b´dzie realizowany metodà
mieszanà, tj. z wykorzystaniem systemów informacyjnych administracji publicznej oraz danych
zebranych w badaniu pe∏nym i reprezentacyjnym
w nast´pujàcej kolejnoÊci: pobranie danych z systemów informacyjnych; samospis internetowy, polegajàcy na zaakceptowaniu lub korekcie w okreÊlonym terminie danych pozyskanych z systemów informacyjnych; wywiad telefoniczny
wspomagany programem komputerowym, prowadzony przez
ankietera statystycznego; wywiad rejestrowany
na przenoÊnym urzàdzeniu elektronicznym prowadzony przez rachmistrza spisowego. Wi´cej
szczegó∏owych informacji na temat narodowego
spisu powszechnego ludnoÊci mo˝na znaleêç
na stronie G∏ównego Urz´du Statystycznego w zak∏adce Narodowy Spis Powszechny.
Dlatego te˝, kiedy do naszych drzwi zapuka
rachmistrz spisowy lub odbierzemy telefon od
ankietera spisowego, bàdêmy po prostu wyrozumiali i nie miejmy obaw przed udzielaniem odpowiedzi, gdy˝ sà one niezwykle istotne dla uzyskania niezb´dnych informacji dotyczàcych demograficznej, spo∏ecznej i ekonomicznej charakterystyki naszego kraju.
Joanna Dàbrowska
cajàc do Êmierdzàcej sprawy, jak to napisa∏
przed jednà z aniƒskich posesji na tabliczce jej
w∏aÊciciel: „Twój pies, twoja kupa”. Nie: po nas
choçby potop, ale pozostawienie takiej nieczystoÊci na chodniku przed czyimÊ domem uwa˝am
po prostu za przejaw braku kultury. Sama nie raz
czyÊci∏am kó∏ka dzieci´cego wózka czy ma∏e buciki po spacerze. Kto wychodzàc z dzieçmi na
dwór upilnuje je, ˝eby nie wdepn´∏y w to, w co nie
powinny? Owszem, wymyÊliliÊmy nawet zabaw´
polegajàcà na przejÊciu przez ulic´ w taki sposób,
aby uniknàç „min”. Dzieci bawi to do momentu,
kiedy nie poÊliznà si´ na zlodzia∏ym Êniegu, làdujàc w... Jasne, ˝e sà sprawy istotniejsze, jak bezpieczeƒstwo, zdrowie itd. Ale wiele zale˝y nie
od w∏adz, ale od nas, mieszkaƒców. Kiedy mia∏am
psa, chodzàc z nim na smyczy, widzia∏am na ogó∏,
˝e szuka on miejsca, aby si´ wypró˝niç, i by∏am
w stanie zapewniç mu je poza chodnikiem. A co
do noszenia cennego towaru w woreczku, na spacerze w lesie: mo˝e po prostu kup´ zakopaç?
M. M.
W dzielnicy Wawer torebki na psie
kupy mo˝na odebraç w Wydziale Obs∏ugi
Mieszkaƒców oraz w Wydziale Ochrony
Ârodowiska, a tak˝e w Falenicy w sklepie
z akcesoriami dla zwierzàt.

skrzy˝owania wymienionych wy˝ej ulic. W propozycji drugiej ∏àcznik do
ulicy Patriotów jest nieco wygi´ty na po∏udnie,
w porównaniu z obecnà osià ulicy Zwoleƒskiej.
Wariant drugi wymaga te˝ dodatkowego wyburzenia budynku mieszkalnego. Jednak na korzyÊç tej propozycji przemawia fakt nieco wi´kszej odleg∏oÊci od zabudowy pó∏nocnej strony
ulicy Zwoleƒskiej oraz mniejszy obszar zaj´cia
terenu w tym rejonie.
W dniu 20 maja 2009 roku wydano decyzj´
Êrodowiskowà dla wariantu drugiego inwestycji,
w którym to zaproponowano lepsze mo˝liwoÊci
organizacji budowy z utrzymaniem ruchu oraz
warunki organizacji i bezpieczeƒstwa ruchu. Zasi´g oddzia∏ywania akustycznego by∏ bardziej
korzystny dla mieszkaƒców.
Mimo tego we wrzeÊniu 2009 roku odby∏a si´
nadzwyczajna sesja Rady Dzielnicy Wawer na temat budowy tunelu. Mieszkaƒcy Mi´dzylesia
przybyli t∏umnie na spotkanie, wyra˝ajàc sprzeciw
wobec inwestycji w proponowanym kszta∏cie.
Przeciwnicy inwestycji nie byli przeciwni tunelowi
w Mi´dzylesiu, jednak nie zgadzali si´ na proponowanà szerokoÊç jezdni, wyburzenie pó∏nocnej
zabudowy ulicy ˚egaƒskiej oraz obawiali si´ potencjalnych tirów, przy braku obwodnicy Warszawy oraz planowanej budowie ulicy Nowoborkowskiej w Weso∏ej. Pad∏a propozycja nowego przebiegu ciàgu ulicà Po˝aryskiego przez teren dawnego ZWAR-u i ulicà Pó∏nocnà do Zwoleƒskiej.
W odpowiedzi na zarzuty i propozycje mieszkaƒców Zarzàd Miejskich Inwestycji Drogowych
– inwestor inwestycji (na zlecenie miasta)
stwierdzi∏, ˝e konsultacje z mieszkaƒcami w tej
sprawie odby∏y si´ ju˝ w roku 2008.
Jednak miasto nieco zweryfikowa∏o przebieg
ulicy, zmniejszajàc zakres wyburzeƒ, bez zmniejszenia szerokoÊci jezdni.
Inwestycja rozpoczyna si´ na rondzie z ulicà
Po˝aryskiego – na zachód od niego ulica ˚egaƒska b´dzie mia∏a takà samà szerokoÊç jak obecnie
po jego wschodniej stronie. Na skrzy˝owaniu
z ulicà Dworcowà powstanie rondo, wlot na teren
urz´du dzielnicy oraz przejÊcie podziemne dla pieszych. W tym miejscu ulica rozdzieli si´ na dwie
cz´Êci. Pierwsza to ∏àcznik ronda ze wschodnià
jezdnià ulicy Patriotów–Szpotaƒskiego, druga to

Tunel w Mi´dzylesiu
W Wawrze planowanych
jest wiele inwestycji drogowych, poprawiajàcych przemieszczanie si´ po naszej
dzielnicy. Jednà z nich jest budowa tunelu w Mi´dzylesiu.
PrzejÊcie drogowe pod
torami kolei do Otwocka by∏o planowane od lat, wraz
z budowà ulicy Zwoleƒskiej w nowym Êladzie
oraz budowà mostu zwanego „na Zaporze”.
Jednak braki w funduszach miejskich uniemo˝liwia∏y wpisanie inwestycji do bud˝etu i Wieloletnich Planów Inwestycyjnych. Rok 2005
przyniós∏ realnà szans´ dla tej inwestycji. Zadanie zosta∏o wpisane do WPI. Czas planowanej
realizacji to lata 2005–2007.
Jednak dopiero w roku 2006 firma Profil na
zlecenie miasta stworzy∏a koncepcj´ programowo-przestrzennà, wi´c do realizacji ca∏ej inwestycji by∏a jeszcze daleka droga.
Koncepcja zak∏ada∏a realizacj´ obiektu in˝ynierskiego w postaci wiaduktu nad linià kolejowà lub,
w drugim wariancie, tunelu pod linià kolejowà.
Z uwagi na problemy z zapewnieniem bezpoÊredniej obs∏ugi otoczenia, jak równie˝ z wi´kszà
ucià˝liwoÊcià dla otoczenia zrezygnowano z wiaduktu. Do dalszych analiz wybrano wariant drugi,
z tunelem. Do opracowania projektu przebudowy
ciàgu ulic Zwoleƒska–˚egaƒska na odcinku
Mrówcza–Po˝aryskiego oraz raportu o oddzia∏ywaniu dla Êrodowiska wybrano firm´ ILF. Przedstawi∏a ona dwie propozycje przebiegu tunelu
w Mi´dzylesiu. Zasadniczà ró˝nicà w stosunku
do koncepcji z roku 2006 by∏o przesuni´cie osi
ciàgu komunikacyjnego o 75 metrów na pó∏noc.
Nowa propozycja zak∏ada∏a dwa warianty, ró˝niàce si´ mi´dzy sobà lokalnie. Koncepcje ró˝ni∏y si´ mi´dzy sobà lokalizacjà ronda u zbiegu ulicy Zwoleƒskiej i Mrówczej, a co za tym idzie wlotów, oraz geometrià ulicy Zwoleƒskiej od ronda
z Mrówczà do ronda z ulicà Patriotów. W pierwszym wariancie rondo jest przesuni´te bardziej
na pó∏noc w porównaniu z obecnym skrzy˝owaniem z ulicà Mrówczà. W wariancie drugim lokalizacja ronda jest prawie w obecnych osiach

Rekrutacja do przedszkoli samorzàdowych
dzieci urodzonych w latach 2006-2008
W marcu br. rozpoczyna si´ rekrutacja dzieci urodzonych w latach 2006–
–2008 do przedszkoli samorzàdowych na rok szkolny 2011/2012. Rodzice
mogà ubiegaç si´ o przyj´cie dziecka do dowolnej
liczby przedszkoli, przy
czym przedszkole umieszczone na liÊcie na
pierwszej pozycji nazywane jest przedszkolem
pierwszego wyboru. Po zapoznaniu si´ z ofertà

przedszkoli rodzice powinni w dniach od 9 do 27
marca wype∏niç w systemie dost´pnym na stronie internetowej warszawa345lat.pl formularz
zapisu dziecka lub pobraç formularz z przedszkola i wype∏niç go, a do dnia 28 marca z∏o˝yç
wype∏niony formularz w przedszkolu pierwszego wyboru. Wynik rekrutacji mo˝na b´dzie
sprawdziç w systemie/przedszkolu w dniu 13
kwietnia. Powodzenia ☺
Anna Nowosielska
anwws@vp.pl

wlot do tunelu, przejÊcie tunelem pod linià kolejowà oraz po∏àczenie poprzez rondo z ulicami
Mrówczà i Zwoleƒskà. Ulica Zwoleƒska skoƒczy
si´ wygi´tym ∏àcznikiem na rondzie z ulicà Patriotów. Projekt zak∏ada równie˝, ˝e Êcie˝ka rowerowa
znajdzie si´ w tunelu dla pieszych, równoleg∏ym
do tego dla aut. Niestety b´dzie brakowaç miejsca
na stworzenie zjazdu dla rowerów, wi´c cykliÊci
b´dà zmuszeni do znoszenia rowerów po schodach. Kolejnà wadà jest rozmieszczenie przystanków przy projektowanym tunelu. Niestety zabraknie miejsca na przystanek autobusowy w tunelu,
wi´c pasa˝erowie komunikacji miejskiej b´dà
zmuszeni do przekraczania jezdni ulicy Patriotów,
˝eby dostaç si´ do przystanków kolejowych. Kontrowersje budzi te˝ wydanie pozwolenia na budow´ salonu samochodowego tu˝ przy osi projektowanego tunelu. Salon jest ju˝ gotowy w stanie
surowym, jednak nie widaç dalszych prac zmierzajàcych do wykoƒczenia obiektu.
Rozpocz´cie prac budowlanych opisywanej
wy˝ej inwestycji planowane jest w roku 2013,
a zakoƒczenie w roku 2016.
Tak póêny termin realizacji inwestycji zwiàzany jest planami MPWiK, który przed budowà tunelu przez wykonawc´ ZMID-u, musi doprowadzic kolektor „W” do tego miejsca.
Budowa tunelu w Mi´dzylesiu jest na pewno
koniecznoÊcià, poniewa˝ w szczytach komunikacyjnych do zamykanych przejazdów kolejowych tworzà si´ ogromne korki.
OsobiÊcie uwa˝am te˝, ˝e jest to ogromna
szansa na stworzenie nowego centrum Mi´dzylesia, wzd∏u˝ nowej trasy.
Krzysztof Soko∏owski

Naczelnik Urz´du Skarbowego Warszawa–Wawer informuje, ˝e:
• dla u∏atwienia mieszkaƒcom z∏o˝enia
rocznego rozliczenia podatku dochodowego za rok 2010 pracownicy urz´du
skarbowego b´dà pe∏nili dy˝ury w siedzibie Urz´du Dzielnicy Wawer przy ul.
˚egaƒskiej 1 w dniach 23 marca
2011 r. oraz 20 kwietnia 2011 r.
w godz. 10:00–15:00, podczas których
b´dzie mo˝na z∏o˝yç zeznanie roczne,
• dodatkowo w sobot´ 30 kwietnia
2011 r. urzàd b´dzie czynny w godz.
9:00–13:00, a w dniach 28–29 kwietnia oraz 2 maja 2011 r. w godz.
8:00–18:00.

Je˝eli wype∏nianie deklaracji podatkowej
PIT sprawia Ci trudnoÊç, zwróç si´ o pomoc do Urz´du Skarbowego Warszawa–Wawer. Informacji dotyczàcych rozliczeƒ
podatku dochodowego udzielajà pracownicy urz´du, tak˝e telefonicznie pod numerami telefonów: 22 50 94 122, 22 50 94 126,
22 50 94128, 22 50 94 130.
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Co nieco na temat publicznej s∏u˝by zdrowia
Miesiàc temu w artykule
„W kolejce po zdrowie?”
podzieli∏am si´ z Paƒstwem
refleksjami i w∏asnymi doÊwiadczeniami zwiàzanymi
z publicznà s∏u˝bà zdrowia.
Próbowa∏am poszukaç odpowiedzi na dr´czàce mnie pytania u êród∏a, tzn. u Pani Dyrektor SZPZLO Warszawa Wawer Aleksandry Kàkol:
AN: Dlaczego jest tak niewielu pediatrów
w przychodniach NFZ? Jak si´ ma jeden
pediatra w stosunku do kilku internistów
w wi´kszoÊci wawerskich przychodni NFZ np.
w Falenicy, RadoÊci, Zerzeniu?
AK: Samodzielny Zespó∏ Publicznych Zak∏adów
Lecznictwa Otwartego Warszawa Wawer obejmuje opiekà podstawowej opieki zdrowotnej (skr.
POZ) 51 206 pacjentów w tym 10 249 pacjentów
w wieku od 0 do 18 lat, tj. w wieku obj´tym opiekà pediatrycznà. Podstawowà opiekà zdrowotnà
(POZ) osób w tym wieku, tj. od 0 do 18 lat, zgodnie z umowà z NFZ zajmujà si´ specjaliÊci o kompetencjach lekarza pediatry lub lekarza medycyny
rodzinnej. Lekarz rodzinny zajmuje si´ zarówno
doros∏ymi, jak i dzieçmi w przychodni, jak równie˝ w domu, jeÊli wymaga tego ich stan zdrowia.
Poni˝ej przedstawiam tabelarycznie stan liczbowy
lekarzy zakontraktowanych na umowach z NFZ
w przychodniach rejonowych SZPZLO zgodnie
z obowiàzujàcymi normami NFZ Êwiadczeƒ gwarantowanych, tj. maksymalnie 2 750 pacjentów
na jednego lekarza POZ, zatem tak˝e maksymalnie 2750 dzieci w wieku od 0 do 18 lat na jednego lekarza pediatr´ lub alternatywnie na lekarza
medycyny rodzinnej.

niach. W okresie grypowym o zwi´kszonej zachorowalnoÊci lekarze POZ pracujà w nadgodzinach, a w Nocnej Pomocy Lekarskiej zatrudniamy dodatkowych lekarzy. Lekarze nasi nie szcz´dzà si∏ i czasu dla chorych w zagro˝eniu ˝ycia
i zdrowia. Aby roz∏adowaç w takich okresach
problem, ch´tnie zatrudnilibyÊmy wi´kszà iloÊç
lekarzy, ale bariera Êrodków finansowych i brak
na rynku pracy lekarzy o specjalnoÊci pediatrów
oraz lekarzy rodzinnych nie pozwala na to. Wielokrotnie zamieszczaliÊmy og∏oszenia dotyczàce
ofert zatrudnienia lekarzy, w tym pediatrów.
AN: W jaki sposób leczyç chore dziecko,
skoro czas oczekiwania na wizyt´ to kilka
dni? Co zrobiç, gdy dziecko wymaga natychmiastowej wizyty u lekarza w takiej sytuacji?
AK: Nie sà mi znane przypadki, by dziecko wymagajàce natychmiastowej pomocy czeka∏o kilka dni. W okresie wzmo˝onej zachorowalnoÊci
lekarze pracujà w dodatkowych godzinach,
a NPL zwi´ksza obsad´ lekarzy. Je˝eli Pani znane sà przypadki nieprzyj´cia dziecka w stanie zagra˝ajàcym zdrowiu i ˝yciu, prosz´ o podanie
okolicznoÊci odmówienia niezw∏ocznej porady
lekarskiej, wówczas uruchomimy procedury wyjaÊniajàce naruszenie zasad i przyj´tych standardów. To najszybsza droga do poprawy sugerowanych przez Panià uchybieƒ. Zgodnie z umowà
z NFZ wszyscy pacjenci, w tym dzieci, muszà
byç przyj´ci w dniu zg∏oszenia, je˝eli ich stan
zdrowia tego wymaga, lub w terminie uzgodnionym. Na pytanie, co zrobiç, gdy dziecko wymaga
natychmiastowej wizyty lekarza, odpowiem
wprost: WEZWAå POGOTOWIE RATUNKOWE.

Pacjenci dokonujà wyboru lekarzy w oparciu
o z∏o˝one deklaracje do wybranego lekarza POZ.
Jak widaç, nie ma przypadku naruszenia normy
NFZ. Zatrudniamy wi´kszà liczb´ pediatrów ni˝
wynika∏oby to z umów zawartych z NFZ, nie pytajàc, jak to sfinansowaç. Nadmieniamy, ˝e
oprócz ww. lekarzy SZPZLO Warszawa Wawer
zatrudnia poza umowà z NFZ dodatkowo 3 lekarzy emerytów pediatrów, którzy stale wspomagajà prac´ wszystkich przychodni zale˝nie od potrzeb, np. w czasie urlopów, chorób, szkoleƒ itp.
lekarzy zatrudnianych w okreÊlonych przychod-

Jak wynika z powy˝szych odpowiedzi, zdaniem Pani Dyrektor podleg∏a jej publiczna s∏u˝ba
zdrowia funkcjonuje niemal bez zarzutu, a wszelkie nieprawid∏owoÊci majà znaczenie incydentalne. Trudno przytaknàç, gdy niemal wszyscy zdajemy sobie spraw´, ˝e nie najlepiej si´ w publicznej s∏u˝bie zdrowia dzieje. Nie mog´ si´ zgodziç
ze stwierdzeniem, ˝e czas oczekiwania na wizyt´
u lekarza nie wynosi nawet kilku dni. Oczywiste
jest, ˝e jeÊli stan dziecka si´ pogarsza drastycznie, a w przychodni otrzymuje si´ informacj´, ˝e
lekarz ju˝ skoƒczy∏ prac´ lub nie ma wolnych
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miejsc, dziecko trafia np. do szpitala. Nie spotka∏am si´ z sytuacjà (oprócz przychodni dy˝urujàcej w nocy i w Êwi´ta w Mi´dzylesiu) z propozycjà wizyty zast´pczej u lekarza rodzinnego. Mo˝e
warto wi´c o tym pami´taç i egzekwowaç, podobnie jak wizyty domowe? W kwestii wizyt domowych równie˝ mamy z Panià Dyrektor odmienne zdania i, widocznie, doÊwiadczenia.
Zgodnie z sugestià Pani Dyrektor nale˝y uchybienia, skargi i wnioski w zakresie funkcjonowania przychodni wyszczególnionych w niniejszym
artykule kierowaç do SZPZLO Warszawa Wawer,
pod nr tel./faks (22) 812-07-96 lub na adres
e-mail: sekretariat@zoz-wawer.waw.pl
Warto dodaç, w Êlad za NFZ, ˝e „Od 1 marca
2011 r. nocna i Êwiàteczna opieka zdrowotna nie
jest zwiàzana z lekarzem podstawowej opieki
zdrowotnej, do którego jesteÊmy zapisani. Pacjenci w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia lub
nag∏ego zachorowania mogà korzystaç z pomocy lekarskiej i piel´gniarskiej w dowolnym punkcie nocnej i Êwiàtecznej opieki zdrowotnej. W ramach zawartych umów pacjentom przys∏ugujà
równie˝ zabiegi piel´gniarskie wynikajàce z ciàg∏oÊci leczenia (np. zastrzyki). W przypadkach
uzasadnionych medycznie porady lekarskie
udzielane sà w domu pacjenta. Âwiadczenia
nocnej i Êwiàtecznej opieki zdrowotnej sà bezp∏atne (dla osób ubezpieczonych) i udzielane bez
skierowania. Informacje o adresach i numerach
telefonu placówek udzielajàcych Êwiadczeƒ
po godzinie 18.00, jak równie˝ w dni wolne
od pracy i Êwi´ta powinny byç dost´pne w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej”.
Dobrà nowinà na koniec tego artyku∏u niech
b´dzie informacja, ˝e sprawà braku przychodni

w Miedzeszynie zainteresowa∏ si´ Pan Radny
W∏odzimierz Zalewski. Byç mo˝e uda si´ coÊ
w tej sprawie zrobiç?
NA POPRAW¢ HUMORU ☺
Przychodzi baba do lekarza.
– Panie doktorze, nikt nie zwraca na mnie uwagi.
Lekarz:
– Nast´pny prosz´!
Anna Nowosielska
anwws@vp.pl

Anin u progu nowego stulecia
W ostatnià sobot´ lutego br. w Domu Kultury
Anin odby∏o si´ uroczyste zamkni´cie obchodów
stulecia Anina. By∏y podzi´kowania dla organizatorów i uczestników. Towarzystwo Przyjació∏
Warszawy – oddzia∏ Anin przyzna∏o statuetki
„zas∏u˝ony przyjaciel Anina” oraz odznaki dla
osób wyró˝niajàcych si´ w pracy na rzecz aniƒskiego Êrodowiska. Nagrody wr´cza∏a prezes

TPW – oddzia∏ Anin – pani Maria Chodorek.
W spotkaniu uczestniczy∏a burmistrz gminy Wawer – Jolanta Koczorowska, która z∏o˝y∏a pisemne podzi´kowania na r´ce tych, którzy
w szczególny sposób przyczynili si´ do budowy
unikalnego wizerunku Osiedla Poetów – Anina
i w∏o˝yli wiele staraƒ w organizacj´ wydarzeƒ
kulturalnych towarzyszàcych obchodom jego
100-lecia, w tym szczególnie organizatorom
„Aniƒskich Otwartych Ogrodów” – zas∏u˝onym,
od pokoleƒ zwiàzanych z Aninem mieszkaƒcom,
którzy w ramach obchodów tak goÊcinnie
i szczerze otworzyli swoje ogrody, oddali do dyspozycji innych swój czas i swojà prywatnoÊç.
Rok 1910 uznano za rok powstania ca∏ego letniskowego osiedla Anin, wyodr´bnionego w wyniku parcelacji ówczesnych dóbr wilanowskich
hrabiego Ksawerego Branickiego. Letnisko otrzyma∏o nazw´ Anin dla upami´tnienia postaci Anny
– ˝ony Ksawerego. W tym samym roku utworzone zosta∏o Towarzystwo Przyjació∏ Anina.
Do tych wydarzeƒ – historii i wspó∏czesnoÊci
Anina bardzo pi´knie nawiàza∏a p. Barbara Wizimirska w odczytanym na sobotniej uroczystoÊci
humorystycznym i nostalgicznym zarazem liÊcie – Do Hrabiego „... Chcia∏abym donieÊç,
Panie Hrabio, ˝e w tych dobrach zastowskich,
które jeszcze tatuÊ Pana Hrabiego zaczà∏ parce-

lowaç, ca∏kiem dobrze si´ dzieje. Szkoda, ˝e
starszy pan Hrabia z ma∏˝onkà, hrabinà Annà,
uda∏ si´ do Francji, gdzie raczy∏ zakoƒczyç
˝ycie. I nie móg∏ zobaczyç, jak Anin, który szanowna mamusia pana Hrabiego swoim imieniem nazwa∏a, rozkwit∏ ju˝ w latach 30.”.
„... Otó˝ zafundowano tu sobie obchody stulecia
istnienia tego uroczego letniska, co ma teraz status osiedla i do Warszawy nale˝y, a jak˝e!
Celebrowano to stulecie okràg∏y rok, jakby
to by∏o co najmniej
pi´çset lat, ale có˝,
u nas teraz 5 lat coÊ
przetrwa i ju˝ jubileusz
urzàdzajà! Zdziwi∏by
si´ Pan Hrabia, ile tu
zmian zasz∏o przez te
100 lat, a niektóre nawet na dobre. A˝ dziw,
ile pomieÊcili w tych
obchodach ró˝nych
atrakcji, kultury toÊmy
si´ na∏ykali za ca∏e ˝ycie, Panu Hrabiemu by
si´ spodoba∏o ...”.
RzeczywiÊcie, atrakcji kulturalnych podczas
trwania obchodów nie brakowa∏o, rozpocz´to je
30.01.2010 r. w XXVI LO przy ul. Alpejskiej. Maj
by∏ miesiàcem ciekawych spotkaƒ, koncertów, wystaw w ramach
„Aniƒskich
Otwartych Ogrodów”.
W Muzeum Historycznym m.st. Warszawy
zorganizowano sesj´
popularno-naukowà
pod has∏em „Jubileusze Warszawy – Stulecie Anina”, na której
referaty o tematyce
aniƒskiej wyg∏osili wybitni varsavianiÊci.
W Sali Tylmanowskiej
Muzeum urzàdzono
wystaw´ „Anin Warszawie”, której eksponaty mo˝na by∏o podziwiaç do po∏owy
czerwca. Na terenie
aniƒskiego koÊcio∏a
przy ul. Rzeêbiarskiej
ods∏oni´to
kamieƒ

z tablicà pamiàtkowà – Ku czci b∏. ks. Jerzego
Popie∏uszki. Równie˝ dzi´ki zaanga˝owaniu ks.
Proboszcza Marka Doszko mieszkaƒcy naszej
dzielnicy mogli wys∏uchaç koncertu fortepianowego z okazji 200-lecia urodzin Chopina. We
wrzeÊniu w Klubie Kultury Anin odby∏a si´ promocja antologii poetów aniƒskich „Aninianie
Aninianom”, a w bibliotece przy ul. Trawiastej
otwarta zosta∏a wystawa malarstwa ks. Jerzego
Wolffa (wikariusza aniƒskiej parafii w latach
1952–54) ze zbiorów Muzeum Narodowego.
W listopadzie biblioteka prezentowa∏a fotografie
domów aniƒskich, a na terenie Osiedla Poetów
rozegrana zosta∏a gra terenowa „Anin wierszem
pisany”. Obchody wzbogaci∏o jeszcze wiele innych imprez towarzyszàcych, a opisywa∏ je
skrupulatnie niecodziennik „Mi´dzy nami Aninianinami”, który w grudniu ubieg∏ego roku obchodzi∏ jubileusz swojego dziesi´ciolecia. Zamkni´cie obchodów 100-lecia Anina w dn. 26.02. br.
odbywa∏o si´ w uroczystej oprawie i kameralnej
atmosferze. Spotkanie umili∏y goÊciom aniƒskie
wiersze i piosenki w wykonaniu Tadeusza Woêniakowskiego oraz wyst´p kabaretu „Zadra”.
Wielopokoleniowi mieszkaƒcy Anina, organizatorzy i uczestnicy obchodów 100-lecia z przyjemnoÊcià oraz nutkà nostalgii, przy herbatce
wspominali histori´ swojego osiedla, a energii
i pomys∏ów do wspó∏tworzenia teraêniejszoÊci
mo˝na im by∏o tylko pozazdroÊciç.
d. ch.
dchoinska@gmail.com
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Sport w Warszawie, sport w Wawrze
Przygotowania do EURO
2012 w Warszawie mo˝na
Êledziç go∏ym okiem. Od
kiedy Stadion Narodowy zosta∏ podÊwietlony, jego korona z dnia na dzieƒ sta∏a si´
nowà wizytówkà stolicy. Historia przez lata zaniedbywanego kawa∏ka Warszawy
nabiera nowego blasku. Niedawno na swoje
miejsce wróci∏a po renowacji rzeêba biegnàcych
lekkoatletów – symbolu Stadionu Dziesi´ciolecia.
Ciesz´ si´, ˝e ten detal b´dzie przypomina∏
o dziejach miejsca, które bardzo mocno wros∏o
w tkank´ miasta, choç jego koleje by∏y bardzo
ró˝ne. Mnie zawsze b´dzie si´ kojarzy∏ raczej
z WyÊcigiem Pokoju ni˝ innymi wydarzeniami
sportowymi czy kulturalnymi. Ile˝ wra˝eƒ co roku dostarczali nam, m∏odym ch∏opakom z pobliskich osiedli, polscy kolarze z Ryszardem Szurkowskim na czele, kiedy przeje˝d˝ali najpierw ulicami Warszawy w szpalerze rozemocjonowaKlub AKTYWNA LADY FITNESS z Falenicy
Realizujàc program Jestem Aktywna ca∏y rok,
którego celem jest propagowanie aktywnoÊci
fizycznej wÊród kobiet, podnoszenie jakoÊci
˝ycia i zapobieganie chorobom cywilizacyjnym
jak: oty∏oÊç, choroby serca, cukrzyca
organizuje bezp∏atnà imprez´

AKTYWNA na WIOSN¢
MARATON FITNESS
w sobot´ 02.04.2011, START godz. 13.00
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA – warunkiem
uczestnictwa w imprezie jest wys∏anie formularza zg∏oszeniowego do 31.03 z www.aktywna.
waw.pl lub w recepcji klubu.

nych, ˝arliwie dopingujàcych ich kibiców, a potem koƒczyli etap wyÊcigu na mecie Stadionu
Dziesi´ciolecia. Ka˝dy z nas chcia∏ byç Szurkowskim i co najwa˝niejsze – ka˝dy
wierzy∏, ˝e to jest mo˝liwe.
Fajnie, ˝e dziÊ – dzi´ki obiektom realizowanym w Warszawie
– oprócz wyobraêni mo˝na trenowaç profesjonalnie ró˝ne dyscypliny sportowe. W ka˝dej
dzielnicy sà oÊrodki z basenami,
ka˝da szko∏a ma nieêle wyposa˝one boisko. I ta oferta jest stale wzbogacana. Choçby w Aninie, który od niedawna dysponuje nowoczesnym basenem
i lodowiskiem. Pod koniec lutego, pod patronatem Prezydent
m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz odby∏y si´ tu V Mistrzostwa Polski w P∏ywaniu Aktorów. W zaci´tej rywalizacji wÊród paƒ wygra∏a
znana m.in. z seriali „Plebania” czy „M jak MiW programie imprezy:
Zaj´cia fitness wraz z pokazami taƒca i losowaniem nagród
• 13.00–13.50 – Fitball p∏aski brzuch
• 13.50 – Pokaz grupy taƒca Flamenco
• 14.00–14.50 – ZUMBA
• 14.50 – Pokaz grupy taƒca Bollywood
• Losowanie nagród m.in. karnet miesi´czny,
koszulki firmowe, suplementy do odchudzania, kosmetyki
• 15.05–16.00 Power Shape
Miejsce imprezy:
AKTYWNA LADY FITNESS
Falenica, ul. Obszarowa 2, róg Bys∏awskiej
tel. 22 872 05 98
www.aktywna.waw.pl

∏oÊç” Justyna Sieniawska. Musz´ powiedzieç, ˝e
gracja, którà zaprezentowa∏a pokonujàc inne zawodniczki w wyÊcigu na 25 metrów stylem mo-

tylkowym wzbudzi∏a respekt nie tylko wÊród
amatorów, ale i koneserów tego sportu. WÊród
panów – tak jak w zesz∏ym roku – pierwsze
miejsce zajà∏ Piotr Duda ostatnio grajàcy w serialu „Apetyt na ˝ycie”. W tym przypadku, na
pierwszy rzut oka, trudno by∏oby dostrzec przewag´ mistrza, ale zaraz po gwizdku s´dziego
i kilku ruchach zawodników w wodzie nie by∏o
wàtpliwoÊci, kto rzàdzi na torze.
Wszyscy ciekawi szczegó∏ów niech zajrzà na
stron´, na której zamieszczone zosta∏y zdj´cia
z imprezy. Sà na niej nawet krótkie filmy:
http://film.wp.pl/id,116031,title,V-MistrzostwaAktorow-w-Plywaniu-znamy-zwyciezcow,
wiadomosc.html?ticaid=1bd8d
Takie jednorazowe wydarzenia sà bardzo
wa˝ne, ˝eby przyciàgnàç do nich uwag´ i przekonaç widzów, ˝e mogà staç si´ aktywnymi
uczestnikami imprez sportowych. Nie w roli kibiców, ale zawodników. Dlatego tak istotne jest,
˝eby na co dzieƒ dobrze funkcjonowa∏y dzielnicowe oÊrodki sportowe.
Jednym z takich klubów dzia∏ajàcych na terenie Wawra jest SSCK „HALS”, w którego ramach od pi´ciu lat dzia∏a sekcja tenisa sto∏owego. Zrzesza ona ponad 50 zawodników grajàcych w trzech dru˝ynach. O wysokim poziomie
sportowym zespo∏u mo˝e Êwiadczyç fakt, ˝e
w kategorii ˝aków w Wojewódzkim Turnieju
Kwalifikacyjnym zawodnicy SSCK „HALS” zaj´li pierwsze 3 miejsca. Jest to jedyny klub
w Warszawie wystawiajàcy dru˝yn´ w pierwszej lidze tenisa sto∏owego.
Jak bardzo ta dyscyplina sportu jest emocjonujàca, mo˝na si´ przekonaç podczas najbli˝szego spotkania zespo∏u pierwszoligowego
z KS Dekorglass Dzia∏dowo, które odb´dzie si´
12.03.2011 r. o godzinie 16.00 w hali sportowej Gimnazjum nr 105 przy ul. Króla Maciusia 5 w Warszawie.
Pawe∏ Lech
Przewodniczàcy Komisji Sportu, Rekreacji
i Turystyki Rady m.st. Warszawy
Mieszkaniec Dzielnicy Wawer
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„RadoÊç” po raz kolejny...
Po raz 20 na terenie warszawskiej Akademii
Wychowania Fizycznego odby∏ si´ Mi´dzynarodowy Turniej Pi∏ki No˝nej. T´ sportowà imprez´
zorganizowa∏ ks. Miros∏aw Mikulski nazywany
kapelanem polskiego sportu. Gwoli przypomnienia, ks. Miros∏aw jest za∏o˝ycielem PKS RadoÊç
oraz wiodàcà postacià promujàcà sport wÊród
warszawskiej m∏odzie˝y. W zwiàzku z tym na
turnieju, w którym udzia∏ wzi´∏y 83 dru˝yny z 59

klubów parafialnych z Polski, Bia∏orusi
i Ukrainy, nie mog∏o zabraknàç PKS
RadoÊç – klubu, który stworzy∏.
PKS RadoÊç reprezentowa∏y dwie
dru˝yny w dwóch kategoriach wiekowych: rocznik 1999 i 2000. Zwyczajowo jest to jeden team sk∏adajàcy si´
z zawodników obydwu roczników.
Jednak w turnieju próbowali swoich si∏
jako oddzielne zespo∏y. Z bardzo
dobrym wynikiem!!!
Obydwie dru˝yny zaj´∏y 3. miejsca w rywalizacji, co Êwiadczy
o znakomitym przygotowaniu m∏odych pi∏karzy. Do obydwu dru˝yn
PKS RadoÊç pow´drowa∏y tak˝e nagrody dla
najlepszego bramkarza, którà zostali uhonorowani Jakub Kaczelnik – rocznik ‘99
i Damian Szloms –
rocznik ‘02. Serdecznie
gratulujemy.

Kulminacja sezonu halowego
Miesiàc luty by∏ bardzo pracowity w wykonaniu zawodników Uczniowskiego Klubu Tenisowego RadoÊç. Wzi´li udzia∏ w kilku turniejach

Anna Niemiec
w ró˝nych kategoriach wiekowych. Od krasnali
do seniorów. Uda∏o im si´ zanotowaç kilka wartoÊciowych rezultatów. Wi´kszoÊç tych wyst´pów mia∏a tym razem miejsce na wyjeêdzie.
W najwi´kszej i najbardziej presti˝owej imprezie udzia∏ wzi´∏a Anna Niemiec. Najstarsza zawodniczka klubu zagra∏a w Halowych Mistrzostwach Polski w Szczecinie. W turnieju singlowym posz∏o jej nie najgorzej. W pierwszej rundzie pokona∏a wy˝ej sklasyfikowanà Justyn´
Król 6/3 6/4. W drugiej nie da∏a niestety rady

Marcelinie Cichoƒ, póêniejszej pó∏finalistce.
W grze podwójnej zawodniczce z RadoÊci posz∏o lepiej ni˝ w singlu. W parze z Katarzynà Kaletà z Pabianic zdoby∏y bràzowy
medal. W pó∏finale równie˝ nie
by∏y bez szans. Niestety Ania nieszcz´Êliwie upad∏a, skr´ci∏a kostk´ i musia∏a poddaç mecz. Halowymi Mistrzami Polski zostali
B∏a˝ej Koniusz z Chorzowa i Natalia Ko∏at ze Szczecina.
M∏odsi zawodnicy UKT RadoÊç
wzi´li w tym miesiàcu udzia∏
w kilku turniejach. Wystartowali
w Krakowie, Stalowej Woli, u siebie w Warszawie oraz w Poznaniu. Najlepszy wynik zanotowa∏a
Magda Sawicka w Stalowej Woli.
Przegra∏a dopiero w çwierçfinale
z Karolinà Roguskà. Pora˝ka nie
zrazi∏a Madzi do swojej rywalki,
bo póêniej wspólnie osiàgn´∏y pó∏fina∏ gry podwójnej. Ten wynik Sawicka powtórzy∏a w Poznaniu, tym razem w parze z Asià Grzegrzó∏kà.
Na kortach AZS sprawi∏y sporà niespodziank´, bo wyrzuci∏y
w çwierçfinale par´
z numerem 1 Mart´
Ruszczyƒskà i Katarzyn´ Pyk´. W walce
o fina∏ uleg∏y duetowi

Organizatorów turnieju nale˝y pochwaliç
za wspania∏à atmosfer´ i organizacj´, a zawodników za gr´ fair-play. Szkoleniowcy PKS RadoÊç i Fundacji Akademia M∏odego Pi∏karza Warszawa – RadoÊç k∏adà bardzo du˝y nacisk na
ten typ postawy podczas szkolenia m∏odych
adeptów pi∏ki no˝nej, promujàc ide´ wychowania przez sport.
Monika Goss-Bogacz
Wszystkich zainteresowanych rozpocz´ciem lub kontynuacjà przygód z pi∏kà no˝nà trenerzy PKS RADOÂå i Fundacji Akademia M∏odego Pi∏karza Warszawa-RadoÊç
ZAPRASZAJÑ NA ZAJ¢CIA TRENINGOWE.
Kontakt pod numerem tel. 504 758 708.

Julia Przybylska/ El˝ebieta Iwaniuk 1/6 3/6. Ten
mecz obna˝y∏ braki w taktyce gry podwójnej,
które majà jeszcze m∏ode zawodniczki. Zebra∏y
jednak doÊwiadczenia i wiedzà, nad czym muszà pracowaç w przysz∏oÊci. W Poznaniu wystàpili równie˝ ch∏opcy. Najlepiej wypad∏ Tomek Kubik, który awansowa∏ do najlepszej szesnastki
w singlu. Stoczy∏ dwa dramatyczne pojedynki.
W pierwszym meczu przegrywa∏ 2/6 2/4, ale
zdo∏a∏ si´ podnieÊç i pokonaç swojego rywala
Micha∏a Wargockiego w trzech setach. W drugim spotkaniu z kolei prowadzi∏ ju˝ 3-1 w decydujàcej partii. Tym razem to przeciwnik, Damian
Olejnik, zdo∏a∏ odwróciç losy meczu i wyrzuci∏
Kubika z turnieju.
W lutym w turnieju wzi´li udzia∏ równie˝ najm∏odsi zawodnicy Micha∏ „Misiek” Marchewka
i Jadzia Ciecielàg. Oboje wygrali po jednym meczu. Co cieszy tym bardziej, ˝e sà to ich pierwsze kroki w zawodach. Oprócz nich zadebiutowa∏ równie˝ Marcin Sadomski.
Marzec jest ostatnim miesiàcem sezonu halowego. Zawodnicy UKT RadoÊç planujà zagraç a˝
w trzech turniejach pod rzàd. Trzymajmy kciuki,
˝eby uda∏o im si´ zakoƒczyç ten okres startowy
mocnym akcentem.
Hanna Wyszyƒska
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KS ZWAR najlepszy na Mazowszu
Zimowa przerwa w rozgrywkach pi∏karskich nie
oznacza okresu lenistwa dla
samych pi∏karzy. Wr´cz
przeciwnie! Trenujà na najwy˝szych obrotach, „∏adujàc baterie” na ca∏à rund´
– çwiczà si∏´ i kondycj´ – to
czas na przygotowanie si´
do nast´pnego sezonu. Najlepszym treningiem
dla m∏odych zawodników jest udzia∏ w turniejach
organizowanych przez znane marki pi∏karskie, takie jak Znicz Pruszków,
Gwardia Warszawa, Rakovia Raków
czy Motor Lublin.
Zespó∏ KS ZWAR z rocznika 2002,
trenujàcy od 2 lat pod wodzà Bart∏omieja Gajdy, zdoby∏ wszystkie najwa˝niejsze trofea w województwie mazowieckim. Ch∏opcy ci pokazali niezwyk∏y hart ducha i kunszt pi∏karski, mierzàc si´ z zespo∏ami, w których grali
niejednokrotnie zawodnicy o rok starsi.
W jednym z turniejów ich przeciwnikiem by∏a Legia Warszawa. OÊmioletni
zawodnicy nie przestraszyli si´ i pokonali dru˝yn´ z ¸azienkowskiej 2:0.
Oprócz Legii wygrali z ekipami Gwardii
Warszawa, Kosy Konstancin, Unii Warszawa, Znicza Pruszków, Sempa Ursynów, Drukarza Warszawa, Or∏a Zielonka.
Po osiàgni´ciu tak wielkiego sukcesu na Mazowszu dru˝yna KS ZWAR wyruszy∏a ma turnieje
ogólnopolskie. Wyjazd na turniej w Lublinie okaza∏ si´ znowu sukcesem. Silna obsada zawodów
nie powstrzyma∏a zawodników ZWAR-u. Zespo∏y
Korony Kielce, Motoru Lublin, GKS Be∏chatów,

Stali Stalowa Wola musia∏y uznaç wy˝szoÊç dru˝yny z Mi´dzylesia. Ch∏opcy wywalczyli 1. miejsce, a indywidualne nagrody otrzymali:
• Filip Tomaszewski – Najlepszy strzelec turnieju z dorobkiem 9 bramek,
• Kamil Odolak – Najlepszy zawodnik turnieju
i nagroda przyznana przez rad´ dru˝yny,
• Kacper Jarosz – Najlepszy zawodnik ZWAR-u.
Odwiedzi∏em zespó∏ na treningu i rozmawia∏em z trenerem zwyci´skiej dru˝yny, Bart∏omiejem Gajdà.

– Panie Bartku, chcia∏bym w imieniu czytelników pogratulowaç i zarazem podzi´kowaç Panu oraz dru˝ynie za radoÊç, której
nam dostarczyliÊcie. Prosz´ zdradziç tajemnic´ sukcesu?
– To nie jest tajemnica tylko ci´˝ka i przyjemna
zarazem praca ch∏opców, moja i rodziców. W klubie pracuj´ od dwóch lat i bardzo zaanga˝owa∏em

si´ w t´ prac´. Zach´ca∏a do tego atmosfera w klubie, dobra wspó∏praca z Prezesem i zarzàdem.
– Prosz´ powiedzieç, co jest najwa˝niejsze
w treningach z tak m∏odymi zawodnikami?
– W pracy z dzieçmi liczy si´ ich dobro, celem
nie sà zwyci´stwa, lecz dobra zabawa. Ch∏opcy
uczà si´ zdrowej rywalizacji, wspó∏pracy i odpowiedzialnoÊci. Chcia∏bym bardzo podzi´kowaç
rodzicom, którzy poÊwi´cajà swój czas, anga˝ujàc si´ w ˝ycie dru˝yny i klubu. Bez tego nasz
sukces nie by∏by mo˝liwy. Ale najwa˝niejsze
oczywiÊcie sà umiej´tnoÊci ch∏opców, oni naprawd´ uczciwie pracowali na te sukcesy.
– Jak zespó∏ ma zorganizowane zaj´cia?
– Trenujemy 3 razy w tygodniu,
a w weekendy gramy w turniejach, sparingach. Wymaga to oczywiÊcie wielkiej
dyscypliny i zaanga˝owania. Sukcesem
jest te˝, ˝e ch∏opcy mimo tylu zaj´ç w klubie nie opuszczajà si´ w nauce, w szkole.
– Rekrutacja do dru˝yn ZWAR-u jest
oczywiÊcie otwarta?
– Tak. Chcia∏bym zach´ciç rodziców,
których dzieci nie uczestniczà w ˝adnych zaj´ciach sportowych, aby dali
swoim pociechom takà mo˝liwoÊç. To
naprawd´ poprawia ogólny rozwój fizyczny i psychiczny dzieci. Ch∏opcy potrzebujà ruchu, potrzebujà si´ integrowaç z rówieÊnikami, muszà uczyç si´
samodzielnoÊci, odpowiedzialnoÊci,
dyscypliny. My im to dajemy. Zapraszamy do KS ZWAR ch∏opców w wieku od szóstego do pi´tnastego roku ˝ycia. Prosz´ dzwoniç
pod numer 504 52 22 05 lub szukaç informacji
na stronie www.zwar.pl
– Dzi´kuj´ za rozmow´. Ca∏a redakcja WiadomoÊci Sàsiedzkich ˝yczy dalszych sukcesów.
Krzysztof Daniluk

Bo wszyscy m´˝czyêni kochajà pi∏k´ no˝nà
„Ojciec i syn – pi∏ka no˝na wspólna pasja”,
pod takim has∏em odby∏ si´ 29 stycznia br. halowy turniej pi∏ki no˝nej w Szkole Podstawowej
nr 4 w Markach, przy ul. Du˝ej 3, pod patrona-

PKS VICTORIA ZERZE¡
zaprasza ch∏opców urodzonych w latach
1997–2005 zainteresowanych treningami
pi∏ki no˝nej. Klub dzia∏a od 1996 roku na

terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
Dru˝yny uczestniczà w rozgrywkach Mazowieckiego ZPN (oraz turniejach halowych.
Treningi odbywajà si´ na boisku przy ul.
Borków 18 w Warszawie, a w okresie zimowych w salach sportowych na terenie
Dzielnicy Wawer. Dok∏adne informacje
udzielajà trenerzy: Krzysztof Pastuszko –
tel. 508-646-932, Pawe∏ Dro˝d˝ – tel.
509-867-125 oraz na stronie internetowej:
www.victoriazerzen.futbolowo.pl
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tem Polonii Warszawa. Inicjatywa bardzo s∏uszna i konieczna, bo jest alternatywà dla „rodzinnego” sp´dzania czasu przed telewizorem lub
komputerem. Zach´ca, nie tylko dzieci, do aktywnoÊci, ale mobilizuje sportowo tak˝e „skostnia∏ych” rodziców. Cele wychowawcze i spo∏eczne takiej imprezy sà nieocenione, a sportowa rywalizacja i dobra zabawa gwarantowana.
Do walki stan´∏o 10 dru˝yn z Warszawy i okolic. Klub PKS RadoÊç, wspierany przez Fundacj´ Akademia M∏odego Pi∏karza Warszawa–
–RadoÊç, reprezentowali: najm∏odsi adepci
– rocznik 2001–2003, oraz ich rodzice – rocznik
bli˝ej nieokreÊlony ☺. Nie tylko w m∏odym ciele
m∏ody duch, ale w tym nieco starszym, „bli˝ej
nieokreÊlonym”, równie˝ ujawni∏a si´ m∏odzieƒcza wola sportowej walki.
M∏odzi zawodnicy PKS RadoÊç wype∏niali zadania powierzone im przez trenera. Wykorzystywali umiej´tnoÊci zdobyte na treningach i podejmowali równà walk´. Zaanga˝owanie i praca
na zaj´ciach treningowych zaczyna owocowaç!

Rywalizacj´ w turnieju ukoƒczyli na 10 miejscu.
Mecze „starszyzny” PKS RadoÊç to pokaz
zdrowego wspó∏zawodnictwa (mimo drobnych
problemów kondycyjnych?), bez nieczystych
zagraƒ i fauli. Sportowe emocje udzieli∏y si´
wszystkim, szczególnie m∏odzie˝y, która goràco
dopingowa∏a swoich ojców, dodajàc im skrzyde∏
w kolejnych meczach. Tatusiowie z RadoÊci walczyli zaciekle, wygrywajàc kolejne futbolowe potyczki. Parowóz z RadoÊci zatrzyma∏a dopiero
Legia Warszawa. Taktyka przeprowadzanych akcji, pomys∏owoÊç, a czasem czysta improwizacja doprowadzi∏y zespó∏ rodziców na podium.
Zaj´li zaszczytne 3. miejsce ulegajàc jedynie
wspomnianej dru˝ynie Legii oraz Polonii.
Do domu wszyscy wracali zadowoleni – ojciec i syn, d∏ugo rozprawiajàc o pi´knej walce
i wspania∏ej zabawie. Bo najwa˝niejsze to: RadoÊç z bycia razem! RadoÊç z gry w pi∏k´!!!
Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego!
Monika Goss-Bogacz

Na fitness nigdy nie jest za póêno! – cz. 1
Aby przybli˝yç Paƒstwu ofert´ fitness w dzielnicy Wawer, zapyta∏am kilka Klubów o zaj´cia fitness dla osób w ró˝nym wieku. Przekona∏am
si´, ˝e w tej ofercie ka˝dy znajdzie coÊ dla siebie. DziÊ przedstawiam Paƒstwu propozycje
dwóch klubów: Aktywna Lady Fitness oraz OÊrodek Sportu i Rekreacji Wawer.
AKTYWNA LADY FITNESS
Na temat oferty Klubu Aktywna Lady Fitness
rozmawia∏am z Panià Martà Jab∏oƒskà, managerem fitness klubu.

AN: S∏owo fitness kojarzone jest cz´sto
z medialnym jego wizerunkiem, czyli m∏odymi, zgrabnymi kobietami oraz z niezrozumia∏ymi nazwami zaj´ç. Kobietom cz´sto wydaje
si´, ˝e fitness nie jest dla nich, lub po prostu
wstydzà si´ wybraç do klubu fitness. Jakby je
Pani zach´ci∏a do uczestnictwa w zaj´ciach
Aktywna Lady Fitness?
MJ: Aktywna lady fitness to miejsce, które
powsta∏o z myÊlà o kobietach i dla kobiet. Wystrój, atmosfera, oferta, rodzaje zaj´ç i sprz´tów sà specjalnie dobrane, aby zrealizowaç potrzeby i marzenia kobiety w ka˝dym wieku. Prowadzimy zaj´cia taneczne dla dzieci i m∏odzie˝y,
proponujemy zaj´cia fitness o ró˝nej trudnoÊci
oraz zaj´cia prozdrowotne dla paƒ w ka˝dym
wieku. Naszà misjà jest propagowanie aktywnoÊci fizycznej i uÊwiadamianie kobietom, jak
wa˝ny jest ruch w codziennym ˝yciu, a nie tylko od Êwi´ta. W tym celu stworzyliÊmy program
„Jestem Aktywna przez ca∏y rok”, który wspiera i motywuje do regularnej aktywnoÊci fizycznej. Dzi´ki temu coraz wi´cej Paƒ zaczyna rozumieç, ˝e çwiczàc, nie tylko dbajà o zgrabnà sylwetk´, ale równie˝ przed∏u˝ajà sobie m∏odoÊç,
chroniàc si´ przed chorobami cywilizacyjnymi,
jak: oty∏oÊç, cukrzyca, nerwica, choroby uk∏adu
krà˝enia, osteoporoza.
AN: W swojej ofercie posiadacie Paƒstwo,
jako jedni z nielicznych, gimnastyk´ dla seniorów. Czy mo˝e Pani o niej opowiedzieç?
MJ: Jak ju˝ wspomnia∏am, posiadamy w ofercie zaj´cia dla ka˝dej grupy wiekowej. Ogromnym powodzeniem cieszà si´ zaj´cia prozdrowotne. Do tej grupy zaliczamy: gimnastyk´ dla
seniorów, zdrowe plecy, fitball, pilates i zaj´cia
indywidualne na si∏owni. Warto wspomnieç
równie˝ o grupach taƒca brzucha i flamenco,
na które panie ucz´szczajà z wielkà pasjà i odnajdujà drugà m∏odoÊç. Tworzàc tak szerokà

ofert´, chcieliÊmy, aby ka˝da osoba mog∏a znaleêç coÊ dla siebie i czerpaç energi´ oraz radoÊç
z zaj´ç. Wtedy efekty sà gwarantowane!
AN: Czy posiadacie Paƒstwo zaj´cia dla
dzieci?
MJ: Od 2,5 roku prowadzimy Szko∏´ Taƒca
Nowoczesnego V-DANCE dla dzieci i m∏odzie˝y.
W ten sposób chcemy propagowaç taniec
wÊród dziewczàt i ch∏opców. Zaj´cia odbywajà
si´ w czasie roku szkolnego, jeêdzimy na pokazy i zawody. W wakacje organizujemy obozy
nad morzem, a w ferie warsztaty.
AN: Jakie zaj´cia zaproponuje Pani na poczàtek np.: nastolatce, kobiecie wykonujàcej
prac´ biurowà, kobiecie wykonujàcà prac´ fizycznà i seniorce?
MJ: Nastolatka, ze wzgl´du na wiek, potrzebuje du˝o ruchu. Zaj´cia dla niej odpowiednie to
te, które wzmacniajà gorset mi´Êniowy i utrzymujà dobrà kondycj´ – zaj´cia wzmacniajàce
(TBC, Aeroboxing, Taniec). Panie sp´dzajàce
8 godzin przy komputerze cz´sto narzekajà na
bóle pleców. Takim osobom polecam pilates,
zdrowe plecy, fitball. Cz´sto nale˝y takie zaj´cia
po∏àczyç z intensywniejszymi, gdy˝ siedzàcy
tryb pracy sprzyja nadwadze – trening na si∏owni, ABT, TBC. Seniorki powinny zadbaç o odpowiednià ruchomoÊç stawów i serce. Im polecam indywidualny trening na si∏owni i zaj´cia
prozdrowotne. Bez wzgl´du na wiek i rodzaj
pracy nale˝y çwiczyç, a najlepsze dla nas zaj´cia pomo˝e dobraç instruktor w ka˝dym profesjonalnym klubie. Nie obawiaj si´ wi´c pytaç,
jesteÊmy po to, by Ci doradziç!
OSiR
Zima w pe∏ni, na zewnàtrz mróz, a w Klubie Fitness w OSiR-ze goràca atmosfera. A to wszystko za sprawà latynoskich rytmów w nowej formie aerobiku Zumba, którà zaprezentowano
w sobot´ – 29 stycznia br.

Sala by∏a wype∏niona po brzegi çwiczàcymi
i taƒczàcymi kobietami. Nad wszystkim czuwa∏a
energiczna i pe∏na temperamentu, pogodna instruktorka, mobilizujàca grup´ do szalonych plàsów np. w rytmie samby. Na poczàtek pokazano
proste uk∏ady taneczne, ∏atwe do opanowania.
Na zaj´cia przyby∏y kobiety w ró˝nym wieku,
od nastolatek ze swoimi mamami po seniorki.
By∏y rozeÊmiane, niektóre taƒczy∏y boso w Êlad
za instruktorkà. Dobrze si´ bawi∏y i ˝ywio∏owo
reagowa∏y na kolejne çwiczenia do wykonania.
Wszystkie kobiety po∏àczy∏o zami∏owanie

do muzyki i taƒca. Nic wi´c dziwnego, ˝e koniec
zaj´ç nagrodzono brawami.
Na temat oferty Klubu Fitness w OSiR-ze rozmawia∏am z Panem Sylwestrem Rudziƒskim,
kierownikiem Klubu Fitness.
AN: Czy mo˝e Pan przedstawiç ofert´ OSiR-u
w zakresie fitnessu?
SR: Klub fitness to, oprócz zaj´ç aerobikowych, si∏ownia i studio cardio. Ca∏oÊç jest wyposa˝ona w bie˝nie, rowerki, orbitreki, steppery,
urzàdzenia do treningu si∏owego oraz rowerki
do spinningu. Nasza oferta jest kompleksowa.
Ka˝dy klient, który przyjdzie, mo˝e skorzystaç
z si∏owni, z ró˝nych zaj´ç grupowych, takich jak
joga, taƒce, np. salsa czy zumba, której pokaz
odbywa si´ w dniu dzisiejszym, jak równie˝ ze
standardowych zaj´ç aerobikowych, np. TBC,
pilates czy body shape. Je˝eli komuÊ nie odpowiadajà çwiczenia grupowe, ma mo˝liwoÊç çwiczenia indywidualnie, np. na rowerze, bie˝ni lub
na innych urzàdzeniach na si∏owni.
AN: W ró˝nego rodzaju sklepach sà oferowane urzàdzenia do çwiczeƒ, które mo˝na zainstalowaç w domu. Wydaje mi si´, ˝e cz´sto
sà one niewykorzystywane.
SR: Tak, rzeczywiÊcie tak jest. Prawie ka˝dego to dotyka, kupujemy sobie coÊ do domu, np.
rowerek albo jakieÊ akcesoria do çwiczenia.
Trudno jednak zmobilizowaç si´ do çwiczeƒ
w domu. W klubie wszyscy çwiczà, poza tym
jest tu du˝o bodêców, np. muzyka, ˝ywe kolory
i ogólna atmosfera. Poza tym klienci, wykupujàc karnet, okreÊlajà okres korzystania z zaj´ç
w klubie i z regu∏y starajà si´, aby te zaj´cia im
nie przepad∏y.
AN: W jaki sposób dobraç odpowiednie zaj´cia dla siebie?
SR: Grupy sà podzielone ze wzgl´du na ró˝ny
stopieƒ trudnoÊci. Trzeba go dopasowaç do potrzeb indywidualnych. Osobie, która ma ma∏o aktywnoÊci, poleci∏bym na poczàtek jednak çwiczenia indywidualne, wybranie si´ do naszego
klubu na si∏owni´, na sprz´t cardio w celu sprawdzenia swej wydolnoÊci (sprz´t ten ma mo˝liwoÊç m.in. zmierzenia pulsu) oraz dostosowania
odpowiedniej intensywnoÊci wykonywanych
çwiczeƒ. Nale˝y zorientowaç si´, na czym polegajà zaj´cia, a nast´pnie skonsultowaç si´, najlepiej z instruktorkami aerobiku, w sprawie wyboru
odpowiedniej formy zaj´ç.
AN: Czy seniorzy znajdà w Paƒstwa ofercie
coÊ dla siebie?
SR: Tak. JesteÊmy w trakcie wprowadzania
programu „Starszy senior sprawniejszy”. Ka˝da
osoba w wieku 50+ znajdzie tu coÊ dla siebie.
AN: Czym charakteryzuje si´ Zumba?
SR: Jest to nowa forma aerobiku na rynku
polskim, a na zachodnim równie˝ obecna od
niedawna. Zumba jest po∏àczeniem taƒców latynoamerykaƒskich z uk∏adem fitness. Przede
wszystkim chodzi o dobrà zabaw´.
Anna Nowosielska
anwws@vp.pl
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Wawer zaczarowany w s∏owie i obrazie

Sapieh´). Podà˝amy równie˝
Êladami tych miejsc, których nie
ma ju˝ na mapie Anina, takich
jak Kasyno, drewniany koÊció∏,
dom Jerzego Zaruby czy Batorówka. Poszukujemy miejsc takich jak dom Konstantego Ildefonsa Ga∏czyƒskiego, o których
mówi si´, ˝e nie wiadomo, gdzie si´ znajdowa∏y.
OpowieÊç t´ ilustrujà liczne fotografie, wspó∏czesne i archiwalne, a tak˝e dokumenty oraz
plan Starego Anina, którego obszar wyznaczajà
„szosa im. Bronis∏awa Czecha, ulica Micha∏a
Kajki, Mi´dzylesie i tory kolejowe”. W tekÊcie
autorka pos∏uguje si´ dawnymi nazwami ulic
wraz z ówczesnà numeracjà domów.
Opowiedziane przez Barbar´ Wo∏odêko-Maziarskà dzieje mieszkaƒców Anina tworzà niezwyk∏à histori´, w której niejeden z nas odnajdzie w∏asne korzenie. Warto zatem wyruszyç
w t´ niezwyk∏à podró˝, szlakiem, który proponuje nam autorka – rodowita aninianka.

Mi´dzy Królewskà a Warszawskà
„Sklep Galanteryjno-PiÊmienny Heleny Böhm-Bem
w Aninie, ul. Krakowska
róg V Poprzecznej”; „Sk∏ad
Opa∏owy Antoni Wnuk, Anin,
Al. Ârodkowa Nr 6, Ceny
Konkurencyjne”; „Do sprzedania wzgl´dnie do wydzier˝awienia na lato pi´kna luksusowa willa w Aninie, WiadomoÊç: Anin, A. Parkowa 27”; „Koncesjonowana szko∏a prywatna
powszechna i przedszkole Emilii Ossowskiej
w Aninie, ul Parkowa 21”; „Sprzedam magiel
w dobrym stanie, Anin, ul. I Poprzeczna 2”.
Te i inne og∏oszenia1, przypomniane przez Barbar´ Wo∏odêko-Maziarskà, przenoszà nas w czasy dawnego Anina. DwanaÊcie ulic Poprzecznych nie zmieni∏o swoich nazw (jedynie ul. II Poprzeczna nosi∏a po wojnie nazw´ 27 Grudnia),
ale pozosta∏e budzà nostalgi´ – na dzisiejszej
mapie Anina noszà ju˝ zupe∏nie inne miana2.
Wraz z autorkà ksià˝ki O Starym Aninie inaczej. Przewodnik towarzysko-historyczny i nie
tylko (Warszawa 2009) powracamy do minionych czasów, odbywamy podró˝ w przesz∏oÊç
– podró˝ rozpoczynajàcà si´ s∏owami:
„Wiele grubych tomów du˝ego formatu, w sztywnych, odpornych na zniszczenie oprawach, prze-

chowywanych jest w archiwach hipotecznych. Ka˝dy tom zawiera par´ setek stron g´sto zapisanych.
To ksi´gi wieczyste z dziewi´tnastego wieku i pierwszych dziesiàtków dwudziestego wieku, w których
zapisane sà transakcje kupna-sprzeda˝y dóbr ziemskich, ró˝ne prawa i obowiàzki i inne informacje.
DwanaÊcie takich tomów to ksi´gi wieczyste DÓBR
WILANOWSKICH pod nazwà „WILLE ANIN”. Z nich
to m.in. mo˝na si´ dowiedzieç o historii poszczególnych parceli i zmiennoÊci ich prawnych w∏aÊcicieli,
osiad∏ych na dzia∏kach w rozparcelowanym terenie
na prze∏omie XIX i XX wieku, nazwanym ANIN”3.
Dzi´ki swoim wieloletnim poszukiwaniom autorka dotar∏a do nieznanych wczeÊniej informacji, które pozwalajà nam na nowo spojrzeç
na mijane codziennie domy, a tak˝e poznaç histori´ tych, których ju˝ nie ma. Ich malownicze
nazwy przywo∏ujà atmosfer´ dawnego Anina:
Osada Jutrzenka, Osada Niespodzianka, Willa
Marzenie, Willa Zacisze, Willa Âwietlana, Willa
˚ywiczna, Willa Niezapominajka...
Podczas tej w´drówki mijamy charakterystyczne miejsca, trwale wpisane w aniƒski pejza˝: Zakopiank´, w której od 1933 roku mieÊci∏a
si´ szko∏a powszechna, Snitkówk´, figur´ Matki
Boskiej Kodeƒskiej (autorka przywo∏uje histori´
cudownego obrazu, przywiezionego z Rzymu
do Kodnia przez wojewod´ litewskiego Miko∏aja

Weronika Girys-Czagowiec
1

2

3

Ukazywa∏y si´ one w lokalnej prasie – w miesi´czniku „Na Stra˝y” oraz w czasopiÊmie humorystycznym „Kolka aniƒska”.
Al. Krakowska to dzisiejsza ul. Marysiƒska, Al. Ârodkowa – ul. Stradomska (przez pewien czas równie˝
ul. Beliny-Pra˝mowskiego), Al. Parkowa – ul. Rzeêbiarska (równie˝ ul. Ks. Ignacego Skorupki).
B. Wo∏odêko-Maziarska, O starym Aninie inaczej.
Przewodnik towarzysko-historyczny i nie tylko,
Warszawa 2009, s. 15.

Matematyka, biologia, historia po angielsku

Tekst sponsorowany

– w Gimnazjum im. E. Bu∏haka rusza od wrzeÊnia klasa dwuj´zyczna
Lekcja biologii, matematyki i historii po angielsku? Dlaczego nie? I Spo∏eczne Gimnazjum Autorskie im. Emanuela Bu∏haka otwiera we wrzeÊniu roku szkolnego 2011/2012
klas´ dwuj´zycznà z wyk∏adowym j´zykiem
angielskim.
Nauczanie bilingwalne to nie nowoÊç. Prowadzone jest w Polsce od roku 1991/1992.
Obecnie funkcjonujà szko∏y z klasami dwuj´zycznymi na wszystkich etapach nauczania,
ale dwuj´zycznoÊç to strategia edukacyjna przede wszystkim w gimnazjach i liceach.
Celem takiego nauczania jest opanowanie
j´zyka obcego w sposób bieg∏y, przy jednoczesnym rozwijaniu kompetencji j´zykowych w zakresie j´zyka ojczystego, a tak˝e
poszerzanie wiedzy o kulturze i historii kraju
j´zyka docelowego. Nauczanie w klasie
dwuj´zycznej powinno tak˝e promowaç szeroko rozumiane war toÊci uniwersalne,
uczyç tolerancji i otwartoÊci na inne kultury
i tradycje. Nauka w klasie dwuj´zycznej
w gimnazjum b´dzie kontynuowana w naszym liceum, zatem uczeƒ ma szans´ pe∏nej
edukacji j´zykowej a˝ przez 6 lat. Wówczas
trzy lata gimnazjum zastàpià pod wzgl´dem
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j´zykowym nauk´ w tzw. klasie wst´pnej
czy zerowej liceum.
Nauczanie dwuj´zyczne w naszym gimnazjum b´dzie polegaç na realizacji treÊci programowych z j´zyka obcego (angielski)
w rozszerzonym zakresie 6 godzin tygodniowo oraz treÊci programowych z wybranych
zaj´ç w dwóch j´zykach, tj. w j´zyku polskim
oraz angielskim. W Bu∏haku przedmiotami nauczanymi bilingwalnie b´dà: biologia, matematyka i historia. Pragniemy aby nasi uczniowie osiàgali jeszcze lepsze wyniki w nauce j´zyków obcych, poznawali specjalistycznà terminologi´ angloj´zycznà, rozwijali swoje pasje i zainteresowania, a wszystko po to, by
u∏atwiç im podejmowanie trudnych decyzji
˝yciowych zwiàzanych z wyborem szko∏y
Êredniej i wy˝szej uczelni w Polsce lub poza jej granicami.
Absolwent klasy dwuj´zycznej naszego
gimnazjum b´dzie mia∏ wysokie kompetencje
j´zykowe, a tak˝e bardzo dobre przygotowanie do kontynuacji nauki w klasie dwuj´zycznej liceum, dwuj´zycznej matury z j´zyka obcego i przedmiotów nauczanych dwuj´zycznie. Ponadto ma on mo˝liwoÊç pomyÊlnego

zdania egzaminów j´zykowych FCE, CAE Uniwersytetu w Cambridge.
W styczniu odby∏o si´ pierwsze z dwóch planowanych spotkaƒ w ramach dni otwartych
naszych szkó∏. Licznie zgromadzeni kandydaci
oraz ich rodzice mieli okazj´ zapoznaç si´ z zasadami rekrutacji, us∏yszeç odpowiedzi na nurtujàce ich pytania oraz wziàç udzia∏ w pokazowej 20-minutowej lekcji matematyki w j´zyku
angielskim. Druga taka okazja b´dzie 12 marca
o godzinie 9.30 w budynku naszych szkó∏
przy ul. Jana Paw∏a 112 w Starej Mi∏oÊnie.
Serdecznie zapraszamy naszych przysz∏ych uczniów do I Autorskiego Gimnazjum
i wyboru klasy dwuj´zycznej jako kolejnego
etapu swojej drogi edukacji.
Marzena Sobieraj
– nauczycielka j´zyka angielskiego
w Pierwszym Gimnazjum Autorskim
i I Spo∏ecznym Liceum Ogólnokszta∏càcym
im. E. Bu∏haka
Informacja o klasie dwuj´zycznej
i zasadach rekrutacji do naszych szkó∏
na stronie www.szkolybulhaka.pl
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Moja przygoda z genealogià
– cioci Zosi. Pojecha∏am tylko na godzink´ lub dwie, a przesiedzia∏am ca∏y dzieƒ. Ciocia, ze swojà Êwietnà pami´cià, okaza∏a si´ skarbnicà najrozmaitszych historii i anegdot rodzinnych. OczywiÊcie wszystko, co ciocia
mi opowiada∏a, bardzo sumiennie notowa∏am.
Po wizycie u cioci
rozrysowa∏am moje
pierwsze drzewo.
Zajmowa∏o
ono
wtedy 6 stron A4 i liczy∏o 75 osób. Wydawa∏o si´ ogromne. DziÊ moje drzewo liczy ponad 500
osób, ma 3 metry
d∏ugoÊci na 1 metr
szerokoÊci. Wiem,
˝e to na pewno nie
koniec.
Nadal zaglàdam
do mojej walizki
z pamiàtkami rodzinnymi i... za ka˝dym razem odkrywam coÊ nowego.
Bronis∏awa i Stefan Domaƒscy z dzieçmi – oko∏o 1903 roku
Zauroczy∏a mnie
wiem o moich dziadkach, a zupe∏nie XIX-wieczna fotografia – pieczo∏owinic o pradziadkach. Nie mówiàc ju˝ cie przyklejana do kartoników ozdoo ich rodzeƒstwie czy rodzicach. Za- bionych na odwrocie litografiami chacz´∏am pytaç mam´, jej braci, ale oni rakterystycznymi dla atelier fotografa.
Przyglàdajàc si´ osobom na zdj´te˝ niewiele wiedzieli. Moi dziadkowie dawno ju˝ nie ˝yli. Uda∏am si´ ciach, próbuj´ sobie wyobraziç ich cowi´c do najstarszej osoby w rodzinie dzienne ˝ycie. Zadaj´ sobie pytania:
Wszystko zacz´∏o si´ od tekturowej
walizki i kilku pude∏ek z pamiàtkami
rodzinnymi, które dosta∏am od brata
mojej mamy. Z wielkim zapa∏em zacz´∏am porzàdkowaç dokumenty
i wtedy okaza∏o si´, ˝e poza osobami
z najbli˝szej rodziny nie jestem w stanie nikogo rozpoznaç, ˝e niewiele

Rewers – fotograf J.Grodzicki, Radom, 1898 r.
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Rewers – fotograf W. Rzewuski, Kraków

Stefan Domaƒski – 4 III 1894 r.

czym si´ zajmowali, co by∏o dla nich
wa˝ne? Kim byli ich rodzice, dziadkowie? Osoby te, nie˝yjàce od wielu lat,
nagle sta∏y mi si´ bliskie nie tylko z powodu pokrewieƒstwa.
Wtedy zda∏am sobie spraw´, ile
jeszcze pracy musz´ w∏o˝yç i ile czasu
poÊwi´ciç, ˝eby poznaç przesz∏oÊç
mojej rodziny. Ciocia Zosia mog∏a mi
powiedzieç tylko tyle, ile sama pami´ta∏a, a ja zapragn´∏am wi´cej – si´gnàç do korzeni i to jak najg∏´biej.
Nawet nie przypuszcza∏am, co mnie
czeka. Ile razy trzeba b´dzie odwiedziç archiwum i parafie, a przede
wszystkim zidentyfikowaç te parafie.
Nie wiedzia∏am, jakie trudnoÊci sprawi mi odczytanie i przet∏umaczenie
metryk doÊç niestarannie napisanych
po rosyjsku oraz jakie spotka mnie
rozczarowanie, kiedy okaza∏o si´, ˝e
interesujàce mnie ksi´gi parafialne
sp∏on´∏y w czasie II wojny... Jednak
coÊ zawsze znajduj´, co ka˝e mi iÊç
dalej, a tak˝e uczyç si´ na nowo historii, ale ju˝ bardziej szczegó∏owej i pojmowanej bardzo osobiÊcie. Poszukiwania genealogiczne to pasja, która
wymaga zaanga˝owania i wiedzy. T´
wiedz´ nieustannie pog∏´biam. Na
szcz´Êcie jest doÊç obfita literatura
na ten temat. Wiele informacji mo˝na
znaleêç równie˝ w internecie.
Joanna Januszewska
Polskie Towarzystwo Genealogiczne
jjanuszewska@poczta.onet.pl

rem, kartoflami, kiszonà lub
gotowanà kapustà, gotowanà brukwià, Êledziem, chlebem i innymi potrawami màcznymi. ˚ycie towarzyskie ustawa∏o na rzecz wspólnie odmawianych
modlitw, czasem te˝ lektury pobo˝nych ksià˝ek.
Dzisiaj czas Wielkiego Postu, podobnie jak inne praktyki chrzeÊcijaƒskie, zosta∏ mocno zliberalizowany. Ró˝nego rodzaju diety ponownie sà
tematem troski o zdrowie i niewiele majà wspólnego z aktualnym okresem liturgicznym. Pod koniec XIX wieku leczniczym aspektem g∏odówki
(znanym od staro˝ytnoÊci) zainteresowali si´
niemieccy lekarze. Próby leczenia g∏odówkà
okaza∏y si´ skuteczne nawet w przypadku
bardzo ci´˝kich schorzeƒ, m.in. nowotworów.
Pomimo uznania tej metody przez nowoczesnà

Post nie tylko wielki
9 marca, w Ârod´ Popielcowà, koƒczy si´ wyjàtkowo
d∏ugi w tym roku karnawa∏,
a rozpoczyna Wielki Post.
Kojarzony jest on przede
wszystkim z okresem poprzedzajàcym Wielkanoc.
Obok modlitwy i ja∏mu˝ny
KoÊció∏ zaleca w tym okresie tak˝e wstrzemi´êliwoÊç
od pokarmów mi´snych, alkoholu oraz g∏oÊnych
zabaw. Sam post nie jest jednak wy∏àcznym elementem tradycji chrzeÊcijaƒskiej
Od czasów staro˝ytnych praktykowano post
jako çwiczenie w wytrwa∏oÊci religijnej i element
pokuty oczyszczajàcej (obok dobrych uczynków). Nakazywali post staro˝ytni Egipcjanie,
Asyryjczycy, ˚ydzi, Celtowie, Majowie, Aztecy
czy Muzu∏manie – przede wszystkim przed
wi´kszymi Êwi´tami. Indianie poÊcili przed ró˝nego rodzaju inicjacjami i wtajemniczeniami, podobnie jak buddyÊci przed wstàpieniem do
klasztoru. W Staro˝ytnej Grecji indywidualnie
podejmowano si´ postu dla celów osobistych,
przewa˝nie zdrowotnych. Z przekazów pisanych
dowiadujemy si´, ˝e Platon i Sokrates przeprowadzali 10-dniowe g∏odówki. Plutarch zwyk∏
mówiç: zamiast w chorobie braç leki, lepiej g∏odowaç, choçby i jeden dzieƒ. Paracelsus uwa˝a∏
g∏odowanie za najwi´ksze lekarstwo. Pitagoras
g∏odowa∏ przez 40 dni przed swoim egzaminem
i rozpocz´ciem nauczania na Uniwersytecie
Aleksandryjskim (za: http://www.glodowka.pl).
Post chrzeÊcijaƒski, poprzedzajàcy Wielkanoc,
zosta∏ wprowadzony przez KoÊció∏ ju˝ w II w. Poczàtkowo obejmowa∏ tylko dwa dni (Wielki
Czwartek i Wielki Piàtek), z czasem zosta∏ rozciàgni´ty na ca∏y Wielki Tydzieƒ. Wyd∏u˝enie tego
okresu by∏o wskazane ze wzgl´du na katechumenów, którym podczas Wielkiejnocy udzielano
chrztu, co mia∏o byç poprzedzone odpowiednim
przygotowaniem (anga˝ujàcym wszystkich
cz∏onków KoÊcio∏a). Czas trwania Wielkiego Postu to przede wszystkim nawiàzanie do ewangelicznego przekazu na temat czterdziestodniowego postu Chrystusa na pustyni, a tak˝e motywów
ze Starego Testamentu, m.in. czterdziestoletniej
w´drówki narodu wybranego do ziemi obiecanej.
W zwiàzku z tym, ˝e z postu wykluczona jest ka˝da niedziela (na Wielki Post przypada a˝ 6 niedziel), stàd ca∏y okres jest wyd∏u˝ony o kilka dni
i zaczyna si´ w Ârod´ Popielcowà. Posypywanie
g∏ów popio∏em tego dnia jest jednà z form dawnej pokuty publicznej, do XI w. przeznaczonà tylko dla nawracajàcych si´ grzeszników.
W Polsce Ârod´ Popielcowà nazywano tak˝e
wst´pnà Êrodà (wst´p do uroczystoÊci wielkopostnych i wielkanocnych) oraz Popielcem. We
wszystkich koÊcio∏ach posypuje si´ g∏owy popio∏em z ubieg∏orocznych palm wielkanocnych.
Jeszcze sto lat temu nie wygasa∏y tego dnia
wszystkie zabawy karnawa∏owe (zapustowe), na
wsiach Êciera∏y si´ ze sobà: nastajàcy okres powagi z przemijajàcym czasem uciech. W wielu domach, szczególnie ubo˝szych, na ca∏e szeÊç tygodni znika∏o ze sto∏ów mi´so, t∏uszcze zwierz´ce,
cukier i miód. ˚ywiono si´ g∏ównie postnym ˝u-

medycyn´, do dzisiaj wywo∏uje ona kontrowersje i jest praktykowana przede wszystkim
w oÊrodkach medycyny naturalnej.
Post, kojarzony z pokutà i ascetycznym modelem ˝ycia, poza okresem Êredniowiecza nie
by∏ popularnym tematem w sztuce i literaturze.
Odmawianie w∏asnemu cia∏u przyjemnoÊci dla
osiàgni´cia wy˝szych celów nie jest ∏atwà praktykà, nawet dla osób wierzàcych. Wcià˝ aktualne jest przes∏anie obrazu Petera Breugla „Wojna postu z karnawa∏em”, który na j´zyk poetycki prze∏o˝y∏ Jacek Kaczmarski. Przypomn´ znamienne zakoƒczenie tego utworu:
Dusza moja – pragnie postu,
cia∏o – karnawa∏u!
Joanna Czy˝

PARTNER

JUDO FIGHT CLUB
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Poczàtek wiosny – obyczaje i zwyczaje
Pierwszy dzieƒ wiosny od
wieków mia∏ dla ludzkoÊci
ogromne znaczenie. Równonoc, czyli doba, w czasie
której dzieƒ trwa tyle samo
co noc, promienie s∏oneczne
padajà na równik pod kàtem 90 stopni, jest tradycyjnie uwa˝ana za koniec
mrocznej, groênej zimy, a poczàtek nowego, pi´knego, pe∏nego nadziei roku. Jest wi´c dniem magicznym i wyjàtkowym. Wiosna to ciep∏e promyki s∏oƒca, topniejàcy Ênieg i budzàca si´ do ˝ycia
przyroda – to czas po˝egnania d∏ugiej i trudnej zimy, czas zasiewów i czekania na plony.
W dawnych czasach mieszkaƒcy wsi i miast
wierzyli, ˝e pewne obrz´dy magiczne przyÊpieszà jej nadejÊcie. Jednym z tych obrz´dów zachowanych do dzisiaj jest topienie marzanny,
zwyczaj, którego poczàtki si´gajà XV wieku.
W niektórych cz´Êciach Polski rozwiàzywano
snopki w stodo∏ach, aby szcz´Êcie i dobrobyt goÊci∏ w domach. Jednak wi´ksza cz´Êç Polski obchodzi∏a dzieƒ 25 marca jako pierwszy dzieƒ
wiosny, tego dnia obchodzono Âwi´to Matki
Boskiej Wiosennej. Wierzono, ˝e tego dnia otwiera si´ ziemia, aby przyjàç w swe ∏ono pierwsze

ziarna i rodziç nowe ˝ycie. Kalendarzowa wiosna
przypada na dzieƒ 21 marca, zbiega si´ to
z astrologicznà wiosnà, w której pierwszym znakiem zodiaku jest znak Barana.
Kolejny obyczaj wiàza∏ si´ z pierwszym
wiosennym grzmotem, gdy˝ to on w∏aÊnie by∏ symbolicznym gestem zap∏odnienia ziemi. Te zwyczaje zgin´∏y jakoÊ
w naszej codziennoÊci i jedynym, który
pozosta∏, jest topienie marzanny – zbieg∏o si´ ono z Dniem Wagarowicza, który
mieÊci si´ w tradycji jako dzieƒ Êwiàteczny, bo odwraca zwyk∏à kolej rzeczy i chce
wnieÊç Êwie˝y powiew wiosny.
Topienie marzanny jest zwane powszechnie czarowaniem wiosny.
W XV wieku marzann´ wykonanà ze
s∏omy, ga∏ganków lub konopi, które
symbolizowa∏y Êmierç i jednostajnoÊç,
topiono w rzekach, stawach, jeziorach,
uprzednio jà podpalajàc. Te rytua∏y mia∏y przyÊpieszyç przybycie wiosny i zapewniç urodzaj
na ca∏y rok. Mia∏y na celu zaklinanie urodzaju
i by∏y magià „dobrego poczàtku”. Po utopieniu
lub spaleniu marzanny wprowadzano do wsi
królewny i gaik – symbol ˝ycia. Królewny by∏y
wybierane z grupy najpi´kniejszych dziewczyn

ze wsi, wystrojone w królewskie szaty wnosi∏y
pomyÊlnoÊç i szcz´Êcie. Królewny nios∏y ze
sobà gaik – zielonà ga∏àê przyozdobionà wstà˝kami lub papierowymi kwiatami.

Topienie marzanny jest obyczajem powszechnym w obecnych czasach. Uczniowie wawerskich szkó∏ przygotowujà swojà w∏asnà szkolnà
marzann´ i jadà jà topiç nad Wis∏´. Wszystkim
zale˝y na tym, aby wiosna jak najszybciej zawita∏a w nasze progi.
Ilona Szymaƒska

Gwiazdy ocenià szanse m∏odej kinematografii
Po raz czwarty NoveKino Praha b´dzie goÊciç
Praski Festiwal Filmów M∏odzie˝owych. Ju˝
16 marca do przeglàdu konkursowego stanà
nades∏ane z ca∏ego kraju krótkometra˝owe
filmy m∏odych ludzi zajmujàcych si´ amatorskà produkcjà filmowà. Festiwal od pierwszej
edycji cieszy si´ du˝ym zainteresowaniem ze
wzgl´du na atrakcyjne nagrody, a tak˝e profesjonalistów zasiadajàcych w jury.
Pomys∏odawcà festiwalu jest Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci, organizacja
po˝ytku publicznego od kilkunastu lat prowadzàca dzia∏ania prospo∏eczne na rzecz
dzieci i m∏odzie˝y. W tym roku zostanie rozdane dziesi´ç statuetek, pula nagród przekracza dwanaÊcie tysi´cy z∏otych. G∏ównym
sponsorem jest firma Wedel, partnerami
wydarzenia sà te˝ Urzàd Dzielnicy Praga
i Warszawska Szko∏a Reklamy. Do mocnych
stron festiwalu nale˝y rokrocznie sk∏ad jury.
Od poczàtku byli to szanowani specjaliÊci,
znani z pierwszych stron gazet, wystarczy
wymieniç Paw∏a Sal´, Marka Piwowskiego
czy Bogus∏awa Lind´.
„To ogromny atut festiwalu, zupe∏nie innà
wartoÊç ma dla m∏odzie˝y ocena, a przy okazji kilka dobrych rad od ludzi, którzy odnieÊli
sukces. Poziom nades∏anych prac jest co roku wy˝szy.””- mówi dyrektor festiwalu Jaros∏aw Adamczuk. Na wydarzenie sà zapraszani
tak˝e m∏odzi dziennikarze prasowi i radiowi,
w samym przeglàdzie mo˝e wziàç udzia∏ ka˝dy,
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kto chce pokibicowaç uczestnikom oraz obejrzeç prawdziwie niekomercyjne kino.

W pokazie konkursowym zobaczymy tak˝e
film nakr´cony przez m∏odzie˝ z Gimnazjum
Nr 106 przy Bajkowej pt. Fizyka Ró˝owego Króli-

ka. M∏odzie˝ z tej szko∏y bra∏a udzia∏ w warsztatach filmowych, które b´dà kontynuowane
od po∏owy marca. Mo˝e wziàç w nich udzia∏
m∏odzie˝ zamieszka∏a na terenie naszej Dzielnicy. Zapisaç si´ i uzyskaç informacje mo˝na piszàc na adres: biuro@serduszko.org.pl.
Festiwalowi b´dà towarzyszyç warsztaty filmowe dla m∏odzie˝y oraz konferencja prasowa
z udzia∏em cz∏onków jury. Wi´cej informacji,
laureaci, galeria zdj´ç na stronie internetowej
festiwalu www.ffm.org.pl.
Informacja o organizatorze:
Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci
(www.serduszko.org.pl) jest organizacjà po˝ytku publicznego. Od pi´tnastu lat dzia∏a prospo∏ecznie na rzecz dzieci i m∏odzie˝y. Zajmuje
si´ dzia∏alnoÊcià charytatywnà, pomocowà
i edukacyjnà. Mo˝e si´ pochwaliç realizacjà
wielu projektów kulturalnych, w tym ogólnopolskiego festiwalu filmów m∏odzie˝owych,
rozpocz´∏a wydawanie w∏asnego pisma. Od lat
prowadzi na terenie Warszawy warsztaty
dziennikarskie, fotograficzne i filmowe. Trzonem dzia∏alnoÊci spo∏ecznej jest prowadzenie
Âwietlic Socjoterapeutycznych i Klubów M∏odzie˝owych. Z pomocy – dzia∏aƒ prewencyjnych i wyrównawczych korzysta rocznie ponad szeÊçdziesi´ciu wychowanków, dzieci
z tzw. „rodzin problemowych” zamieszkujàcych
dzielnice Wola i Praga Pó∏noc.
Olga Banach

Wydarzenia kulturalne w Dzielnicy Wawer w marcu
DLA DZIECI
● 19 marca (sobota), godz. 15.00
„O Królu Apsiku” – przedstawienie dla dzieci
w wykonaniu aktorów teatru „Narwal”
B´dzie to opowieÊç o nadàsanym królu, który
na wszystkich patrzy∏ z góry i nosi∏ nos zadarty do góry. I z tego nadàsania dosta∏ szalonego kichania... Organizator: Klub Kultury „RadoÊç”, ul. Planetowa 36.
● 19 marca (sobota), godz. 15.00
Spektakl teatralny dla dzieci pt. „Stoliczku nakryj
si´” w wykonaniu aktorów teatru Art-Re z Krakowa.
Przedstawienie na podstawie baÊni braci Grimm.
OpowieÊç o trzech braciach wyruszajàcych w Êwiat
w poszukiwaniu szcz´Êcia. Ka˝dy zatrudnia si´ u innego rzemieÊlnika. Za prac´ otrzymujà niezwyk∏à zap∏at´. W drodze powrotnej do domu trafiajà do karczmy,
gdzie zostajà oszukani przez chciwego karczmarza.
Organizator: Klub Kultury „Anin”, ul. V Poprzeczna 13
PRZESTAWIENIA TEATRALNE
24 marca (czwartek), godz. 18.00
Premiera spektaklu teatru KOT w Teatrze Staromiejskim ul. Jezuicka –,, Nieobecni”. Wst´p wolny.
Organizator: Klub Kultury „Marysin”, ul. Korkowa 96
●

KONCERTY PRZEGLÑDY
● 12, 13, 14.03 (sobota, niedziela, poniedzia∏ek), godzina przes∏uchaƒ uzale˝niona jest
od iloÊci zg∏oszeƒ i zostanie podana na stronie
www.kkzastow.com w dniu 3 marca.
XV Ogólnopolski Przeglàd Piosenki Dzieci´cej i M∏odzie˝owej „RozÊpiewany Wawer” – przes∏uchania konkursowe. Przed profesjonalnym jury swoje umiej´tnoÊci wokalne zaprezentujà uczestnicy Przeglàdu. Warunkiem udzia∏u jest przes∏anie zg∏oszenia do 22 lutego.
Organizator: Klub Kultury „Zastów”, ul. Lucerny 13.
● 16 marca (Êroda) godz. 18.00
„Kobieto, puchu marny...” – koncert zespo∏u
„Alex i Babki”.
Koncert z okazji Dnia Kobiet. W programie piosenki o mi∏oÊci, np. „Odrobina szcz´Êcia w mi∏oÊci”,
piosenki ukazujàce kobiety w nieco satyrycznym
Êwietle, np. „Ballada o Jagience” oraz ˝arty, dowcipy i scenka kabaretowa zwiàzane z kobietà w ró˝nych
rolach ˝yciowych. Wst´p wolny. Organizator: Klub
Kultury „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10.
SPOTKANIA, PROJEKCJE, WYK¸ADY
● 14 marca (poniedzia∏ek) godz. 16.00
„Dooko∏a chiƒskich granic” – Spotkanie z podró˝nikiem Krzysztofem Dworczykiem
Chiny to jedno z najwi´kszych paƒstw Êwiata. Kraj
ten graniczy z wieloma paƒstwami, takimi jak m. in.: Indie, Kazachstan, Mongolia, Nepal, Pakistan, Wietnam.
Podczas spotkania zaprezentowane zostanà slajdy ukazujàce ˝ycie na mongolskim stepie, tradycyjny targ
zwierzàt w Kaszgarze, krajobrazy pustynne zachodnich
Chin, wspania∏e graniczne wodospady Detian i wiele
innych atrakcji znajdujàcych si´ w terenach przygranicznych Chiƒskiej Republiki Ludowej. Organizator:
Klub Kultury „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10.
● 16 marca (Êroda), godz. 18.00
„Gdyby nie Ênieg, czyli po˝egnanie zimy” – spotkanie z cyklu „Âroda z poezjà”; Organizator: Klub
Kultury „Falenica”, ul. W∏ókiennicza 54.
● 26 marca (sobota), godz. 17.00
„O czym nie wie nikt” – projekcja filmu z cyklu Nowe Kino Duƒskie. Søren Kragh-Jacobsen („Mifune”)
nale˝y do czo∏ówki duƒskich re˝yserów i jest jednym

z czterech sygnatariuszy manifestu Dogmy (obok von
Triera, Vinterberga i Levringa). W roli g∏ównej
w „O czym nie wie nikt” obsadzi∏ Andersa W. Berthelsena, znanego polskiej publicznoÊci z „Mifune”
i „W∏oskiego dla poczàtkujàcych”. Organizator: Klub
Kultury „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10.
WYSTAWY, WARSZTATY, KONKURSY
● 14/15 marca (poniedz./wtorek), godz. 10.00
Eliminacje dzielnicowe w XXXIV Konkursie Recytatorskim dla dzieci i m∏odzie˝y „Warszawska Syrenka”.
Organizator: Klub Kultury „Anin”, ul. V Poprzeczna 13.
● 18 marca (piàtek) godz. 18.00
Wystawa prac malarskich uczestniczek sekcji
malarstwa dla doros∏ych. Organizator: Klub Kultury
„Marysin”, ul. Korkowa 96.
● 21 marca (poniedzia∏ek), godz. 8.00–10.00
Przyjmowanie Marzann w XV Konkursie Plastycz nym „Marzanna”. Warunkiem udzia∏u w konkursie
jest przes∏anie zg∏oszenia do 11 marca. Organizator:
Klub Kultury „Zastów”, ul. Lucerny 13.
● 21 marca (poniedzia∏ek), godz. 17.00
Rozstrzygni´cie konkursu i rozdanie nagród
w XV Konkursie Plastycznym „Marzanna” podczas
imprezy plenerowej pod nazwà „Wawerskie Âwi´to
Wiosny”. Organizator: Klub Kultury „Zastów”, ul.
Lucerny 13.
● 22 marca (wtorek) godz. 9.30
„Ekologiczny Pierwszy Dzieƒ Wiosny” – zaj´cia
warsztatowe dla uczniów I klasy SP 140.
Promowanie Mi´dzynarodowego Roku Lasów –
poznanie fauny i flory otaczajàcego nas Êrodowiska,
uczenie dzieci proekologicznych zachowaƒ, nadanie
ekoodpadom drugiego ˝ycia – praca zbiorowa. Organizator: Klub Kultury „RadoÊç”, ul. Planetowa 36.
● 23 marca (Êroda), godz. 18.00
„Podró˝ po Islandii” – relacja z projektu Stowarzyszenia „Akademia ¸ucznica”, w programie: wernisa˝
wystawy fotograficznej oraz projekcja filmu. Organizator: Klub Kultury „Falenica”, ul. W∏ókiennicza 54.
● 24 marca (czwartek), godz. 10.00 – 12.00
Poranne warsztaty muzyczne dla dzieci kl. „0”–III
pt. „Na ludowà nut´”. Organizator: Klub Kultury
„Marysin”, ul. Korkowa 96.
● 31 marca (czwartek), godz. 14.00
Uroczyste rozdanie nagród w konkursie “Skrzy dlaty Êwiat” i wernisa˝ prac 30.03 –2.04.2011 r. Organizator: Klub Kultury „Marysin”, ul. Korkowa 96.
TURNIEJE, INNE
12 marca (sobota), godz. 10.00
I Ogólnopolski Turniej Szachowy „Smerfogranie
2011” s´dziowany przez arc. Agnieszk´ Brustman. 9.00–10.00 – zapisy, 10.00 – rozpocz´cie
turnieju, 14.00 – zakoƒczenie turnieju. Organizator:
Klub Kultury „Anin”, ul. V Poprzeczna 13.
● 21 marca (poniedzia∏ek) godz. 13.00
„Powitanie Wiosny” – impreza okolicznoÊciowa
dla uczestników sekcji. Organizator: Klub Kultury
„RadoÊç”, ul. Planetowa 36.
● 21 marca (poniedzia∏ek), godz. 17.00
„XV Wawerskie Âwi´to Wiosny” impreza plenerowa. Razem przywo∏ajmy wiosn´! Czekamy na
wszystkich ch´tnych do po˝egnania zimy i powitania wiosny! Ch´tni b´dà mogli wziàç udzia∏ w wiosennej zabawie, konkursach, a tak˝e wykonaç kolorowe kwiaty podczas miniwarsztatów plastycznych.
Zap∏onà du˝e ogniska, w których ka˝dy b´dzie móg∏
upiec kie∏bask´, a potem spaliç marzanny. Organizator: Klub Kultury „Zastów”, ul. Lucerny 13.
●

23 marca (Êroda), godz. 16.30
„Bàdê zawsze pi´kna” – Spotkanie z konsultantkà
firmy Oriflame. Pokaz makija˝u, sposobu piel´gnacji d∏oni i prezentacja kosmetyków, porady wiza˝ystki. B´dzie równie˝ mo˝liwoÊç otrzymania karty
rabatowej na produkty firmy Oriflame. Wszyscy
uczestnicy spotkania otrzymajà bezp∏atny katalog.
Wst´p wolny. Organizator: Klub Kultury „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10.
● 26 marca (sobota), godz. 10.00
Amiwawa – ogólnopolskie spotkanie wszystkich
mi∏oÊników komputera Amiga i kompatybilnych.
Na AmiWaWa b´dzie mo˝na zobaczyç i pobawiç si´
AmigàOne, SAM flex z najnowszà wersjà AmigaOS,
Pegasosem II wraz z najnowszà wersjà MorphOS-a,
Amigà „klasycznà”. B´dzie mo˝na porozmawiaç
w przyjaznej atmosferze z Amigowcami, wymieniç
doÊwiadczenia itp. Organizator: Klub Kultury „Anin”,
ul. V Poprzeczna 13.
● 26 marca (sobota)
Termin nadsy∏ania zg∏oszeƒ do XIV Przeglàdu
TwórczoÊci Muzycznej Dzieci i M∏odzie˝y „KOGUCIK 2011”. Organizator: Klub Kultury „RadoÊç”, ul.
Planetowa 36.
● 27 marca (niedziela), godz. 10.00
IV Turniej Bryd˝a Sportowego o Mistrzostwo
Dzielnicy Wawer 2011. Turniej s´dziowany przez
s´dziego PZBS W∏odzimierza Sucheckiego. Organizator: Klub Kultury „Anin”, ul. V Poprzeczna 13.
●

OFERTA KULTURALNA BIBLIOTEKI
Wystawy:
● Wystawa prac rysunkowych „Zabawy na Êniegu”.
Wypo˝yczalnia Nr 59 Marysin Wawerski, ul. Króla Maciusia 10.
● Malarstwo portretowe Wac∏awa Piotrowskiego,
Biblioteka G∏ówna – Czytelnia Naukowa, ul. Trawiasta 10, „Galeria Na Trawiastej”.
● Wystawa prac Walerego Âle˝uka pejza˝e, martwe
natury (olej i akwarela). Biblioteka G∏ówna, Anin,
ul. Trawiasta 10, „Galeria Na Trawiastej”.
● Rok Czes∏awa Mi∏osza z okazji 100. rocznicy uro dzin poety – wystawa poÊwi´cona twórczoÊci poety, Biblioteka G∏ówna, Wypo˝yczalnia Nr 87, ul.
Trawiasta 10.
● Micha∏ Elwiro Andriolli ilustracje do „Pana Tade usza”, Biblioteka G∏ówna, Czytelnia Naukowa
nr XIII, ul. Trawiasta 10, „Galeria Na Trawiastej”.
● „Âwidermajer pod sosnami” – wystawa fotografii
Marty Âli˝ewskiej. Wypo˝yczalnia Nr 26, ul. B∏´kitna 32.
Spotkania z pisarzami:
● 12 marca (sobota), godz. 16.00.
Drugie spotkanie „Sobotniego Klubu Biblioteki”
z cyklu „Mowy okolicznoÊciowe w naszym ˝yciu”
prowadzone przez Bogdana Falickiego. Wypo˝yczalnia Nr 121, Mi´dzylesie, ul. ˚egaƒska 1
Pogadanki:
● 14 marca (poniedzia∏ek) godz. 12.00. Spotkanie staropolskie (cykl) pt.: „Zakonnik poeta
– b∏. W∏adys∏aw z Gielniowa”.
● 21 marca (poniedzia∏ek), godz. 14.00. Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Ksià˝ki, rozmowa
o ksià˝ce Sándora Márai „Pierwsza mi∏oÊç”. Wypo˝yczalnia nr 25, Falenica, ul. Walcownicza 14.
Lekcje biblioteczne:
● 30 marca (czwartek), godz. 10.00. „W marcu
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jak w garncu – przys∏owia ludowe” – lekcja biblioteczna dla przedszkolaków. Wypo˝yczalnia
nr 59, Marysin Wawerski, ul. Króla Maciusia 10.
G∏oÊne czytanie:
● 23 marca godz. 10.00. L. J. Kern” Karampuk”,
czytanie i rysowanie Wypo˝yczalnia Nr 59 Marysin Wawerski, ul. Króla Maciusia 10.
● G∏oÊne czytanie baÊni i bajek, Oddzia∏ dzieci´cy,
Anin ul. Trawiasta 10:
- 15.03.2011 r., godz. 13.00 – „Spadajàca
gwiazda” – baÊƒ indiaƒska,
- 18.03.2011 r., godz. 16.30 – „Kopciuszek”
– baÊƒ francuska,
- 22.03.2011 r., godz. 13.00 – „Âniegowa ˝ona” – baÊƒ japoƒska,
- 25.03.2011 r., godz. 16.30 – „Jamie Fareel
i m∏oda dama” – baÊƒ irlandzka,

- 29.03.2011 r., godz. 13.00 – „UÊpiony ksià˝´” – baÊƒ grecka.
Warsztaty Integracyjne dla Niepe∏nosprawnych
Intelektualnie Stowarzyszenia Rodzin i Przyjació∏
Osób z UpoÊledzeniem Umys∏owym „Chata z Pomys∏ami”. Oddzia∏ dzieci´cy, Anin, ul. Trawiasta 10.
● 17.03.2011 r. (czwartek, godz. 11.00).
● 24.03.2011 r. (czwartek, godz. 11.00).
● 31.03.2011 r. (czwartek, godz. 11.00).
Warsztaty plastyczne:
● Warsztaty plastyczne dla przedszkolaków w wieku 5–6 lat – ka˝da Êroda, godz. 16.30 Oddzia∏
dzieci´cy, Anin ul. Trawiasta 10.
● „Brykajàce Maluszki” – zaj´cia ruchowe dla dzieci
w wieku 1–3 lata – ka˝dy wtorek, godz. 10–11. 00,
Oddzia∏ dzieci´cy, Anin ul. Trawiasta 10.

„Jeden dzieƒ w roku”
na Wilgi z Klubem Kultury „RadoÊç”
Koncert noworoczny „Jeden dzieƒ w roku”
przygotowany przez Klub Kultury „RadoÊç” odby∏ si´ 29 stycznia 2011 r.
W ten wyjàtkowy styczniowy wieczór rodziny
wyst´pujàcych dzieci, mieszkaƒcy osiedla oraz
zaproszeni goÊcie mieli okazj´ zapoznaç si´
z osiàgni´ciami i umiej´tnoÊciami dzieci i m∏odzie˝y b´dàcych uczestnikami sekcji klubowych
– naszych wychowanków.
Z oczywistych wzgl´dów nie byliÊmy w stanie
pokazaç dorobku wszystkich sekcji, a tak˝e
wszystkich aspektów pracy Klubu. Koncert to
jedynie czàstka tego, co mo˝emy zaoferowaç
wszystkim zainteresowanym: dzieciom, m∏odzie˝y, doros∏ym oraz seniorom. Jego realizacja
mog∏a dojÊç do skutku dzi´ki ˝yczliwoÊci i wielkiej przychylnoÊci pani Bo˝enny Kuskowskiej,
dyrektor Szko∏y Podstawowej nr 140. To w∏aÊnie
dzi´ki niej znalaz∏o si´ miejsce, gdzie mo˝na by∏o zrealizowaç to noworoczne przedsi´wzi´cie.

Konkursy/ Testy/Quizy:
Quiz ze znajomoÊci bajek dla dzieci w kategorii
wiekowej 6–10 lat. Czas trwania: 1.03–31.03.
2011 r. Wypo˝yczalnia Nr 26, Wawer, ul. B∏´kitna 32.
● Konkurs czytelniczy – krzy˝ówka dla dzieci
w wieku 7–9 lat na podst. ks. „Staro˝ytna Grecja
i olimpiady” Mary Pope Osborn i Natalie Pope
Boyce, Oddzia∏ dzieci´cy, Anin ul. Trawiasta 10.
● Konkurs plastyczny „Marzanna zimowa panna”
termin sk∏adania prac: 31 marca, Wypo˝yczalnia
Nr 59, Marysin Wawerski, ul. Króla Maciusia 10.
● Konkurs wiedzy o Michale Elwiro Andriollim „I Ty
zostaw swój Êlad”. Czytelnia Naukowa nr XIII, ul.
Trawiasta 10.
èród∏o:
Wydzia∏ Kultury
Urz´du Dzielnicy Wawer
●

szpagaty, piruety, pointy nie sprawia∏y im zbytniej trudnoÊci. PublicznoÊç nagrodzi∏a ich wyst´p zas∏u˝onymi brawami.
Kolejnych wykonawców przygotowa∏a pani
El˝bieta Osiak – muzyk, pedagog. Ludwik van

Jako pierwszy wystàpi∏
Dzieci´co-M∏odzie˝owy
Zespó∏ Estradowy dzia∏ajàcy przy KK „RadoÊç”
od wielu lat, przechodzàcy ciàg∏e przeobra˝enia,
przy zmieniajàcym si´
sk∏adzie, ale niezmiennie
pod kierunkiem p. Jerzego Ostrowskiego – muzyka, aran˝era, pedagoga.
Choreografi´ przygotowa∏a p. Anna Marek – instruktor taƒca, pedagog.
W nowych interpretacjach licznie zgromadzoDzieci´co-M∏odzie˝owy Zespó∏ Estradowy
na publicznoÊç wys∏uchaBeethoven powiedzia∏ ˝e „Muzyka powinna za∏a tradycyjnych kol´d i pastora∏ek, które jeszcze raz
pa∏aç p∏omieƒ w sercu m´˝czyzny i nape∏niaç
przybli˝y∏y niezwyk∏à magi´ Âwiàt Bo˝onarodze∏zami oczy kobiety”. S∏uchajàc gry na pianinie
niowych i przenios∏y w ten niepowtarzalny klimat.
uczniów pani Eli widaç by∏o, ˝e oni rozumiejà
Z zespo∏ami baletowymi
s∏owa pi´knego aforyzmu. Najstarszy z „pianina co dzieƒ pracuje pani
stów” Filip Modrzejewski – laureat wielu nagród
Monika Waga – instruktor
i wyró˝nieƒ, k∏adàc r´ce na klawiaturze, z wielkà
taƒca, fitness, choreograf,
wprawà wprowadzi∏ zas∏uchanà publicznoÊç
pedagog. Pani Monika
w fascynujàcy Êwiat dêwi´ków.
przygotowa∏a do wyst´pu
Na zakoƒczenie wystàpi∏y dwie grupy dziewdwa zespo∏y. Mo˝na by∏o
czàt ze studia taƒca nowoczesnego z elementazobaczyç jak dziewczynki
mi gimnastyki artystycznej „ALEXIA” – prowataƒczà w grupie poczàtkudzone przez panià Ann´ Marek – instruktora
jàcej i jakie efekty osiàgajà
taƒca, fitness, choreografa, pedagoga. Po∏àczopo kilku latach çwiczeƒ.
ne grupy (m∏odsze i starsze dziewcz´ta) bardzo
„Balerinki” – najm∏odsze
dynamicznie i ˝ywio∏owo zaprezentowa∏y uk∏ad
adeptki taƒca klasycznego
taneczny ze wstà˝kami. Naprawd´ by∏o na co
podbi∏y serca publicznoÊci
popatrzeç!
pomimo bardzo okrojonego sk∏adu... wystàpi∏y tylko
Ma∏gorzata KwaÊna
trzy dziewczynki, ale za to
GoÊcinne progi SP 140 szybko zape∏niajà si´ publicznoÊcià
Autor
zdj´ç:
Filip Modrzejewski
jakie urocze! W ró˝owych
W sobotni wieczór goÊcinne progi szkolne
strojach baletowych wyglàda∏y jak cukiereczki.
bardzo szybko zape∏ni∏y si´ publicznoÊcià. Na
Grupa „Arabesek” taƒczàca ju˝ kilka lat pokaKlub Kultury „RadoÊç”
rozpocz´cie programu czeka∏a nie tylko wiza∏a klas´ – wdzi´k, urok, pi´knà postaw´
ul. Planetowa 36, Warszawa
downia, ale równie˝ podekscytowani m∏odzi
i umiej´tnoÊci zaprezentowa∏a w programie pt.
Tel. 22 615-73-28
wykonawcy.
„Przebudzenie”. Wykonywane przez dziewcz´ta
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Artystyczna zima z Klubem Kultury „Zastów”
Oj, by∏o ciekawie podczas warsztatów zorganizowanych w ramach akcji „Zima w mieÊcie”
w Klubie Kultury „Zastów”! Oferta programowa
cieszy∏a si´ du˝ym zainteresowaniem i niemal˝e
ka˝dego dnia klubowa sala zmienia∏a swój charakter. Królowa∏y
muzyka, plastyka i taniec.
W „Pracowni Mistrza Van Gogha” powstawa∏y prawdziwe dzie∏a,
a uczestnicy z wypiekami na twarzy
s∏uchali opowieÊci o tajemnicach
Malarza. Prace wykonane w trakcie
warsztatów z pewnoÊcià mog∏yby
byç ozdobà niejednej galerii.

∏a pierwsze kroki w Êwiecie dêwi´ków, a starsi
uczyli si´ wspólnego muzykowania. W feryjne popo∏udnia nasza sala równie˝ zamieni∏a si´ w taneczny parkiet, na którym pojawi∏y si´ m∏ode talenty. Ka˝dy móg∏ zataƒczyç do muzyki Michaela
Jacksona i nauczyç si´
ciekawej choreografii.
Warsztaty, oprócz dobrej zabawy, zainspirowa∏y uczestników do
rozwijania swoich zainteresowaƒ.
KKZ

URODZINY DLA DZIECI W WIEKU 3–7 LAT

„Muzyka dla ka˝dego” to warsztaty, w których
uczestniczyli zarówno nowicjusze, jak i osoby
zg∏´biajàce swojà du˝à ju˝ wiedz´. Uczestniczàc
w zabawach muzycznych, m∏odsza grupa stawia-

Zrób swojemu dziecku niespodziank´ i zorganizuj mu
imprez´ urodzinowà w Klubie Kultury „Zastów”. Urodziny wÊród Indian, Ksi´˝niczek, Piratów i przyjació∏
Kubusia Puchatka b´dà niezapomnianym prze˝yciem.
GoÊcie jubilata wyruszà we wspania∏à podró˝ przez góry i lasy, mijajàc po drodze zamki i niezwyk∏e zwierz´ta.
Ju˝ od 5 lutego oferujemy dwie godziny wspania∏ej zabawy urodzinowej.
Rezerwacja w Klubie w godzinach 15.00–19.00.
Bli˝sze informacje na stronie www.kkzastow.com
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Foyer wawerskiej biblioteki
Przez pewien czas biblioteka przy skrzy˝owaniu
ul. B∏´kitnej z Solidnà w czwartkowe wieczory t´tni∏a ˝yciem. Zajrza∏am tam i spotka∏am interesujàcych
ludzi, zajmujàcych si´ czymÊ, czego wczeÊniej
w Wawrze nie spotka∏am... Przeprowadzi∏am krótkà
rozmow´ z pomys∏odawcà ca∏ego projektu – Panem
Ryszardem Jakubowskim.
HK: „Teatr Wawra na Wygnaniu” – co kryje
si´ pod tà tajemniczà nazwà?
RJ: Trudne pytanie, na które ci´˝ko odpowiedzieç
bez nara˝ania si´ ró˝nym „bardzo wa˝nym” osobom.
Przede wszystkim kryje si´ zespó∏ ludzi, którzy
chcieli i nadal chcà stworzyç coÊ, co teoretycznie
stworzone byç nie mo˝e i nikomu dotàd si´ nie uda∏o. Tym „czymÊ” jest teatr w dzielnicy najbardziej zaniedbanej pod wzgl´dem dost´pu jej mieszkaƒców
do dóbr kultury. Prosz´ sobie wyobraziç, ˝e choç
mamy w Wawrze kilka domów kultury i bibliotek, to
jego mieszkaƒcy, chcàc uczestniczyç w wydarzeniach kulturalnych, muszà udaç si´ do centrum albo
przynajmniej na Prag´, gdzie od pewnego czasu
dzieje si´ du˝o i dzieje si´ dobrze. U nas w Wawrze
nadal panuje dziwne przekonanie, ˝e skoro raz na kilka miesi´cy pojawi si´ jakiÊ artysta i wystàpi przed
kilkusetosobowà widownià, to w zupe∏noÊci wystarczy i zaspokoi ca∏kowicie zapotrzebowanie na kultur´ i sztuk´. Co jakiÊ czas pojawi si´ w jakimÊ domu
kultury zaproszony artysta lub zespó∏ artystyczny
i na tym koniec. MieliÊmy ochot´ to zmieniç, chcieliÊmy, aby i Wawer mia∏ swój teatr, aby choç raz
na tydzieƒ ludzie mogli oderwaç si´ od swoich obowiàzków i telewizorów... Dlaczego ma tu byç pustynia kulturalna? Jedno prywatne kino w Falenicy i niewielka grupa teatralna tam˝e to o wiele za ma∏o.
A dlaczego na wygnaniu?
Mia∏o byç dobrze, a wysz∏o – po polsku. W Wawrze nie ma ani jednej sali widowiskowej z prawdziwego zdarzenia, nie ma ˝adnego zaplecza, nie ma miejsca na próby... I nie ma obiektów, które mo˝na by
w tym celu adaptowaç. Ale przede wszystkim nie ma
˝adnego zainteresowania ze strony samorzàdu, aby
choç cz´Êciowo ten stan zmieniç. Owszem, na poczàtku naszej dzia∏alnoÊci, a by∏ to czerwiec ubieg∏ego roku, uzyskaliÊmy zgod´ dyrekcji wawerskich bibliotek, aby na próby wykorzystywaç pomieszczenie
w bibliotece przy ul. Solidnej, które szumnie nazwa∏em foyer. W rzeczywistoÊci by∏ to przedpokój, bardzo obszerny, nawet z rozklekotanym i rozstrojonym
pianinem, ale tylko przedpokój. Aktorzy, którzy do∏àczali, szybko rezygnowali, nie widzàc dla siebie mo˝liwoÊci rozwoju artystycznego. Cz´sto s∏ysza∏em
zdanie: „W przedpokoju graç nie b´d´.” I trudno si´

dziwiç komuÊ, kto gra∏ na du˝ych scenach, by nagle
zaakceptowa∏ udzia∏ w przedsi´wzi´ciu, które nie mo˝e normalnie dzia∏aç w normalnych lub w miar´ normalnych warunkach. Wi´c odchodzili ludzie wartoÊciowi, inni zostali pod warunkiem, ˝e znajdziemy
13 marca (niedziela) o godzinie
lepsze miejsce, gdzie potrzeby teatru b´dà w∏aÊciwie
13.00 w w wyjàtkowym kinie
rozumiane... I znaleêliÊmy takie miejsce, daleko
Stacji Falenica odb´dzie si´ pood Wawra, z którego nas doÊç skutecznie wyp∏oszono. Na dodatek opiekuje si´ nami agencja artystyczkaz filmów w re˝yserii Marcina
no-eventowa „Spectrum” z Pruszcza Gdaƒskiego...
Janosa Krawczyka.
To tak˝e doÊç daleko od Wawra.
• Rendez-vous (2006)
Co zainspirowa∏o Pana do stworzenia takiego teatru i dlaczego akurat w Wawrze?
• Cisza (2006)
Od urodzenia mieszkam w Wawrze. W∏aÊnie kilka
• SzeÊç tygodni (2009)
dni temu min´∏a 60. rocznica mojego pojawienia si´
• Basia Basia (2001)
w tej zapomnianej przez Muzy dzielnicy. Mieszka∏o
w nim i nadal mieszka wielu najwybitniejszych aktoFilm „Rendez-vous”, b´dàcy derów, piosenkarzy, muzyków, animatorów kultury. Dlabiutem re˝yserskim Marcina
czego ma tu byç dla nich i dla innych ludzi jedynie
Krawczyka, spotka∏ si´ z du˝ym
sypialnia? Na dobrà spraw´ nawet potrzeby cia∏a sà
w Wawrze zaspakajane doÊç marginalnie, wiec truduznaniem na festiwalu filmowym
no si´ dziwiç, ˝e o potrzebach ducha nikt nie myÊli.
w Berlinie, gdzie zdoby∏ nominaGdzie w najbli˝szym czasie b´dzie mo˝na
cj´ do nagrody Z∏otego BerliƒPaƒstwa zobaczyç?
skiego Niedêwiedzia.
Chwilowo przyjà∏ nas pod swój dach „Klub artystyczny RAMPA” dzia∏ajàcy przy teatrze „Rampa”.
Po seansie zapraszamy na rozSà tam sympatyczni ludzie, kochajàcy i rozumiejàcy
mow´ z re˝yserem.
teatr. Nadal mamy nierozwiàzany problem miejsca
Goràco zapraszam.
na próby, poniewa˝ teatr „Rampa” prowadzi ca∏y
czas swojà dzia∏alnoÊç i wykorzystuje wszystkie
Basia Lityƒska
swoje pomieszczenia niemal przez ca∏à dob´. Cieszy
nas, ˝e w Klubie RAMPA istnieje w pe∏ni wyposa˝ona scena i panuje znakomita atmosfera. Tam b´dzie
Sà dziesiàtki przyk∏adów znakomitych aktorów, któmo˝na nas oglàdaç co jakiÊ czas, po spektaklach
rzy nie tylko nie mieli ˝adnego wykszta∏cenia artyna g∏ównej scenie „Rampy”, czyli przed pó∏nocà.
stycznego, ale cz´sto nawet nie mieli ˝adnej ukoƒCzy mo˝na do∏àczyç do Teatru Wawra? Czy
czonej szko∏y, co nie przeszkodzi∏o im w zrobieniu
samo zami∏owanie do teatru wystarczy, czy trzekariery i zarabianiu milionów dolarów rocznie.
ba mieç równie˝ stosowne wykszta∏cenie bàdê
Na scen´ wychodzi cz∏owiek, a nie – jego dyplom.
udokumentowane doÊwiadczenie sceniczne?
˚eby byç na tej scenie KimÊ przez du˝e „K”, musi
OczywiÊcie! Co prawda samo zami∏owanie to
mieç talent, poparty bardzo ci´˝kà pracà. Kilku wy„troch´” za ma∏o, ale potrzebni nam sà nie tylko akbitnych muzyków na pytanie, jak si´ trafia na najtorzy i re˝yserzy, ale tak˝e ludzie prawdziwie kochawi´ksze sceny Êwiata, odpowiada∏o: „Wystarczy 5%
jàcy teatr, z tysiàcami pomys∏ów na jego rozwój
talentu, 5% umiej´tnoÊci i 90% ci´˝kiej pracy”.
i funkcjonowanie: marketingowcy, fundraiserzy itp.
Rozmawia∏a Hanna Kowalska
Teatr to g∏ównie bezimienne, choç liczàce wiele
g∏ów zaplecze organizacyjne, o którym zwykle
si´ zapomina, podziwiaXV Wawerskie Âwi´to Wiosny
jàc kunszt aktorski tych,
co mogà stanàç na scePowitajmy razem wiosn´ w Klubie Kultury „Zastów”
nie przed widzami. A dow Warszawie, przy ulicy Lucerny 13. Zapraszamy do
Êwiadczenie sceniczne...

STOMATOLOGIA
UMOWA Z NARODOWYM
FUNDUSZEM ZDROWIA :
❱❭
❱❭
❱❭
❱❭

LECZENIE DZIECI, M¸ODZIE˚Y, DOROS¸YCH,
PROTETYKA STOMATOLOGICZNA (PROTEZY OSIADAJÑCE),
PROFILAKTYKA,
EKSTRAKCJE Z¢BÓW.

Zapraszamy!

❱❭

NZOZ MERADENT

❬❰

ul. ˚egaƒska 14 lok. 3, Warszawa 04-713, Tel. (22) 612-74-80
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RENDEZ-VOUS
z Marcinem Janosem
Krawczykiem

udzia∏u w XV Wawerskim Âwi´cie Wiosny 21.03.2011 r.,
o godzinie 17.00. WÊród atrakcji imprezy super wiosenna zabawa, plàsy i taƒce przy ognisku, wiosenne
zagadki i konkursy z nagrodami.
Podczas miniwarsztatów plastycznych wykonamy
kolorowe kwiaty – symbole wiosny.
B´dzie mo˝na si´ pokrzepiç kie∏basà pieczonà
w ognisku (prosimy o przyniesienie patyków) i goràcà
herbatà z cytrynà. Na naszej imprezie b´dà równie˝ goÊciç marzanny wykonane przez uczestników konkursu
plastycznego „Marzanna”, a autorzy naj∏adniejszych
prac otrzymajà nagrody.
Zgodnie z tradycjà po˝egnamy zim´ i powitamy d∏ugo oczekiwanà wiosn´. W finale imprezy marzanny
sp∏onà w ogniskach.
Serdecznie zapraszamy.

Pomoc powodzianom w SP 109
„Choinkowe marzenia... nadszed∏ czas ich
spe∏nienia” pod takim has∏em w Szkole Podstawowej nr 109 w Warszawie rozpocz´to Êwià-

tecznà akcj´ pomocy powodzianom z gminy
Wilków. Organizatorem tego przedsi´wzi´cia by∏o Kulturalno-OÊwiatowe Stowarzyszenie przy
Szkole 109 w Warszawie. Od poczàtku grudnia

ub. r. w szkole trwa∏ kiermasz ozdób i kartek
Êwiàtecznych wykonanych przez dzieci i rodziców oraz zbiórka darów.
Akcj´ wspar∏ Klub Kultury
Zastów, który przekaza∏ mnóstwo prac ma∏ych artystów,
a tak˝e Klub Sportowy AZS
AWF Warszawa, który ufundowa∏ dzieciakom dresy.
Ca∏y dochód z kiermaszu
zosta∏ przeznaczony na zrobienie paczek Êwiàtecznych
dla dzieci powodzian z miejscowoÊci Dobre w gminie
Wilków. Akcj´ wspar∏o mnóstwo firm i osób prywatnych.
Tu˝ przed Êwi´tami Bo˝ego
Narodzenia autokar z dzieçmi
z SP 109 i ich opiekunami wyruszy∏ do Dobrego.
Spotkanie z powodzianami rozpoczà∏ w Wilkowie koncert kol´d w wykonaniu chóru ze Szko∏y
nr 109. Póêniej kol´dowano w Dobrem razem

z dzieçmi, ich rodzicami i nauczycielami. Gospodarze przygotowali uroczystà wigili´, po której
przekazano paczki oraz dary.
Na tym jednak pomoc dla powodzian si´ nie
skoƒczy∏a. Cz∏onkowie Stowarzyszenia z SP 109
oraz Szko∏a Podstawowa Nr 109 zorganizowali
charytatywny Koncert Noworoczny pt:
„Noworoczne Marzenia... Nadszed∏ czas ich
spe∏nienia”. Koncert odby∏ si´ 1 lutego, wzi´li
w nim udzia∏ uczniowie, nauczyciele z SP 109
oraz Mi´dzyosiedlowy Chór Wawerski pod batutà S∏awomira Kuczka. PublicznoÊç mia∏a okazj´
us∏yszeç tradycyjne polskie, angielskie oraz
francuskie pastora∏ki i kol´dy. Podczas koncertu
sprzedawano cegie∏ki, które potem wzi´∏y udzia∏
w losowaniu atrakcyjnych i wyjàtkowych nagród. Ca∏kowity dochód z koncertu zostanie ju˝
wkrótce przekazany na dalszà pomoc powodzianom z miejscowoÊci Dobre.
Cz∏onkowie Stowarzyszenia zapowiadajà, ˝e
nie zamierzajà przerwaç swojej akcji pomocy dla
Dobrego, a ich kolejna inicjatywa b´dzie skierowana do mieszkaƒców Wawra. Trzymamy kciuki!
Katarzyna Oberda

Wawerscy stypendyÊci Polish Orphans Charity
W dniu 10 lutego w Klubie Kultury Anin odby∏o si´
uroczyste spotkanie wawerskich stypendystów Polish
Orphans Charity z Panià
Burmistrz i przedstawicielami Urz´du Dzielnicy Wawer.
OÊmioro uzdolnionych
artystycznie dzieci z Wawra
i Otwocka na oficjalnym przyznaniu stypendiów,
które odby∏o si´ jesienià ubieg∏ego roku w Radomiu, w obecnoÊci pani Jeanette Stovel – przedstawicielki Ambasady Kanady w Polsce, otrzyma∏o od fundacji Êrodki finansowe na rozwój
swoich artystycznych pasji i talentów.
Polish Orphans Charity to fundacja za∏o˝ona
w 2000 r. przez dr Richard´ Russ, dr Teda Kralk´ i dr Barta Pasowskiego w Kanadzie, z siedzibà w Toronto i oddzia∏ami w kilku innych krajach.

Prowadzona jest spo∏ecznie przez wolontariuszy,
dzi´ki czemu nie ma ˝adnych kosztów administracyjnych i ca∏y zebrany dochód przeznacza
na rzecz dzieci z domów dziecka i z rodzin po-

trzebujàcych pomocy. Wspiera finansowo równie˝ szpitale dzieci´ce
i budow´ ogródków jordanowskich.
Ârodki pozyskuje organizujàc co roku zimowe bale charytatywne dla
Polonii w Kanadzie, na których odbywa si´ aukcja pod has∏em „ArtyÊci dla sierot”. Licytowane sà tam
prace dzieci, które wspar∏a fundacja. Równie˝ prace prezentowane
na spotkaniu w Klubie Kultury Anin
zostanà przekazane POC na aukcj´
na najbli˝szym balu charytatywnym,
który odb´dzie si´ 30 kwietnia.
Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele fundacji: Dyrektor polskiego oddzia∏u
Polish Orphans Charity – p. Edyta Krassowska
i Przewodniczàcy Kapitu∏y Fundacji – p. Krzysztof Gajewski oraz przedstawiciele W∏adz Dzielnicy: Burmistrz Dzielnicy Wawer – p. Jolanta Koczorowska i Naczelnik Wydzia∏u
Kultury Urz´du Warszawa Wawer – p. Miros∏awa Skoczeƒ. Nasi m∏odzi utalentowani zaÊ to: Joanna Leitner, Linus CieÊlak-Powa∏owski, Oliwia Woêniak, Igor
Jab∏oƒski – z Wawra oraz Sylwia, Natalia,
Kamila i Karolina z Domu Dziecka nr 14
w Otwocku. Próbk´ ich prac – w postaci
wystawy plastyczno-fotograficznej oraz
krótkiego koncertu Linusa na cymba∏ach,
mieliÊmy okazj´ zobaczyç i us∏yszeç
podczas tego mi∏ego popo∏udnia.
Pan Krzysztof Gajewski opowiedzia∏, jak
rodzi∏a si´ inicjatywa dzia∏aƒ pod patronatem POC
w Radomiu i jak z lokalnego dzia∏ania w ciàgu
trzech lat rozprzestrzeni∏a si´ na ca∏e Mazowsze,
a docelowo obejmie równie˝ inne polskie miasta,

w myÊl zasady, ˝e „wszystkie dzieci nasze sà”.
Wawer równie˝ w 2011 r. b´dzie móg∏ liczyç
na wsparcie fundacji. Jest to niezwykle radosna
wiadomoÊç, poniewa˝ – wg s∏ów Pani Burmistrz
– bez prywatnych fundacji wpierajàcych dzieci
uzdolnione nawet najdoskonalsza pomoc ze strony paƒstwa nie b´dzie mog∏a dotrzeç do wszystkich dzieci. A takich talentów nie mo˝na przecie˝
zaprzepaÊciç. Przez lata swojej pracy w fundacji
Pan Krzysztof Gajewski widzi, jak wiele dobrego
przynoszà przyznawane stypendia, mówi, ˝e „sà
jak trampolina, na której uzdolnione, lecz pokrzywdzone przez los dzieci mogà odbiç si´ i zaczàç realizowaç swoje artystyczne marzenia, rozwijaç swoje talenty”. Owoce sà widoczne go∏ym
okiem – stypendyÊci Polish Orphans Charity wygrywajà konkursy (np. mi´dzynarodowy konkurs
akordeonowy), pomyÊlnie zdajà na kierunki artystyczne na uczelniach wy˝szych, a otrzymane
stypendia zawsze co do z∏otówki inwestujà we
w∏asny rozwój artystyczny.
Hanna Kowalska
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Po co komu „Êwidermajer”?
Niepowtarzalny – letniskowy wizerunek okolic naszej dzielnicy i sàsiadujàcych z nià terenów miast
Józefowa i Otwocka ukszta∏towa∏ si´ g∏ównie w okresie
mi´dzywojennym. Wyró˝nikiem tych okolic, jeszcze
dziÊ nazywanych „zielonymi
p∏ucami Warszawy”, by∏y zawsze sosnowe lasy,
nadÊwidrzaƒskie wydmy i charakterystyczna
drewniana architektura.
Druga wojna Êwiatowa brutalnie zahamowa∏a
rozwój podwarszawskich letnisk, holokaust zg∏adzi∏ wielu ˝ydowskich w∏aÊcicieli drewnianych
domów, które pozostawione bez opieki zacz´∏y
popadaç w ruin´. Stawa∏y si´ przystanià stacjonujàcych ˝o∏nierzy radzieckich, dostarcza∏y desek
do opa∏u podczas mroênych zim, udziela∏y chwilowej goÊciny przypadkowym przybyszom i ulega∏y niszczycielskiej sile czasu i natury. Powojenny pustostan stopniowo wype∏niany by∏ przydzia∏owym kwaterunkiem. Du˝e zag´szczenie mieszkaƒców, trudne warunki bytowania oraz brak poczucia w∏asnoÊci doprowadza∏y do nadmiernej
eksploatacji starzejàcych si´ domów i ich rujnacji. Remonty przeprowadzano rzadko i powierzchownie w celu zabezpieczenia jedynie doraênych
potrzeb. W wielu tzw. „pekinach” ten stan trwa
do dnia dzisiejszego. Samorzàdy lokalne nadal nie
majà Êrodków na wykwaterowanie lokatorów i zaoferowanie im lepszych warunków ˝ycia. Pokrycie kosztów rewitalizacji dawnych „cacuszek”
z samorzàdowych kas jest ma∏o realne, a sprzeda˝ zrujnowanych zabytków w celu odbudowy
przez prywatnych inwestorów niepewna.

nych Unii Europejskiej. Zintegrowane projekty odnowy obszarów miejskich obejmowaç mogà teoretycznie renowacj´ budynków o wartoÊci architektonicznej i znaczeniu historycznym, m.in. zlokalizowanych w strefie ochrony konserwatorskiej.
Szukajàc êróde∏ finansowania warto wróciç do
kwestii Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, którego zakres w∏adze lokalne powinny okreÊliç na etapie tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji.
Podobne problemy z s´dziwymi drewniakami
ma równie˝ sàsiadujàce z Otwockiem miasto
Józefów, w którym dokonano spisu obiektów

atacja, ani trwajàca do dziÊ swoboda inwestycyjna lat 90. wraz z dzikim p´dem agresywnej
przedsi´biorczoÊci. Obie przyczyni∏y si´ do
zniszczenia licznych „przesz∏oÊci o∏tarzy”.
Istniejàce jeszcze, zaniedbane „Êwidermajery”
stanowià najcz´Êciej w∏asnoÊç Paƒstwa – zarzàdzanà przez samorzàdy lokalne lub pozostajà
w r´kach prywatnych w∏aÊcicieli, których nie zawsze staç na powa˝ny wysi∏ek inwestycyjny.
Przez wiele lat w kwestii ochrony
unikalnej, jedynej w swoim rodzaju architektury linii otwockiej, stanowiàcej o specyfice i to˝samoÊci
„zielonych p∏uc Warszawy”, nie
zrobiono nic lub prawie nic. W tej
dramatycznej sytuacji szczególnie
cenna wyda∏a si´ zg∏oszona
w 2008 r. podczas konferencji
„Âwidermajer – domy z duszà...
i co dalej?” inicjatywa utworzenia
w Otwocku „Parku Kulturowego
Wille Otwockie”. Powo∏anie Parku
Kulturowego wydawa∏o si´ najlepszà formà ochrony krajobrazu kulturowego oraz wyró˝niajàcych si´
terenów z zabytkowymi nieruchoÂmierç techniczna lub po˝ar to g∏ówne powody zag∏ady
moÊciami charakterystycznymi
„Êwidermajerów” – Falenica, ul. W∏ókiennicza
dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej. Zbierane podczas tworzenia Parprzewidzianych do rozbiórki i tych, które nale˝y
ku opracowania historyczne i inwentaryzacja arodrestaurowaç. Sprzeda˝ miejskich parceli po
chitektoniczna mog∏yby równie˝ okazaç si´ barzburzonych drewniakach pozwoli∏a na wybudodzo przydatne w procesie rozszerzania obszarów
wanie mieszkaƒ socjalnych (bloków z elementaobj´tych ochronà na tereny dawnych Letnisk Fami stylu „nadÊwidrzaƒskiego”) dla wykwaterolenickich. Zespó∏ architektów stworzy∏ wst´pne
wanych lokatorów. Jednak stanowi to jedynie
opracowania, powsta∏a robocza wersja granic zakropl´ w morzu potrzeb inwestycyjnych na rzecz
si´gu parku, jednak uchwa∏a odnoÊnie do jego
ochrony tutejszych zabytków.
powo∏ania, okreÊlenia granic i celu
Kwestia ta dotyczy tak˝e wawerskich, „Êwiochrony nie zosta∏a jeszcze podj´ta.
dermajerów”, dlatego konstruktywna dyskusja
Nie pojawi∏y si´ równie˝ oznakowana temat pozyskiwania êróde∏ finansowania oraz
nia na zabytkowych obiektach i tyltworzenia sprzyjajàcych odbudowie regulacji
ko wytrawny, dobrze przygotowany
prawnych jest jak najbardziej celowa.
turysta odnajdzie dom, w którym
Dziwi zaÊ brak wspó∏dzia∏ania samorzàdów
W∏adys∏aw Reymont pisa∏ „Ch∏owspomnianych miast oraz gminy Wawer w kwepów”, czy ekskluzywny pensjonat
stii ochrony tutejszego krajobrazu kulturowego
Abrama Gurewicza, zaliczany dziÊ
oraz nadania „Êwidermajerom” rangi symbolu
do najwa˝niejszych w Polsce zabytwykorzystywanego w celach nie tylko promoków architektury drewnianej.
cyjnych. Walory krajobrazowe i wspólna histoChcàc ochroniç specyficzne waryczna to˝samoÊç terenów linii otwockiej to nielory krajobrazowe i architektoniczne
wàtpliwy atut, z którego mo˝na by czerpaç zamiasta Otwocka – Mazowiecki Konrówno wiele przyjemnoÊci, jak i korzyÊci. Zasoserwator Zabytków wpisa∏ znacznà
by kulturowe stanowià przecie˝ o atrakcyjnoÊci
jego
cz´Êç
do
rejestru
zabytków.
ekonomicznej regionu, mogà staç si´ bazà dla
Czekajàcy na samounicestwienie „pekin” w fatalnym
Dla w∏aÊcicieli obj´tych rejestrem
rozwoju turystyki i przedsi´biorczoÊci lokalnej.
stanie technicznym – RadoÊç, ul. Patriotów
budynków oznacza to koniecznoÊç
Pytanie postawione w 2008 r. „Âwidermajer
Tymczasem niedocenione „Êwidermajery” znikauzgodnieƒ z konserwatorem wszelkich nowych in– domy z duszà... i co dalej?” nadal pozostaje akjà, w ubieg∏ych latach niejednokrotnie zdarza∏y si´
westycji oraz zmian wyglàdu ju˝ istniejàcych
tualne i wymaga pilnej odpowiedzi przede wszystprzypadki podpaleƒ, które uwolni∏y wartoÊciowe
obiektów na obj´tym ochronà terenie. Doraênie
kim ze strony lokalnej administracji, wspieranej
dzia∏ki od niepotrzebnych drewnianych „staruszwpis do rejestru zabezpieczy∏ istniejàcy, a wi´c
przez organizacje po˝ytku publicznego i wszystkich
ków”. Wiele nieremontowanych willi zwyczajnie si´
krytyczny stan wielu otwockich drewniaków, zaÊ
mieszkaƒców, którym los stuletnich „przesz∏oÊci
rozpad∏o, a jeszcze inne podobno zosta∏y rozebrane
problem podstawowy dotyczàcy metod i êróde∏ fio∏tarzy”, stanowiàcych integralny element miejscow celu przewiezienia w obce im kulturowo miejsce.
nansowania ich rewitalizacji pozosta∏ nierozwiàzawego krajobrazu, nie jest oboj´tny.
Nie sprzyja∏a „Êwidermajerom” ani komuniny. Rozwa˝a si´ obecnie mo˝liwoÊç wsparcia red. ch.
styczna, nadmierna i nieodpowiedzialna eksplomontu budynków Êrodkami funduszy strukturaldchoinska@gmail.com
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Poeci aniƒscy

Dr˝àce cia∏o. Antropologia
wed∏ug Boles∏awa Bryƒskiego
Podobno Anin jest osiedlem poetów. Co jednak
aninianie wiedzà o swoich poetach? Tu˝ obok nich
˝yje poeta nierozpoznany...
Sprowadzi∏ si´ tu kilka lat temu. Mieszka na osiedlu
dawnego Instytutu Badaƒ Jàdrowych. Od 45 lat zmaga si´ ze skutkami mózgowego pora˝enia dzieci´cego. Porusza si´ na wózku inwalidzkim. Ukoƒczy∏ polonistyk´ na Uniwersytecie Warszawskim. Swego czasu
wspó∏tworzy∏ z Piotrem Paw∏owskim popularne dziÊ
czasopismo Integracja. Za∏o˝y∏ stowarzyszenie Trwaç
w nadziei. Uprawia poezj´. Wyda∏ (1996) tomik Granice tchu. Rok 2010 przyniós∏ dwa kolejne tomiki: Listy
do... oraz silny strumieƒ Êwiat∏a. Bryƒski uprawia te˝
proz´. W roku 2004 ukaza∏ si´ zbiór jego opowiadaƒ
pt. Kaktusy. Inne teksty pozostajà w szufladach (to raczej umowne szuflady, tak naprawd´ teksty czekajà
lepszych czasów na twardym dysku komputera).
Norman Manea upatruje wartoÊci dzie∏a literackiego w spotkaniu dwóch czynników: samotnoÊci i oryginalnoÊci jego twórcy. Wydaje si´, ˝e Boles∏aw Bryƒski
spe∏nia oba z tych warunków. Ale nara˝a si´ te˝ na powa˝ne niebezpieczeƒstwo. Kiedy za pióro chwyta osoba niepe∏nosprawna, zachodzi obawa, ˝e to pisanie
przemieni si´ w wylewanie pretensji w∏asnego Êrodowiska do ca∏ego Êwiata. ˚e b´dzie pisaniem tylko dla
niepe∏nosprawnych i wy∏àcznie o niepe∏nosprawnych.
Bryƒski rozsadza jednak z g∏oÊnym hukiem ramy
Êrodowiskowego getta. Widaç to chocia˝by na przyk∏adzie Kaktusów. Ksià˝ka sk∏ada si´ z trzynastu
opowiadaƒ. Ukazujà one ludzi borykajàcych si´
z ró˝nego rodzaju ograniczeniami. Ograniczenia te
wynikajà najcz´Êciej z przewlek∏ej choroby albo niepe∏nej sprawnoÊci. Poszczególne postacie pojawiajà si´ przed nami niczym bohaterowie greckiej tragedii – zamkni´te w murach swojego mieszkania,
sanatoryjnego pokoju lub zbiorowej sali domu pomocy spo∏ecznej. Opowiadania te nie sà jednak kolejnym zbiorem wzruszajàcych historyjek o tych
biednych i zarazem dzielnych inwalidach. Autor
operuje suchym, reporterskim tonem. Przedstawia
konkretne ˝yciowe sytuacje. Nie manipuluje emocjami odbiorców. Ogranicza si´ do opisu stanu
emocjonalnego tych ludzi, próbuje wejÊç w ich wewn´trzny Êwiat. I czyni to z powodzeniem.
Kaktusy stanowià zapis relacji mi´dzyludzkich.
Relacji ukazanych z niezwyk∏à szczeroÊcià, niekiedy
nawet – z brutalnoÊcià. Matka nie potrafi powstrzymaç agresji wobec niepe∏nosprawnego dziecka, salowy traktuje po chamsku swych podopiecznych,
piel´gniarka upija si´ z pacjentami, inna uprawia
seks z inwalidà. Bryƒski nie pisze opowiadaƒ dla
grzecznych dzieci! Uwa˝na lektura tych tekstów ods∏ania jednak optymistyczne przes∏anie. Nawet
w wyja∏owionym z wy˝szej uczuciowoÊci Êwiecie
domów pomocy spo∏ecznej ludzie coÊ dla siebie
znaczà, nawet tam ˝yje jakaÊ nadzieja:
– B´dziemy si´ kàpaç, çmulu! – odezwa∏ si´ g∏oÊno do cz∏owieka, który ju˝ le˝a∏ na bia∏ym, drewnianym stole. Po czym zdjà∏ mu sprawnie górnà cz´Êç
pi˝amy. Cia∏o le˝àcego by∏o niemal bia∏e, a w Êwietle jasnoniebieskiej jarzeniówki by∏o nawet lekko sinawe. Cz∏owiek ten by∏ bardzo chudy, tak, ˝e na ca∏ym jego ciele zaznacza∏y si´ wszystkie ˝ebra. Wydawa∏o si´, ˝e cia∏o to jest naciàgni´te na ludzki szkie-

let. Okrywa∏o d∏ugie koÊci ràk i nóg oraz zanikajàce
mi´Ênie. Zaznacza∏y si´ na nim bladobràzowe sutki,
ma∏y do∏ek p´pka na wkl´s∏ym brzuchu i czarne
ow∏osienie krocza. – Chyba si´ nie spodziewa∏eÊ, ˝e
to taka robota? – rzuci∏ m´˝czyzna do ch∏opaka, który sta∏ obok niego. Trzyma∏ w tym czasie jednà r´kà
nogi le˝àcego, w drugiej zaÊ mia∏ papier toaletowy
i wyciera∏ mu zabrudzone ka∏em poÊladki. – Nie
martw si´, przywykniesz – doda∏. – Trzeba go wsadziç do wanny – rzek∏ ponownie, po czym chwyci∏ le˝àcego na stole za ramiona, a m∏ody salowy za nogi
i obaj w∏o˝yli go do wanny. Cz∏owiek ów nadal nie reagowa∏ na to, co si´ wokó∏ niego dzieje. W wannie
le˝a∏ spokojnie, niekiedy tylko uderza∏ r´koma o nià.
Dopiero, gdy m´˝czyzna puÊci∏ na niego mocny
strumieƒ dosyç ciep∏ej wody, le˝àcy zaczà∏ nagle wykonywaç gwa∏towne, nerwowe ruchy.
(Boles∏aw Bryƒski, Kaktusy, 2004, s. 25)
Ma∏o kto pozna∏ ograniczenia tego, co fizyczne,
w takim stopniu jak Boles∏aw Bryƒski. Jego w∏asne
cia∏o zmusza go ka˝dego dnia do wykonania dziesiàtków tysi´cy ruchów mimowolnych. Do ka˝dej,
nawet najprostszej czynnoÊci musi podchodziç
dziesiàtki razy. Mówi bardzo niewyraênie. Trzeba
sporego wysi∏ku, aby spoÊród dêwi´ków, które z siebie wydaje, wy∏owiç pojedyncze s∏owa, a potem
uchwyciç sens ca∏ej wypowiedzi. Warto jednak go
s∏uchaç – mówi rzeczy niezwyk∏e. Na szcz´Êcie,
niektóre ze swoich przemyÊleƒ przelewa na papier.
Mo˝na sàdziç, ˝e pisanie jest dlaƒ podstawowym
sposobem komunikowania si´ ze Êwiatem:
(...) je˝d˝´ na wózku, wymagam pomocy w codziennych czynnoÊciach, w dodatku mam trudnoÊci
z wymowà, zdarzajà si´ momenty, ˝e czuj´ si´ jak
przemieniony w owada Gregor Samsa (bohater opowiadania Franza Kafki – przyp. J. C.). Sà to jednak
chwile, które bardzo szybko mijajà. Dopadajà mnie
one zazwyczaj wtedy, kiedy ktoÊ nie mo˝e lub nie wyra˝a ch´ci zrozumienia tego, co chc´ powiedzieç.
Mimo tego czuj´ si´ nade wszystko cz∏owiekiem. JeÊli jest gdzieÊ granica sprawiajàca, ˝e mam wra˝enie, i˝ jestem oddzielony od tak zwanych sprawnych
ruchowo ludzi, to sàdz´, ˝e istnieje ona g∏´biej,
na poziomie wspomnianych ju˝ relacji mi´dzy nami.
Uwa˝am, ˝e celnie to ukazuje chocia˝by film „Moja
lewa stopa” w re˝yserii Jima Sheridana. Polega to
w∏aÊnie na niezrozumieniu innoÊci. Christy Brown,
bohater wspomnianego filmu, z racji swojej niepe∏nosprawnoÊci, a tak˝e trudnoÊci z wymowà, boryka
si´ z ˝yciowymi problemami, które nie sà mi obce.
(Boles∏aw Bryƒski, Wspólna przestrzeƒ, b.d.)

moje cia∏o
jest te˝ niepos∏uszne
prosz´ paƒ poetek
choç jestem m´˝czyznà
m´˝czyznà
i powinienem je ujarzmiç
by by∏o mi pos∏uszne
– jestem m´˝czyznà
mam w∏adz´ nad Êwiatem –
moje cia∏o winno byç wst´gà
obwini´tà wokó∏ ziemi
Móg∏bym byç:
Sprawiedliwym s´dzià,
Dobrym królem,
S∏awnym bohaterem
albo Tyranem
moje cia∏o
nie jest mnà
istnieje odr´bnie
nazbyt czu∏e krzykliwe
jak kobiece
niepokorne po˝àdliwe
obawiam si´
˝e kiedyÊ p´knie
(Boles∏aw Bryƒski, Moje cia∏o, 1996)
Pedro Almodovar uczyni∏ tematem swoich filmów
dà˝enie do seksualnego spe∏nienia. Potrzeby seksualne stanowià motor dzia∏ania bohaterów Dr˝àcego
cia∏a czy Kiki. Czytajàc Bryƒskiego poznamy zdecydowanie wi´cej drgnieƒ cia∏a ni˝ u Almodovara. Ta poezja sytuuje te˝ w zupe∏nie nowym kontekÊcie konkluzje Wis∏awy Szymborskiej sprzed dwudziestu lat:
Nic si´ nie zmieni∏o.
Cia∏o jest bolesne,
JeÊç musi i oddychaç powietrzem i spaç,
ma cienkà skór´, a tu˝ pod nià krew,
Ma spory zasób z´bów i paznokci,
koÊci jego ∏amliwe, stawy rozciàgliwe.
W torturach jest to wszystko brane pod uwag´.
Nic si´ nie zmieni∏o.
Cia∏o dr˝y, jak dr˝a∏o
przed za∏o˝eniem Rzymu i po za∏o˝eniu,
w dwudziestym wieku przed i po Chrystusie,
tortury sà jak by∏y, zmala∏a tylko ziemia
i cokolwiek si´ dzieje, to tak jak za Êcianà.
(Wis∏awa Szymborska, Tortury, 1988)
Âwiat si´ jednak zmieni∏, upad∏y liczne systemy
totalitarne. ˚yjàc w Europie, wi´zienie, ∏agry i tortury
odnajdujemy cz´Êciej na kartach ksià˝ek ni˝ obok
siebie. Cia∏o jednak dr˝y nadal, dotkni´te torturà codziennoÊci: procesów starzenia, bólu nachylonych
nad komputerem pleców, b´dàcej skutkiem przejedzenia biegunki. èród∏o tortur jest mocno rozproszone. Przekaz wrogi cia∏u sàczy si´ z mediów, pog∏´bia-

Ludzie sportretowani przez Bryƒskiego tkwià po uszy
w swojej cielesnoÊci. Mówià w imieniu swojego cia∏a,
a pozbawieni innych
mo˝liwoÊci komunikacji
– mówià swoim cia∏em.
Jest to przekaz, który dotyczy w jakimÊ stopniu
Agent lic. nr 11198449/A
nas wszystkich. Staje si´
jeszcze bardziej uniwerUBEZPIECZENIA NA ˚YCIE • OFE • FUNDUSZE INWESTYCYJNE
salny, kiedy twórca przek∏ada go na j´zyk poezji:
Dojazd i analiza potrzeb gratis!
Tel. 608-878-829

MetLife Amplico
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jàc cierpienia ∏ysiejàcych, nieatrakcyjnych m´˝czyzn
i g∏odzàcych si´ anorektyczek. Âwiat takich tortur odnajdujemy te˝ u Bryƒskiego, chocia˝by w opisie
prze˝yç chorej na stwardnienie rozsiane dziewczyny:
„– Bo˝e! Jaka jestem gruba” – pomyÊla∏a z przera˝eniem. „– Mój brzuch ju˝ zwisa jak worek z ziemniakami...! Co jest, przecie˝ si´ odchudzam! Mo˝e to przez
te leki? A mo˝e ju˝ w moim brzuchu wiotczejà mi´Ênie?
Nie! Jeszcze chyba nie, no bo zwieracze mam na razie
silne, mam kontrol´ nad p´cherzem. Nogi te˝ mam
mocne, zgrabne! Tylko ta prawa r´ka sta∏a si´ jakby
mniej sprawna, trac´ w niej w∏adz´... Ciekawe, czy tamto odbicie, odbicie w lustrze, odbicie mego cia∏a jest
odbiciem prawdziwym (...). Czy tamto odbicie, tamto
cia∏o, tamta postaç tak˝e nosi w sobie chorob´! ...”
(Boles∏aw Bryƒski, Kaktusy, 2004, s. 96)
Mo˝na by odnieÊç wra˝enie, ˝e Bryƒski jest jak
pustelnik, który w swej wie˝y przekuwa to, co dla
niego bolesne w poetyckie czy prozatorskie formy.
Nic bardziej mylnego. Mowa tu o cz∏owieku, który
bywa w kawiarniach, spotyka si´ z przyjació∏mi, pojawia si´ w teatrach i w filharmonii, pisze artyku∏y
do gazet. Co wi´cej, odgrywa istotnà rol´ w tworzeniu spo∏ecznej tkanki swej lokalnej spo∏ecznoÊci.

Jest bowiem inicjatorem i realizatorem Aniƒskich
Spotkaƒ Integracyjnych. W aniƒskim Domu Parafialnym (dawne kino Wrzos) odby∏o si´ ju˝ siedem edycji spotkaƒ. Sà one przeglàdem amatorskiej twórczoÊci artystów o ró˝nym stopniu sprawnoÊci. Koncerty,
spektakle, filmy, recytacje, wystawy prac – to najcz´stsze formy prezentacji tej twórczoÊci. Zdarza si´
tak, ˝e sami artyÊci opowiadajà o swych pracach
i odpowiadajà na pytania publicznoÊci. Trudno tu
zresztà mówiç o klasycznej publicznoÊci. ˚ywio∏owoÊç reakcji na to, co dzieje si´ na estradzie ∏amie
podzia∏ na wykonawców i odbiorców. Sytuacja
na sali jest wysoce interaktywna. Co istotne, w spotkaniach uczestniczà przedstawiciele wawerskich
szkó∏ oraz tutejszych placówek rehabilitacyjnych
i opiekuƒczych. Tworzy si´ w ten sposób nowa p∏aszczyzna artystycznej ekspresji. Mo˝na wymieniaç odczucia i myÊli. I to jest w∏aÊnie prawdziwa integracja.
Impreza si´ koƒczy. Poeta wraca do domu. Podje˝d˝a do komputera. Pisze.
jestem jak dzbanek
stary porcelanowy
ni bia∏y
ni kremowy

p´kni´ty
cienka rysa
sp∏ywa w dó∏
przecina kràg∏oÊç
delikatnoÊç
kruchoÊç
jest sta∏à
si´ga dna
(Boles∏aw Bryƒski, Dzbanek, 2010)
MyÊl´, ˝e Bryƒski nie b´dzie mia∏ swego kamienia. Anin ofiaruje mu kiedyÊ pomnik z gliny. Choçby nawet mia∏ byç on tak nietrwa∏y, jak ów dzbanek
z tego wiersza. To b´dzie ho∏d o w∏aÊciwej symbolice. Zresztà: który artysta zdo∏a zaklàç w kamieniu
ruchy mimowolne?
Jan Czerniawski

W poszukiwaniu wiosny
Choç w chwili, kiedy
pisz´ te s∏owa, temperatura za oknem si´ga
–20°C i zupe∏nie nic
nie zapowiada wiosny,
to jednak czas p∏ynie
nieub∏aganie i ju˝ niebawem marcowe s∏oƒce rozpuÊci wszelkie lody. O tej porze
roku przyglàdam si´ najpierw leszczynom, bowiem to one sà jednymi
z pierwszych zwiastunów przedwioÊnia.
Bazie, do tej pory krótkie i twarde, wyd∏u˝ajà si´ i przy potràceniu ga∏àzki
pylà na ˝ó∏to. Leszczyna, oprócz bazi, czyli kwiatów m´skich, ma tak˝e
kwiaty ˝eƒskie – drobne czerwone niteczki na czubkach niektórych pàczków. To na ich miejscu jesienià znaj-

ni bràzowy
u góry lekko
st∏uczony

dziemy orzechy. Kwitnà tak˝e wierzby
– do s∏odkiego py∏ku przylatujà pierwsze wyg∏odnia∏e owady. Jakie? A chocia˝by pszczo∏y, muchy czy motyle. Widok pierwszego cytrynka jest niczym
fili˝anka mocnej kawy o poranku.
Pod warunkiem rzecz jasna, ˝e si´ lubi
kaw´. Budzà si´ mrówki, jeszcze zaspane, poruszajà si´ niemrawo, podobnie
jak pszczo∏y, ale wkrótce i mrowiska
i ule wype∏nià si´ ˝yciem. Spod kamieni, z przeró˝nych kryjówek wychodzà
˝aby. Nocami s∏ychaç ciàgnàce klucze
dzikich kaczek i g´si, za to we dnie
na polach mo˝na ju˝ us∏yszeç pieÊƒ
skowronka. Kto zimà ssa∏ pastylki
z podbia∏u na obola∏e gard∏o, zapewne
serdecznym spojrzeniem obdarzy t´
˝ó∏to kwitnàcà roÊlink´.

Zanim pojawià si´ brzozowe listki,
warto skosztowaç soku z brzozy. Lecznicze w∏aÊciwoÊci tego drzewa znane sà
ju˝ od dawna. Sok zawiera sporo mikroelementów, takich jak wapƒ, potas czy
fosfor, liczne sole mineralne, a tak˝e witaminy. Polecany rekonwalescentom,
idealny na wzmocnienie, pomocny
zw∏aszcza w schorzeniach nerek. Uwa˝any w medycynie ludowej za dajàcy si∏´ i urod´. S∏odkawy smak sprawia, ˝e
wypijemy ten boski napój bez poÊwi´cenia. Sok pozyskuje si´ poprzez naci´cie
ga∏àzki i podwieszenie butelki. Mo˝na zostawiç jà na noc, aby sok nakapa∏.
Ci, którzy mieszkajà z dala od ruchliwej
drogi, a majà brzoz´ na dzia∏ce, nie muszà wybieraç si´ do lasu. Mo˝na równie˝
kupiç gotowy sok brzozowy w sklepach
ze zdrowà ˝ywnoÊcià.
Ma∏gorzata Matyka

Us∏ugi hydraliczne
- remonty i modernizacje instalacji gazowych,
kanalizacyjnych, CO, wentylacyjnych i piecy
- przeglàdy i naprawy kominiarskie

tel. 696-321-228
www.silczuk-hydraulika.pl

Gimnastyka

PILATES dla zdrowia i urody

åwiczenia
modelujàce sylwetk´,
wzmacniajàce mi´Ênie,
redukujace ból kr´gos∏upa.
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Dojazd do klienta
tel. 602 451 379
anitapytel.ok@gmail.com
www.pilateswdomu.pl

WYWÓZ NIECZYSTOÂCI
p∏ynnych i sta∏ych
Warszawa-Weso∏a, ul. Szosa Lubelska 2
tel. 22 773 37 67, tel./fax 22 773 24 63
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O G ¸O S Z E N I A D R O B N E
◗ Nauka gry na gitarze – od pierwszej lekcji grasz
i Êpiewasz fajne piosenki! Zapraszam, na pewno
si´ nie rozczarujesz. Tel.:(22) 812-14-81.
◗ Agencja IMPREZOWISKO zaprasza do wspó∏pracy lokale, zespo∏y, dj-ów, video, foto, kwiaciarnie,
w∏aÊcicieli aut do Êlubu. Kontakt Alicja
502 600 775 lub 22 773 35 61.
◗ Fachowe regulowanie i drobne naprawy gitar, doradztwo przy zakupie gitary. Tel.: (22) 812-14-81
◗ Hotel dla kotów, www.kothotel.pl, tel. 22-613-5326, 505-119-016.
◗ Makija˝e Êlubne, wieczorowe, okolicznoÊciowe,
tel.: 603-585-004.
◗ BUDOWA DOMÓW – nieruchomoÊci wipod sp.
z o. o. – kompleksowa obs∏uga inwestora, stany
surowe, tynki, elewacje, dachy, ogrodzenia, od
projektu do stanu developerskiego 605 971 195.
◗ Architekci zapraszajà do wspó∏pracy. Aran˝acja
wn´trz mieszkaƒ, apartamentów, projektowanie
sklepów, stoisk. Architektura mieszkaniowa
i us∏ugowa. Tel: 602 435 025.
◗ MASA˚ LECZNICZY Z DOJAZDEM DO PACJENTA
Tel. 793 392 957.
◗ Dzia∏ka budowlana – gmina Halinów, Desno, 1 km do stacji PKP, media: pràd i woda, wg
planu – tereny mieszkaniowe, przy drodze asfaltowej, cena 183000z∏, tel. 691552664
◗ Dzia∏ka na Mazurach mi´dzy Oleckiem a Suwa∏kami – Lipówka o pow. 5963 m2, w tym ok. 3000 m2
lasu, na dzia∏ce sàsiedniej siedlisko – mo˝liwoÊç
budowy, cena 18000 z∏, tel. 509 867 137.
◗ Fotografowanie Êlubów, chrztów, komunii, imprez.
Równie˝ inne zlecenia. Przyjad´ aby niezobowiàzujàco dokonaç prezentacji. Telefon 601 292 740.
◗ Profesjonalne strony internetowe w przyst´pnej
cenie. Promocja od 250 z∏. Bezp∏atne konsultacje.
Sklepy internetowe. Szkolenia. Tel. 694 961 060,
www.zendor.pl
◗ TANIE NAPRAWY TV u klienta tel. 22 815 47 01,
603 692 499.
◗ Logopeda – usuwanie wad wymowy u dzieci,
m∏odzie˝y i doros∏ych oraz praktyki dla studentów
logopedii tel. 022-615-56-00.
◗ J´zyk polski – poprawianie ocen, pisanie prac
i wypracowaƒ, przygotowanie do egzaminów. Tanio i solidnie. Na terenie Aleksandrowa i Falenicy
dojazd do ucznia gratis. Tel. 517-601-217

◗ Sprzedam nowy dom – po∏ówka bliêniaka w centrum RadoÊci 184 dom 461 dzia∏ka, media, st.
developerski tel. 694 994 155
◗ Z¸OTA RÑCZKA – drobne us∏ugi: monta˝ oÊwietlenia, monta˝ karniszy, wymiana armatury, sk∏adanie mebli itp. Tel. 693-273-376.
◗ Ksi´gowoÊç KPiR, rozliczenia roczne tel. 692432-158.
◗ Mapy do projektu, aktualizacje – 791 280 852 ca∏odobowo. E-mail kamyk218@wp.pl
◗ J¢ZYK POLSKI – pomoc przy problemach z jez.
polskim na ka˝dym poziomie, korepetycje, analiza i interpretacja tekstu, testy, gramatyka, przygotowanie do matury i prezentacji, Weso∏a,
tel. 22 7734 087.
◗ J¢ZYK ROSYJSKI – skutecznie, sympatycznie
– nauka, przygotowanie do matury, egzaminów,
pracy, wyjazdow, jezyk biznesu, prawniczy i in.,
t∏umaczenia – doÊwiadczony lektor i tlumacz jez.
ros. tel. 504 69 79 18.
◗ Z¸OTA RÑCZKA – drobne naprawy. Tel. kont.
601 313 561.
◗ Wywóz mebli, gruzu, liÊci, ga∏´zi. Oczyszczanie
pomieszczeƒ, likwidacja mieszkaƒ. Tel.: 600359-594.
◗ OGRODY, ogódki, zielone tereny, dachy, tarasy,
wn´trza, parki – projektuje in˝ynier arch. kraj.
z dyplomem SGGW, na ˝yczenie wykonawstwo,
nadzór, piel´gnacja, systemy nawadniajàce,
tel. 507 285 400.
◗ Sprzedam nowy dom – ekskluzywna cz´Êç RadoÊci, stan developerski, media, starodrzew, wysoki standard wykoƒczenia 830 m dzia∏ka, 240 m
dom Tel 605 971 195
◗ Ubezpieczenia ˝yciowe, komunikacyjne, porównanie ofert tel. 696-019-171
◗ Ksià˝ki w j´zyku rosyjskim 740-41-23
◗ Poszukuj´ osoby do sprzàtania Lecznicy Zwierzàt
w Wawrze. 2* w tyg. po 2 godz- poranne lub
póêno wieczorne. Tel. 601- 36-37-66
◗ WYNAJEM AUTOKARÓW – PRZEWÓZ OSÓB
– wycieczki szkolne, Êluby, wesela, pielgrzymki,
wyjazdy zagraniczne. Monika Szczechura, tel.
691 665 661, e-mail: monika.szczechura@wp.pl
◗ PSI PENSJONACIK przy domowej hodowli jamników w Weso∏ej, tel. 504 69 79 18, wi´cej na
www.jamniki-szczotki.weebly.com

REKLAMA
Informacje o zasadach reklamowania
w „Wawerskich WiadomoÊciach Sàsiedzkich”
mo˝na uzyskaç pod adresem e-mailowym

reklama.wawer@wiadomoscisasiedzkie.pl
lub numerem telefonu

607-288-348

– Regina Wojewódzka

◗ Szukam osoby, która zaj´∏aby si´ moimi dwoma
synkami (2,5 i 11 m-cy) 3 razy w tygodniu (wt.
czw.+inny dzieƒ) w Weso∏ej Zielonej. 15 z∏/h. Joanna, tel. 501 31 49 44.
◗ Tani TRANSPORT-PRZEPROWADZKI. Tel. 518
095 255, e-mail: transport55@o2.pl.
◗ Dzia∏k´ pracowniczà uprawowà 450 m2 Wawer
ul. Skalnicowa odstàpi´. tel. 722 264 478.
◗ MALOWANIE. Profesjonalne us∏ugi malowania
wn´trz: 10 z∏/m2 – malowanie na bia∏o, 12 z∏/m2
– malowanie kolor. Cena obejmuje koszty farb
(+wzornik kolorów) i zabezpieczenia powierzchni. Tel. 792-077-071.
◗ Weso∏e URODZINY dla twojego dziecka z muzykà
i konkursami dopasowanymi do grupy wiekowej
poprowadzi dj-animator 502 600 775.
◗ PROWADZENIE DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ
– nieruchomoÊci wipod sp. z o.o. od projektu
do zakoƒczenia budowy: uzgodnienia mediów
(ZUD), pozwolenie na budow´, mapy geodezyjne,
inwentaryzacje 600 361 906.
◗ MONTA˚ ORAZ SPRZEDA˚ ANTEN TELEWIZYJNYCH I SATELITARNYCH sieci kablowe, zbiorcze
anteny oraz multiswitche. Telewizja N, Cyfra +,
Polsat i na kart´, Trwam. Tel. 663-677-701, Weso∏a, www.swiatanten.pl
◗ Mapy prawne, podzia∏y, ZUD-y, inwentaryzacje.
Geodeta uprawniony tel. 602 239 321.
◗ Poszukuj´ pani (wczeÊniejsza emerytura) na stanowisko recepcjonistki w Lecznicy Weterynaryjnej w Wawrze. Wymagania- kultura osobista, komunikatywnoÊç, uczciwoÊç i umiej´tnoÊç pracy
w zespole. Tel. 601 36 37 66.
◗ PODNOÂNIK KOSZOWY-Us∏ugi na wysokoÊci
podnoÊnikiem koszowym: mycie/malowanie elewacji, piel´gnacja/przycinka drzew, czyszczenie/naprawa rynien, konserwacja oswietlenia itp.
E-mail: kameleo.pl@wp.pl Tel. 792 077 071
◗ Fundacja Europejski Instytut Multimediów poszukuje osób do pracy. Szukamy ludzi energetycznych, z potencja∏em twórczym, ciep∏ych, otwartych na innych i serdecznych we wspó∏pracy,
z orzeczeniem o znacznym stopniu niepe∏nosprawnoÊci/ew. umiarkowanym. Wi´cej informacji: academy@academy.pl, tel. 501-180-338.
◗ Wykonam wszelkie prace domowe, opiekuƒcze,
piel´gnacyjne i ogrodnicze. Boles∏aw, tel. kont.
600 544 641.
◗ Wywóz gruzu workowanego i luzem z mieszkaƒ
i posesji, starych mebli, z∏omu itd. z za∏adunkiem.
Warszawa i okolice. TEL. 607-390-585

◗ PIECZÑTKI, WIZYTÓWKI, SZYLDY, BANERY, LITERY SAMOPRZYLEPNE, OPRAWA PRAC DYPLOMOWYCH. Dowóz+grafika GRATIS. Ul. Trakt Lubelski 253 H, e-mail: chmielewska_ewa@wp.pl,
www.chmielewska.waw.pl, tel. 502 794 019.
◗ Dzia∏ka na Mazurach k/Sorkwit, 12 km od Mràgowa, nad jez. Je∏muƒ, o pow. 5,83 ha, w tym las
ok. 0,70 ha, budowlana, sà warunki zabudowy,
przy dzia∏ce ma∏e jeziorko, na dzia∏ce staw, media:
pràd i woda. Cena 260.000z∏, tel. 509867137.
◗ GLAZURNIK – PROFESJONALISTA, 20 LAT
PRAKTYKI – tel. 501 80 50 46.
◗ Sprzedam mleko modyfikowane dla dzieci NESTLE JUNIOR (smak: naturalny i z kleikiem ry˝owym), iloÊç 8 sztuk, od 1 do 3 roku, masa netto 350 g. data wa˝noÊci 09.2011, cena: 12 z∏.
(za sztuk´), kontakt: 692 217 673.
◗ Znajdziemy dla Ciebie dzia∏k´, doradzimy, przeprowadzimy wszelkie formalnoÊci, wydepczemy
wszystkie Êcie˝ki, zbudujemy twój dom i oddamy
go do u˝ytku 600 361 906.
◗ Falenica do wynaj´cia lokal u˝ytkowy (produkcja-magazyn) 240 m2, tel. 602 689 128, 608 147 854.
◗ AUTOKARY – wycieczki szkolne, Êluby, pielgrzymki, wyjazdy zagraniczne. 49 miejsc, DVD, WC, lodówka, cafe bar, mi∏a obs∏uga, atrakcyjne ceny.
Tel: 603-753-818 e-mail: simauto@neostrada.pl
◗ Przyjm´ sprzàtanie mieszkaƒ, biur, prasowanie
i inne prace domowe. Tel 889 48 99 44.
◗ Sprzedam dzia∏k´ przemys∏owà 3000 m2, cena
70 tys., Pustelnik gmina Stanis∏awów, tel.
508 549 374.
◗ Tapicerowanie, renowacja mebli, projektowanie
mebli tapicerowanych. Janusz Fenik, tel. 793 197
021, ul. Torfowa 7 (Stara Mi∏osna).
◗ Szukam lokalu o powierzchni 130–200 m2 o wys.
min. 3 m (sala zabaw dla dzieci). Tel. 605 830 362.
◗ Sprzedam bezpoÊrednio dzia∏k´ budowlano-us∏ugowà w Starej Mi∏osnej 1200 m2, wszystkie media miejskie w drodze, w∏asnoÊç hipoteczna,
tel. 605 981 175, dzohar1@wp.pl.
◗ Zaj´cia PILATES w Dom Kultury MARYSIN. DoÊwiadczona, dyplomowana instruktorka, mi∏a atmosfera, karnety zapisy tel. 504-266-599, e-mail:
uma.irina@gimail.com.
◗ Dzia∏ka na Mazurach mi´dzy Oleckiem a Suwa∏kami – Lipówka o pow. 9017 m2, w tym ok. 6300 m2
lasu, w centrum wsi – mo˝liwoÊç budowy, na
dzia∏ce pràd, cena 36000 z∏, tel. 509 867 137.

OG¸OSZENIA
DROBNE
publikujemy za darmo.
Maksymalna d∏ugoÊç tekstu – 25 wyrazów.
Og∏oszenia prosimy przesy∏aç
e-mailem na adres:

drobne.wawer@wiadomoscisasiedzkie.pl

W A W E R S K I E w i a d o m o Ê c i s à s i e d z k i e - pismo mieszkaƒców dzielnicy Wawer.
Redaguje zespó∏: Dorota Choiƒska, Joanna Czy˝, Krzysztof Daniluk, Joanna Dàbrowska, Weronika Girys-Czagowiec, Marcin J´drzejewski (redaktor
naczelny), Jakub K∏osiƒski, Hanna Kowalska (sekretarz redakcji – tel. 607 288 793), Marcin Kurpios, Ma∏gorzata Matyka, Anna Nowosielska, Magdalena
Prokop-Duchnowska, Krzysztof Soko∏owski, Ilona Szymaƒska, Tomasz Szymaƒski, Regina Wojewódzka (reklama – tel. 607-288-348), W∏odzimierz Zalewski.
Foto: Ilona Szymaƒska, autorzy.
Kontakt z redakcjà: tel. 22-810-26-04, faks: 22-812-09-98, e-mail: redakcja.wawer@wiadomoscisasiedzkie.pl
Adres do korespondencji: ul. Zwyci´zców 20, lok. 2, 03-936 Warszawa.
Wydawca: J-PROPERTY. ISSN 2082-3266 Nak∏ad: 6500 egz. Gazeta bezp∏atna! Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych i nie gwarantuje ich
publikacji. Zastrzegamy sobie prawo dokonywania skrótów i korekty j´zykowej. Za informacje zawarte w reklamach redakcja nie odpowiada.

24

