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Tomek Dudek (na zdjęciu),
trenujący od małego tenis
pod okiem Stefana Kurka
w TKKF Falenica jest – jak się
okazuje – bardzo obiecującym
zawodnikiem. Ostatnio startował
w Halowych Mistrzostwach Polski
zawodników dla lat 12 i odniósł
olbrzymi sukces zwyciężając w tej
imprezie. Nie jest to jego jedyne
tak prestiżowe zwycięstwo, ma
Mistrzostwo Polski w kategorii
»8
do lat 10.

Duże problemy z dużą wodą

Spis treści

1 bm. odbyła się z inicjatywy stowarzyszeń „EkoWawer”, „Jeziorowa 67” i „Pas Nadwiślański”, przy
współudziale Państwowego Instytutu Geologicznego oraz Urzędu Dzielnicy, konferencja pt. „Geobezpieczeństwo
i gospodarka wodna w wybranych obszarach dzielnicy Wawer”. Wzięli w niej udział mieszkańcy, samorządowcy
z Wawra i gmin ościennych, przedstawiciele Urzędu m.st. Warszawa, Regionalnej Dyrekcji Gospodarki Wodnej,
Wawerskiej Spółki Wodnej. Omówione zostały zagrożenia wodami powodziowymi i opadowymi oraz ich
przyczyny. Naukowcy z instytutu zaprezentowali wyniki badań i monitoringu terenów Wawra pod kątem tego,
co się dzieje w przypadku powodzi, jak wygląda sytuacja z wodami gruntowymi. Mówiono o tym, że wpływ
na obecne zagrożenia mają zniszczenia dokonane w sieci dawnych rowów melioracyjnych i że istnieją prawne
możliwości karania tych, którzy niebezpiecznie ingerują w naturalne ukształtowanie terenów i sieci kanałów
»2-3
oraz rowów odwodnieniowych.

Gwałt na Zakolu Wawerskim

Zakole Wawerskie to obszar podlegający szczególnej ochronie ze względów przyrodniczych. Jak wynika
z badań Państwowego Instytutu Geologicznego, jego obniżenie w kierunku Węzła Marsa i ul. Płowieckiej
powoduje, że w sposób naturalny spływają na niego wody powierzchniowe z osiedla Las, które ze względu na bliskość Wisły ma bardzo wysoki poziom wód gruntowych. Ostatnio nieznani na razie sprawcy
zaczęli zwozić na ten teren ziemię przemieszaną z gruzem i sam gruz, niszcząc ten obszar. Reakcja Urzędu
Dzielnicy była błyskawiczna. Wykonana została dokumentacja fotograficzna, powiadomione policja i Straż
Miejska. Na 20 marca wezwano właścicieli działek na wizję lokalną. Po niej będą skierowane wnioski do
prokuratury. Nie jest to pierwszy przypadek podobnego wandalizmu. Podobnie podwyższano teren w pobliżu Drogi Golfowej między Wałem Miedzeszyśkim i Wisłą oraz częściowo na terenie Warszawskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu w pobliżu ul. Kadetów.
»4

TAŃCZYŁY
„DZIECI – KWIATY”
»5
Pod koniec karnawału odbył się,
już po raz 11, charytatywny bal
organizowany przez wawerski
oddział TPD. Bawiono się
w konwencji „dzieci – kwiatów”,
a więc w stosownych do tego
przebraniach i w rytm muzyki
sprzed lat.
PŁYWALI AKTORZY
»4
Po raz drugi na basenie wawerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Aninie odbyły się Pływackie
Mistrzostwa Polski Aktorów.
I tym razem wszystkie trofea
za I miejsca zgarnęli Justynia
Sieniawska i Piotr Duda.

Trakt Lubelski bliski drążenia

Jeszcze trwa drążenie kolektora W pod ul. Zwoleńską w jej zachodnim odcinku, a już zaawansowane są przygotowania do budowy
kanału pod Traktem Lubelskim od Zwoleńskiej do ul. Bronowskiej.
Gotowy jest już jeden szyb przy Zwoleńskiej, trwa budowa drugiego
w pobliżu kościoła. Jednocześnie toczą się prace zmierzające do przykrycia szybów wykonanych na odcinku od ul. Rogatkowej do wysokości bazy Pol-Aquy przy Zwoleńskiej. Wydobywana jest część
betonowych kręgów, nakładane są na głębokości ok. 2 m pokrywy
i ustawiane mniejsze kręgi umożliwiające zejście na dół szybu w celach eksploatacyjnych. 
»2-3
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Zainwestujmy
w Warszawę
Jednym z głównych źródeł dochodów miast są podatki płacone przez mieszkańców. Większe wpływy
z podatków oznaczają więcej pieniędzy na remonty
dróg, efektywniejszą komunikację, ochronę zdrowia, kulturę i edukację. To pieniądze na realne inwestycje, które podniosą standard życia wszystkich
warszawiaków.
Dlatego po raz kolejny prowadzimy kampanię informacyjną „To do Ciebie wróci. Rozliczaj PIT w Warszawie”. Już od trzech lat namawiamy mieszkańców
stolicy, by inwestowali w nasze miasto. Jeśli chcesz,
aby Warszawa dobrze realizowała swoje zadania,
zaktualizuj swój adres zamieszkania. Dzięki temu
dochody z Twojego podatku dochodowego (PIT)
zasilą budżet stolicy.
Dajmy wspólnie dobry przykład – zainwestujmy
w Warszawę.
Prezydent m.st. Warszawy
Hanna Gronkiewicz-Waltz

Panu

Krzysztofowi Trandzie
Naczelnikowi Wydziału
Architektury i Budownictwa
w Urzędzie Dzielnicy Wawer
m.st. Warszawa
wyrazy serdecznego współczucia
z powodu śmierci

brata Lecha
składają
Zarząd Dzielnicy
oraz pracownicy Urzędu Dzielnicy
Wawer m.st. Warszawa

Kurier URZĘDOWY | Bezpieczeństwo hydrogeologiczne w Wawrze

Duże problemy z dużą wodą

Dobra wiadomość dla mieszkańców terenów zagrożonych w Wawrze powodzią
i podtopieniami: niezbyt obfite w tym roku opady śniegu przy niewielkich mrozach
w nocy, a dodatnich temperaturach w dzień, nie grożą wiosenną powodzią.
Druga: wał przeciwpowodziowy wzdłuż Wisły na odcinku wawerskim nie tak dawno
miał od góry do dołu wykonaną tzw. membranę bentonitową, która go dodatkowo
wzmocniła i uszczelniła.
Są jednak i wiadomości mniej optymistyczne. Otóż
znaczna część dzielnicy, a zwłaszcza Pas Nadwiślański oraz Zakole Wawerskie, w dalszym ciągu mają
wysoki stan wód gruntowych, które mogą zagrażać
podtopieniami głębokim i niedostatecznie uszczelnionym piwnicom oraz podziemnym garażom.
Te i inne wnioski wynikają z prezentacji przedstawionych podczas konferencji „Geobezpieczeństwo
i gospodarka wodna na terenie wybranych obszarów dzielnicy Wawer m.st. Warszawy”, która odbyła
się 1 marca z udziałem przedstawicieli Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego
Instytutu Badawczego, Urzędu Dzielnicy Wawer,
stowarzyszeń „EkoWawer”, „Jeziorowa 67”, „Pas
Nadwiślański” oraz Rady Osiedla Zerzeń.
Lata 2009 i 2010 charakteryzowały się wysokimi
poziomami wody w Wiśle, a rok ubiegły – znacznym podniesieniem się wód podziemnych w wyniku
długotrwałych i obfitych deszczów.
Podczas ostatnich powodzi wał wzdłuż Wisły wytrzymał napór wody, ale przedostała się ona na tereny
Lasu, Zerzenia i Nadwiśla w wyniku przesiąkania
przez warstwy ziemi pod nim. Przy wysokim poziomie wody w Wiśle zamykano śluzy, aby woda z rzeki
nie wdarła się do kanałów takich jak Wawerski, Nowe
Ujście, ale wtedy tworzyły się rozlewiska, gdyż woda
nie miała gdzie spłynąć. Przy dużym poziomie rzeki powinny zadziałać przepompownie przerzucające nadmiar wód z osiedli na obszar międzywala.
Z trzech istniejących można było wykorzystać tylko
przepompownię „Bluszcze”, ale już nie tę w pobliżu ul. Kaszmirowej, ponieważ zamontowano w niej
pompy o zbyt małej mocy i wydajności. Służby hydrogeologiczne monitorowały stan wału podczas
powodzi oraz Wału Miedzeszyńskiego, który profi-
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Kurier PODATKOWY

Honory gospodarzy konferencji pełnili burmistrz Wawra
Jolanta Koczorowska, zastępca dyrektora Gabinetu
Prezydenta Warszawy Jarosław Jóźwiak i zastępca
dyrektora PIG prof. dr hab. Marek Graniczny

Jarosław Jóźwiak,
zastępca dyrektora
Gabinetu Prezydenta
m.st. Warszawy
Wnioski, jakie sformułowano podczas tej konferencji, pomogą władzom
Warszawy w opracowaniu nowych zasad obowiązujących w gospodarce wodnej na terenie
całego miasta, co jest konieczne ze względu na
stwierdzone liczne zaniedbania w tej materii.
Nie powinno być tak, że niektóre cieki wodne
nie mają swojego gospodarza.

Kurier INWESTYCYJNY | Zakrywanie szybów na ul. ZwoleńskIEJ
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Przy Trakcie Lubelskim zakończyła się budowa
szybu, do którego wykonany zostanie kilkudziesięciometrowy odcinek kolektora w kierunku południowym. Następnie tarcza wróci do miejsca startu
przy kościele i ruszy na północ.

5 marca rozpoczęły się końcowe roboty związane
z budową kolektora W od ul. Rogatkowej do posesji
przy Zwoleńskiej 47, naprzeciw której zbudowano
szyb obsługujący drążenie kanału kolektora w kierunku Traktu Lubelskiego.
Na odcinku od bazy Pol-Aquy do ul. Rogatkowej
znajduje się 21 wykonanych studni i szybów. Roz-

poczęło się wydobywanie z ziemi górnych kręgów
betonowych tworzących studnie. Najpierw trzeba
je odwodnić, a następnie te górne odkopać. Na
głębokości ok. 2 metrów od powierzchni ulicy
pozostałe w ziemi kręgi zostają przykryte betonowymi płaskimi płytami. Na znajdujące się w nich
otwory nakładane są kręgi o dużo mniejszej średnicy. Do nich, po zasypaniu od góry, będzie można schodzić po zdjęciu żeliwnej pokrywy z odbudowanej jezdni. Do każdej takiej studni będą już
wkrótce podłączane przykanaliki, doprowadzające do kolektora W ścieki z boków. Jedne będą
doprowadzane do granic posesji, drugie staną
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laktycznie na krótko wyłączono z ruchu. Powodzie
bardziej od lokalnych podtopień działają na wyobraźnię, ale te drugie wyrządzają także duże szkody.
Powstają z kilku powodów. Otóż w ostatnich latach,
charakteryzujących się intensywnym budownictwem
jednorodzinnym, na terenach zachodnich dzielnicy
Wawer zasypano wiele dawnych rowów melioracyjnych, które po przekształceniu terenów rolniczych
w budowlane, powinny pozostać naturalną siecią
łączącą się z kanałami Zagoździańskim, Wawerskim,
Nowa Ulga, Nowe Ujście. W większości zostały zasypane dla wyrównania terenu. Mało tego, zasypano
naturalne stawy, jeziorka i oczka wodne, które zbierały nadmiar wód opadowych z obszarów położonych
wyżej. Zanieczyszczone zostały kanały, gdyż wrzuca
się do nich to, co jest na posesji zbyteczne, powodując tamowanie przepływu wody, a więc i rozlewiska.
Nie są też one należycie konserwowane.
A i to nie wszystko. Deweloperzy i inwestorzy indywidualni zaczęli ingerować w naturalne środowisko, podnosząc rzędne terenu nawet o dwa metry przez nawiezienie ziemi i gruzu. Tak działo się
wzdłuż ul. Kadetów w osiedlu Las, gdzie znajduje
się Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu,
jak i ostatnio w Zakolu Wawerskim, które jest położone nawet o metr niżej niż osiedle Las, a więc odbierało znaczą część wód opadowych. Błędem było
zezwolenie na puszczenie rurami wody płynącej
otwartym kanałem w rejonie ulic Jeziorowa, Kaszmirowa, Panoramy w Nadwiślu, gdyż dziś nikogo
nie interesuje czy jest w nich odpowiedni przepływ.
Zasypano jezioro Sporne i mniejsze zbiorniki, ponieważ po prostu przeszkadzały w budowie osiedli
mieszkaniowych.
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Po tej konferencji nasuwa się prosty wniosek:
przestrzegajmy prawa, a wtedy nie będzie takich
problemów, jakie w naszej dzielnicy występują.
Mam nadzieję, że ta konferencja pozytywnie zaowocuje, bo uzyskaliśmy w jej trakcie wiele cennych informacji do wykorzystania w dalszych
działaniach na rzecz ograniczenia zagrożeń
hydrogeologicznych.

Intensywna zabudowa Wawra powoduje, że po utwardzeniu podwórek
kostką brukową czy w inny sposób,
deszczówka nie ma gdzie wsiąknąć
i spływa dalej, nierzadko do jednego
czy drugiego sąsiada, czyniąc mu ewidentne szkody.
Obecne władze Wawra są pierwszymi,
które na serio zabrały się za rozwiązanie problemów hydrogeologicznych
dotykających Pas Nadwiślański, Aleksandrów i Zbójną Górę. Po pierwsze
powołały międzywydziałowy zespół,
który przygotował dane wyjściowe do
opracowania koncepcji odwodnienia
Rejon osiedla wzdłuż ul. Jeziorowej w czasie powodzi 2010 r.
tych terenów i ogłosiły przetarg na
spodarki Wodnej, nad innymi Wawerska Spółka
jej wykonanie. W budżetach na najbliższe lata zaWodna. Władze miasta dostrzegły tę niedogodność
rezerwowana jest kwota 2,2 mln zł na dalsze prace
i – jak poinformował uczestników konferencji zaw tej sprawie. W wydawanych w Wawrze warunkach
stępca dyrektora Gabinetu Prezydenta Warszawy
zabudowy wpisywane są punkty mówiące o tym, że
Jarosław Jóźwiak – trwają prace nad powołaniem
nie wolno niszczyć rowów odwadniających. Odbyta
jednego zarządcy.
konferencja z udziałem naukowców, przedstawicieli
Przykłady zasypywania terenów będących natusamorządu i organizacji pozarządowych jest koralnymi obszarami odbierającymi nadmiar wód
lejnym etapem działań. – Została zorganizowana
i przeciwdziałającymi podtopieniom mogą wskaz inspiracji lokalnych społeczności – podkreśliła
zywać, że są to działania bezkarne. Okazuje się, że
burmistrz Wawra Jolanta Koczorowska i zauwaistnieją przepisy prawne stojące
na straży przyrody i naturalnego
środowiska. Zawarte są w prawie
budowlanym, wodnym, dotyczącym ochrony przyrody, o odpadach, w kodeksie cywilnym.
Wynika z nich, że można zmusić inwestora do przywrócenia
pierwotnych rzędnych terenu, że
można go pozwać do sądu, jeśli
nas podtapia, że można ukarać
go grzywną, że nie wolno ingerować w stosunki wodne.
Na konferencję zaproszono nie
tylko organizacje i osoby zaWśród uczestników konferencji byli zaproszeni samorządowcy z sąsiednich
interesowane jej problematyką
gmin, ponieważ problemy z wodami opadowymi w Wawrze mają początek
pochodzące z Wawra, ale także
na ich terenach
z Józefowa, Otwocka, Wiązowny, Sulejówka, Wesołej, Halinowa, gdyż to właśnie
żyła, że chociaż żadna konferencja nie rozwiązuje
z tych miejscowości w naturalny sposób napływają
problemów, to jednak w tym pomaga.
wody do wawerskich kanałów. Zatem zapewnienie
Utrzymaniu kanałów i rowów odwadniających nie
geobezpieczeństwa w naszej dzielnicy zależy od
sprzyja to, że mają różnych administratorów. Nad
wspólnych działań. 
jednymi pieczę sprawuje Regionalny Zarząd GoAndrzej Murat
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Krzysztof Waśkiewicz,
przewodniczący
rady Osiedla Zerzeń,
Stowarzyszenie
„EkoWawer”

się zbiorczymi. Dopiero po ich wykonaniu będzie
można odbudować chodniki i jezdnię.

Pierwszy z szybów na budowie kolektora W
u zbiegu ul. Zwoleńskiej i Traktu Lubelskiego,
na krótko przed wycięciem w stalowej obudowie otworu
do wprowadzenia tarczy drążącej tunel

fot. am

Jednocześnie trwa drążenie kolektora W wzdłuż
ul. Kadetów w kierunku wschodnim. I na tej ulicy,
od strony Nowozabielskiej, będą już wkrótce wykonywane podobne roboty jak obecnie na Zwoleńskiej,
co uporządkuje teren i umożliwi jazdę tymi ulicami
na całej szerokości, a nie jak obecnie – slalomem
między szybami.
am
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Kurier SPORTOWY | Zawody na pływalni w Aninie

Aktorzy w roli… pływaków

z gry w takich filmach jak „Noce i dnie”,
„Czarne chmury”, „Wielki Szu” czy „Ekstradycja”, pokazał, że wciąż jest w dobrej
fizycznej formie. Nic dziwnego, przed laty
uprawiał gimnastykę sportową i szczyci się
tytułem zdobytym w drużynie na Mistrzostwach Polski w tej dyscyplinie. Marek
Frąckowiak, który ma za sobą grę w „C.K.
Dezerterzy”, w „Popiełuszko. Wolność
jest w nas”, w „Psach” i w „Ogniem i mieczem”, chociaż jest trochę młodszy, Strasburgerowi nie mógł dorównać, ale humor
mimo to mu dopisywał.
Justyna Sieniawska to aktorka młodszego
pokolenia, grająca m.in. Edytę Dolniak
w zdjętej ostatnio z telewizyjnego ekranu
„Plebanii”, w „Ciachu”, w „M jak miłość”.
Piotr Duda występował w „Panu Tadeuszu”, w serialach „Na Wspólnej”, w „Ludziach Chudego”, w „Samym życiu”. Pływanie traktują jako sposób na zrelaksowanie się i utrzymanie dobrej formy fizycznej,
co w tym zawodzie jest bardzo ważne.
Andrzej Murat

Karol Strasburger już na mecie po jednym z wyścigów

Fot. AM

Aniński basen gościł aktorów, którym woda nie jest
obca, już po raz drugi. I w tegorocznych zawodach
bezkonkurencyjni okazali się Justyna Sieniawska oraz
Piotr Duda – wygrywający wszystkie konkurencje.
A startowano w stylach klasycznym, kraulem, motylkiem, indywidualnie i w sztafetach, w poszczególnych grupach wiekowych i na dwóch dystansach –
25 i 50 m. W najmłodszej startowała aktorska młodzież, świeżo po studiach, w najstarszej aktorzy tej
miary co Karol Strasburger czy Marek Frąckowiak.
Impreza trwała kilka godzin, a nad jej przebiegiem
czuwali sędziowie Polskiego Związku Pływackiego
i – jako spikerka – Katarzyna Dowbor. Piotr Duda
i Justyna Sieniawska powtórzyli swoje sukcesy
z ubiegłego roku, dystansując rywali we wszystkich
konkurencjach indywidualnych i gwarantując zwycięstwa sztafet, których byli podporami.
Na tegoroczne zawody nie przyjechali kabareciarz
Bercik (Krzysztof Hanke) i Tomasz Stockinger,
którzy godnie reprezentowali środowisko aktorów
określane jako 55+, nie pojawiła się spodziewana
w tym roku Dorota Stalińska.
W grupie starszych aktorów Karol Strasburger,
znany z prowadzenia od 1994 r. „Familiady”,

Fot. AM

Na pływalni wawerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyły się w lutym
VI Mistrzostwa Polski Aktorów w pływaniu.

Medale wręczali zwycięzcom zastępca burmistrza Przemysław
Zaboklicki oraz przewodniczący komisji sportu i rekreacji
Rady Dzielnicy Leszek Baraniewski. Na najwyższym podium
Justyna Sieniawska

Kurier EKOLOGICZNY | Powstało bezprawne zwałowisko

Gwałt na Zakolu Wawerskim

Fot. EWA OLSZEWSKA

Taka historia, niestety, od czasu do czasu się powtarza. Ni stąd ni zowąd na wolnych, niezabudowanych terenach, jak grzyby po deszczu, wyrastają
pryzmy ziemi przemieszanej z gruzem, z różnego
rodzaju odpadkami po budowach.
Tak było przed laty nad Wisłą, gdzie dziesiątki, jak
nie setki ciężarówek, nawiozły tyle ziemi, że grunt
został podniesiony więcej niż o metr, a w niektórych
miejscach z tych zwałowisk ledwo wystawały korony
drzew. Właścicielom terenu nakazano przywrócenie
stanu pierwotnego.
Inny przykład. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zwar”
w podobny sposób, wchodząc w Warszawski Ob-

szar Chronionego Krajobrazu, podwyższyła teren
nawet o dwa metry, gdzie zaplanowała budowę kolejnych domów. Zasądzona wobec niej decyzją Biura Ochrony Środowiska kwota to ponad 300 tys. zł.
W końcu lutego wawerski wydział ochrony środowiska został zaalarmowany sygnałem, że podobny
przypadek dotyka prywatnych działek na przedłużeniu ul. Spadowej na styku osiedli Las i Nowy Wawer
oraz obrzeża Zakola Wawerskiego, uznanego za obszar podlegający szczególnej ochronie ze względu
na gniazdowanie na nim ptaków.
Szybka wizja lokalna pozwoliła ustalić, że rzeczywiście ktoś najpierw gruzem utwardził dojazd na wolne działki, a następnie zaczął zwozić
ziemię i wszelkiego rodzaju inne odpady. Mało tego, stwierdzone zostało,
że proceder ten nie jest nowy – w niektórych miejscach zwały ziemi zdążyły
już porosnąć trawą.
Straż Miejską oraz policję urzędowo
poproszono o sprawowanie nadzoru
w tym rejonie, żeby złapać wandali na
gorącym uczynku. Jednocześnie wydział ochrony środowiska na 20 marca
(data może wydawać się odległa, ale
wynika z zapisów w KPA) wyznaczył
w rejonie Zakola Wawerskiego wizję
lokalną z udziałem kilkudziesięciu
właścicieli położonych tam działek.

Ci, u których powstały te zwałowiska, będą musieli
odtworzyć stan poprzedni, a to kosztuje.
Wywożenie ziemi, gruzu, odpadów pobudowlanych
czy poremontowych może mieć dwa scenariusze.
W jednym przypadku to jacyś inwestorzy, firmy budowlane lub transportowe znaleźli sobie to trochę
odludne miejsce na pozbycie się kłopotliwego dla
nich balastu. W drugim można zaryzykować twierdzenie, że zwózka odbywała się za przyzwoleniem
właścicieli działek, którym zależy na podwyższeniu
Zakole Wawerskie to zespół przyrodniczo-krajobrazowy o pow. 54 ha, z otuliną o pow. ponad
37 ha. Jest objęty ochroną od 2002 r. Przyrodnicy twierdzą, że to jedna z najcenniejszych ostoi
ptactwa na Mazowszu.
terenu. Buduje się wtedy na bezpiecznej wysokości,
bez groźby, jaką powoduje podniesienie się wód
gruntowych.
Jeśli po wizji lokalnej okaże się, że naruszono obszar
Zakola Wawerskiego, wówczas sprawcy, jeśli zostaną ustaleni, muszą się liczyć z dotkliwymi karami.
Jest jeszcze jedna sprawa. To zbyt późne zawiadomienie o podobnych praktykach przez mieszkańców. W takich przypadkach trzeba reagować szybko
dla dobra przyrody. I dobrze jest sfotografować
ciężarówki, aby czytelne były napisy na drzwiach
pojazdu lub numery rejestracyjne. Gdy nie mamy
pod ręką aparatu, wystarczy je po prostu zapisać.
A Straż Miejska, policja czy Urząd Dzielnicy, mając
takie dane, łatwo dotrą do wandali.
am
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Kurier KARNAWAŁOWY | Bal charytatywny wawerskiego koła TPD

„Dzieci – kwiaty” znów na parkiecie
Kolejny już, 11 raz, ci, którym udało się zdobyć zaproszenia, nogami
zawracali sobie głowy, z pożytkiem dla podopiecznych wawerskiego oddziału TPD
podczas dorocznego balu charytatywnego. Tym razem poświęconego epoce
„dzieci – kwiatów”, stąd barwne hippisowskie stroje, okulary lennonki, zwisające
z szyj „pacyfy” i odpowiednio dobrana muzyka.

fot. AM

czone co do złotówki. Kupiono za tak zarobione
pieniądze laptopa, tonery, urządzenie wielofunkcyjne, zmywarkę, wyremontowano pomieszczenie
i kuchnię w ognisku TPD w LO przy ul. Halnej, sfinansowano warsztaty i wycieczki dla dzieci. Czwarty element programu to wręczenie dyplomów tym,
którzy wspierają działalność wawerskiego oddziału.
Jak Mirosława Potyra, która w swojej prywatnej
szkole w Miedzeszynie bezpłatnie uczy dziewięcioro
tepedowskich podopiecznych.
Piąty – to niespodzianki artystyczne. Podczas tegorocznego balu odbył się nie tylko pokaz niezwykle ciekawych tańców irlandzkich, w wykonaniu
mistrza Europy Łukasza Matera i jego grupy, ale
i ich nauka, która z dużymi oporami wchodziła…

fot. AM

Jak zwykle nie brakowało elementów stałych, do
których trzeba zaliczyć Katarzynę i Tadeusza Zdzieborskich, którzy przy pomocy przyjaciół ten kolejny
bal zorganizowali, chociaż niektórzy pamiętali, że
rok wcześniej pałeczkę przekazywali komu innemu.
Ta niekonsekwencja wyszła jednak balowi na dobre.
Bo cóż by to był za bal bez nich?
Drugi stały element to Jarek Rosiński, który nie
tylko dobrał repertuar muzyczny, ale schodził na
parkiet gościnnej sali Warszawskiej Spółdzielni
Handlowej „Fala”, by zachęcać towarzystwo do
wspólnej zabawy.
Trzeci pewny element to sprawozdanie z balu poprzedniego. I to sprawozdanie finansowe. Rok temu
organizatorzy zgromadzili z balu 7,2 tys. zł, rozli-

w nogi, ponieważ tańce irlandzkie to nie to samo co
nasze kujawiaki czy polonezy. Wystąpił także nestor,
ale i wirtuoz polskiego jazzu Lech Szprot, przypominając jego najlepsze lata. Zagrał obce ale i swoje
kompozycje, w tym bossa novę poświęconą Warszawie. A można go posłuchać w falenickiej „Angelice”.
Waldemara Kossak-Chodnicka specjalnie na tę impreza napisała wiersz.
I jeden z ostatnich już elementów balu – aukcja. Wystawiono na nią i butelkę domowego wina z dzikiej
róży, i gobelin wykonany przez uczestniczki zajęć
plastycznych w ognisku TPD w Zespole Szkół przy
ul. Poezji oraz linoryt – jedno z kilku dzieł Barbary
Maślankiewicz. Licytacja była zacięta, raz szala przechylała się na lewą stronę sali, raz na prawą. Grafika
sprzedała się za 400 zł, gobelin za niewiele mniej. Przy
okazji wymieniono sponsorów, którzy wsparli organizatorów, a to bezpłatną salą, a to wędlinami, jajkami,
ciastami, dość powiedzieć, że lista jest zbyt długa, aby
ją drukować, ale świadczy o umiejętności przekonania
nie tylko wawerskich firm do wsparcia tej imprezy.
Po raz pierwszy gościem tego balu była burmistrz
Jolanta Koczorowska. Zaskoczona pomysłowością
przebrań i tym, jak wspaniale bawili się ci, którzy
z racji wieku mogli być „dziećmi – kwiatami”, jak
i ci, dla których ta „epoka” znana jest tylko z opowiadań czy filmów.
Henryka Murat

Licytacja gobelinu

Najtrafniej ubrani uczestnicy balu

Kurier PODATKOWY | Wykorzystaj tę możliwość

Wesprzyj potrzebujących 1 proc.
W dzielnicy Wawer zarejestrowanych jest ponad
200 organizacji pożytku publicznego. To stowarzyszenia, fundacje itp. Prawie 30 z nich współpracuje z władzami samorządowymi, uczestnicząc
w pracach komisji dialogu społecznego. Teraz, gdy
rozliczamy się z fiskusem, wypełniając zeznania podatkowe, mamy okazję zadecydować, której z nich
przeznaczyć 1 proc. z naszych podatków.
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej
nr 195, KRS 0000169159. Wspiera finansowo wycieczki najlepszych klas, kupuje sprzęt komputerowy i oprogramowanie, wypłaca stypendia.
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Chata z pomysłami”,
KRS 0000152594. Prowadzi Środowiskowy Dom

Samopomocy w Aninie, a w nim warsztaty artystyczno-terapeutyczne, zespół muzyczny i teatr, organizuje wyjazdy, imprezy kulturalne.
TPD Oddział Wawer. KRS 0000134684. Prowadzi
świetlice socjoterapeutyczne, dożywia dzieci, pomaga w odrabianiu lekcji itp., organizuje bale charytatywne, wyjazdy wakacyjne.
Stowarzyszenie „Akademia Łucznica”, KRS 0000
126484. Zajmuje się animacją kulturalną, edukacją
przez sztukę, prowadząc różne pracownie, współpracuje z Klubem Kultury Falenica.
Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD
„Helenów”, KRS 0000114345. Z ubiegłorocznego
odpisu ponad 50 proc. wpływów przeznaczyło na
rehabilitację 150 dzieci, a ponad 40 na wyposażenie
specjalnego przedszkola.

Falenickie
Towarzystwo
Kulturalne.
KRS
0000103919. Organizator letnich koncertów i Parad
Niepodległości.
Stowarzyszenie
„Serduszko
dla
Dzieci”,
KRS 0000163383. Prowadzi świetlicę socjoterapeutyczną, organizuje największy w Polsce festiwal
filmów młodzieżowych.
Fundacja Towarzystwo Przyjaciół Centrum Zdrowia Dziecka, KRS 0000135261. Gromadzi środki na
poprawę wyposażenia CZD, na szkolenia medyczne
personelu.
Wawerskie Towarzystwo Uniwersytetu III Wieku,
KRS 0000202244. Organizuje seniorom zajęcia
edukacyjne, kulturalne, poprawiające ich samopoczucie i zdrowie.
Klub Sportowy PKS Victoria Zerzeń, Trakt Lubelski
157 , 04-766 Warszawa, prowadzi zajęcia piłkarskie
dzieci. KRS 0000197334.
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Kurier KULTURALNY | Młodych twórców ocenią gwiazdy
kinematografii

Festiwal Filmów Młodzieżowych
Już po raz piąty w NovymKinie Praha, odbędzie
się Praski Festiwal Filmów Młodzieżowych. Dla
młodych twórców to ostatni moment na nadsyłanie
swoich prac!
Festiwal ten to prawdziwe święto młodych twórców
filmowych. Dotychczas zgłoszone filmy oceniali
m.in. Jerzy Zelnik, Marek Piwowski, Marcin Dorociński, Andrzej Kopiczyński oraz Bogusław Linda.
– Zaangażowanie artystów znanych z pierwszych
stron gazet to ogromny atut naszego festiwalu –
mówi dyrektor PFFM Jarosław Adamczuk ze Stowarzyszenia „Serduszko dla Dzieci”. – Zupełnie
inną wartość ma dla młodzieży ocena, a przy okazji
kilka dobrych rad, ludzi, którzy już odnieśli sukces.
Młodzi filmowcy (do lat 18) wciąż mogą nadsyłać

swoje krótkometrażowe filmy. Spośród nadesłanych
prac rada programowa wyłoni 12 najlepszych, które
zostaną pokazane na uroczystej gali 28 marca 2012
w NovymKinie Praha.
Uczestnicy będą ubiegać się o Złote, Srebrne i Brązowe Praskie Klisze, nagrodę specjalną oraz nagrodę publiczności. W tym roku pula nagród przekroczy dwanaście tysięcy złotych! Głównym sponsorami są Polski Instytut Sztuki Filmowej oraz
firma Wedel, a partnerem Urząd Dzielnicy Praga
Północ. Festiwalowi będą towarzyszyć warsztaty
filmowe dla młodzieży oraz konferencja prasowa
z udziałem członków jury. Więcej informacji o wydarzeniu i laureatach oraz regulamin konkursu na
stronie www.ffm.org.pl.
ja

Kurier KLUBOWY

W KK Marysin odbyła się zabawa karnawałowa
z udziałem seniorów. Tematem przewodnim był
„Bal w Wenecji”, gdzie głównym elementem ubioru
bawiących się są maski. Gości otaczała aura tajemniczości i bajeczny świat karnawału, podczas którego
wszystko może się zdarzyć. Orkiestra grała włoskie
piosenki i wszyscy bawili się znakomicie. A gdy już
nadeszła godzina rozstania, uczestnicy balu podzię-

Fot. KKM

Wenecki bal
w Marysinie

W Marysinie – jak podczas słynnego balu w Wenecji

kowali organizatorom za niepowtarzalną atmosferę
i pięknie zorganizowaną imprezę. 
KKM

Kurier KONKURSOWY | Kino, Internet, ruchome chodniki

Falenica marzeń
Trzeba przyznać, że uczestnicy jedenastego już
konkursu zorganizowanego przez Towarzystwo
Miłośników Falenicy, poświęconego temu osiedlu,
popuścili wodze fantazji.
Jak na młodych ludzi przystało, a w konkursie
– jak poinformowała Lucyna Teresa Wośko, prezes towarzystwa – uczestniczyli uczniowie szkół
podstawowych i ponadpodstawowych z Falenicy,
Miedzeszyna, Józefowa, Radości, a także z Otwoc-

Nagrody
I miejsca: Asia Mossakowska, 8 lat, SP nr 124,
Iga Czeranowska, 12 lat, SP nr 124, Alicja
Radzimska, 12 lat, SP nr 124.
Nagroda specjalna: Julia Przytuła, 11 lat,
SP nr 76.
II miejsca: Matylda Mazurek, 8 lat, SP nr 124,
Cezary Cichoniec, 12 lat, SP nr 76.

Kurier KONKURSOWY

„Kogucik” i „Pisanka”
Po raz 15 Klub Kultury Radość organizuje Przegląd
Twórczości Muzycznej Dzieci i Młodzieży „Kogucik”. Jego ideą jest propagowanie piękna i wartości
muzyki klasycznej wśród dzieci i młodzieży, kształcących swoje umiejętności amatorsko w ośrodkach
kultury, ogniskach muzycznych, szkołach, itp.
Zgłoszenia należy kierować do 13 kwietnia br. pod
adresem KK Radość ul. Planetowa 36, 04-830 Warszawa. Termin przesłuchań przewidziany jest na
21–22 kwietnia, natomiast rozdanie nagród i koncert laureatów – 13 maja 2012 r.
Do tradycji i zwyczajów wielkanocnych nawiązuje drugi z konkursów, na „Pisankę Wielkanocną”.
Uczestnicy – od przedszkolaka do seniora – muszą wykonać dowolną techniką pisankę lub stroik
wielkanocny z samodzielnie wykonaną pisanką. Prace oceniane zostaną w kilku kategoriach wiekowych.
Nagrodzone prezentowane będą podczas Jarmarku
Wielkanocnego 31 marca w godz. 12-16 w Starym
Młynie Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego
Hotelu „Boss”, ul. Żwanowiecka 20.
Szczegółowe regulaminy oraz karty zgłoszeniowe
dostępne są na stronie internetowej www klubradosc.waw.pl

„Czas jest najlepszym lekarstwem
na smutek,
a wspomnień nikt nam nie odbierze,
zawsze będą z nami”
Drogiej Koleżance

MARII MACIAK
wyrazy głębokiego współczucia
i słowa otuchy z powodu śmierci

MAMY
składają

Przyjaciele
ka i Karczewa, chcieliby mieszkać i żyć w osiedlu
na wskroś nowoczesnym, pięknym, przyjaznym,
uporządkowanym, pełnym zieleni i o nowoczesnej
architekturze, wyposażonym na miarę potrzeb.
A więc z nieskrepowanym dostępem do Internetu,
z kinem, z ruchomymi chodnikami biegnącymi…
na poziomie koron drzew. Bo z trzech tematów:
„Falenica za 50 lat”, „Moje marzenia o Falenicy”
i „Świdermajer przyszłości”, dwa pierwsze cieszyły
się wśród uczestników największym powodzeniem
jako tematy opowiadań, wierszy, rysunków, kolaży,
fotografii. I to spośród nich jury, w którym zasiadły
nauczycielki Hanna Szewczyk-Wierzbicka, Renata
Skorupa i Elżbieta Kostrzewa, wybrało prace najbardziej interesujące.
Ogłoszenie wyników konkursu odbyło się 2 marca
w Zespole Szkół nr 111 przy ul. Poezji nieprzypadkowo. To właśnie w Szkole Podstawowej nr 76 20 lat
temu odbyło się pierwsze, założycielskie spotkanie
Towarzystwa Miłośników Falenicy.
am

„Nie umiera ten,
kto mieszka w naszych sercach”
Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 111
w Warszawie
Pani

MARII MACIAK
wyrazy głębokiego współczucia
i słowa otuchy z powodu śmierci

MAMY
składają

Pracownicy Zespołu Szkół nr 111
w Warszawie
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Kurier KULTURALNY | Od malarstwa przez poezję do muzyki

Świat sztuki prezentowany przez tę zaprzyjaźnioną
ze sobą parę cieszył kolorami obrazów, kształtem
rzeźby, brzmiał muzyką, koił poezją…
Wiesława Zborowska to absolwentka ASP w Warszawie, od 1990 r. prowadzi w KK Anin warsztaty
artystyczne o nazwie Pracownia Sztuki Dziecka
i Pracownia Sztuki Młodych, cieszące
się dużym zainteresowaniem anińskiego
środowiska. Artystka bywa komisarzem
gościnnych w klubie wystaw, dbając o ich
scenografię.
Sama specjalizuje się w rysunku i grafice. Na spotkaniu byli obecni niektórzy
jej wychowankowie oraz członkowie ich
rodzin.
Zdzisław Głowacki jest plastykiem,
zajmuje się fotografią i grafiką komputerową. Wykonane przez niego zdjęcia
różnych zakątków Anina cieszyły nasze
oczy w niecodzienniku „MNA” i innych
lokalnych pismach, a także na czołówce
kalendarzy dzielnicy Wawer.
fot. KKA

Drugie spotkanie z cyklu „Ludzie Wawra”, zainicjowanego przez Oddział Anin TPW, odbyło się 17
lutego w klubie przy V Poprzecznej i miało… charakter wernisażu prezentującego liczne zainteresowania i talenty Wiesławy Zborowskiej oraz Zdzisława Głowackiego.

Kurier SZKOLNY | W prywatnej szkole przy ul. Żwanowieckiej

Dwa teatralne dni

Fot. PSP NR 105

Dwudniowy Festiwal Teatralno-Muzyczny odbył się
w lutym w prywatnej szkole przy ul. Żwanowieckiej
w Miedzeszynie.
Jako pierwsi publiczności złożonej z koleżanek i kolegów, pedagogów oraz przedstawicieli rodzin, zaprezentowali się uczniowie klas I i II szkoły podstawowej, tworzący grupę „Improwizatornia 23”. Pod
kierunkiem Marty Wolińskiej przygotowali spektakl
pt. „W mieście robotów”, będący zwieńczeniem półrocznych zajęć teatralnych, podczas których sami
tworzyli zarysy postaci, ich historie, wymyślali dla
nich problemy.
Gimnazjaliści z I klasy pod okiem Doroty Kaniewskiej pokazali przedstawienie „Czterej muzykanci
z Bremy”, oparte na motywach baśni braci Grimm.

Spektakl powstał we współpracy z wypożyczalnią
książek przy ul. Agrestowej w Miedzeszynie.
W ramach festiwalu odbył się koncert talentów dla
babć i dziadków z okazji ich świąt. Wystąpił szkolny chór Pippi Band (pod kierunkiem Lidii Gleby),
instrumentaliści i wokaliści w pokazach indywidualnych i duetach, zaprezentowały się grupy taneczne w tańcu nowoczesnym (pod kierunkiem Martyny Świątek) oraz w tańcu z elementami akrobatyki
(klasy II i III  z zespołu D’a(n)strid, prowadzonego
przez Darię Pelkę). W kolejnym występie, zatytułowanym „Siła marzeń”, uczniowie klas IV, V i VI opowiedzieli historię walki o swoje marzenia i pasje. Był
to autorski projekt uczniów z grupy „Improwizatornia 456”, koordynowany przez Martę Wolińską.

Zajmuje się malarstwem olejnym, prezentuje swoje obrazy na wystawach indywidualnych i zbiorowych.
Wiesława Zborowska i Zdzisław Głowacki uczestniczyli, tym razem jako poeci, w anińskich „Tuwimiadach”, podczas nich się zaprzyjaźnili, a ich wiersze
zostały wydrukowane w „Antologii Poetów Anińskich”, wydanej przez KK Anin w 2010 r.
Poezja Wiesławy Zborowskiej wyraża pogodną
afirmację codziennego dnia – jego radości i smutki.
Autorkę cechuje wrażliwość na otoczenie, przyrodę,
pory roku, pory dnia, nastroje, przyjaciół. Jej poezja
jest subtelna i kobieca, a tematyka bliska młodym
i starszym.
Zdzisław Głowacki jakże poetycko przedstawił
swoje Curriculum Vita w wierszu zatytułowanym
„Bywalec Anina”. Nie tylko maluje i pisze wiersze.
Komponuje muzykę. Nagrał płytę pt. „Spokojnych
snów”. W latach 1968-79 współzałożył i prowadził
zespół muzyczny „Heraldowie”. Jego klimatyczna
muzyka towarzyszyła spotkaniu.
Maria Chodorek

Kurier KULTURALNY

Egzamin dla babć
i dziadków

Fot. KKZ

Liczne zainteresowania i talenty

Jak się okazało, babcie, wbrew obawom, umiejętnie
posługiwały się młotkami podczas wbijania gwoździ w deski

Z okazji Dnia Babci i Dziadka odbyło się rodzinne
spotkanie w Klubie Kultury Zastów. Licznie przybyli dziadkowie i babcie, a nawet pradziadkowie i prababcie „Skrzatów” z niecierpliwością oczekiwali na
występ wnucząt, które piosenkami i wierszami wyraziły swoje do nich uczucia.
Niespodzianką były konkursy. Odnalezienie swojego portretu wśród wielu innych nie było proste,
ale dzięki podpowiedziom wnuków wszystkim się
udało. Sprawdziliśmy też czy każdy pozna swojego
wnuka po głosie, słysząc słowa „Babciu, dziadku
kocham was”. I w tym przypadku babcie i dziadkowie odnieśli sukces.
Dziadkom nie sprawiło trudności wiązanie kokard,
a babcie świetnie poradziły sobie z wbijaniem gwoździ w deski. Malowanie portretów wnuczek z zawiązanymi oczami okazało się bardzo proste dla
dziadków. Bezbłędnie również zostały odgadnięte
historyjki o wnukach.
KKZ
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Kurier SPORTOWY | Tenisowy Mistrz Polski do lat 12

Tomek rośnie i zwycięża

sters Szczecin), w ćwierćfinale rewelacyjnie grającego Wojtka Marka (Górnik Bytom), a w półfinale
reprezentanta gospodarzy, trenującego m.in. na
Florydzie, Karola Palucha (UKT Winner Kraków).
Finał z Danielem Michalskim (ST Tiebreak Warszawa) od początku toczył się pod dyktando
Tomka, który łatwo pokonał przeciwnika, wygrywając 6:2 6:2 i zdobył złoty medal Mistrzostw
Polski. Warto dodać, że to drugi tytuł Mistrza
Polski, zdobyty przez Tomka. Poprzednio w 2010
roku Tomek wygrał Tenisowe Mistrzostwa Polski
do lat 10.

Zimowa zaprawa
na stokach
Uczniowski Klub Sportowy Wawer ZS 70 ze szkoły przy ul. Bajkowej już po raz kolejny zorganizował cykl obozów sportowych w zaprzyjaźnionym
Ośrodku Wypoczynkowym w Sromowcach Wyżnych, który rozpoczął się w okresie ferii zimowych,
a skończył w połowie lutego.
Młodzi sportowcy doskonalili umiejętności jazdy na
nartach i snowboardzie, a wieczorami realizowali
program gier zespołowych na pełnowymiarowej hali
sportowej w Niedzicy. Po ciężkich zajęciach sportowych można było się zrelaksować w kompleksie termalnych wód w Białce Tatrzańskiej oraz w saunie,
która była dostępna w miejscu zakwaterowania.

Fot. UKS Wawer ZS 70

W Krakowie zakończyły się trwające aż osiem dni
Halowe Mistrzostwa Polski w tenisie do lat 12.
Wystartowało w nich 120 najlepszych zawodników
i zawodniczek z całego kraju, którzy toczyli zmagania w hali tenisowej krakowskiej AWF.
Naszą dzielnicę reprezentował Tomek Dudek, uczeń
SP nr 92, wychowanek TKKF Falenica i podopieczny trenera Sławomira Kurka. Tomek kolejny raz
potwierdził swoją dominację, pewnie wygrywając
i zdobywając tytuł Halowego Mistrza Polski.
Droga do finału nie była łatwa. Już w drugiej rundzie musiał pokonać Patryka Kosińskiego (Proma-

Kurier SPORTOWY

Kurier KULTURALNY | Koncerty, spotkania, konkursy, wystawy, przeglądy

Nie przeocz tej oferty
Koncerty, biesiady literackie
20 marca, godz. 16–17.30 – „Arie, pieśni, piosenki
– melodie poprzez lata”, występ Urszuli Kozickiej.
KK Anin, ul. V Poprzeczna 13.
21 marca, godz. 16 – wieczór w Klubie Seniora.
Najpiękniejsze romanse rosyjskie. Słuchanie i śpiewanie znanych rosyjskich pieśni. KK Marysin,
ul. Korkowa 96.
25 marca, godz. 16.30 – „Conamore”, koncert
w wykonaniu chóru „Aleks i babki”. W programie wiosenne piosenki o miłości, np. „Serduszko
puka w rytmie cha– cha”, „O Maryjanno” i inne.
KK Aleksandrów, ul. Samorządowa 10.
Spotkania, wykłady
24 marca, godz. 10–18 – Amiwawa 4, ogólnopolskie spotkanie wraz z warsztatami wszystkich
miłośników komputera Amiga i kompatybilnych.
KK Anin, ul. V Poprzeczna 13.
28 marca, godz. 16 – wieczór teatralny w Klubie
Seniora. Wystąpią aktorzy teatru KOT. KK Marysin, ul. Korkowa 96.
28 marca, godz. 12.40–13.40 – „Starożytny Egipt
– faraonowie, mumie, piramidy”. Spotkanie z literatem i podróżnikiem Krzysztofem Dworczykiem.
Podczas spotkania prelekcja i film autora. KK Anin,
ul. V Poprzeczna 13.
30 marca, godz. 17–20 – impreza z cyklu „Ludzie
Wawra”, zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy – Oddział Anin i Klub Kultury Anin.

Gościem będzie Wojciech Adamczyk, reżyser serialu
„Ranczo”. KK Anin, ul. V Poprzeczna 13.
Wystawy, warsztaty, konkursy
28 marca, godz. 16 – „Obrzędy i tradycje wielkanocne”, rodzinne warsztaty plastyczne. KK Marysin, ul. Korkowa 96.
29 marca, godz. 14 – uroczyste rozdanie nagród
w konkursie ,,Skrzydlaty świat” i wernisaż prac.
KK Marysin, ul. Korkowa 96.
Przeglądy, inne
21 marca, godz. 16 – „Witamy wiosnę”, zabawa
w sekcji plastyki i rysunku sztalugowego. KK Marysin, ul. Korkowa 96.
21 marca, godz. 17 – XVI Wawerskie Święto Wiosny, impreza plenerowa. Będzie można się pokrzepić kiełbasą pieczoną w ognisku (prośba o przyniesienie patyków) i gorącą herbatą z cytryną. KK Zastów, ul. Lucerny 13.
27 marca, godz. 15 – wizyta młodzieży z Belgii.
W programie: przywitanie, warsztaty plastyczne
pt.: „Tradycja wielkanocna – ozdabianie pisanek”,
warsztaty teatralne oraz koncert dzieci ze szkoły
muzycznej. KK Marysin, ul. Korkowa 96.

Oferta kulturalna
Biblioteki Wawerskiej

Spotkania z pisarzami
27 marca, godz. 10 – spotkanie z pisarką dla dzieci
panią Ewą Chotomską.

24 marca, godz 19 – wieczór w Kinokawiarni
Stacja Falenica, upamiętniający życie i twórczość
Aleksandra Forda, reżysera „Krzyżaków”, „8 dnia
tygodnia” i wielu innych filmów, a jednocześnie
mieszkańca Falenicy. Spotkanie poprowadzi
Stanisław Janicki, wybitny krytyk filmowy i autor książki o Aleksandrze Fordzie, a jego gośćmi
będą Eleanor i Konstancja Ford – najbliższa rodzina reżysera. W programie wieczoru projekcja
filmu „Aleksander Ford – kochany i nienawidzony”, przypomnienie wpływu, jaki miał reżyser na
polską kinematografię, a także wspomnienie okresu falenickiego rodziny Fordów.

Prelekcje, dyskusje
19 marca, godz. 12 – „Bolesna męka i chwalebne
zmartwychwstanie”, prelekcja z cyklu Spotkania Staropolskie. Wypożyczalnia nr 25, ul. Walcownicza 14.
23 marca, godz. 16 – „O książkach” klub dyskusyjny. Wypożyczalnia nr 59, Marysin Wawerski,
ul. Króla Maciusia 10.
Głośne czytanie
We wtorki, godz. 13
20 marca – „Myszka w spiżarni”, Kamila Treder.
27 marca – „Warzywniaki”, Damian Węgrzyniak.
W piątki, godz. 16.30
16 marca – „Obcęgi”, Magda Rzeźnik.
23 marca – „Zaczarowana jaskinia”, „Drzewo”, Bożena Wrotkowska.
Konkursy
12 marca – 21 maja – konkurs-krzyżówka o tematyce
ekologicznej Wypożyczalnia nr 121, ul. Żegańska 1.
Do 30 marca – „Krzyżówka Wielkanocna” dla
dzieci w przedziale wiekowym 7–10 lat. Wypożyczalnia nr 26, ul. Błękitna 32.

