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Instytut Elektrotechniki w Międzylesiu świętował jubileusz
65-lecia działania. Większość
tego czasu przypada na jego
funkcjonowanie w naszej
dzielnicy. Stał się obok Centrum
Zdrowia Dziecka i dawnego
Szpitala Kolejowego znakiem
rozpoznawalnym Międzylesia.
W ciągu tych lat przechodził
różne koleje losu.
»4-5
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Spis treści

Wawer otwiera się na kolarzy

Ponad 300 uczestników rowerowego maratonu przyjechało do Wawra na imprezę kolarską zorganizowaną
wspólnie przez firmę Poland Bike, CZD oraz Urząd Dzielnicy. Wzięło w niej także udział ponad 70 uczniów, startujących
w wyścigu o Otwarte Mistrzostwo Wawra Szkół Podstawowych, a także grupa stołecznych samorządowców,
walczących o mistrzowski tytuł w swojej kategorii. Trzy zróżnicowane pod względem długości trasy wiodły
urozmaiconymi terenami Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, najdłuższa – z Międzylesia po Emów i z powrotem.
Mimo nie najlepszej pogody rywalizacja na trasie była zacięta, o czym świadczyły czasy. Duch rywalizacji udzielił się
także najmłodszym kolarzom, nawet maluchom, które niezbyt długi dystans pokonywały na niewielkich rowerkach.
Jest nadzieja, że w przyszłym roku jedna z imprez cyklu Poland Bike odbędzie się w Wawrze.
»4-5

Parada Niepodległości 2011

Tegoroczna Parada Niepodległości w Falenicy (11 listopada), rozpocznie się o godz. 14
mszą w intencji ojczyzny w kościele parafialnym przy ul. Bartoszyckiej. Po niej ulicami
osiedla przejdzie pochód mieszkańców niosących biało-czerwone kwiaty. O 15.20 na
parkingu naprzeciw bazaru zaprezentowany będzie program artystyczny przy mapie
Polski, wypełnionej wizerunkami twórców jej siły i atrakcyjności, na których opiera się
pozycja Polski i polskie jutro. Odbędzie się przegląd osiągnięć Polaków wybranych
przez szkoły, grupy, instytucje i organizacje, koncert patriotyczny ze wspólnym śpiewaniem oraz wybór najpiękniejszych kwiatów z pochodu. O godz. 16 nastąpi pokaz
fajerwerków.
»7

GAUDEAMUS
U SENIORÓW
»2-3
Wawerski Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczął ósmy
już rok akademicki. Przyjął
37 nowych studentów w wieku
senioralnym i zaplanował
interesujące wykłady.
SZLACHETNA
AKTYWNOŚĆ
»6
Z okazji Europejskiego Roku
Wolontariatu odbyło się spotkanie władz Wawra z laureatami
konkursu „Ośmiu wspaniałych”,
ich rodzicami oraz szkolnymi
pedagogami.

Budowa kolektora
– zamknięte ulice

W związku z budową kolektora W wystąpią nieuniknione kłopoty dla
zmotoryzowanych mieszkańców Wawra i okolic. Są one spowodowane koniecznością wykonania komór, w które wprowadzone będą pod
ziemię tarcze do drążenia tunelu. Pierwsza zamknięta została (24 października, do końca listopada) ul. Kadetów w osiedlu Las, a od 4 listopada podobny los spotkał ul. Zwoleńską, o czym informują tablice
inwestora. Sugerują one także zalecane objazdy.
»7
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Zgodnie z propozycją radnego Pawła Kaszuby, inicjatora utworzenia w dzielnicy jednodniowego bazarku i życzeniami handlujących co sobotę na parkingu przy Urzędzie Dzielnicy, będzie on czynny nie
do końca października, jak pierwotnie założono, ale
przez cały rok. Uchwałę w tej sprawie podjęła Rada
Dzielnicy na posiedzeniu 18 października.
Jest jednak pewien problem. W okresie zimowym trzeba będzie przygotować parking do funkcjonowania
tego bazarku. Przy opadach śniegu konieczne stanie
się odśnieżanie terenu wyznaczonego na stoiska jak
i wewnętrznych dróg dojazdowych oraz miejsc parkingowych dla klientów. A to rodzi dodatkowe koszty,
których dotychczasowe opłaty targowe nie pokryją.
Otwartą kwestią jest więc, jak wynikało z dyskusji
podczas posiedzenia rady, ustalenie opłaty w takiej
wysokości, aby nie odstraszyć kupców, a jednocześnie zapewnić środki na odśnieżanie.
am
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Skuteczniejsza izolacja
– mniejsze koszty ogrzewania

Kolejne w tym roku przetargi i inne formy wyłaniania wykonawców objęły oprócz
budowy dróg i opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej także ocieplenie
budynków szkolnych.

Wykonanie ostatnich z wymienionych prac przed nadejściem
zimy pozwoli zaoszczędzić spore środki wydatkowane na ogrzewanie tych placówek, co jest
istotne, zważywszy na rosnące
ceny gazu i trudności finansowe
dotykające oświatę.
Ocieplono przed nadejściem
zimy ściany budynku Zespół
Szkół nr 70 przy ul. Bajkowej
w Radości. Ponadto ocieplono
w tym obiekcie więźbę dachową, wykonano obróbki blacharskie przeciwdziałające zaciekaniu ścian i niszczeniu tynków
oraz położono izolację na fundamentach.
Ocieplano także Szkołę Podstawową nr 216 przy ul. Wolnej
w Miedzeszynie, jedną z „tysiąclatek” obchodzącą w tym
roku jubileusz 50-lecia istnienia.
W ubiegłym roku pieniędzy starczyło tylko na przeprowadzenie
takich prac od frontu. Teraz
docieplano resztę ścian, a jednocześnie dokonano remontu
przewodów kominowych i sieci
elektrycznej. Kolejna placówka
wawerskiej oświaty, która zaoszczędzi na ogrzewaniu podczas
obecnego sezonu jesienno-zimowego to Szkoła Podstawowa
nr 86 przy ul. Korynckiej. Ocieplono w niej ściany wschodnią
i północną oraz dach, na którym ułożono nową papę termozgrzewalną.
am

Po ociepleniu budynku naszej szkoły zużywamy rocznie o 18 proc.
gazu mniej. Jest to bardzo ważne bo trzeba pamiętać, że ostatnie
zimy były i ostre, i trwały dłużej niż w latach poprzednich
Maria Maciak, dyrektor Zespołu Szkół nr 111 przy ul. Poezji 5
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Bazarek
– całoroczny

Kurier INWESTYCYJNY | Docieplanie szkół

Docieplanie ścian Szkoły Podstawowej nr 86 przy ul. Korynckiej

fot. am

KURIER HANDLOWY

Nowa elewacja Zespołu Szkół nr 70 przy ul. Bajkowej w Radości jest nie tylko
ładniejsza, ale skuteczniej przeciwdziała ucieczce ciepła

Kurier OŚWIATOWY | 8. rok akademicki Uniwersytetu
Trzeciego Wieku

Gaudeamus u seniorów
Wawerski Uniwersytet Trzeciego Wieku wkroczył
w ósmy rok akademicki. Podczas jego inauguracji
zabrzmiały słowa „Gaudeamus igitur” oraz przedstawiono dotychczasowym studentom 37 nowych
uczestników zajęć.
Wykład inauguracyjny wygłosił już tradycyjnie
dr Krzysztof Ziółkowski, omawiając 25 lat sondowa-

nia komet i mówiąc o tym, co z tych badań wynika.
A więc to znów temat poświęcony Kosmosowi. – Bo
– jak stwierdziła prezes Wawerskiego Towarzystwa
UTW Teresa Bojanowicz – choć my seniorzy twardo
stąpamy po ziemi, lubimy spoglądać w gwiazdy.
Wśród tegorocznych wykładów, oprócz tego inauguracyjnego, zaplanowano w październiku dwa
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Kurier OŚWIATOWY | Dzień Edukacji Narodowej pod znakiem życzeń i wyróżnień

Sukcesy uczniów sukcesami nauczycieli
Szkoła Podstawowa nr 124 przy ul. Bartoszyckiej w Falenicy gościła w tym roku
osoby zaproszone na uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Jak zwykle był on poświęcony złożeniu nauczycielom wawerskich placówek oświatowych życzeń od
władz samorządowych i podziękowań za ich codzienny trud, za podejmowane inicjatywy – dzięki
którym rośnie poziom nauczania, za zaangażowanie w prowadzenie zajęć pozalekcyjnych.
A lista osiągnięć, za którymi kryje się praca nauczycieli i pedagogów jest… zaskakująco długa. Oto
np. Przedszkole nr 85 „Leśny Zakątek” od 13 lat organizuje Wawerskie Olimpiady Przedszkolaków oraz
propaguje selektywna zbiórkę odpadów. LO nr 25
szczyci się wysoką zdawalnością egzaminów maturalnych oraz realizacją autorskich programów, np.
z elementami dziennikarstwa. Dużą wagę przykłada
do uwrażliwienia młodzieży na potrzeby innych.
W Przedszkolu nr 84 wspomaga się rozwój mowy
dziecka. Przedszkole nr 338, widząc że brakuje
miejsc dla dzieci, utworzyło dodatkowy oddział.
W SP nr 218 udało się zorganizować dwie klasy
dla sześciolatków i przełamać opory rodziców,
początkowo sceptycznych wobec tym decyzjom.
Uczniowie SP nr 124 zdobyli dziewięć wyróżnień
w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym,
a ich koledzy ze SP nr 109 – 15 pierwszych miejsc
w konkursach od językowych po taneczne. Są placówki, jak Gimnazjum nr 105, które udanie prowadzą akcje „Szkoła bez przemocy”. Kilka wawerskich
szkół współpracuje z instytucjami zewnętrznymi.
LO nr 26 – z Międzyleskim Szpitalem Specjalistycznym i z Politechniką Warszawską – aktywnie
uczestnicząc w wykładach na niej. W Gimnazjum
nr 104 propaguje się szeroko rozumianą tolerancję. Placówka ta zinwentaryzowała to, co pozostało
z Cmentarza Żydowskiego w Radości. Zespół Szkół
nr 116 przykłada dużą wagę do utrwalenia wydarzeń historycznych, takich jak Bitwa Warszawska,
zbrodnia katyńska. Przykłady innych, często niekonwencjonalnych działań, można by mnożyć.
Tradycyjnie już w tym dniu nauczyciele, wychowawcy – przedszkolni i szkolni, a także pracownicy
poradni psychologiczno-pedagogicznej, otrzymują
nagrody prezydenta Warszawy i burmistrza Wawra, kuratora oświaty i wychowania, medale Komisji
Edukacji Narodowej.

W tym roku na uroczystość tę zaproszono także
uczniów, którzy wyróżnili się w nauce szczególnie,
gdyż uznano, że są najlepszym świadectwem i potwierdzeniem osiągnięć pedagogów.
Byli to m.in. Maria Kaczmarska ze SP nr 195 –
laureatka konkursu przyrodniczego, nagrodzona
za osiągnięcie maksymalnego wyniku punktowego
na sprawdzianie kończącym szkołę podstawową.
Uczennicę do konkursu przygotowywała Róża
Nowicka. Jeremi Gos – najlepszy absolwent Gimnazjum nr 104, laureat konkursu historycznego,
przygotowany do niego przez Katarzynę Gołagusz,
Michał Tyrajski z Gimnazjum nr 106, laureat konkursu chemicznego przygotowany przez Hannę
Dolińską i Michalina Muszyńska z Gimnazjum nr
106, laureatka konkursu polonistycznego, do którego pracowała pod okiem Elżbiety Gajc.
Andrzej Murat

bardzo praktyczne, zwłaszcza dla ludzi w takim
uniwersyteckim wieku. Pierwszy poświęcono bezpiecznej aktywności fizycznej, a drugi temu, jak
rozporządzać swoim mieniem poprzez zapisy testamentowe, spadkowe, darowizny itp.
W listopadzie będzie mowa o drodze w nauce od
Marii Skłodowskiej-Curie do współczesnej chemii
radiacyjnej. Następnie prof. Henryk Samsonowicz
poprowadzi rozważania na temat Polski. Trzeci
wykład przybliży funkcje mózgu, jako swoistego
„sztabu dowodzenia”. Pod koniec listopada – temat

geograficzny o Krymie, na który studenci UTW wyjechali w tym roku.
W grudniu odbędą się trzy wykłady. Pierwszy – na
temat stereotypów w czasach nowożytnych, drugi,
z udziałem przedstawiciela ambasady Tajlandii,
zostanie poświęcony literaturze, kuchni i współczesności tego kraju, a ostatni, na tydzień przed
Bożym Narodzeniem, powinien dać odpowiedź na
nurtujące wielu ludzi pytanie czy można się zdrowo
zestarzeć i żyć dłużej. Wawerski uniwersytet organizuje także wykłady poza dzielnicą – w bibliotece

Nagrody burmistrza odbierają od lewej: Piotr Ponceleusz,
Barbara Kaliniecka i Lidia Szczytowska

NAGRODY BURMISTRZA

Krystyna Bułacińska – dyrektor Przedszkola nr 85,
Agata Janicka – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 17, Barbara Kaliniecka – dyrektor XXV
Liceum Ogólnokształcącego, Barbara Puścian – dyrektor
Przedszkola nr 84, Izabella Rudzka – dyrektor Przedszkola nr 338, Ewa Skiba – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 218, Małgorzata Wysocka – dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 124, Stefan Dejneka – dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 109, Julia Kacprzyk – nauczyciel ZS
nr 115, Krystyna Polińska – nauczyciel ZS nr 116, Lidia
Szczytowska – nauczyciel ZS nr 114, Magdalena Ładyko
– nauczyciel Gimnazjum nr 104, Elżbieta Miłkowska –
Łaszkiewicz – nauczyciel SP nr 109, Wioletta Pawlak –
nauczyciel ZS nr 116, Renata Piwowarska – nauczyciel
Przedszkola nr 86, Piotr Ponceleusz – nauczyciel XXV
LO, Magdalena Sasin – nauczyciel Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 17, Renata Skorupa – nauczyciel
SP nr 124, Helena Wieleba – nauczyciel SP nr 218.
NAGRODY PREZYDENTA M. ST. WARSZAWY

Monika Prochot – dyrektor ZS nr 70, Magdalena Sitnicka
– dyrektor ZS nr 114, Anna Zbroch dyrektor Przedszkola
nr 110, Maria Aldona Łabęcka – nauczyciel ZS nr 70,
Elżbieta Ragan – mauczycielka Przedszkola nr 84.
Nauczyciele nagrodzeni za niezwykle efektywną pracę
z uczniami, którzy dzięki temu osiągają wysokie końcowe
oceny na świadectwach oraz zajmują czołowe miejsca
w konkursach i olimpiadach przedmiotowych

NAGRODY MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY

Bożenna Kuskowska – dyrektor SP nr 140, Bogumiła
Rudnicka – dyrektor SP nr 216, Barbara Haczyńska –
dyrektor Przedszkola nr 107
NAGRODY MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Anna Żbikowska – dyrektor Gimnazjum nr 104, Hanna
Wróblewska – dyrektor Przedszkola nr 264
ODZNACZENI MEDALEM
KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

Monika Prochot – dyrektor ZS nr 70, Ewa Skiba – dyrektor SP nr 218, Dorota Brodaczewska – nauczycielka
Przedszkola nr 264, Bożena Jankowska – nauczycielka
SP nr 138, Marzena Kałka – nauczycielka SP nr 138,
Halina Krawczyńska – nauczycielka SP nr 138, Elżbieta
Kuzioła – nauczycielka SP nr 138, Izabela Łęska-Bronowska – nauczycielka SP nr 195, Wanda Nowialis-Pietraszek – nauczycielka XXV LO, Hanna RatańskaSzot – nauczycielka SP nr 109, Iwona Winiarska –
nauczycielka Przedszkola nr 264, Anna Wiśniewska
– nauczycielka SP nr 216

publicznej na Gocławiu, na Zamku Królewskim,
a także w Kinokawiarni Stacja Falenica.
W bibliotece słuchacze dowiedzą się wielu ciekawych
informacji o faraonie Tutehamonie, o kulcie relikwii,
o Boticellim i innych mistrzach florenckiego malarstwa, o manieryzmie w sztuce. Na Zamku Królewskim wykłady będą dotyczyć europejskich monarchów: Fryderyka Wielkiego, Ludwika XVI, Katarzyny
Wielkiej i Józefa II. W falenickiej Kinokawiarni zaplanowane są interesujące seanse filmowe.
Henryka Murat
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Kurier SPORTOWY | Wyścigi maluszków, uczniów, samorządowców

Wawer otwiera się na kolarzy

Ponad 300 zawodników przyjechało na zawody „Poland Bike – życie czeka”,
zorganizowane przez Poland Bike, firmę założoną przez byłego kolarza zawodowego
Grzegorza Wajsa, Centrum Zdrowia Dziecka, na terenie którego był start, meta i całe
zaplecze oraz przez Urząd Dzielnicy Wawer.

fot. AM

Oprócz tego na górskie rowery wsiadło 70 uczniów, w tym wielu z wawerskich szkół podstawowych, walczących po raz pierwszy o mistrzostwo
dzielnicy oraz grupa zawodników
od 2 do 4 lat, a także 10 stołecznych
samorządowców, ubiegających się
o prymat w swojej kategorii.
Frekwencja była mniejsza niż przed
czterema laty, gdy wyścig na rowerach
górskich organizował w Wawrze inny
czołowy polski kolarz Cezary Zamana. Wtedy to były zawody kończące
sezon, już po zakończeniu rywalizacji Wiceburmistrz Przemysław Zaboklicki (z prawej) i przewodniczący komisji
sportu i rekreacji Rady Dzielnicy Leszek Baraniewski (za burmistrzem)
w całym cyklu. Teraz czołówka „góraw oczekiwaniu na start do rywalizacji samorządowców
li” ścigających się w zawodach Poland
się pokonać trasę 15-kilometrową, razem z tymi, któBike oszczędzała siły na zorganizowane następnego
rzy wyruszyli na pętlę o długości 30 km. Początkodnia, 9 października, ostatnie zawody, decydujące
wo mieli trasę wspólną, po pewnym czasie ich drogi
o wygranej całego cyklu. Nie znaczy to, że wawersię rozeszły, a właściwie – rozjechały. W pierwszej
skie ściganie się potraktowano ulgowo.
grupie dorosłych jechali samorządowcy. I chociaż
Pierwsi na 8-kilometrową trasę wyruszyli uczniowie
spiker zawodów zachęcał wiceburmistrza Przemyszkół podstawowych. Po nich ci, którzy zdecydowali

sława Zaboklickiego do startu z pierwszego szeregu, on przezornie skrył się za plecami bardziej doświadczonych kolarzy. Podobnie jak przewodniczący komisji sportu w Radzie m.st. Warszawy Paweł
Lech czy przewodniczący komisji sportu i turystyki
w Radzie Dzielnicy Wawer Leszek Baraniewski, nieco zdenerwowany, gdyż nie zabrał prywatnego roweru, a użyczony przez organizatora miał, niestety,
wąskie opony, nieodpowiednie na piaszczyste dukty
Mazowieckiego Parku Krajobrazowego.
Najlepszym w uczniowskim wyścigu pokonanie 8 km
zajęło niewiele ponad pół godziny. Mniej więcej tyle
samo pierwszym uczestnikom trasy 15-kilometrowej.
Nie brakowało dramatycznych momentów. Ktoś się
zagapił na trasie i, jadąc za szybko, nie ominął drzewa, ktoś zderzył się z innym zawodnikiem. Służba
medyczna musiała w jednym przypadku wyruszyć
na trasę karetką. Były też problemy z utrzymaniem
się na trasie, gdyż jacyś „dowcipnisie” pozrywali
strzałki wskazujące kierunek jazdy lub przewiesili
je tak, by wyprowadziły jadących w pole. A jest to
zmora organizatorów podobnych imprez.
Gdy na trasie o palmę pierwszeństwa walczyli
najwytrwalsi „górale”, zorganizowano wyścigi dla
maluchów. Najmniejszym użyczono rowerków do
odpychania się nogami. Wśród nieco starszych
najszybciej kilkudziesięciometrowy dystans pokonał czteroletni Tomek Kołodziejek, mieszkaniec
Marysina Wawerskiego. – To nowe pokolenie kolarzy górskich w naszej rodzinie – wyjaśniła babcia.
– W tych zawodach startują także obaj dziadkowie
oraz wujek.
Zawody przebiegające pod hasłem „Życie czeka”
nie mogło się obyć bez udziału lekarzy. I to nie tylko

Kurier JUBILEUSZOWY | 65 lat Instytutu Elektrotechniki w Międzylesiu

Zmienność naukowo-badawczych losów
Takiego nagromadzenia w jednym miejscu profesorów, doktorów, a w ogóle
specjalistów z zakresu elektrotechniki w sensie teoretycznym i praktycznym chyba
jeszcze w Międzylesiu nie było.

Jak przypomniał dyrektor instytutu dr hab. Wiesław
Wilczyński, a potwierdził to przewodniczący Rady
Naukowej tej placówki, prof. dr hab. Kazimierz
Zakrzewski, sugestia utworzenia w Polsce takiej
placówki pojawiła się na
walnym zgromadzeniu
Stowarzyszenia Elektryków Polskich pod koniec
lat 30., ale z oczywistych
względów idea ta nie została wtedy zrealizowana.
Za datę powstania Instytutu Elektrotechniki
przyjmuje się 1 września
1946 r., gdy przekształcono w niego powołany
w 1945 r. Państwowy Instytut Wysokonapięciowy.
Z tym że początkowo nosił nazwę Główny Instytut Elektrotechniki. Przez
pierwsze lata po II wojnie
Instytut Elektrotechniki wkomponowany w zielony pejzaż Międzylesia
światowej kraj dźwigał się

fot. AM

A okazja niecodzienna – jubileusz 65-lecia Instytutu
Elektrotechniki, nad którym honorowy patronat objął wicepremier Waldemar Pawlak. Były wspomnienia, życzenia, odznaczenia.

ze zniszczeń i potrzebował wsparcia dla przemysłu,
odbudowy i rozbudowy sieci elektroenergetycznych. W początkach działalności dużym osiągnięciem było opracowanie w IEl pierwszego polskiego
turbogeneratora, zainstalowanego we wrocławskim
Dolmelu, w polskich i zagranicznych elektrowniach.
Skromna początkowo kadra zdołała już jednak pomóc w uruchamianiu produkcji silników elektrycznych do napędzania tramwajów i elektrowozów.
W 1948 r. powstały oddziały w Gdańsku i we Wrocławiu. W latach 50. na 25 ha rozpoczęto tworzenie
własnej bazy laboratoryjnej i biurowej (początkowo
instytut korzystał z pomieszczeń Politechniki Warszawskiej). W kraju brakowało inżynierów, a więc
w instytucie zatrudniano studentów z ostatnich lat
nauki, co miało tę dobrą stronę, że mieli kontakt
z naukowcami i zdobywali umiejętności badawcze.
Wielu z nich znajdowało w Międzylesiu pracę.
W połowie lat 50. Instytut zatrudniał 700 pracowników i już odbywały się w nim pierwsze obrony prac
doktorskich. Powstają też wówczas nowoczesne
laboratoria: technik świetlnych, maszyn elektrycznych, później trakcji elektrycznej, przekształtników
mocy, badań nieniszczących, napędów elektrycznych, metrologii elektrycznej, maszyn elektrycznych
małej mocy – ponieważ rozwijała się produkcja niedużych silników, materiałoznawcze, elektrotechniki
okrętowej, albowiem stawaliśmy się znaczącym pro-
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WYNIKI ZAWODÓW

fot. AM

Otwarte Mistrzostwa Wawra
Szkół Podstawowych, dystans 8 km
Dziewczęta do 10 lat: 1. Aleksandra Lach,
Uczniowski Klub Kolarski BDC Huragan Wołomin, 2. Aniela Zaboklicka, Wawer, 3. Magdalena Szewczyk, Kliwer Bike Team, dziewczęta
11–13 lat: Karolina Chojecka RKS Family Active, 2. Oliwia Majewska, UKK BDC Huragan
Wołomin, 3. Marta Oleszczuk, SP nr 204.
Chłopcy do lat 10: 1. Dominik Górak, Józefów,
2. Konrad Czabok, SP nr 138, 3. Bartosz Niebieski, Warszawa, chłopcy 11 – 13 lat: 1. Mateusz Pomaski, Wołomin, 2. Michał Petryszyn
UKK BDC Huragan Wołomin, 3. Bartłomiej
Ochmański BSA Pro Tour.

Start uczniów w Otwartych Mistrzostwach Szkół Podstawowych

Mistrzostwa Warszawy Samorządowców
Kobiety: 1. Katarzyna Olszewska, wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Pragi-Południe,
2. Magdalena Rutkowska, wydział architektury
UD Mokotów.
Mężczyźni: 1. Jacek Pisarek, Biuro Funduszy
Europejskich, Urząd m.st. Warszawy, 2. Przemysław Zaboklicki, wiceburmistrz Wawra, 3. Jacek Sadomski z UD Wawer.

tych dyżurujących w punkcie medycznym. Chętni
mogli skorzystać z porad dermatologicznych oraz
logopedycznych. Ponieważ ta sobota była zimna,
a pod koniec zawodów zaczął nawet padać deszcz,
duże wzięcie miały napoje rozgrzewające i gorące
potrawy z grilla.
Wśród zawodników, którzy mieli do pokonania dystans 15 km zwyciężył 15-letni Kamil Zawistowski
z Huraganu Wołomin. Metę minął samotnie z dużą
przewagą nad następnymi kolarzami. Bardzo chwalił trasę, bo ciekawa, urozmaicona. To było jego
pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. A być może nie
ostatnie, ponieważ już na gorąco zapraszano go na
październikowy wyścig w Gliniance.

Przemysław Zaboklicki przyjechał na metę z czasem
nieco ponad 40 minut, co jak na zupełnego amatora było wynikiem bardzo dobrym. Paweł Lech był
na mecie ok. 8 minut później. Najlepszy zawodnik
z grupy pokonującej dystans 30 km przyjechał na
metę w 1 godz. 10 min.
Zielony Wawer otwiera się na kolarzy górskich.
Ma im do zaoferowania bardzo interesujące szlaki, o zróżnicowanym ukształtowaniu, piaszczyste
i podmokłe, wiodące lasami Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Poland Bike prawdopodobnie
wróci do Wawra w przyszłym roku.

ducentem okrętów. Największym przedsięwzięciem
w II połowie lat 50. była budowa Stacji Wielkich
Mocy. Wykonywano w niej ok. 100 prób zwarciowych rocznie dla atestów aparatury rozdzielczej.
Kraj się rozwijał, brakowało dewiz, a więc był nacisk na rodzimą produkcję, a ta nie mogła się obyć
bez pomocy tego instytutu. Wtedy to, jako produkcja antyimportowa, powstały silniki małych mocy,
nowe konstrukcje liczników energii elektrycznej,
bezpieczniki ognioszczelne – za które pracownicy
Instytutu Elektrotechniki otrzymali nagrody państwowe. W połowie lat 60. powstał Zakład Doświadczalny IEl w Międzylesiu Kłodzkim. W instytucie zainstalowano nowoczesną angielską maszynę
cyfrową Elliott 803B, dzięki której opracowano wiele programów komputerowych dla zakładów elektrotechnicznych i elektrycznych. Instytut szeroko
współpracował z podobnymi jednostkami w krajach
bloku socjalistycznego, z zachodnimi – w zakresie
niewielkim.
W latach 70. zatrudnienie wzrosło do ponad 2300
osób. Instytut pracuje nad tyrystorowymi napęda-

mi prądu stałego, nad wprowadzeniem w trakcji elektrycznej silników
na prąd przemienny, opracowano
oryginalną w skali światowej prądnicę prostownikową. Jednak ze
względu na wewnętrzny kryzys
w II połowie lat 70. zatrudnienie
spada. Mimo to w IEl powstają
opracowania np. silnika do wirówek cukrowniczych, prądnicy
ogrzewczej dla lokomotyw spalinowo-elektrycznych, przetwornic
spawalniczych, silników indukcyjnych i komutatorowych, transformatorów olejowych hermetyzowa- Tylu profesorów, doktorów, a w ogóle specjalistów od elektrotechniki
nych, odgromników dla sieci śred- i energetyki jeszcze chyba w Międzylesiu na raz nie było
nich napięć, układów napędowych
wania ze strony przemysłu. Realizowane są projekty
do maszyn papierniczych, silnika do lokomotyw.
celowe. Powstaje w tych latach m.in. prototyp silW latach 80. instytut przechodzi ze zlikwidowanenika synchronicznego, dokumentacja prądnicy do
go Zjednoczenia „Ema” pod Ministerstwo Gospoturbozespołów wodnych, konstrukcja materiałooszdarki. W 1985 r. zatrudnienie liczyło już tylko 1400
czędnych silników dla Celmy i silnika wiatrowego,
osób – ze względu m.in. na nieatrakcyjne płace,
a także np. urządzenie do sygnalizacji bezdechu
a także na pewien marazm wywołany tym, że zestau niemowląt.
rzało się nieodnawiane wyposażenie laboratoriów
Transformacja gospodarcza oznaczała wejście do
i pracowni. Gdy w kraju szalała hiperinflacja, nie
kraju wielu zachodnich koncernów, które uznały, że
aktualizowano cen opracowań zamówionych przez
prace badawcze i projektowe lepiej powierzyć włarząd, a więc sytuacja finansowa instytutu gwałtowsnym placówkom.
nie się pogarszała. Tylko w 1989 r. mury tej plaW najbliższych latach Instytut Elektrotechniki powicówki opuściło 130 dalszych pracowników. Mimo
nien stać się nowoczesnym ośrodkiem badawczym,
tych przeciwności losu, powstało w instytucie wiele
odpowiadającym standardom europejskim – twierpotrzebnych przemysłowi opracowań. W latach
dzi jego dyrektor, dr hab. Wiesław Wilczyński.
90. niektóre zakłady instytutu likwidowano, inne
łączono i odczuwał on brak większego zainteresoAndrzej Murat

65 LAT INSTYTUTU W LICZBACH
Patenty – 680, w tym 10 zagranicznych
Obronione doktoraty – 162
Obronione habilitacje – 43
Postępowania profesorskie – 29
Książki i monografie – 242
Medale i wyróżnienia na międzynarodowych
targach i wystawach – 111

fot. AM

Andrzej Murat

Klasyfikacja generalna zawodów
Dystans 8 km: Mateusz Pomaski, Wołomin, dystans 15 km: Kamil Zawistowski Huragan Wołomin, dystans 30 km: Patryk Piasecki, Renault
Eco2 (żeglarz, olimpijczyk z Pekinu).
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Kurier SPOŁECZNY | Nie tylko w Europejskim Roku Wolontariatu

Szlachetna aktywność dla dobra w Wawrze
Z udziałem przedstawicieli trzech organizacji charytatywnych: „Caritasu”, Fundacji „Akogo?”, założonej przez aktorkę Ewę Błaszczyk oraz Fundacji
„Świat na Tak”, powstałej z inicjatywy poseł Joanny
Fabisiak. Wzięła w nim udział burmistrz Jolanta
Koczorowska. Organizatorzy zaprosili na nie także
laureatów kolejnych edycji Samorządowego Konkursu „Ośmiu Wspaniałych”, pedagogów, a także
rodziców osób wyróżnionych tytułami „Wspaniałych” oraz „Ósemeczek”.
Gimnazjum nr 103 to szkoła, w której od 2008 r. działa koło „Caritasu” pod opieką Marii Szumowskiej.
Propaguje wolontariat w tej placówce, uczestniczy
m.in. w organizacji balów charytatywnych Fundacji
„Świat na Tak”, odwiedza chore dzieci w szpitalu
przy Niekłańskiej oraz w Centrum Zdrowia Dziecka,
współpracuje ze Stowarzyszeniem „Chata z pomysłami”, które w Aninie prowadzi dom dziennego pobytu osób niepełnosprawnych intelektualnie.

fot. AM

Z okazji dobiegającego końca Europejskiego Roku Wolontariatu, w międzyleskim
Gimnazjum nr 103 odbyło się z inicjatywy Urzędu Dzielnicy spotkanie pod hasłem
„Aktywni dla dobra”.

Nagrody z rąk burmistrz Jolanty Koczorowskiej odbierają
Emilia Pluskota oraz jej mama. Z prawej poseł Joanna
Fabisiak, prezes Fundacji „Świat na Tak”

Jak powiedział ksiądz Dariusz Marczak, dyrektor
praskiego „Caritasu”, wolontariusze pomagają innym z potrzeby serca. – To nie są zwykli filantropi,
oni w ten sposób wyrażają swoje człowieczeństwo.
– Starsi ludzie, pensjonariusze domów spokojnej

starości, twierdzą, że kiedy odwiedzają ich wolontariusze, dzień jest radośniejszy – mówiła Joanna
Fabisiak. I przestrzegała, że szczęście budowane na
egoizmie nie jest szczęściem.
Anna Krzysztofiak, dyrektor Fundacji „Akogo?”, poinformowała uczestników spotkania, że budowana
przez tę organizację na terenie CZD klinika „Budzik”
będzie gotowa do przyjęcia pierwszych pacjentów
w śpiączce prawdopodobnie pod koniec 2012 r.
Naczelnik wydziału kultury Mirosława Skoczeń,
przypominając o wynikach zbiórki pieniężnej przez
wolontariuszy podczas imprezy „Kolejka do kultury.
Przystanek Międzylesie – klinika „Budzik”, wspomniała o nietypowych inicjatywach. Violetta Gibała
z Gimnazjum nr 103 zaproponowała, że podczas
„Kolejki” będzie na oczach gości robić biżuterię
i dzięki jej sprzedaży zebrała do puszki 300 zł. Inna
uczennica tej szkoły, Dominika Sprung, przybyła na tę
imprezę z trzema końmi do przejażdżek wierzchem.
Z okazji Roku Wolontariatu wyróżniono podczas
tego spotkania młodych wolontariuszy, ich rodziców oraz szkolnych pedagogów dyplomami oraz
upominkami.
Andrzej Murat

Kurier ZDROWOTNY | Bezpłatna akcja nowej kliniki

Prawidłowe mycie wydłuża życie… zębów

Fot. am

Spotykają się na kilkanaście minut z dziećmi z zerówek, z klas 1 do 3. Tyle wystarcza na rozmowę
o tym, co szkodzi zębom, na sprawdzenie, w jaki
sposób dzieci używają szczoteczek do zębów. Bio-

Kurier SPORTOWY

rą w tym udział lekarki o specjalności stomatologia
z nowej kliniki (są w niej także gabinety dermatologiczne, kardiologiczne, internistyczne i USG) powstałej w Radości przy ul. Patriotów 181, po wyremontowaniu i adaptacji do nowych potrzeb dawnej
Spółdzielni Pracy Areometr.
W SP nr 86 przy ul. Korynckiej z dziećmi rozmawia lekarz dentysta Barbara Sobczak, towarzyszy
jej koleżanka – Anna Jaworska. Trwa odpytywanie.
Czy wiecie co szkodzi zębom? Okazuje się, że dzieci
wiedzą: nadmiar słodyczy, słone paluszki, coca-cola, pepsi, batony. Żeby jeszcze potrafiły się ograniczać w ich jedzeniu i piciu… A co się dzieje, gdy się
nie myje zębów? No, wiadomo, psują się, tworzy się
próchnica, której sprawcą są bakterie.

A teraz sprawdzian, w jaki sposób dzieci myją ząbki.
Można powiedzieć, że tradycyjnie, a więc od jednego
do drugiego ucha. Trzeba więc pokazać, jak wygląda
mycie usuwające resztki jedzenia nie tylko z przednich ścianek zębów. Dzieci dowiadują się, że należy
szczoteczką wykonywać ruchy w pionie, i to zarówno
po zewnętrznej jak i po wewnętrznej stronie ząbków,
poziomo w poprzek górnej krawędzi dolnych i dolnej górnych. Na koniec każde dziecko otrzymało
niewielkie pudełeczka. Na… przechowywanie na
pamiątkę mlecznych ząbków. I kolorowanki, które
przyniesione do kliniki będą zdobiły jej ściany.
Szkoda, że nie wszystkie wawerskie szkoły podstawowej skorzystały z oferty lekarzy tej nowej kliniki.
am

Kurier OBYWATELSKI

Kurier KONKURSOWY

Akademia piłkarska Święto Niepodległości „Nutka poliglotka”
Akademia Piłkarska Janusza Łagiewnickiego zaprasza chłopców i dziewczęta z roczników 2004 – 2006
na zajęcia z piłki nożnej. Szkolenie bez względu na
stopień umiejętności piłkarskich. Treningi we wtorki
oraz w soboty w sali gimnastycznej SP nr 76 przy
ul. Poezji 5.
Zajęcia szkoleniowe realizowane są w oparciu o system zakładający indywidualny trening, zależny od
predyspozycji ruchowych i psychomotorycznych
uczestników.

Burmistrz Wawra, proboszcz parafii pw. św. Wacława oraz Zarząd Kombatantów RP i Byłych
Więźniów Politycznych zapraszają 11 listopada
o godz. 10 na mszę z okazji Święta Niepodległości
w kościele przy ul. Korkowej 27. Po nabożeństwie
przewidziany jest program artystyczny. Po jego
zakończeniu nastąpi przejście pod pomnik-obelisk
poświęcony Józefowi Piłsudskiemu przy ul. Płowieckiej 77 oraz pod Krzyż Powstańczy, pod którymi ok. godz. 12 będą złożone wieńce i kwiaty.

Klub Kultury Radość, ul. Planetowa 36, organizuje Ogólnopolski Przegląd Piosenki Europejskiej pt.
„Nutka poliglotka” (przesłuchania w dniach 26–27
listopada). Zgłoszenia mogą być indywidualne i zespołowe. Od uczestników wymaga się zaśpiewania
piosenek w językach europejskich. Zgłaszać się
można do 18 listopada. Regulamin i karta zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej www.klubradosc.waw.pl. Więcej informacje na temat przeglądu
można również uzyskać pod tel. 22 615-73-28.
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Kurier KLUBOWY | Fotografie, eksperymenty, limeryki

KK Zastów ciekawie uczcił 100. rocznicę przyznania
Marii Skłodowskiej-Curie Nagrody Nobla. Ogłosił
konkurs na limeryk o niej, zorganizował coś w rodzaju podróży w czasie. Rozpoczęła się wystawą
fotografii pt. „Maria Skłodowska-Curie – kobieta,
matka, naukowiec”.
25 września klub stał się chemicznym laboratorium. Goście wkraczali w świat probówek, menzurek. Przy ich pomocy młodzi chemicy wykonywali
eksperymenty chemiczne. Były kolorowe płomienie, żywa piana, burza w probówce czy chemiczny
wulkan.

NAGRODZENI W KONKURSIE
Najwyżej oceniono, w poszczególnych grupach
wiekowych utwory Alicji Ogórek z ZS w Kamiennej Górze, Aleksandry Glazer, z CXIX LO
im. Jacka Kuronia w Warszawie i Doroty ThielBielańskiej z Warszawy

Dla najmłodszych odbyły się warsztaty chemiczne, podczas których wyczarowywali pianę
w probówce, odkrywali przewodzenie prądu
przez warzywa i owoce, sprawdzali, co jest
kwaśniejsze – cytryna czy ocet. W sali kinowej
odbyła się projekcja filmu pt. „Życie i dzieło
Marii Skłodowskiej-Curie”. Dzięki eksponatom
wypożyczonym z Muzeum Marii SkłodowskiejCurie można sobie było wyobrazić, jak ta wielka
Polka pracowała nad wynalezieniem nowych
pierwiastków.
Wręczenie nagród laureatom konkursu na limeryk odbyło się 10 października w muzeum poświęconym noblistce. Zgłoszono 134 utwory.
Nagrodzono 21 limeryków. Internauci wybrali
troje zwycięzców.
Miłym zaskoczeniem dla uczestników był tomik
zawierający limeryki ich autorstwa, który każdy
otrzymał na pamiątkę. Nagrodzone utwory stanowią część plenerowej wystawy w „Galerii na
płocie” przed KK „Zastów”.
KKZ

Fot. KKZ

Dużo więcej o naszej noblistce

Eksperymenty fizyczne i chemiczne były bardzo ciekawe

LIMERYK DOROTY THIEL-BIELAŃSKIEJ
Maria Skłodowska-Curie to polskie dziecię
Najbardziej promienna kobieta na świecie
Wszakże blasku jej dodały
Rad i Polon – dwa banały
Trudno dostępne zwłaszcza w pakiecie

Kurier PORADNICZY | Do budowy kanalizacji trzeba się przygotować

Lepiej nie zwlekać z projektem przyłącza
Inwestycje kanalizacyjne koncentrują się w tym roku
w północnej części dzielnicy, głównie w osiedlu Wawer, a więc tam, gdzie istnieją techniczne warunki
odbioru ścieków. Już w niedalekiej przyszłości możliwości skanalizowania pojawią się także w centralnych i południowych osiedlach zachodniej strony
dzielnicy, gdy zbudowany zostanie zbiorczy kanał,
określany nazwą W.
Warto wiedzieć, jak ważne jest przygotowanie się do
kanalizowania poszczególnych ulic. A jest nim zamówienie projektu przyłączenia. Jeśli właściciel posesji
dysponuje takim projektem w czasie, gdy Miejskie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji przystępuje do wykonywania sieci, wówczas ono wykonuje
przyłącze do granicy działki na swój koszt.
Są jednak mieszkańcy, którzy nie decydują się na
przyłączenie do kanalizacji. Robią to z kilku powodów: z braku pieniędzy w ogóle lub w danym
czasie, gdy uważają, że odprowadzanie ścieków do
posiadanego szamba im wystarcza, wreszcie gdy
mają szamba nieszczelne, w wyniku czego nie ponoszą kosztów związanych ze ściekami. Ci ostatni
zatruwają środowisko, teren wokół i często trują siebie oraz sąsiadów, gdy korzystają w własnych ujęć

wody. Proceder ten może być wcześniej czy później
ujawniony w wyniku przeprowadzanych kontroli,
a wówczas konsekwencje są dotkliwe dla kieszeni.
Co się zatem dzieje, gdy właściciel posesji nie zamówi na czas projektu? Wtedy MPWiK na budowanej
przez siebie sieci montuje trójnik, dający możliwość
przyłączenia się do niej w terminie późniejszym.
A gdy mieszkaniec po jakimś czasie zechce się
podpiąć do miejskiej sieci, musi się liczyć z tym, że
oprócz poniesienia kosztów wykonania przyłączenia do działki i dalej, będzie musiał ponieść koszty
odtworzenia nawierzchni ulicy.

Kurier PRZEDSZKOLNY | Tańce, piosenki, czary – mary

29 września to Światowy Dzień Przedszkolaka. Obchodzony był w Przedszkolu Integracyjnym nr 86
przy Centrum Zdrowia Dziecka. Zabawowo. Od
momentu przekroczenia progu tej placówki – wyglądającego bardzo tajemniczo. Dzieci były zniecierpliwione w oczekiwaniu na przygotowane dla
nich niespodzianki, panie przedszkolanki inne niż
na co dzień – poprzebierane, a to za wróżki, a to za
żonę wielkoluda Pudłoluda, a to na chińską modłę.
I rozpoczęła się wędrówka przedszkolnych grup
przez Krainę Wyobraźni. W Krasnoludkowie
przedszkolaki przebrane na krasnoludki tańczyły
i śpiewały piosenki, ponieważ „W krasnoludkowej
krainie radośnie życie płynie, nikt nie ma czasu na
fochy i dąsy, lecz na zabawę, tańce i pląsy”. W in-

Fot. am

Zabawowy Światowy Dzień Przedszkolaka

Światowy Dzień Przedszkolaka okazał się bardzo dobrym dniem na
beztroską zabawę

nej sali na maluchy czekał Teatrzyk Fiku
– Miku. W grocie wielkoluda Pudłoluda
zaplanowano spotkanie z jego żoną, która zapewniła gości, że nic im się nie stanie
gdyż Pudłolud jest w pracy. Tu trzeba się
było wykazać wyobraźnią tworząc Pudłoluda z papieru. Był też Zaczarowany
Las, ale drzewa w nim należało wykonać
samemu. W Sali Cesarza Chin odbywało
się klejenie latawców i robienie smoka.
Wkroczenie do kolejnej sali, gdzie dominowały magia i czary, w której z lampy
zwisał pająk, a na ścianach i w oknach
widać było pajęczyny, wymagało przynajmniej odrobiny odwagi.
am

8 OD MARYSINA PO FALENICĘ
Kurier SPORTOWY | Powstaje pływacki UKS Victoria Wawer

Zrobili pierwszy krok do mistrzostwa
Prawie 140 uczniów klas od II do IV wawerskich szkół podstawowych zrobiło
6 października pierwszy krok do mistrzostwa w pływaniu.

Dla zwycięzców dużym przeżyciem było spotkanie
z Przemysławem Babiarzem, w końcu to specjalista
w zakresie sprawozdawczości pływackiej. Gratulował nie tylko najlepszym, ale także tym z dalszych
miejsc. Tak duża liczba uczestników „Pierwszego
kroku do mistrzostwa” spowodowała niemiłosierny tłok podczas wręczania dyplomów i nagród
rzeczowych.

Fot. Grzegorz Narojczyk

Młodzi pływacy startowali w grupach wiekowych na
dystansie 25 m w trzech stylach: dowolny, grzbietowym i klasycznym. Była towarzysząca imprezie
muzyka, gorący doping i niecodzienni goście. Zawodom przyglądali się, a po ich zakończeniu wręczali medale, dyplomy i nagrody wicemarszałek
Województwa Mazowieckiego, Marcin Kierwiński,
wiceburmistrz Wawra Przemysław Zaboklicki, telewizyjny dziennikarz sportowy Przemysław Babiarz,
przewodniczący i wiceprzewodniczący komisji
sportu i turystki Rady dzielnicy Leszek Baraniewski
i Łukasz Kubik, radny Andrzej Wojda, naczelnik wydziału sportu i rekreacji Radosław Ziółkowski oraz
dyrektor wawerskiego OSiR Janusz Olędzki.

Imprezę wykorzystano do spopularyzowania
powstającego pływackiego Uczniowskiego Klubu Sportowego Victoria Wawer, w którym chętni
z roczników 2001 i 2002 będą mogli stawiać dalsze
zawodnicze kroki pod okiem fachowców. Na miejscu zapisało się do niego 15 dzieci. Można to też
uczynić drogą e-mailową: apstefsport@gmail.com
lub wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny
na stronie WWW.stefsport.pl
am

ZWYCIĘZCY
Klasy II, styl dowolny, dziewczęta: Oliwia Bochenek 25,45, chłopcy: Paweł Bojarski 24,01.
Klasy III, styl dowolny, dziewczęta: Ida Gorzkowska 18,91 chłopcy: Sebastian Kondej 20,55,
styl. grzbietowy, dziewczęta: Ida Gorzkowska
24,06, chłopcy: Dawid Kostrzębski 24,81, styl
klasyczny, dziewczęta: Ola Szabrańska 28,45,
chłopcy: Jan Porowski 27,12.
Klasy VI, styl dowolny, dziewczęta: Natalia
Kwitowska 16,94, chłopcy: Marcin Sadomski
17,59, styl grzbietowy, dziewczęta: Natalia
Kwitowska 19,26, chłopcy: Jan Jastrzębski
20,85, styl klasyczny, dziewczęta: Maja Wiśniewska 25,51, chłopcy: Jan Brauła 30,21.

Kurier klubowy | Spotkania, koncerty, wystawy, projekcie

Nie przeocz tej oferty

Nagrody wręczał m.in. wiceburmistrz Wawra Przemysław
Zaboklicki

Fot. Grzegorz Narojczyk

Wystartowali w zawodach na anińskiej pływalni
w imprezie zorganizowanej przez Urząd Dzielnicy, wawerski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz
Akademię Pływania firmy Stefsport Stefana Tuszyńskiego, pływaka, waterpolisty i dziennikarza
sportowego.

W niektórych kategoriach walka ze względu na krótki
dystans była bardzo zacięta

nego „Pocztówka z wakacji”. KK Zastów, ul. Lucerny 13.
9 listopada, godz. 16 – Galeria Młodego Artysty, wystawa prac uczestników sekcji plastycznej.
KK Marysin, ul. Korkowa 96.

Dla dzieci
7 listopada, godz. 12 – Gala V Ogólnopolskiego
Konkursu dla dzieci przedszkolnych i szkolnych
pt. „Pan Karp Europejczykiem”, Hotel Boss, ulica Żwanowiecka 20. Organizator KK Marysin,
ul. Korkowa 96.

Kinokawiarnia Stacja Falenica wstęp z wejściówkami. Organizator KK Falenica.

Koncerty, recitale
5 listopada, godz. 17 – Koncert Kuby Michalskiego pt. „Podróż” – na który składają się wiersze
słynnych poetów, m.in. Leśmiana, Asnyka, Mickiewicza, Miłosza, Baudelaire’a z muzyką artysty.
KK Radość, ul. Planetowa 36.

9 listopada, godz. 14 – „Podane na tacy”, spotkanie
pogiełdowe dla koordynatorów edukacji kulturalnej,
wystawa, film. KK Falenica, ul. Włókiennicza 54.

Oferta kulturalna
Biblioteki Wawerskiej

Wystawy, konkursy, warsztaty
5 listopada, godz. 12 – 16 – sesja połączona
z warsztatami pt. „Przebacz i uwolnij siebie” na
temat przechodzenia procesu wybaczania w życiu.
KK Anin, ul. V Poprzeczna 13.

Spotkania autorskie
7 listopada, godz. 16, wypożyczalnia nr 26,
ul. Błękitna 32, pt. „Madagaskar – relacje z podróży” z Joanną Zawadzką, podróżniczką, seniorką –
mieszkanką Wawra.

6 listopada – VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
„Pocztówka z wakacji” – uroczyste wręczenie nagród
i otwarcie wystawy. KK Zastów, ul. Lucerny 13.

Głośne czytanie baśni
8 listopada, godz. 13 – „Tomasz Rymer”, legenda
ludowa.

6 listopada – 18 listopada – wystawa prac laureatów VIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycz-

4 listopada, godz. 16.30 – „Dzielny krawiec”, Joseph Jacobs.

7 listopada, godz. 18 – „Zapal świeczkę”, koncert
chóru „Alex i Babki” – refleksyjne spotkanie z piosenkami i poezją oddającymi nostalgiczny charakter
listopadowych świąt. KK Aleksandrów”, ul. Samorządowa 10.
Prelekcje, projekcje, spotkania
4 listopada, godz. 14 – „Spójrz na to trzeźwo.
Kino i terapia”, pokaz filmów krótkometrażowych

5 listopada, godz. 9 – 11.30 – spotkanie w ramach
Klubu Motywacji z prelekcją: „Jak odkrywać życie
pełne pasji”. KK Anin, ul. V Poprzeczna 13.

Imprezy okolicznościowe
2 listopada, godz. 18 – Wieczór poezji Czesława
Miłosza z muzyką jazzową w Wypożyczalni nr 82,
ul. Agrestowa 1. Organizator Wydział Kultury
Dzielnicy.

