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słowo od redakcji

 

 

A ludzie dużo mówią w kawiarni, bo taka jest jej funkcja. W tym natłoku dźwięków  
płyną sobie rozmowy, nie tylko przy stolikach gości. Między barem a stolikami snuje się wiele 
wspaniałych opowieści, które wciągają i odrywają od krojenia ciasta. 

Pan przyjechał do Polski pierwszy raz po 40 latach. Pyta czy słychać u niego akcent. I że 
wszystko się tak zmieniło. Na jego twarzy widać wzruszenie, niedowierzanie. Pani opowiada 
o córce i jej chłopaku. W zasadzie jest to wstęp do teorii na temat współczesnych mężczyzn. Za-
śmiewamy się w głos, nie o słuszność racji tu chodzi, a o dystans i poczucie humoru. 

W tych opowieściach są zagubione koty, które błądzą po ogrodach włochowskich, remont 
przejścia podziemnego przy stacji, przygody z placu zabaw, złamane serca i nieustająca radość 
życia.

To prawdziwa przyjemność spotykać naszych sąsiadów – Włochowian w kawiarni, na 
ulicy, w parku i wreszcie na łamach „Kuli”. 

Już za chwilkę Święta Bożego Narodzenia. A Boże Narodzenie – to dopiero wspaniała 
opowieść! Przeżywamy ją co roku, czekamy w napięciu, bo jak zawsze – dzieją się rzeczy niesa-
mowite i Bóg staje się człowiekiem.

W nieprzyjemnym zimnie grudniowym często wracam do wiersza „Podróż Trzech Króli” 
T. S. Eliota*:

Mroźna to była wyprawa;
Najgorsza pora roku
Na podróż, zwłaszcza tak długą:
Drogi tonące w śniegu i lodowaty wiatr,
Najokrutniejsza zima.
(…)
I dopiero pod wieczór, prawie w ostatniej chwili,
Trafiliśmy w to miejsce – można powiedzieć – właściwe.
(…)
Trzeba zapytać
O to: czy cała ta droga nas wiodła
Do Narodzin czy do Śmierci? Że były to Narodziny, to nie ulega kwestii,
Mieliśmy na to dowody. Bywałem świadkiem narodzin i byłem też świadkiem śmierci,
(…)
Choć mrozów nie ma, ani śniegu, ni wiatru lodowatego, to może niektórzy z nas wypra-

wiają się w podróż, może szukają czegoś zupełnie innego, własnej opowieści.
Wszystkim naszym czytelnikom życzymy radości z tych nadchodzących Świąt Bożego 

Narodzenia, spokoju, wspaniałych chwil spędzonych z najbliższymi i Szczęśliwego Nowego Roku!

Redakcja 

* Tłum. Antoni  Libera

opowieści, 
nie tylko wigilijne

Drzwi otwierają się i zamykają. Lub zamykają się i otwierają. 
Szum kroków, szelest zdejmowanych płaszczy, szmer rozmów. 

Nie mówiąc już o stukocie naczyń i szalejącym młynku 
do kawy: "przepraszam, nie słyszę co pan mówi, 

czy może pan powtórzyć?"
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Między świętym 
a krasnalem

Św. Mikołaj z moich przedszkolnych wspomnień miał zawsze 
infułę i pastorał, wtedy dla mnie "czapkę i laskę św. Mikołaja". 

 
 chociaż za przedszkolem nie przepadałam 

(panie wychowawczynie były opresyjną siłą, jedzenie nie-
dobre, brrr…), to oprócz pierwszych przyjaźni i znajomo-
ści wyniosłam stamtąd tego Mikołaja. 

Pamiętam też  jakieś próby wmówienia nam, 
dzieciom, że ten św. Mikołaj to taki Dziadek Mróz, ale 
coś się w tym obrazie nie zgadzało, a najmniej owa Śnie-
żynka. Paskudne czasy.

W każdym razie przeobrażenie prawdziwego 
świętego w krasnala z Laponii było dla mnie zaskaku-
jące, upchnięte gdzieś w „wiatr przemian”, niby takie 
naturalne i przecież to chodzi o dzieci i prezenty, pre-
zenty… 

Reklamy Coca-Coli przypieczętowały ten stan 
rzeczy, wszyscy pokochali wesolutkiego, rumianego sta-
ruszka w saniach z reniferami, który w grudniu zawłasz-
cza sobie przestrzeń publiczną i śmieje nam się prosto 
w twarz zza tej swojej srebrzystej brody.

Rzecz jednak nie w estetyce i w tym, czy wolimy 
infułę od czerwonej czapy, czy święty chrześcijański ma 
dla nas znaczenie, czy raczej darzymy sympatią dobrego 
Mikołaja z Laponii (nawiasem mówiąc, to jest siła kultu-
ry masowej – kto wcześniej słyszał o Laponii?). 

Problem w tym, że nasz krasnalek jest wyłącz-
nie narzędziem sprzedaży, miłą postacią, która zwięk-
sza obroty sklepów przed Świętami i wpędza nas jeszcze 
bardziej w manię prezentową i amok kupowania. Dzieci, 
które są bombardowane obrazkami dziadeczka z wieeel-
kim worem, czekają na morze prezentów i 6 grudnia, 
i w Boże Narodzenie.  Bo przecież musi być dużo i na 
bogato, w końcu z jakiegoś powodu ten Santa ma taki 
brzuch!

Nie jestem szaloną minimalistką, lubię prezen-
ty i doskonale rozumiem, że dla wielu osób Święta mają 
przede wszystkim wymiar rodzinny, a nie religijny.

Ale wolę biskupa z Miry. Narosło wokół nie-
go wiele legend, najbardziej znany przekaz to historia 
o trzech pannach – córkach sąsiada św. Mikołaja.  Są-
siad był ubogi, tak bardzo, że planował sprzedać swoje 
córki do domu publicznego, bo bez posagu nikt nie chciał 
ich poślubić (aż się powtórzę – paskudne czasy).  Mikołaj 
przez kolejne 3 noce podrzucał sąsiadowi przez okno pie-
niądze – złoto, często przedstawiane w ikonografii chrze- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ścijańskiej jako 3 złote kule.

(Tak na marginesie, wrzucanie złota przez okno 
– ryzykowna sprawa, ale dopiero wpadający przez komin 
amerykański Mikołaj grozi prawdziwymi urazami. No 
i co z tymi, którzy nie mają kominków?

Znane są również opowieści o uratowaniu od 
śmierci żołnierzy, wskrzeszeniu młodzieńców, których 
zabił właściciel gospody, uratowaniu żeglarzy przed 
sztormem. 

Jakby nie było, jedno jest najważniejsze – święty 
Mikołaj pomagał i wspierał. Namawiał do dzielenia się 
z innymi, co istotne – często ludźmi z najbliższego oto-
czenia, sąsiadami… 

I jeszcze coś, czego często niestety brakuje w po-
pularnych przed Świętami akcjach charytatywnych 
– święty Mikołaj pomagał ze zrozumieniem, dawał do-
kładnie to, co było potrzebne, bo interesował się drugim 
człowiekiem. 

Znam wielu takich św. Mikołajów, ale nie znaj-
dziemy ich ani w sklepach, ani w telewizji.  Santa Clau-
sy są już tylko od prezentów, od pomagania są organiza-
cje charytatywne.

Dla tych, dla których jednak  Święta Bożego Na-
rodzenia to także moment na „złote kule”, polecam dwa 
adresy we Włochach:
•  Schronisko dla chorych „Betlejem”, ul. Potrzebna 55 

(w zasadzie to już ul. Gniewkowska, przy końcu Po-
trzebnej, w stronę Odolan) – przyda się tu wszystko: 
jedzenie, ubrania, domowe sprzęty. Można je zawo-
zić codziennie do godz. 20:00, tel. 22 474 57 14.

•  Dom dla kobiet i mężczyzn „Betania”, ul. Łopuszań-
ska 17 (tuż przy Hynka), tel. 22 846 66 44.

We Włochach działa również akcja „Szlachetna 
paczka”, znajdziecie ich na facebooku i www.superw.pl.

Sylwia Romańczak
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Wybory 
samorządowe 2014 

Frekwencja w wyborach do rady Dzielnicy Włochy 
wyniosła 50%. Głosów ważnych oddano 14 359. 

poparcie dla startujących komitetów

Prawo i Sprawiedliwość - 33,9%

Platforma Obywatelska - 24,9%

Wspólnota Dzielnicy Włochy - 20,5%

Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy - 10,1%

Nowa Prawica - 4%

SLD Lewica Razem - 3,8%

KWW Włochy Miasto Ogród - 2,8%

3570
głosów

2938
głosów1454

głosy571
głosów

552
głosy

402
głosy

Lista radnych kadencji 2014-2018

Bernadeta Karczewska  Prawo i Sprawiedliwość
Juliusz Kostrzewski   Prawo i Sprawiedliwość
Christian Młynarek  Prawo i Sprawiedliwość
Damian Pietrzyk   Prawo i Sprawiedliwość
Tomasz Pisarek                 Prawo i Sprawiedliwość
Radosław Sosnowski  Prawo i Sprawiedliwość
Elżbieta Szczepańska  Prawo i Sprawiedliwość
Michał Wąsowicz   Prawo i Sprawiedliwość
Janusz Wojdalski   Prawo i Sprawiedliwość
Halina Berłowska  Platforma Obywatelska
Małgorzata Brzózka  Platforma Obywatelska
Sylwia Ciekańska  Platforma Obywatelska
Krzysztof Czuma   Platforma Obywatelska
Elżbieta Kułakowska  Platforma Obywatelska
Cezary Sobociński   Platforma Obywatelska
Anna Brzywca                Wspólnota Dzielnicy Włochy
Jerzy Kowaliszyn   Wspólnota Dzielnicy Włochy
Andrzej Krupiński   Wspólnota Dzielnicy Włochy
Sebastian Piliński  Wspólnota Dzielnicy Włochy
Wiesława Ufnal                Wspólnota Dzielnicy Włochy 
Klaudia Jastrzębska  Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy  podział mandatów w radzie Dzielnicy

Prawo
i Sprawiedliwość

9

Platforma
Obywatelska

6
Wspólnota 

Dzielnicy Włochy

5

Stowarzyszenie 
Sąsiedzkie Włochy

1

4872
głosy



5

o tym się mówi we włochach

nr 5 (23) grudzień 2014

Stowarzyszenie 
Sąsiedzkie Włochy

1

KOMENTARZ:
Wybory za nami. Cieszy, że frekwencja we Włochach znacznie przekroczyła średnią w skali kraju. Jednak dla 

uważnych obserwatorów tegoroczna kampania przebiegała niestety w wyjątkowo negatywnym stylu. Na porządku 
dziennym było niszczenie plakatów i banerów konkurencji. Na rzecz niektórych kandydatów działały osoby, które 
pod fałszywymi profilami wklejały pochlebne komentarze na ich facebookowych stronach i forach internetowych. 
Nie brakowało również szkalujących artykułów, dystrybuowanych po domach anonimowych listów i gazetek pełnych 
ataków na konkurencję. 

Smutny wniosek jest taki, że choć świętujemy w tym roku 25-lecie polskiej demokracji, niektórym włochow-
skim samorządowcom (i osobom aspirującym do funkcji radnych) wciąż obce są wartości uczciwej konkurencji i rze-
telnej dyskusji programowej.                                                                                                                                            mk

Top 5 kandydatów z największą liczbą głosów

oKrĘG I (Stare i Nowe Włochy)

oKrĘG II (Stare Włochy i Niskie okęcie)

oKrĘG III (Wysokie okęcie)

Krzysztof Czuma (PO) 571
głosów

Damian Pietrzyk (PIS) 440
głosów

Janusz Wojdalski (PIS) 374
głosy

Anna Brzywca (WDW) 304
głosy

Elżbieta Szczepańska (PIS) 271
głosów

Michał Wąsowicz  (PIS) 775
głosów

Andrzej Krupiński (WDW) 385
głosów

Jolanta Piecuch (SSW) 251
głosów

Cezary Sobociński (PO) 221
głosów

Christian Młynarek (PIS) 197
głosów

Bernadeta Karczewska (PIS) 548
głosów

Elżbieta Kułakowska (PO) 514
głosów

Wiesława Ufnal (WDW) 242
głosy

Małgorzata Brzózka (PO) 240
głosów

Jerzy Kowaliszyn (WDW), Radoslaw Sosnowski (PIS) 238
głosów

4872
głosy
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 pod koniec listopada ukazało się  obwieszcze-

nie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji 
lokalizacyjnej dla PKP PLK SA na modernizację pod-
miejskiej linii kolejowej 447 usytuowanej od strony Sta-
rych Włoch. To czas dla mieszkańców na zapoznanie się 
z projektem i złożenie swoich opinii i zastrzeżeń.

Konsultacje z mieszkańcami
Na kwietniowym spotkaniu z przedstawicielami 

PKP PLK SA, które zorganizowało Stowarzyszenie Są-
siedzkie Włochy (głównie w sprawie ekranów akustycz-
nych budowanych po stronie Nowych Włoch) mieszkańcy 
pozyskali sporą wiedzę na temat koncepcji modernizacji 
linii 447. Obejmuje ona, poza terenem zajętym pod same 
tory, teren sąsiadujący oraz przebudowę przystanku 
i przejścia podziemnego.

Po spotkaniu z zainteresowanymi sprawą wło- 
chowskimi organizacjami społecznymi, w lipcu nasze 
Stowarzyszenie złożyło do PKP PLK SA wnioski do kon-
cepcji tej modernizacji, a do Prezydent Warszawy wnio-
sek o szeroką współpracę i koordynację prac inwesty-
cyjnych i modernizacyjnych na terenach kolejowych we 
Włochach. Zależało nam także na podjęciu przez miasto 
współpracy dotyczącej inwestycji towarzyszących, np. do-
datkowego przejścia dla pieszych łączącego Stare i Nowe 
Włochy. Nie udało się nam o tym porozmawiać z Zarzą-
dem Dzielnicy Włochy, bo Burmistrz Michał Wąsowicz 
nie przybył ani na spotkanie z mieszkańcami w kwiet-
niu, ani na spotkanie z Wiceprezydentem Michałem Ol-
szewskim w sierpniu, ani na ekspercką debatę na ten 
temat – we wrześniu. Wszystkie te spotkania przygoto-
wane były przez Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy.

Dlatego teraz zachęcamy mieszkańców do indy-
widualnego śledzenia wszczętego postępowania admini-
stracyjnego i do udziału w ogłoszonych konsultacjach. 
W ramach konsultacji wszyscy mieszkańcy mogą złożyć 
swoje opinie dotyczące ochrony środowiska, a mieszkań-
cy których interes prawny może zostać naruszony, mogą 
wnieść o uznanie ich za stronę i przystąpić do postępo-
wania administracyjnego.

Co planują kolejarze?
Obecny projekt przewiduje: rozbiórkę istnie-

jącego przejścia podziemnego i na tym miejscu budowę 
nowego przejścia,  rozbiórkę obecnych i budowę nowych 
peronów, rozbiórkę obecnej i budowę nowej nastawni, 
rewitalizację wiaty na peronie 2 i poczekalni oraz budo-
wę nowej wiaty dla peronu 1, budowę wind i pochylni, 
budowę zadaszeń nad końcowymi wyjściami z przejścia 
podziemnego, wymianę przęseł wiaduktu nad ul. Globu-
sową. W projekcie wymienione są także inwestycje doty-
czące dróg, odwodnienia, telekomunikacji, sieci trakcyj-
nej. Projekt nie przewiduje budowy ekranów. To właśnie 
teraz mieszkańcy mogą mieć wpływ na warunki, które 
Wojewoda Mazowiecki postawi PKP PLK dla planowa-
nych inwestycji.

Gdzie można obejrzeć plany?
Z dokumentacją można zapoznać się w Urzędzie 

Wojewody Mazowieckiego przy Placu Bankowym, pokój 
606 (wejście od Al. Solidarności). Tam też do czasu wyda-
nia decyzji można zgłaszać wnioski i uwagi do warunków 
złożonego projektu. Uwagi mogą dotyczyć zwłaszcza wa-
runków środowiskowych dla tej inwestycji. Spodziewany 
termin wydawania decyzji to pierwsze dni stycznia. 

Jolanta Piecuch

remont dworca 
pKp Włochy

Kolejarze planują m.in. rozbiórkę peronów na włochowskiej 
stacji, budowę wind i rewitalizację zabytkowych wiat. 
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 wwielu dzielnicach działają komisje dia-

logu społecznego – gremia organizacji aktywnych na 
tym samym terenie, które stale współpracują z urzęda-
mi dzielnicowymi. Na poziomie ogólnomiejskim działają 
liczne komisje tematyczne, które z racji kompetencji pra-
cujących w nich przedstawicieli ngo doradzają miejskim 
biurom. „Pozarządowcy” mają wpływ na takie dziedziny 
jak: teatr, bezdomność, ochrona zwierząt, partycypacja 
obywatelska i wiele innych. Powstanie komisji zależy od 
inicjatywy organizacji – miejskie biura i urzędy nie mają 
kompetencji powoływania nowych.

Do tego roku we Włochach nie istniał DKDS. Po-
stanowiliśmy to zmienić. W marcu odbyło się wstępne 
spotkanie organizacji pozarządowych, na którym usta-
liliśmy, że chcemy powołać komisję. Przedstawiciele 
kilkunastu organizacji poświęcili czas, by w swobodnej 
atmosferze poznać się i wymienić doświadczeniami pra-
cy na rzecz Włoch. Naszymi gośćmi specjalnymi byli Jo-
anna Krasnodębska ze stowarzyszenia BORIS i Marek 
Chodaczyński, członek Warszawskiej Rady Pożytku Pu-
blicznego. 

Komisja za zgodą Burmistrza Dzielnicy Włochy, 
Michała Wąsowicza ukonstytuowała się w lipcu. Do tej 
pory odbyliśmy cztery spotkania. Do komisji przystąpi-
ło 14 organizacji z Włoch i Okęcia, zajmujących się na 
co dzień różnymi tematami, mających różne cele i spo-
soby działania. Mimo to mamy pasję do wspólnej pracy 
na rzecz Włoch i ich mieszkańców. Komisja ma charak-
ter doradczy, rada dzielnicy może się z nią konsultować, 
korzystając ze znajomości terenu i doświadczenia two-
rzących ją organizacji. Komisja może też pełnić funkcję 
łącznika między mieszkańcami dzielnicy a urzędem. 
Organizacje, które do tej pory nie zaangażowały się we 
wspólne działanie zapraszamy na kolejne spotkanie, któ-
re odbędzie się 8 stycznia o 18.00 w Urzędzie Dzielnicy 
Włochy. Zachęcamy do kontaktu z DKDS w Dzielnicy 
Włochy. Korzystajcie z naszej pracy i talentów! 

Skład DKDS Włochy:
•  Caritas Archidiecezji Warszawskiej – zespół Caritas 

przy parafii Matki Bożej Saletyńskiej
•  Fundacja im. ks. prof. Ryszarda Rumianka
•  Fundacja Stare Nowe Moje Włochy
•  Fundacja „Willa Jasny Dom”
•  Fundacja wspierania nowoczesnych  technologii 

w edukacji „Free4edu”
•  Polskie Stowarzyszenie Kinezjologów
•  Stołeczni Animatorzy Środowiskowi
•  Stowarzyszenie Antymobbingowe pod patronatem 

(pp.) Barbary Grabowskiej – Oddział Warszawa
•  Stowarzyszenie Harcerzy Seniorów Okęcie
•  Stowarzyszenie Koliber
•  Stowarzyszenie Mieszkańców „Kamienice Włochy”
•  Stowarzyszenie na rzecz Kultury Młodzieżowej – 

Aktywacja
•  Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy
•  Stowarzyszenie Sercem Malowane

Magdalena Foks
Przewodnicząca Prezydium DKDS Włochy

Fundacja Stare Nowe Moje Włochy

DKDS WŁoCHY – 
JESTEŚMY!

Warszawa słynie z aktywności organizacji pozarządowych. 
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 usytuowana  u zbiegu trzech ulic, tuż obok 

parku, naprzeciwko  stacji kolejowej. Większość z nas 
przechodzi obok niej niemal codziennie… Ale ilu z nas 
wie, jakiego ogromnego dramatu była niemym świad-
kiem?
Siedziba Głównego Zarządu Informacji Wojskowej

29 stycznia 1945 roku, z rozkazu Wojennego 
Komendanta Miasta Włochy majora Puszkowa, prawo-
wici właściciele kamienicy wraz z innymi mieszkańcami  
zmuszeni zostali do opuszczenia swojego domu, by nigdy 
już do niego nie powrócić. 

Po wyrzuceniu  lokatorów „Jasny Dom” stał się 
pierwszą siedzibą Głównego Zarządu Informacji Naczel-
nego Dowództwa Ludowego Wojska Polskiego. 

W jego piwnicach urządzono cele więzienne, a na 
wyższych kondygnacjach znajdowały się pokoje przesłu-
chań i biura. Według ustaleń historyków Instytutu Pa-
mięci Narodowej w okresie od lutego do października 
1945 przez obiekt przeszło ponad 1000 aresztowanych.

Ogrom dramatu
Potwierdzeniem ponurej przeszłości piwnic są 

zachowane do dziś wyryte na ceglanych ścianach napisy, 
kalendarze kreskowe oraz drzwi z wyciętymi charakte-
rystycznymi judaszami. Największą grozę budzą błagal-
ne napisy „Jezu wyratuj” i wyryty  nad nim znak krzyża 
oraz „Matko Boska Opiekunko Nasza Wyratuj”, świad-
czące o nieludzkich warunkach i bestialskim traktowa-
niu więźniów przez ludową policję polityczną. 

Fundacja „Willa Jasny Dom”
Ogrom krzywd wyrządzonych w „Jasnym Domu” 

przez aparat władzy komunistycznej nie pozwala pozo-
stać biernym. By przeciwdziałać zobojętnieniu w stycz-
niu 2013 roku została założona Fundacja „Willa Jasny 
Dom”. Jest  ona organizacją pozarządową powołaną 
i prowadzoną by działać na rzecz kultury i krzewienia 
świadomości historycznej mieszkańców Włoch. Jednak 
podstawowym jej celem jest upamiętnienie i ochrona 
miejsca pamięci narodowej, jakim bez wątpienia jest ka-
mienica położona przy ul. Świerszcza 2 w Warszawie. 

Odpowiedzialni za pamięć
Zabytkowa kamienica od 14 lat udostępniana 

jest zwiedzającym. Członkowie Fundacji „Willa Jasny 
Dom” zapraszają wszystkich chętnych do zwiedzania 
piwnic byłego aresztu śledczego i jednocześnie proszą 
o pomoc w rozpowszechnianiu wiedzy o tym ważnym 
miejscu. Niech pamięć o nim będzie zobowiązaniem nas 
wszystkich.

Marlena Piekarska-Olszówka

www.willajasnydom.pl
www.facebook.com/pages/Fundacja-Willa-Jasny-Dom/ 
1419074854970756

fot. Alicja Kozłowska

Mroczna tajemnica 
Willi Jasny Dom

Kamienicę przy ul. Świerszcza 2 zna 
właściwie każdy Włochowianin. 

Willa Jasny Dom, fot. „Kolekcjonerzy Czasu”

Willa Jasny Dom, fot. Marlena Piekarska
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 pisząc „Kim jest Doda, każdy wie” miałabym 

większą pewność prawdziwości twierdzenia.  Załóżmy 
jednak, że wiedza o legendarnym, zakopiańskim  gawę-
dziarzu jest (prawie) powszechna w naszym społeczeń-
stwie. Nie wiadomo dlaczego Sabała (Jan Krzeptowski) 
właśnie w naszej dzielnicy ma swoją ulicę.     

Nie jest długa, choć nie krótka, ani ładna, ani 
brzydka – ot, taka sobie ulica.  Chodzą nią lub przejeż-
dżają codziennie setki mieszkańców w drodze do pracy, 
po zakupy do pobliskiej Biedronki, lub na spacer z pie-
skiem. Zwyczajna ulica. 

Jakaż tu jednak ciekawa różnorodność.  Domy 
kilkurodzinne, kryjące na zapleczach intymność małych 
ogrodów, sąsiadują  z blokami komunalnymi, których  
wydeptane podwórka zadziwiają czystością, utrzymywa-
ną dzięki staraniom pracowitych gospodyń i gospodarzy 
domów.

Jest tu niewielki motel i mały sklepik spożywczy 
(na rogu ul. Tapicerskiej), gdzie pani zza lady podając 
chleb i masło wymieni z nami kilka uprzejmych uwag 
np. o pogodzie. Lubimy takie sklepiki, bo swojsko pachną 
i zawsze nam do nich blisko. W połowie długości ulicy 
przyciągają wzrok budynki strojne w zielone elewacje 
i tonące w kwiatach balkony.

Wprawdzie przeważa tu architektura rodem 
z czasów komuny, ale idąc w kierunku ul. 17-go Stycznia   
zobaczymy całkiem nowe budynki. Zróżnicowane formą 
i kolorem, nowoczesne bryły biurowców wprowadzają ten 
zakątek w estetykę miasta XXI wieku.

Może warto w pośpiechu dnia codziennego za-
trzymać się na chwilę i dokładniej przypatrzeć ulicy Sa-
bały. Może warto przypatrzeć się także innym ulicom, 
tym, które dobrze znamy i tym, które znamy trochę 
mniej. 

To nasza dzielnica, skrawek naszego świata.

Alicja Kozłowska

fot. Alicja Kozłowska

Sabała tu 
nie mieszkał

Kim był Sabała, każdy wie… 
oj, chyba jednak nie każdy. 

fot. Alicja Kozłowska
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jeżeli przegapiliśmy okrywanie roślin wraż-
liwych na mróz, to zróbmy to jak najszybciej – jeszcze 
jest szansa, że nasze gapiostwo nie przyniesie większych 
szkód w ogrodzie. Pamiętajmy szczególnie o roślinach 
nie zrzucających liści/igieł. To one w słoneczne i mroźne 
dni są najbardziej narażone na wysuszenie. Warto za-
opatrzyć się w białe (nie ciemne!) kaptury ochronne dla 
egzemplarzy formowanych, gdzie zależy nam na zacho-
waniu ich pięknego kształtu. Roślina opatulona takim 
kapturem jest chroniona przed skutkami zalegających 
dłużej czap śniegu oraz przed promieniami słonecznymi 
– biały, lecz oddychający materiał będzie je odbijał. Jed-
nak najlepszym sposobem na zachowanie form kulistych 
lub kolumnowych roślin iglastych jest ich zwięzłe owią-
zanie na jesień i zwyczajne strzepywanie z nich nadmia-
ru śniegu w trakcie zimy. Pilnujmy więc jak się mają na-
sze jałowce czy tuje – dzięki temu na wiosnę przywitają 
nas w dobrym stanie!

Przy suchej pogodzie (np. po długotrwałych mro-
zach i słonecznej aurze), podczas temperatur dodatnich 
i koło zera można z powodzeniem podlewać rośliny zi-
mozielone, a szczególnie te hodowane w pojemnikach na 
tarasie. Ograniczymy ryzyko ich przesuszenia. Uwaga! 
Nigdy nie podlewajmy wodą o temperaturze pokojowej, 
czy co gorsza ciepłą! Rośliny mogą przeżyć szok termicz-
ny. Przygotujmy wcześniej pojemnik z wodą i wystaw-
my go na kilka godzin na zewnątrz, zanim rozpoczniemy 
podlewanie.

Gdy po ogrodniczym zwiadzie wrócimy do ciepłe-
go mieszkania, czas na świąteczne przygotowania!

Pisząc o świątecznych dekoracjach nie można 
nie zacząć od choinki. Dla tych, dla których nie ma Świąt 
bez prawdziwego, pachnącego drzewka, przygotowaliśmy 
kilka porad odnośnie ich kupna i pielęgnacji. Przy kup-
nie choinki kierujmy się intuicją – jeżeli widzimy opada-
jące igły, zażółcenia i tym podobne syndromy, wybierzmy 
innego producenta. Częstym widokiem przed Wigilią są 
choinki powystawiane na balkony i tarasy. Pamiętajmy, 
że gdy jest bardzo zimno, drzewko musi stopniowo się 
przyzwyczaić do wyższych temperatur, w których będzie 

żyło przez najbliższy czas. Przechowanie drzewka w nie-
ocieplanym garażu, przy ścianie domu lub w chłodnej 
piwnicy przedłuży jego trwałość. Przed wprowadzeniem 
do domu wstawiamy je do wiadra z letnią wodą na kilka 
godzin.

W stojącej  już w domu choince wymieniajmy 
codziennie wodę. Drzewka preferują chłodną wodę i sta-
nowiska jak najdalej od grzejników. Jeżeli mamy możli-
wość, kupmy nienagrzewające się lampki LED do przy-
strojenia choinki, a będziemy się nią cieszyć dłużej!

Na drzewku nie kończy się ozdabianie domowe-
go zacisza. Natura pięknie się odwdzięcza nie tylko w po-
staci kwitnienia roślin latem, ale także fascynującymi 
fakturami, kolorami i kształtami kory, suchych gałęzi, 
owoców czy owocostanów. Zamiast kupować sztuczne 
ozdoby, skorzystajmy z naturalnych dekoracji – są prze-
piękne! Zatrudnijmy całą rodzinę do wspólnego two-
rzenia własnych ozdób. Oto kilka przykładów prostych 
i efektownych dekoracji świątecznych:

1. Żołędzie pomalowane złotą farbą – świetna al-
ternatywa dla bombek!

Zielone Święta
Sezon ogrodowy kończy się wraz z opadającymi 
z drzew liśćmi. Błąd! Dbanie o przydomowy ogród 

czy taras to zajęcie całoroczne! Zakładajmy więc czapki, 
szaliki i ciepłe rękawice, pora wyjść na zewnątrz!
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2. Dorodne szyszki ozdobione sztucznym śnie-
giem lub jedynie wstążką

3. Świece owinięte jutą (świetnie sprawdza się 
dodatek w postaci gałązki jodłowej) – prostota 
i elegancja w jednym

4. Zawieszki na choinkę z suszonych pomarańczy

5. Kompozycje z żywych i suszonych elementów 
– jabłka, pomarańcze, szyszki, kamienie, mech

6. Naturalnie udekorowane prezenty wyróżnią 
się wśród pstrokatych papierów opakowanio-
wych. Wystarczy zaopatrzyć się w szary papier, 
sznurek i zebrać w suchy dzień kilka uschłych 
liści dębu lub owoców klonu...

Jeżeli lubicie amerykański klimat Świąt, mo-
żecie spróbować wykonać własny wieniec świąteczny 
na drzwi. Potrzebne do tego będą jedynie: gałązki igla-
ste, słomiany stroik w kształcie koła, żyłka plastikowa 
i szerokie wstążki. Pamiętajmy – wykonując ozdoby 
świąteczne z wykorzystaniem gałązek iglastych – za-
wsze wybierajmy jodłę. W przeciwieństwie do świerka 
nie kłuje, a igły potrafią bardzo długo pozostać na gałąz-
ce. Zbierzmy w lesie lub kupmy na giełdzie kwiatowej 
stroik okrągły i gałązki jodły, które potniemy na kawałki 
długości ok. 30 cm, oskubując 5 cm końcówki. Wbijamy 
oskubane końcówki gałązek w stroik tak, aż przykryją 
całą słomianą powierzchnię stroika. Gdy kompozycja jest 
gotowa, owijamy całość ściśle żyłką, aby dekoracja była 
trwała. Żyłki nie powinno być widać, jednak możemy do-
datkowo owinąć wieniec szeroką wstążką, zwieńczając ją 
piękną kokardą u góry. W trakcie Świąt taką naturalną 
dekorację warto od czasu do czasu zraszać chłodną wodą.

Zespół architektów krajobrazu Mugo Studio życzy Czy-
telnikom magicznych i spokojnych Świąt Bożego Naro-
dzenia!



Wspomnienie Miasta ogrodu Włochy

Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy jest apolityczną organizacją 
pozarządową. Działamy od 2002 roku. zrzeszamy mieszkańców
i miłośników włoch. Nasze główne działania to:

• Kultywowanie dziedzictwa Miasta ogrodu Włochy 
• Walka z chaosem architektonicznym w dzielnicy
• rewitalizacja placu przy stacji pKp Włochy
• Zabieganie o zieleń i inwestycje integrujące mieszkańców
• promocja rozwiązań przyjaznych rowerzystom

www.wlochy.org.pl

www.facebook.com/StowarzyszenieSasiedzkieWlochy

www.youtube.com/SasiedzkieWlochy

znajdź nas na:

kula  w łochowska

przejście podziemne pod włochowską stacją, zdjęcie z albumu Jana Mizerskiego, 1942 rok

Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzegamy sobie prawo 
do skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów. redaktor Naczelny:
Zespół w składzie Sylwia romańczak i Matylda Gadomska. Kontakt do redakcji: 
wlochy@wlochy.org.pl. Wydawca: Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy, 
www.wlochy.org.pl.

Wydanie Kuli jest dofinansowane ze środków
programu Fundusz Inicjatyw obywatelskich.

projekt jest realizowany w ramach programu 
obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EoG.


