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stowarzyszenie sąsiedzkie włochy

kula włochowska

 

 

Obszary naszej aktywności to przede wszystkim:

• walka z chaosem architektonicznym w dzielnicy
• rewitalizacja przestrzeni miejskiej m.in. placu przy stacji  

PKP Warszawa Włochy
• tworzenie „Włochowskich Skwerów Miejskich”, czyli zielonych,  

rekreacyjnych przestrzeni dla mieszkańców
• rozwój Starych i Nowych Włoch zgodny z ideą miasta-ogrodu 
• monitoring funkcjonowania organów samorządowych i urzędów pod kątem  

zgodności ich działań z interesem mieszkańców
• poprawa infrastruktury komunikacyjnej i społecznej we Włochach
• integracja mieszkańców Włoch poprzez organizację wydarzeń społecznych  

i kulturalnych
• wydawanie „Kuli Włochowskiej”. 

Naszym przedstawicielem w Radzie Dzielnicy Włochy 
w kadencji 2014-2018 jest Klaudia Jastrzębska.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO CZŁONKOSTWA W NASZYM STOWARZYSZENIU. 
RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!

Dowiedz się więcej o nas na: www.wlochy.org.pl

stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy to apolityczna 
organizacja pozarządowa działająca od 2002 roku. 

Zrzeszamy mieszkańców i miłośników Włoch. 

Nasz główny cel to budowa społeczeństwa obywatelskiego 
w dzielnicy i aktywny udział w kształtowaniu 

przestrzeni miejskiej Włoch. 
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z achęcamy wszystkich właścicieli jednośla-
dów z Włoch do wizyt w terenowych jednostkach Policji, 
gdzie w każdą środę i czwartek w godz. 14. 00 – 18.00 
będzie można bezpłatnie oznakować rower. Akcja ma na 
celu ograniczenie kradzieży jednośladów. Oznakowanie 
pozwala na szybką identyfikację utraconych rowerów 
i ich części. Mieszkańców Włoch zapraszamy do Komisa-
riatu Policji przy ul. 17 Stycznia 57, po uprzednim umó-
wieniu się telefonicznym pod nr: 22 603-26-31. Kryteria, 
jakie trzeba spełnić, aby oznakować rower: pełnoletniość 
i posiadanie przy sobie dowodu tożsamości. Dzieci przy-
chodzą w obecności pełnoletniego opiekuna. Więcej infor-
macji na: www.ochota.policja.waw.pl.

 

od 2 kwietnia w Czytelni na ul. Chrościc-
kiego 2 w tzw. „Galerii na Schodach” można oglądać 
wystawę „Marek Nowakowski też człowiek z Włoch”. 
Ekspozycja została zorganizowana z okazji 80. rocznicy 
urodzin pisarza. Urodzony i wychowany we Włochach,  
był jednym z najważniejszych prozaików polskiej lite-
ratury powojennej. Wydał m.in. zbiory opowiadań „Ten 
stary złodziej”, „Benek kwiaciarz” i zbiory wspomnień 
o życiu w dawnej Warszawie „Powidoki”. Marek Nowa-
kowski zmarł 16 maja 2014 r.

na Okęciu powstała grupa zakupowa „Czar-
dasza”, w ramach której można zamawiać i odbierać pro-
dukty bezpośrednio od lokalnych rolników m.in. warzy-
wa, owoce, chleby, wędliny, mleko, miody itp. W Nowych 
Włochach działa z kolei grupa zakupowa skupiona wokół 
Co Nieco Cafe na ul. Chrościckiego. Więcej informacji 
o inicjatywie i zasadach jej działania można znaleźć na 
stronie www.lokalnyrolnik.pl.

oznakuj
swój rower

Wystawa o Marku 
Nowakowskim

ruszył cykl spacerów we Włochach orga-
nizowanych przez Urząd Dzielnicy. Pierwszy odbył się 
11 kwietnia wokół Fortu V Włochy. Kolejny pod hasłem 
„Ewangelicy we Włochach” zaplanowano na 25 kwiet-
nia - zbiórka na ul. Popularnej/róg Mikołajskiej o godz. 
11:00. W maju odbędą się także spacery po Nowych Wło-
chach (9 maja) oraz na al. Krakowskiej (23 maja). Więcej 
informacji na www.ud-wlochy.waw.pl.

wWarszawie ruszyła akcja bezpłatnej 
sterylizacji psów i kotów. Zabieg można wykonać w jed-
nej z 28 stołecznych lecznic weterynaryjnych. Nieste-
ty nie ma wśród nich żadnej placówki z Włoch, jednak 
mieszkańcy mogą korzystać z pozostałych lecznic bez 
względu na miejsce zamieszkania. Akcja trwa do 15 
grudnia lub do wyczerpania środków. Prowadzi ją Biuro 
Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy. Więcej in-
formacji na www.um.warszawa.pl.

wsobotę 25 kwietnia o 11:00 zaczynamy 
kolejny etap tworzenia Włochowskiego Skweru Miejskie-
go przy ul. Naukowej 49/51. Zapraszamy, szczególnie 
sąsiadów,  do sadzenia kwiatów. Weźcie drobny sprzęt. 
Sadzonki zapewni Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy. 
Urząd Dzielnicy pomoże nam przez wstępne przygoto-
wanie podłoża.W zeszłym roku na wniosek mieszkańców 
dzielnica ustawiła na tej działce siłownię plenerową. 
W tym roku zostaną zamontowane drabinki do ćwiczeń 
dla dzieci. Złożyliśmy także wniosek do przyszłorocznego 
budżetu partycypacyjnego na montaż urządzeń dla dzie-
ci i ustawienie stołu do ping-ponga. Razem stwórzmy 
w tym miejscu sąsiedzki skwer! Działanie realizowane 
jest w ramach programu Obywatele dla Demokracji, fi-
nansowanego z Funduszy EOG.   

Spacerem 
przez Włochy

Kupuj i jedz 
lokalnie

Bezpłatna sterylizacja 
i kastracja zwierząt

sąsiedzkie 
sadzenie kwiatów 
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o tym się mówi we włochach

kula włochowska

tzw. inicjatywa lokalna to forma współpracy 
między samorządem a mieszkańcami, którą wprowadzo-
no w Warszawie w 2013 roku. Na czym dokładnie pole-
ga? Najprościej ujmując: jeśli masz pomysł, miasto może 
dofinansować jego realizację. Jest jednak kilka warun-
ków, które trzeba spełnić. 

Działania, które mieszkańcy mogą zgłaszać po-
winny dotyczyć przynajmniej jednego z następujących 
obszarów: rozwój społeczności lokalnych, promocja wo-
lontariatu, podtrzymywanie tradycji, kultura, dzia-
łalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, 
ochrona przyrody i zieleń, edukacja, sport lub bezpie-
czeństwo publiczne. 

Wniosek na odpowiednim formularzu muszą zło-
żyć minimum dwie osoby lub organizacja pozarządowa. 
Składa się go w Urzędzie m.st. Warszawy.  

 

Najważniejszym kryterium oceny wniosku jest 
jego przydatność dla lokalnej społeczności. Wysoko 
punktowany jest wkład pracy społecznej mieszkańców, 
który warto przewidzieć przy konstruowaniu projektu.
Oceniany jest także stan przygotowania do realizacji 
działania, forma udziału mieszkańców, a także poziom 
dofinansowania, o który się występuje. Odpowiedź na 
wniosek powinna nastąpić w ciągu miesiąca od złożenia 
go w urzędzie.

Co ważne, jeśli wniosek zostanie pozytywnie 
rozstrzygnięty, miasto nie przekazuje pieniędzy bezpo-
średnio mieszkańcom. Samorząd może zlecić i opłacić 
prace (np. budowlane), zapłacić za wynajem sprzętu czy 
kupić materiały. Nie przekaże jednak bezpośrednio dota-
cji na konto wnioskodawców.  

Do końca 2014 roku na terenie Warszawy zre-
alizowano 9 inicjatyw lokalnych. Jednym z takich pro-
jektów było „Upiększenie ulicy Oleandrów” w Śródmie-
ściu. W jego ramach miasto sfinansowało montaż ławek 
i ozdobnych donic z zielenią. Łączna wartość inicjatywy 
wyniosła 13 200 zł, z czego 12 000 wyłożył samorząd. 
Z kolei na Szczęśliwicach mieszkańcy wnieśli o zaprojek-
towanie i wykonanie ścieżki edukacyjnej przedstawiają-
cej życie i zwyczaje ptaków mieszkających w tej części 
Warszawy. Łączna wartość projektu wyniosła 38 000 zł, 
z czego wkład miasta: 20 700 zł.

Jak widać inicjatywa lokalna może być skutecz-
nym sposobem wcielenia w życie naszych pomysłów. 
Więcej informacji o tym narzędziu możecie znaleźć na 
stronie: www.inicjatywa.um.warszwa.pl. Zachęcamy do 
lektury. 

MK

Weź sprawy 
w swoje ręce

Co trzeba 
wiedzieć?

przykłady 
inicjatywy lokalnej

Masz ciekawy pomysł na działanie w swojej okolicy, 
ale nie masz środków, by go sfinansować? Sprawdź czym 

jest narzędzie "inicjatywy lokalnej".

ocena 
wniosku

Sadzenie kwiatów na ul. Oleandrów 

fot. UM Warszawa

Ścieżka edukacyjna „Ptaki Szczęśliwic”

fot. UM Warszawa
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Fort V Włochy powstał w 1897 roku. Został zbudowany w ramach tworzenia zewnętrznego pierścienia obron-
nego Twierdzy Warszawa, jako artyleryjski fort główny. W latach międzywojennych został pozbawiony znaczenia mi-
litarnego i zaczął być stopniowo włączany w tkankę miejską. W czasie II wojny światowej okoliczna ludność chroniła 
się przed bombardowaniami w jego koszarach. Od 2008 roku Urząd Dzielnicy, we współpracy ze służbami konserwa-
torskimi, podejmuje działania rewitalizacyjne na tym terenie. W planach jest m.in. rekonstrukcja części placu przed 
koszarami, wykonanie ścieżki historyczno-edukacyjnej, a także zakładanie trawników i nasadzenia krzewów. Fort 
ma pełnić przede wszystkim funkcje rekracyjno-sportowe. Poniżej prezentujemy wizualizacje przyszłego wyglądu 
tego terenu.

Źródło wizualizacji: Urząd Dzielnicy Włochy
MK

przyszłość 
włochowskiego fortu

od 2008 roku trwają prace rewitalizacyjne na Forcie v Włochy, 
który przylega do ul. ryżowej. Jak w przyszłości 

będzie wyglądało to miejsce?
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warszawskie Centra Lokalne to miejsca 
i place miejskie, które skupiają i łączą społeczność lo-
kalną, sprzyjają nawiązywaniu relacji społecznych i są-
siedzkich oraz tworzą przestrzeń do wspólnego spędza-
nia czasu wolnego. Od lutego 2015 r. warszawski oddział 
Stowarzyszenia Architektów Polskich prowadzi warsz-
taty z mieszkańcami, w wyniku których w lipcu 2015 r. 
zarekomenduje Prezydent Warszawy lokalizacje nowych 
lub podwyższenie standardu miejsc, które spełniają ta-
kie funkcje. 

W tym roku miasto przeznaczy 50 mln zł na 
urządzenie 10 wybranych Centrów Lokalnych. Podczas 
kilku spotkań organizacje społeczne i mieszkańcy z róż-
nych dzielnic wskazywali miejsca według nich najlepsze 
dla takich funkcji - czyli takie, gdzie w odczuciu społecz-
nym istnieje potrzeba stworzenia estetycznej i funkcjo-
nalnej przestrzeni służącej mieszkańcom.  

Włochy również mają szanse na zdobycie tych 
środków. Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy przedsta-
wiło 2 potencjalne lokalizacje dla Centrów Lokalnych 
na terenie naszej dzielnicy. Pierwsza to oczywiście teren 
dworca PKP Warszawa Włochy, o którego rewitalizację 
mieszkańcy zabiegają od lat. Jego historię, potencjał 
i oczekiwania mieszkańców przedstawiliśmy 4 marca 
w Muzeum Pragi podczas spotkania prezentacyjnego. 

8 kwietnia w porozumieniu z Urzędem Dzielnicy 
Włochy jako drugą lokalizację dla Centrum Lokalnego 
zgłosiliśmy tzw. Ogrody Kosmosu. To miejska działka 
naprzeciwko Lidla na ul. Sympatycznej, którą udało się 
w 2013 roku wycofać z planu sprzedaży. Dwa lata temu 
przeprowadziliśmy ankiety wśród mieszkańców dotyczą-
ce przyszłego wyglądu tego terenu. W 2014 roku na zle-
cenie Urzędu Dzielnicy koncepcje jego zagospodarowania 
wykonali studenci SGGW, a projekt koncepcyjny - Green 
Pi. Pracownia Architektury Krajobrazu. Mamy nadzieję, 
że wkrótce uda się nam wspólnie z Urzędem Dzielnicy 
zorganizować konsultacje społeczne dotyczące tego pro-
jektu, a  współpraca „zaowocuje” kilkoma dodatkowymi 
punktami w rywalizacji o miejskie pieniądze na War-
szawskie Centrum Lokalne we Włochach.

• łączą ludzi, budują lokalną wspólnotę
• są powszechnie dostępne i wielofunkcyjne 

(z możliwością wymienności funkcji w zależno-
ści np od pory dnia)

• znajdują się w odległości od miejsca zamieszka-
nia możliwej do pokonania na piechotę

• to miejsca służące wymianie: handlowej, inte-
lektualnej itp.

• dają poczucie bezpieczeństwa swoim użytkow-
nikom

• to miejsca z ofertą i programem dla różnych 
grup wiekowych i społecznych

• to miejsca mające przyjemną, ładną formę 
• zakładają otwartość na eksperyment i nowe roz-

wiązania

Jolanta Piecuch

Centra Lokalne 
we Włochach

Miasto przeznaczy w tym roku 50 mln zł na urządzenie 
10 Warszawskich Centrów Lokalnych.

Dobrze funkcjonujące 
CENTrA LoKALNE:

Teren tzw. Ogrodów Kosmosu

Plac przy stacji PKP Warszawa Wlochy
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mieszkańcy włoch

 jan Kosiński urodził się 5 czerwca 1926 
w Czechowicach (dzisiejszy Ursus). Wkrótce po urodze-
niu Jan Kosiński zamieszkał w willi swych dziadków we 
Włochach i w ten sposób na całe życie związał się z tą 
podwarszawską wówczas miejscowością. Jan Kosiński 
pochodził z rolniczej rodziny o tradycjach patriotycznych: 
miał siedmiu stryjów, z których sześciu służyło w wojsku 
w czasach rodzenia się polskiej niepodległości. Kosiński 
wychowywał się więc w tradycji umiłowania ojczyzny 
i służenia jej we wszelki możliwy sposób. Po początkowej 
nauce w szkole powszechnej (prywatnej) we Włochach 
prowadzonej przez panią Chmielewską rozpoczął na-
ukę w gimnazjum księży Marianów na Bielanach, którą 
kontynuował do 1942 roku, a potem na tajnych komple-
tach. Dzięki temu mógł w 1944 roku uzyskać świadectwo 
maturalne. W roku 1942 roku Jan Kosiński został żoł-
nierzem Armii Krajowej, przysięgę złożył we Włochach. 
Miał wówczas 16 lat, przyjął pseudonim „Orlik”. Podczas 
okupacji pracował w Ośrodku Zdrowia w pałacyku Ko-
elichenów w parku. Nie udało mu się przedostać z Włoch 
do Powstania Warszawskiego – wraz z kolegami utknął 
na Starych Powązkach otoczonych przez Niemców i nie 
przedarł się do centrum Warszawy. Gdy potem po wojnie 
pracował w Wojskowym Instytucie Higieny i Epidemio-
logii na ul. Kozielskiej lubił mówić, że ponieważ wtedy 
nie dotarł do Powstania, to „za karę” musi teraz wciąż 
i wciąż chodzić tą trasą… Nie uniknął wywózki męż-
czyzn z Włoch 16 września 1944, trafił jedynie do obo-
zu w Pruszkowie, skąd dzięki symulacji choroby udało 
mu się zbiec i ukryć do momentu, kiedy Niemcy odeszli 
(stacjonowali w rodzinnej willi we Włochach, gdzie Ko-
sińscy ukrywali żydowską dziewczynę!). Po zakończeniu 
wojny Jan Kosiński dostał się na studia farmaceutycz-
ne. Po skończeniu studiów rozpoczął pracę: najpierw na 
uczelni, a następnie w Państwowym Zakładzie Higieny. 
Otrzymał powołanie do wojska. Po kilku latach w woj-
skowym zaopatrzeniu sanitarnym w departamencie 
służby zdrowia przeniósł się do laboratorium – najpierw 
Wojskowego Centralnego Laboratorium Sanitarno-Hi-
gienicznego, a następnie wspomnianego Instytutu na 
Kozielskiej. W wojsku służył do 1989 roku, w stan spo-
czynku przeszedł w randze pułkownika. Aktywnie dzia-
łał w Związku Kombatantów AK, okręgu Warszawa-Po-
wiat, środowisko „Obroża” i kole numer 7 w Ożarowie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
oraz Światowym Związku Żołnierzy AK.  Zajmował się 
popularyzacją wiedzy o historii wojennej Włoch i nie tyl-
ko. Wspierał czynnie Rajd „Szlakiem naszej historii” dla 
młodzieży szkolnej. W wywiadzie zarejestrowanym dla 
„Archiwum pamięci mówionej” Muzeum Powstania War-
szawskiego mówił o tym tak: „Mój tydzień kombatanc-
ki wygląda tak, że co najmniej jeden dzień na Żoliborzu 
w okręgu i jeden dzień w Ożarowie w kole. W kole — 
różne uroczystości, różne rocznice. Między innymi rejon 
6, pruszkowski, prowadzi bardzo nie tylko ciekawą, ale 
i pożyteczną akcję Coroczny rajd szlakiem naszej histo-
rii. (…) Tam w parku właśnie, gdzie wywożono nas do 
obozu [stoję] przyjmuję te patrole (…). Po pięciu godzi-
nach, gdzie patrol za patrolem przychodzi, to już czło-
wiek ledwo żyje. A skutek taki, że moje wnuki mówią:  
O! Przyszedł kombatant do domu.” 

Jan Kosiński uczestniczył także w spotkaniach 
historycznych i wspomnieniowych w Bibliotece w parku, 
co roku brał udział w obchodach rocznicowych wywózki 
16 września, dzielił się swoją wiedzą i wspomnieniami. 
Przede wszystkim wraz z żoną, włochowianką Krystyną 
Kosińską (z d. Główka), która zmarła w grudniu 2014 
roku, tworzył wspaniały ciepły dom, prawdziwe gniazdo 
rodzinne przy ul. Popularnej. 

Wspomnienie zredagowała rodzina Jana Kosińskiego

Jan Kosiński
W marcu tego roku odszedł od nas Jan Kosiński, 

włochowianin, członek AK na terenie Włoch, po wojnie 
aktywny uczestnik życia społecznego dzielnicy. Miał 89 lat. 

Jan Kosiński
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 wszystko było tu przyjazne i bezpieczne, 
obliczone na ludzką miarę. Wprawdzie ojciec dojeżdża-
jący do pracy do Warszawy przywoził zatrważające wia-
domości o wywózkach i łapankach (sam jednej uniknął 
cudem, ale już mój stryj pewnego dnia prosto z ulicy 
wylądował na Pawiaku); wprawdzie pamiętnej Wielka-
nocy 1943 mieszkańcy Włoch z niepokojem patrzyli na 
dymy płonącego getta, a w roku następnym spontanicz-
nie organizowali pomoc dla warszawiaków pędzonych po 
upadku powstania do obozu w Pruszkowie, ale dla dziec-
ka Włochy - to był dom i świat. 

Jak zawsze wesoło pogwizdywała kolejka EKD 
i szumiał pociąg. Jak zawsze w maju kwitły tulipa-
ny w zadbanych przydomowych ogrodach i zachwycał  
ogromny park z pałacykiem Koelichenów, dawnych 
właścicieli Włoch. W niedzielę rano maszerowało się do 
drewnianego, przytulnego kościoła, w którym probosz-
czem był charyzmatyczny ksiądz prałat, dr Julian Chro-
ścicki. 

„Marnuje się człowiek”
Mama, która zawsze robiła zakupy w okolicz-

nych sklepach, od pewnego czasu zaczęła chodzić do 
niewielkiego warzywniaka na ulicy Cienistej. Nie lubi-
łam tych wypraw. Na Cienistą było dość daleko, a poza 
tym w obskurnej budce warzywa, owoce i wodę sodową 
(w syfonach!) sprzedawał wysoki mężczyzna o płonących 
czarnych oczach, którego trochę się bałam. Był jakiś inny 
od znajomych odwiedzających rodziców, inny od sąsia-
dów. Mówił grzmiącym głosem, gestykulował wyraziście 
i swoją osobą wypełniał całą przestrzeń mizernego skle-
piku. Wydawał mi się kimś nie z tego świata. 

Chciałam najszybciej jak to możliwe wracać do 
domu, ale mama - przeciwnie. Niespiesznie wybierała 
towar, gawędziła z “Czarnym” uśmiechnięta i ożywiona, 
a po wyjściu na ulicę wzdychała i mówiła cicho chyba 
bardziej do siebie niż do mnie: “Marnuje się człowiek”...

W czasie okupacji przy kościele parafialnym 
pod wezwaniem św. Teresy od Dzieciątka Jezus istniał 
teatr amatorski, który był oczkiem w głowie księdza 
proboszcza. Tradycyjnie wystawiano na Boże Narodze-
nie przedstawienie o Narodzeniu Pańskim, tzw. jasełka, 
a na Wielkanoc - Misterium Męki Jezusa czyli Golgotę, 
a niekiedy i inne spektakle - religijne, patriotyczne - na 
które masowo przybywali mieszkańcy Włoch oraz Ursu-
sa, Piastowa, Opacza, Gołąbek. Zapełniała się duża sala 
widowiskowa domu parafialnego.

Budka 
na Cienistej

podwarszawskie Włochy lat wojny i okupacji... 
Zaledwie kilka kilometrów od stolicy, 

ale jakby na uboczu wielkich wydarzeń...  

Kamienice na ul. Cienistej 14 i 16

Tablica na elewacji domu na ul. Cienistej 16
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I właśnie podczas kolejnych jasełek zobaczyłam 
na scenie “Czarnego”. W roli Heroda prezentował się 
okazale i groźnie. Drżałam z trwogi, gdy Herod, który 
skazał na śmierć wszystkie dzieci, nawet własnego syna, 
mocno przytrzymywał za rękę płaczące i wyrywające się 
dziecko. Śliczną małą dziewczynkę przebraną za chłopca. 
Więc to tak?  

Po wielu latach na spotkaniu koleżeńskim z kil-
koma osobami z tamtych lat i z dawnej szkoły (matura 
1954) opowiedziałam o budce na Cienistej, o “Czarnym” 
i swoich dziecięcych strachach. A na to jedna z koleżanek 
(Krystyna Sokołowska): “Ależ to był Józef Węgrzyn! Grał 
Heroda w jasełkach, a tą dziewczynką byłam ja. I wy-
obraź sobie, że naprawdę się bałam”.

Otóż w czasie okupacji, a zwłaszcza po Powsta-
niu Warszawskim nasze spokojne Włochy przygarnęły 
wielu warszawiaków, w tym także artystów, którym 
ksiądz Chrościcki pomagał, jak tylko mógł. Mieszkali 
tu i występowali na scenie parafialnej wspomniany już 
Józef Węgrzyn z żoną, piękną  Zofią Lindorfówną, Ha-
lina Mickiewiczówna, Janina Pollakówna (cudownie re-
cytowała poezję), Janina Marisówna, a podobno i Loda 
Halama. Popisywał się chór pod dyrekcją Władysława 
Skoraczewskiego, a w czasie niedzielnej sumy „Ave Ma-
ria” wykonywała śpiewaczka opery wileńskiej, Jadwiga 
Zwidryn-Imielowa.

Tragiczna historia ulicy Cienistej
Czy Włochy były naprawdę spokojne i bezpiecz-

ne? Chyba tylko w oczach dziecka, i to też do czasu. We 
wrześniu 1944 Niemcy wygarnęli do Oświęcimia prawie 
wszystkich mężczyzn, w sumie ok. 6 tysięcy, z których 
nie powróciła ponad  połowa. Mój ojciec na szczęście wró-
cił. Działało tu AK i Szare Szeregi. W dniach powstania 
jeden z miejscowych lekarzy, doktor Stefan Śnigurowicz,  
zorganizował trzy szpitale polowe, w tym jeden w sali 
parafialnej. Ksiądz Chrościcki, aresztowany m. in. za po-
moc Żydom i ukrywanie uciekinierów na plebanii, został 
osadzony na Pawiaku, potem na Majdanku, a w końcu 
w słynnej katowni Zamku Lubelskiego. Schorowany, po-
raniony przez niemieckiego psa, też szczęśliwie powrócił.

Najgorsze było jeszcze przed nami. Tzw. wy-
zwolenie Warszawy (i Włoch) 17 stycznia 1945 roku 
przyniosło nam natychmiastowe, w ciągu kilku godzin, 
wysiedlenie z domu przy ul. Hoene-Wrońskiego (dziś Ci-
szewska 10) i zamknięcie tej niewielkiej, ładnie zabudo-
wanej ulicy, którą zajął sztab Armii Czerwonej. 

Cienista też ma swoją historię. Znacznie bar-
dziej tragiczną. Natychmiast po wejściu Rosjan rozpo-
częły się masowe aresztowania. AK-owców przesłuchi-
wał osławiony pułkownik Józef Światło przy Cienistej 
14, obok warzywniaka. Pod numerem 16, w piwnicach 
domu inżyniera Wolskiego, w którym mieszkał dok-
tor Śnigurowicz (także aresztowany w styczniu 1945) 
zorganizowano więzienie. W piwnicach obu budynków 
przetrzymywano jednorazowo od 60 do 100 osób, w tym 
dostarczonych z Pruszkowa „szesnastu”, m. in. Leopolda 

Okulickiego, Stanisława Jankowskiego, Kazimierza Pu-
żaka przed wywiezieniem ich do Moskwy. 

Ale świadomość tragicznej historii Włoch w cza-
sie okupacji i po „wyzwoleniu” przyszła później. O wielu 
sprawach rodzice ze zrozumiałych względów nie roz-
mawiali przy dzieciach. Nie rozmawiali także o Józefie 
Węgrzynie, który ukrywał się tu po ucieczce z Pawiaka. 
Dopiero po latach zrozumiałam egzystencjalne smutki 
mamy, że „człowiek się marnuje”. Zapewne miała na my-
śli jego talent, ale także... alkohol. Wielki aktor wówczas 
tęgo pił, w związku z czym nie był przesadnie ostrożny 
i tylko lojalność mieszkańców Włoch uchroniła go od ja-
kiejś kolejnej wpadki. 

Włochy mojego dzieciństwa... Matka, ojciec, 
przyjaciółka z piaskownicy (Ola Gramza ze znanej we 
Włochach rodziny – pan Józef Gramza był przez długie 
lata kierownikiem apteki na Rejonowej), drewniany ko-
ściół na Mickiewicza, budka na Cienistej... Utrwalone na 
siatkówce oka przelotne mgnienie umykającego życia... 

Barbara Kaźmierczak-Drozdowska

Dom na ul. Cienistej 16
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 21 lutego we włochowskiej kawiarni „Co 

Nieco Cafe” miało miejsce już drugie spotkanie z cyklu 
„Młodzi dla Seniorów - kulturalnie!” zorganizowane 
w ramach projektu „Starsi - nie samotni”. Frekwencja 
na spotkaniu przerosła oczekiwania organizatorek, ale 
to pokazało, jak potrzebny jest starszemu pokoleniu kon-
takt z młodzieżą.

Przybyli goście mieli możliwość posłuchać recy-
towanych przez licealistów wierszy, gry na gitarze, a na-
wet religijnego rapu. Nie zabrakło także młodych woka-
listów, którzy zachęcali do wspólnego śpiewania znanych 
utworów. Oglądanie występów umilił wszystkim słodki 
poczęstunek, również przygotowany przez nastolatków.

Atmosfera na spotkaniu była przyjazna i widać 
było zaangażowanie zarówno ze strony występujących, 
jak i publiczności, która za mile spędzone popołudnie 
podziękowała artystom i organizatorom oklaskami na 
stojąco.

Projekt „Starsi - nie samotni” organizowany 
przez pięć warszawskich licealistek w ramach olimpia-
dy Zwolnieni z Teorii ma na celu zwrócenie uwagi społe-
czeństwa na potrzeby seniorów oraz rozpowszechnienie 
integracji międzypokoleniowej. Jeśli chcesz zobaczyć, co 
już udało im się zrobić oraz jakie mają plany − odwiedź 
stronę: www.starsiniesamotni.wix.com/projektspoleczny 
lub fanpage: www.facebook.com/starsiniesamotni.

Maria Niemiatowska

Co młodzież robi 
w sobotnie popołudnie?

Na powyższe pytanie część osób odpowiedziałaby: 

"siedzi w internecie", "spotyka się ze znajomymi". 
Ale to tylko krzywdzące stereotypy.
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od kiedy na ul. Gładkiej otwarty został 
ośrodek sportu dla dzielnicy Włochy, porzuciłam zatło-
czony basen Warszawianki i jestem stałą bywalczynią 
pływalni naszego OSiR-u.

Często spotykam na basenie grupy dzieci i mło-
dzieży, które w ramach szkolnych zajęć uczą się, lub do-
skonalą umiejętności pływackie. Czasem bywają młode 
kobiety i  mężczyźni dbający o kondycję. Bywają tu także 
panowie w wieku emerytalnym, dostojnym  stylem kla-
sycznym pokonujący kolejne dystanse. Nie zdarzyło mi 
się jednak w dzień powszedni spotkać pani w moim wie-
ku, tzn. 60+. 

W pewnych godzinach basen jest prawie pusty, 
a więc można spokojnie popływać bez ocierania się o in-
nych i wysłuchiwania głośnych krzyków baraszkujących 
w wodzie dzieciaków. Łatwo ustalić takie godziny prze-
glądając grafik rezerwacji basenu.

Drogie Panie, to właśnie jest czas dla nas. Je-
śli akurat zajmujecie się wnukami, to weźcie je ze sobą 
i … hop  do wody. Sprzątanie i gotowanie zaplanujcie 
inaczej i dajcie swoim ciałom godzinę wytchnienia i cu- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
downie ożywczego ruchu. Pływanie jest najzdrowszą 
i najbezpieczniejszą formą ruchu dla naszych, nieco nad-
wyrężonych ciężarem życia ciał. Nie mówcie, że boicie się 
„czymś” zarazić, bowiem baseny są czyste, wystarczy za-
chować higienę i normalne środki ostrożności.

Czasu mamy więcej niż dawniej, mimo  koniecz-
ności dorabiania do niskiej emerytury.

Nie mówcie też, że Was nie stać  -  za 1 godzinę 
płacimy 9 zł , a w abonamencie tylko 7 zł (czas na susze-
nie włosów jest odliczany).

Każdy lekarz, a szczególnie chirurg i ortopeda 
pochwala taką formę ruchu, nawet jeśli przeszłyśmy 
operacje lub mamy przewlekłe dolegliwości. 

Każdy, intensywny ruch przedłuży nasze szan-
se na życie w pełnej aktywności i zamierzam namawiać 
Was, Drogie Panie na różne jego formy, ale dziś  zapra-
szam  na spotkanie w wodzie.

tekst i zdjęcia Alicja Kozłowska

Dlaczego nie?
Drogie panie - dlaczego nie chodzicie na basen?
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projekt jest realizowany w ramach programu 
obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EoG.

Włochy w obiektywie mieszkańców                  

www.wlochy.org.pl

www.facebook.com/StowarzyszenieSasiedzkieWlochy

www.youtube.com/SasiedzkieWlochy

znajdź nas na:

kula  w łochowska

Magnolia w parku Kombatantów

Skąd nazwa "Kula Włochowska"?

Kiedyś na Mazowszu z braku środków przekazu istniała potrzeba znalezienia 
instrumentu szybkiego przepływu informacji. Mieszkaniec otrzymujący 

wiadomość zapisywał jej treść i oddawał najbliższemu sąsiadowi, ten następnemu itd. 
Tę formę przekazu nazwano "kulą". W nawiązaniu do tej mazowieckiej tradycji, 

Włochowianom podajemy "Kulę Włochowską".


