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.... Skoñczy³ siê wiek XX. Co pozostawi³? Wiele osi¹gniêæ w dziedzinie nauki i kultury, na pewno. Ale te¿ krwawe ¿niwo fi-
lozofii œmierci, filozofii z³a, podeptania godnoœci cz³owieka i samej prawdy o cz³owieczeñstwie, ¿niwo bestialskiego mordo-
wania ludzi i potwornych aktów ludobójstwa zmierzaj¹cych do unicestwienia ca³ych narodów. W tym tak¿e mojego, polskie-
go Narodu. 
To co prze¿yliœmy jest przera¿aj¹ce, wrêcz niewiarygodne. Polska znalaz³a siê w kleszczach dwu opêtañczych potêg: hitlery-
zmu i bolszewizmu. Wydali oni na nasz¹ Ojczyznê wyrok unicestwienia. Nawet nie da siê nazwaæ i wyliczyæ wszystkich okru-
cieñstw, aktów zwyrodnienia, cierpieñ, œmierci najbli¿szych, wywózek, obozów, przes³uchañ, zdrad. Tych dramatycznych do-
œwiadczeñ doznaliœmy, my i nasze rodziny. Prawie jedna trzecia Narodu polskiego zosta³a wymordowana i okaleczona. 
Hitleryzm przynajmniej czêœciowo zosta³ nazwany, os¹dzony i potêpiony. A bolszewizm? Nie by³o Norymbergii dla katyni-
zmu i dla przestêpców ze Wschodu. Bezkarne pozostaj¹ tak straszne zbrodnie jak Katyñ, Miednoje, Bykownia, Kuropaty,
Charków i tyle innych miejsc mordowania. W ka¿dym z tych miejsc systematycznie strza³em w ty³ g³owy zabijano po 250
osób ka¿dej nocy. Nastêpnie wrzucano do samochodów ciê¿arowych i zakopywano w do³ach œmierci. Nikt tej zbrodni nie
rozliczy³. Nie by³o ¿adnego miêdzynarodowego Trybuna³u. Przeciwnie, zmowa milczenia mocarstw œwiata. A potem ponad
50 lat k³amstwa, przemocy, perwersji prawdy i prawa. Za samo wspomnienie Katynia w jakiejkolwiek formie, grozi³o w Pol-
sce wiêzienie, przeœladowanie, a nawet tajny wyrok œmierci. A dziœ, podobno nie ma podstaw, aby te zbrodnie nazwaæ lu-
dobójstwem?... 
Nie chcemy zemsty, ale ze wszystkich si³ bêdziemy d¹¿yæ do prawdy i to zarówno w wymiarze historii jak i prawa. Nie usta-
niemy w strze¿eniu pamiêci. Przebaczamy, tak - w imiê Chrystusa, ale to nie znaczy, ¿e tchórzliwie milczymy i pozostawia-
my nie zagojon¹ ranê..... 
Jakie s¹ drogi terapii dla wspó³czesnego cz³owieka i ludzkoœci? Przede wszystkim musimy stan¹æ w prawdzie i na nowo od-
kryæ sens i wartoœæ ludzkiego ¿ycia. Do g³êbi prze¿ywa³em tê prawdê, gdy bra³em w d³onie czaszki moich pomordowanych
Braci, aby je z najwiêksz¹ czci¹ pob³ogos³awiæ. Codziennie na polu ekshumacji odprawia³em Mszê Œwiêt¹ za Pomordowa-
nych.... To przeogromne dziedzictwo krwi nie mo¿e byæ zapomniane i zlekcewa¿one. „Golgota Wschodu” - powiedzia³ Oj-
ciec Œwiêty Jan Pawe³ II - to wielka próba sumieñ ludzkich, prawdziwe mêczeñstwo wiary, które domaga siê wyznania przed
ludŸmi'. Ich ofiara jest wyzwaniem dla nas, abyœmy nie zmarnowali tego wielkiego dziedzictwa i daru wolnoœci, za który Oni
zap³acili tak wielk¹, najwy¿sz¹ cenê ¿ycia. Abyœmy nie poddali siê pokusie bylejakoœci. Abyœmy nie zapomnieli, nie spodleli! 
Takie s¹ nasze korzenie, taki jest fundament naszego Narodu. Czy maj¹c tê œwiadomoœæ mo¿emy skarleæ, poprzestaæ na co-
dziennej walce o byt?... 
Tak czêsto s³yszê - to ju¿ minê³o, po co do tego wracaæ? Dosyæ tego siedzenia na cmentarzach, to szkodzi obecnej polityce
i tak nic nie osi¹gniemy. Nie ma dla mnie boleœniejszych s³ów ni¿ takie rady. To znaczy mam wzi¹æ karty historii i podrzeæ?
To by³aby straszna ma³oœæ, zdrada ofiary tych, którzy za nasz¹ wolnoœæ dali najwy¿sz¹ cenê ¿ycia. I teraz zapomnieæ? Nie d¹-
¿yæ do prawdy, do nazwania zbrodni - zbrodni¹? Do potêpienia jej? Nie domagaæ siê sprawiedliwoœci, zrezygnowaæ z mocy
prawa? Je¿eli my jako Polacy nie upomnimy siê o prawdê, o os¹dzenie zbrodni - nie ludzi, bo oni ju¿ nie ¿yj¹, tylko tego ca-
³ego mechanizmu z³a, utracimy nasz¹ godnoœæ, staniemy siê niewolnikami sowieckiej przesz³oœci, nie wyzwolimy siê z lêku,
kompleksów. 
Je¿eli my nie bêdziemy szanowaæ siebie i swojej historii, nikt nas nie bêdzie szanowa³. Uczmy siê od innych, którzy potrafi¹
na swojej krwawej przesz³oœci budowaæ w³asn¹ to¿samoœæ i rozliczaæ siê z ka¿dym, kto narusza ich godnoœæ i dobre imiê.  

A wiêc prawda, prawo, przebaczenie, pamiêæ. To jest klucz naszej historycznej m¹droœci..... ' 
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W Koœciele Matki Bo¿ej Saletyñskiej odby³a siê uroczysta
Msza Œwiêta poœwiêcona pamiêci Powstañców Warszawy i lud-
noœci cywilnej 1944 roku. Obecne by³y Poczty Sztandarowe 11
organizacji: Zwi¹zku Powstañców Warszawskich, Œrodowiska
¯o³nierzy Armii Krajowej Pu³ku „Baszta” - odznaczony Orderem
Virtuti Militari, Ko³a „Jaworzyn” VII Obwodu „Obro¿a” Œwiato-
wego Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii Krajowej, Szarych Szeregów - od-
znaczony Krzy¿em Virtuti Militari, Zwi¹zku WiêŸniów Politycz-
nych Okresu Stalinowskiego Oddzia³ Warszawski, Zwi¹zku
WiêŸniów Skazanych Na Karê Œmierci, Klubu Sportowego „Przy-
sz³oœæ” W³ochy, Szko³y Podstawowej Nr 94 im. I Marsza³ka Pol-
ski Józefa Pi³sudskiego (sk³ad pocztu: Sara Ostrowska, Aleksan-
dra Wardzyñska, Pawe³ Jakowlew), Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³-
c¹cych im. Proporca „Victoria” Szarych Szeregów (sk³ad pocztu:
Eryk ¯urawek, Marta Niegrzybowska, Dominika Walko), Szko³y
Muzycznej I stopnia Nr 5 im. H. Wieniawskiego (sk³ad pocztu:
Maria Radziejowska, Adrianna Kuczyñska, Jacek Ziemiañczyk,
Patrycja Polkowska, Józefina Yang, Mateusz Kujawa, Anna Ak-
tonorowicz, Emilia Kasjanowicz, Joanna Stêpieñ), Hufca ZHP im.
Harcmistrza Mieczys³awa Bema (sk³ad pocztu: harcerze Szczepu
136 WDHiZ'Zarzewie', 48 WDW'Szaniec'). 

Ksi¹dz Pra³at Zdzis³aw Peszkowski wyg³osi³ nadzwyczajn¹ ho-
miliê, skierowan¹ szczególnie do dzieci i m³odzie¿y, która wzru-
szy³a wszystkich obecnych. Bogurodzicê i Modlitwê Obozow¹
Armii Krajowej zaœpiewa³ goœcinnie Pan Leon £ochowski. Ele-
mentem dekoracyjnym w koœciele by³a usytuowana przy o³tarzu
kompozycja plastyczna W³odzimierza Fruczka. Na tle ruin miasta
i ¿ywio³u walki - widnia³ symbol Polski Walcz¹cej, jako most ³¹-
cz¹cy Dni Powstania z dat¹ 2004. Dramatyczna wyrwa miêdzy
praw¹ i lew¹ stron¹ kompozycji wyra¿a³a czas stalinowskich re-
presji i milczenia wobec Powstania Warszawskiego. 

Po Mszy Œwiêtej przeszliœmy do starej fabryki PLASOMAT.
Przemarsz Pocztów Sztandarowych i uczestników uroczystoœci
prowadzi³a Flaga Narodowa i werble Wojska Polskiego. 

Mieliœmy zaszczyt goœciæ wielkich Polaków: Prezydenta Ry-
szarda Kaczorowskiego, Ksiêdza Pra³ata Zdzis³awa Peszkowskie-
go, Powstañców Warszawy, Kawalerów Orderu Wojennego Vir-
tuti Militari, ¯o³nierzy Armii Krajowej, Harcerzy Szarych Szere-
gów, WiêŸniów Politycznych okresu stalinowskiego, Muzeum
Historyczne m. st. Warszawy - Tych, którzy maj¹ serca. Przyje-
chali do nas, do zwyk³ych ludzi, którzy Ich kochaj¹. Elita Narodu
Polskiego, dla której polskie dzieci, polska m³odzie¿ to najwiêk-
sza troska - nadzieja na Polskê, o któr¹ Oni troszcz¹ siê przez ca-
³e ¿ycie. Przyjechali do dzieci, m³odzie¿y, do mieszkañców
W³och. Na uroczystoœciach byli w³ochowianie oraz goœcie z in-
nych dzielnic Warszawy. 

Spektakl 'Œni³a siê dzieciom Polska' zaprezentowa³y dzie-
ci ze wszystkich szkó³ w³ochowskich, przygotowywane przez
swoich nauczycieli oraz re¿yserów: Krzysztofa Jaworskiego, Ka-
tarzynê £êck¹ oraz Kazimierza Tarnasa. Lista wykonawców dzie-
ciêcych wg Raportów poszczególnych szkó³, które zamieszczone
s¹ odrêbnie w tym numerze. W spektaklu zagra³ zawodowy ak-
tor S³awomir Popek, który dodawa³ te¿ wiary m³odym aktorom.
Na fortepianie przepiêknie gra³ Mariusz Adamczak. Œwiat³o
i dŸwiêk zrealizowa³ Marek Je¿ewski. Scenografiê przygotowa³
znany artysta plastyk W³odzimierz Fruczek. 
Po wejœciu na teren by³ej fabryki 'Plasomat' ujrzeliœmy ciemno-zi-
elon¹ kotwicê Polski Walcz¹cej, przewi¹zan¹ bia³o-czerwon¹
szarf¹, na tle postrzelonych œcian. Wzd³u¿ kilkusetmetrowej tra-
sy do Hali nr 8 - g³êboko refleksyjne i przemawiaj¹ce plakaty
'Œni³a siê dzieciom Polska' autorstwa Marka P³ozy Doliñskiego.
Ekspresjê uroczystoœci spotêgowa³o umiejscowienie spektaklu,
jak i czêœci oficjalnej, w zaciemnionej hali fabrycznej, której su-
rowe elementy konstrukcyjne w znacznym stopniu uzupe³ni³y
alegoryczno-symboliczn¹ wymowê scenografii. Du¿e wra¿enie
zrobi³ kontrast jasnego, s³onecznego dnia i nag³e wejœcie pu-
blicznoœci w mrok hali, gdzie odbywa³ siê spektakl. Odnosiliœmy
wra¿enie wkroczenia w czas walki o Bóg, Honor, Ojczyznê. Sce-
nê i widowniê dzieli³a barykada pora¿aj¹ca swym realizmem. Na

Pe³na relacja ze  zdjêciami na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.wlochy.org.pl
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Obchody przygotowane by³y przez uczniów szkó³ w³ochowskich, ich rodziców
i dziadków oraz spo³eczników, którym zale¿y na kontynuowaniu tradycji patrio-
tycznych. Ich realizacja po³¹czy³a trzy pokolenia mieszkañców W³och w pracy
spo³ecznej na rzecz utrwalania poczucia jednoœci, dumy, godnoœci Narodu Pol-
skiego. 
Przy bezpoœredniej realizacji obchodów pracowa³o: 658 uczniów, 23 nauczycieli
i opiekunów, 164 osób doros³ych. Dzieci rozda³y mieszkañcom 6600 stron „Al-
manachu Powstañczego 1944”. Stowarzyszenie wyda³o w nak³adzie 1000 egz.
specjalny numer „Kuli W³ochowskiej” - W³ochy '44, plakat „Œni³a siê dzieciom Pol-
ska” oraz przygotowa³o statuetkê “Niezwyciê¿onym”. Organizatorem obchodów
by³o Stowarzyszenie S¹siedzkie W³ochy. 
Obecny numer Kuli W³ochowskiej poœwiêcamy podsumowaniu realizacji obchodów. 
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przeciwleg³ych jej koñcach sta³y monumentalne ruiny domów.
Dramatycznie roztrzaskane œciany (z faktur¹ tynku), swym
kszta³tem przypomina³y trafione piorunem pnie starych drzew.
Za barykad¹ widnia³ spazmatycznie skrêcony s³up trakcji tram-
wajowej, u stóp którego rysowa³ siê w³az do kana³u. Akcja spek-
taklu rozgrywa³a siê na dwóch scenach ró¿ni¹cych siê wielkoœci¹
i poziomem. Czarna bry³a koncertowego fortepianu ³¹czy³a je
w ca³oœæ. T³em dla chóru i orkiestry by³a wy³aniaj¹ca siê zza sce-
ny gigantyczna, zraniona d³oñ. Palce jej tworzy³y plastyczne ru-
iny miasta, bezskutecznie wo³aj¹cego o pomoc. Mo¿na by³o do-
strzec czerwone plamy krwi, przesi¹kaj¹cej przez bia³y banda¿,
którym by³a owiniêta. Umiejêtnie oœwietlona, u nasady, odda-
wa³a ogrom grozy tamtych dni. Praw¹ stronê sceny tworzy³
dziedziniec warszawskiego podwórka ze œladami kul. Uwagê
przykuwa³a figurka Matki Boskiej w kapliczce, wmurowanej
w œcianê kamienicy, tu¿ przy obszernej bramie wejœciowej. Pie-
czo³owicie oddane detale architektoniczne jak i wypalone oczo-
do³y okien dodawa³y scenografii realnoœci roku 1944 w Warsza-
wie. Istotn¹ rolê odegra³o wra¿liwe i fachowe oœwietlenie sce-
nografii i towarzysz¹cej przedstawieniu ekspozycji fragmentów
wystawy fotograficznej Muzeum Historycznego m. st. Warszawy
'Powstanie Warszawskie 1944 - Warszawa w obiektywie po-
wstañczych fotoreporterów'. 
Wszyscy autorzy i Wykonawcy spektaklu - szczególnie dzieci - zo-
stali nagrodzeni przez goœci wielkimi brawami. Prosimy przeczytaæ
- zamieszczone odrêbnie - wpisy do Ksiêgi Pami¹tkowej.

Prezentowane by³y 3 wystawy: 
1. Fragmenty Wystawy Muzeum Historycznego m. st. Warszawy

(po raz pierwszy w Warszawie) 'Powstanie Warszawskie 1944
- Warszawa w obiektywie powstañczych fotoreporterów', au-
torzy: Izabella Maliszewska, Anna Kotañska, projekt plastycz-
ny Marek i Maciej Mikulscy za któr¹ Im bardzo dziêkujemy. 

2. Wystawa prac plastycznych dotycz¹cych Powstania Warszaw-
skiego wykonanych przez dzieci Szko³y Podstawowej nr 66
(50 prac), za któr¹ dziêkujemy dzieciom i nauczycielce plasty-
ki - Pani Janinie Wasiak 

3. Tematyczna instalacja plastyczna Paw³a Czajkowskiego, za
któr¹ autorowi bardzo dziêkujemy. 

Dzieci rozdawa³y strony 'Almanachu powstañczego 1944' z dnia
3 paŸdziernika (Powstanie - dzieñ szeœædziesi¹ty czwarty). 

Po spektaklu wrêczyliœmy Dostojnym Goœciom statuetki 'Niezwy-
ciê¿onym', które s¹ darem serca. Autorem statuetki jest W³odzi-
mierz Fruczek - Honorowy Cz³onek Stowarzyszenia S¹siedzkie
W³ochy, a odlew wykona³a Odlewnia Pañstwa Hanny i Zbignie-
wa Fudalskich. 
Statuetkê przyjêli od nas Wielcy Polacy, dla których - Bóg Honor
Ojczyzna - to najwiêksze wartoœci. Pamiêtajmy, ¿e nas to zobo-
wi¹zuje - do kontynuowania tradycji, patriotyzmu i odpowie-
dzialnoœci za nasz¹ Ojczyznê. 

Uroczystoœci w dniu 3 paŸdziernika by³y uwieñczeniem
obchodów Spo³ecznoœæ W³ochowska Powstañcom - 60 rocznica
Powstania Warszawskiego, które rozpoczêliœmy 1 sierpnia. Ich
celem by³o:
- Oddanie ho³du Powstañcom Warszawskim i mieszkañcom

W³och 
- Pobudzenie zainteresowania mieszkañców histori¹ W³och 
- M³odzie¿ kontynuatorem patriotycznych tradycji   
- Integracja spo³ecznoœci lokalnej w pracy spo³ecznej na rzecz

utrwalania historii,  kszta³towania kultury i dba³oœci o ma³¹
ojczyznê. ¨

Od 1 sierpnia do 5 paŸdziernika 2004 roku, w³ochowskie dzieci
rozdawa³y mieszkañcom strony z kalendarza „Almanach Po-
wstañczy 1944 z kalendarzem na rok 2004” piêknie wydanego
przez Miasto Sto³eczne Warszawa. 
Przygotowanie rozdawanego przez dzieci materia³u mo¿liwe by-
³o dziêki zaanga¿owaniu spo³ecznemu Pana Piotra Pietrzaka i fir-
my Xero Max Serwis, ul. Popularna 4/6 oraz Pani Agaty £askiej
i Paw³a Jaronia z firmy POL-DRUK, ul. Szyszkowa 41
Dzieci, dziêki swoim opiekunom i nauczycielom, czyta³y zapiski
z okresu Powstania, rozmawia³y o tym okresie z rodzicami i star-
szymi ludŸmi, odwiedza³y miejsca pamiêci. W³asnorêcznie przy-
gotowa³y swoje bia³o-czerwone identyfikatory ze znakiem po-
wstañczym, napisem „Pamiêtam” i swoim imieniem lub pseudo-
nimem. ¨ 
W³ochy '44 to wydanie specjalne Kuli W³ochowskiej, które uka-
za³o siê z inicjatywy i w wyniku pracy sekretarza zarz¹du nasze-
go Stowarzyszenia - Anny Leœniak Kape³uœ, która zebra³a od
Mieszkañców W³och wspomnienia, pami¹tkowe zdjêcia. Odby³a
wiele spotkañ z uczestnikami i œwiadkami wydarzeñ we W³o-
chach w 1944roku. Nie mogliœmy niestety wydaæ pe³nego mate-
ria³u, który móg³by stanowiæ du¿¹ pozycjê wydawnicz¹ Dziêkuje-
my wszystkim, którzy podzielili siê swoimi wspomnieniami oraz
tym, którzy dzielili siê z nami wzruszeniem, kiedy znajdowali
w publikacji nazwiska swoje lub swoich bliskich. 

Projekt realizowany by³ od 18 maja tego roku przez 
Spo³eczny Komitet Obchodów w sk³adzie:
- Szko³a Podstawowa nr 94 im. I Marsza³ka Polski Józefa

Pi³sudskiego 
- Szko³a Podstawowa nr 66 
- Gimnazjum nr 112 
- Gimnazjum nr 3
- LXXIII Liceum Ogólnokszta³c¹ce 
- Szko³a Muzyczna I stopnia nr 5 im. H. Wieniawskiego 
- Szczep 136 WDHiZ „Zarzewie” 
- Klub Sportowy Przysz³oœæ W³ochy 
- Dom Kultury W³ochy 
- ZHP Harcerski Kr¹g Seniorów W³ochy, 
- Stowarzyszenie Szarych Szeregów „Kr¹g Victoria” 
- Zwi¹zek Kombatantów RP i By³ych WiêŸniów Politycz-

nych Ko³o W³ochy 
- Ognisko Wychowawcze W³ochy im. Kazimierza Lisieckie-

go „Dziadka” 
- Stowarzyszenie S¹siedzkie W³ochy, które by³o tak¿e or-

ganizatorem obchodów. ¨

Kula opublikowana jest na stronie internetowej
Stowarzyszenia: www.wlochy.org.pl
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A oto raporty realizacji projektu ze Szkó³, które
nale¿a³y do Spo³ecznego Komitetu Obchodów 

Szko³a Podstawowa Nr 94, Warszawa, ul. Cie-
trzewia 22a
Opiekunowie p. Aniela Milewska, p. Agnieszka Moraw-
ska, Poczet sztandarowy: Sara Ostrowska, Aleksandra
Wardzyñska, Pawe³ Jakowlew Kurierzy Almanachu: £u-
kasz Sijka, Kamil £uszcz, Katarzyna Awenik, Milena
Strza³kowska, Karolina Korzeniowska, Urszula D¹brow-
ska, Sara Ostrowska, Maciej Jurek - Krzy¿ewski, Paulina
Kukie³a, Justyna Markowska, Kurierzy zaproszeñ: £ukasz
Sijka, Kamil £uszcz, Karolina Korzeniowska, Iwona Misz-
tak, Urszula D¹browska, Sara Ostrowska, Justyna Mar-
kowska, Aleksandra Wardzyñska, Michelle Podgórska,
Maciej Jurek - Krzy¿ewski, Uczniowie, którzy podpisali li-
sty: Milena Strza³kowska, Karolina Korzeniowska, Urszu-
la D¹browska, Wizyta u J. Nowaka - Jeziorañskiego: Na-
talia Maj, Artyœci: - Berenika Pel. Listê podpisa³a Pani Wi-
cedyrektor Agnieszka Morawska (red: W realizacji pro-
jektu bra³o udzia³ 17 dzieci. Uczniowie dostarczali zapro-
szenia mieszkañcom W³och. Szko³a udostêpni³a krzes³a,
za co dziêkujemy Pani Dyrektor Barbarze Wojtyœ.) 

Szko³a Podstawowa Nr 66 w Warszawie, ul.
Przepiórki 16/18
artyœci: Natalia Kowalczyk „Meduza”, Witold Kaczkowski
„Kacza”, Tomasz Soczówka „Rabit”, Igor Zegarski „Ze-
gar” kurierzy almanachu - 16 uczniów: Monika Kryk
„Emdeczka”, Urszula Zduñczyk „B³yskawica”, Marta Sita-
rek „Sitar”, Agnieszka Link „ Malinka”, Agnieszka Kozak
„Sarna”, Anna Szwarczewska „Nulka”, Patrycja Kowal-
czyk „Kowal”, Alicja Basiak „Basia”, Klaudia Flisek „Kor-
nelia”, Monika Maliszewska „Monia”, Klaudia Waszczuk
„Shifer”, Justyna Kopiec „S³oñce”, Paulina Jêdrzejewska
„Je¿”, Adrianna Pi³at „ Bia³a Sowa”, Anna Bielska „Zielin-
ka”, Karina Oksieñciuk „Karusek” kurierzy zaproszeñ - 22
uczniów: Monika Kryk „Emdeczka”, Urszula Zduñczyk
„B³yskawica”, Marta Sitarek „Sitar”, Agnieszka Link „ Ma-
linka”, Agnieszka Kozak „Sarna”, Anna Szwarczewska
„Nulka”, Patrycja Kowalczyk „Kowal”, Alicja Basiak „Ba-
sia”, Klaudia Flisek „Kornelia”, Monika Maliszewska „Mo-
nia”, Klaudia Waszczuk „Shifer”, Justyna Kopiec „S³oñ-
ce”, Paulina Jêdrzejewska „Je¿”, Adrianna Pi³at „Bia³a So-
wa”, Anna Bielska „Zielinka”, Karina Oksieñciuk „Karu-
sek”, Aleksandra S³owiñska „Olka”, Izabela Siekiera „Be-
la”, Weronika Przybysz „Wera”, Rafa³ Niezgoda „Szybki”,
Pawe³ Dermanowski „Ma³y”, Micha³ Musiñski „Misio”,
Gra¿yna Widyñska i Anna Kobus kurierzy specjalnego
wydania „Kuli W³ochowskiej”: Monika Kryk „Emdeczka”,
Agnieszka Link „ Malinka”, Agnieszka Kozak „Sarna”,
Anna Szwarczewska „Nulka”, Justyna Kopiec „S³oñce”,
Paulina Jêdrzejewska „Je¿”, Rafa³ Niezgoda „Szybki”, Pa-
we³ Dermanowski „Ma³y”, Micha³ Musiñski „Misio”, Gra-
¿yna Widyñska liczba dzieci, które wykona³y w³asn¹ rêk¹
i nosz¹ deklaracjê „Pamiêtam” - wszyscy uczniowie klas
4 - 6, 157 osób, dzieci, które podpisa³y listy „dziêkujemy
za woln¹ Polskê”: Monika Kryk, Agnieszka Link, Agniesz-
ka Kozak, Justyna Kopiec, Anna Bielska, autorzy prac (ry-

sunków, plakatów „Powstanie Warszawskie 44”), z któ-
rych du¿a czêœæ zosta³a wykorzystana na wystawê pla-
styczn¹ - 81 prac: Patryk Badach, Pawe³ Borkowski, Ewa
Dr¹¿kiewicz, Klaudia Gumieniak, Tomasz JóŸwik, Alicja
Kasjanowicz, Klaudia Kosek, Klaudia Kot, Kamila Lewiñ-
ska, Monika £ada, Wiktor Maciejewski, Daniel Maciejew-
ski, Piotr Maliszewski, Mateusz Moñko, Sylwia Nowa-
kowska, Karina Oksieñciuk, Aleksandra Pêdzich, Wiolet-
ta Popowska, Konrad Przybysz, Micha³ Ro¿niakowski, Ka-
rol Tamowicz, Aleksandra Walczak, Maria W¹sala, Izabe-
la ZbrzeŸniak, Patrycja Balcerzak, Patryk Borowy, Patrycja
Chibowska, Tomasz Daniluk, Jan Golachowski, Mateusz
Link, Anna Paku³a, Damian Przyby³o, Sebastian Rzepka,
Kamila Sieniawska, Katarzyna Solarska, Karol Szczepañ-
ski, Karol Szulc, Kamila Wichrowska, Paulina Samorek,
Mariusz Ekielski, Katarzyna Hibner, Konrad Kostrzewa,
Angelika Litke, Angelika Maciejewska, Grzegorz Maty-
szewski, Krzysztof Nowak, Weronika Ravo, Damian Vo-
udakis, Aneta Wicha, Kiry³ Zach, Karolina Zieliñska, Anna
Bielska, Jakub Bolewicz, Kamil Cytowicz, Rafa³ Ganzke,
Damian Gawroñski, Jakub Jasiñski, Agnieszka Jusis, Bar-
tosz Kowalik, Adrianna Pi³at, Dagmara R¹pa³a, Izabela
Siekiera, Agnieszka S³upek, Tomasz Wilczyñski, £ukasz
Zagórny, Monika Bugalska, Mateusz Przychodzeñ, To-
masz Soczówka, Magda Szymanowska, Zuzanna Stra-
dowska, Aneta Pierzcha³a, Katarzyna Ekielska, Marta Du-
brawska, Daniel Olborski, Magdalena Ma³ek, Julia Gola-
chowska, Kamil £adyñski, Mi³osz Matyaszczyk, Katarzyna
Kryk. VIP w dniu 3 paŸdziernika 2004: Agnieszka Link,
Agnieszka Kozak, Monika Kryk, Karina Oksieñciuk, Alma-
nach Powstañczy 1944 z dnia 3 paŸdziernika 2004 (Po-
wstanie - dzieñ szeœædziesi¹ty czwarty) w czasie uroczy-
stoœci „Œni³a siê dzieciom Polska” Dostojnym Goœciom
rozdawa³y: Agnieszka Link, Agnieszka Kozak, Monika
Kryk, Karina Oksieñciuk. Deklaracjê „Pamiêtam” i prace
plastyczne (rysunki, plakaty) dzieci wykona³y pod kierun-
kiem i opiek¹ pani Janiny Wasiak, nauczyciela plastyki.
Nad ca³oœci¹ czuwa³a polonistka, Gra¿yna Widyñska
„Rutka”. W klasach IVab, Vc i VIc w zakresie edukacji pa-
triotycznej przeprowadzono lekcje jêzyka polskiego na
temat: Dziêkujemy za woln¹ Polskê. Uczniowie wykona-
li tematyczne dekoracje, w uroczystoœci w Plasomacie
wziê³o udzia³ 46 dzieci wraz z rodzicami.. (red. Raport
przygotowa³a Pani Gra¿yna Widyñska. W realizacji pro-
jektu bra³o udzia³ 157 dzieci. Wiele dzieci nada³o sobie
pseudonimy powstañcze, które s¹ umieszczone przy na-
zwisku. Jeszcze raz dziêkujemy Pani Gra¿ynie Widyñskiej
za wielkie zaanga¿owanie w realizacji projektu). 

Gimnazjum 112 ul. Solipska 17/19
W obchody zaanga¿owana by³a ca³a spo³ecznoœæ szkolna
- najbardziej aktywni nauczyciele to: pan Pawe³ Jarosz
(nauczyciel historii), pani Jadwiga Sadecka (nauczyciel
plastyki), pani Ewa Ryba (nauczyciel historii), pani Doro-
ta Kwieciñska (nauczyciel j. polskiego) oraz wszyscy wy-
chowawcy klas. W spektaklu teatralnym wyst¹pi³o
dwóch uczniów: Ewa Joñczyk kl. 3a, Grzegorz Maj kl. 3a.
110 zaproszeñ dla goœci wypisywali uczniowie: Marta
Skrzypek kl. 3e, Emilia Abramczyk kl. 3e. Zaproszenia
w urzêdzie dzielnicy wrêczali uczniowie: Marta Czarnec-
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ka kl. 3b, Mariusz Chojnacki kl. 2c, z opiekunem panem
Marcinem Wysokiñskim. Zaproszenia dla mieszkañców
W³och wrêczali uczniowie: Anna Tomaszewska kl. 2a, Ol-
ga Sarna kl. 2a, Magda Fabisiewicz kl. 2a, Anna ¯yfka-Z-
agrodziñska kl. 2a. Do wykonania deklaracji „Pamiêtam”
w³¹czyli siê wszyscy wychowawcy klas, a nad ca³oœci¹
czuwa³a pani Jadwiga Sadecka (nauczyciel plastyki). Listy
„Dziêkujemy za Woln¹ Polskê” podpisywali uczniowie:
Sandra Mroczek kl. 3c, Piotr Polikarski kl. 3c, Ania Toma-
szewska kl. 2a, Ania ¯yfka-Zagrodziñska kl. 2a. Po zapo-
znaniu uczniów ze wspomnieniami powstañczymi miesz-
kañców W³och zamieszczonymi w ostatnim wydaniu
„Kuli W³ochowskiej”, nauczyciele historii pan Pawe³ Ja-
rosz i Pani Ewa Ryba og³osili w klasach konkurs na indeks
ulic w³ochowskich (porównanie nazw z okresu II wojny
œwiatowej i obecnych). Uczeñ klasy 2c Mariusz Chojnac-
ki uczestniczy³ w spotkaniu z Panem Janem Nowakiem
Jeziorañskim, a nastêpnie podzieli³ siê swoimi prze¿ycia-
mi z ca³¹ spo³ecznoœci¹ szkoln¹, zamieszczaj¹c w gazecie
szkolnej „Gigant” artyku³ pt. „By³em na spotkaniu... 'Na-
uczyciel historii pan Pawe³ Jarosz czuwa³ nad m³odzie¿¹
rozdaj¹c¹ mieszkañcom W³och kartki z kalendarza 'Alma-
nach Powstañczy 1944'. Do najaktywniejszej grupy m³o-
dzie¿y nale¿eli uczniowie klasy 1a: Magdalena Stelmasz-
czyk, Artur Korlak, Arkadiusz Stolarski, Patryk Prószczyñ-
ski, Klaudia Kalinowska, Katarzyna Kluska, Igor Janiszew-
ski, Grzegorz Pi³at, Joanna Nalewajek, Agnieszka Sta-
churska, Paulina Przestrzelska, Agnieszka Szymanik, Ja-
dwiga Biernacka, Maciej Wdowiarski, Klasy 1d: Krzyszto-
fa Czub, Agnieszka Radzik, Anna Prokopczuk, Edyta
Szewczyk, Katarzyna Gierlotka, Aleksandra Wypych, Ma-
rysia (Tra My) Nguyen. Klasy 2a: Anna ¯yfka-Zagrodzi-
ñska, Anna Tomaszewska, Olga Sarna, Emilia Czaplarska,
Katarzyna Kucharska, Micha³ Rzepka, Micha³ Dombrow-
ski, Kuba Adamczyk, Emilia Goniarska, Jarek Bia³y. Klasy
2c: Katarzyna Filipczak, Iwona Machliñska, Paulina Sam-
sel, Marta Koz³owska, Agata Groszyk, Katarzyna Stabe-
usz. Klasy 3a: Aneta Cha³oñska, Ewa Joñczyk, Izabella
Urbañska, Katarzyna Panasiuk, Barbara Bogucka, Beata
D¿umaga, Anna Gutkowska, Kamila Bieliñska. Na zakoñ-
czenie uroczystoœci pami¹tkowe statuetki dla zaproszo-
nych goœci wrêczali uczniowie: Artur Hellich kl. 3a, Mi-
cha³ Sowiñski kl. 3a. Ponadto przeprowadzono w klasach
pogadanki na temat Powstania Warszawskiego, a w sesji
naukowej pod has³em: 'Wielcy Polacy', klasa 3c przedsta-
wi³a jako bohaterów narodowych, Powstañców War-
szawskich i postaæ Krzysztofa Kamila Baczyñskiego. (red.
Raport przygotowali: uczeñ klasy 2d Andrzej Ermel i Pa-
ni Wicedyrektor Maria Basiak. Podpisa³a: Pani Dyrektor
Anna Brzywca. W realizacji projektu bra³o udzia³ oko³o
400 uczniów, którzy w³asnorêcznie przygotowali dekla-
racjê 'Pamiêtam.... 'wpisuj¹c na ni¹ przewa¿nie pseudoni-
my powstañcze. Jeszcze raz dziêkujemy Pani Marii Basiak
za zaanga¿owanie w realizacjê projektu). ¨ 

Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych nr 17 
Cz³onkowie pocztu sztandarowego: Eryk ¯urawek kl. Ib
LXXIII LO, Marta Niegrzybowska - kl. IIa LXXIII LO, Domi-
nika Walko - kl. IIa LXXIII LO, 2. Recytacja: Magdalena Ro-
siñska kl. IIb LXXIII LO, Beata Krzywiec kl. IIb LXXIII LO,

Magdalena Luwierska kl. 2a Gimnazjum nr 3, Dominika
Mrozek kl. 2a Gimnazjum nr 3, Magdalena Milewska kl.
1a Gimnazjum nr 3, 3. Cz³onkowie orkiestry: Anna Ma-
ciejewicz - flet, Emilia Kasjanowicz - skrzypce, Magda Mi-
lewska - skrzypce, 4. Nauczyciele przygotowuj¹cy m³o-
dzie¿ do czêœci artystycznej: Ma³gorzata Kowalczyk, Ma-
ria Bia³ecka 5. Kurierzy almanachu - Ma³gorzata Olek, 6.
Opiekunowie pocztu sztandarowego: Ma³gorzata Mi-
chalska i Aneta Chamczyk, 7. Pracownicy pe³ni¹cy opie-
kê i zapewniaj¹cy dzieciom transport: Bogdan Luwierski,
Krzysztof Michalski. (red. Monika Sierota wrêcza³a
kwiaty honorowym goœciom w dniu 3.10)

Pañstwowa Szko³a Muzyczna I st. nr 5 w War-
szawie ul. Globusowa 24
Lista uczestników dn. 03.10.2004 r. Chór: Anna £asz-
czewska, Klaudia Klimkowska, Julia Szczêsna, Anna Kie-
lak, Marta Baranowska, Karolina Wieczorek, Ada Czer-
wiñska, Joanna Stêpieñ, Paula Paplak, Helena Szyma-
niak, Daria £apot, Diana Papiernik, Katarzyna Szczeciñ-
ska, Irena Zieliñska, Micha³ Ryfczyñski, Agnieszka Kraft,
Karolina Pierzcha³a, Karolina Tatar, Martyna Trawczyñ-
ska, Piotr Ziemiañczyk, Mariola Machalska Orkiestra: Ka-
tarzyna Smuga, Emilia Kasjanowicz, Izabela Kurzyñska,
Dawid Papiernik, Maria Radziejowska, Katarzyna Soba-
szek, Anna Urbanek, Mateusz Kujawa, Anna Macieje-
wicz, Miko³aj Mlonek, Bart³omiej £ukasik, Patrycja Po-
lkowska, Jan Œwida, Jacek Ziemiañczyk, Józefina Yang,
Agnieszka Chrzanowska, Katarzyna Miazek Sk³ad Pocz-
tów Sztandarowych: Maria Radziejowska, Adrianna Ku-
czyñska, Jacek Ziemiañczyk, Patrycja Polkowska, Józefina
Yang, Mateusz Kujawa, Anna Aktonorowicz, Emilia Ka-
sjanowicz, Joanna Stêpieñ, Dyrygent chóru i orkiestry
pan Jan Kilarski. (red: Sztandar Szko³y Muzycznej I stop-
nia nr 5 im. Henryka Wieniawskiego z przepiêknym ha-
s³em: Muzyk¹ S³u¿ymy Narodowi - mieli zaszczyt prezen-
towaæ najwybitniejsi uczniowie szko³y, którzy brali rów-
nie¿ udzia³ w spektaklu 'Œni³a siê dzieciom Polska' na sce-
nie. Dokonali cudu organizacyjnego - byli wszêdzie tam,
gdzie byli potrzebni. Jeszcze raz dziêkujemy Pani Dyrek-
tor Beacie Niepiek³o oraz Panu Janowi Kilarskiemu za za-
anga¿owanie w realizacji projektu)

Szczep 136 WDHiZ 'Zarzewie'
Red: Nie otrzymaliœmy raportu od 136 Szczepu ZHP. Zda-
niem Pana Paw³a Chempiñskiego - nie ma potrzeby wy-
mieniania nazwisk harcerzy, którzy realizowali projekt.
Dlatego w dniu 9 paŸdziernika 2004 wrêczyliœmy tylko
3 podziêkowania dla: 136 WDHiZ 'Zarzewie', 48 WDW
oraz Paw³a Chempiñskiego. Przekazujemy tylko ogólne
informacje: harcerze mieli zaszczyt tworzyæ poczty sztan-
darowe dla nastêpuj¹cych Sztandarów: Zwi¹zku Po-
wstañców Warszawskich, 7 Ko³a 'Jaworzyn' VII Obwodu
'Obro¿a' Œwiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii Krajowej,
Zwi¹zku WiêŸniów Skazanych Na Karê Œmierci, Hufca ZHP
im. Harcmistrza Mieczys³awa Bema, ¿e roznosili Almanach
Powstañczy 1944 oraz pomogli fizycznie w przewiezieniu
krzese³. Udzia³ w realizacji oko³o 20 osób. Za to ka¿demu
z harcerzy - dziêkujemy. ¨
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Klub Sportowy 'Przysz³oœæ' W³ochy: 
Red: Nie otrzymaliœmy raportu ale wiemy, ¿e Monika
Kieroñska ps. 'Zoœka', Kasia Grabowska ps. 'Parasol',
w czasie wakacji, przez dwa tygodnie sierpnia -
w czasie trwania Powstania Warszawskiego - roznosi-
³y wœród mieszkañców W³och 'Almanach Powstañczy
1944'. Bardzo Wam dziêkujemy. ¨

Dom Kultury 'W³ochy' Filia ul. Rybnicka 
Lista dzieci, które bra³y udzia³ w akcji 'Œni³a siê dzie-
ciom Polska': Kêpiñska Kinga ps. 'Kinia', Kowalczyk
Natalia ps. 'Beza', Kowalczyk Patrycja, Chludziñska
Ma³gorzata, Dawid Aleksandra ps. 'Fifi', Maliszewska
Dorota ps. 'Flip', Maliszewska Aleksandra ps. '£asica',
Maliszewska Monika ps. 'Mycha', Pi³at Adrianna ps.
'Bia³a sowa', Nowak Maciej ps. 'Jastrz¹b', Nowak Ju-
styna ps. 'Sarna', Justyna Zaj¹c ps. 'Brzoza'. Dzieci te
w czasie wakacji, w sierpniu - w czasie Powstania
Warszawskiego 1944 - bardzo aktywnie i z wielkim
zaanga¿owaniem rozdawa³y mieszkañcom W³och
kartki z kalendarza 'Almanach Powstañczy 1944'.
W ten sposób, pielêgnuj¹c pamiêæ o bohaterach tam-
tych dni, przyczyni³y siê do uroczystych obchodów 60
rocznicy Powstania Warszawskiego we W³ochach.
Dzieci by³y autorami kilku projektów identyfikatorów,
które by³y potrzebne do rozdawania almanachu, wy-
bra³y formu³ê w³asnorêcznego wypisania i wykonania
tabliczek 'Pamiêtam........ ' Dzieci, z tej okazji nada³y
sobie pseudonimy powstañcze tak jak kiedyœ mia³y
³¹czniczki Powstania Warszawskiego. (red. raport
przygotowa³a Pani Ma³gorzata Kosko. W realizacji
projektu bra³o udzia³ 12 dzieci. Wœród dzieci w³o-
chowskich by³o 2 dzieci z Otwocka, które spêdza³y
sierpieñ we W³ochach i z wielkim przejêciem rozda-
wa³y almanach mieszkañcom W³och. Bardzo Wam
dziêkujemy. Jeszcze raz dziêkujemy Pani Ma³gorzacie
Kosko za zaanga¿owanie w realizacjê projektu.) ¨

Ognisko Wychowawcze W³ochy im. Kazimierza
Lisieckiego 'Dziadka' ul. Cietrzewia 22a
W ramach projektu dzieci i pracownik z Ogniska Wycho-
wawczego 'W³ochy' wykona³y nastêpuj¹ce zadania: oczysz-
czenie pami¹tkowych tablic i uprz¹tniêcie miejsca przed ni-
mi (przy ul. Techników i przy ul. Popularnej - Stra¿ Po¿arna),
zakup wi¹zanek, z³o¿enie kwiatów i zapalenie zniczy
w ww. miejscach w dn. 3.10.2004r., udzia³ w programie:
Dorota Bogucka, Micha³ Bogucki, Patryk Pacho³ek, Piotr
Piotrowski, Weronika Koz³owska, Dominika Rolak, Ma³go-
rzata Majszczyk, Paulina Górecka, ¯aneta Górecka, Jakub
Czarnecki, Agnieszka Janczewska, Aleksandra Biegaj oraz
w uroczystoœci w Plasomacie: Wac³aw Skudniewski Przed-
stawiciel Stowarzyszenia 'Przywróciæ Dzieciñstwo' przy Ze-
spole Ognisk Wychowawczych, Kierownik Ogniska 'W³o-
chy' ZOW - Beata Chyz -Banek, opiekun dzieci - pedagog
ogniska Anna Junczyk, pracownik socjalny Ogniska - Maria
Lewandowska. (red. Raport podpisa³a Pani Anna Junczyk.
Jeszcze raz serdecznie dziêkujemy dzieciom Ogniska Wy-
chowawczego W³ochy im. Kazimierza Lisieckiego 'Dziadka'
za Ich patriotyzm i pe³ne godnoœci i powagi z³o¿enie w cza-
sie spektaklu czerwonych ró¿ na barykadzie. Zrobiliœcie to
w bardzo wzruszaj¹cy sposób - cicho, spokojnie, jakby Pol-
ska sz³a..... By³ to bardzo wzruszaj¹cy fragment spektaklu.
Jeszcze raz dziêkujemy Pani Annie Junczyk za zaanga¿owa-
nie w realizacji projektu.) 

Przy okazji organizowanych obchodów poznaliœmy M³o-
dzie¿ow¹ Dru¿ynê Ratowniczo - Po¿arnicz¹ - profe-
sjonalnych m³odych ludzi, którzy zapewnili porz¹dek i bez-
pieczeñstwo podczas Mszy Œwiêtej, przemarszu ulicami
W³och oraz podczas samego spektaklu. T¹ drog¹ dziêkujemy
Im m. in. za podawan¹ wodê, za udzielon¹ pierwsz¹ pomoc,
za opiekê nad uczestnikami, w tym: Pani Agnieszce Ferenc -
dru¿ynowej i ratownikowi, Pani Magdalenie Karczewskiej -
rzecznikowi, Panu Adamowi Ferenc - szefowi grupy ratowni-
czej oraz Pani Kindze Karczewskiej - dowódcy dru¿yny po¿ar-
niczej. Z Ich grona Pan Jakub Banaszczyk mia³ zaszczyt nie-
sienia Flagi i prowadzenia Pocztów Sztandarowych i uczest-
ników uroczystoœci w przemarszu z Koœcio³a do Plasomatu. ¨

Oddaliœmy czeœæ Powstañcom Warszawskim w 60 rocznicê Ich wielkiego bólu - upadku Warszawy. Realizacja
obchodów po³¹czy³a trzy pokolenia mieszkañców W³och w pracy spo³ecznej na rzecz utrwalania poczucia jednoœci, du-
my, godnoœci Narodu Polskiego. Spo³ecznoœæ w³ochowska godnie wpisa³a siê w tegoroczne ogólno warszawskie ob-
chody Powstania Warszawskiego. Potwierdzaj¹ to s³owa o wzruszeniu i nadziei p³yn¹cej z postawy dzieci. Oto niektó-
re wpisy do Ksiêgi Pami¹tkowej:

„…Ma³a Ojczyzna W³ochy da³a okazjê wspania³ego prze¿ycia i jakie¿ uroczyste zakoñczenie 60 lecia Po-
wstania Warszawskiego, jak¹œ zadumê g³êbok¹…” 

„My uczestnicy Powstania Warszawskiego serdecznie dziêkujemy za wprowadzenie w ¿ycie naszych idea³ów.”
„Dziêkujê za wzruszenia doznane na spektaklu”

„Wzruszenie! Wzruszenie! Brak s³ów!...”
“Jako najm³odsi ¿o³nierze Armii Krajowej — uczestnicy Powstania Warszawskiego harcerze Szarych 
Szeregów sk³adamy serdeczne uznanie dla organizatorów i wykonawców tak piêknej uroczystoœci”

„Brawo M³odzie¿y — œwietnie przygotowany spektakl… Dziêkujê za wzruszenia i prze¿ycia”
„To niezapomniane chwile wzruszenia i zadumy...”

„Bardzo dziêkujê za tak uroczyst¹ przygotowan¹ rocznicê Powstania Warszawskiego”
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„Niepowtarzalna i wspania³a impreza artystyczna. Serce by³o widaæ na d³oni. '
„Dziêkujê za to, ¿e jeszcze mog³am prze¿yæ tyle wzruszeñ. ¯aden koncert Powstañczy nie wywo³a³ tyle ³ez,

co ten. Bo ten koncert zrobiliœcie Pañstwo z sercem...”
„... Szczególnie dziêkujê m³odzie¿y, której zaanga¿owanie i pasja, dobrze podawane s³owo oraz wykonanie

orkiestralne robi³y wra¿enie…”

Spotkania Przyjació³
Dnia 9 paŸdziernika wspó³twórcy spektaklu 'Œni³a siê dzieciom Polska' i ca³ego projektu 'Spo³ecznoœæ W³ochowska
Powstañcom - 60 rocznica Powstania Warszawskiego' mogli, dziêki goœcinnoœci Dyrekcji Szko³y Muzycznej im. H.
Wieniawskiego, podsumowaæ wspóln¹ pracê i przy kawie powspominaæ najtrudniejsze, najciekawsze i najmilsze
wspólne chwile. Te ostatnie to oczywiœcie nagroda, jak¹ wszyscy otrzymaliœmy od wielkich Polaków i Mieszkañców
W³och, którzy zechcieli przybyæ na uroczystoœci w dniu 3 paŸdziernika (mimo - jak siê okaza³o - wielu niesprzyjaj¹-
cych okolicznoœci, o których innym razem) i Ich wpisy do Ksiêgi Pami¹tkowej. Spotkanie w Szkole Muzycznej uœwiet-
ni³ na wstêpie koncert uczennicy Natalii Kitowskiej, która przepiêknie zagra³a dla nas na fortepianie Poloneza cis-
mol opus 26 nr 1 Fryderyka Chopina. Zarz¹d Stowarzyszenia przekaza³ do Izb Pamiêci pami¹tkowe Statuetki. Z³o-
¿yliœmy podziêkowania Dobroczyñcom, Artystom i gronu Dyrektorów i Nauczycieli Szkó³, którzy przyczynili siê do
naszego wspólnego sukcesu. A potem ju¿ by³y rozmowy kuluarowe, ogl¹danie zdjêæ z uroczystoœci i ….. plany na
przysz³oœæ. 
Dnia 9 listopada, podczas uroczystoœci patriotycznych organizowanych w naszych Szko³ach, zaproszeni Przedstawi-
ciele zarz¹du naszego Stowarzyszenia wrêczyli pisemne podziêkowania za udzia³ w projekcie Nauczycielom
i Uczniom: Szko³y Podstawowej nr 66, Szko³y Muzycznej I stopnia nr 5 im. H. Wieniawskiego oraz Szko³y Podsta-
wowej nr 94 im. I Marsza³ka Polski Józefa Pi³sudskiego. Podobnie, dnia 10 listopada wrêczyliœmy pisemne podziê-
kowania Nauczycielom i Uczniom Gimnazjum nr 112. Podczas piêknie przygotowanych uroczystoœci Szko³y otrzy-
ma³y od nas pami¹tkowe statuetki oraz podpisywa³y przygotowany szczególny List do Ojca Œwiêtego od mieszkañ-
ców W³och. ¨

Dodatkowe podziêkowania Zarz¹du Stowarzyszenia S¹siedzkie W³ochy
Na ³amach Kuli chcemy jeszcze raz podziêkowaæ firmom i osobom prywatnym, których wk³ad pozwoli³ na osi¹-
gniêcie ostatecznego poziomu obchodów, które zaczynaliœmy od dotacji Urzêdu Dzielnicy W³ochy. Do naszego
projektu w³¹czy³y siê: FPA PLASOMAT, Toyota W³ochy, Agencja Ochrony Osób i Mienia 'Zubrzycki', Pro-Musica, CA-
STORAMA, AMS S. A., Hala Nr 1 Makro Cash and Carry, Ford Auto Plaza, EVATEX, Jazon Transport, Studio Filmo-
we FARAT. Ogromnie dziêkujemy Muzeum Historycznemu m. st. Warszawy, Kustoszowi Muzeum Wojska Polskie-
go oraz Stowarzyszeniu Rekonstrukcji Historycznych. Dziêkujemy wszystkim pozosta³ym wspó³twórcom, chocia¿
nie wymieniliœmy Ich z imienia i nazwiska. ¨

W pierwszym (listopadowym) numerze BASTY - miesiêczniku wydawanym przez Miejskie Przedsiêbior-
stwo Taksówkowe Sp. z o. o., (rozdawanym we wszystkich taksówkach tej firmy) ukaza³ siê piêkny reporta¿ z na-
szych uroczystoœci. Bardzo dziêkujemy. Niestety, w tekœcie wkrad³y siê b³êdy, które spieszymy sprostowaæ. Ksi¹dz
Pra³at Zdzis³aw Peszkowski przyj¹³ jedynie statuetkê przeznaczon¹ dla Niego samego. Statuetkê dla Ojca Œwiête-
go przeka¿emy oddzielnie razem z listem, który obecnie podpisuj¹ mieszkañcy W³och. Dziêkujemy Panu Krzyszto-
fowi Jakubowskiemu i Krzysztofowi Wierzbowskiemu za piêkne zdjêcia. ¨

Rondo 16 wrzeœnia 1944r 
Co roku 16 wrzeœnia spo³ecznoœæ W³och uroczyœcie obchodzi rocznicê deportacji mieszkañców do Rzeszy. Bardzo
wielu z nich nigdy stamt¹d nie wróci³o. Co roku te¿ najwa¿niejszymi uczestnikami tych uroczystoœci s¹ uczestnicy
i œwiadkowie tamtych wydarzeñ. Niestety z ka¿dym rokiem jest ich mniej, martwi¹ siê te¿ o zachowanie pamiêci
dla przysz³ych pokoleñ. A przecie¿ mamy teraz niepowtarzaln¹ okazjê, aby utrwaliæ pamiêæ o tych tragicznych wy-
darzeniach, nie tylko wœród mieszkañców W³och lub przybywaj¹cych do nas poci¹giem i wysiadaj¹cych na stacji
W³ochy (w pobli¿u pomnika upamiêtniaj¹cego te wydarzenia). Mo¿emy mianowicie nazwaæ rondo na skrzy¿owa-
niu ulicy Popularnej z Alejami Jerozolimskimi rondem '16 wrzeœnia 1944'. Jesteœmy przekonani, ¿e tê propozycjê -
która wysz³a ze œrodowiska w³ochowskich kombatantów - popr¹ wszyscy nasi radni oraz mieszkañcy. Czekamy je-
dynie na odpowiednie decyzje. 
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K U L A W £ O C H O W S K A

Onegdaj na Mazowszu z braku œrodków przekazu istnia³a potrzeba znalezienia instrumentu szybkiego przep³ywu
informacji. Mieszkaniec otrzymuj¹cy wiadomoœæ zapisywa³ jej treœæ i oddawa³ najbli¿szemu s¹siadowi, 

ten nastêpnemu, itd. Tê formê przekazu nazwano "kul¹". 
W nawi¹zaniu do tej mazowieckiej tradycji, W³ochowianom podajemy Kulê W³ochowsk¹.

Wydawca: Stowarzyszenie S¹siedzkie W³ochy, adres redakcji: 02-463 Warszawa, ul. Naukowa 15, telefon: 863 87 05
Sk³ad, ³amanie i druk: Drukarnia "POL-DRUK" Warszawa, ul. Szyszkowa 41, tel./fax: (022) 868 68 81

Pos³anie w 60 Rocznicê Powstania Warszawskiego
Szeœædziesi¹t lat mija od chwili, gdy na rozkaz Dowództwa Armii Krajowej ¿o³nierze Podziemia powstali do walki z niemiec-
kim okupantem o wyzwolenie stolicy Polski. By³a to jedna z najkrwawszych i najd³u¿szych bitew II wojny œwiatowej, naj-
wiêkszy zryw powstañczy w najnowszej historii Europy. 
¯o³nierze Armii Krajowej i innych formacji wojskowych, wspomagani ogromnym wysi³kiem ludnoœci Warszawy, ruszyli na
barykady, by odp³aciæ niemieckim faszystom za okrucieñstwa, mordy i rozboje, za ³apanki i uliczne egzekucje, za poniewier-
kê, ³zy i ¿a³obê w naszych domach. 
W tych bohaterskich 63 dniach daliœmy œwiatu przyk³ad, jak nale¿y broniæ niezawis³oœci, wolnoœci, godnoœci cz³owieka i je-
go prawa do ¿ycia. Daliœmy przyk³ad jednoœci narodowej i obywatelskiej. Ka¿dy warszawski dom, ka¿de podwórze, plac
i ulica by³y miejscem nieugiêtych zmagañ. Ka¿da warszawska rodzina uczestniczy³a w walce, budowa³a barykady, nios³a po-
moc powstañcom, opiekowa³a siê rannymi, dzieli³a ¿ywnoœci¹. 
Dziœ, w 60 rocznicê owych wielkich, historycznych zmagañ oddajmy ho³d Bohaterskim Powstañcom, którzy polegli na polu
Chwa³y i tym, którzy zmarli w latach dziel¹cych nas od Powstania. Oddajmy ho³d Bohaterom Warszawy, którzy zginêli w mu-
rach stolicy i tym, którzy cierpieli wygnani przez Niemców ze swego rodzinnego miasta. 
Pamiêtajmy jednoczeœnie o tych, którzy ¿yj¹. Coraz mniej jest uczestników tych pamiêtnych dni. Dlatego odrzuæmy, co mo-
¿e nas dzieliæ. Zbratani jednoœci¹ walki i prze¿yæ uczyñmy wszystko, aby dziœ w wolnej Polsce, w naszym wspólnym domu,
jeszcze bardziej zespoliæ swoje szeregi. Szukajmy p³aszczyzn porozumienia, tolerancyjnej wspó³pracy, wspólnego zwalcza-
nia prywaty, korupcji, bezdusznoœci, chciejstwa. 
Dziœ, w Warszawie rosn¹ nowe pokolenia Polaków. 
To wam pragniemy powiedzieæ: 

Jedna jest Polska.
Jej si³a, dobrobyt Polaków, uznanie wœród narodów zale¿y tylko od nas samych. Jej miejsce w Unii Europejskiej

zale¿y od naszej wspólnej s³u¿by OjczyŸnie, uczciwoœci, rzetelnej pracy. 
Jedna jest Polska. Jej los zale¿y od nas samych, od naszych myœli, przekonañ i dzia³añ. 

Chroñmy, co jest najwa¿niejsze: honor, godnoœæ i uczciwoœæ w ¿yciu codziennym. 
Takie jest nasze przes³anie na dziœ i jutro.

Zwi¹zek Powstañców Warszawskich, 
Stowarzyszenie Pamiêci Powstania Warszawskiego 1944 

Najbli¿sze zebranie otwarte Stowarzyszenia S¹siedzkie W³ochy
odbêdzie siê dnia 10 grudnia (pi¹tek) o godz. 18:00
w Szkole Podstawowej Nr 94 przy ul. Cietrzewia 22a.

Zarz¹d Stowarzyszenia zaprasza wszystkich Cz³onków i Sympatyków 
na "S¹siedzk¹ herbatkê"


