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10 pytań do …
Pana Tomasza Menciny - Burmistrza Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy

Nazywam się Alan Wojciechowski. Jestem uczniem 6 klasy, Szkoły Podstawowej nr 77 w Warszawie przy ul. Samogłoski 9, która ma ponad 50 lat i
kultywowane są w niej tradycje patriotyczne. Zajmuję się przeprowadzaniem wywiadów do gazetki szkolnej „COOL 77”.

1. Jak długo pełni pan obowiązki Burmistrza Urzędu Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego Warszawy?
Niedawno minął rok. Czas tak szybko płynie, iż wydaje mi się, że zaledwie parę miesięcy temu objąłem to stanowisko.

2. Proszę opowiedzieć o swojej pracy, na czy polega i co lubi Pan w niej najbardziej?
Muszę podejmować wiele decyzji, które mają wpływ na funkcjonowanie dzielnicy, a także jej rozwój. Poczynając od remontów szkół, bibliotek, dróg i
chodników, przez odnawianie parków i budowę placów zabaw, czyli od tworzenia przyjaznych miejsc, po dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców.
Oczywiście nie podejmuję tych decyzji bez uzgodnień ze specjalistami. Ważny dla mnie jest także głos mieszańców Bielan, dlatego chętnie i często się z
nimi spotykam. I to właśnie najbardziej lubię w mojej pracy – kontakt z ludźmi. 

3. Jakie Pana zdaniem cechy charakteru są nieodzowne do podejmowania nowych wyzwań i trudnych decyzji?
Trzeba umieć słuchać innych, nieustannie rozwijać się i uczyć nowych rzeczy, myśleć w dłuższej perspektywie czasu, ale też nie bać się podejmować
trudnych decyzji. 

4. Czytelnicy „COOL 77” chcieliby wiedzieć, jakie inwestycje urząd będzie realizował w najbliższym czasie w SP nr 77?
W tym roku rozpoczniemy remont Waszej Szkoły - zostanie ocieplona i otynkowana. Również wyremontujemy salę gimnastyczną, dzięki temu
powstanie oddział przedszkolny. W tej chwili trwają prace przygotowawcze, czyli prowadzone są analizy i przygotowywane odpowiednie dokumenty, a
remont rozpocznie się w okolicach wakacji.
Ciąg dalszy na str. 2.
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5. Ubiegłoroczne wyniki sprawdzianu szóstoklasisty pokazały, że jesteśmy najlepszą publiczną szkołą podstawową w Warszawie. Proszę
powiedzieć, jak urząd wspiera zdolną młodzież i jej osiągnięcia?
Jestem bardzo dumny z osiągnięć Waszej Szkoły. Mam teraz okazję ponownie pogratulować i uczniom, i nauczycielom, którzy włożyli dużo pracy w to,
aby osiągnąć taki wynik.
Natomiast my staramy się stworzyć dzieciom i młodzieży jak najlepsze warunki do nauki. Wyremontowaliśmy wiele szkół, a kolejne zmodernizujemy w
tym roku. Staramy się też wyposażać je w nowoczesny sprzęt multimedialny i komputerowy. Ponadto fundujemy nagrody dla uczniów w konkursach
organizowanych przez szkoły, przeznaczamy fundusze na indywidualny tok nauczania oraz indywidualny program nauczania dla najzdolniejszych
uczniów, a także finansujemy Warszawski System Wspierania Uczniów Uzdolnionych Wars i Sawa. Fundujemy także stypendia sportowe.

6. Jakim uczniem był Pan Burmistrz i jakie przedmioty lubił Pan najbardziej?
Byłem dobrym uczniem. Bardzo lubiłem język polski, historię i w-f.

7. Kim jako dziecko chciał Pan Burmistrz zostać w przyszłości?
Pewnie jak większość chłopców chciałem być komandosem.

8. Czy mógłby Pan powiedzieć, jak najchętniej spędza Pan czas wolny?
Oczywiście razem z rodziną. Lubimy spędzać czas aktywnie - w sezonie wiosenno-letnim jeździmy na rowerze, a zimą na nartach czy sankach.

9. Jakie są marzenia Pana Burmistrza związane z rozwojem dzielnicy Bielany …?
Chciałbym, aby Bielany były bezpieczną i przyjazną dzielnicą dla mieszkańców w każdym wieku. Dlatego w tym kierunku skupiam swoje działania, jako
burmistrz tej dzielnicy. 

10. Jak wyobraża sobie Pan szkołę przyszłości?
Szkoła powinna być przyjazna uczniom, stwarzać im możliwość rozwoju swoich zainteresowań, a także uczyć zaradności i przygotowywać do kolejnych
etapów życia. Nie zastępować rodziców, ale wspierać ich w wychowaniu. Każdy z Was powinien czuć się dobrze i bezpiecznie w szkole – jak w drugim
domu, w końcu spędzacie w niej dużo czasu.
Zbliżają się Święta Wielkanocne, więc chciałbym Wam, Waszym Rodzicom i Nauczycielom z tej okazji złożyć najserdeczniejsze życzenia. Ważne też,
abyście w tym czasie odpoczęli i powrócili do szkoły pełni energii i gotowi na nowe wyzwania.
Dziękuję za rozmowę.

Nieśmiała wiosna
Przez ciężkie wstawanie i długie ziewanie
przez ciągłe zmęczenie i częste znużenie
nieśmiało jak śpiew ptaka przez gęsty las
przebija się wiosna

Przez ciemne i zimne poranki
przez zamglone wieczory ponure
nieśmiało jak promień słońca przez chmury
przebija się wiosna

Przez drzewa bez liści i uschłe trawniki,
fontanny bez wody, place zabaw bez dzieci
nieśmiało jak krokus przez topniejący śnieg
przebija się wiosna
Stanisław Kwiecień

Wiosna
Pisklak się wykluł,
kwiatek też zakwitł,
a królik już zaczął
zabawę z chmurami.
Cieszy się zwierzę
na każdej polanie,
bo już czas przyszedł
skończyć zimowanie.
Niedźwiedź się budzi,
wiosna się rodzi,
zwierzęta śpiewają.
Liście na drzewach
znów rosnąć chcą
Wiosna wróciła,
słońce zaświeci,
lasy zielenią się
już od dzieci.
Czapki z głów
pozdejmować czas,
bo cieplej zaczyna
słońce grzać.
Czas wolniej leci,
zachować chwile chce,
z tego co najlepsze
w tej porze jest.
Alicja Grochowska

WIELKANOC
W oddali  dzwon  rozlega się,
Pieśnią potężną wszystko obiega,
Aby nasze serca zostały
Napełnione dzisiaj chwałą.
Nowinę radosną niosą,
że zmartwychwstał Pan nad Pany,
Bóg wszechstronny, Bóg najdroższy.

Z okazji Wielkiej Nocy,
Radość oraz Pokój w życie wkroczy,
Niech każdy serce swe otworzy,
Kto wierzy w Niego niech słów Jego słucha.
Zbawiciel zmartwychwstał,
ALLELUJA, ALLELUJA, ALLELUJA  !!!
Dominik Keczmer

. .. .
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Recenzja książki
Hugh Howey „Silos”
Niedawno przeczytałem bardzo interesującą
książkę amerykańskiego pisarza Hugha
Howeya pod tytułem „Silos", która wkrótce po
ukazaniu się została bestsellerem, czyniąc
autora gwiazdą literatury.
Powieść łączy elementy science-fiction, dystopii
(czarnej wizji przyszłości), postapokalipsy i
literatury sensacyjnej w mieszankę wybuchową,
trzymającą w napięciu do ostatniej strony.
W przyszłości, gdy Ziemia stała się toksycznym
pustkowiem, przetrwać zdołała  ledwie garstka
ludzi zamieszkujących gigantyczny podziemny
silos. Odcięci od świata zewnętrznego, wiodą
życie pełne nakazów i zakazów, sekretów i
kłamstw. Chcąc przeżyć, muszą ściśle
przestrzegać pewnych zasad. Niektórzy jednak
się na to nie godzą i stanowią największe
zagrożenie. Buntownicy mają czelność marzyć,
śnić oraz zarażać innych swoim optymizmem.
Czeka ich prosta i zabójcza kara, zostaną
wypuszczeni na zewnątrz. Główny bohater
Jules jest jedną z takich osób. Być może już
ostatnią.
Powieść tak mi się spodobała, że po nocach
zastanawiałem się nad losami bohaterów.
Zabierałem ją wszędzie: do szkoły, samochodu i
czytałem w każdej wolnej chwili. Naprawdę
bardzo polecam tę lekturę każdemu nastolatkowi
i dorosłemu.
Wielki fan i czytelnik książek
Jan Sobiecki

Nauczycielka Czarodziejka
odcinek 4 „Zemsta”

Zadzwonił budzik. Piątek, godzina 6:45. Ospale otworzyłem oczy i wstałem z łóżka. Następnie ubrałem
się, zjadłem śniadanie, skorzystałem z toalety i wyszedłem do szkoły. Na pierwszej lekcji była
matematyka. Dzisiaj pani od tego przedmiotu miała na szyi zegarek kieszonkowy. Zdziwiłem się.
Zadałem też sobie pytanie, kto jeszcze nosi takie rzeczy? Po lekcji podszedłem do nauczycielki i
zapytałem się o coś związanego z lekcją. To był mały podstęp. Zauważyłem, że ten zegarek
kieszonkowy to Zmieniacz Czasu! Niesamowite! Od razu się ucieszyłem i pokazałem gest czarodzieja
(taki gest, który informuje o tym, że jest się czarodziejem; używa się go, kiedy chce się sprawdzić
swoje podejrzenia o powiązaniu z magią jakiejś osoby). Pani Mitwick zrobiła ten sam gest. Później
powiedziała mi na ucho, żebyśmy się spotkali we Wrzącym Kuflu (kawiarnia dla czarodziejów) o 14: 00,
aby porozmawiać o przygodzie z magią. Deportowałem się, czego nie powinienem robić i usiadłem
przy stoliku, czekając na panią od matematyki. Warto dodać, że w tym lokalu stoliki są w kształcie
trójkątów, a krzeseł nie ma. Znaczy są, ale niewidoczne. Wygląda to jak lewitacja. Po paru minutach
pani Mitwick pojawiła się. Niestety nie sama. Weszło za nią dwóch złoczyńców, którzy chcieli mi zrobić
krzywdę. 
-Zapłacisz za Bena! - wydarł się jeden z nich.
-Kim jest Ben? - zapytałem z przerażeniem w głosie.
-Czarodziejem, który przez ciebie siedzi w Azkabanie!
-No to walczymy... - mruknąłem pod nosem.
W jednej chwili wszyscy zaczęliśmy bitwę. Ostatecznie wygrałem zaklęciem uciszającym. To ciekawe.
Istnieje magia niewerbalna, lecz tylko dobrzy czarodzieje mogą jej używać. Przez to nie byli w stanie
czarować i ja ich zamroziłem. Po walce pani od matematyki przeprosiła mnie i wyjaśniła, iż była pod
wpływem zaklęcia Imperius, które pozwala kontrolować innego człowieka. Wybaczyłem jej i
pojechałem do szkoły, zastanawiając się, dlaczego to ja zawsze mam kłopoty oraz co jeszcze się
może wydarzyć.
Tomasz Gregorczyk

.

.

SPORTY EKSTREMALNE - WSPINACZKA GÓRSKA W WYKONANIU ALAINA ROBERTA
Alain Robert zajmuje się wspinaczką górską, ale przede wszystkim zdobywa dachy wieżowców. Nosi
przydomek Spider-Man. Jest człowiekiem o niezwykłej pasji, niewiarygodnych zdolnościach i
wytrwałości. Zawsze ma przy sobie woreczek z magnezją. Zapobiega ona poceniu się dłoni i poprawia
przyczepność podczas ekstremalnych wspinaczek, które w większości odbywają się bez żadnych
zabezpieczeń. Alain Robert był za swe nielegalne wspinaczki na wieżowce wiele razy aresztowany. W
Paryżu wdrapywał się na wieżę Eiffla, w USA na Empire State Building i most Golden Gate w San
Francisco, w Sydney na gmach opery. W sumie zdobył już ponad 30 najbardziej znanych budowli. W
czerwcu 1998 r. Francuz wspiął się na liczący 180 metrów wysokości hotel Marriott w Warszawie.
Zajęło mu to zaledwie 20 minut. Obejmując ramionami boczne framugi okien, pokonywał kondygnację
za kondygnacją. Rzeczywiście, przypominał pająka. Alain zaczynał, jako solowy wspinacz skalny,
przechodząc drogi o najwyższym stopniu trudności. W młodości przeżył dwa wypadki podczas
zdobywania szczytów górskich, spadł z wysokości ok. 15 metrów. Lekarze uznali go za
niepełnosprawnego w 60% i twierdzili, że już nigdy nie będzie mógł się wspinać. O Alainie Robercie
powstał nagrodzony film dokumentalny Alain Robert jest Spider-Manem, a w Polsce wydano książki
autobiograficzne Piętno ryzyka (1999) i Szklane góry (2011).
Kacper Pessel
Źródła:
Wikipedia
Dailymail.co.uk

.
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TRADYCJE WIELKANOCNE
BARANEK WIELKANOCNY- jest ofiarą składaną Panu Bogu. Figurka, którą niesiemy w koszyczku do kościoła to Baranek Boży, będący symbolem
męczeńskiej śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu.
PISANKI – jajka zdobione cekinami, koronkami, malowane farbami jednobarwnymi. Stały się symbolem pomyślności, wiosny, przebudzenia do życia.
Poświęcone jajo jest symbolem zmartwychwstania.
ZAJĄCZEK - to świecki symbol wielkanocny. Zajączek przynosi grzecznym dzieciom prezenty w koszyczku. Jest również symbolem odradzającej się
przyrody i płodności.
RZEŻUCHA - roślina pełna witamin, symbolizuje życie i zdrowie. 
Oliwia Paplińska

WIELKANOC NA MAZOWSZU
Wielkanoc jest najważniejszym Świętem chrześcijańskim, obchodzonym w pierwszą niedzielę po wiosennej pełni księżyca, która przypada pomiędzy 22
marca a 25 kwietnia. Jej pierwszym zwiastunem są puszyste bazie na gałęziach wierzby.
Ze świętem upamiętniającym Zmartwychwstanie wiążą się liczne tradycje i zwyczaje. Na Mazowszu najwięcej przetrwało ich na wsiach, gdzie
przygotowania trwają znacznie dłużej niż u mieszkańców miast.Zacznijmy od Niedzieli Palmowej. Dawniej gałązka wierzby oznaczała koniec resztki zimy.
W warszawskich kościołach palmy są często wzorowane na tych z innych regionów, na szczęście wsie na Mazowszu pozostały wierne tradycji. Osią
palemki są witki wierzby z kwiatami (zwanymi baziami), pręty trzciny wodnej zakończone wiechami lub gałązkami brzozy. Taka oś jest opleciona zielonymi
krzewinkami borówki brusznicy lub barwinkiem i ozdobiona świeżymi lub suszonymi kwiatami. W niektórych miejscach do palmy daje się jedynie witki
wierzby iwy - unika zaś wierzby rokity, która uważana jest za diabelską.Oczywiście, co to byłaby za Wielkanoc bez koszyczka wielkanocnego i pięknych
pisanek? W naszym regionie występuje kilka ich rodzajów. Najpopularniejsze są tzw. pisanki opoczyńskie robione techniką batiku. Na skorupkę nanosi się
specjalnym pisakiem rozgrzany wosk, a gdy zastygnie, jajo zanurza się w barwniku. Tradycja nakazuje wykorzystać naturalne barwniki. Bardzo znane są
również pisanki łowickie, czyli oklejanki. Jajko okleja się kolorowym papierem, na którym najczęściej widnieją motywy łowickie - charakterystyczne kwiaty
lub kogut. Teraz kilka słów na temat Wielkiej Niedzieli. Kiedyś po zakończonej rezurekcji każdy gospodarz chciał, jak najszybciej wrócić do domu. Dlaczego?
Otóż powszechnie wierzono, że temu, kto wróci pierwszy, najlepiej obrodzi owies. Ci, którzy byli odważniejsi i ambitniejsi, urządzali wyścigi wozami konnymi
z kościoła do wsi. Kobiety dopingowały…, chociaż im też się śpieszyło. Wierzyły bowiem, że wygrana w wyścigu zapewni im urodzaj lnu, zaś samotnym
pannom szybkie zamążpójście. Po powrocie do domu gospodarz skrapiał za pomocą palmy poświęconą poprzedniego dnia wodą cały swój dobytek.
Odrobinę jej wlewał do studni, przekazywał talerz gospodyni, a ta ostatnimi kroplami skrapiała palenisko kuchni. Wszystko to miało zapewnić zdrowie
ludziom i hodowanym przez nich zwierzętom, strzec przed suszą oraz wszelkim złem.Drugiego dnia Wielkiej Nocy świętujemy Lany Poniedziałek
Wielkanocy - na Mazowszu zwany śmigusem-dyngusem. Stara tradycja oblewania się wodą miała przynieść zdrowie i oznaczać oczyszczenie z ”brudów
duchowych” na przyjście Zbawiciela. Dzisiaj ten dzień jest obchodzony różnie w zależności od regionu. Na Mazowszu wierzy się, że im więcej panna
zostanie polana wodą, tym szybciej wyjdzie za mąż.
 Zuzia Szewczuk

SMACZNA WIELKANOC
Kulinarną zaletą Świąt Wielkanocnych jest dziś to, że na stole może pojawić się właściwie wszystko, czego zapragniemy. Jednak trudno sobie wyobrazić
wielkanocny posiłek bez jajek czy białej kiełbasy. 
Na tradycyjnym, wielkanocnym stole na pewno można znaleźć jajka pod każdą postacią, biały barszcz lub żur, wędliny z chrzanem i ćwikłą do smaku,
rolady, schaby faszerowane i w galarecie, pieczenie podawane na zimno, drób na różne sposoby, pasztet (najlepiej z żurawiną) oraz pięknie przystrojone
mazurki, serniki i baby wielkanocne.
Wiele z tych pokarmów przed wielkanocnym posiłkiem znajdzie się w koszyczku, który zanosimy do kościoła w celu poświęcenia.
Anna Kratiuk
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Z okazji nadchodzących ŚWIĄT WIELKANOCNYCH, życzymy wszystkim
Czytelnikom chwil ciepłych i radosnych, w gronie rodzinnym razem

spędzonych. Koszyczka pełnego smakołyków święconych, białego baranka,
któremu uroku doda kolorowa pisanka. Niech świąteczne śniadanie smaczne

będzie, a hojny zajączek wnet chyżo przybędzie.

.
Jan Iłowski


