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Czytaj więcej str. 3

Rozmowa z Burmistrzem Dzielnicy Bielany, 
Tomaszem Menciną

Bielański 
Jarmark Wielkanocny

P odczas Mszy św. o godz. 11 zespół Dziczka zaśpiewa 
pieśni wielkanocne z tradycji prawosławnej, ludowej, 
wschodniosłowiańskiej. Po Mszy, na placu przed 

kościołem, jak przystało na radosne święto – będzie muzy-
ka i tańce. Zaprosimy wszystkich do zatańczenia mazurka, 
polki czy kujawiaka – a do tańca zagra Janusz Prusinowski 
Kompania. Nie zabraknie też poczęstunku, będzie można 

Poniedziałek Mazurkowy
Drugiego dnia Wielkanocy (06.04.2015 r.) tradycyjnie już, wokół kościoła Poka-
medulskiego przy ul. Dewajtis 3 odbędzie się Poniedziałek Mazurkowy – otwarta 
impreza kulturalna organizowana przez fundację Wszystkie Mazurki Świata. 

skosztować mazurkowych wypieków przygotowanych przez 
ochotników.

Po tańcach, w podziemiach kościoła – dalszy ciąg pieśni 
wielkanocnych – do wspólnego śpiewania zaproszą Kaja 
i Janusz Prusinowscy oraz zespół Dziczka. 

ZK

Czytaj więcej str. 14

5 lat 
Bielańskiej Sceny Kameralnej

Czytaj więcej str. 8

Poniedziałek Mazurkowy przy ul. Dewajtis 3 w poprzednich latach
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VI Sesja Rady Dzielnicy
● Kultury, Sportu i Promocji.   
● Samorządowej, Bezpieczeń-

stwa i Dialogu Społecznego. 
● Budżetowej, Planowania 

Przestrzennego i Ekologii.
Teksty uchwał Rady Dzielnicy 

Bielany m.st. Warszawy są dostęp-
ne w wersji elektronicznej na stro-
nie internetowej www.bielany.
waw.pl – w zakładce BIP.

Robert Wróbel,
Przewodniczący Rady Dzielnicy

R ada Dzielnicy podjęła 
trzy uchwały  dotyczące 
wniosków o zmiany w 
załączniku dzielnico-

wym Nr III do budżetu m.st. War-
szawy na 2015 r. oraz uchwałę w 
sprawie przyjęcia sprawozdania z 
wykonania Załącznika Dzielnico-
wego Nr III do budżetu m.st. War-
szawy za 2014 r.

Rada Dzielnicy podjęła rów-
nież uchwałę w sprawie wniosku 
o przyznanie wyróżnienia „Zasłu-

Robert Wróbel
Przewodniczący Rady Dzielnicy

Świąt Wielkanocnych 

wypełnionych miłością 

i ciepłą atmosferą rodzinną, 

niosących pokój, radość i szczęście, 

wszystkim mieszkańcom Bielan 

życzą

Radni Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

żony dla Warszawy” dla prof. dr 
hab. Macieja Luniaka.

Przyjęła też uchwałę w sprawie 
zarządzenia wyborów do Rady 
Samorządu Mieszkańców Piaski w 
dniu 10 czerwca 2015 r.

Wskazała radną Renatę T. Ba-
nasiak jako przedstawiciela Rady 
Dzielnicy Bielany do składu oso-
bowego Rady Seniorów Dzielnicy 
Bielany m.st. Warszawy.

Rada Dzielnicy odwołała Rad-
nego Jana Zaniewskiego z funkcji 

11  marca 2015 r. odbyła się VI Sesja Rady Dzielnicy  Bielany m.st. Warszawy.

Wiceprzewodniczącego Rady 
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

Rada Dzielnicy podjęła stano-
wisko w sprawie wyrażenia stano-
wiska do projektu uchwały Rady 
m.st.  Warszawy zmieniającej 
uchwałę w sprawie zasad ustalania 
i poboru oraz terminów płatności i 
wysokości stawek opłaty targowej.

Przyjęto plany pracy Komisji:
● Oświaty. 
● Zdrowia, Rodziny i Pomocy 

Społecznej.
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Panie Burmistrzu, trzeba przy-
znać, że miał Pan niezłe „wejście”. 
Zaledwie kilka tygodni na stano-
wisku Burmistrza Dzielnicy Bie-
lany, a już znalazł Pan dodatkowe 
fundusze na tegoroczne bielańskie 
inwestycje...

Od momentu objęcia stanowi-
ska Burmistrza Dzielnicy Bielany 
mówiłem i chciałbym to powtó-
rzyć, że ze wszystkich sił będę dą-
żył i wykorzystam każdą możli-
wość, aby na inwestycje w naszej 
dzielnicy rokrocznie pozyskiwać 
jak największy budżet. A potrzeby 
inwestycyjne są olbrzymie - 
zwłaszcza  jeśli chodzi o placówki 
oświatowe czy modernizacje i re-
monty dróg. Udało nam się wy-
walczyć dodatkowych ponad 26 
mln zł na ten cel, z czego w tym 
roku wykorzystamy ok. 4 mln zł. 

Jakie inwestycje i w jakim czasie 
będą realizowane w ramach tych 
26 mln zł?

W ramach przyznanych pienię-
dzy, zrealizujemy pięć pilnych in-
westycji na Bielanach. Jeszcze w 
tym roku rozpoczniemy prace 
przygotowawcze do generalnego 
remontu ul. Encyklopedycznej i ul. 
Książąt Mazowieckich. Wybuduje-
my tam również miejsca parkingo-
we i ścieżki rowerowe. Zakończenie 
prac planujemy w 2017 r. Ich łącz-

Moim priorytetem jest rozwój Bielan
Rozmowa z Tomaszem Menciną, Burmistrzem Dzielnicy Bielany

ny koszt to 15 mln zł. W tym roku 
rozpocznie się też modernizacja 
budynku dydaktycznego Zespołu 
Szkół Sportowych nr 50 przy ul. 
Lindego 20. Tu również planujemy 
pełną przebudowę. Szkoła zostanie 
ocieplona i dostosowana do po-
trzeb osób niepełnosprawnych. 
Powstanie też nowy łącznik między 
budynkami. I etap remontu zapla-
nowaliśmy na lata 2015–2016 i bę-
dzie kosztował 7 mln zł. II etap 
inwestycji, czyli modernizację bu-
dynku z pracowniami, planujemy 
od 2017 r.  Już w tym roku szkoła 
przy Arkuszowej 202 zyska boisko 
wielofunkcyjne z bieżnią i skocznią 
do skoków w dal. Prace chcemy 
zakończyć do grudnia. Pochłoną 
one 1 mln zł. W latach 2015–2016 
chcemy też dogłębnie rozbudować 
Przedszkole nr 182 przy ul. Nał-
kowskiej 3. Dzięki temu przybędzie 
tam 75 miejsc dla trzech grup ma-
luchów. Całkowity koszt tej inwe-
stycji oszacowaliśmy na 3,5 mln zł. 
Natomiast w Przedszkolu nr 422 
przy ul. Brązowniczej 17 wydzieli-
my, na potrzeby najmłodszych, 
nową salę dydaktyczną z łazienką i 
szatnią. Warto także podkreślić, że 
wprowadzenie w roku 2015 no-
wych wieloletnich inwestycji skut-
kować będzie znacznie większym 
budżetem inwestycyjnym w latach 
następnych.

Jakie zadania chciałby Pan zre-
alizować w pierwszej kolejności? 

Jednym z moich priorytetów jest 
zrównoważony rozwój Bielan. Istot-
ne są wszelkie zmiany i inwestycje, 
które poprawią bezpieczeństwo i  
jakość życia mieszkańców dzielnicy, 
warunki nauki dzieci i młodzieży. 
Nie możemy także zapomnieć o 
wydarzeniach kulturalnych i przy-
jaznych, rekreacyjnych miejscach, 
gdzie mieszkańcy mogą w gronie 
rodzinnym czy wśród przyjaciół 
spędzić wolny czas. Staramy się, aby 
życie kulturalne kwitło w naszej 
dzielnicy. Mamy również liczne pro-
gramy dedykowane dla naszych 

seniorów i wszechstronne zajęcia 
sportowe dla różnych grup wieko-
wych. Będziemy je rozwijać we 
współpracy z mieszkańcami.

Czego Bielanom mogą zazdro-
ścić inne warszawskie dzielnice?

Bielany to piękna dzielnica, z 
tradycjami, z „duszą”. Wielu miesz-
kańców żyje tu od lat czy wręcz 
dziesięcioleci. Kochają swoją 
„małą ojczyznę” i dbają o nią – są 
bardzo zaangażowani w jej rozwój. 
Bielany to bardzo zielona dzielni-
ca, to „zielone płuca” Warszawy. 
Bogactwo i różnorodność terenów 
zielonych, które zajmują 1/3 po-

wierzchni dzielnicy, są wizytówką 
i dumą naszych mieszkańców. 

Co „dodaje Panu skrzydeł” 
w pracy?

Cieszy mnie każda, nawet naj-
mniejsza dobra zmiana, która ma 
znaczenie dla mieszkańców. To 
motywuje mnie do dalszych dzia-
łań – bo na zmiany czekają kolejni 
mieszkańcy.

Czy w natłoku zajęć i spotkań 
służbowych znajduje Pan czas na 
życie osobiste i prywatne?

Staram się spędzać jak najwię-
cej czasu z rodziną, chociaż fak-
tycznie nie zawsze jest to łatwe. 
Lubimy aktywnie spędzać czas – 
od wczesnej wiosny do późnej je-
sieni często jeździmy na rowerach, 
a zimą staramy się choć na kilka 
dni pojechać na narty. 

Czego chciałby Pan życzyć 
Bielańczykom z okazji Świąt Wiel-
kanocnych?

Wszystkiego co najlepsze, dużo 
radości, czasu dla najbliższych 
i życzliwości na co dzień. A także 
pięknej pogody w czasie Świąt, aby 
mieszkańcy mogli odpocząć i na-
ładować akumulatory na łonie 
przepięknej przyrody Bielan.

Rozmawiała Małgorzata Kink

2 marca 2015 r. w Urzędzie 
Dzielnicy Bielany odbyło się 
spotkanie burmistrza dzielnicy 
Bielany Tomasza Menciny z Za-
rządem Samorządu Mieszkań-
ców Wawrzyszew: Zygmuntem 
Morawskim, Maciejem Lasotą, 
Małgorzatą Obtułowicz i Zo� ą 
Paderewską.

P rzewodniczący Samorządu, 
Zygmunt Morawski zwrócił 
się do burmistrza z prośbą 

o spowodowanie realizacji w 
2015 r. kilku wniosków. Jeden z 
nich dotyczy zbudowania sygnali-

Spotkanie burmistrza 
z Samorządem Wawrzyszew

zacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. 
Schroegera, Reymonta, Oczapow-
skiego. Pojawiła się też prośba do 
burmistrza o zlikwidowanie słup-
ków i zbudowanie miejsc postojo-
wych dla samochodów osobowych 
na zaniedbanym terenie pomiędzy 
ul. Dantego 5 a blokiem Wergiliu-
sza 5/7. Kolejny wniosek dotyczył 
modernizacji Stawów Brustmana, 
ponieważ są zaniedbane i brudne. 
Burmistrz Tomasz Mencina za-
pewnił, że wszystkie wnioski zo-
staną rozpatrzone.

Zo� a Paderewska

Z okazji nadchodzącej Wielka-
nocy, na zaproszenie Zarządu 
Dzielnicy Bielany oraz Dyrektora 
Ośrodka Pomocy Społecznej 26 
marca w Mediatece START-META 
odbyło się  spotkanie świątecz-
ne bielańskich seniorów. 

W uroczystościach uczest-
niczyli m.in. senator Bar-
bara Borys-Damięcka, 

burmistrz dzielnicy bielany Tomasz 
Mencina oraz jego zastępcy, bielań-
scy radni. Spotkanie prowadziła Ewa 
Flaszyńska, dyrektor OPS.

Główną atrakcją spotkania było 
przedstawienie w wykonaniu 
uczestników Ośrodka Wsparcia dla 
Seniorów Nr 1, al. Zjednoczenia 13 
pt. „Ludzkie Krzyże”. Następnie ks. 
Stanisław Warzeszak, proboszcz 
para� i pw. Niepokalanego Poczęcia 
NMP poświęcił pokarmy wielka-
nocne i po tradycyjnym podziele-
niu się jajkiem wszyscy zgromadze-
ni przystąpili do spożywania wiel-
kanocnych potraw. 

Redakcja

Wielkanoc bielańskich seniorów

Tomasz Mencina

Zo� a Paderewska, Małgorzata Obtułowicz, Tomasz Mencina i Zygmunt Morawski

Fragment przedstawienia pt. „Ludzkie Krzyże”
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D o udziału w konferencji 
zaproszeni zostali ro-
dzice, dyrektorzy oraz 
nauczyciele bielańskich 

szkół podstawowych i gimnazjów 
oraz radni dzielnicy Bielany.

Zebrani mieli okazję wysłuchać 
wystąpień zaproszonych gości. 
Pani dr hab. Mariola Bieńko wy-
głosiła wykład pt. „Współczesna 
rodzina a czas dla dziecka”. Pani 
Joanna Fabisiak posłanka na Sejm 
RP, twórczyni Klubów Ośmiu, pro-
mująca wśród dzieci i młodzieży 
pozytywne zachowania i postawy, 
podzieliła się re� eksjami dotyczą-
cymi wychowania przez wolonta-
riat, którą to ideę propaguje już od 
22 lat wśród dzieci i młodzieży. 
Ostatnią częścią spotkania było 
przedstawienie przez Ewę Rumiń-
ską, dyrektora Zespołu Szkół nr 56, 
a jednocześnie koordynatora pro-
jektu lokalnego systemu wsparcia, 
prezentacji organizacji pozarządo-
wych współpracujących w ramach 
projektu „Bielańska Stonoga” jako 
uzupełnienia oferty zagospodaro-
wania czasu wolnego dla dzieci i 

„Czas dla dziecka
– co jeszcze możemy zrobić?”

wsparcia wychowawczego dla ro-
dziców i nauczycieli.

Miłym przerywnikiem w spo-
tkaniu był występ dzieci z ZS nr 
56, które zaprezentowały dyna-
micznego rock’n rolla. Pani dr hab. 
Mariola Bieńko, podsumowując 
konferencję, bardzo wysoko oce-
niła działania podejmowane na 
Bielanach.

*     *     *
Współczesne życie naraża nas 

na pośpiech, znużenie, zmęczenie, 
wyczerpanie. Aby temu zapobiec 
trzeba pomagać sobie dobrze zor-
ganizowanym czasem wolnym. 
Gdyż zarówno jego brak, jak i złe 
jego wykorzystanie, ma negatywny 
wpływ na stan naszego zdrowia 
psychicznego i � zycznego, stosun-
ki międzyludzkie, zadowolenie z 
siebie. Treść wypełniająca czas 
wolny uczniów, jej bogactwo i róż-
norodność zależy od wielu czyn-
ników. Dostępność instytucji i 
placówek wychowania pozaszkol-
nego, instytucji udostępniających 
kulturę i sztukę, możliwości szko-

18 marca 2015 r. w Urzędzie Dzielnicy Bielany 
odbyła się pierwsza konferencja z cyklu Akade-
mia Dyrektora – Rodzica – Nauczyciela pt. „Czas 
dla dziecka – co jeszcze możemy zrobić?”, którą 
uroczyście otworzył Tomasz Mencina, burmistrz 
Dzielnicy Bielany, a prowadziła Zo� a Gajewicz, 
naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania.

ły i rodziny w zakresie organizacji 
czasu wolnego, a także rozbudzone 
zainteresowania kulturalne, spo-
łeczne dzieci i młodzieży warun-
kują rodzaj i zakres ich aktywności 
w czasie wolnym. 

Postawy rodziców wobec czasu 
wolnego ich dzieci mają bardzo 
duży wpływ. Ważne jest to, aby 
rodzice rozumieli potrzebę kon-
taktu młodego człowieka ze śro-
dowiskiem, docenili wzory kultu-
ralnych zachowań w wolnym cza-
sie i wskazali swoim dzieciom 
możliwości korzystania z interesu-
jących ich zajęć.

W ramach zajęć czasu wolnego 
rozwija się nawyki wzajemnej po-

mocy, empatii, uczy się tolerancji, 
rozwiązywania konfliktów bez 
agresji, dbałości o zdrowie własne 
i innych. Dobroczynny wpływ na 
wychowanie i zagospodarowanie 
czasu wolnego ma praca w ramach 
wolontariatu. W szkołach pracują 
Kluby Ośmiu działające w ramach 
fundacji „Świat na Tak” jako mło-
dzieżowy wolontariat.

Na terenie Dzielnicy Bielany 
dzieci i młodzież może korzystać z 
licznych zajęć pozalekcyjnych i po-
zaszkolnych organizowanych przez 
szkoły i placówki wychowania po-
zaszkolnego. Uzupełnieniem oferty 
zagospodarowania czasu wolnego 
dzieci i młodzieży oraz rodzin jest 

realizowany w naszej dzielnicy pro-
jekt pod nazwa „Bielańska Stono-
ga” prowadzony przez konsorcjum 
7 organizacji pozarządowych. Pra-
ca tych organizacji jest połączona 
z działalnością placówek wsparcia 
dziennego, streetworkingu oraz 
lokalnych instytucji publicznych. 
W ramach projektu odbywają się 
zajęcia m.in. edukacyjne, terapeu-
tyczne i rozwijające zainteresowa-
nia. To także zajęcia wspierające 
rodziców i nauczycieli. Ważnym 
elementem projektu są inicjatywy 
integracyjne dla mieszkańców, ta-
kie jak pikniki czy festyny.

WOW

Rozpoczęcie edukacji w szkole, 
to kolejny ważny krok w życiu 
6-7 latka. Istotnym warunkiem 
właściwego zorganizowania 
procesu wszechstronnego przy-
gotowania dziecka do nauki w 
szkole jest właściwa współpraca 
przedszkola z rodzicami i syste-
matyczne ich współdziałanie na 
rzecz dziecka. 

C ałokształt pracy dydaktycz-
no-wychowawczej w przed-
szkolu ma na celu wszech-

stronny i harmonijny rozwój, 
umożliwiający dziecku osiągnięcie 
wymaganego poziomu tzw. goto-
wości (dojrzałości) szkolnej. Oprócz 
wiedzy i umiejętności, dziecko uczy 

Moje dziecko idzie do szkoły 
– „Jak mu pomóc?”

się funkcjonowania w grupie rówie-
śników, panowania nad emocjami, 
dłuższego skupiania uwagi nad za-
daniem, przyjmowania zarówno 
sukcesów, jak i porażek, wiary we 
własne siły, samodzielności, poko-
nywania trudności.

W tym toku zmian ogromną 
rolę odgrywa rodzina. Ten czas, 
który pozostał do rozpoczęcia na-
uki, powinien być wykorzystany 
na rozmowy z dzieckiem o jego 
obawach, ale też o pozytywnych 
uczuciach związanych z nowym 
etapem jego życia. Nie zapominaj-
my jak ważne jest, by dziecko było 
gotowe na szkolne wyzwania. Od 
tego zależy często, czy najbliższe 
lata zaliczy do udanych, czy też nie. 

Kształtujmy w nim pozytywną 
motywację do nauki. 

Nie wolno nam przekazywać 
swoich obaw, przedstawiać szkoły 
jako miejsca, obowiązków i nie-
przyjemności. Należy zapewnić 
dziecko, że wszystko będzie do-
brze, przedstawiając pozytywne 
aspekty chodzenia do szkoły, a 
przede wszystkim z optymizmem 
patrzeć w przyszłość. 

Pamiętajmy o tym, że rozpo-
częcie nauki to nie koniec dzieciń-
stwa, a nowa przygoda. Przygoda 
na kolejne długie lata.

Daria Andrzejewska-Rudomina, 
Izabela Brzuszkiewicz, 

Przedszkole 422, ul. Brązownicza 17

Szkoła Mistrzostwa Sporto-
wego nr 50 podczas dwóch 
Dni Otwartych – 26 lutego i 
21 marca przedstawiła ofertę 
kształcenia dla Gimnazjalistów 
i Licealistów na rok szkolny 
2015/2016. Ponadto byliśmy 
obecni na Bielańskich Targach 
Edukacyjnych Expo i Targach 
Edukacyjnych Perspektywy w 
Pałacu Kultury i Nauki.  

N owością od września bę-
dzie uruchomienie kursów 
ratownictwa wodnego, 

które zagwarantują młodzieży ich 
pierwszy zawód i możliwość pod-
jęcia pracy. 

Dla zwolenników piłki nożnej 
mamy nie lada gratkę. Nawiązali-

Atrakcje ZSS nr 50 na 
rok szkolny 2015/2016

śmy bowiem współpracę z FC Bar-
celona EscolaVarsovia, której za-
wodnicy staną się uczniami naszej 
szkoły. Zajęcia piłkarskie będą 
prowadzone według systemu szko-
lenia FC Barcelona. 

Zapraszamy. Zapisz się. 
www.kusy.edu.pl

Dorota Zduńczyk

Na pierwszym planie od lewej: Joanna Fabisiak, Tomasz Mencina i radna Dzielnicy Ilona Popławska

Dzień Otwarty 26 lutego
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Prof. dr hab. Maciej Luniak zo-
stał nominowany do wyróżnie-
nia „Zasłużony dla Warszawy”.

11 marca br. na sesji 
Rady Dzielnicy 
Bielany prof. dr 
hab. Maciej Lu-

niak został nominowany do wy-
różnienia, przyznawanego przez 
Radę m. st. Warszawy, „Zasłużony 
dla Warszawy”. 

Pan Profesor Maciej Luniak 
jest znanym warszawskim ornito-
logiem i przyjacielem dzielnicy 
Bielany. Był jednym z inicjatorów 
ustanowienia w Lesie Bielańskim 
rezerwatu przyrody, jest autorem 
kolejnych inwentaryzacji ptaków 
(Luniak 1982 i 1991) oraz współ-
autorem obszernego raportu, któ-
ry powstał w 2005 r., o stanie i 
problemach ochrony przyrody w 
Lesie Bielańskim. 

Nominowany do wyróżnienia 
wielokrotnie inicjował bądź wspie-
rał działania na rzecz ochrony bie-
lańskiej awifauny (ptaków), np. 
instalacje skrzynek lęgowych dla 
jerzyków w wieży kościoła w Lesie 
Bielańskim, skrzynek dla pary so-
kołów-pustułek na budynku bie-
lańskiego Urzędu Skarbowego czy 
skrzynek lęgowych dla ptaków na 

„Zasłużony 
dla Warszawy”

osiedlu Wrzeciono. Pan Profesor 
był również inicjatorem i redakto-
rem naukowym książki popular-
no-naukowej, Luniak 2010 i 2013, 
o bielańskiej przyrodzie – jedynej 
dotychczas w kraju takiej mono-
gra� i. W jej napisaniu uczestniczy-
ło 46 najwybitniejszych warszaw-
skich przyrodników. 

Specjalnością prof. Luniaka 
jest ornitogia (ptaki) i ekologia 
miasta – ochrona i kształtowanie 
przyrody środowisk zurbanizowa-
nych – głównie fauny Warszawy. 
Prywatnie lubi obserwować ptaki 
w przyrodzie i jazdę na rowerze.

 
Małgorzata Kink

Prof. dr hab. Maciej Luniak urodził się 24 lutego 1936 r. w War-
szawie. Uzyskał tytuł magistra na Wydziale Biologii Uniwersytetu 
Warszawskiego w 1959 r., doktorat na UW w 1968 r., a habilitację w 
1978 r. w Instytucie Ekologii PAN, tytuł profesora w 1992 r. nadany 
przez Prezydenta Lecha Wałęsę. W ciągu całego życia zawodowego 
(1960-2004) związany, jako pracownik naukowy, z Muzeum i Insty-
tutem Zoologii PAN. Od 2004 r. jest emerytem na prawach profeso-
ra-współpracownika oraz członkiem Rady Naukowej Instytutu. 
Profesor jest autorem lub współautorem 199 publikacji naukowych i 
220 publikacji popularno-naukowych.

Z ałożeniem głównym pro-
gramu uniwersytetów 
lansowanych przez pro-
fesor H. Szwarcową była 

poprawa jakości życia seniorów, a 
sposobem osiągnięcia tego celu 
zwiększenie aktywności � zycznej 
i rozwijanie zainteresowań. Słu-
chacze wybierają więc zajęcia od-
powiadające ich potrzebom inte-
lektualnym i psychofizycznym. 
Wartością niejako dodaną a nie-
zmiernie istotną jest poczucie 
przynależności do grupy. Bardzo 
dotkliwe często poczucie samot-
ności ustępuje miejsca życiu towa-
rzyskiemu. Wyjście na zajęcia po-
przedza krótki „rachunek sumie-
nia”- czy dobrze wyglądam i mogę 
pokazać się między ludźmi? Tro-
chę pudru, odrobina perfum, 
świeża bluzka lub koszula i wygląd 
poprawia się wraz z samopoczu-
ciem. Jedna z uczestniczek wykła-
dów przyznaje, że na początku 
trudno było jej wyjść z domu, bo 
dzieci ciągle jej potrzebowały. 
Chore wnuki, urzędowe sprawy do 
załatwienia, drobne sprzątania czy 
gotowania zabierały tyle czasu, że 
nie starczało go na UTW. Ale ko-
leżanki przekonały ją, że dla dobra 
wnuków powinna chodzić na za-
jęcia, bo przecież to one właśnie 
chcą mieć nowoczesną i elegancką 
babcie. Posłuchała. Teraz czuje się 
dużo zdrowsza, choć chorób nie 
ubyło, szczęśliwsza i młodsza. Jak-
że słuszne w kontekście tej wypo-
wiedzi są słowa profesor Haliny 
Szwarcowej, które często powta-
rzała. „Życie to nie długie wakacje, 
lecz ciągła nauka. To, kim jesteśmy 
jest istotniejsze od tego, co robimy 
i co posiadamy. Osoby zadowolo-
ne ze swojego życia są zdrowe 
i żyją dłużej”.

Przed kilkoma dniami nowe 
rondo na skrzyżowaniu ulic S. Że-
romskiego i M. Duracza zostało 
nazwane imieniem Haliny Szwarc. 
Zgromadzeni uczestnicy UTW cie-
pło wspominali swoją patronkę, 
kobietę piękną, odważną i mądrą. 
Młodsi uczestnicy uroczystości 
pytali kim była Profesor Halina. 

Kobieta piękna, odważna i mądra

Odpowiadałam im, że należy raczej 
pytać kim nie była. Halina Szwarc 
z domu Kłąb urodziła się w 1923 
roku w Łodzi. Chodziła do katolic-
kiego gimnazjum i jednocześnie do 
prywatnego konserwatorium, do 
klasy fortepianu. Wykazywała nie-
przeciętne zdolności, pracowitość 
i obowiązkowość. Halina ma szes-
naście lat, gdy wybucha II wojna 
światowa. Wstępuje do Związku 
Walki Zbrojnej, przekształconego 
potem w Armię Krajową. Na roz-
kaz przełożonych z konspiracji 
podpisuje Volkslistę, zapisuje się do 
liceum niemieckiego, gdzie zdaje 
maturę i wyjeżdża na studia do 
Niemiec, by podjąć działalność 
wywiadowczą. Po śmierci kolegi z 
konspiracji przyjmuje pseudonim 
Jacek Drugi. Do jej największych 
sukcesów wywiadowczych należa-
ło ustalenie położenia obiektów 
wojskowych w Hamburgu, co 
umożliwiło aliantom ich zniszcze-
nie. Potem podejmuje pracę w ber-
lińskim Archiwum Medycyny Woj-
skowej, by pozyskiwać ważne dla 
aliantów informacje. Prowadzi 
również akcję dezinformacyjną 
przeciw administracji niemieckiej. 
W 1944 roku na rozkaz przełożo-
nych wraca do Łodzi. Tu zostaje 
aresztowana przez Gestapo pod 
zarzutem działalności konspiracyj-
nej. Jest torturowana i skazana na 
śmierć. Wyroku nie zdążono wy-
konać, bo Niemcy zaczęli się wyco-
fywać z Polski. Podczas ewakuacji 
więźniów 17 stycznia 1945 r. Hali-
na ucieka z transportu. Nie kończy 
to drogi upokorzeń i szykan. Za 

współpracę z AK jest prześladowa-
na przez Urząd Bezpieczeństwa. 
Mimo tych trudności kończy studia 
medyczne i rozpoczyna pracę, jako 
lekarz specjalizujący się w endo-
krynologii i geriatrii. Zdobywa 
wysoką pozycję społeczną i zawo-
dową. Największym, dokonaniem 
tej niezłomnej i niezwykłej kobiety 
było jednak powołanie, a potem 
praca na rzecz UTW. Szacunek dla 
osób starszych spleciony z entuzja-
zmem dla idei uniwersytetów czy-
niły cuda. Nie było pieniędzy na 
reklamę, nie było kampanii spo-
łecznych. Była natomiast Pani Ha-
lina Szwarcowa, która potrafiła 
pociągnąć ludzi, „by dodawali so-
bie życia do lat”. Mówiła: „Ludzie 
starsi mają szczególnie ważną rolę 
do spełnienia. Nabyta przez nich 
wiedza, w połączeniu z doświad-
czeniem, zgromadzonym w ciągu 
wielu lat życia, tworzy wartości 
bardzo cenne dla społeczeństwa”.

Dobrze się stało, że nasze bie-
lańskie rondo ma taką niezwykłą 
patronkę, kobietę piękną, odważną 
i mądrą, która tworząc UTW nie 
tylko zachęcała seniorów do aktyw-
ności intelektual-
nej i fizycznej 
lecz równocze-
śnie oddawała 
hołd ich życiu 
poświęcone-
mu rodzinie 
i  s p o ł e -
czeństwu. 

Joanna Fabisiak
Poseł na Sejm RP 

Jest wiosna 1975 roku. Na konferencji w Madrycie spoty-
kają się profesor Halina Szwarc i profesor Pierre Vellas. On, 
światowej sławy ekonomista, a jednocześnie twórca idei i 
pasjonat powoływania Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Ona, 
kierownik Zakładu Gerontologii przy Centrum Medycznym 
Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Szybko nawią-
zują kontakt, rozumieją się bez słów. Pierre Vellas namawia 
koleżankę z Polski, by założyła podobną placówkę w swoim 
kraju. Obiecuje pomoc organizacyjną i metodyczną. Profesor 
Szwarcowej nie trzeba długo namawiać. Już na jesieni 1975 
roku organizuje na Bielanach pierwszy w Polsce, a drugi w 
Europie Uniwersytet Trzeciego Wieku. Dzieło Profesor Szwarc 
rozwija się niebywale szybko. Dziś, w roku Jubileuszu 40-
lecia Uniwersytetów Trzeciego Wieku działa ich w Polsce 500 
i skupiają sto trzydzieści tysięcy studentów. 

„Wesoły nam dzień dziś nastał,
Którego z nas każdy żądał:

Tego dnia Chrystus 
zmartwychwstał,
Alleluja, Alleluja!”

Szanowni Państwo, 
Drodzy mieszkańcy Bielan,

Radosnego przeżywania 
Świąt Wielkiej Nocy

spędzonych 
w gronie najbliższych,

pogody ducha 
i wszelkiej pomyślności

życzy

Joanna Fabisiak
Poseł na Sejm RP

Wielkanoc 2015

ności intelektual-
nej i fizycznej 
lecz równocze-
śnie oddawała 
hołd ich życiu 
poświęcone-

Drodzy mieszkańcy Bielan,

życzy

Prof. Maciej Luniak

Wspólne zdjęcie przy nowym rondzie

Prof. Halina Szwarc
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N a terenie CIWF-AWF 
mieściły się pierwsze 
obozy przygotowań do 
letnich igrzysk olimpij-

skich. Pierwszy obóz przedolim-
pijski na terenie Uczelni zorgani-
zowano w 1932 r. CIWF-AWF stał 
się centrum sportu wyczynowego, 
jego studenci i pracownicy uczest-
niczyli w igrzyskach olimpijskich 
i zdobywali pierwsze medale olim-
pijskie. Powstały i rozwijały się 
szkoły trenerskie, wychowujące 
wybitnych trenerów i zawodników. 
W kwietniu 1958 r. powstał na 
terenie uczelni Centralny Ośrodek 
Przygotowań Olimpijskich, w któ-
rym prowadzono nie tylko trenin-
gi polskich olimpijczyków, ale i 
badania specjalistyczne (m.in. � -
zjologiczne i psychologiczne), 
działały laboratoria i eksperymen-
talne pracownie naukowe, a opie-
kę medyczną sprawowała przy-
chodnia lekarska AWF. Pracowni-
cy i absolwenci AWF stanowili 
trzon szkoleniowy i kierowniczy 
polskiego sportu.

Ogółem w igrzyskach olimpij-
skich w latach 1924-2014 wzięło 
udział 248 zawodników rekrutu-
jących się ze studentów, absolwen-
tów i pracowników uczelni w 24 
dyscyplinach. Reprezentanci 
CIWF-AWF zdobyli na igrzyskach 
olimpijskich 69 medali w tym 16 
złotych, 25 srebrnych i 28 brązo-
wych. Wielu olimpijczyków star-
towało wielokrotnie: czterokrot-
nie: Kamilla Mazurowska-Składa-
nowska - szermierka; Waldemar 
Baszanowski - podnoszenie cięża-
rów; Mateusz Kusznierewicz - że-
glarstwo; Jerzy Potz - hokej na 
lodzie; Erwina Ryś-Ferens - łyż-
wiarstwo szybkie i pięciokrotnie 
- Janusz Sidło - rzut oszczepem. 
Największe sukcesy reprezentanci 
AWF odnieśli w Igrzyskach XXI 

Olimpijczycy z Bielan
Centralny Instytut Wychowania Fizycznego, późniejszy AWF, powstawał 
w 1929 r. na Bielanach z myślą o stworzeniu w Polsce pierwszej uczelni 
kształcącej kadry trenerskie i ośrodka prowadzącego badania naukowe 
w oparciu o które miała być budowana potęga polskiego sportu. Sport 
od początku stanowił integralną część programu dydaktycznego Uczelni 
i codziennego życia studentów.

Olimpiady w Montrealu w 1976, 
zdobywając 11 medali (5 złotych, 
4 srebrne i 2 brązowe). Pracowni-
cy i absolwenci uczelni brali rów-
nież udział w igrzyskach olimpij-
skich jako trenerzy, kierownicy 
ekip, sędziowie, lekarze, � zjotera-
peuci, dziennikarze i działacze 
sportowi. Ze względu na położenie 
Warszawy z dala od terenów gór-
skich, AWF na Bielanach stało się 
inkubatorem, a potem centrum 
sportów letnich, choć i nie brako-
wało naszych studentów w repre-
zentacjach olimpijskich na igrzy-
skach zimowych. 

Warto przypomnieć tych pol-
skich olimpijczyków, którzy byli 
związani nie tylko z uczelnią, ale 
jako członkowie jego klubu AZS-
AWF odnosili wielkie sukcesy mię-
dzynarodowe, budząc niezwykłe 
emocje rodaków. Mieszkali w aka-
demikach i hotelach na terenie 
uczelni, na jej obiektach trenowali, 
stając się częścią historii Bielan. 

Od końca lat 50 sekcja podno-
szenia ciężarów należała do naj-
lepszych sekcji klubowych w Pol-
sce, a ciężarowcy AZS-AWF sta-
nowili około pięćdziesiąt procent 
kadry narodowej. W roku 1957 r. 
do sekcji trafił, po rozpoczęciu 
studiów w AWF, Waldemar Basza-
nowski (1935-2011). Szybko oka-
zało się, że to on stał się liderem 
światowych sukcesów w latach 60. 
polskich ciężarowców. Czterokrot-
nie startował w igrzyskach olim-
pijskich (1960-1972), zdobywając 
dwukrotnie złote medale olimpij-
skie: na Igrzyskach Olimpijskich 
w Tokio w 1964 r. oraz Igrzyskach 
Olimpijskich w Meksyku w 1968 
r. Trzykrotnie pełnił zaszczytną 
funkcję chorążego polskiej repre-
zentacji olimpijskiej. Ponadto był 
9-krotnym mistrzem Polski, 
6-krotnym mistrzem Europy, 

5-krotnym mistrzem świata i 24 
krotnym rekordzistą świata. Te i 
inne liczne tytuły sportowe zdobył 
w wadze lekkiej. Znawcy sportów 
walki świetnie rozumieją jak trud-
no utrzymać stałą wagę w okresie 
blisko 20 lat, w tym wąskim prze-
dziale wagowym. Nieprzypadko-
wo nazywano go dżentelmenem 
polskiego sportu. Krótko przy-
strzyżona czupryna, na tak zwane-
go jeżyka i nie znikający z twarzy 
uśmiech, zdobywało mu wysokie 
uznanie społeczne w Polsce wyra-
żone wyborem na laureata „Plebi-
scytu Przeglądu Sportowego” 
(1960). W klasy� kacji fachowego 
pisma „Word Weightli� ing” (1997) 
został ogłoszony trzecim sztangi-
stą świata wszech czasów za Tur-
kiem Naimem Suleimanoglu i 
Węgrem Imre Földi. W 1993 r. 
został członkiem „Hall of Fame of 
Weightlifting”. Po zakończeniu 
kariery sportowej pracował jako 

nauczyciel akademicki w AWF. Był 
trenerem w Klubie AZS-AWF, ka-
dry narodowej Polski i Indonezji. 
Zdobył wielki autorytet w świecie 
sportu, które wyniosło go w latach 
1999-2008, na funkcję prezydenta 
Europejskiej Federacji Podnosze-
nia Ciężarów. Cechowała go wiel-

ka skromność i kompetencja w 
pracy trenerskiej. Taki pozostał w 
pamięci wychowanków, współpra-
cowników i kibiców... 

Ciąg dalszy w następnym nu-
merze NB.

Jerzy Chełmecki

„Biblioteka jest instytucją, 
która samym swoim istnieniem 
świadczy o rozwoju kultury. Jest 
ona bowiem skarbnicą piśmien-
nictwa, przez które człowiek 
wyraża swój zamysł twórczy, 
inteligencję, znajomość świata i 
ludzi, a także umiejętność pano-
wania nad sobą, osobistego po-
święcenia, solidarności i prawa 
do rozwoju dobra wspólnego” 
- Jan Paweł II.

Z okazji 85. Jubileuszu Aka-
demii Wychowania Fizycz-
nego Józefa Piłsudskiego w 

Warszawie Biblioteka Główna im. 
Jędrzeja Śniadeckiego została ob-
jęta szczególną akcją absolwentów 
Uczelni. Z inicjatywy Czesława 
Kruka - absolwenta AWF z rocz-
nika ‘66, który na stałe mieszka 
zagranicą, podjęto działanie mają-
ce na celu wzbogacenie księgo-
zbioru Biblioteki. Tym razem 
Wielki Przyjaciel Biblioteki zakty-
wizował do działania na jej rzecz 
wielu absolwentów Uczelni, głów-
nie kolegów z własnego rocznika.

Akcja zatytułowana „85 książek 

85 książek dla Biblioteki 
na 85-lecie AWF Warszawa

dla Biblioteki na 85-lecie AWF 
Warszawa” zaowocowała przeka-
zaniem w styczniu i lutym br. nie-
zwykle cennych pozycji z zakresu 
sportu oraz szeroko pojętej kultury 
� zycznej. Na apel pana Kruka od-
powiedziało wielu byłych studen-
tów Uczelni, m.in. Zbigniew Siko-
ra, który przekazał 85 egzemplarzy. 
Są to unikatowe na skalę krajową 
pozycje zakupione dla Biblioteki 
przez zrzeszonych członków Sto-
warzyszenia Absolwentów AWF 
Warszawa. Kolejnym darczyńcą był 
Adam Królak, absolwent rocznika 
‘58, który podarował liczne książki 
z literatury specjalistycznej doty-
czącej tenisa. 

Oprócz nowych nabytków 
wzbogacających zbiory, nasza Bi-
blioteka otrzymała również 8 no-
woczesnych laptopów, z których 
mogą korzystać w Czytelni Ogólnej 
obecni studenci AWF Warszawa. 
Ofiarodawcą był Czesław Kruk, 
który po raz kolejny zaangażował 
się w rozwój naszej jednostki, a tym 
samym w podniesienie poziomu 
edukacji w naszej Uczelni.

Biblioteka Główna AWF War-

szawa gorąco dziękuje wszystkim 
o� arodawcom książek. Szczególne 
podziękowania kierujemy do Cze-
sława Kruka, który już od 3 lat 
systematycznie wspomaga działal-
ność naszej Biblioteki. Cenimy 
Jego kreatywność i entuzjazm w 
realizacji kolejnych projektów 
przynoszących rozwiązania służą-
ce zaspakajaniu edukacyjnych po-
trzeb studentów, wykładowców 
oraz pracowników Biblioteki 
Głównej AWF Warszawa.

W imieniu władz oraz kadry 
dydaktyczno-naukowej AWF 
Warszawa, studentów, dyrekcji 
Biblioteki oraz jej pracowników - 
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

Mirosława MatejkowskaRekrutacja do AWF
Kontakt: ul. Marymoncka 34, 00–968 Warszawa 45, Rekrutacja: 

Gmach Główny, pok. 64, tel. (22) 834 76 67, e-mail: rekrutacja@awf.
edu.pl, www.awf.edu.pl. 

Kierunki: wychowanie � zyczne, sport, turystyka i rekreacja, � -
zjoterapia, pielęgniarstwo.

Nowości: nowe kierunki - terapia zajęciowa (plan uruchomienia 
studiów 2015/2016), turystyka i rekreacja w języku angielskim.

Ważne terminy: elektroniczna rejestracja od 14 kwietnia 2015 r., 
egzaminy sprawnościowe od 24 czerwca 2015 r.
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UKSW  /  E DUK AC J A

W dniach 5 i 6 marca w Bielań-
skim Centrum Edukacji Kul-
turalnej odbył się X Konkurs 
Teatrów Szkolnych w Języku 
Hiszpańskim.

Dwie zwycięskie grupy, z II 
LO im. Marii Konopnic-
kiej z Katowic ze sztuką 

„La noche más corta” („Najkrótsza 
noc”) Towarzystwa Dagoll Dagom 
oraz z Gimnazjum nr 32 i XIV LO 
ze Szczecina ze sztuką ˝Cuatro 
lunas para María˝ („Cztery księży-
ce dla Marii”) Joaquina Melguizo 
będą reprezentowały Polskę na 
Europejskim Przeglądzie Teatrów 
w Języku Hiszpańskim, który od-
będzie się w dniach od 23 do 27 
kwietnia w Bukareszcie!

Przyznano również nagrodę za 
najlepszy poziom języka hiszpań-
skiego dla grupy z bielańskiego 
XXII LO im. José Martí ze sztuką 
„Siete gritos en el mar” („Siedem 
wołań na morzu”) Alejandro Ca-
sony, nagrodę za najlepszą insce-
nizację dla XXXII LO im. Haliny 
Poświatowskiej z Łodzi za „El 
ascensor” („Winda’) Salvadora En-

X Konkurs Teatrów Szkolnych 
w Języku Hiszpańskim

riqueza oraz najlepszą interpreta-
cję muzyczną dla młodzieży z 
krakowskiego VI LO im. Adama 
Mickiewicza za „Hoy no me puedo 
levantar” („Dziś nie mogę wstać”) 
Davida Serrano. 

Przyznano też nagrody dla naj-
lepszego aktora, aktorki oraz wy-
różnienia. Mateusz Tymiński (LO 
im. José Martí) otrzymał tytuł naj-
lepszego aktora.

Nagrody wręczali: Jerónimo 
Fuentes Candau, Konsul Ambasa-
dy Hiszpanii wraz z Libardo Ospi-
na Pinto, Attaché Kultury Amba-
sady Kolumbii w Polsce. 

Łącznie w konkursie wzięło 
udział 11 grup, czyli 88 uczniów 
wraz z 22 nauczycielami, a na wi-
downi pojawiło się przez te dwa 
dni około 500 uczniów. Była to 
prawdziwa uczta dla miłośników 
języka i teatru hiszpańskiego.

Serdecznie gratulujemy wszyst-
kim laureatom, a szczególnie na-
szemu bielańskiemu XXII LO im. 
José Martí – powiedziała Ilona 
Soja-Kozłowska, zastępca burmi-
strza dzielnicy Bielany (absolwent-
ka liceum).

Redakcja

14 marca br. odbył się V Turniej 
o Puchar Dyrektora Gimna-
zjum Niepublicznego nr 12 z 
Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. Lotników Amerykańskich 
w Warszawie. 

T en jubileuszowy turniej 
objęty został patronatem 
Tomasza Menciny, Burmi-

strza Dzielnicy Bielan m.st. War-
szawy, co potwierdza jego rangę i 
doskonałą organizację. Jednocze-
śnie był on współorganizowany 
przy pomocy Polskiej Federacji 
Scrabble oraz programu Scrabble 
w Szkole.

Nauczyciele i uczniowie z 
gimnazjum i liceum im. Lotników 
Amerykańskich stworzyli wspa-
niałe warunki do rozgrywek i jak 
co roku zapewnili uczestnikom 
komfort i możliwości samoroz-
woju.

Duże brawa dla sędziego pana 
Mariusza Sylwestrzuka za wzoro-
we nadzorowanie turnieju.

Dzięki sponsorom każdy z 
uczestników otrzymał wartościo-
wą nagrodę, a laureaci pierwszych 
trzech miejsc w każdej kategorii 
pamiątkowe puchary.

Wspieramy rozwijanie pasji 
przez naszą młodzież

W turnieju udział wzięli 
uczniowie z Warszawy i okolicz-
nych miejscowości, którzy zaciekle 
walczyli o palmę pierwszeństwa w 
jednej z trzech kategorii: szkoły 
ponadgimnazjalne, gimnazjalne i 
podstawowe. Ostateczne wyniki 
prezentują się następująco:

Szkoły podstawowe: 1. Franci-
szek Uliński Warszawa, 2. Joanna 
Kulawiak Warszawa, 3. Anna Jóź-
wiak Radom.

Szkoły gimnazjalne: 1. Konrad 
Pajączek Milanówek, 2. Łukasz 
Pawlak Rybno, 3. Julia Kowalska 
Kutno.

Szkoły ponadgimnazjalne: 1. 
Rafał Błaszkiewicz Milanówek, 
2. Juliusz Czupryniak Milanó-

wek, 3. Michał Dąbrowski War-
szawa.

Nagrody ufundowali: Burmi-
strza Dzielnicy Bielany, Instytut 
Colina Rose (www.SzybkiAngielski.
pl), TIM-EX sp. z o. o. Sp. jawna 
(http://www.timex.com.pl), PSPO 
oddział I w Warszawie (pspo.edu.
pl), Scrabble w Szkole (scrabblewsz-
kole.pl) oraz innych sponsorów.

Turniej u „Lotnikow” na stałe 
wpisał się w kanon ogólnopolskich 
imprez scrabblowych i mimo że 
jest turniejem nierankingowym, 
co roku gości zawodników z czo-
łówki polskiego rankingu zawod-
ników Scrabble.

Agnieszka Berus

.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

Dzień Otwarty 
na Uniwersytecie Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego
Zapraszamy na Dzień Otwarty, 
który odbędzie się 26 kwietnia 
br. na kampusie przy ul. De-
wajtis 5 w Warszawie, w godz. 
11.00-15.00.

W programie m.in.: zwie-
dzanie bielańskiego 
kampusu, prezentacja 

oferty edukacyjnej, spotkania z 
wykładowcami i studentami 
UKSW, warsztaty i wykłady otwar-

te, a także gry i zabawy edukacyjne 
dla całej rodziny.

.  
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Laureaci Konkursu, dyrekcja liceum, opiekunowi i władze samorządowe

Zwycięzcy turnieju 
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11 kwietnia 2015 r., w godz. 
10-16 w Dobrym Miejscu 
odbędzie się Przegląd Chrze-
ścijańskie Granie 2015, ogól-
nopolski przegląd zespołów 
muzycznych i schól wykonują-
cych utwory rodzinne i chrze-
ścijańskie.

Z apraszamy serdecznie dzie-
ci i dorosłych, wspólnoty, 
domy kultury, parafie, 

przedszkola, szkoły, rodziny szcze-
gólnie z Mazowsza, ale i z całej 
Polski.

Przewodniczący Jury Przeglą-
du Chrześcijańskie Granie 2015 

Przegląd Chrześcijańskie Granie 2015

– KS. ANDRZEJ FILABER (prof. 
dr hab.).

Prowadzący Przegląd - Łukasz 
Sośniak z Gospel-Box. Na przesłu-
chania konkursowe zapraszamy 
zespoły muzyczne i schole. Para-
fialne, szkolne etc. Najlepszym 
wykonawcom Jury przyzna nagro-
dy i wyróżnienia, które zostaną 
wręczone podczas koncertu „DE-
BIUTY” 2015 w niedzielę 12 
kwietnia na scenie Dobrego Miej-
sca.

Wstęp wolny. Więcej na www.
dobremiejsce.org.

Marcin Królak

Nasze bielańskie seniorki o 
formę dbają przez cały rok, ale 
z okazji Dnia Kobiet zostały dla 
nich przygotowane specjalne 
atrakcje.  W tym roku uczest-
niczki programu „Zdrowo i 
Sportowo” mogły skorzystać z 
bezpłatnych porad z zakresu 
medycyny, bezpieczeństwa, a 
także wziąć udział w zajęciach 
jogi oraz gimnastyki. 

P olicjanci z bielańskiego ko-
misariatu przedstawili pre-
zentację o seniorach, a ra-

townicy z Wodnego Ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego udziela-
li rad z pierwszej pomocy. 

Sportowy Dzień Kobiet

W spotkaniu z ramienia Urzę-
du Dzielnicy uczestniczyli zastęp-
cy burmistrza dzielnicy Bielany: 
Grzegorz Pietruczuk i Włodzi-
mierz Piątkowski. 

Redakcja

Zabawy, konkursy z nagroda-
mi, warsztaty i wiele innych 
atrakcji czekało na mieszkań-
ców podczas  Warszawskiego 
Pikniku Rodzinnego, który 
odbył się 15 marca br. w Bie-
lańskim Centrum Sportowo-
Rekreacyjnym przy ul. Lindego 
20. 

Wszystko dla rodzin

A ktywny udział w pikniku 
wziął burmistrz dzielnicy 
Bielany Tomasz Mencina. 

Podczas pikniku bielański CRS za-
mienił się w wielki plac zabaw. Or-
ganizatorzy przygotowali darmowe 
warsztaty, animacje oraz pokazy.

Redakcja

Dobre MiejsceInteresujesz się � lmem? Lubisz 
pisać? Lubisz rysować? Szukasz 
niebanalnego sposobu na wyra-
żenie swoich przemyśleń? Teraz 
masz szanse! Trwa Konkurs 
Literacki i Konkurs Komiksowy 
Fiesty Rodzinnej.

J esteśmy pewni, że na Biela-
nach mieszkają utalentowa-
ne osoby, dlatego też chcemy 

Wam dać szanse na pokazanie się! 
Zobaczcie � lm Tadeusza Konwic-
kiego „Ostatni dzień lata” (jest do-
stępny bezpłatnie na stronie www.
youtube.com) lub zainspirujcie się 
wierszem Juliana Tuwima i zgło-
ście swoją pracę na Konkurs Lite-
racki i Konkurs Komiksowy Fiesty 
Rodzinnej. Jury (Joanna Szczep-
kowska, Rafał Wojasiński i Michał 
Ogórek) i pula nagród 3000 pln 

Konkursy Fiesty Rodzinnej

czekają! Szczegóły Konkursu www.
� estarodzinna.blogspot.com.

Konkurs Organizuje Młodzie-
żowy Dom Kultury Bielany. Ter-
min składania prac mija 4 maja. 

Sebastian Świerszcz

Zima nareszcie ode-
szła w zapomnienie, 
Wielkanoc tuż tuż. 
Przed bielańskim ratu-
szem (przy ul. Żerom-
skiego 29) 21 marca 
zainaugurował swoją 
działalność Jarmark 
Wielkanocny. 

W ystawcy oferują bogaty 
wybór produktów regio-
nalnych. To również 

okazja, by skosztować wielkanoc-
nych wyrobów kulinarnych. Zapra-
szamy codziennie, do 3 kwietnia w 
godz. 8-18.

Redakcja

Bielański Jarmark Wielkanocny

KULTUR A

Joanna Szczepkowska
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Ogromne zainteresowanie na Warszawskim Pikniku Rodzinnym

Kolorowe stoiska przed bielańskim ratuszem
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27 marca mieliśmy okazję świę-
tować podwójnie. Bielańska 
Scena Kameralna Mazowiec-
kiego Teatru Muzycznego im. 
Jana Kiepury obchodziła swoje 
5. urodziny, które zbiegły się z 
obchodami Międzynarodowe-
go Dnia Teatru.

S ala widowiskowa teatru, 
która mieści się w bielań-
skim ratuszu zgromadziła 

wielu gości. W ostatnich 5 latach 
Bielańską Scenę Kameralną od-
wiedziło ok. 30 tys. widzów. Cie-
szymy się, że muzyka i teatr są 
bliskie mieszkańcom dzielnicy.

Gośćmi wieczoru byli: Marta 
Meszaros, reżyserka � lmowa i te-
atralna, która przyjechała z Buda-
pesztu, Andrzej Strzelecki, aktor i 
rektor Akademii Teatralnej im. 

5 lat Bielańskiej Sceny Kameralnej

Aleksandra Zelwerowicza oraz 
Włodzimierz Izban, dyrektor Ma-
zowieckiego Teatru Muzycznego 
im. Jana Kiepury. Wieczór Mi-
strzów poprowadziła dziennikarka 
TVP Warszawa Miłka Skalska. 

Muzyczną niespodzianką bie-
lańskich obchodów był występ Bar-
bary Gutaj (sopran) oraz Jana Jaku-

ba Monowida (kontratenor), którzy 
oczarowali swoim śpiewem. 

Po o� cjalnej części, Włodzi-
mierz Izban razem z Tomaszem 
Menciną, burmistrzem dzielnicy 
Bielany pokroili jubileuszowego  
torta.

Radakcja

Bielańskim obchodom towarzyszyła radosna atmosfera
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ZESPÓŁ KULTURY
UL. Żeromskiego 29   TEL. 22 373 32 47   www.bielany.waw.pl

ARTUR DUTKIEWICZ TRIO 
W PODZIEMIACH KAMEDULSKICH!

W czwartek 23 kwietnia o godz. 19.00  na sce- 
nie Podziemi Kamedulskich wystąpi Artur Dutkie-
wicz Trio. Artysta jest jednym z najwybitniejszych 
polskich pianistów jazzowych, nazywany „Amba-
sadorem polskiego jazzu” – pojawi się na scenie w 
towarzystwie zespołu w składzie: Michał Barański – 
kontrabas oraz Łukasz Żyta – perkusja.
Artur Dutkiewicz w ciągu ostatnich kilku lat wystąpił 
w ponad 50 krajach świata; od USA przez Europę po 
Hongkong. W najbliższych dwóch miesiącach będzie 
koncertował w Brazylii, na Litwie, w Indonezji. W czerw-
cu Artur Dutkiewicz Trio wyrusza w trasę koncertową 
po Australii, gdzie zagra na kilku festiwalach jazzowych; 
w Perth, Melbourne, Brisbane a także w Sydney i Ade-
lajdzie. Dotrze nawet do Nowej Zelandii na Wellington 
Jazz Festival.
Zespół zaprezentuje w Podziemiach Kamedulskich pro-
gram z najnowszej płyty „Prana”.
Wstęp wolny, serdecznie zapraszamy!
Podziemia Kamedulskie, ul. Dewajtis 3. 
(Autor: ZK, foto: Jacek Kutyba)

RUSZA CYKL „PIOSENKA AUTORSKA” 
W PODZIEMIACH KAMEDULSKICH

W niedzielę 19 kwietnia o godz. 17.00 rozpo- 
czynamy na Bielanach cykl koncertowy „Piosenka 
Autorska”. Koncerty będą się odbywać w Podzie-
miach Kamedulskich przy ul. Dewajtis 3. W ramach 
inauguracji tegorocznego sezonu jako pierwszy 
wystąpi Michał Rudaś w kameralnym recitalu mu-
zycznym. 
Artysta jest wokalistą o wszechstronnym doświadczeniu 
muzycznym, zarówno scenicznym jak i studyjnym. Po-
siada wykształcenie muzyczne. Przez kilka lat współpra-
cował z programem TV „Jaka to melodia”. W 2014 r. był 
uczestnikiem programu „The Voice of Poland”, obecnie 
śpiewa w Orkiestrze Tomka Szymusia w programie „Ta-
niec z Gwiazdami”. Współpracował z wieloma uznanymi 
artystami takimi jak: Natalia Kukulska, Piotr Cugowski 
czy Grzegorz Piotrowski. Muzyk od wielu lat fascynuje 
się kulturą i muzyką Indii oraz Pakistanu. Dalekowschod-
nie inspiracje doskonale słychać na jego płytach. 
Wokalista wystąpi w składzie: Łukasz Chyliński– gitara 
akustyczna, Marcin Świderski – fortepian, � et bansuri, 
� et poprzeczny
Koncert Michała Rudasia to nie tylko bogactwo indyj-
skich inspiracji, ale przede wszystkim wspaniałe, melo-
dyjne piosenki, które poruszają słuchaczy do głębi.
W repertuarze znajdą się znane i lubiane, polskojęzycz-
ne utwory z debiutanckiej płyty „Shuruvath” jak np. „Be-
dziesz tam” czy „Wiatr” oraz kilka utworów z płyty „Chan-
ging”, jak np. „MeriJaan”, „YouAre” oraz „Slavic Soul”.
(Autor: ZK, foto: Tatiana Jachyra)

INAUGURACJA CYKLU „MUZYKA 
KAMERALNA NA BIELANACH”

W niedzielę 29 marca w Kościele Matki Bożej  
Wspomożycielki Wiernych na Chomiczówce przy ul. 
Conrada 7 zapraszamy na inaugurację cyklu koncer-
tów „Muzyka Kameralna na Bielanach”. 
Koncert „Siedem ostatnich słów Chrystusa na krzyżu” – 
to siedem kompozycji J. Haydna, które wykona kwartet 
Camerata w towarzystwie recytacji aktora Jerzego Ze-
lnika. Zapowiada się wielka uczta dla wielbicieli muzyki 
klasycznej, ale i także muzyki kameralnej wykonywanej 
na najwyższym poziomie. 
Kwartet Cameratato jeden z najwybitniejszych polskich 
zespołów kameralnych, który w czasie swojej wielolet-
niej działalności, od chwili powstania w kwietniu 1984 
roku, zdobył uznanie międzynarodowej publiczności 
i krytyków. Występował w renomowanych salach kon-
certowych Europy, Ameryki i Azji. Kwartet jest laure-
atem kilku międzynarodowych konkursów muzycznych 
(Paryż - I nagroda, Tokyo - III nagroda, Monachium - III 
nagroda). 
W 2003 roku zespół założył Polskie Towarzystwo Muzyki 
Kameralnej.
Kwartet wystąpi w składzie: Włodzimierz Promiński - I 
skrzypce, Andrzej Kordykiewicz- II skrzypce, Piotr Re-
ichert-altówka, Roman Ho� mann–wiolonczela.
Jerzy Zelnik - Polski aktor � lmowy i teatralny. Pamiętny 
odtwórca tytułowego „Faraona” w adaptacji powieści 
Bolesława Prusa, w reżyserii Jerzego Kawalerowicza – 
roli plasującej się w czołówce najbardziej spektakular-
nych debiutów w polskim kinie. Rozpoczęcie koncertu o 
godz. 18.45, po wieczornej Mszy świętej w Kościele Mat-
ki Bożej Wspomożycielki Wiernych na Chomiczówce, ul. 
Conrada 7.  Wstęp wolny, serdecznie zapraszamy!

HARMONIUM DUO – WYJĄTKOWY DUET 
AKORDEONOWY NA BIELANACH!

Zapraszamy na kolejną odsłonę cyklu „Muzyka  
kameralna na Bielanach”. Koncert „Obrazki  z Wysta-
wy” Modesta Musorgskiego w wykonaniu zespołu 
Harmonium Duo to wyjątkowa okazja do zobacze-
nia i posłuchania duetu akordeonowego należącego 
do najwybitniejszych muzyków swojego pokolenia. 
Hubert Giziewski i Rafał Grząka – muzycy tworzący duet 
- w czasie wieloletniej edukacji artystycznej zdobyli sze-
reg najwyższych nagród i wyróżnień na wielu prestiżo-
wych festiwalach i konkursach muzycznych w kraju i za 

granicą. Do najważniejszych, należą laury festiwali: w 
Mławie, Chełmie, Stalowej Woli, Castel� dardo (Włochy), 
Ibla-Ragusa (Włochy).
Recitale duetu Harmonium Duo spotykają się z niezwy-
kle entuzjastycznym przyjęciem publiczności, ze wzglę-
du na bardzo wysokie walory artystyczne; bogaty, róż-
norodny repertuar oraz znakomite wykonanie. Obydwaj 
koncertują na najwyższej klasy włoskich instrumentach 
przygotowanych na specjalne zamówienie. 
Koncert rozpocznie się o godz. 18.45 po wieczornej 
mszy świętej w niedzielę 26 kwietnia 
w Kościele Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych na 
Chomiczówce przy ul. Conrada 7. 
(Autor: ZK, foto: materiały wykonawcy)

BIEL ANY PO GODZ INACH

Artur Dutkiewicz

Michał Rudaś

Kwartet Camerata

Duet Harmonium Duo
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BIBLIOTEKA PUBLICZNA
IM. STANISŁAWA STASZICA

KAROL, KTÓRY ZOSTAŁ ŚWIĘTYM 
- FILM DLA DZIECI

3 KWIETNIA 2015, GODZ. 10:00 – Z okazji 10.  
rocznicy śmierci Jana Pawła II serdecznie zaprasza-
my dzieci wraz z opiekunami na specjalną projekcję 
� lmu „Karol, który został świętym”.
12-letni Kacper, pasjonat animacji komputerowej, zma-
ga się z grupą szkolnych chuliganów, którzy zastraszają 
słabszych uczniów. Kiedy chłopiec zostaje na kilka dni 
pod opieką dziadka, opowiada mu o swoich proble-
mach w szkole. Dziadek zabiera go na weekendowy 
wypad w Tatry. Tam, ucząc wnuka radzenia sobie z tru-
dami górskich wspinaczek i życia w surowych warun-
kach schroniska, snuje opowieść o przyjacielu z dzieciń-
stwa - Karolu, który wielokrotnie ratował go z opałów i 
już za młodu udowodnił, że przemoc można pokonać 
niezłomną postawą i siłą ducha. Kacper, słuchając kolej-
nych historii dziadka, tworzy na ich podstawie rysunki, 
a potem animacje komputerowe, które składają się na 
� lmową opowieść o Karolu Wojtyle. Film aktorsko-ani-
mowany.
Na � lm obowiązują zapisy (tel. 22 663 83 14 - zapisy od 
poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 15:30; e-mail: 
kinozarogiem@bibliotekabielany.waw.pl)

Dziecięce Poranki Filmowe w kwietniu
Dziecięce Poranki Filmowe to pokazy bajek adresowane 
do Maluchów powyżej 3 roku życia jako forma spędza-
nia wolnego czasu. Projekt odbywa się w każdy piątek 
o godzinie 10:00 w Kinie za Rogiem w Bibliotece (ul. 
Duracza 19). Dzieci mają możliwość obejrzenia swoich 
ulubionych bohaterów na WIELKIM ekranie. 
Na Dziecięcy Poranki Filmowe obowiązują ZAPISY (Tel. 
22 663 83 14 - zapisy od poniedziałku do piątku w go-
dzinach 8:00 - 15:30; e-mail: kinozarogiem@biblioteka-
bielany.waw.pl z dopiskiem DPF).
Zapraszamy uczestników indywidualnych wraz z opie-
kunami, jak i grupy zorganizowane z przedszkoli oraz 
szkół podstawowych.

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży 
Nr 12 przy Al. Zjednoczenia 19 zaprasza:

4 kwietnia (piątek), godz. 17:00 na spotkanie o  
Wacławie Sieroszewskim – twórcy niesłusznie zapo-
mnianym (pisarzu, podróżniku, etnogra� e, Sybira-
ku) / wstęp wolny
W sprawach dotyczących zajęć prosimy o bezpośredni 
kontakt z Wypożyczalnią Nr 12: 22 834 01 81

Mediateka START-META (ul. Szegedyńska 
13a) zaprasza:

1 kwietnia (środa), godzina 17.30 – Dyskusyjny  
Klub Książki - jako lektury proponujemy dwie po-
wieści: „Wiele demonów” J. Pilcha oraz „Szelmostwa  
niegrzecznej dziewczynki” M.V. Llosy. 
Pierwsza z nich, porównywana do  „Stu lat samotności” 
Marqueza, z charakterystycznym dla autora humorem  
przedstawia życie pewnej społeczności. Napisana ar-
cybogatym językiem,  panoramiczna, magiczna i pełna 
dziwacznych postaci, stanowi ciekawe  wyzwanie dla 
czytelnika. Powieść noblisty Llosy to z kolei studium 
uczucia mężczyzny do demonicznej femme fatale: mi-
łości nadającej życiu sens, ale jednocześnie toksycznej, 
perwersyjnej i pozbawionej wszelkiego romantyzmu.

8 kwietnia (środa), godzina 17.00 – Wernisaż wy- 
stawy „Obrazy włóczką malowane” sekcji tkactwa 
artystycznego Bielańskiego Ośrodka Kultury (ul. Es-
trady 112) przygotowanej pod kierunkiem Marzen-
ny Kustry. 
Swoje prace wystawi 14 uczestniczek zajęć.

10 kwietnia (piątek), godzina 17.00 -  Bielańska  
Akademia Filmowa dla Wymagających - W kwiet-
niu zapraszamy Państwa na � lm pt. „Dziewczyna 
z szafy” w reż. Bodo Koxa, twórcy wywodzącego 
się z nurtu polskiego o� ’u. 
Proponowany obraz łączy w sobie konwencję kina ma-
instreamowego z wyraźnym sznytem undergroundo-
wym. Bodo Kox zaprasza nas do świata nadwrażliwców, 
„dziwaków”, których pokazuje z czułością, ale też swo-
istym poczuciem humoru. W niniejsze role brawurowo 
wcielili się m. in.: Wojciech Mecwaldowski, Piotr Głowac-
ki, Magdalena Różańska i Eryk Lubos. Dla entuzjastów 
pure nonsensu i po prostu dobrego kina!

21 kwietnia (wtorek) godzina17.00 - spektakl dla  
dzieci „Nadchodzi Pipi” w wykonaniu teatru TAK. 
Scenariusz inspirowany tekstem Astrid Lindgren 
„Pippi wchodzi na pokład”.

Kino za Rogiem w Bibliotece
Zapraszamy dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów do 
kina w naszej Bibliotece.  Wyświetlamy � lmy według 
wcześniej ustalonego repertuaru, który dostępny jest 
na stronach: www.bibliotekabielany.waw.pl, www.kino-
bielany.blogspot.com oraz na naszym FB: www.facebo-
ok.com/kinozarogiembielany. 
Istnieje możliwość zamówienia pokazu wybranego � l-
mu poza wyznaczonymi seansami. W repertuarze znaj-
dują są � lmy fabularne i dokumentalne, a także bajki dla 
dzieci, zarówno najnowsze produkcje polskie i zagra-
niczne, jak i klasyka � lmowa. Oferta jest obszerna, każdy 
znajdzie tu coś dla siebie.
Wstęp na nasze projekcje jest bezpłatny.
KONTAKT: ul. Duracza 19, 01-874 Warszawa
tel. 22 663 83 14, faks: 22 669 60 12
e-mail:  kinozarogiem@bibliotekabielany.waw.pl
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Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 27 
przy Al. Zjednoczenia 19 zaprasza:

w każdą środę o godz. 17.00 na zajęcia eduka- 
cyjno-plastyczne dla dzieci w wieku 3-6 lat / zapisy 
(osobiście lub telefonicznie)

w każdy czwartek o godz. 17.00 na „Papierowe  
zajęcia”. / zapisy (osobiście lub telefonicznie)

w każdy piątek o godz. 15.00 na „Papierowe zaję- 
cia” / zapisy (osobiście lub telefonicznie)

15 kwietnia (środa), godz. 17:00 na teatrzyk „Ma- 
zowiecka Pyza” w wykonaniu teatru Wariacja / wstęp 
wolny
Pyza, wędrująca pszenna kluska to ludowa bohaterka 
tej bajki. Raz występuje jako lalka, drugi raz jako żywy 
człowiek. Pyza odwiedza zwierzęta w puszczy, pierni-
ki w Toruniu, myszy w Mysiej Wieży, wesele w Rybniku 
i inne miejsca na Mazowszu. Wszędzie śpiewa i tańczy 
regionalne melodie, zapraszając dzieci do wspólnego 
ludowego muzykowania.

17 kwietnia (piątek), godz. 17.00 na zajęcia  
„Zgadnij z jakiej to bajki?” - Po wysłuchaniu frag-
mentu tekstu lub obejrzeniu rysunku dzieci odgad-
ną tytuł bajki / wstęp wolny
W sprawach dotyczących zajęć prosimy o bezpośredni 
kontakt z Biblioteką Nr 27: Tel. 22 834 01 81.

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 14 
przy ul. Bogusławskiego 6a zaprasza na 
zajęcia edukacyjno-plastyczne:

we wtorki, godzina 11.00 - dzieci  2-3 lata / zapisy  
(osobiście lub telefonicznie)

w środy, godzina 11.15 - dzieci 2-3 lata / zapisy  
(osobiście lub telefonicznie)

w czwartki, godzina 16.30 - dzieci 4 - 6 lat / zapisy  
(osobiście lub telefonicznie)

w piątki, godzina 17.00 - dzieci 7 - 10 lat / zapisy  
(osobiście lub telefonicznie)
Zajęcia edukacyjno-plastyczne mają na celu aktywi-
zowanie umiejętności werbalnych oraz motorycznych 
dzieci, rozwijanie wyobraźni, kreatywności, sponta-
niczności, uczą pracy w grupie.  Podzielone są na dwie 
części: edukacyjną oraz plastyczną. Podczas pierwszej 
części zajęć prowadzone są zabawy i konkursy. Druga 
część to zajęcia plastyczne, które mają na celu zapo-
znanie dzieci z różnymi technikami. Rodzaj aktywno-
ści oraz proponowane zagadnienia, a także sposób 
prowadzenia zajęć dostosowany jest do wieku odbior-
ców.
W sprawach dotyczących zajęć prosimy o bezpośredni 
kontakt z Biblioteką Nr 14: Tel. 22 669 69 52.

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 26 
przy ul. Duracza 19 zaprasza:

10, 17, 24 kwietnia 2015 r. (piątki) godz. 17.00 na  
zajęcia z cyklu CAŁY  ROK  W  BIBLIOTECE. / wstęp 
wolny

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
IM. STANISŁAWA STASZICA

Są to zajęcia dla dzieci w wieku 3+ edukacyjno-pla-
styczne: czytanie opowiadań, fragmentów książek, 
wierszy, odgadywanie zagadek, kim dotykowy, prace 
plastyczne, zabawy ruchowe. Spotkania są bezpłatne, 
nie obowiązują zapisy. Prowadzi bibliotekarka Monika 
Jańczyk.

13, 20, 27 kwietnia 2015 r. (poniedziałki) godz.  
17.00-17.45 na zajęcia MUZYKA  DLA  SMYKA. / 
wstęp wolny 
Są to zajęcia dla dzieci 4-5 lat. Ćwiczenia słuchowe, muzycz-
no-ruchowe, słuchanie i śpiewanie piosenek, proste tańce 
(ludowe, piosenki z gestami), gra na instrumentach perku-
syjnych. Mają na celu rozwijanie wrażliwości muzycznej, 
umiejętności śpiewania, naukę gry na instrumentach per-
kusyjnych, rozwijanie koordynacji ruchowej, umiejętności 
pracy w grupie. Spotkania są bezpłatne, nie obowiązują 
zapisy. Prowadzi muzykolog Renata Banasińska.

15 kwietnia  2015 r. (środa) godz. 17:00 “Wiosna  
radosna” warsztaty origami z trenerem Polskiego 
Centrum Origami M. Spilarewicz / wstęp wolny

16 kwietnia 2015 r. (czwartek)  godz. 17.00 na  
spektakl WESOŁA KORRIDA w wykonaniu teatru Wa-
riacja / wstęp wolny
W zagrodzie Madryt zabawne byczki Manuel i Migiel 
marzą o karierze niezwyciężonego byka na arenie w 
stolicy Hiszpanii. Niestety, to łagodny Fernando, prze-
ciwnik przemocy, tra� a do Madrytu. Nie chce walczyć, 
ponieważ jego ulubionym zajęciem jest podziwianie 
piękna przyrody: kwiatów, małych owadów, odgłosów 
natury. Wściekły toreador wygania go z areny. Fernan-
do wraca szczęśliwy do domu. Ale toreador niespodzie-
wanie tra� a na przeciwnika godnego siebie – małego 
trzmiela. I to mały trzmiel okazuje się najgroźniejszym 
wojownikiem świata... Z hiszpańską muzyką i tańcem 
wg „Byczka Fernando” L.Delibes
W sprawach dotyczących zajęć prosimy o bezpośredni 
kontakt z Biblioteką Nr 26: Tel. 22 639 88 51.

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 43 
przy ul. Perzyńskiego 3 zaprasza:

w każdy wtorek o godz. 11:00 na zajęcia „Biblio- 
teka na Ciebie czeka” / wstęp wolny
Są to zajęcia edukacyjno-plastyczne z elementami ru-
chowymi, skierowane do młodszych dzieci (od 2 do 3 
lat). Spotkania te mają charakter przygotowania do 
przedszkola, uczą umiejętności pracy i zabawy w gru-
pie, integrują, rozwijają zdolności manualne. Zajęcia 
prowadzi bibliotekarka Teresa Zarzycka.

22 kwietnia (środa) o godz. 17.30 na  spektakl  
„Zając Wiercipięta” w wykonaniu Teatru Ku� er / 
wstęp wolny
Ekologiczna bajka o perypetiach leśnych zwierząt po-
siadających zabawne ludzkie cechy. O przyjaźni, porach 
roku. Ciepło, kabaretowo i wiosennie. Tytułowy bohater 
Zając Wiercipięta – mieszka w lesie i tam spotyka go 
wiele zaskakujących przygód. Jest sowa, która uczy w 
leśnej szkole, motyl chwalipięta, który pożycza Wier-
cipięcie swoje skrzydła, kaczor, który uczy wszystkich 
gimnastyki i oczywiście przebiegły wilk, któremu nigdy 
nie udaje się złapać zająca.
W sprawach dotyczących zajęć prosimy o bezpośredni 
kontakt z Biblioteką Nr 43: Tel. 22 835 18 43.

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 49 przy 
Al. Reymonta 6 zaprasza:

8, 15, 22 i 29 kwietnia (środa), godz. 17:00-18:00  
na „Czytane Środy” / wstęp wolny
Czytane środy to zajęcia, gdzie w miłej i wygodnej at-
mosferze dzieci mogą posłuchać głośnego czytania 
wraz z prezentacją ilustracji. Chcesz zachęcić dziecko do 
czytania? Rozwijać Jego wyobraźnię? Miło spędzić po-
południe? Przyjdź do nas! Czytamy dla dzieci, w różnym 
wieku. Wybierany książki tematycznie. Prezentujemy 
nowości. Czytaniu zazwyczaj towarzyszą krótkie zaba-
wy lub zajęcia o charakterze plastycznym. Spotkania 
trwają ok. 45-60 minut.

24 kwietnia (piątek), godz. 11.00- 12.30 na zaję- 
cia edukacyjne dla dzieci w wieku 5-6 lat „Ratownik 
w  świecie bajek, czyli jak uratować piękną królewnę 
i dzielnego rycerza” - szkolenie małych ratowników 
inspirowane zabawą  / zapisy (osobiście lub telefo-
nicznie)
Podczas zajęć używane są fantomy: dziecięcy i niemow-
lęcy, środki opatrunkowe, chusty trójkątne itp. Dzieci na 
zakończenie zajęć otrzymują Dyplom Małego Ratowni-
ka. Zajęcia prowadzi certy� kowany ratownik i instruktor 
pierwszej pomocy przedmedycznej. Zapraszamy grupy 
zorganizowane oraz uczestników indywidualnych. Licz-
ba miejsc ograniczona.

Cykl interaktywnych warsztatów literackich dla  
dzieci :

14 kwietnia godz. 11.00- 12.30 - „Inscenizowana hi- 
storia pisma i komunikacji” dla dzieci 5-7 lat / zapisy

21 kwietnia godz.11.00-12.30 - „Bajkopisarstwo  
czyli retoryka młodego człowieka” dla dzieci 7-9 lat 
/ zapisy

28 kwietnia godz. 11.00-12.30 - „Społeczny Savo- 
ir Vivre czyli jak nie nadepnąć światu na odcisk” dla 
dzieci 5-8 lat / zapisy
Zajęcia prowadzi p. Michał Zawadka - autor książek dla 
dzieci, mówca inspiracyjno-motywacyjny, aktor, konfe-
ransjer. Poszczególne zajęcia tworzą zamkniętą całość. 
Zapraszamy grupy zorganizowane oraz uczestników in-
dywidualnych. Liczba miejsc ograniczona.
W sprawach dotyczących zajęć prosimy o bezpośredni 
kontakt z Biblioteką Nr 49: Tel. 22 663 73 85.

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży 
Nr 103 przy Al. Reymonta 6 zaprasza:

23 kwietnia (czwartek), godz. 17.00-19.00 na  
„Porady w Bibliotece” – porada z zakresu mechaniki 
samochodowej i innych pojazdów mechanicznych  / 
wstęp wolny

24 kwietnia (piątek), godz. 17.00 na wernisaż wy- 
stawy „Międzypokoleniowe SITO” – prace tworzone 
metodą sitodruku przez pary - seniorów i młodych 
(zdjęcia, koszulki, poduszki itp.). Wystawa będzie do-
stępna w Bibliotece przez ok. miesiąc / wstęp wolny
W sprawach dotyczących zajęć prosimy o bezpośredni 
kontakt z Wypożyczalnią Nr 103: Tel. 22 663 73 85.
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1.04 (środa), godz. 18.00
Z CYKLU „WIECZÓR MIĘDZYNARODOWY” – 
FRANCJA
Bilety 15 zł. Przedsprzedaż od 26 marca.

10.04 (piątek), godz. 18.00
WERNISAŻ WYSTAWY PŁASKORZEŹBY 
SZCZEPANA KUTROWSKIEGO 
„UDUCHOWIONY CZŁOWIEK 
– EWENEMENT W ŚWIECIE WARTOŚCI” 

Wstęp wolny. Wystawa czynna do 7 maja.

11.04 (sobota), godz. 18.00
KONCERT HAPPY PLAY DIXIELAND BAND
Bilety 15 zł. Przedsprzedaż od 7 kwietnia.

12.04 (niedziela), godz. 12.30 – 14.30
Z CYKLU „PODRÓŻNICZEK”. 
W PROGRAMIE SPEKTAKL „GULIWER” ORAZ 
ZAJĘCIA PLASTYCZNE. 
Dla dzieci od 4 lat. Bilety 10 zł (dziecko), 10 zł (opiekun). 
Przedsprzedaż od 7 kwietnia.

12.04 (niedziela), godz. 17.00
BIELAŃSKI DANCING – WIECZOREK 
TANECZNY DLA DOROSŁYCH
Bilety: 15 zł. Przedsprzedaż od 7 kwietnia

17.04 (piątek), godz. 19.00 
MONODRAM „MÓJ BOSKI ROZWÓD” 
W WYKONANIU KRYSTYNY PODLESKIEJ W 
REŻYSERII JERZEGO GRUZY. 
To wzruszająca i pełna optymizmu historia kobiety w 
średnim wieku, którą porzuca mąż, a córka wyprowa-
dza się do narzeczonego. Do wypełnienia pustki Angela 

BIELAŃSKI OŚRODEK KULTURY
UL. GOLDONIEGO 1   TEL. 22 834 65 47   www.bok-bielany.eu

ma tylko psa i telefon. Teraz na nowo musi odnaleźć swe 
miejsce na ziemi, sens życia i szczęście. Po różnorakich 
perypetiach udaje się to jej i jest to tryumf kobiety, która 
nigdy nie zatraciła nie tylko humoru, ale i młodzieńczej 
ciekawości świata, a także dystansu do siebie i innych. 
Angela widzi nawet zabawną stronę swoich porażek, 
zawsze dowcipna, czasami złośliwa, a zazwyczaj kpiąca 
z samej siebie. Dlatego ta opowieść to piękna ludzka 
historia, to tryumf optymizmu i wiary w „kolejny lepszy 
dzień”. 
Wszyscy przecież szukamy miłości, ciepła i nie chcemy 
być samotni. Angela nam uświadamia, że jest to moż-
liwe.
„Mój boski rozwód”  Geraldine Aron („My Brillant Divor-
ce” w tłumaczeniu Krystyny Podleskiej i Anny Wołek)
W roli głównej Krystyna Podleska
Reżyseria - Jerzy Gruza
Scenogra� a - Wojciech Stefaniak
Bilety: 15 zł. Przedsprzedaż od 13 kwietnia.

18.04 (sobota), godz. 18.00
KONCERT Z CYKLU „NOWA SCENA 
– KOMEDA NA BIELANACH”
„Królowie Disco” – największe przeboje lat 80-tych. 
Wystąpią uczniowie z Autorskiej Szkoły Muzyki Roz-
rywkowej i Jazzu im. Krzysztofa Komedy w Warszawie. 
Bezpłatne wejściówki do odbioru od 13 kwietnia w se-
kretariacie BOK w godz. 9-17 

19.04 (niedziela), godz. 12.30
Z CYKLU „DWIE GODZINY DLA 
RODZINY”. 
W programie: spektakl logopedyczny dla dzieci od lat 3 - 
„EkspeDykcja czyli przygody kotka w Głoskolandii” oraz 
zajęcia plastyczne. Bilety 10 zł (dziecko), 10 zł (opiekun). 
Przedsprzedaż od 13 kwietnia

19.04 (niedziela), godz. 18.00
KONCERT Z CYKLU „MUZYCZNE 
PODRÓŻE – WŁOCHY”
Bilety 20 zł. Przedsprzedaż od 13 kwietnia.

22.04 (środa), godz. 18.00 
KONCERT Z CYKLU  „KLASYKA 
-  MUZYCZNE WARIACJE” 
- „SAKSOFONOWE FANTAZJE”
Wystąpią: Kamil Wiącek (saksofon) oraz nauczyciele i 
uczniowie Społecznej Szkoły Muzycznej I stopnia im. W. 
Lutosławskiego. Bezpłatne wejściówki do odbioru od 16 
kwietnia w sekretariacie BOK w godz. 9-17 

25.04 (sobota), godz. 15.00 
OTWARTE SPOTKANIE ANIMATORÓW KUL-
TURY BIELAŃSKICH SENIORÓW. 
„Dotrzymałem przysięgi” w 85. rocznicę urodzin płk. 
Ryszarda Kuklińskiego. Spotkanie z Dyrektorem Izby Pa-
mięci im. Płk. Ryszarda Kuklińskiego. Wstęp wolny

26.04 (niedziela), godz. 19.00
PREMIERA SPEKTAKLU „ROZMOWA MŁO-
DEGO KRYTYKA ZE STARYM W WYKONANIU 
GRUPY TEATRALNEJ „BEZ POŚPIECHU”.
Bezpłatne wejściówki do odbioru od 20 kwietnia w se-
kretariacie BOK w godz. 9-17 

30.04 (czwartek), godz.18.00
KONCERT Z OKAZJI  MIĘDZYNARODOWEGO 
DNIA TAŃCA
Wstęp za zaproszeniami

Bielański Ośrodek Kultury, 
ul. Estrady 112 
www.bok-� lia.eu, 
tel. 22 835 54 44
09.04.(czwartek) godz.18.00
„MÓJ SPITSBERGEN” - SPOTKANIE Z RY-
SZARDEM CZAJKOWSKIM  PODRÓŻNIKIEM, 
GEOGRAFEM, FILMOWCEM. 
Wstęp wolny

16.04 (czwartek), godz.17.30 – 19.00
WARSZTATY ARTYSTYCZNE DLA 
RODZICÓW Z DZIEĆMI 
„ZAPROSZENIA KOMUNIJNE”. 
Prowadzenie Aneta Głuchowska. Koszt: 30 zł (osoba do-
rosła), 10 zł (dziecko). Zapisy do dnia 14.04 tel. (22) 835 
54 44; 834 40 04

18.04 (sobota),godz. 12.00
Z CYKLU „RODZINNE SPOTKANIA ZE SZTUKĄ”. 
W programie: ”Smok” spektakl dla dzieci w wykonaniu 
Teatru Domowego Chmielna 6. Bilety: 5 zł (od osoby)

23.04.(czwartek),godz. 17.00
„WITRAŻE ” - WARSZTATY ARTYSTYCZNE. 
PROWADZENIE LIDIA KOSTRZYŃSKA.
Koszt: 80 zł (od osoby). Zapisy do 21.04 tel. (22) 835 54 
44; 834 40 04

Urząd Dzielnicy Bielany, ul. Żeromskiego 29, 
godz. 19:00-24:00

Wystawa STOP zaśmiecaniu lasów 
Eksponuje dorobek konkursu na rysunek satyryczny, 
zorganizowanego przez Stowarzyszenie Polskich Arty-
stów Karykatury, pod patronatem dyrektora general-
nego Lasów Państwowych

Wystawa Huta Miastotwórcza. Jak rodziły się  
powojenne Bielany?
Jak rodziły się powojenne Bielany? – wystawa powsta-
ła w związku z uczczeniem „Dnia Hutnika”. Ekspozycja 
rozwija wątek urbanizacji Bielan, zawarty w niedawno 
wydanej przez Urząd Dzielnicy Bielany książce pt. „Huta 
Warszawa. Miasto, społeczność, kultura”.

Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszi-
ca w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. 
Duracza 19, godz. 19:00-1:00 

Szkoła magii i Czarodziejstwa Hogwart 

Bielański Ośrodek Kultury, ul. Goldoniego 1
godz. 19.00-20.30 - Wernisaż rysunku i malar- 

stwa uczestników zajęć „Studium z natury” prowa-
dzonych przez artystę plastyka Jacka Barszcza

Noc Muzeów – 16 maja 2015 r.
Lista bielańskich podmiotów biorących udział w tym wydarzeniu

godz. 21.00-23.00 - Koncert z cyklu „Scena Mło- 
dych” - prezentacje wokalne i instrumentalne mło-
dych artystów

Pracownia Filmu i Animacji Jarnuszkiewi-
czów, ul. Magiera 30/1, godz. 19:00-24:00

projekcje � lmów o okolicy, warsztaty animacji i  
spotkanie z twórcami

Galeria Marka Kotarby, ul. Akcent  13, godz. 
19:00-01:00

Prezentacja Studia Marka Kotarby: 
– galeria autorska
– pracownia ceramiczna
– pracownia malarska
– rozmowa z artystą 

Zespół Szkół nr 55 im. gen. Stanisława Macz-
ka, ul. Gwiaździsta 35, godz. 18:00-24.00
– stała ekspozycja muzealna
– rodzinne warsztaty plastyczne
– turniej gier planszowych
– budowa makiety czołgu Sherman
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P oczątkowo nosił on na-
zwę Bielański Przegląd 
Teatralny i brały w nim 
udział zespoły działające 

jedynie na terenie dzielnicy Biela-
ny. W 2007 r. do przeglądu zgłosi-
ły się także zespoły spoza naszej 
dzielnicy. W latach 2008-2011 im-
preza nosiła nazwę Przegląd Dzie-
cięcych i Młodzieżowych Zespo-
łów Teatralnych „Teatralia” i miała 
zasięg ogólnowarszawski. Zdarza-
ło się, że w przeglądach brały udział 
również zespoły spoza stolicy. 

W 2012 r. przegląd nie odbył 
się. Natomiast w 2013 r. została 
zmieniona jego nazwa na Przegląd 
Teatralny „W Dobrej Formie”. W 
2014 roku wróciliśmy do nazwy 
„Teatralia”.

Głównymi celami Przeglądu 
są: 

– prezentacja twórczości ze-
społów teatralnych działających w 
placówkach oświatowych i insty-
tucjach kultury na terenie Warsza-
wy i okolic;

– umożliwienie dziecięcym i 
młodzieżowym zespołom teatral-
nym konfrontacji dokonań arty-
stycznych;

– pobudzenie kreatywności 
dzieci i młodzieży;

– szerzenie kultury żywego 
słowa.

Program prezentowany przez 
uczestników Przeglądu ocenia po-
wołane w tym celu jury. Podstawą 
wzięcia udziału w Przeglądzie jest 

„Teatralia 2015” w BOK-u
Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Teatralnych „Teatralia 
2015” jest osiemnastym przeglądem organizowanym przez Bielański Ośro-
dek Kultury dla dziecięcych i młodzieżowych zespołów teatralnych. 

dostarczenie rejestracji fragmentu 
spektaklu na płycie DVD wraz 
z kartą zgłoszenia. Jury dokonuje 
kwali� kacji zgłoszonych zespołów 
po obejrzeniu materiału � lmowe-
go.

Jury nagrodzi najlepsze spek-
takle uwzględniając kategorie wie-
kowe i poziom prezentowany przez 
zespoły. Zostanie przyznane Grand 
Prix dla każdej kategorii wiekowej. 
Organizatorzy przewidują możli-
wość przyznania nagród specjal-
nych.

Nad Przeglądem „Teatralia 
2015” honorowy patronat objął 
Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. 
Warszawy Tomasz Mencina oraz 
Teatr Powszechny, Teatr Współ-
czesny, Teatr Polski, Teatr Lalka i 
Teatr Guliwer w Warszawie. Teatry 

przekażą zaproszenia dla nagro-
dzonych w Przeglądzie zespołów. 

Patroni medialni tegorocznej 
edycji Przeglądu to: miesięcznik 
„Nasze Bielany” oraz portale inter-
netowe WolnaSobota.pl, Miasto 
Dzieci CzasDzieci.pl i pora.pl.

Tegoroczny Przegląd odbędzie 
się 23 kwietnia (dziecięce zespoły 
teatralne) oraz 24 kwietnia (mło-
dzieżowe zespoły teatralne) 2015 r., 
a uroczysty Finał planowany jest 
na 27 maja 2015 r. Na zgłoszenia 
do Przeglądu „Teatralia 2015” cze-
kamy do 3 kwietnia br.

Zapraszamy dziecięce i mło-
dzieżowe zespoły teatralne do 
wzięcia udziału w naszym projek-
cie.

Anna Zaremba-Moulahcene, BOK

Biblioteka Publiczna im. Stanisła-
wa Staszica w Dzielnicy Bielany 
zaprasza wszystkich Mieszkań-
ców do udziału w grze biblio-
tecznej „Uratujmy Krainę Dobrej 
Książki”, w którą będzie można 
grać do 30 kwietnia 2015 r.

K raina Dobrej Książki zosta-
ła zaatakowana przez na-
jeźdźcę - legendarny Ród 

Antybooków. Oprawca zniszczył 
wszystkie książki, jakie znajdowa-
ły się w Krainie. Na kilka pokoleń 
książki odeszły w zapomnienie. Po 
wielu latach terroru, mieszkańcom 
Krainy Dobrej Książki oddało się 
obalić rządy Antybooków!

Poproszono nas, Ziemian, o 
pomoc! Znalazł się ktoś, kto sły-
szał o czasach, w których książki 
istniały. Wieczni naukowcy skon-
struowali maszynę, która zdolna 
jest do przekazywania treści ksią-
żek wypożyczanych w bibliotece i 
czytanych przez nas. Zawartość 
każdej książki, która zostanie od 
tej chwili wypożyczona trafi do 
Krainy Dobrej Książki!

Uczeni z Krainy Dobrej Książki 
marzą, aby docelowo maszyny 
umożliwiające przesyłanie treści 
książek tra� ły do każdej biblioteki 
na świecie, ale to Wy, nasi Drodzy 
Czytelnicy, zostaliście wybrani do 
tej misji - do sprawdzenia ich sku-
teczności i od Was zależy, czy projekt 
pomocy Krainie Dobrej Książki zo-
stanie rozciągnięty na całą Polskę, a 
później pozostałą część Ziemi. Ucze-
ni przygotowali spis dodatkowych 
misji, których wykonanie przyczyni 
się do poprawy sytuacji w Krainie. 
Dziennik misji otrzymacie w lokal-

„Uratujmy Krainę 
Dobrej Książki”

nym centrum dowodzenia, czyli w 
Waszej bibliotece.

Mieszkańcy Krainy Dobrej 
Książki chcą uhonorować każdego 
czytelnika, który zdecyduje się im 
pomóc, nadając mu jeden z tytu-
łów należnych niegdyś elitarnej 
kaście uczonych czytelników w ich 
świecie. Przygotowali również ze-
staw narzędzi i przywilejów przy-
znawanych za zasługi dla ich krainy 
(nagrody, kolejne poziomy, przy-
wileje, karty graczy). Szczególnie 
doceniane są zdolności przywód-
cze. Każdy, kto uformuje własny 
oddział ratunkowy może liczyć na 
szczególną wdzięczność mieszkań-
ców Krainy Dobrej Książki. 
Wszystkie niezbędne informacje 
dotyczące drogi awansu i przysłu-
gujących Wam nagród znajdziecie 
na blogu gry www.bibliotekabiela-
ny-gra.blogspot.com, a także na 
stronie internetowej Biblioteki 
www.bibliotekabielany.waw.pl.

JEDYNA NADZIEJA W TO-
BIE! POMÓŻ!

Aleksandra Majewska

Wypożyczalnia dla Dorosłych i 
Młodzieży Nr 12 zaprasza (do 
czytelni Biblioteki dla Dzie-
ci i Młodzieży Nr 27 przy Al. 
Zjednoczenia 19) na prelekcję 
poświęconą niezwykłym losom 
Wacława Sieroszewskiego – pi-
sarza, podróżnika, etnografa, 
Sybiraka.

Z esłanie na Syberię to kara 
odbierająca nadzieję na 
przyszłość. Jednak młody 

Wacław Sieroszewski w tych nie-
zwykle trudnych warunkach zajął 
się pracą literacką i naukową, pi-
sząc m.in. wybitną monogra� ę o 
Jakutach oraz powieść „Na kre-
sach lasów”. Podróżował po car-
skiej Rosji, odbył też fascynującą 

Wacław Sieroszewski – 
twórca niesłusznie zapomniany

podróż na Daleki Wschód. Jego 
wspomnienia i reportaże z podró-
ży są rzetelne pod względem na-
ukowym, a jednocześnie napisane 
lekko i dowcipnie.

W okresie dwudziestolecia 
międzywojennego - bardzo sławny, 
w czasach powojennych zupełnie 
zapomniany. Pragniemy przypo-
mnieć naszym czytelnikom postać 
tego niezwykłego pisarza, badacza 
Syberii, podróżnika i działacza 
niepodległościowego. Spotkanie 
poprowadzi Anna Gawłowska - 
polonista, historyk literatury.

Prelekcja odbędzie się 24 kwiet-
nia 2015 r. o godz. 17.00, wstęp 
wolny.

Aleksandra Majewska

Od 10 kwietnia, w Bibliotece 
Publicznej im. Stanisława 
Staszica na Bielanach oglądać 
będzie można wystawę „Wę-
drująca Galeria”. To ekspozycja 
nietypowa, porywająca siłą 
przekazu, nasycona emocjami 
i intrygująca. Prezentowane na 
niej prace są dziełami artystów 
z niepełnosprawnością inte-
lektualną, laureatów prestiżo-
wego konkursu plastycznego 
„Świat Nikiforów” realizowa-
nego przez Fundację „Wspólna 
Droga” - United Way Polska.

T ych, którzy z taką sztuką 
mają do czynienia po raz 
pierwszy, zaskoczy zapewne 

siła talentu jej twórców, profesjo-
nalizm, operowanie barwą, formą 

Wędrujące Nikifory w Bibliotece

oraz niepowtarzalne widzenie ota-
czającego nas świata. Do zapozna-
nia się ze sztuką niepełnospraw-
nych artystów Biblioteka zaprasza 

od 10 kwietnia do 19 maja 2015 r. 
Wystawę otworzy wernisaż, w 
trakcie którego odbędzie się au-
kcja kilku obrazów z kolekcji Ni-
kifory. Inauguracji towarzyszyć 
będzie występ pieśniarki i piosen-
karki Agnieszki Kowalczyk.

„Wędrująca Galeria” rozpoczę-
ła swoją podróż w 2010 r. i gościła 
w 25 � liach Biblioteki Publicznej 
Dzielnicy Praga Południe. Można 
ją było także oglądać m.in. w bu-
dynku Millenium Plaza, jako wy-
stawę towarzyszącą Niewidzialnej 
Galerii.

Więcej informacji:
m.kosmala-waluchowska@bi-

bliotekabielany.waw.pl

Monika Kosmala-Waluchowska 
– animator kultury
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Uczniowie Szkoły Podstawowej w Święcicy
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Od kilku tygodni Mieszkańcy 
Bielan mogą zgłaszać swoje pomy-
sły na nowe książki i audiobooki, 
które wzbogacą zasoby biblioteczne 
na Bielanach. Skąd wziął się pomysł 
na taką inicjatywę?

Jako osoba, która czyta kilka-
naście książek w miesiącu, jestem 
częstym gościem w bielańskich 
bibliotekach. Mimo nieustannie 
poszerzanej oferty przez Bibliote-
ki, uważam że nadal jest za mało 
nowości, które satysfakcjonowały-
by wszystkich. Im większe możli-
wości finansowe będą miały Bi-
blioteki, tym więcej różnorodnych 
pozycji będą mogły zakupić. Dla-
tego postanowiłam złożyć ten pro-
jekt i starać się o do� nansowanie 
zakupów. 

Czym udało się Pani przekonać 
mieszkańców, żeby wybrali właśnie 
ten projekt?

Audiobooki i książki dla Bibliotek
Rozmowa z Marianną Irek, pomysłodawczynią projektu wyłonionego w ramach Budżetu Partycypacyjnego na rok 2015.

Myślę, że to nie ja przekonałam 
mieszkańców, by wybrali ten pro-
jekt, on po prostu tra� ł w ich po-
trzeby. W końcu nie jestem jedyną 
osobą, która korzysta z Biblioteki. 
Z pewnością pomogły również 
plakaty i ulotki, które rozniosłam 
po wszystkich placówkach. Bardzo 
zależało mi na powodzeniu tego 
przedsięwzięcia,  ale to mieszkań-
cy tak naprawdę dostrzegli zalety 
i zagłosowali na ten projekt. To oni 
wygrali, dzięki nim możemy teraz 
wybrać, jakie nowe książki będzie-
my mogli przeczytać.

Pierwszy etap zgłaszania po-
mysłów na nowe książki trwa do 31 
marca. Kiedy możemy się spodzie-
wać kolejnej edycji, ile ich będzie?

W sumie będą dwie takie edy-
cje, pierwsza kończy się 31 marca, 
druga 30 września. Po zakończe-
niu zgłaszania pomysłów, biblio-

teki będą miały czas na przeanali-
zowanie ich oraz dokonanie zaku-
pów. Książki zakupione z puli 
budżetu partycypacyjnego na rok 
2015 będą dodatkowo oznaczone, 
tak, aby każdy kto weźmie taką 
książkę do ręki, wiedział, że jej 
zakup został zrealizowany dzięki 
mieszkańcom, którzy głosowali na 
ten projekt w zeszłym roku.

Czy brała Pani udział w obecnej 
edycji budżetu partycypacyjnego na 
rok 2016? Jeśli tak, to  jaki pomysł 
będzie Pani teraz promowała?

Tak, w tym roku również zło-
żyłam projekt. Jest to wniosek o 
„Do� nansowanie zakupu książek 
z dużymi literami, audiobooków i 
czytników dla dzieci, osób star-
szych i niedowidzących” oczywi-
ście dla Bibliotek Publicznych na 
Bielanach. Tegoroczny projekt 
może nie tra� a w moje potrzeby, 

jest raczej odpowiedzią na potrze-
by innych czytelników, przycho-
dzących do bielańskich placówek. 
Jest bardzo dużo osób zaintereso-
wanych taką propozycją. O takie 
książki pytają zarówno starsi lu-
dzie, jak i rodzice dzieci, mających 
problemy z nauką. Niestety w bie-
lańskich bibliotekach jest bardzo 
mało pozycji spełniających zało-
żenia tego projektu (ok. 200 sztuk 
na całych Bielanach - wliczone są 
w to również pozycje dla dzieci i 
młodzieży). Spowodowane jest to 
małą dostępnością takiego asorty-
mentu w hurtowniach oraz wyso-
ką ceną. Rozwiązaniem jest dodat-
kowe finansowanie z budżetu 
partycypacyjnego. Dzięki temu nie 
ucierpią na tym zakupy nowości 
wydawniczych i każdy znajdzie coś 
dla siebie.  Jeżeli chodzi o zakup 
czytników,  chciałabym aby nasze 
biblioteki szły z duchem czasu. 

Spróbujmy wprowadzić je w naszej 
dzielnicy - to może być korzystne 
rozwiązanie nie tylko dla opisa-
nych odbiorców projektu.

Rozmawiał Paweł Hołubiec

Marianna Irek
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N a wstępie chciałbym poru-
szyć sprawę pozostającą w 
zainteresowaniu właścicie-

li psów i obowiązku stosowania się 
przez nich do przepisów Regula-
minu utrzymania czystości i po-
rządku na terenie miasta stołecz-
nego Warszawy. Zgodnie z tym 
regulaminem psy na terenach 
przeznaczonych do wspólnego 
użytku powinny być wyprowadza-
ne na smyczy, a zwierzęta agresyw-
ne lub mogące stanowić zagrożenie 
dla otoczenia, również w kagańcu 
i pod opieką osób dorosłych. 
Wprawdzie przepisy dopuszczają 
zwolnienie psa ze smyczy, ale tylko 
w miejscach mało uczęszczanych 
przez ludzi oraz na obszarach 
oznaczonych jako wybieg dla psów. 
Wiemy, że na terenach bielańskich 
osiedli mieszkaniowych praktycz-
nie nie ma miejsc, które można 
określić mianem mało uczęszcza-
nych przez ludzi, a obszarów ozna-
czonych jako wybieg dla psów, 
poza jednym przypadkiem w Par-
ku Herberta, praktycznie nie ma. 
Samo egzekwowanie od mieszkań-
ców licznych obowiązków bez da-
wania niczego w zamian, nie przy-
niesie oczekiwanych rezultatów. 
Dlatego Straż Miejska wystąpiła z 
propozycją utworzenia kolejnego 
takiego miejsca, wskazując lokali-
zację na terenie przyległym do 
Parku Chomicza. Przygotowany 
przez nas projekt zawierający 
wstępny zarys techniczny został 
przedłożony władzom dzielnicy 
oraz kierownictwu WSBM Cho-
miczówka. Realizacja tego projek-

Z notatnika 
Miejskiego Strażnika

tu wymaga jednak 
akceptacji przewod-
niczących poszczególnych kolonii 
osiedla, dlatego liczymy na Pań-
stwa poparcie w tej kwestii.

 Mijający miesiąc owocował 
licznymi spotkaniami z mieszkań-
cami, na których poruszane były 
sprawy związane ze stanem bezpie-
czeństwa, czystością na terenie 
dzielnicy, jak również problemem 
postoju pojazdów. Niektóre zgło-
szone sprawy wydają się łatwe w 
realizacji, jak wyegzekwowanie w 
niedługim czasie usunięcia suchego 
drzewa przy ul. Wrzeciono, czy 
podjęcia skutecznych działań w 
celu zamontowania dodatkowego 
oświetlenia poprawiającego bezpie-
czeństwo w rejonie ul. Marymonc-
kiej. Jednak najczęściej poruszanym 
i wzbudzającym emocje proble-
mem pozostaje kwestia postoju 
pojazdów na podwórkach, przed 
wejściami do klatek schodowych, 
na placach zabaw, zastawianie alta-
nek śmietnikowych czy garaży. 
Niestety nie w każdym ze wskaza-
nych przypadków są podstawy 
prawne do podejmowania inter-
wencji, o czym zainteresowani zo-
stali poinformowani. Biorąc pod 
uwagę liczne zapytania dotyczące 
tej problematyki, chciałbym przy-
bliżyć niektóre zapisy ustawy Prawo 
o ruchu drogowym. Nowelizacja tej 
ustawy, która miała miejsce w 2010 
r. dała nam możliwość podejmowa-
nia interwencji również poza dro-
gami publicznymi, strefami ruchu 
i strefami zamieszkania, ale tylko w 
zakresie wynikającym ze znaków i 

sygnałów drogowych. 
W praktyce oznacza to, 
że kierujący pojazdem, 
który pozostawi pojazd 
na placu zabaw, na ca-
łej szerokości chodni-
ka, przed wejściem do 
klatki schodowej, za-
stawi drzwi garażowe 
lub altankę śmietniko-
wą, a teren ten nie jest 
drogą publiczną  i nie 
jest w sposób prawi-
dłowy oznakowany 
jako strefa ruchu lub 
strefa zamieszkania, 
nie popełnia wykro-
czenia. Na terenach 
takich nie mają zasto-
sowania przepisy doty-
czące tamowania lub 
utrudniania ruchu, a 
interwencje można 
podjąć tylko w przy-
padku niezastosowa-
nia się kierującego do 
ustawionego znaku 
drogowego. 

Maciej Świątek 
Z-ca Naczelnika 

Oddziału

8 marca ruszyła  II linia war-
szawskiego metra.   Większość  
nowych stacji zbudowano przy 
użyciu prętów żebrowanych 
wyprodukowanych w bielań-
skiej Hucie ArcelorMittal War-
szawa. W sumie wykorzystano 
ich ponad  20 tysięcy ton.  

B udowę odcinka central-
nego II linii metra roz-
poczęto  we wrześniu  
2010 r. Liczy on 6,1 ki-

lometrów, w tym 600 m tunelu 
pod Wisłą oraz  500 m tunelu łą-
czącego I i II linię metra. Obejmu-
je 7 stacji, położonych na głębo-
kości od 13 do 23 m. To właśnie 
przy ich budowie wykorzystano 
pręty  żebrowane, wyprodukowa-
ne w Hucie ArcelorMittal Warsza-
wa. 

– To kolejny ważny obiekt zbu-
dowany w Warszawie przy użyciu 
produkowanej przez nas stali. Na-
sze pręty żebrowane znajdują się 
już w trybunach stadionu Legii, w 
budynku niedawno otwartego 
Muzeum Historii Żydów Polskich;  
teraz znalazły się w konstrukcjach  
stacji II linii metra. Można zatem 
powiedzieć, że nasze stalowe pręty 
dotąd służyły warszawiakom pod-
czas wydarzeń sportowych i kul-
turalnych, teraz staną się cząstką 
nowoczesnych rozwiązań komu-
nikacyjnych – tak bardzo potrzeb-
nych w zakorkowanej Warszawie 
– podkreśla Marek Kempa, prezes 

Metro z bielańskiej stali

zarządu Huty ArcelorMittal War-
szawa. 

Nowe stacje metra mają wyjąt-
kowy wystrój. Są kolorowe. Biały, 
żółty, czerwony, szary, � oletowy, 
zielony i niebieski – każda stacja 
ma swoją barwę. 

Autor koncepcji architekto-
nicznej II linii warszawskiego me-
tra Andrzej Chołdzyński do 
współpracy zaprosił Wojciecha 
Fangora, światowej sławy malarza 
i przedstawiciela nurtu op-art, któ-
ry stworzył  projekt końcowego 
wystroju stacji. Efektem są wielkie 
kolorowe napisy na całej długości 
ścian (120 m) wszystkich siedmiu 
stacji zawierające ich  nazwy, wy-
pisane charakterystycznym  kro-
jem liter autorstwa Wojciecha 
Fangora.  W ten sposób na siedmiu 
stacjach warszawskiego metra po-
wstała największa podziemna ga-

leria op-artu. 92-letni Wojciech 
Fangor to jeden z najbardziej zna-
nych polskich artystów: malarz, 
gra� k, współtwórca polskiej szko-
ły plakatu. Jako jedyny Polak miał 
indywidualną wystawę swoich 
prac w nowojorskim Muzeum 
Guggenheima. 

Budowa II linii warszawskiego 
metra jest współfinansowana 
przez Unię Europejską ze środków 
Funduszu Spójności w ramach 
Programu Infrastruktura i Środo-
wisko. 

Docelowo II linia ma się skła-
dać z 28 stacji i mieć długość 31 
km. Obecny harmonogram zakła-
da, że po trzy następne stacje w 
obu kierunkach zostaną zrealizo-
wane do 2018 r., zaś następne od-
cinki  powstaną do 2020 r. 

Ewa Karpińska

Od dnia22 kwietnia br.– w 
którym obchodzimy Między-
narodowy Dzień Ziemi  – w 
bielańskim ratuszu będzie 
można oglądać wystawę pt. 
„STOP zaśmiecaniu lasów”. 
Ekspozycja jest pokłosiem 
konkursu zorganizowanego w 
r. 2011 przez Stowarzyszenie 
Polskich Artystów Karykatury 
we współpracy z Dyrekcją 
Generalną Lasów Państwo-
wych. Konkurs odbywał się 
pod Patronatem Honorowym 
Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych, podobnie jak 
sama wystawa. Zobaczymy 
prace m.in. Witolda Mysy-
rowicza, Edwarda Lutczyna, 
Henryka Sawki. 

P oczątki obchodów Dnia 
Ziemi na świecie sięgają 
roku 1970, kiedy to aktywi-

ści z nurtów proekologicznych 
postanowili nazwać organizowane 
22 kwietnia akcje Dniem Ziemi. 

„STOP zaśmiecaniu lasów”
Sukces tego pomysłu stał się zaczy-
nem dorocznych obchodów, które 
wypromował Gaylord Nelson, 
amerykański senator, wspierający 
ochronę środowiska. Podczas mi-
nionych 40 lat Dzień Ziemi zyskał 
17 000 partnerów i organizacji, 
którzy efektywnie włączyli się w 
ochronę środowiska. Dzień ten 
obchodzony jest już w 192 krajach. 
Ponad miliard osób rokrocznie 
uczestniczy w wydarzeniach orga-
nizowanych w ramach obchodów 
Dnia Ziemi (za: bpn.com.pl).Wy-
stawa w bielańskim ratuszu rów-
nież została przygotowana specjal-
nie na tę okazję. Zapraszamy do jej 
oglądania! I oczywiście zachęcamy 
do dbania o czystość naszych la-
sów i propagowania zachowań 
sprzyjających ochronie środowi-
ska naturalnego.

Ideą  ogólnopolskiego konkur-
su „STOP zaśmiecaniu lasów” 
było wsparcie leśników w ich wal-
ce z patologicznymi wobec przy-
rody postawami, udzielone przez 

zawsze wrażliwych na kwestie 
społeczne karykaturzystów. Doro-
bek konkursu i poziom artystycz-
ny prac, które tworzą wystawę, 
pokazuje jak ważnym dla ich au-
torów jest problem zaśmiecania 
lasów. Wystawa jest swego rodza-
ju artystycznym orężem, piętnu-
jącym negatywne wobec przyrody 
zachowania– poprzez humor, żart 
i satyrę, skłania również do re� ek-
sji. 

Ekspozycja oddziałuje na 
wrażliwość nawet najmłodszych 
odbiorców. Znajdą oni na prezen-
towanych planszach także bliskich 
sobie bohaterów, zmagających się 
z problemami wynikającymi z 
traktowania lasów przez współ-
czesnych wandali jako wysypiska 
śmieci. 

Wystawę można oglądać do 
końca maja br., w godzinach pracy 
urzędu (ul. Żeromskiego 29, wej-
ście od ul. Jarzębskiego).  

PJE, WOŚ

Stacja metra Rondo Daszyńskiego
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Jeśli starszy człowiek jest sa-
motny, a w dodatku nie ma do-
kąd pójść, nie wie co zrobić z 
pustym czasem – traci chęć do 
życia. Bardzo ważne jest więc 
istnienie placówek powoływa-
nych po to, aby starość była 
okresem dalszego rozwoju, a 
nie regresji. Na Bielanach jest 
ich sporo – Kluby Seniora, dwa 
Ośrodki Wsparcia – ale już 20% 
mieszkańców dzielnicy zalicza-
nej do najstarszych w War-
szawie to osoby powyżej 60. 
roku życia i dla podopiecznych 
zaczyna brakować miejsc. 

W Ośrodku Wsparcia dla 
Seniorów Nr 1 (przy Al. 
Zjednoczenia) też robi 

się coraz ciaśniej, bo przybywa 
osób zainteresowanych korzysta-
niem z jego usług, a lokal mały i 
zajęcia trwają jak dzień długi.

Od 8.00 do 15.00 przebywają 
tu seniorzy kierowani przez OPS 
na pobyt dzienny. Od 15.00 do 
19.00 czynny jest Klub Seniora – 
dla bielańczyków 50+. Przy Ośrod-
ku istnieje Grupa Wsparcia dla 
opiekunów i osób z chorobą Al-
zheimera – odbywają się spotkania 
członków grupy, konsultacje z psy-
chologiem i zajęcia terapeutyczne. 
Ma tu też siedzibę koło dzielnico-
we Związku Kombatantów RP i 
BWP.

W ubiegłym roku podopiecz-
nymi Ośrodka było 39 osób z po-
bytu dziennego i 190 z Klubu 
Seniora. Niektóre zajęcia odbywa-

Czas aktywności
ją się poza terenem placówki. 
Szkoła Podstawowa Nr 133 uży-
cza sali gimnastycznej, a dzięki 
życzliwości para� i pw. św. Zyg-
munta w dolnej sali kościoła or-
ganizowane są etniczne tańce w 
kręgu. W ogóle oferta imponuje 
rozmachem i pomysłowością oraz 
– oczywiście – wykorzystuje me-
tody polecane przez gerontologię 
społeczną. Czy wiecie, co to arte-
terapia? To aktywizacja rąk i umy-
słów poprzez plastykę. Piękne są 
te rękodzieła – gobeliny, korale, 
kwiaty, a także: fryzury i makija-
że! Choreoterapia to tańce – 

wspomniane w kręgu, na siedząco 
czy wieczorki i zabawy taneczne. 
Ludoterapia to zajęcia związane 
ze sztuką ludową, estetoterapia to 
wszelaki kontakt ze sztuką: pro-
jekcje � lmowe w Ośrodku, wspól-
ne wyjścia do kin, teatrów, � lhar-
monii, a także zajęcia w sekcji 
teatralnej. W ubiegłym roku na 
przykład „aktorzy” z OWDS przy-
gotowali i wystawili trzy spektakle 
– „Szukając sensu”, „Akademia 
Pana Kleksa”, „Do Betlejem”, kilka 
okolicznościowych i patriotycz-
nych montaży słowno-muzycz-
nych, brali udział w konkursach 
„Seniorzy mają talent”, w XII 
Ogólnopolskim Przeglądzie Ama-
torskiej Twórczości Artystycznej 
Seniorów oraz w VII Żoliborskim 
Przeglądzie Śpiewających Senio-
rów.

Irma Wieczorkowska-Bednarek

D zień ten, ustanowiony 
przez  parlament  w 
2011 r. na dzień 1 mar-
ca, obchodzono w War-

szawie i Krakowie, we Wrocławiu, 
Gdańsku i Opolu – wszędzie, gdzie 
przypominają o Nich pomniki, 
więzienne cele, płyty straceń, 
cmentarze. 

Dla majora Wacława Sikorskie-
go był to okres pracowity, bo ów 
mieszkaniec Bielan, członek Bie-
lańskiego Klubu Kombatanta, jest 
jednym z dwóch warszawskich 
skazańców żyjących do dziś, po-
nieważ Bierut, w przypływie łaska-
wości, zamienił im wyroki śmierci 
na dożywocie. Drugim jest pan 
Witalis Skorupka z Mokotowa. Pan 
Wacław zaś uważa, że jako świadek 
tamtego czasu nie ma prawa od-
mawiać uczestnictwa. Chętnie spo-
tyka się z młodzieżą i – na przykład 
– poświęcił cały dzień na prelekcje 
w naszym Ośrodku Wsparcia dla 
Seniorów Nr 1: dla podopiecznych 
i dla Klubu Seniora.

W chwili wybuchu wojny miał 
czternaście lat, mieszkał z rodzi-
cami na Pelcowiznie i był uczniem 
gimnazjum mechanicznego. 
W 1943 r. podjął studia w Wyższej 
Szkole Budowy Maszyn (Wawel-
berga), której Niemcy nie zamknę-
li. W czasie Powstania Warszaw-
skiego w domu państwa Sikorskich 
mieścił się punkt sanitarny AK i 
„Bocian” pomagał personelowi. 
Jednak rodzice postanowili prze-
nieść się do Choszczówki, gdzie 
mieszkała babcia. Tam zastało ro-
dzinę wyzwolenie Pragi. 

Wrócili w październiku 1944 r. 
Dom był spalony. Front przebiegał 
na linii Wisły. Po jednej stronie 
stali Niemcy, a po drugiej, praskiej 

Na warcie pamięci
Trzeba odnaleźć szczątki, które kryje ziemia i ekshumować. Jeśli specjaliści z 
Polskiej Bazy Genetycznej O� ar Totalitaryzmów rozpoznają DNA, bezimienny 
odzyska tożsamość. W kilkadziesiąt lat po egzekucjach, na tegorocznej konfe-
rencji z udziałem prezydenta RP i rodzin o� ar komunistycznego terroru – z okazji 
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, podano nazwiska kolejnych 
zidenty� kowanych członków powojennego podziemia. 

stronie wojska radzieckie i LWP. 
Natychmiast powołano Wacka do 
służby wojskowej. Miał dziewięt-
naście lat, ukończone gimnazjum, 
rozpoczęte studia, więc skierowano 
go do szkoły oficerskiej. Widać 
nowa władza nie bardzo ufała hasłu 
„Nie matura, lecz chęć szczera zro-
bi z ciebie o� cera”, skoro pilnie szu-
kała odpowiednich kandydatów. 

Ukrył przynależność do AK i 
otrzymał przydział do szkoły łącz-
ności. Wykształconego radiotele-
gra� stę Sikorskiego przerzucano a 
to do wyzwolonej Warszawy, a to 
do Krakowa, wreszcie w 1945 r. 
uznano go za potrzebnego Mini-
sterstwu Obrony Narodowej. Po 
rozwiązaniu w 1945 r. Armii Kra-
jowej, znalazło się tam wielu daw-
nych kolegów „Bociana”, którzy 
przyrzekali: „Uczynić wszystko, co 
w mojej mocy, dla wyzwolenia Pol-
ski z pęt niewoli bolszewickiej oraz 
krajowych czynników komuni-
stycznych i dla osiągnięcia tego celu 
ponieść wszystkie o� ary, aż do o� a-

ry życia włącznie” (z roty przysięgi 
dla członków Zrzeszenia WiN).

Tymczasem bezpieka musiała 
nie spuszczać z oczu o� cera Ludo-
wego Wojska Polskiego, który za-
taił przynależność do AK i miał 
przyjaciół w podziemiu. W lipcu 
1948 r. kolega z MON poinformo-
wał pana Wacława, że trzeba je-
chać na Okęcie, bo wysiadła radio-
stacja. Jednak panowie w samo-
chodzie sprostowali, że – niestety 
– jedzie na Rakowiecką. Areszto-
wanego za (rzekomą!) działalność 
szpiegowską na rzecz wrogich 
agentur krajowych i zagranicz-
nych, szykanowano, zastraszano, 
torturowano, zmuszano do podpi-
sywania sfabrykowanych protoko-
łów. W celi obliczonej na 25 więź-
niów siedziało ich 120. W styczniu 
1949 r. odbyła się rozprawa przed 
Wojskowym Sądem Rejonowym, 
który skazał 22-letniego „zdrajcę 
ojczyzny” na karę śmierci. W trzy 
miesiące później, po odwołaniu do 
Bieruta, została zmieniona na do-
żywocie, a skazanego zaczęto prze-
rzucać z więzienia do więzienia. 
„Zaliczył” wtedy Rawicz, Sztum, 
Wronki... Jako więzień szczególnie 
niebezpieczny nie miał prawa do 
spacerów. Zapadł na gruźlicę. 

Minęło osiem lat. W lutym 
1958 r. wszedł do celi strażnik i 
poinformował pana Wacława, że 
wychodzi na wolność. Z wyrokiem 
dożywocia? Okazało się, że rok 
temu odbył się zaoczny proces, na 
którym – z kolei – dożywocie za-
mieniono na 10 lat. Potem doszła 
amnestia i w konsekwencji okaza-
ło się, że skazany Sikorski siedzi 
już o rok za długo. 

Irma Wieczorkowska-Bednarek

Wacław Sikorski

Ludoterapia w OWdS Nr 1

Życie przemija 
jednak pamięć o kochanej osobie 

pozostaje w sercach na zawsze

Grażynie Zachar
wyrazy głębokiego 

współczucia i słowa otuchy
z powodu śmierci

Ojca
składają 

pracownicy Wydziału Obsługi 
Mieszkańców

Ze smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość

o śmierci naszej koleżanki

Agnieszki 
Kotlarskiej

Składamy wyrazy głębokiego 
współczucia rodzinie

Kierownictwo i Pracownicy
Bielańskiego Ośrodka Kultury

Z wielkim żalem i smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość

o śmierci naszej koleżanki

Małgorzaty
Franaszczak

Rodzinie i najbliższym 
składamy wyrazy 

głębokiego współczucia

Zespół Kultury 
oraz Zespół Promocji

 i Komunikacji Społecznej

Pani Naczelnik 
Wydziału Obsługi Mieszkańców

Grażynie Zachar
wyrazy głębokiego 

współczucia i słowa otuchy
z powodu śmierci

Ojca

składa 

Zarząd Dzielnicy Bielany 
m.st. Warszawy

Naszej drogiej Koleżance 
Joannie 

Leszczyńskiej 
wyrazy głębokiego 

współczucia oraz słowa 
otuchy w trudnych chwilach

po stracie 

Syna
składają 
koleżanki i koledzy 

z Dzielnicowej Komisji Dialo-
gu Społecznego w Dzielnicy 

Bielany m.st. Warszawy 
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Mirosław Pasterak, mieszka-
niec Bielan, emerytowany in-
żynier, jest kibicem piłkarskim. 
Jego zapał jednak stopniowo 
maleje przez błędy sędziów. 
By wyeliminować kontrower-
syjne decyzje sędziowskie, pan 
Pasterak od 20 lat postuluje 
wprowadzenie dodatkowych 
sędziów bramkowych – po 
dwóch na każdą bramkę. W 
2007 r. FIFA odpisała inżynie-
rowi, że jego postulaty zostaną 
wzięte pod uwagę. Niedługo 
po tym, w europejskich prze-
pisach wprowadzono zapis o 
dodatkowym sędzi - asysten-
cie. Gdyby postulaty inżyniera 
zostały wprowadzone, wtedy 
na boisku i jego okolicach 
byłoby 22 piłkarzy i 7 sędziów 
(sędzia główny, dwóch sędziów 
autowych i 4 sędziów bramko-
wych, którzy powinni stać 5,5 
m od słupków, na przecięciu 
linii bramkowej z boczną linią 
pola bramkowego). 

Bielański prekursor zmian sędziowania
Rozmowa z Mirosławem Pasterakiem, bielańczykiem, pomysłodawcą sędziów bramkowych

Czy w kontekście Pana pomysłu 
dodatkowych sędziów bramko-
wych, można powiedzieć, że Bielany 
staną się stolicą rewolucji w nowych 
przepisach FIFA?

– Chyba nie. W tej sprawie 
trafiłem z dokumentami do 17 
instytucji polskich i zagranicz-
nych. Polski Związek Piłki Nożnej 
zakwali� kował ją pozytywnie, po-
dobnie Ministerstwo Sportu. Pi-
smo wysłałem do Światowej Fede-
racji Piłkarskiej, z Blatterem na 
czele. Tamtejszy urzędnik odpisał, 
że moja propozycja jest interesu-
jąca, ale oni mają dużo podobnych. 
Zapewnił, że moja sprawa zostanie 
rozpatrzona. Było to 6 lat temu. Do 
tej pory się jednak ze mną nie kon-
taktują. W ważnej sprawie pan 
Blatter pozwala sobie, żeby odpo-
wiadał urzędnik. Może on w ogó-
le nic nie wie o moim pomyśle.

Czy próbował Pan swoim po-
mysłem zainteresować działaczy 
sportowych na Bielanach?

– Tak, w sekretariacie Akade-
mii Wychowania Fizycznego od-
dałem jeden egzemplarz wniosku, 
w którym opisałem swój pomysł. 
Jeden trener AWF ocenił mój po-
mysł pozytywnie. 

Czy jakaś organizacja piłkarska 
zapraszała pana na konsultacje w 
sprawie sędziów bramkowych? Czy 
interesuje się Pan wynikami bielań-
skich drużyn piłkarskich?

– Żadna organizacja nie wystą-
piła z taką inicjatywą. Natomiast 
nie mam okazji kibicować np. 
„Hutnikowi Warszawa”. Ta druży-
na swego czasu otarła się nawet o 
pierwszą ligę. Obecnie mecze pił-
karskie oglądam w telewizji.

Kto jest Pana ulubionym pił-
karzem?

– Oczywiście „Zibi”, czyli Zbi-
gniew Boniek. Obecnie prezes 
PZPN.

Czy czytelnicy „Naszych Bielan” 
mogą coś więcej dowiedzieć się o 
Panu?

– W młodości studiowałem na 
wydziałach politechnicznych Aka-
demii Górniczo-Hutniczej w Kra-
kowie. Tam zajmowaliśmy się 
sportem, w szczególności lekką 
atletyką. 

W powiecie pułtuskim mamy 
od wielu lat działkę. Tam zorgani-
zowałem drużynę piłkarską, która 
brała udział na przykład w czwór-
meczu drużyn m.in. z: Gąsiorowa, 
Popowa i Serocka. 

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Olga Gajda

Pierwsze wystąpienie pana Mirosława do PZPN – rok 1999 r. 
Później do: Polskiego Komitetu Olimpijskiego; Ministerstwa Sportu; 
FIFA (Światowa Organizacja Piłkarska) oraz angielskiej, szkockiej, 
walijskiej i irlandzkiej federacji, tj. członków Board. Pan Pasterak 
proponuje, by sędziowie bramkowi mieli prawo głosu w sprawie 
czy:

– piłka całym obwodem przekroczyła linię bramkową,
– obrońca we własnym polu karnym sfaulował przeciwnika

W marcu na warszawskich 
Bielanach, na terenach Akade-
mii Wychowania Fizycznego, 
we współpracy z władzami 
uczelni oraz dzielnicy swoją 
akademię otworzył pierwszy 
w Polsce profesjonalny zespół 
snookera - Krooger Team. Jego 
reprezentantami są najlepsi 
krajowi gracze, a długotermi-
nowe cele zakładają walkę o 
zawodowe mistrzostwo świata 
oraz medale olimpijskie.

Z aczynaliśmy pół roku temu, 
teraz mamy swój dom, w 
którym stanął profesjonal-

ny stół do snookera. Dopiero dru-
gi taki w Polsce i pierwszy w War-
szawie - z zadowoleniem przyzna-
je założyciel i menedżer Krooger 
Teamu, Przemek Kruk. - Zamie-
rzamy tra� ć z programem do szkół 
i przedszkoli, gdzie prezentację 
snookera będziemy łączyć z zaba-
wą i edukacją, a przy okazji będzie-
my też szukać talentów. To właśnie 
spośród tych dzieciaków mam na-
dzieję dochować się mistrza świa-
ta i olimpijczyków - zdradza plany 
Kruk, podkreślając, że snooker jest 
jednym z głównych kandydatów 
do włączenia do programu igrzysk 
olimpijskich w 2020 r. w Tokio.

Pierwszy zawodowy 
team snookera na AWF-ie

Oficjalnemu uruchomieniu 
akademii Krooger Teamu towarzy-
szyła konferencja prasowa, której 
współgospodarzami byli rektor 
AWF Andrzej Mastalerz oraz za-
stępca burmistrza dzielnicy Biela-
ny Grzegorz Pietruczuk. Obaj za-
pewnili o swoim poparciu dla te-
amu i wyrazili gotowość do dalszej 
współpracy.

Nasz pomysł popiera Shaun 
Murphy, mistrz świata sprzed 10 lat 
i jeden z najlepszych snookerzy-
stów obecnie. „Nikt nie wierzył, że 
zdobędę mistrzostwo świata w 
2005 r. Jednak jeśli wszyscy grają w 
jednej drużynie i nie brakuje wiary, 
to można osiągnąć każdy cel. 
Udzielając swojego poparcia, mo-

żecie stać się częścią czegoś bardzo 
wyjątkowego i sprawić, że marzenia 
Polaków staną się rzeczywistością. 
Nie ma rzeczy niemożliwych”.

Wiary tej nie brakuje na pewno 
Krukowi. - Zdaję sobie sprawę, że 
snooker to nie piłka nożna i znale-
zienie sponsorów dla realizacji celów 
jest szczególnie trudne. Dlatego na 
tym początkowym etapie staramy się 
dotrzeć głównie do osób decyzyj-
nych, które są jednocześnie pasjona-
tami tej niesamowicie wciągającej 
dyscypliny sportu - przyznaje szef 
Krooger Teamu, którego zawodni-
kami są Kacper Filipiak, Michał 
Zieliński i Grzegorz Biernadski.

Redakcja

Wsparcie merytoryczne, 
uatrakcyjnienie oferty progra-
mowej zajęć i imprez oraz roz-
wój programów upowszech-
niających sport i rekreację to 
główne założenia umowy o 
współpracy podpisanej mię-
dzy m.st. Warszawą a Akade-
mią Wychowania Fizycznego 
Józefa Piłsudskiego.

B iuro Sportu i Rekreacji 
Urzędu m.st. Warszawy 
wypracowało porozumie-

nie z Akademią Wychowania Fi-
zycznego Józefa Piłsudskiego w 
Warszawie mające na celu podno-
szenie poziomu usług społecznych 

Ścisła współpraca 
Warszawy z AWF

w zakresie sportu i rekreacji dla 
mieszkańców.

– Dzięki podpisanej umowie 
będziemy mogli liczyć na wspar-
cie Akademii Wychowania Fi-
zycznego w realizowanych przez 
nas projektach. Dodatkowo AWF 
poprowadzi z nami nowe progra-
my upowszechniające sport 
wśród mieszkańców oparte o naj-
nowsze, międzynarodowe stan-
dardy. My natomiast będziemy 
dzielić się swoim doświadcze-
niem w dotychczas przeprowa-
dzanych przez nas inicjatywach, 
a także zapewnimy możliwość 
odbycia praktyk studenckich. – 
powiedział po podpisaniu umo-
wy Janusz Samel, dyrektor Biura 
Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. 
Warszawy.

Współpraca dotyczyć będzie 
m.in. wsparcia ze strony AWF w 
opracowaniach merytorycznych 
dotyczących priorytetów w pro-
gramach sportowo-rekreacyjnych 
dla mieszkańców, takich jak nowo-
rozpoczynany program „Aktywny 
Warszawiak”. Dodatkowo wspól-
nie określone będą cele akcji ma-
jących służyć zwiększaniu aktyw-
ności � zycznej, czy upowszechnia-
nia aktywnego stylu życia.

Redakcja

Z wielkim żalem i smutkiem 
żegnamy naszego przyjaciela, 

człowieka pełnego dobroci 
i życzliwości, wieloletniego 
wiceprezesa Towarzystwa 

Krzewienia Kultury Fizycznej 
„Chomiczówka”

śp.
 Antoniego Bąka

Rodzinie składamy wyrazy 
głębokiego współczucia

Zarząd TKKF „Chomiczówka”

Mirosław Pasterak

Prof. Andrzej Mastalerz, Przemysław Kruk i Grzegorz Pietruczuk

Fo
t. 

O
. G

aj
da

Fo
t. 

Ar
ch

. A
W

F



18 Nasze Bielany nr 3/2015SPORT

Ogłoszenia drobne

7 marca 2015 r. w Hali Gier 
Akademii Wychowania Fi-
zycznego w Warszawie przy 
ul. Marymonckiej 34 już po 
raz trzeci odbył się Finałowy 
Turniej Walk Rycerskich. 

P olska Liga Walk Rycerskich 
jest jedną z pierwszych tego 
typu na świecie. Polacy są 

prekursorami tego niezwykle wi-
dowiskowego sportu, który zysku-
je coraz większą popularność, 
nawet w tak egzotycznych dla ry-
cerstwa państwach jak USA, Nowa 
Zelandia, Argentyna czy Republi-
ka Południowej Afryki (!). 

Na warszawskim turnieju zo-

Finałowy Turniej Walk 
Rycerskich na Bielanach

baczyliśmy kilkanaście drużyn z 
całej Polski: ze Śląska, Małopolski, 
Lubelszczyzny, Ziemi Łódzkiej i 
Sieradzkiej, Mazur, Pomorza, a 
nawet ziem Pomorza Zachodnie-
go. Stolicę reprezentowały aż trzy 
drużyny, w tym lider tabeli sezonu 
2014/2015 i wielokrotny mistrz 
kraju – drużyna „Dies Irae”.

Widzowie mieli okazję zoba-
czyć widowiskowe starcia zawod-
ników. Nie zabrakło emocji na 
wysokim poziome.

Uroczystego otwarcia dokonał 
zastępca burmistrza dzielnicy Bie-
lany Artur Wołczacki.

Paweł Hołubiec

Wcale nie chodzi o to, żeby 
się ścigać. Ważniejsza jest 
przyjemność z tego, że robi 
się coś dla siebie, radość z 
bycia razem. Zresztą wystarczy 
spróbować – endor� ny nie 
pozwolą długo powstrzymać 
się od uśmiechu – przekonują 
organizatorzy akcji BiegamBo-
Lubię, która przekonała tysiące 
Polaków, że biegać można, 
warto, po prostu trzeba.

O korzyściach płynących z 
aktywności � zycznej ni-
kogo rozsądnego przeko-

nywać nie trzeba – wszak dbanie 
o zdrowie i urodę jest w trendzie! 
Ale co innego wiedza, a co innego 
zastosowanie tej wiedzy w skom-
plikowanej rzeczywistości. Bo 
przecież na co dzień i bez biegania 
jesteśmy wystarczająco zabiegani. 

W BiegamBoLubię mają na to 
sposób. Co tydzień przez 33 tygo-
dnie w roku, od Warszawy po ma-
lutkie Wydminy na Mazurach, na 
stadionach w ponad 80 miejsco-
wościach w całej Polsce organizo-
wane są spotkania biegowe. Zaję-
cia są bezpłatne, otwarte dla 
wszystkich, obejmują trening 
ogólnorozwojowy, często podany 
w formie zabawy, a prowadzą je 
profesjonalni trenerzy.

Gdzie jest ukryty haczyk?
– Nie ma. A jeśli już, to każdy 

ma go w głowie. Jedyna trudność 
polega na tym, żeby się przełamać, 
przyjść i spróbować. O resztę je-
steśmy spokojni – mówi Paweł 
Januszewski, kiedyś czołowy za-

Bieganie z ludzką twarzą, 
czyli jak ruszyć się zza biurka

wodnik świata na dystansie 400 m 
ppł, a dziś popularyzator aktyw-
ności � zycznej, założyciel fundacji 
Wychowanie przez Sport, która 
organizuje akcję BiegamBoLu-
bię.

Dlaczego właśnie bieganie? Bo 
to najbardziej naturalna aktyw-
ność. To taki rodzaj sportu, które-
go każdy, nawet najbardziej stro-
niący od wysiłku � zycznego czło-
wiek, choć kilka razy w życiu 
spróbował. Biegania nie trzeba się 
uczyć

Dlaczego na stadionie? 
– Bo najbardziej zależy nam na 

tych, co dopiero zaczynają. Na 
stadionie nie muszą gonić szyb-
szych biegaczy. To miejsce daje 
nam wyjątkowe możliwości. Nikt 
nie musi się nadwyrężać, ale też 
nikt się nie nudzi. Pozostajemy 
grupą, choć każdy robi ile może i 
chce, a z czasem okazuje się, że 
chce i może więcej – mówi Janu-
szewski. 

Osoby, które co weekend spo-

tykają się w ramach akcji Biegam-
BoLubię trzeba liczyć w tysiącach. 
Dziś tworzą grupy radosnych bie-
gaczy, ale zaczynali pełni takich 
samych obaw, z jakimi pewnie się 
teraz mierzysz, drogi czytelniku 
– że może to całe bieganie nie jest 
dla ciebie. Jest wśród nich pan 
Zbyszek, który nie posiadał się z 
radości, gdy pokonał swoją żonę 
Mirkę w biegu na 100 m. Jest 70-
letni pan Lechosław, który właśnie 
planuje swój pierwszy start w ma-
ratonie. Jest sołtys Wydmin, pan 
Leszek Pałdyna, który dzięki bie-
ganiu schudł 18 kg. Wszyscy mogą 
dziś powiedzieć z pełnym przeko-
naniem: biegam, bo lubię.

Zapraszamy mieszkańców 
Bielan na treningi BiegamBoLu-
bię na stadion rugby w AWF 
Warszawa w każdą sobotę o godz. 
9.30.

Szczegóły akcji na: www.bie-
gambolubie.com.pl oraz na www.
awf.edu.pl

Ewa Bujalska

DAM PRACĘ
• Rencistkę lub emerytkę z Bielan zatrudnię 2-3 
razy w tygodniu do pomocy w domu. Tel. 506 
795 161.

SZUKAM PRACY
• Położna zaopiekuje się osobą starszą. Tel. 505 
113 892.

• Zaopiekuję się osobą starszą od poniedziałku 
do piątku, od 4 do 5 godzin dziennie. Referencje. 
Tel. 697 960 691.

USŁUGI
• Malowanie – Tapetowanie. Remonty. Osobiście. 
Solidnie. Tel. 694 065 757.

• Malarz doświadczony wykona remonty małe 
i duże, gładź gipsowa, tapeta, wykładzina, 
Błyskawiczne terminy, umiarkowane ceny, 
wysoka jakość – osobiście. Tel. 502 255 424, 
22 835 66 18.

• Usługi gazowe z uprawnieniami. Instalacja i 
dozór. Tel. 602 362 911.

• Księgowy od 25 lat w zawodzie, poprowadzi każ-
dą fi rmę od A – Z. Porady podatkowe i księgowe 
zawarte w cenie. Tel. 691 036 471.

• Galeria sztuki „Art- kresy”. Duży wybór ob-
razów – motywy przyrody i kwiatów. Bielany. 
ul. Marymoncka 77 (vis a vis AWF). Tel. 601 
845 928. Czynna w godz. 12.00–18.00, sob. 
12.00–15.00.

• Przeprowadzki. Tel. 502 450 486.
• Pranie dywanów, 8 zł/m2. Tel. 502 450 486.

NIERUCHOMOŚCI                                      
• Sprzedam, 29 m, ul. Żeromskiego cegła 1p/3. 
Tel. 8340210

• 37m, ul. Bogusławskiego 2004rok z tarasem 18m! 
garaż. Tel. 8340210

• 47m, ul. Kasprowicza/Swarzewska, 2pokoje, 
3p/3, balkon, możliwość adaptacji strychu. Tel. 
602360494.

• Zamienię lub sprzedam Gocławek - 70,21 m2, 
3 pokoje, parter, mieszkanie przystosowana dla 
osoby niepełnosprawnej. Tel. 696 890 637.

• Sprzedam działkę budowlaną 1022 m2 Jabłonna 
k/Nidzicy. Jezioro, las, prąd. Tel. 695 153 549

• Sprzedam nieruchomość. Łomianki-mieszkalny 400 
m2 +usługowy 234 dz. 1700. Tel. 695 153 549

• Do wynajęcia. Łomianki, ul. Wiślana 66, usługowy 
234 m2, 2 hale. Tel. 695 153 549

• Zamienię mieszkanie 50 m2, II piętro bez windy, 
rozkładowe, o podwyższonym standardzie – al. 
Reymonta (Bielany) na równorzędne lub mniej-
sze. Tel. 695 361 098.

• Sprzedam działkę budowlano-rekreacyjną o po-
wierzchni 1700 m w Kaliszkach gmina Czosnów. 
Graniczy z Puszczą Kampinoską. Woda, gaz, 
prąd, domek drewniany. Tel. 607 445 147. 

SPRZEDAM
• Opel Astra III hatchback, 2005 r., automat, kolor 
srebrny, przebieg 193 tys., cena 12,5 tys. zł. Tel. 
509 599 938.

• Tanio amerykański b. wygodny, używany komplet 
wypoczynkowy (fotel, kanapa 2 os.) Telefon: 506 
795 161 po 17:00 (2 miesiące)

NAUKA
• Chemia – nauczycielka udziela korepetycji. Tel. 
695 612 825.

• Angielski – Bielany, Żoliborz, egzamin gimnazjal-
ny, matura (podstawowa, rozszerzona), certyfi kat 
FCE, sprawdzian szóstoklasisty,  konwersacje, 
korepetycje, konkursy, tłumaczenia. Magister, 
międzynarodowy certyfi kat CAE (poziom zaawan-
sowany), doświadczenie, efektywnie, dojazd. Tel. 
609 979 485.

• Tłumaczenia pisemne w zakresie General 
English na poziomie zaawansowanym – 
prace szkolne, listy prywatne, CV i listy 
motywacyjne, itp. Angielski-polski, pol-
ski-angielski. Magister, międzynarodowy 
certyfikat CAE (poziom zaawansowany), 
wieloletnie doświadczenie, również jako 
tłumacz na wyjazdach. Rzetelni i szybko. 
Tel. 609 979 485.

• Jest doskonała okazja by poprawić swoje 
wyniki w szkole i skorzystać z KOREPE-
TYCJI z zakresu przedmiotów takich jak: 
Matematyka, Fizyka oraz Chemia. Szczegóły 
znajdziecie na stronie: www.piotrpajewski.pl/
korepetycje/ . Wszystko sprawnie, miło, tanio 
i skutecznie.

• Język niemiecki z doświadczeniem szkoła 
podstawowa, gimnazjum, liceum, wolne terminy 
poniedziałki i wtorki. Tel. 503 118 163.

• Studentka udzieli lekcji języka angielskiego 
– dzieci, młodzież. 40 zł/godz. Tel. 797 954 
208.

Rycerze gotowi do walki
Trening z Arturem Kuciapskim
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J ak obiecałem; dziś dokoń-
czenie naszego cyklu, ale... 
Otrzymałem czujne sy-
gnały od Czytelników, że 

warto uzupełnić tę listę, dodając 
kilku pominiętych literatów, którzy 
nie zmieścili się na paginach. Roz-
ważyłem kwestię, uznając, że to 
słuszna oraz logiczna sugestia i nie 
będę sztywno trzymał się tzw. „klu-
cza”. Więc umieszczam ich między 
pozostałymi personami. Takie swo-
iste post scriptum.

Pomyślałem również, że czas 
mocno wiosenny i miło spoglądać 
na zdjęcia mające dużo słońca. Ak-
cent optymistyczny. Ba, łatwo po-
wiedzieć. Tymczasem za oknem 
pogoda jaka jest, każdy widzi. Chi-
meryczna. Czekałem cierpliwie na 
„okienko”. Przejrzałem prognozy 
IMiGW, a nawet dzwoniłem, pytając 
o sunny day. Dowiedziałem się, że 
będzie kilka w weekend. Faktycznie, 
tak się stało. Więc chwyciłem aparat 
i pobiegłem w teren. Nie pozostaje 
mi nic innego jak otworzyć bielań-
skiej księgi ulic część czwartą i ostat-
nią. Oto ona.

Antonioni Michelangelo. Mam 
od zawsze problem: mylę uliczkę 
Antonioniego z Goldoniego, brzmią 
zbyt podobnie i jeszcze są niedaleko 
siebie. Ad rem. Michelangelo, słynny 
włoski reżyser, tuza światowej kine-
matogra� i. Klasyk. Mistrz psycho-
logicznej głębi w ukazywaniu rozte-
rek jednostki wobec społeczeństwa. 
Myślę, że każdy widział takie dzieła 
jak: „Noc”, „Zaćmienie”, „Czerwona 
pustynia”, „Powiększenie” czy „Za-
wód reporter”. Dokładnie 20 lat 
temu otrzymał Oscara za całokształt 
twórczości.

Balcerzak Józef. Postać mniej 
znana. Działacz lewicowy, robotnik, 
z zawodu elektryk. Używał pseudo-
nimu: Noblesiak gdyż pracował w 
Fabryce Tytoniu „Noblesse”. Działał 
w KPP, ZZ Robotników Budowla-
nych, Stowarzyszeniu Przyjaciół 
ZSRR i Klubie Frontu Ludowego przy 
żoliborskim osiedlu WSM. We wrze-
śniu 1939 r. walczył w Robotniczych 
Brygadach Obrony Warszawy. Aresz-
towany przez hitlerowców został roz-
strzelany w lesie pod Magdalenką.

Bogusławski Wojciech. Aktor, 
pedagog, dramatopisarz, ale przede 
wszystkim - dyrektor Teatru Naro-
dowego w Warszawie. Stworzył 
pierwszy stały zespół zawodowy 
aktorów polskich, a także pierwszą 
szkołę dramatyczną dla aktorów 
ówczesnych scen. Pamiętajmy, że 
działo się to podczas zaborów. Był 

Zerknąłem na Jagiellonkę...
W lutowym numerze gazety przedostatni raz szliśmy bielań-
skimi ulicami, posiadającymi w nazwie znanych patronów. 
Byli to między innymi: animatorzy kultury, działacze politycz-
ni, architekci, muzycy, żołnierze etc.

cenionym autorem oraz tłumaczem 
ok. 80 utworów dramatycznych i 
librett operowych, z których najbar-
dziej znane jest: „Cud mniemany 
czyli Krakowiacy i Górale”. 

Dante Alighieri. Znana osobo-
wość, europejskiego formatu. Naj-
wybitniejszy poeta włoski okresu 
późnego średniowiecza i wczesnego 
renesansu. Społecznik, biorący czyn-
ny udział w życiu politycznym pięk-
nego miasta Florencji. Stworzył po-
nadczasowe dzieło, będące do dzisiaj 
kanonem stylu: „Boska komedia”. W 
wielkim skrócie - jest to poemat od-
wołujący się do całego dorobku my-
śli i sztuk pięknych średniowiecza. 
Powszechnie zostało uznane za jed-
no z najważniejszych utworów po-
etyckich wszechczasów.

Goldoni Carlo. Włoski kome-
diopisarz XVIII wieku. Rzecz by 
można: reformator. Przeciwstawił 
się improwizacji dekadenckiej „com-
media del’arte”. Dokonał radykalnej 
reformy teatru, przywracając teksto-
wi literackiemu należną mu rolę 
tudzież znaczenie. Preferował wy-
raźny rys charakterologiczny oraz 
realizm obyczajowy, rezygnując z 
dotychczasowej umowności sylwe-
tek i sytuacji. Tu warto wspomnieć 
takie komedie jak: „Sługa dwóch 
panów”, „Sprytna wdówka” czy „Mi-
randolina”.

Grodecki Kazimierz. Pseudoni-
my: Góral oraz Tomek. Działacz 
komunistyczny, należał do SDKPiL, 
KPRP, MOPR i KPP. Aktywny orga-
nizator strajków oraz wieców, rozpo-
wszechniał lewicową prasę i ulotki, 
za co więziono go w okresie między-
wojennym. Był „prawą ręką” Marce-
lego Nowotki. Współorganizował 
Stowarzyszenie Przyjaciół ZSRR. 
Podczas okupacji aresztowany przez 
Niemców, a następnie stracony. 

Jagiellonka Anna. Królowa z 
dynastii Jagiellonów. Córka króla 
Polski i wielkiego księcia Litwy - 
Zygmunta I Starego. Mężem jej był 
król - Stefan Batory, zaś bratem - 
Zygmunt II August. Usiłowała do-
minować w sprawach politycznych, 
co doprowadzało do sporów z mę-
żem - królem. Odsunięta od bieżą-
cych spraw, intrygowała, trzymając 
z jego wrogami. Na jej pogrzebie 
przemawiał Piotr Skarga, podkreśla-
jąc pobożność, a następnie dedyku-
jąc swoje: „Żywoty świętych”.

Królowa Jadwiga. Córka Lu-
dwika Węgierskiego, od dziecka 
przygotowywana do roli królowej. 
Umiała czytać, znała języki obce, 
kochała sztuki piękne. W wieku 12 

lat poślubiona z Władysławem Ja-
giełłą. Królowa Polski (1384 r.), naj-
wyższa księżna Litwy, dziedziczka 
Rusi i Węgier. Przyłączyła do kraju 
Ruś Halicką, negocjowała z krzyża-
kami zwrot ziemi dobrzyńskiej, po-
mogła w odnowieniu Akademii 
Krakowskiej, fundatorka wielu ko-
ściołów i klasztorów. Kanonizowana 
na świętą, jest patronką Polski.

Nocznicki Tomasz. Działacz 
lewicujący ruchu ludowego, społecz-
nik, publicysta, współzałożyciel i 
redaktor pisma: „Zaranie”, prezes 
Towarzystwa Kółek Rolniczych im. 
Stanisława Staszica, jeden z organi-
zatorów PSL „Wyzwolenie”. Działał 
w Stronnictwie Ludowym, a w latach 
międzywojennych był ministrem 
bez teki i posłem w sejmie II RP. 

Petö�  Sandor. Właściwie oby-
watel dwóch narodów: Węgier i jed-
nocześnie wielki przyjaciel Polaków. 
Najwybitniejszy poeta czasu roman-
tyzmu, twórca poezji narodowej, 
ponadto aktywny uczestnik rewolu-
cji 1848 roku. Zginął jako osobisty 
adiutant generała Józefa Bema. Two-
rzył nowatorską lirykę odwołującą 
się do poezji ludowej. Tu, warto 
wspomnieć choćby: „Apostoła” czy 
„Stryczek kata”. 

Pruszyński Ksawery. Znany 
prozaik, reporter, publicysta, a także 
dyplomata. W czasie II wojny świa-
towej walczył na frontach zachod-
nich. Znalazło to później odbicie w 
jego twórczości, gdzie często poja-
wiają się motywy autobiogra� czne. 
W tym miejscu należy sięgnąć po: 
„Droga wiodła przez Narvik”, „Trzy-
naście opowieści”, „W czerwonej 
Hiszpanii”, „Karabela z Meschedu”, 
a także „Podróże po Polsce”.

Rydel Lucjan. Sławny poeta i 
dramaturg, tworzący nastrojową li-
rykę, sceniczne baśni, tragedie hi-
storyczne, poematy oraz opowiada-
nia antyczne. Zajmował się również 
przekładami m.in. dzieł: Homera, 
Horacego oraz Moliera. Z jego twór-
czości warto przeczytać: „Zaczaro-

wane koło”, „Jasełka” czy „Betlejem 
polskie”. Zainspirował Stanisława 
Wyspiańskiego, którego gościł na 
własnym weselu, a ten napisał pa-
triotyczno-alegoryczne „Wesele”, 
gdzie Rydel pojawia się w postaci... 
pana młodego.

Sacharow Andriej. Uważany za 
najważniejszego dysydenta radziec-
kiego systemu, ale... Był � zykiem, 
ponadto profesorem i działaczem 
Instytutu Fizycznego Akademii 
Nauk ZSRR, a także członkiem Rady 
Najwyższej ZSRR. Zajmował się teo-
retyką fizyki plazmy i reakcjami 
termojądrowymi; w efekcie był jed-
nym ze współtwórców radzieckiej 
bomby wodorowej. Mimo to, anga-
żował się w obronę praw człowieka 
na terenie ZSRR, za co był represjo-
nowany przez władze. W uznaniu 
tychże zasług, otrzymał w 1975 roku 
pokojową nagrodę Nobla. 

Smoleński Władysław. Mniej 
znana postać przełomu XIX i XX 
wieku. Historyk, profesor Uniwer-
sytetu Warszawskiego, prawnik, 
członek Akademii Umiejętności, 
jeden ze współtwórców tzw. war-
szawskiej szkoły historycznej. Po-
nadto, doktor honoris causa UW. Był 
autorem istotnych opracowań histo-
rycznych, m.in.: „Dzieje narodu 
polskiego”, „Przewrót umysłowy w 
Polsce XVIII wieku” czy „Kuźnica 
Kołłątajowska”.

Wierzyński Kazimierz. Poeta, 
współtwórca znanej grupy artystycz-
no-poetyckiej „Skamander”. Przeby-
wał na emigracji od 1939 r., głównie 
w USA. Przeszedł twórczą ewolucję; 
od form euforycznej liryki, przez 
nostalgię i re� eksję nad złożonością 

życia, po patriotyczne wartości. 
Warto przeczytać: „Wiosna i wino”, 
„Laur olimpijski”, „Gorzki urodzaj”, 
„Tkanka ziemi” oraz „Czarny polo-
nez”.

Zappa Frank. Słynny gitarzysta, 
kompozytor oraz autor tekstów. In-
teligentny prześmiewca estetyki roc-
ka. Założyciel kultowej formacji 
„� e Mothers Of Invation”. Poruszał 
się mistrzowsko we wszelkich sty-
lach: rocku, jazzie i... muzyce sym-
fonicznej. Płodny niczym królik, 
nagrał ponad 70 płyt długograją-
cych. Do kanonu przeszły takie al-
bumy jak: „Freak Out”, „Uncle Meat”, 
„Hot Rats”, „200 Motels” czy „Grand 
Wazoo”. Niestety, zmarł 22 lata temu. 
Pozostawił po sobie muzykę, prze-
wrotną autobiogra� ę: „Takiego mnie 
nie znacie” i uliczkę na peryferiach 
Bielan. Artysta. Przez duże A.

Czas na podsumowanie � nało-
we: poznaliśmy (w czterech odsło-
nach) protektorów naszych ulic. 
Aczkolwiek, muszę się przyznać do 
małej misty� kacji. Wymienione po-
wyżej postacie na litery: A oraz Z 
(póki co) jeszcze nie patronują bie-
lańskim ulicom. Ale kto wie? 
Wszystko przed nami. W każdym 
razie fajnie by było. Taki bonus track: 
psikus na... prima aprilis. Gdyż hu-
mor w narodzie jakby „pada na 
twarz”, dlatego podtrzymuję zacną 
tradycję.

Ps. Za dziś dziękuję i... proszę nie 
siedzieć za stołem podczas Świąt 
Wielkanocnych, ale spacerować uli-
cami, zerkając na naszych zacnych 
patronów. Alleluja!

Leszek Rudnicki

Ul. Wojciecha Bogusławskiego

Fo
t. 

L.
 R

ud
ni

ck
i

Wydawca „Naszych Bielan”: Urząd Dzielnicy Bielany, ul. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
Redakcja: ul. Żeromskiego 29, p. 317, tel./fax (22) 373 33 17, 

e-mail: ga ze ta@poczta.bie la ny.waw.pl
Redaktor naczelny: Tadeusz Olechowski
Redaktorzy: Katarzyna Białczyk, Maciej Podczaski i Magdalena Ulejczyk
Korekta: Agnieszka Stawiarska
Ogłoszenia przyj mo wa ne są w re dak cji. Za treść ogło szeń i tekstów niezamówionych redakcja nie 
ponosi od po wie dzial no ści. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany ty tu łów, śródtytułów oraz 
skra ca nia nieza mó wio nych tekstów. 
Wydanie elektroniczne dostępne na www.bielany.waw.pl.



20 Nasze Bielany nr 3/2015DYŻURY R A DNYCH

1. Teresa Renata Banasiak – PO, Wiceprzewodnicząca Komisji Mieszkaniowej; członek Komisji Kultury, Sportu i Promocji: Siedziba Klubu Kultury „Barka”, ul. 
Klaudyny 18a, pierwszy czwartek miesiąca, g. 18.00-19.00 – 2 kwietnia, Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513 ul. Żeromskiego 29,  ostatnia środa miesiąca, g. 18.00-
19.00 – 29 kwietnia.

2. Stefan Kulesza – PiS, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej; członek Komisji Budżetowej, Planowania Przestrzennego i Ekologii: Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, 
pierwszy poniedziałek miesiąca, g. 17.00-18.00 – 13 kwietnia, Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513, ul. Żeromskiego 29, trzeci poniedziałek miesiąca g. 18.00-19.00 
– 20 kwietnia.

3. Daniel Pieniek – PO, Wiceprzewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Promocji; członek Komisji Oświaty i Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Dialogu Społecznego: 
Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179, ul. Żeromskiego 29,  g. 19.00-20.00 – 7, 21 kwietnia, tel. 507 699 046, poczta@danielpieniek.pl.

4. Małgorzata Poręba – PO, Wiceprzewodnicząca Rady, członek Komisji Budżetowej, Planowania Przestrzennego i Ekologii; Komisji Oświaty oraz Komisji Zdro-
wia, Rodziny i Pomocy Społecznej: Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 508 ul. Żeromskiego 29,  g. 15.00-17.00 – w ramach dyżuru Wiceprzewodniczącej Rady w  
drugi poniedziałek miesiąca. Zapisy w Sekretariacie Rady.

5. Jan Zaniewski – PiS, członek Komisji Budżetowej, Planowania Przestrzennego i Ekologii: Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, drugi poniedziałek miesiąca, g. 17.00-
18.00 – 13 kwietnia.

1. Wojciech Borkowski – PO, Przewodniczący Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej; członek Komisji Budżetowej, Planowania Przestrzennego i Ekologii: Urząd 
Dzielnicy Bielany I p., pok. 179 ul. Żeromskiego 29, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10, g. 16.00-17.00 – 7, 21 
kwietnia.

2. Emilia Katarzyna Romanik – PiS, Członek Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej i Komisji Kultury, Sportu i Promocji: Bielański Ośrodek Kultury, ul. Goldonie-
go 1, pierwsza środa miesiąca, g. 17.00-18.00 – 1 kwietnia, twoja.radna@gmail.com, tel. 517 170 751.

3. Krupa Natalia – PO, Członek Komisji Rewizyjnej i Komisji Mieszkaniowej oraz Komisji Oświaty: Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513, ul. Żeromskiego 29, ostat-
nia  środa miesiąca, g. 18.00-19.00 – 29 kwietnia.

4. Szczepan Szczepański – PiS, Członek Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej oraz Komisji Kultury, Sportu i Promocji: Przychodnia Medycyny Rodzinnej, 
ul. Marymoncka 34, pierwszy wtorek miesiąca, g. 13.00-14.00 – 7 kwietnia.

5. Ryszard Zakrzewski – PiS, Członek Komisji Mieszkaniowej oraz Komisji Oświaty: Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179, ul. Żeromskiego 29, pierwszy czwartek 
miesiąca, g. 18.00-19.00 – 2 kwietnia.

1. Maciej Chmielewski – PO, Przewodniczący Komisji Budżetowej, Planowania Przestrzennego i Ekologii; członek Komisji Rewizyjnej i Komisji Oświaty: Urząd Dzielnicy 
Bielany V p., pok. 513 ul. Żeromskiego 29, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.

2. Tomasz Maciej Herbich – PiS, Przewodniczący Komisji Mieszkaniowej; członek Komisji Budżetowej, Planowania Przestrzennego i Ekologii: Urząd Dzielnicy 
Bielany I p., pok. 179 ul. Żeromskiego 29, pierwszy i trzeci wtorek miesiąca, g. 19.00-20.00 – 7, 21 kwietnia.

3. Anna Neska – PO, Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej; członek Komisji Budżetowej, Planowania Przestrzennego i Ekologii oraz Komisji Samorządowej, 
Bezpieczeństwa i Dialogu Społecznego: Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179 ul. Żeromskiego 29, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie 
Rady, tel. 22 373 35 10.

4. Ilona Popławska – PO, Przewodnicząca Komisji Oświaty; Wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej; członek Komisji Kultury, Sportu i 
Promocji: Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179 ul. Żeromskiego 29, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.

5. Sławomir Umiński – PiS, Członek Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Dialogu Społecznego oraz Komisji Oświaty: Klub WSM „Chomiczówka”, ul. Pabla Nerudy 1, 
g. 17.00-18.00 – 7 kwietnia.

1. Anna Czarnecka – Niezrzeszona, Wiceprzewodnicząca Rady, e-mail: ancho@wp.pl, Wiceprzewodnicząca Rady Członek Komisji Zdrowia, Rodziny i Po-
mocy Społecznej oraz Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Dialogu Społecznego: Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 508 ul. Żeromskiego 29,  g. 16.15-17.30 – w 
ramach dyżuru Wiceprzewodniczącego Rady w trzeci poniedziałek miesiąca. Zapisy w Sekretariacie Rady, Klub Seniora „Pod Zdrówkiem”, ul. Wrzeciono 
10c, g. 16.15-17.30 – 1 kwietnia.

2. Magdalena Lerczak – PO, Przewodnicząca Komisji Kultury, Sportu i Promocji; członek Komisji Budżetowej, Planowania Przestrzennego i Ekologii: Urząd Dziel-
nicy Bielany I p., pok. 179 ul. Żeromskiego 29, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.

3. Jakub Jan Roszkowski – PiS, Członek Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Kultury, Sportu i Promocji: Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179 ul. Żeromskiego 29, po 
wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.

4. Piotr Cezary Ślaski – PO, Wiceprzewodniczący Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Dialogu Społecznego; członek Komisji Kultury, Sportu i Promocji: 
Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513 ul. Żeromskiego 29, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.

5. Michał Świderski – PiS, Członek Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Dialogu Społecznego oraz Komisji Oświaty: Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, drugi 
poniedziałek miesiąca oraz inne terminy po wcześniejszym uzgodnieniu w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10, g. 15.40-16.20 – 7 kwietnia.

1. Joanna Radziejewska – PO, Przewodnicząca Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Dialogu Społecznego; członek Komisji Budżetowej, Planowania Prze-
strzennego i Ekologii: Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513 ul. Żeromskiego 29, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 
10.

2. Łukasz Jan Świderski – PiS, Członek Komisji Budżetowej, Planowania Przestrzennego i Ekologii oraz Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej: Bielański 
Ośrodek Kultury, ul. Goldoniego 1, pierwsza środa miesiąca, g. 17.00-18.00 – 1 kwietnia oraz Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513, ul. Żeromskiego 29, ostatni ponie-
działek miesiąca, g. 18.00-19.00 – 27 kwietnia.

3. Iwona Walentynowicz – Niezrzeszona, e-mail: radna.walentynowicz@gmail.com, Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetowej, Planowania Przestrzennego i 
Ekologii; członek Komisji Rewizyjnej i Komisji Mieszkaniowej: Szkoła Podstawowa Nr 79, Sekretariat szkoły, ul. Arkuszowa 202, drugi wtorek miesiąca, g. 8.00-
10.00 – 14 kwietnia.

4. Joanna Wieczorek – PiS, Członek Komisji Budżetowej, Planowania Przestrzennego i Ekologii  oraz Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Dialogu Społecz-
nego.

5. Robert Wróbel – PO, Przewodniczący Rady, Członek Komisji Budżetowej, Planowania Przestrzennego i Ekologii oraz Komisji Kultury, Sportu i Promocji: Urząd 
Dzielnicy Bielany V p., pok. 509, ul. Żeromskiego 29, g. 16.00-17.00 – w ramach dyżuru Przewodniczącego Rady w pierwszy poniedziałek miesiąca. Zapisy w 
Sekretariacie Rady.


