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Spotkania dyskusyjne
autorów projektów
15 lutego rozpoczęliśmy
cykl spotkań dyskusyjnych autorów projektów
zgłoszonych w naszej
dzielnicy do budżetu
partycypacyjnego 2017,
z udziałem mieszkańców.

Z

godnie z obowiązującym regulaminem
autorzy projektów
prezentują swoje pomysły
i odpowiadają na pytania
uczestników spotkań.

Czytaj więcej str. 5

Na Gwiaździstą zawitali mieszkańcy
piastowskiego grodu
„Mamy za sobą już dziewięć spotkań z autorami
projektów zgłoszonych do

BP 2017. Wiele projektów
wzbudziło duże zainteresowanie i wywołało ożywioną

TERMINY I MIEJSCA SPOTKAē DYSKUSYJNYCH
Terminy
i miejsca spotkań dyskusyjnych
Lp.

Nazwa obszaru

Liczba
projektów

Data i godzina spotkania

Miejsce spotkania
Biblioteka Publiczna
im. St. Staszica, ul. Duracza 19
Biblioteka Publiczna
im. St. Staszica, ul. Duracza 19

1.

Sáodowiec

10

29.02.2016, godz. 17:00

2.

Radiowo,
Wólka WĊglowa, Placówka, Huta

4

29.02.2016, godz. 17:00

dyskusję. Ich autorzy mają
teraz, w wyniku dyskusji
i czasem krytycznych uwag,
czas na ponowne przemyślen i e s w oi c h proj e kt ów
i ewentualną korektę” –
mówi Ilona Soja-Kozłowska,
Wiceburmistrz Dzielnicy
Bielany.
Po spotkaniach nasuwają się dwa spostrzeżenia: po
pierwsze zdarzająca się absencja autorów, skutkująca
niestety wyeliminowaniem
ich projektów z dalszego
procesu BP 2017 oraz umiarkowane zainteresowanie
spotkaniami dyskusyjnymi ze strony mieszkańców
Bielan.
Zostały już tylko dwa
spotkania, dlatego apelujemy
do autorów, w przypadku
braku możliwości osobistego
uczestniczenia, o wyznaczanie (na podstawie zwykłego,
pisemnego upoważnienia)
swoich przedstawicieli do
zaprezentowania projektu
w wyznaczonym terminie.
Również mieszkańców Bielan gorąco zapraszamy do
aktywnego udziału w spotkaniach, wszak dyskutujemy o sprawach mających
zmieniać naszą dzielnicę.
Witold Strzeszewski

Czytaj więcej str. 7

To miejsce powinien odwiedzić
każdy senior
Mikołajki na Bielanach

Czytaj więcej str. 17

„Bielańskie Bandziory”
w blasku srebra

2
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Razem czy osobno (2)
Pisząc artykuł do poprzedniego numeru „Naszych Bielan”
musiałam wrócić do dokumentów sprzed dwudziestu
pięciu lat. Ich lektura nasunęła
mi wiele spostrzeżeń i refleksji. Chcę się nimi z Państwem
podzielić, ale nie dla wspominania przeszłości, choć ta jest
bez wątpienia tego warta, lecz
dla pewnej diagnozy funkcjonowania samorządu obecnie.

U

stawa o samorządzie terytorialnym z 1994 roku
w artykule 1 ustęp 1 mówi
„Mieszkańcy gminy tworzą z mocy
prawa wspólnotę samorządową”,
a ustęp 2 „ Ilekroć w niniejszej
ustawie jest mowa o gminie, należy przez to rozumieć wspólnotę
samorządową oraz odpowiednie
terytorium”. Tyle ustawa. Rewolucyjny wręcz charakter tego zapisu,
po latach wskazywania przez partię kto ma sprawować władzę, był
przez nas, radnych Komitetu Obywatelskiego jednoznacznie rozumiany. To mieszkańcy są jedyną
prawomocną władzą. Byłam tak
zafascynowana tą nową rzeczywistością, że przyjęłam propozycje
pracy w samorządzie , urlopując
się na cztery lata w Uniwersytecie
Warszawskim, moim miejscu pracy. Jako sekretarz dzielnicy chciałam zrobić wszystko, aby mieszkańcy byli jak najbliżej decyzji
o losach Żoliborza. Kilka z tych
działań może warto przypomnieć.
Otóż raz w miesiącu, w tak
zwaną „pracującą” sobotę, cały
zarząd dzielnicy, sekretarz i skarbnik oczekiwali na mieszkańców,
by mogli oni swobodnie porozmawiać o lokalnych problemach.
Podczas tych spotkań rodziło się
wiele pomysłów, razem korygowaliśmy decyzje nietrafione, a co
najważniejsze budowaliśmy po-

czucie wspólnej odpowiedzialności za losy dzielnicy. Nikomu nie
przyszło do głowy, aby zamykać
dostęp do pracowników czy zarządu. Obecnie niewiele urzędów
samorządowych zachowało tę
formułę otwartych drzwi. Należy
do nich, na szczęście, nasz bielański, ale w wielu urzędach szyfry,
straże i zapory strzegą włodarzy
dzielnicy. Przed kim i po co? Nie
wiem i nie rozumiem tej ostrożności. Oczywiście byli, są i będą
źli ludzie, którzy wolą szkodzić
niż budować. Pamiętam jak
w styczniu 1992 roku obchodząc
rano urząd, by spojrzeć czy pracownicy są na stanowiskach i czy
wszystko jest w porządku, zauważyłam, że kancelaria tajna nie
tylko nie ma pieczęci, ale zamknięta jest jedynie na jeden
z trzech zamków. Odpowiadający
za bezpieczeństwo kancelarii tajnej pracownik poszedł następnego dnia na długotrwałe zwolnienie a potem, na swoją prośbę,
odszedł z pracy. Nie mieliśmy
wątpliwości, że było to działanie
czy też raczej akt zemsty nacelowany na mnie za zmiany w sposobie funkcjonowania urzędu, za
co byłam odpowiedzialna. Potem
kilkakrotnie „karano” mnie przekłuwając koła samochodu, aż
wreszcie mój stary Polonez pochlapano czerwoną farbą, dość
trudną do zmycia.
Mimo tych ewidentnych „represji” nigdy nie przyszło mi do
głowy, by proponować zarządowi
instalowanie zabezpieczeń izolujących go od mieszkańców. W latach dziewięćdziesiątych, budując
zasady funkcjonowania samorządu, bardzo zabiegaliśmy o powoływanie jednostek pomocniczych.
W tym czasie było to novum, do
którego jedni podchodzili z nieufnością, inni domagali się pełnej
autonomii działania, wraz z samo-

Pani

Justynie Snopkiewicz
najszczersze wyrazy
głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Syna
składa
Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

dzielnym budżetem. Pierwsza taka
jednostka powstała na Żoliborzu
Oficerskim, a jej przewodniczącym został pan Edward Artecki.
Najbardziej aktywną bielańską
jednostkę pomocniczą powołali
mieszkańcy Radiowa i Wólki Węglowej, a dowodziła nią, w dosłownym tego słowa znaczeniu, pani
Jadwiga Królak. Powołaliśmy
w ciągu tych pierwszych czterech
lat dwadzieścia jeden jednostek
pomocniczych i zachęcaliśmy ludzi, by brali sprawy we własne ręce
i nie czekali , że ktoś za nich to
zrobi. Bo to mieszkańcy wiedzą
najlepiej co i jak należy zrobić.
Wprowadzone obecnie w Warszawie budżety partycypacyjne to
kolejny wspaniały krok w kierunku budowania samorządu otwartego, współtworzącego z mieszkańcami losy miasta.
Na uznanie w funkcjonowaniu
urzędów samorządowych z pewnością zasługują Biura Obsługi
Mieszkańców. Szybko, kompetentnie i wygodnie można załatwić
wiele spraw. Pracujący tam urzędnicy są przyjaźnie nastawieni do
interesantów i trzeba powiedzieć,
że mają niewyczerpane pokłady
cierpliwości. Obserwowałam kiedyś młodą dziewczynę w okienku,
która z anielską cierpliwością najpierw tłumaczyła jak wypełnić
potrzebny druk, potem dyktowała
wypełnienie każdej rubryki, a do
tego uspakajała zniecierpliwionych przedłużającym się oczekiwaniem ludzi w kolejce. Tacy
urzędnicy to znakomita większość
pracowników samorządowych. Ich
praca zasługuje na pochwałę i nagrodę, bo przecież po to właśnie
jest samorząd, by kompetentnie
i z życzliwością rozwiązywać codzienne ludzkie problemy. Wiem,
że i te trudniejsze sprawy bardzo
często załatwiane są sprawnie
i wygodnie dla interesantów.

Z głębokim smutkiem żegnamy bohaterskiego
uczestnika wojny obronnej 1939 roku,
żołnierza „Grupy Kampinos”
Armii Krajowej

rotmistrza
Mariana
Denkiewicza

Rodzinie składamy
wyrazy serdecznego współczucia
Rada i Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Nie mogę jednak nie wspomnieć także o innych zachowaniach urzędniczych, o których
opowiadają mi mieszkańcy Warszawy, przychodząc na dyżury
poselskie. Mam nadzieję, że nie są
to zachowania częste, ale jednak
bardzo bolesne dla ludzi. Jeden ze
sposobu załatwiania czy raczej nie
załatwiania spraw nazwałabym
„na zwłokę” i zniechęcenie człowieka do jakiejkolwiek aktywności
we własnej, słusznej sprawie.
Urzędnik gromadzi więc dokumenty niezbędne, potrzebne i niepotrzebne. Kiedy już wyczerpie
asortyment próśb w tym zakresie,
z demonstrowanym smutkiem
przekonuje interesanta że on to by
mu nieba przychylił, ale inna, autonomiczna instytucja wstrzymuje sprawę. I tak całymi latami trwa
uprzejme odsyłanie człowieka od
okienka do okienka, od instytucji
do instytucji. Pół biedy jeśli kolekcjonowanie papierków, choć niekonieczne, nie pociąga za sobą
konsekwencji finansowych. Bywa
jednak inaczej.
Interesantce zalecono przygotowanie projektu architektonicznego, narażając ją na znaczny wydatek. Potem odmówiono wydania
zezwolenia na budowę zasłaniając
się, jak tarczą, prawem, które
w istocie obowiązywało już
w chwili zlecania wykonania projektu. W szczególny sposób bywają załatwiane sprawy mieszkaniowe. Stwierdzenie „jak się pani nie
podoba wskazane mieszkanie,
a było na czwartym piętrze bez
windy dla matki z niepełnosprawnym dzieckiem, to niech pani sobie kupi lepsze” nie należy do rzadkości, choć zwykle wyrażane jest
bardziej protokolarnie. Takie słowa poniżają i upokarzają. Również
praktyka odsyłania i „ściemniania”
w wydziałach lokalowych cieszy
się powodzeniem. Wiem, że wielu

interesantów jest dokuczliwych,
nie zawsze są prawdomówni, pojawia się też pewnie cwaniactwo.
To jednak nie usprawiedliwia
szorstkości, a czasami wręcz przemocy psychicznej stosowanej
przez urzędników. Do każdego
zawodu trzeba mieć predyspozycje. Praca w samorządzie wymaga
życzliwego, przyjaznego nastawienia do mieszkańca i zaangażowania w załatwianie ludzkich spraw.
Jeśli taka postawa jest pracownikowi obca, może lepiej zmienić
pracę.
Uciec od decyzji, przenieść
decyzyjność na inny organ, odwlec załatwienie sprawy, a nawet
poniżyć człowieka to niestety ciągle jeszcze pokutujące mechanizmy urzędnicze z poprzedniej
epoki. Wierzę, że są one na wymarciu, a urzędnicy, będący w innych sytuacjach życiowych interesantami, pamiętają maksymę
„Nie czyń drugiemu co tobie niemiło”.
Samorząd terytorialny to ważna
instytucja organizacji życia społecznego. Korzystajmy z jego dobrodziejstw przede wszystkim poprzez
aktywne włączenie się w zarządzanie dzielnicą, w której mieszkamy.
A co to znaczy współzarządzać? Nic
innego jak mieć dobre pomysły
i starać się je zrealizować. Ja zaczęłam swoją przygodę z samorządem
od wybudowania piaskownicy na
Wawrzyszewie i proszę mi wierzyć,
że nim osiągnęłam zaplanowany
cel, musiałam przekonać wielu nieprzekonanych, niechętnych i nieżyczliw ych tak
ślicznej sprawie
jak piaskownica dla dzieci.
Joanna
Fabisiak
Poseł na
Sejm RP

Nowa linia autobusowa
Zmiany w układzie komunikacyjnym. 15 lutego na bielańskie ulice wyjechała nowa linia
autobusowa 397.

N

owa linia jest wsparciem
dla popularnej linii 197
kursującej z Gwiaździstej
na Koło. Autobusy tej linii najbardziej zatłoczone są na odcinku
pomiędzy stacją metra Stare Bielany a bemowskim osiedlem przy
ulicy Obrońców Tobruku. Odciążeniem ma być linia 397, która
kursuje na odcinku od metra Stare Bielany do pętli przy Kole. Dzięki temu w godzinach szczytu pa-

sażerowie mają do dyspozycji nie
pięć a osiem kursów na wspomnianej trasie.
Ponadto skorygowana została
również trasa linii 205 jeżdżącej z
Gwiaździstej do ronda Radosława.
Teraz autobus ulicami Rydygiera,
Przasnyską i Krasińskiego dojeżdża
do pętli przy Powązkach Wojskowych. Jak informuje Zarząd Transportu Miejskiego odjazdy do ronda
Radosława będą utrzymane, jednak
już poza godzinami porannego
szczytu, w godzinach funkcjonowania centrum handlowego Arkadia.
opr. R
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Podziękowania dla dzielnicowych

Spotkanie z Bielańskimi
Aktywistami

Na Bielanach każdego dnia
do dyspozycji mieszkańców
jest aż 36 dzielnicowych.
Ich służba wymaga dużego
poświęcenia, cierpliwości
i życzliwości. Burmistrz
dzielnicy Tomasz Mencina
spotkał się z nimi, by podziękować za dotychczas wykonaną pracę.

9 lutego br. w bielańskim
ratuszu odbyło się pierwsze
spotkanie urzędników z Bielańskimi Aktywistami. Pomysłodawczynią spotkania była
założycielka grupy – Katarzyna
Homan. Kim są Bielańscy
Aktywiści?

Fot. W. Pilich

P

raca dzielnicowego nie należy do najłatwiejszych.
Ludzie zwracają się z przeróżnymi sprawami, poważnymi
i błahymi. Tematy są niejednokrotnie wstydliwe i dotyczą życia
prywatnego. Dzielnicowy pracuje
przede wszystkim sam. Nie może
być anonimowy. Umundurowany
zawsze jest w centrum uwagi –
czytamy na stronie Komendy
Głównej Policji.
Na Bielanach w sumie jest 36

Tomasz Mencina dziękuje policjantom za ich dotychczasową pracę

dzielnicowych. 29 stycznia spotkał
się z nimi Tomasz Mencina, burmistrz dzielnicy Bielany. Spotkanie
było okazją do podziękowania policjantom za ich dotychczasową
pracę na rzecz mieszkańców. Każ-

dy z policjantów, w ramach podziękowania, otrzymał drobny
upominek ufundowany przez władze dzielnicy.
opr. R - na podst. mat. KSP i KGP

Spotkanie z zarządcami budynków wspólnot
mieszkaniowych w Dzielnicy Bielany
29 stycznia br. w sali widowiskowej bielańskiego ratusza
odbyło się spotkanie z przedstawicielami firm zarządzających budynkami wspólnot
mieszkaniowych.

Fot. M. Ulejczyk

P

T

o osoby, które interesują się
rozwojem Bielan i chcą
współtworzyć przestrzeń
publiczną w swojej dzielnicy. Jest
to nieformalna „grupa wsparcia”,
w skład której wchodzą przedsiębiorcy, osoby które prowadzą np.
swoje kawiarnie czy prywatne centra kultury, ale także organizacje
pozarządowe czy społecznicy, którzy chcą działać na rzecz bielańskiej społeczności. Grupę Aktywistów reprezentowali wczoraj
przedstawiciele: Pracowni Plastycznej Format, Wektorów ZSE,
Hufca ZHP Warszawa-Żoliborz,
Czystych Bielan, WHEELove –
artyści cyrkowi, Centrum Kultury
Dzika Historia, restauracji Lawenda & Jazz, Językowego Domino –
Centrum Nauczania Języków Obcych, Zielonego Mazowsza i Miasto jest Nasze. Poruszone zostały
tematy form wsparcia dla przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych. Omawiano problemy,
z jakimi spotkają się osoby, które
chcą wypromować swoją działalność na obszarze Bielan i w jakich
przypadkach w promocji może
pomóc Urząd Dzielnicy. Zebrani
zwracali uwagę na konieczność
powstania ogólnodostępnej prze-

strzeni, w której można realizować
działania na rzecz społeczności
lokalnej oraz rozmieszczenia na
terenie dzielnicy słupów ogłoszeniowych, z których mogliby korzystać przedsiębiorcy i organizacje.
Dużym zainteresowaniem cieszył
się temat pozyskania lokali na prowadzenie działalności pożytku
publicznego i działalności gospodarczej oraz preferencyjnych warunków najmu.
Na wszystkie pytania zainteresowanych odpowiadali przedstawiciele Urzędu Dzielnicy – Ilona
Soja-Kozłowska i Włodzimierz
Piątkowski - zastępcy Burmistrza,
oraz przedstawiciele takich wydziałów jak: Kultura i Promocja,
Fundusze Europejskie, Sprawy
Społeczne i Zdrowie oraz Działalność Gospodarcza. Przedstawiciele bielańskiego Ratusza informowali o możliwościach wsparcia
finansowego ze strony Urzędu
Dzielnicy Bielany, którymi są np.
konkursy dotacyjne, oraz o możliwości zgłaszania pomysłów, które mogą być realizowane w ramach
tzw. inicjatywy lokalnej. Omawiano przykłady przedsięwzięć, które
może objąć patronatem Burmistrz
Dzielnicy Bielany. Zachęcano też
do umieszczania informacji o swoich przedsięwzięciach na portalu
bielanypogodzinach.pl. Pytań i tematów było tak wiele, że w niedalekiej przyszłości planowane są
kolejne spotkania z Bielańskimi
Aktywistami.
Sylwia Lasek

Za stołem prezydialnym Włodzimierz Piątkowski i Arkadiusz Przybylski

takich jak inwestycje przy ul. Broniewskiego i Skalbmierskiej. Zapewnił, że zabezpieczone są środki
na bieżące potrzeby, dlatego zachęca zarządców, aby zgłaszali bezpośrednio do ZGN kwestie wymagające niezwłocznych działań.
Włodzimierz Piątkowski zapewnił, że Zarząd Dzielnicy Bielany dokłada wszelkich starań, aby

Zaproszenie
Zapraszamy na kolejne spotkania promocyjne książki Jarosława Zielińskiego „Bielany – Przewodnik Historyczny”, które
odbędą się:
– 6 marca 2016 r. restauracja Lawedna&Jazz, Aleja Zjednoczenia 36, godz. 17.00. Liczba miejsc ograniczona, obowiązują
zapisy, tel. 533 461 550.
– 18 marca 2016 r. Biblioteka Publiczna im. S. Staszica, ul.
Duracza 19, godz. 18.00. Szczegóły pod numerem telefonu (22)
669 39 23.

współpraca z ZGN Bielany i przez
to z najemcami lokali układała się
jak najlepiej. Podsumował miniony rok współpracy z ZGN wymieniając jako jedno z najważniejszych działań wdrażany Program
Restrukturyzacji Zadłużenia. Podkreślił, że celem Zarządu na bieżący rok jest zaś maksymalizowanie
zasiedleń pustostanów w budynkach wspólnotowych, wskazując
przy tym na potrzebę większej
współpracy w przekazywaniu informacji o ewentualnych nieprawidłowościach przy korzystaniu z
lokali stanowiących własność m.st.
Warszawy.
Druga część spotkania upłynęła pod znakiem pytań do zastępcy
burmistrza Piątkowskiego i dyrektora Przybylskiego ze strony zarządców budynków wspólnot
mieszkaniowych.
M.U.

Fot. Z. Morawski

rzybyłych przywitali dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Bielany Arkadiusz
Przybylski oraz zastępca burmistrza Włodzimierz Piątkowski,
który z ramienia Zarządu Dzielnicy Bielany odpowiada za współpracę z ZGN.
Podczas spotkania dyrektor
Przybylski wymienił najważniejsze
działania ZGN Bielany, które zostały przeprowadzone w 2015 r.
m.in. remonty klatek schodowych
w lokalach, rewitalizacja terenów
zielonych czy wymiana betonowych koszy na śmieci na nowe,
które różnią się estetyką i funkcjonalnością od poprzednich. Opowiedział też o planach na rok 2016,
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Bielańscy aktywiści na pierwszym spotkaniu
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Przedszkolaki z Fontany śladami
historii polskich Żydów

Hakuna Matata
– czyli jak być szczęśliwym

Poznawanie kultury i tradycji
innych narodów jest nieodłącznym elementem edukacji
dzieci w Przedszkolu nr 236
przy ul. Fontany.

Społeczeństwo obywatelskie
to społeczeństwo charakteryzujące się aktywnością i
zdolnością do samoorganizacji
oraz określania i osiągania wyznaczonych celów bez impulsu
ze strony władzy państwowej.
Dlatego właśnie każda inicjatywa poszczególnych osób jest
niezwykle ważna.
Fot. Arch. P 236

T

ym razem ich dziecięca ciekawość i chęć zdobywania
wiedzy o otaczającym ich
świecie zaprowadziła do Muzeum
Historii Żydów Polskich POLIN.
Przedszkolaki wzięły udział
w warsztatach „Kultura i tradycja
hebrajska”. – Dzieci miały możliwość
dowiedzieć się, czym jest Szabat.
Przedszkolaki poznały również kulturę żydowską – mówi Małgorzata
Liedtke, nauczyciel z Przedszkola nr
236. Jak dodaje, dzieci wykonały
również własną besaminkę, czyli
pojemnik na aromatyczne zioła i korzenie. Innym wydarzeniem sprzyjającym poznawaniu różnorodności
kulturowej było uczestnictwo w Muzeum Etnograficznym w koncercie

Wspólny koncert dzieci z muzykami z Burkina Faso

muzyki etnicznej afrykańskich muzyków z Burkina Faso.
– W naszym przedszkolu podejmujemy wiele zróżnicowanych
inicjatyw w celu rozbudzenia zainteresowania dzieci innymi kulturami, językami. Tym bardziej, że
wśród naszych przedszkolaków są
dzieci innych narodowości. Dbamy

o to, by wszystkie czuły się ze sobą
dobrze. Uczymy szacunku, empatii
dla drugiego człowieka i jego odmienności kulturowej – wyjaśnia
Renata Stróżyk, nauczycielka
z przedszkola przy ul. Fontany.
Opr. Małgorzata Liedtke,
Renata Stróżyk

O

la, Justyna, Emilka, Bartek i Kasia to uczniowie
jednej z warszawskich
szkół. Razem postanowili wziąć
udział w olimpiadzie Zwolnieni
z Teorii i stworzyli projekt społeczny pt. Hakuna Matata – czyli
jak być szczęśliwym. Zamierzają
zorganizować wiele akcji, które
uszczęśliwią i zachęcą do twórczej
aktywności jak największą liczbę
osób. 12 lutego br. pod ich przewodnictwem odbyły się warsztaty
w przedszkolu im. Aniołów Stró-

żów w Łomiankach, na których
nasi organizatorzy wspólnie
z dziećmi rozświetlali rzeczywistość poprzez zabawy i wspólne
malowanie. 4 marca br. odbędzie
się wieczorek poetycki, na który
serdecznie zapraszamy do tworzenia niezwykłego klimatu podczas
spotkania z poezją i muzyką na
żywo. W planach mają również
zorganizowanie zbiórki charytatywnej, warsztatów w kawiarni
i oratorium, festiwal tańca oraz
koncert uwieńczający ich dotychczasową pracę.
Zapraszamy do zapoznania się
z ich projektem objętym patronatem dzielnicy Bielany, liceum im.
José Martí i Młodzieżowej Rady
Warszawy. Więcej informacji o kolejnych akcjach na facebooku: Hakuna Matata – czyli jak być szczęśliwym.
Emilia Chmurska
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Szalone ferie na Bielanach

Konkurs „5” z BIELAN

Zajęcia plastyczne, sportowe
i muzyczne. Spotkania z ciekawymi osobistościami i wycieczki do ciekawych miejsc.

Otwieramy nową rubrykę –
a raczej konkurs – ze znajomości naszej pięknej dzielnicy.

C

o miesiąc będziemy publikować na łamach gazety
tajemnicze zdjęcie wraz
z pytaniem. Zadaniem Czytelników
jest jego rozszyfrowanie. Obiecuje-

Moda pod dyktando
ekologii
Dużo działo się w Bibliotece
Publicznej im. Stanisława Staszica
i jej filiach. Uczestnicy uczyli się

udzielania pierwszej pomocy,
a w trakcie warsztatów z ekomody
przygotowano wiosenne stroje wykonane z różnych nietypowych materiałów i w dodatku bez używania
kleju. Ponadto dzieci wykonały
z plasteliny model ziemi z jądrem
w środku, a z masy solnej wykonały
model wulkanu. – Bardzo podobały mi się zajęcia przy Duracza z tworzenia biżuterii i origami. Fajne było
też granie z użyciem bum bum rurek, których kolorystyka odpowiadała określonym dźwiękom – mówi
Zuzia, uczestniczka zajęć „Zima w
mieście”. Nie zabrakło też egzotyki
– japońskiego teatrzyku Kamishibai. W Kinie za Rogiem dzieci obejrzały wiele filmów: „Królowa Śniegu
2”, „Siedmiu krasnoludków ratuje
Śpiącą Królewnę”, „Disco Robaczki”
czy „Pinokio”.
Z kolei w Mediatece START-

Zajęcia w bibliotece

META dużym zainteresowaniem
cieszyły się warsztaty z programowania komputerowego. Ponadto
w ofercie były pokazy filmowe,
karaoke, gry komputerowe oraz
zajęcia plastyczne z użyciem przeróżnych technik.

Na sportowo
Podczas ferii szczególnie oblegane były obiekty bielańskiego
centrum rekreacyjno-sportowego.
Dla najmłodszych przygotowano
zajęcia z nauki i doskonalenia pływania. – Chętnych do sportowych
zmagań nie zabrakło także na naszej hali, gdzie prowadziliśmy zajęcia z elementami wielu dyscyplin
i aktywności sportowych – powiedziała Anna Szymczak-Gałkowska, dyrektor CRS Bielany.
opr. R

Na Gwiaździstą zawitali mieszkańcy
piastowskiego grodu
Takiej atrakcji historycznej na
Bielanach nie było już dawno. Na
Kępie Potockiej od strony pętli
Gwiaździsta w drugim tygodniu
ferii stanął piastowski gród.

Fot. Z. Morawski

P

ośród karczm, warsztatów
rzemieślników i kramów
targowych mieszkańcy
dzielnicy na chwilę poczuli czasy
początku Państwa Polskiego.
Atrakcji było co niemiara. Przymierzanie strojów i uzbrojenia,
łucznictwo, tańce, lekcje szermierki i nauka rzemiosła. „Bielański
Gród” każdego dnia odwiedzały
dziesiątki uczniów ze szkół biorących udział w akcji „Zima w mieście”. Całość projektu zakończył
rodzinny piknik historyczny.
Mieszkańcy byli zachwyceni klimatem, który panował po przekroczeniu bram grodu. – Wspaniałe wy-

Odpowiedzi należy udzielić,
dzwoniąc do redakcji pod nr tel.
22 373 33 17 lub wysyłając e-mail
na adres: tolechowski@um.warszawa.pl.
5 osób, które jako pierwsze
zadzwonią lub przyślą e-maila
i udzielą prawidłowej odpowiedzi
otrzymają książkę „Bielany. Prze-

Fot. Arch. WOW

D

zieci z Bielan w ferie się nie
nudziły. – Cieszę się, że mogliśmy zaoferować dzieciom
i młodzieży, które spędzały tegoroczne ferie w Warszawie, tak bogatą ofertę zajęć i atrakcji na Bielanach. Naszym młodym mieszkańcom pozostały fajne wspomnienia,
kolorowe zdjęcia i nowe przyjaźnie
– mówi Tomasz Mencina, burmistrz
dzielnicy Bielany. Akcja „Zima
w mieście” to także ogromne zadanie logistyczne dla bielańskich
urzędników i nauczycieli. Każdego
dnia z przygotowanych zajęć w niektórych placówkach korzystała nawet setka dzieci. Tak było miedzy
innymi w Zespole Szkół nr 53.
W Młodzieżowym Domu Kultury były zajęcia z ceramiki, witraży i malarstwa. Nie zabrakło też
nauki gry na gitarze i pianinie.
Swoich sił można było też spróbować w studiu wokalnym. W wielu
punktach, które prowadziły akcję
„Zima w mieście” dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia sportowe oraz nauka języków obcych.
Wszyscy uczestnicy miło wspominają tłusty czwartek – bo pączków
tego dnia było co niemiara.

5

Pokazy walk rycerskich oglądały tłumy bielańczyków

stępy artystyczne. Mojemu synowi
i mężowi najbardziej podobała się
szarża husarii. Z kolei ja z córką
buszowałyśmy pośród targowych
kramów zachwycając się biżuterią
z czasów piastowskich – mówi Pani
Matylda z Wawrzyszewa.

Gród ustawiono w ramach
ogólnopolskiego projektu „Piastowski Gród” realizowanego
z okazji wypadającej w tym roku
1050. rocznicy Chrztu Polski.
R

my różny stopień trudności. Przedstawimy zagadki łatwe, średnio –
trudne, ale też... podchwytliwe.
Liczymy na Waszą wiedzę, lokalny
patriotyzm i twórcze myślenie. Zapomnijcie o internecie, wyszukiwarce itp. Nic z tych rzeczy.
Dziś, na dobry początek, raczej
proste pytanie: jak nazywa się płynąca woda oraz na jakim osiedlu
zostało wykonane zdjęcie?

wodnik Historyczny” autorstwa
Jarosława Zielińskiego.
Imiona i nazwiska 5 laureatów
opublikujemy w marcowym numerze „Naszych Bielan” pod kolejną zagadką do odgadnięcia.
„Piątka” ze znajomości Bielan.
„Piątka” z Bielan wygrywa! Gotowi? Zaczynamy. Powodzenia.
Redakcja
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Konkurs „Bądź EKO na Bielanach”
Konkurs „Bądź EKO na Bielanach”, którego zadaniem jest
promowanie zachowań ekologicznych, zostaje ogłoszony po
raz trzeci.

Z

nowu obowiązuje główne
hasło konkursu – Bądź
EKO, stałe są zasady uczestnictwa i charakter nagród dla laureatów. Zwykle prace uczestników
(laureatów i wyróżnionych) są pre-

zentowane na wystawie pokonkursowej w urzędzie Dzielnicy. Jednak
corocznie zmienia się przewodni
temat konkursu.
W 2014 r. warunkiem koniecznym było nawiązanie do terenu
Bielan. Plakat musiał być tak wykonany, aby można go było jednoznacznie powiązać z naszą Dzielnicą. Jednocześnie autor musiał się
wykazać wrażliwością artystyczną,
połączoną z odpowiedzialnością

za przyrodę w swoim najbliższym
otoczeniu. Nagrodą główną był
dwutygodniowy pobyt (z dojazdem) na plenerze artystycznym
„Artystyczne inspiracje”, zorganizowanym przez Fundację Żyj z pasją, w Hucie Szklanej w Górach
Świętokrzyskich. Pod czujnym, ale
życzliwym okiem opiekunów –
artystów plastyków, aktorów oraz
organizatorów dzieci malowały na
jedwabiu, doskonaliły różne tech-

niki plastyczne, projektowały biżuterię. Były także konwersacje
w języku angielskim, zajęcia sportowe i rekreacyjne oraz wycieczki
po Świętokrzyskim Parku Krajobrazowym.
W ubiegłym roku Konkurs
przebiegał pod hasłem „Nasz skarb
– rezerwat Las Bielański”. Hasło
nawiązywało do, zainicjowanego
przez Towarzystwo Przyjaciół
Warszawy – oddział Żoliborz-Bie-

lany, ogłoszenia roku 2015 Rokiem
Rezerwatu Las Bielański. Prace
zgłoszone do konkursu były naprawdę przepiękne, a Las Bielański
pokazany w pełnej krasie. I tym
razem nagrodą był wakacyjny wyjazd plenerowy, do Zakopanego.
Uczestnicy zakopiańskiego obozu
z rozrzewnieniem wspominają
kontakt z tatrzańską przyrodą,
kulturą i sztuką.
Obecnie ogłaszamy III edycję
Konkursu. Zasady uczestnictwa,
technika wykonania prac, zgłaszanie ich do udziału w Konkursie
oraz nagrody pozostają takie same.
Zmienia się hasło. Tym razem
będą to Zwierzęta Bielan. Temat
wdzięczny i szeroki. Można pokazać swojego psa lub kota (bezdomnego też można), ale także łosie,
dziki, żaby, dzięcioły, ale również
gołębie czy wrony. Można także
pokazać środowisko naturalne
w jakim żyją, jak zdobywają pokarm, jak pielęgnują młode, jak się
bawią. Najważniejsze jest połączenie wrażliwości artystycznej,
umiejętności obserwacji i szacunku dla przyrody.
Nagrodą główną dla zwycięzców, jak zwykle, jest wyjazd na
obóz plenerowy w Zakopanem,
w dniach 3-16 lipca 2016 r. W programie przewiduje się m. in.: malowanie na jedwabiu, doskonalenie
różnych technik plastycznych (np.
kolograf), filcowanie, projektowanie biżuterii, warsztaty z savoirvivre, aktorskie, dziennikarskie,
dyskoteki i ogniska oraz wieczór
góralski.
Dotychczasowymi sponsorami
obozów plenerowych były nw. firmy: AG-COMPLEX Sp. z o.o.;
ArcelorMittal Huta Warszawa;
BYŚ; Szybka Kolej Miejska Sp. z
o.o.; TOYOTA Bielany; TRANSFORMERS HOLDING Sp. z o.o.
Konkurs cieszy się wielką popularnością. Zarówno uczniowie
bielańskich szkół, jak i nauczyciele plastyki czuwający nad poziomem artystycznym prac zgłoszonych do Konkursu, z zapałem
przystępują do jego realizacji. Ciekawe, inspirujące tematy oraz prawie nieskrępowana możliwość
wypowiedzi artystycznej powodują, że Konkurs na stałe wpisał się
w kalendarz działań dzielnicy Bielany i śmiało można uznać go za
jedno z ważnych wydarzeń kulturalno-edukacyjnych – przekonuje
Grzegorz Pietruczuk, zastępca
burmistrza dzielnicy Bielany.
Zapraszamy do udziału w Konkursie i czekamy na piękne, kolorowe, wzruszające, śmieszne lub
jeszcze inne prace o bielańskich
zwierzętach.
WOŚ
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To miejsce powinien
odwiedzić każdy senior
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Warszawskie Dni
Rodzinne Prudential –
18-20 marca 2016 roku

Pierwsi seniorzy skorzystali już
z wyremontowanego ośrodka
wsparcia przy al. Zjednoczenia 13.

W przedostatni weekend
marca odbędzie się VII edycja
Warszawskich Dni Rodzinnych
Prudential.

P

P

Fot. Arch. OPS Bielany

lacówka zyskała więcej
miejsca na zajęcia dla seniorów, a dostęp dla niepełnosprawnych ma być jeszcze lepszy niż przed remontem.
– Dzięki modernizacji zyskaliśmy nowe pomieszczenia takie jak
sala komputerowa, świetlica oraz
szatnie dla seniorów i personelu.
Zaprojektowano także toalety z
udogodnieniami szczególnie dla
niepełnosprawnych. Inne po- tatów mierzą, poznają własne umie- spotkania taneczne w kościelnej
mieszczenia zostały po prostu po- jętności m.in.. kreatywność, moty- sali parafii św. Zygmunta.
większone i zmieniły wystrój. Po wację, a podczas gimnastyki umySzczegółowe informacje uzyremoncie z oferty ośrodka skorzy- słowej ćwiczą pamięć i umysł.
skać można w siedzibie Ośrodka
sta jeszcze więcej osób niż dotychDla chcących polepszyć kon- Wsparcia dla Seniorów Nr 1 przy
czas – mówi Ewa Flaszyńska, dy- dycję ciała przygotowano zajęcia al. Zjednoczenia 13 lub pod numerektor bielańskiego Ośrodka Opie- w pobliskiej szkole przy ul. Fonta- rami telefonów: 22 8642755,
ki Społecznej.
ny 3. W ofercie taniec, gimnastyka 514802978 oraz przez e-mail:
Ośrodek działa przy al. Zjedno- usprawniająca z instruktorem ki- owds1@opsbielany.waw.pl
czenia 13 od poniedziałku do piąt- nezyterapii. Co miesiąc ośrodek
ku w godz. od 8 do 19. Placówka zaprasza również na integracyjne
opr. R
już od 25 lat pomaga seniorom.
– Każdemu
zapewniamy śniaHG\FMD
danie i obiad oraz
bezpłatne zajęcia
terapeutyczne.
,ORĂÊPLHMVFRJUDQLF]RQD'HF\GXMHNROHMQRĂÊ]JïRV]Hñ
Przykładowo dla
osób cierpiących
na chorobę Alzheimera zajęcia
prowadzi wykwalifikowany psycholog. W ośrodku swoje spotkania mają też kombatanci. Organizujemy również W programie m.in.:
naukę języków :\NïDG\]GURZLHV]WXNDDXWRSUH]HQWDFMLSURGXNFMDğOPRZDSU]HGVLÚELRUF]RĂÊ
obcych oraz zaję- :DUV]WDW\ĠRU\VW\F]QHSDSLHURSODVW\NDELĝXWHULDXSF\NOLQJPDORZDQLHQDMHGZDELXWZRU]HQLHNDUWHNĂZLÈWHF]Q\FK
cia komputerowe .XUV\NRPSXWHURZ\LIRWRJUDğF]Q\
6DORQSRH]MLNV-DQ7ZDUGRZVNL
i ruchowe. Dla :\MĂFLDGRNLQDWHDWUXPX]HXP
ciekawych wciąż =DMÚFLDUHNUHDF\MQHLRJöOQRUR]ZRMRZHSï\ZDQLH1RUGLF:DONLQJV]DFK\ZDUFDE\
ķ6SRWNDQLD]SDVMÈĵ
zmieniającej się
Warszawy, ośro- :ĂUöGZ\NïDGRZFöZ-DNXE3RUDGD=RğD&]HUQLFND+DOLQD5RZLFND.U]\V]WRI.DOF]\ñVNL5REHUW%HUQDWRZLF]
dek proponuje w
godzinach przedp o ł u d n i ow ych :\NïDGLQDXJXUDF\MQ\ķ0LÚG]\:VFKRGHPD=DFKRGHPĵ.U]\V]WRI=DQXVVL
w y c i e c z k i d o PDUFDUJRG]8U]ÈG']LHOQLF\%LHODQ\PVW:DUV]DZ\XO¿HURPVNLHJRVDODQU
atrakcyjnych
miejsc w stolicy. 3RGF]DVLQDXJXUDFMLRGEÚG]LHVLÚZUÚF]HQLHLQGHNVöZ
Natomiast w cie- 'ODQDMEDUG]LHMDNW\ZQ\FKXF]HVWQLNöZ$NDGHPLLSU]HZLGXMHP\GQLRZÈZ\FLHF]NÚNUDMRZÈ
płym sezonie
również do okolic .DUW\]JïRV]HQLRZHEÚGÈGRVWÚSQH RGPDUFDEU QDVWRLVNXLQIRUPDF\MQ\PZ8U]ÚG]LH
stolicy tężni kon- ']LHOQLF\%LHODQ\PVW:DUV]DZ\XO¿HURPVNLHJR J RUD]ZVLHG]LELH
stancińskich – 7..)ķ&KRPLF]öZNDĵXO31HUXG\ J
wymienia Grzegorz Pietruczuk, :LÚFHMLQIRUPDFMLSRGQXPHUHPWHOHIRQXOXE  
w icebur mist rz
dzielnicy Bielany.
Jak dodaje, podczas zajęć psychoedukac yjnych
uczestnicy warsz-

%LHODñVND$NDGHPLD6HQLRUD
3RF]ÈWHNUHNUXWDFMLPDUFDU

Fot. Arch. zwalcznude.pl

Bielańska
Akademia
Seniora

rojekt ma na celu pokazanie
rodzicom, jak ciekawa jest
oferta stolicy pod kątem
miejsc przyjaznych dzieciom. Formuła tego wyjątkowego weekendu
przypomina Noc Muzeów, podczas którego najciekawsze instytucje miejskie oraz placówki prywatne kierujące ofertę do rodzin,
przygotują szereg darmowych
warsztatów, animacji, pokazów
oraz innych atrakcji.
W ramach bezpłatnych zajęć,
które odbędą się w całej Warszawie
w dniach 18 – 20 marca, organizatorzy zapraszają m.in. na: warsztaty
plastyczne i kulinarne, zajęcia taneczne oraz sportowe, eksperymenty naukowe i wiele, wiele innych.
Aby wziąć udział w wydarzeniu, wystarczy odwiedzić stronę
www.warszawskiednirodzinne.pl
i zapoznać się z przygotowaną
ofertą.
Uwaga – zajęcia są darmowe,
ale obowiązują zapisy!
20 marca w godz. 11:00 – 15:00
organizator – ZwalczNude.pl oraz
współorganizator Urząd Dzielnicy
Bielany, zapraszają na Warszawski
Piknik Rodzinny Prudential, który
odbędzie się w Centrum Rekreacyjno-Sportowym Bielany na ul.
Lindego 20 (przy metrze Wawrzyszew).
Podczas imprezy na scenie odbędą się występy, ciekawe pokazy
oraz liczne konkursy z nagrodami.
Na miejscu będzie można zrobić
śmieszne zdjęcia rodzinne w darmowej fotobudce do której zaprasza firma Prudential. Razem z firmą
VEOLIA będziemy przygotowywać
wielką makietę ciepła, która ogrzeje naszą stolicę. Najmłodszych czeka spotkanie z sympatycznym Mi-

siem Lubisiem, a tych nieco starszych animacje językowe prowadzone przez Helen Doron. Na
pikniku ogłosimy również wyniki
konkursu plastycznego organizowanego przez Biuro Turystyki Aktywnej KOMPAS, w którym do
wygrania jest wyjazd na obóz. Pomiędzy stoiskami przechadzać się
będzie Rybka MiniMini, która zaprosi dzieci do udziału w wesołym
karaoke. Nie zabraknie również
słodkich i kreatywnych atrakcji –
Sweet Home zaprosi do konkursu
ozdabiania tortów. Creative Minds
zadba o to, aby mali odkrywcy poznali tajniki twórczych przedsięwzięć z zakresu robotyki. Dla tych,
którzy preferują aktywność, warsztaty taneczne poprowadzi Gaba
Dance Studio, a dla tych, którzy
wolą intelektualne rozrywki, Matplaneta przygotuje szereg matematycznych wyzwań. Po tak emocjonujących wydarzeniach do strefy
relaksu zaprosi Prudential.
Projekt odbywa się pod Honorowym Patronatem Rzecznika
Praw Dziecka i jest organizowany
we współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa.
Więcej informacji na stronie:
www.warszawskiednirodzinne.pl
oraz na: https://www.facebook.
com/warszawskiednirodzinne/
W przypadku pytań dot. informacji prasowej prosimy o kontakt
z Moniką Sejbuk, monika@zwalcznude.pl, tel. +48 537 298 110.
Monika Sejbuk
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„Sonata marymoncka” (1987)

Aleja Zasłużonych

Film na motywach opowiadania Marka Hłaski.

W opinii wielu warszawiaków cmentarz na Wólce
Węglowej pozbawiony jest uroku i kojarzy się z
pogrzebowym „taśmociągiem”. Tymczasem istniejący już ponad 40 lat Cmentarz Komunalny Północny
to dziś porośnięta – zwłaszcza w swojej najstarszej
części – pięknymi drzewami urokliwa warszawska
nekropolia. Nie jest też prawdą (a taki pogląd także jeszcze pokutuje), że nie znajdziemy na Wólce
grobów sławnych Polaków. W cyklu „Aleja Zasłużonych” będziemy przypominać sylwetki sław kultury,
nauki czy sportu, którzy spoczywają na tym cmentarzu. Na początek, znany chyba każdemu pisarz i
aktor charakterystyczny – Jan Himilsbach.

M

inęło prawie 30 lat, odkąd
Jerzy Ridan zrealizował
w wersji kinowej „Sonatę
marymoncką” na motywach opowiadania Marka Hłaski. Pisarza
nie było już „na tym świecie”, przy
ekranizacji utworu autora „Drugiego zabicia psa” brała udział jego
matka – Maria Hłasko. To bardzo
marymonckie opowiadanie autora
„Pierwszego kroku w chmurach”
łączy z niedawno wydanym przez
Iskry „Wilkiem” (zob. „Marek Hłasko o Marymoncie” – NB nr
11/2015) również osoba głównego
bohatera, którym jest dorastający
na Marymoncie i marzący o „lepszym życiu” Rysiek Lewandowski.
Jak napisał Marek Hłasko, Rysiek
Lewandowski to Marymonciak,
furmański syn z dziada pradziada.
W ekranizacji opowiadania Hłaski
w rolę głównego bohatera wcielił
się młody Olaf Lubaszenko.
Odtwórca roli Ryśka Lewandowskiego większą popularność
zdobył jednak dopiero po „Krótkim filmie o miłości” w reżyserii
Krzysztofa Kieślowskiego. Niektórzy widzowie zapewne zapamiętali go również z „Pogranicza
w ogniu” (1988/91), czy roli Kamila Kuranta jako dziecka z telewizyjnego serialu z połowy lat 80.,
zrealizowanego na motywach powieści Zbigniewa Uniłowskiego.
Proza Hłaski to twórczość bardzo
obrazowa/plastyczna/filmowa, po
którą bardzo chętnie sięgali jedni
z bardziej wybitnych naszych reżyserów. W latach 50. na ekran
została przeniesiona „Pętla” przez
W. Hasa, „Następny do raju” przez
Czesława Petelskiego oraz „Ósmy
dzień tygodnia” - przez Aleksandra Forda.
Hłasko nie był zadowolony
z ekranizacji „Bazy ludzi umarłych” i „Ósmego dnia tygodnia”.
Doszło nawet do tego, że pisarz
wycofał swoje nazwisko z czołówki tych filmów. „Sonata marymoncka” została zekranizowana
w kilkanaście lat po śmierci pisarza. Później już tylko powstawały
same filmy dokumentalne lub paradokumentalne na temat życia
i twórczości autora „Pięknych
dwudziestoletnich”. Za najlepszy
z nich należy uznać dokument
Jana Sosińskiego „Z nimi żyłem,
z nimi piłem, ich kochałem – Marek Hłasko” (1999). Ciekawe, czy
któryś ze współczesnych reżyserów pokusiłby się podjąć wyreżyserowania i zekranizowania „Wilka”, akcja której to powieści rozgrywa się w okresie dwudziestolecia międzywojennego na Marymoncie.
Hłasko na pewno w pewien

Kadr z filmu „Sonata marymoncka”

subiektywny sposób, niepozbawiony jednak artystycznej wrażliwości, spogląda w „Sonacie marymonckiej” także na część Bielan.
Akcja tego opowiadania również
zaczyna się w okresie przedwojennym na Marymoncie, który przez
Hłaskę jest opisywany w tym
utworze jako miejsce dość ponure,
a w każdym razie na pewno bardzo
zabiedzone. Dzieciaki, których
rodziców nie stać na kupienie piłki nożnej, kopią na podwórzu
puszkę, najpewniej po ogórkach
konserwowych lub herbacie. O samym Marymoncie Marek Hłasko
pisze zaś tak: Uliczka była brudna,
przycupnięta drewnianymi domkami, jak inne ulice Marymontu: błotniste i krzywe, tak jakby je ktoś
pijanymi krokami wyznaczał. Widzimy więc ponure, błotniste marymonckie podwórka lub knajpy
przepełnione papierosowym dymem, w których pije się do białego
rana. W ekranizacji „Sonaty marymonckiej” mamy do czynienia
z całą plejadą znakomitych aktorów: Bronisławem Pawlikiem, Jerzym Kryszakiem, Leonem Niemczykiem, Witoldem Pyrkoszem,
Henrykiem Bistą, Zofią Merle,
Elżbietą Panas czy Romanem Kłosowskim. Zielińskiego, chrzestnego Ryśka Lewandowskiego, przed
którym wszyscy w okolicy drżeli,
zagrał sam Władysław Komar.
Mimo że w swoim filmie Jerzy
Ridan portretuje środowisko twardych, szorstkich i prostych mężczyzn, to jednak nie epatuje przy
tym wulgaryzmami ani scenami
alkoholowych libacji. Sporo jest za
to poezji czy operowania nastrojem w pokazanym przez reżysera
obrazie. Bardzo mu w tym pomogli znakomici aktorzy, którzy zagrali w niewielkich, lecz ważnych
epizodach. Wielu z nich przyciągnęło do filmu samo nazwisko
Marka Hłaski. Co by bowiem nie
mówić, „Sonata marymoncka”
doskonale oddaje klimat prozy
Hłaski – z jej światem twardych
mężczyzn, podstawowych konfliktów moralnych i podszytą liryzmem brutalnością. W Ryśka,
postać mającą wiele cech samego

pisarza, wcielił się w końcu młody
Olaf Lubaszenko, który stworzył
tu jedną ze swoich wczesnych
i najlepszych ról.
Na podstawie jednego z wątków „Sonaty marymonckiej” Hłasko stworzył opowiadanie „Baza
Sokołowska”. Zapewne można by
pytać, jak „Sonata marymoncka”
ma się do „Wilka”? Akcja „Sonaty
marymonckiej” rozgrywa się
w okresie międzywojennym,
w czasie okupacji oraz tuż po wojnie. W „Wilku” widzimy natomiast
Marymont do 1937/38, z okresu
dwudziestolecia międzywojennego, kiedy to na polecenie Stalina
została rozstrzelana przez Komintern znaczna część działaczy KPP.
Niezbyt ceniona przez Marka Hłaskę i zekranizowana przez Ridana
„Sonata” doczekała się publikacji
w formie książkowej dopiero
w 1982 roku nakładem Państwowego Instytutu Wydawniczego.
Przy tworzeniu scenariusza filmu
brała udział Maria Hłasko, matka
pisarza, która w liście do autorów
filmowej „Sonaty marymonckiej”
napisała: Twórcy filmu niewiele
zrobili, aby się przypodobać publiczności. Cenię ich za tę uczciwość. To film nastroju, który w sposób cudowny oddaje klimat książki.
Myślę, że młodzi obecnie żyjący
ludzie odnajdą w tym filmie także
swój los, a niekiedy tragiczną bezsilność. I to jest największa wartość
ekranowej „Sonaty”. Wierzę dalej
w dobroczynną rolę sztuki. „Sonatę” wyświetlać jak najczęściej, a życie być może stanie się łaskawsze
i mniej uciążliwe.
Jak w filmie mówi Ryśkowi
Lewandowskiemu jeden z bohaterów „Sonaty marymonckiej”: Takie
to życie. Ludzie się rodzą, marzą,
ciułają grosz do grosza, żeby to jakoś było, a potem… Jedno ci tylko
powiem – człowiekiem trzeba być.
Człowiekiem! Zapamiętajmy…
Jarosław Hebel

Ps. Film w całości jest dostępny
na YouTube pod adresem: https://
www.youtube.com/watch?v=VI8gQvNkn_Q

Jan Himilsbach
Jan Himilsbach urodził się
w Mińsku Mazowieckim 31 listopada 1931 roku. W dniu, którego
z oczywistych powodów nigdy nie
było w kalendarzu… Cóż jednak
począć na to, iż w zachowanym
akcie chrztu taka właśnie data figuruje? Nie ma się zatem co dziwić, że życiorys kogoś, kto urodził
się pod nieistniejącą datą pełen był
paradoksów, zawirowań, wydarzeń
dziwnych i niesamowitych. Kim
więc był Jan Himilsbach? Rębaczem w kopalni, tragarzem, palaczem na rybackim kutrze, absolwentem Szkoły Marksizmu-Leninizmu, kamieniarzem, prozaikiem,
scenarzystą i aktorem. Do przyjaźni z nim przyznawali się przedstawiciele wszystkich grup społecznych – od osuszających w bramach
„wino marki wino” meneli, po najwybitniejszych literatów, aktorów
i naukowców, spośród których
wielu po dziś dzień poczytuje sobie
za zaszczyt, że w którymś tam roku
miało okazję w Kameralnej czy
Spatifie wypić z Himilsbachem
kielicha.
Himilsbach to także bohater
licznych anegdot – ot choćby tej,
gdy obserwując, jak w stanie wojennym milicja rozpędza tłum
przy pomocy armatki wodnej,
wbrew panującym wokół rozgorączkowanym nastrojom filozoficznie stwierdził, że „jak w tym
kraju ma być dobrze, skoro ‘ognia’
krzyczą, a wodę leją”. W swoim
czasie był ceniony przede wszystkim jako pisarz, którego zbiory
opowiadań: „Monidło”, „Przepychanka” i „Łzy sołtysa” przeszły do
kanonu polskiej prozy ubiegłego
stulecia i którego prozę doceniali
czytelnicy, krytycy i koledzy po
piórze (Tadeusz Konwicki twierdził wręcz, że pisarstwo Himilsbacha cechuje wykwintność). Od
czasu, gdy zabłysnął jako aktor
filmowy – tu jego kariera rozpoczęła się od roli w „Rejsie” Marka
Piwowskiego – w swoich filmach

Jan Himilsbach

chcieli go widzieć m.in. Janusz
Morgenstern, Tadeusz Chmielewski, Jerzy Gruza, Stanisław Bareja,
Mieczysław Waśkowski, Antoni
Krauze, Andrzej Gradowski, Robert Gliński. Od czasów „Rejsu”
po dziś dzień jego komediowy
duet ze Zdzisławem Maklakiewiczem, tak chętnie wykorzystywany
później przez Andrzeja Kondratiuka, m.in. we „Wniebowziętych”,
uważany jest za niezapomniany
i jedyny w swoim rodzaju.
Sam Himilsbach, znacznie wyżej od książek i ról cenił swoją
pracę kamieniarza, którą przez lata
wykonywał na Powązkach. Z właściwą sobie przekorą stwierdził
w jednym z wywiadów, że wykonanym przezeń nagrobkiem –
w przeciwieństwie do książki –
nikt sobie d… nie podetrze. Kiedy
indziej stwierdził, że to, co wykuł
w kamieniu przetrwa wszystkie
filmy.
Gdy zmarł 11 listopada 1988
roku w wieku zaledwie 57 lat,
Związek Literatów Polskich załatwił mu miejsce na Cmentarzu
Wojskowym na Powązkach w Alei
Zasłużonych. Jego przyjaciele
stwierdzili jednak, że w takim
miejscu przewracałby się w grobie,
bo był przecież w gruncie rzeczy
„chłopakiem z ludu”. Ostatecznie
spoczął więc na Wólce Węglowej.
Legendarną postacią Warszawy
pozostał do dziś.
Rafał Dajbor
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KOLEJNY KONCERT Z CYKLU
„MUZYKA KAMERALNA NA BIELANACH”
 W niedzielę 20 marca o godz. 19.00 w Kościele
Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych na Chomiczówce przy ul. Conrada 7 zapraszamy na kolejny
koncert z cyklu „Muzyka Kameralna na Bielanach”.
Tego dnia usłyszymy koncert „Polskie sonaty romantyczne”.
Artyści w składzie: Włodzimierz Promiński (skrzypce)
oraz Katarzyna Makal-Żmuda (fortepian) wykonają dwa
wspaniałe dzieła muzyki przełomu XIX i XX wieku: Sonatę F-dur op. 30 Władysława Żeleńskiego oraz Sonatę
a-moll Zygmunta Noskowskiego. Album Polskich Nagrań zawierający oba te nieczęsto wykonywane utwory
w ich interpretacji uzyskał nominację do nagrody „Fryderyk 2012” w kategorii muzyka kameralna. Program
koncertu uzupełni legenda Feliksa Nowowiejskiego –
kompozytora wybranego uchwałą Sejmu RP na patrona
roku 2016.

WIELKA GONITWA WIELKANOCNA CZYLI
ŚWIĄTECZNE ANIMACJE
PRZY BIELAŃSKIM RATUSZU

ROZPOCZYNA SIĘ CYKL ŁACIŃSKICH
MSZY WIELKOPOSTNYCH

 W niedzielę 14 lutego, w Kościele Pokamedulskim odbył się pierwszy koncert rozpoczynający
cykl „Łacińskie Msze Wielkopostne”. Pieśni w estetyce XIV-wiecznej wykonuje zespół Bornus Consort specjalizujący się w muzyce dawnej.
Wzorem poprzednich lat, cykl będzie się odbywał w
każdą niedzielę Wielkiego Postu: tj. 28 lutego oraz 6, 13,
20 marca o godz. 11.00 w Kościele Pokamedulskim przy
ul. Dewajtis 3.
Bornus Consort, to czołowy polski zespół wokalny wykonujący polifoniczną muzykę dawną, a zwłaszcza dzieła z okresu renesansu oraz monodie liturgiczne.
Kierownikiem artystycznym zespołu jest Marcin Bornus
-Szczyciński., śpiewak i badacz muzyki dawnej, współtwórca formuły „Pieśń Naszych Korzeni” dla Festiwalu
Muzyki Dawnej w Nowym Sączu.

 W sobotę 12 marca na terenie przy bielańskim
ratuszu w godz. 13.00-16.00 odbędzie się wyjątkowe świąteczne wydarzenie – „Wielka Gonitwa
Wielkanocna”.
Dla mieszkańców Bielan przygotowaliśmy moc atrakcji, a
wśród nich: gra miejska – poszukiwanie skarbów ukrytych
w okolicy ratusza Dzielnicy Bielany oraz zabawy na scenie
- interaktywne przedstawienie dla najmłodszych - „Wielkanoc Jasia i Małgosi” w ramach którego zaprosimy mieszkańców na wyjątkową przygodę teatralno-muzyczną z
Duetem JaHa. Wraz z Jasiem i Małgosią uczestnicy poznają
zwyczaje i tradycje wielkanocne w Polsce, na wszystkich
czekają ciekawostki i świetna zabawa.
Organizatorem wydarzenia jest Dzielnica Bielany m.st.
Warszawy. Serdecznie zapraszamy!

PONIEDZIAŁEK MAZURKOWY
NA BIELANACH

 Drugiego dnia Wielkanocy – 28 marca 2016 r.
tradycyjnie już, wokół kościoła Pokamedulskiego
przy ul. Dewajtis 3 odbędzie się Poniedziałek Mazurkowy – otwarta impreza kulturalna organizowana przez fundację Wszystkie Mazurki Świata.
Podczas Mszy św. o godz. 11 wystąpi zespół wokalny Jerycho. Artyści wykonają historyczne śpiewy polskie oraz łacińskie w formie pieśni liturgicznych. Po Mszy, na placu przed
kościołem, jak przystało na radosne święto, będzie muzyka i
tańce. Zaprosimy wszystkich do zatańczenia mazurka, polki
czy kujawiaka – do tańca zagra Janusz Prusinowski Kompania. Po tańcach, w podziemiach kościoła o godz. 14.00 - dalszy ciąg pieśni w wykonaniu zespołu Jerycho.

BIELAŃSKI KIERMASZ WIELKANOCNY
OD 11 MARCA PRZED RATUSZEM!
 Zima zaczyna już odpuszczać, a Wielkanoc tuż
tuż, tak więc zapraszamy mieszkańców na Bielański Kiermasz Wielkanocny. Od 11 do 27 marca
codziennie przed budynkiem ratusza przy ul. Żeromskiego w godz. 09.00-17.00 wystawcy będą
oferować bogaty wybór produktów regionalnych.
Każdy z pewnością znajdzie dla siebie wymarzony świąteczny upominek. Będzie również okazja, by skosztować wielkanocnych wyrobów kulinarnych. Serdecznie zapraszamy!

Dobre Miejsce, ul. Dewajtis 3
„Jezus Frasobliwy” wystawa tematyczna
Zapraszamy w Wielki Post na wystawę tematyczną „Jezus Frasobliwy” szczególnie związaną z Męką Pańską w postaci rzeźb z Podhala
pochodzących z prywatnej kolekcji ks. Stanisława Popisa.
Otwarta dla publiczności od 6 lutego do 29 marca A.D.2016. Codziennie w godz. 8-20.
DOBRE MIEJSCE wej. A Galeria Krużganek ul. Dewajtis 3, Warszawa
WSTĘP WOLNY! Więcej na www.dobremiejsce.org
Zapraszamy w Wielki Post na wystawę tematyczną „Jezus Frasobliwy” szczególnie związaną z Męką Pańską w postaci rzeźb z Podhala
pochodzących z prywatnej kolekcji ks. Stanisława Popisa.
Jezus Chrystus Frasobliwy – w ikonografii chrześcijańskiej jest to
przedstawienie rozmyślającej postaci Jezusa w pozycji siedzącej, z
głową opartą na dłoni. Na głowie znajduje się korona cierniowa, zaś
na ciele widoczne są ślady biczowania.
Według niektórych autorów ma to być przedstawienie momentu na
Golgocie, tuż przed ukrzyżowaniem, choć figurę tę można także interpretować jako symboliczne streszczenie Męki Pańskiej.
Plakat autorstwa Anny Krzemińskiej. Inicjatorka wystawy Ewa Stolarz.
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BIBLIOTEKA PUBLICZNA
IM. STANISŁAWA STASZICA
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 26
(ul. Duracza 19) zaprasza:
 2, 9, 16, 23, 30 marca (środy) godz. 11.30-12.00
na zajęcia MUZYKA DLA SMYKA.
Zapraszamy dzieci w wieku 2 lat. Na cykl zajęć (8 spotkań) obowiązują zapisy: bibld.26@bibliotekabielany.
waw.pl lub 22 639 88 51
 4, 11, 18 marca r. (piątki) godz. 17.00 na zajęcia z cyklu CAŁY ROK W BIBLIOTECE.
Zapraszamy dzieci od 5. roku życia / wstęp wolny.
 1, 8, 15, 22, 29 marca (wtorki) godz. 17.0017.45 na zajęcia MUZYKA DLA SMYKA.
Zapraszamy dzieci w wieku 3-4 lat / wstęp wolny.
W sprawach dotyczących zajęć prosimy o bezpośredni
kontakt z Biblioteką Nr 26: tel. 22 639 88 51.

– 9 marca, godz. 17:00 - motylkowa zawieszka na
okno / wstęp wolny
– 23 marca, godz. 17:00 - wesołe pisanki / wstęp
wolny
– 30 marca, godz. 17:00 - mały domek dla lalek lub
zwierzątek / wstęp wolny

 22 marca o godz. 17:00 na warsztaty „Zrób to
sam”.
Zapraszamy dzieci w wieku od 10 lat (ozdoby wielkanocne)/ wstęp wolny.
W sprawach dotyczących zajęć prosimy o bezpośredni
kontakt z Biblioteką Nr 49: tel. 22 663 73 85.

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży
Nr 103 (al. Reymonta 6) zaprasza:

 W każdy czwartek o godz. 17:30 na zajęcia literacko-plastyczne “Czwartek w bibliotece”.
Czytanie i zabawy plastyczne dla dzieci w wieku 3 – 6
lat / wstęp wolny.
W sprawach dotyczących zajęć prosimy o bezpośredni
kontakt z Biblioteką Nr 27: tel. 22 834 01 81

 2 marca o godz. 17.30 na spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Podyskutujemy o „Pępowinie” Majgull Axelsson / wstęp wolny
 od 3 do 31 marca na mini wystawę biżuterii
Pani Barbary Bukowskiej z cyklu „Ukryte talenty
naszych czytelników” / wstęp wolny

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

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 14
 we wtorki o 11:00 na zajęcia “Biblioteka na (ul. Bogusławskiego 6a) zaprasza na
zajęcia edukacyjno-plastyczne:
Ciebie czeka” / wstęp wolny.

 na Czytane środy pt. „Wiosenne porządki” (dla
dzieci w wieku 5-8 lat).
Tematyka: o domu, utrzymywaniu porządku i zbliżającej się wiośnie oraz świętach:

 w każdy piątek o godzinie 17:00 na Cafe Con
Libros / wstęp wolny
W sprawach związanych z wydarzeniami prosimy o bezpośredni kontakt z Wypożyczalnią Nr 65: tel. 22 835 69
44.

 w każdą środę o godz. 16:30 na warsztaty rękodzieła DIY dla dorosłych / zapisy
W sprawach związanych z wydarzeniami prosimy o bezpośredni kontakt z Wypożyczalnią Nr 65: tel. 22 833 40
09.

 4 i 18 marca o godz. 17:00 na zajęcia literacko
- plastyczne “Piątek w Bibliotece.
Zajęcia dla dzieci od lat 6 / wstęp wolny.

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 49
(al. Reymonta 6) zaprasza:

 22 marca o godzinie 18:00 na spotkanie autorskie z poetką Ireną Stopierzyńską-Siek / wstęp
wolny

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży
Nr 22 (ul. Rudzka 12/14) zaprasza:

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 27
(al. Zjednoczenia 19) zaprasza:

 w środy i czwartki o godz. 10:00 na Kino Młodego Widza / zapisy.
Kino Młodego Widza to pokazy bajek adresowane do
dzieci powyżej 3 roku życia jako alternatywna forma
spędzania wolnego czasu. Projekt odbywa się w każdą
środę i czwartek o godzinie 10:00. Dzieci mają możliwość obejrzenia swoich ulubionych bohaterów na
wielkim ekranie. Zapraszamy grupy zorganizowane z
przedszkoli oraz szkół podstawowych. Zapisy: k.kocimski@bibliotekabielany.waw.pl
W sprawach dotyczących zajęć prosimy o bezpośredni
kontakt z Biblioteką Nr 43: tel. 22 835 18 43.

 15 marca o godzinie 18:00 na wernisaż wystawy fotografii „WARSAWGRAPHY” Kamila Pasterkowskiego / wstęp wolny.

 we wtorki, godzina 11.00 / zapisy (osobiście
lub telefonicznie)
 w czwartki, godzina 16.30 / zapisy (osobiście
lub telefonicznie)
 w piątki, godzina 17.00 / zapisy (osobiście lub
telefonicznie)
W sprawach dotyczących zajęć prosimy o bezpośredni
kontakt z Biblioteką Nr 14: tel. 22 669 69 52.

Kino za Rogiem w Bibliotece
(ul. Duracza 19) zaprasza na Dziecięce
Poranki Filmowe:
 4 marca o godz. 10:00 na bajkę „Pinokio” / zapisy
 11 marca o godz. 10:00 na bajkę „Fru” / zapisy
 18 marca o godz. 10:00 na bajkę „Proszę słonia” / zapisy
W sprawach dotyczących projekcji prosimy o bezpośredni kontakt z Kinem: tel. 22 663 83 14.

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży
Nr 65 (ul. Petofiego 3) zaprasza:

 4 marca o godz. 17:30 na wernisaż wystawy
malarstwa „Przypadek kontrolowany. Justyna
Eberle - malarstwo i grafika” / wstęp wolny
 22 marca o godz. 17.00 na zajęcia z cyklu Zrób
to sam- ozdoby wielkanocne / wstęp wolny
W sprawach związanych z wydarzeniami prosimy o bezpośredni kontakt z Wypożyczalnią Nr 65: tel. 22 663 73 85.
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BIBLIOTEKA PUBLICZNA
IM. STANISŁAWA STASZICA
Mediateka START-META, ul. Szegedyńska 13a „Kino za Rogiem”

 8 marca godz. 16:00 - Bielańska Akademia Fil- – śmiech i płacz

Wystawa Muzyczna Konstelacja

mowa dla młodzieży.

 10 marca godz. 17:00 - Dyskusyjny Klub Książki dla młodzieży.
 16 marca godz. 16:00 - Spotkanie przy płycie
winylowej - Życie i twórczość Anny German.
 17 marca godz. 17:00 - Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych.
 21 marca godz. 17:00 - Teatrzyk dla dzieci „Troskliwe Misiaczki” w wykonaniu Teatru Fantazja. Wstęp wolny.
Bajka ta rozgrywa
się w przepięknej,
tęczowej
krainie.
Mieszkający
tam
misie posiadają magiczną moc - każdy
inną. Główną bohaterką jest Misia
Tulisia. Pragnie ona
odkryć swą wewnętrzną siłę, dzięki
której będzie mogła zrozumieć sens
swojego istnienia.
W przedstawieniu
przygotowano szereg zadań do wykonania dla dzieci,
skoczne piosenki
oraz efekty świetlne. Niesienie pomocy innym jest głównym mottem bajki.
 5, 12, 19 marca godz. 10:00 - Bielańska Akademia Filmowa dla dzieci

Szanowni Państwo, marzec w „Kinie za Rogiem” to same
arcyciekawe tytuły.
Miesiąc rozpoczniemy od bardzo mocnej, ważnej propozycji - jednego z najgłośniejszych rosyjskich filmów
ostatnich lat, „Lewiatana” Andrieja Zwiagincewa.
Reżyser, wychodząc od biblijnej przypowieści, kreśli
przejmujący, brutalny portret Rosji pod rządami Putina.
Film autora „Eleny” był wielkim wydarzeniem kina europejskiego i światowego w minionym roku.
Rosjanie mieli „Lewiatana”, a my - „Body / Ciało”. Nagrodzony Srebrnym Niedźwiedziem na festiwalu w Berlinie i nominowany do Europejskiej Nagrody Filmowej
komediodramat w reżyserii Małgorzaty Szumowskiej
stał się wstępem reżyserski do europejskiej ekstraklasy.
Szumowska, nawiązując do „Dekalogu” Kieślowskiego,
trafnie pokazała polską obyczajowość w której śmiech
zderza się ze łzami. Mistrzowskie kreacje Mai Ostaszewskiej i Janusza Gajosa.
16 marca zapraszam na kolejny wybitny film europejski
- tym razem z Gruzji. Wysmakowane „Mandarynki” rozsławiły tę małą kinematografię na świecie w ubiegłym
sezonie. Reżyser, Zaza Urushadze, w minimalistycznym
stylu opowiada o wojnie i jej konsekwencjach.
Oddechem od poważnej tematyki będzie z pewnością
przebojowy film dla dzieci „Fru” - który pokażemy w
ostatnią środę miesiąca.
Ja spotkam się z państwem 2 marca, przed projekcją
„Lewiatana”. Do zobaczenia.”
Łukasz Maciejewski

 7, 14, 21 marca godz. 15:00 - Groteka

 2 III; godz. 17:00 - Lewiatan + spotkanie z Łukaszem Maciejewskim

Zajęcia otwarte:

 9 III; godz. 17:00 - Body / Ciało

 5, 12, 19 marca 2016 r. - Rodzinne soboty w
MultiCentrum
10:00-11:00 – Zajęcia komputerowe
12:30-14:00 – Czas pracy twórczej
14:30-16:00 – LogiKit Klub Konstruktora

 16 III; godz. 17:00 - Mandarynki

 Gry Bitewne
poniedziałki i piątki – godz. 16:15-18:45
 MultiCentrum dla każdego
poniedziałek - 15:00-16:00
Wtorek - 15:00-17:30
Środa - 15:00-16:00
Czwartek - 15:00-17:30
Piątek - 15:00-17:30
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą zajęć na zapisy
(Akademia Małego Odkrywcy,
Mistrzowie Kodowania, MultiKid, MultiArt, MultiMusic,
Kurs komputerowy – Internet 50+, Angielski dla dorosłych, e-pracownia). Informacje na stronie:http://www.
mediateka.waw.pl , tel. 22 291 44 71

 30 III; godz. 17:00 - Fru

Wystawa prezentowana od 12 lutego do 2 kwietnia
2016 roku w siedzibie Biblioteki Publicznej im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany, ul. Duracza 19.
Na wystawie zaprezentowane zostaną wielkoformatowe zdjęcia portretowe gwiazd polskiej sceny
muzycznej. Będą to wybitni instrumentaliści oraz
dyrygenci, którzy na przestrzeni 10 lat koncertowali
na słynnym Ogólnopolskim Festiwalu „Gwiazdy Promują” organizowanym przez Filharmonię Dolnośląską, stawiającym sobie za cel promocję muzyki oraz
wybitnych, młodych artystów, laureatów konkursów
muzycznych zapraszanych do wspólnego koncertowania przez wybitnych artystów i pedagogów o
uznanym dorobku.
Daniel Antosik (ur. 1973) fotografujący dziennikarz, z
wykształcenia politolog. Redaktor Nowin Jeleniogórskich, twórca Galerii Za Miedzą założonej w zrujnowanych wnętrzach dawnego kościoła ewangelickiego w
Lubomierzu. Zajmuje się organizacją najróżniejszych
przedsięwzięć kulturalnych – plastycznych, muzycznych, filmowych i teatralnych. W roku 2008 zrealizował
akcję twórczą pod hasłem „Teraz – dowód współistnienia” z udziałem ponad stu fotografujących, zorganizowaną z okazji 50-lecia „Nowin Jeleniogórskich” i 900lecia Jeleniej Góry.
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BIELAŃSKI OŚRODEK KULTURY
UL. GOLDONIEGO 1 TEL. 22 834 65 47 www.bok-bielany.eu

5-6.03 (sobota, niedziela), godz. 11.00-17.00
Zaproszenie na Jarmark Kazimierski
do Bielańskiego Ośrodka Kultury.

Marzec tuż, tuż a Bielański Ośrodek
Kultury szykuje się do kolejnego
Jarmarku Kazimierskiego zapowiadającego nadchodzące święta
Wielkanocne. Nie zabraknie regionalnych przysmaków i rękodzieła
na stanowiskach naszego kiermaszu, który w ostatnich latach rozrósł
się poza nasze skromne progi przy
Goldoniego 1.
A w sobotę o godz. 17.00 zapraszamy Państwa na specjalny koncert
„Przy Jarmarku”. Zespoły śpiewacze
„Powsinianie”, Grupa 30+ oraz zespół taneczny Kuźnia Artystyczna
z Centrum Kultury Wilanów reprezentują mało znany mikroregion etnograficzny Urzecze (gwar. Łurzyce,
Urzyce). Na ukształtowanie się odrębnej tożsamości położonego po
obu stronach Wisły mikroregionu i
zamieszkujących go modrych Łurzycoków wpłynęło szereg czynników.
Przede wszystkim była to obecność
Wisły, swoistego „okna na świat”
dla ludzi żyjących nad jej brzegami. Z tego właśnie względu podwarszawskie Urzecze tradycyjnie
związane było z handlem wiślanym,
flisakami zwanymi tu orylami, a także z osadnictwem olęderskim, które pojawiło się tu już w początkach
XVII wieku. Dogodna odległość targowa i szybka dostępność do rynku
warszawskiego (maksymalnie 40 kilometrów z biegiem rzeki) przyczyniły się do wytworzenia unikatowej
wspólnoty, manifestującej się m.in.
w pięknych strojach wilanowskich.
Zapraszamy na kiermasz i koncert.
Wstęp wolny.

2.03 (środa), g. 19.00

Spektakl „Achilles i Panny”, Teatr Scena Główna Handlowa SGH.
Wstęp wolny

9.03 (środa), g. 18.00

„Mieczysław Fogg - wspomnienia dawnych
dni” – koncert w wykonaniu Duetu „Piotr K
razy dwa…” .
Bilety 15 zł. Przedsprzedaż od 29 lutego

Patronat Młodzieżowej Rady Warszawy oraz Liceum
Ogólnokształcącego im. Jose Marti. Wstęp wolny.

18.03 (piątek), g. 18.00

Otwarcie wystawy malarstwa autorstwa Magdy Lucimy z sekcji plastycznej BOK pod kierunkiem Jacka Barszcza pt. „Mój świat”.
Wstęp wolny. Wystawa czynna do 03.04.2016

19.03 (sobota), g. 12.30

Wielkanocne Dwie Godziny dla Rodziny - spektakl teatralny i świąteczna akcja plastyczna.

Bilety 10 zł (dziecko), 10 zł (opiekun). Przedsprzedaż od
14 marca

19.03 (sobota), g. 16.00

Spotkanie historyczne „W nurcie muzyki ojczystej.

Sławne polskie rodziny – Wieniawscy, 180. rocznica urodzin Henryka, genialnego skrzypka”. Wstęp wolny.

23.03 (środa), g. 18.00

Z cyklu „Spotkanie z podróżnikiem” Tomasz
Grzywaczewski – „Kurdystan i górski Karabach”.
Wstęp wolny

30.03 (środa), g. 18.00

Z cyklu „Wieczór międzynarodowy” – „Ekwador”.

Bilety 15 zł. Przedsprzedaż od 21 marca
Kasa BOK, ul. Goldoniego 1 czynna: pon, śr, czw, pt
16.00-19.00, wt 10.00-13.00

Bielański Ośrodek Kultury,
ul. Estrady 112
www.bok-filia.eu,
tel. 22 835 54 44
03.03 (czwartek), g. 18.00

Warsztaty malowania na jedwabiu – prowadzenie Elżbieta Wasilewska.

Zapewniamy wszystkie materiały. Koszt 85 zł od osoby.
Zapisy do dnia 26 .II.br

09.03. (środa), g. 10.45
12.03 (sobota), g. 18.00

Z cyklu „Scena Młodych” koncert Nastyi Litvinovej ze Studia Piosenki z Młodzieżowego Domu
Kultury „Bielany” pod kierunkiem Wojciecha Wielechowskiego. Akompaniament Andrii Bochko.
Wstęp wolny

13.03 (niedziela), g.19.00

Z cyklu „Artystyczna niedziela” - koncert Mark
Shepherd &Quartet.

Bilety 25 zł (normalny), 20 zł (ulgowe). Przedsprzedaż od
7 marca.

17.03 (czwartek), g. 18.30

Koncert „Piosenek optymistycznych” w wykonaniu zespołów rockowych Sportowcy i Legendarne Zdredy, organizowany przez grupę projektową „Hakuna Matata – czyli jak być szczęśliwym”
w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii.

„Najpiękniejsze kłamstwa – między literaturą a muzyką francuską” koncert edukacyjny
Filharmonii Narodowej.
Koszt: 4 zł

10.03 (czwartek), g. 18.00

Z cyklu „Survival - Sztuka Przetrwania – Strach
ma wielkie oczy – lęk może motywować” - prowadzenie p. Łukasz Tulej, instruktor survivalu.
Wstęp wolny.

19.03 (sobota), g. 12.00

Z cyklu „Rodzinne Spotkania ze Sztuką” - spektakl dla dzieci pt. „Wielkanocna historia” w
wykonaniu artystów Agencji VENA.
Koszt: 5 zł/os

31.03. (czwartek), g. 18.00

Warsztaty witrażu techniką Tiffani’ego – prowadzenie Lidia Kostrzewska.
Koszt: 90 zł. Zapisy 23.III.br.
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Oddaj krew

Pożegnanie kpt. Tadeusza
Budzyńskiego ps. „Czereśnia”

Z głębokim żalem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci

kpt. Tadeusza
Budzyńskiego
kombatanta z „Grupy Kampinos” Światowego Związku
Żołnierzy Armii Krajowej
poety i artysty-malarza,
którego dorobek twórczy służył
i będzie służył kultywowaniu
pamięci narodowej.
Serdeczne wyrazy współczucia
Żonie i Rodzinie
składa Bielański Klub Kombatanta

Z głębokim smutkiem żegnamy
partyzanta z Kampinosu
– żołnierza Armii Krajowej
poetę i artystę-malarza,
w którego twórczości przetrwał
czas bohaterstwa i chwały.
Naszego nieodżałowanego
przyjaciela

Kpt. Tadeusza
Budzyńskiego
Serdeczne wyrazy współczucia
Żonie i Rodzinie
składają koleżanki i koledzy
z „Grupy Kampinos” Światowego
Związku Żołnierzy Armii Krajowej

Opuścił nasze szeregi kolejny żołnierz Grupy Kampinos

kpt. Edward Duchiński ps. „Leliwa”
W konspiracji był żołnierzem III Obwodu „Waligóra” Warszawskiego
Okręgu Armii Krajowej - 1 Rejon - 1. kompania - pluton 307.
W czasie powstania walczył w VIII rejonie w pułku Palmiry Młociny
w kompani por. Henryka Czerwca, po ataku na Dworzec Gdański
walczył do końca na Żoliborzu w II Obwodzie „Żywiciel” Warszawskiego
Okręgu Armii Krajowej - zgrupowanie „Żaglowiec” - pluton 207.
Po upadku Powstania Warszawskiego trafił do stalagu XIA Altengrabow.

Serdeczne wyrazy współczucia Żonie i Rodzinie
składają koleżanki i koledzy z „Grupy Kampinos”
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów
Politycznych.
Kpt. Tadeusz Budzyński jest
autorem wierszowanej historii
walk w Kampinosie, oraz Modlitwy Partyzanckiej, która do tej
pory jest odmawiana na pogrzebach kombatanckich:
Panie Boże wielki
otwórz nieba bramy,
Przyjmij ich do siebie,
bardzo Cię błagamy.
To są partyzanci
– Armia Kampinoska
Niech ich ma w opiece
Twa Opatrzność Boska.
Niech nad ich grobami
Twoje Światło świeci
– Tak mówią modlitwę
naszej ziemi dzieci.
A my partyzanci
wiernie trwać będziemy
Bo gdy czas nasz przyjdzie,
to do nich przyjdziemy.
Marcin Biegas

P

ierwszą akcję zorganizowano 21 lutego na terenie kościoła przy ul. Conrada.
Kolejne będą organizowane 6 marca, 28 sierpnia i 27 listopada na
terenie kościoła na Wawrzyszewie;
11 września ponownie na terenie
kościoła przy ul. Conrada. Zbiórki
krwi nie zabraknie również podczas powitania lata na Słodowcu;
25 września na terenie kościoła
przy ul. Gwiaździstej i 16 października na terenie kościoła przy pl.
Wilsona.
Każdego roku w akcjach bierze
udział po kilkaset osób. Tylko

Zofia Kochan

Wystarczą dwie minuty, aby pomóc
Jeśli przy wypełnianiu PIT-u poświęcimy dodatkowo zaledwie
dwie minuty, zrobimy wielką
rzecz dla potrzebujących –
wspomożemy działalność dowolnie wybranej fundacji lub
stowarzyszenia. Na Bielanach
takich organizacji mamy aż 35.

W

ypełniłem zeznanie podatkowe przy pomocy
programu komputerowego. Jak co roku przekazałem
jeden procent z podatku na działalność jednej z bielańskich funda-

cji. Zachęcam do tego innych
mieszkańców, bo robi się to bardzo
szybko – mówi Pan Stanisław,
mieszkaniec Chomiczówki.
Już od ponad 10 lat przy wypełnianiu corocznego zeznania
podatkowego możemy przekazać
jeden procent ze swojego podatku
na działalność Organizacji Pożytku Publicznego. Na stronie trzeciej
formularza PIT-37 w polu nr 137
wpisujemy numer KRS wybranej
organizacji (w tabelce obok publikujemy numery KRS bielańskich
organizacji). Następnie w polu nr

138 wpisujemy kwotę jednego procenta z podatku (kwotę z pola 126
mnożymy przez jeden procent).
Resztę wykona za nas urząd skarbowy, który przeleje pieniądze
odpowiedniej organizacji.
opr. R.

Bielańska stal po drugiej stronie Wisły
Huta ArcelorMittal Warszawa
wyprodukowała sześć tysięcy
ton prętów żebrowych dla
inwestycji prowadzonej po
sąsiedzku na Białołęce.

T

ak pokaźną ilość prętów
żebrowych wykorzystano
do zbrojenia betonu na budowie Galerii Północnej powstającej na Białołęce. To pierwsze
kompleksowe centrum handlowe

w tej dzielnicy. Budowa obiektu
rozpoczęła się w lipcu 2015 r. i zakończy w kwietniu przyszłego
roku. Na trzech piętrach galerii
znajdzie się 250 sklepów, kino z 11
salami oraz restauracje. Pod ziemią zaplanowano parking na dwa
tysiące samochodów. Na dachu
budynku powstanie ogólnodostępny ogród z placem zabaw.
Ewa Karpińska

Fot. Globe Trade Centre

T

adeusz Budzyński urodził
się 6 sierpnia 1923 r. w Warszawie. Do konspiracji przystąpił w kwietniu 1942 r. do I kompanii porucznika Zetesa. Zajmował
się gromadzeniem broni oraz środków łączności i dostarczaniem ich
partyzantom. Aresztowany przez
gestapo i wysłany do Pruszkowa,
tam zostaje skierowany na roboty
do Niemiec. Ucieka z transportu
i ukrywa się w Warszawie na Wawrzyszewie. Razem z bratem Kazimierzem walczył przez cały okres
Powstania Warszawskiego na terenie Puszczy Kampinoskiej. Brał
udział niemal we wszystkich akcjach „Grupy Kampinos”.
Oprócz amunicji i granatów
zawsze miał w plecaku przybory
do rysowania. W czasie powstania
wykonał wiele szkiców przedsta-

wiających ważne wydarzenia związane z działalnością zgrupowania,
w którym walczył. Kiedy brakowało papieru, szkicował na tekturze
pozyskanej z opakowań. Po wojnie
na podstawie własnych szkiców
namalował cykl obrazów dokumentalnych ukazujących historię
„Grupy Kampinos”. Wiele obrazów
autorstwa Tadeusza Budzyńskiego
zdobi dziś ściany gabinetów dostojników Kościoła i przedstawicieli władz państwowych
W październiku 1958 r. otrzymuje stopień podporucznika. W
grudniu 2015 r. awansowany do
stopnia kapitana.
Jego życiowa misją było upamiętnianie historii kampinoskiego
zgrupowania. Był inicjatorem
i współtwórcą miejsc pamięci na
terenie Puszczy Kampinoskiej. Zawsze chętnie włączał się w każdą
inicjatywę ukazującą historię „Grupy Kampinos” Wiele razy brał
udział w prelekcjach dla młodzieży
propagując wzorce patriotyczne.
Przyznane odznaczenia:
– Warszawski Krzyż Powstańczy
– Krzyż Armii Krajowej
– Weteran Walk z Najeźdźcami
– Medal Pro Patria
– Najwyższe kombatanckie odznaczenie za wybitne zasługi dla

Fot. Arch. Klubu

26 stycznia 2016 r. odszedł
na wieczną wartę jeden z
ostatnich żołnierzy „Grupy
Kampinos” Armii Krajowej kpt.
Tadeusz Budzyński „Czereśnia”
– autor Marsza „Grupy Kampinos”, wierszy i cyklu obrazów
dokumentalnych przedstawiających sceny partyzanckie.
Zaprojektował także odznakę
pamiątkową „Grupy Kampinos”.

w ubiegłym roku udało się zebrać
178,2 litrów krwi. Ponadto przy
współpracy z Fundacją DKMS
zarejestrowano ponad 700 potencjalnych dawców szpiku.
Organizatorem zbiórek jest
klub „Dar serca” przy ul. Bogusławskiego 6a. Jego historia sięga
1977 r. i obecnie liczy blisko 100
członków. Na początku roku wybrano nowy skład zarządu klubu
i komisji rewizyjnej. – Jednym
z głównych celów mojej kadencji
jest powołanie stowarzyszenia,
które zajmie się pozyskiwaniem
sponsorów dla naszej działalności.
Chcielibyśmy uatrakcyjnić akcje,
aby przyciągały jeszcze więcej
krwiodawców – powiedział Arkadiusz Cegliński, prezes klubu.

Klub honorowych dawców
krwi PCK „Dar Serca” nie zwalnia tempa. W tym roku jego
członkowie zorganizują kilkanaście akcji krwiodawstwa.
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W rytmie jamboree
Wieści z Rady Seniorów

Seniorka szaleje w skąpej mini,
a senior – nie gubiąc kroku –
z gracją uwalnia się od marynarki. Jazz – rock… big beat…
Gdzie się podziały tamte
suknie, etole, tanga retro?

Fot. Z. Morawski

N

Bal w CRS Bielany

przez wiceburmistrzów Grzegorza
Pietruczuka i Włodzimierza Piątkowskiego oraz wiceprzewodniczącą Rady Dzielnicy Annę Czarnecką.
Laureat podziękował i zapewniał,
że o seniorów dbać nie przestanie,
bo prezesem TKKF „Chomiczówka” jak był tak jest, a przecież to ono
realizuje programy dodawania nam
życia od lat.
Wracając do balu: do hali sportowej na Lindego, największej na
Bielanach, a przedekorowanej na salę
balową przez TKKF, zniesiono stoliki z sąsiedniej szkoły i powstało dwadzieścia długich stołów zastawionych
szczodrze. Przy wejściu czekały na
panie maseczki i korony, a na panów
kapelusze w stylu Al Capone, zaś
przy stołach – miejsca ponumerowane zgodnie z zaproszeniami. Zastawa
była porcelanowa, a nie tekturowoplastikowa – jak to się cateringowym
firmom zdarza. Podano obfitość
przekąsek i sałatek oraz – zgodnie
z etykietą balowania – dwa gorące
dania: jedno po 18:00, a czerwony
barszczyk pod koniec balu.
Były konkursy z nagrodami,

Bal na Chomiczówce

S

eniorzy bawili się wyśmienicie przy dobrej muzyce
dzięki Tadeuszowi Zenowi,
który zaproponował uczestnikom
balu bogaty wachlarz przebojów.
Z.M.

Fot. Z. Morawski

Na zakończenie tegorocznego
karnawału 9 lutego w Klubie
„Chomiczówka” odbył się Bal
Karnawałowy dla Seniorów.
Organizatorem balu było Towarzystwo Krzewienia Kultury
Fizycznej „Chomiczówka”.

Stanowisko Tadeusza Zena

fanfary dla zwycięzców, a orkiestra
– muzycy z kieleckiej Filharmonii,
okresowo zespół instrumentalnowokalny – przerwy robiła rzadkie i
krótkie, wyróżniając się in plus z
zespołów, które częściej odpoczywają niż grają.
Słowem, nikt nie gderał bo nie
było na co. Przedstawiciele Zarządu
i Rady Dzielnicy bawili się razem z
nami, a goście szczerze bal chwalili. W ich imieniu – wielkie dzięki
organizatorom.

Potrzebna odzież męska
Kobieta całe życie podąża za
zmieniającą się modą, z ulgą pozbywając się rzeczy skądinąd porządnych, ale obnoszonych. Mężczyzna
odwrotnie – z reguły nie przepada
za zakupami, dodzierając zawartość
szafy, szafki z butami itp. i uzupełniając garderobę w ostateczności.
Wydaje się, że to jest generalna
przyczyna, dla której w magazynie
Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Oddział Bielany, podobnie
jak w sklepach z tzw. drugiej ręki,
dużo mniej można znaleźć odzieży
męskiej niż kobiecej. Bywa też, że
małżonki naszych bielańczyków,
które tak bezinteresownie przekazują tu zbędne rzeczy, niewiele
mogą wybrać z męskich szaf, bo:
„spodnie za małe? Niech wiszą,
schudnę!”
Tymczasem podopieczni PKPS
– emeryci ze starego portfela, bezrobotni, bezdomni – bardzo potrzebują odzieży. Przychodzą z nadzieją, że wybiorą sobie kurtkę, buty,
zimą nawet ciepłą bieliznę. Zarząd
i wolontariusze gorąco apelują więc
do panów o przekazywanie do magazynu rzeczy, które mogą jeszcze przydać się potrzebującym.
Z wdzięcznością przyjmą, jak zawsze, odzież damską i dziecięcą.
Wszystkim darczyńcom PKPS
serdecznie dziękuje. Mieści się
obecnie w nowej siedzibie, przy ul.
Perzyńskiego 14 (pawilon). Czynny
jest w poniedziałek, środy i czwartki od godz. 9:00 do 13:30 – w te dni
wydawana jest odzież; a żywność
– dla podopiecznych ze skierowaniami z Ośrodka Pomocy Społecznej – w poniedziałki i czwartki.

świetlenie rozkładów jazdy analogicznie jak np. reklam na wiatach,
zwiększenie czcionki rozkładów
jazdy, zwiększenie ilości miejsc
siedzących w wiatach. W Radzie
Warszawskiej mamy naszą przedstawicielkę – Teresę Renatę Banasiak, która tam czuwa na posterunku.
Problem wcale nie jest błahy.
Także dlatego, że nieustające remonty naszej stolicy powodują
nagłe, a niespodziewane zmiany
tras autobusów i tramwajów. Nieodczytanie trasy niejednego już
seniora naraziło na podróż w nieznane.
Bielańska Rada Seniorów otwarta jest na wszelkie uwagi i propozycje
czytelników dotyczące jakości ich
życia w naszej dzielnicy. Adres składania uwag i wniosków: Urząd
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy –
Biuro Podawcze, dla
Bielańskiej Rady
Seniorów, ul. Żeromskiego 29.
Irma
WieczorkowskaBednarek

Sport łączy pokolenia
W zespole szkół przy ul. Conrada pokazano, że na uprawianie
sportu nigdy nie jest za późno.

W

ramach akcji „Ścieżka
sportowa dla seniora”
oraz „Senior, starszy,
sprawniejszy” uczniowie szkoły
poprowadzili zajęcia sportowe dla
seniorów.
Na początku młodzież przygotowała prezentację multimedialną,
która w teorii wyjaśniła seniorom
potrzebę i rolę sportu. - Aktywność fizyczna wpływa na lepszą
kondycję, dobre samopoczucie
i zdrowie każdego człowieka – powiedział Tomek, jeden z uczniów
Gimnazjum nr 73.

Fot. Arch. G 73

ajwyraźniej odeszły w przeszłość, nie pasując już do
wizerunku „trochę starszej
młodzieży” z początku trzeciego
millenium.
Na balu seniora w Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Lindego bawiło się ponad trzysta osób.
Dużo, ale nie byłoby w tym nic osobliwego: seniorzy kochają tańczyć,
w karnawale wszystkie kluby urządzają zabawy, ludzie krążą tam
i z powrotem. Jednakże bal, o którym mowa zorganizowali nam – po
raz pierwszy i wszyscy mają nadzieję nie ostatni – Zarząd i Rada Dzielnicy Bielany oraz CRS; a wtajemniczeni opowiadają, że w dużej mierze
dzięki zaangażowaniu niezmiennie
życzliwego seniorom wiceburmistrza Grzegorza Pietruczuka.
Powstał komitet organizacyjny,
a przy aranżacji imprezy napracował się Jacek Bączkowski, nie bacząc na swój status świeżo upieczonego emeryta; bo właśnie odszedł
z Urzędu Dzielnicy, w którym kończył zawodową drogę jako główny
specjalista w Zespole Sportu i Rekreacji. Zaraz po powitaniach nastąpiło więc wręczenie panu Jackowi storczyka wielkości sporego
drzewka oraz podziękowania „za
wieloletnie zaangażowanie w sprawy sportu i aktywizacji seniorów
w Dzielnicy Bielany” – podpisanego

Urząd Dzielnicy Bielany uznany
został za Miejsce Przyjazne Seniorom (pisaliśmy o tym w nr 12/2015);
natomiast seniorzy wskazują jako
miejsca zdecydowanie im nieprzyjazne – przystanki na trasach komunikacji miejskiej. Zima, zmrok
zapada wcześnie, a w wiatach oświetlone są tylko reklamy. Nie sposób
odczytać rozkładu jazdy, w dodatku
rozkłady te nawet w letnim słońcu
nieczytelne są dla seniorskich oczu
z powodu zbyt małej czcionki. Za
mało też na przystankach miejsc
siedzących. Popołudniami, gdy
ławki obsiada zmęczona nauką
młodzież szkolna, senior woli nie
opuszczać domu.
Przystanków nie budują dzielnicowe władze, tylko komunikacja, a skądinąd wiadomo, że narzekają tak nie tylko bielańczycy, ale
w ogóle stołeczni seniorzy. Przewodnicząca naszej Rady Krystyna
Żebrowska uczuliła więc na ten
problem Warszawską Radę Seniorów (za pośrednictwem Biura Promocji i Projektów Społecznych m.
st. Warszawy) – prośbą o podjęcie
działań mających na celu: pod-

Następnie na sali gimnastycznej uczniowie poprowadzili zajęcia
sportowe. Seniorzy doskonalili
swój refleks, koordynację ruchową
i siłę. Odpoczynek po wysiłku umiliły pokazy taneczne uczennic ze SP
352. Była też chwila na zdrowy poczęstunek. Całość zakończyła wyciszająca gimnastyka kręgosłupa.
– Nasi seniorzy spisali się ma medal
– podsumował jeden z uczniów.
Impreza ta pokazała, że Zespół
Szkół przy ul. Conrada jest otwarty na współpracę ze środowiskiem
lokalnym, a także tworzy więzi
między młodszym i starszym pokoleniem.
G 73
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Wizyta Kardynała
Gerharda Műllera na UKSW

P

rzy okazji wizyty w Polsce
Kardynała Gerharda Műllera, Prefekta Kongregacji
Nauki Wiary omówiono przygotowanie konferencji, jaką Kongregacja planuje przygotować wspólnie z Ministerstwem Środowiska
i Uniwersytetem Kardynała Stefa-

na Wyszyńskiego w październiku
2016 r.
Nasz Uniwersytet ma być
miejscem seminariów wprowadzających w tematykę tego spotkania.

Zbędni ludzie. Przekleństwo chrześcijan Wschodu

Agnieszka Pawlak

Absolwent UKSW
nagrodzony

M

ateusz Jaworski, absolwent Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie został nagrodzony w Konkursie Prezesa
UOKiK na najlepszą pracę magisterską poświęconą ochronie konkurencji.
Kapituła Konkursu postanowi-

ła przyznać II nagrodę Panu Mateuszowi Jaworskiemu za pracę pt.
„Koncepcja kolektywnej pozycji
dominującej a antykonkurencyjne
praktyki kolektywne na gruncie
prawa Unii Europejskiej”, napisaną
pod kierunkiem dra Michała Będkowskiego-Kozła.
Agnieszka Pawlak

Projekty badawcze
UKSW nagrodzone

W

ramach Narodowego
Programu Rozwoju
Humanistyki 2015,
którego organizatorem jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, pracownicy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie otrzymali
dwa granty o łącznej wysokości
663 999,00 zł.
W ramach modułu Rozwój 2.b.
593 117,00 zł na realizację projektu pt. „Dionizos w polityce religijnej cesarzy od Oktawiana Augusta
do końca dynastii Sewerów. Perspektywa interdyscyplinarna”

(budynek 21)

,

otrzymał dr Filip Doroszewski
z Wydziału Nauk Humanistycznych.
W module Umiędzynarodowienie 3.a grant w wysokości 70
882,00 zł otrzymał natomiast ks.
prof. dr hab. Józef Naumowicz
z Wydziału Nauk Historycznych
i Społecznych. Środki zostaną
przeznaczone na realizację projektu pt. „Przekład na język angielski
książki: J. Naumowicz, Prawdziwe
początki Bożego Narodzenia oraz
jej rewizja i aktualizacja autorska”.

Partnerzy:

Agnieszka Pawlak

Światowe Dni Młodzieży w Polsce – to już niedługo!
Dni w Diecezjach 20–25 lipca 2016 – także na Bielanach! Kraków ŚDM 26–31 lipca 2016.
Poszukujemy wolontariuszy do organizacji przyjęcia pielgrzymów w bielańskich parafiach w
czasie „Dni w diecezjach”: 20–25 lipca 2016. Więcej informacji na www.wolontariusze.waw.pl.
Wiek nie gra roli. Czekamy na Ciebie!
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Terapia zajęciowa
Nowy kierunek studiów na AWF Warszawa

T

erapia zajęciowa to wciąż
w Polsce nowy kierunek
studiów, który skupia się na
poprawie wykonywania czynności
dnia codziennego i to zarówno
w aspekcie medycznym, jak i społecznym.
W Europie i na świecie terapia
zajęciowa jest nie tylko rozpoznawalna jako kierunek studiów, ale
jest atrakcyjnym zawodem, który
posiada jasno określoną pozycję
wśród innych zawodów, których
celem jest pomaganie.
Terapeuta zajęciowy diagnozuje dysfunkcje ograniczające możliwości indywidualnego rozwoju
człowieka, które negatywnie wpływają na jakość jego egzystowania
w jego środowisku.
Terapia zajęciowa odbywa się
poprzez:
● rehabilitację i rewalidację
osób, które w wyniku zdarzenia
l o s owe go c z as owo d oz na ł y
uszczerbku na zdrowiu lub utraciły samodzielność w zaspokajaniu
własnych potrzeb;
● motywowanie osób w wieku
poprodukcyjnym do podtrzymywania i ożywiania aktywności
w sferze społecznej, edukacyjnej
i kulturalnej;
● poszerzanie kompetencji
osób aktywnych zawodowo ubogacających ich codzienne formy
spędzania czasu wolnego o nowe
możliwości indywidualnej działalności;

w instytucjach ochrony zdrowia,
pomocy i integracji społecznej,
edukacji, w środowisku zamieszkania i w zakładach pracy.

Potencjalne miejsca
pracy
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Miejsca potencjalnego zatrudnienia terapeuty zajęciowego to
instytucje i ośrodki rehabilitacji,
oddziały szpitalne o różnych profilach, zakłady opiekuńczo-lecznicze, pielęgnacyjno-opiekuńcze
i opieki społecznej, pracownie terapii zajęciowej.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną
AWF Warszawa: www.awf.edu.pl
Dr Andrzej Gryglewicz,
Wydział Rehabilitacji
AWF Warszawa

Mistrzowie z Bielan

S

lokalnej),resocjalizacji,aletakǏezergonomii,fizjoterapiiinaukmedycznych.

TerapeutČzajħciowymmoǏebyđosoba,któralubipomagađludziom.MaduǏoempatiiiciepųa.Potrafi
rozmawiađ,sųuchađizrozumieđpotrzebydrugiejosoby.JestkreatywnaiposiadaumiejħtnoƑcitwórcze.
Potrafiorganizowađpracħludziiwspóųpracoawađznimi.

Terapeuta zajħciowy po skoŷczeniu studiów bħdzie  stosowađ terapiħ zajħciowČ w róǏnych
instytucjach w procesie skųadajČcym siħ z rozpoznania sytuacji klienta, badania, identyfikacji potrzeb
stosowaniaterapiizajħciowej,negocjowaniaiformuųowaniacelówdziaųania,planowaniaiwdraǏania
interwencjiorazocenyjejwyników.

Wojciech Makowski (pływanie
niewidzących IKS AWF Warszawa).
Z kolei drugie miejsce w kategorii Sportowa Impreza Roku zajął Puchar Świata w Taekwondo
Olimpijskim organizowanym na
AWF Warszawa przez bielański
klub Tomasza Pyciarza.
opr. R
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„Bielańskie Bandziory” w blasku srebra Kolejne sukcesy
Dużo powodów do zadowolenia mają szermierze IKS AWF
Warszawa, którzy wrócili z
Pucharu Świata rozgrywanego
w węgierskim mieście Eger.

S
Fot. Arch. Klubu

P

Siatkarki ESPES Sparty

zonu była dla nas bardzo trudna,
mieliśmy niemałego pecha. W
trakcie rozgrywek zmagaliśmy się
z kontuzjami i dezercjami zawodniczek. Jak miało się później okazać, scementowało to zespół. Proces tej konsolidacji trwał jeszcze w
czasie turnieju o Mistrzostwo Mazowsza! Wystarczy obejrzeć nagrania video z pierwszego i ostatniego
meczu Spartanek – to tak, jakby
patrzeć na dwa różne zespoły!
Turniej nie najlepiej zaczął się
dla Spartanek. Pomimo przewagi
w początkowej fazie meczu, popełniały wiele błędów i uległy swojemu wielkiemu rywalowi – drużynie MOS-u Wola Warszawa. Później było już tylko lepiej. „Bandziory” pokonały Nike Ostrołęka
3:1, następnie po dzielnej walce
przegrały z Mistrzyniami z Legionowa, by w swoim ostatnim starciu
rozgromić UKS SMS Warszawa
3:0.
-Myślę, że to właśnie mecz z
Nike był dla nas kluczowy – mówi
Szewczyk – W decydującym
czwartym secie przegrywaliśmy
już 10:17, ale „Bandziory” walczyły do końca i zdołały przełamać
groźne podopieczne trenera Darka
Piersy. W meczu z Legionovią zagrały bardzo ambitnie, pomimo
osłabienia kadrowego wynikającego z choroby Julki Dąbrowskiej.
Najlepszą ilustracją może być to,
że po zakończeniu spotkania
dziewczyny były mocno poirytowane, że nie udało im się ograć

Z żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Marii Karpińskiej
naszej koleżanki,
działającej na rzecz Osiedla Wawrzyszew i Bielan
Rodzinie i Bliskim składamy
wyrazy głębokiego współczucia
Samorząd Osiedla Wawrzyszew Nowy

obecnego Mistrza Polski. Tę sportową złość wyładowały na naszych
sąsiadach z UKS SMS. Zagrały z
nimi bezbłędnie, ani przez chwilę
się nie wahały. Powiem szczerze,
że jeszcze nie widziałem tego zespołu w tak niesamowitej dyspozycji.
Teraz przed „Bandziorami”
zmagania na arenie ogólnopolskiej. Rozpoczną juniorki, które
już pod koniec lutego pojadą do
Białegostoku na ćwierćfinały Mistrzostw Polski, w których rywalizować będą z Kęczaninem Kęty,
BAS-em Białystok, AZS UMCS
Lublin, Truso Elbląg i Jokerem
Świecie. Kadetki poczekają na swój
start do drugiej połowy marca –
dokładny skład ich grupy ćwierćfinałowej nie jest jeszcze znany,
wiadomo jednak, że ich walka odbędzie się w Lublinie
Maciej Szewczyk

dale.
Niepełnosprawni sportowcy
reprezentujący barwy IKS AWF
Warszawa od lat wiodą prym w
zmaganiach warszawskich, ogólnopolskich i międzynarodowych.
W Eger zdobyli srebrny medal
wywalczony przez Martę Makowską w szpadzie kategorii „B”. Brązowe krążki zdobyli: Marta Fidrych w kategorii „A”, Jadwiga
Pacek w szabli, kategorii „B” oraz
Adrian Castro w szabli kategorii
„B”. Wartościowe miejsca osiągnęli również inni reprezentanci bielańskiego klubu.
Sukcesy IKS AWF Warszawa
doceniły również władze Warszawy. Podczas styczniowego balu,
podczas którego ogłaszano wyniki
plebiscytu na najlepszych sportowców stolicy, pierwsze miejsce
zajął Adrian Castro, a na trzeciej
pozycji uplasował się pływak IKS
AWF Warszawa – Wojciech Makowski.
- Sukcesy IKS AWF Warszawa
bardzo nas cieszą. Zarówno ze
względu na ogromną rolę, jaką
odgrywa klub w integrowaniu
osób niepełnosprawnych, jak również płaszczyznę sportową. To
również świetna promocja miasta.

Adrian Castro podczas PŚ w Eger

Rozważam zwiększenie środków
na sport osób niepełnosprawnych
na Bielanach, przyznawanych w
dotacjach – przyznaje zastępca
burmistrza dzielnicy Bielany,
Grzegorz Pietruczuk.
Osoby zainteresowane dołączeniem do IKS AWF Warszawa
mogą skontaktować się z klubem
pod numerem telefonu (22) 66318-36.
MG

Likwidator Stowarzyszenia
Akademia Siatkówki Łomianki
w Łomiankach zawiadamia, że
w dniu 21 października 2015 r.
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział KRS zarejestrował otwarcie likwidacji stowarzyszenia wszczętej na podstawie uchwały zebrania członków stowarzyszenia w dniu 5
czerwca 2015 r.

AZS-AWF podsumował rok
AZS AWF Warszawa podsumował mijający rok w swoim
wykonaniu. Sportowcy reprezentujący barwy bielańskiego
klubu w 2015 r. odnotowali
wiele sukcesów na arenie krajowej i międzynarodowej.
W klubie Relax, mieszczącym
się na terenie Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie,
spotkali się sportowcy, władze
uczelni, władze klubu oraz przedstawiciele Urzędu Dzielnicy Bielany, reprezentowani przez zastępców burmistrza dzielnicy: Grzegorza Pietruczuka i Włodzimierza
Piątkowskiego. W spotkaniu wzięli udział również Rektor AWF,
prof. nzw.dr hab. Andrzej Mastalerz oraz prezes klubu AZS-AWF
Warszawa, Maciej Hartfil.
Okazja do podsumowywania

Fot. M. Ziółkowski

ieszczotliwie nazywane
„Bielańskimi Bandziorami”
siatkarki mają za sobą gorący okres. Na początku lutego juniorki pod dowództwem trenera
Piotra Najmowicza wywalczyły
srebro w swojej kategorii. Turniej
przebiegał zgodnie z ich planami
– kolejno wygrywały następujące
po sobie spotkania, by ulec tylko
w starciu finałowym Legionovii.
Co ciekawe, była to powtórka zeszłorocznego… Finału Mistrzostw
Polski Kadetek, w którym te same
ekipy zmierzyły się z podobnym
rezultatem. Tym samym juniorki
ESPES Sparty po raz trzeci z rzędu
zostały Wicemistrzyniami województwa. Nie przeszkodził im w
tym pech: w trakcie turnieju kontuzjom uległy dwie podstawowe
środkowe bloku, Zuzanna Florczak i Karolina Dąbrowska. Szkoleniowiec ESPES Sparty w trybie
awaryjnym powołał do gry występującą w młodszej kategorii wiekowej Aleksandrę Gęsinę, która
świetnie poradziła sobie z powierzonym zadaniem i nawet została
wyróżniona jako najbardziej wartościowa zawodniczka meczu z
Ósemką Siedlce.
Już trzy dni po ceremonii medalowej juniorek do boju ruszyły
kadetki trenera Bartosza Jesienia.
Ekipa ESPES Sparty podchodziła
do tego turnieju z zupełnie innym
nastawieniem, niż do zmagań juniorskich:
-Juniorki od początku sezonu
były wymieniane w gronie faworytek do walki o mistrzostwo –
powiedział asystujący na turniejach zarówno Najmowiczowi, jak
i Jesieniowi kierownik ESPES
Sparty Maciej Szewczyk – Tymczasem pierwotnie ekipa kadetek
miała walczyć o… utrzymanie się
w lidze! Faza zasadnicza tego se-

tołeczna drużyna startująca
w barwach reprezentacji
Polski zdobyła cztery me-

Fot. Integracyjny Klub Sportowy AWF Warszawa

sportowców IKS

ESPES Sparta Warszawa
potwierdza swoją dominację
w siatkówce młodzieżowej w
stolicy! W lutym bielański klub
wywalczył Wicemistrzostwo
Mazowsza w kategoriach juniorek (U-19) i kadetek (U-17),
ustępując jedynie podwójnemu Mistrzowi Polski – LTS
Legionovii.

Andrzej Mastalerz, Grzegorz Pietruczuk, Włodzimierz Piątkowski i Maciej Hartfil

była bardzo przyjemna, ponieważ
Akademicy z Bielan w 2015 r. zdobyli aż 217 medali mistrzostw Polski i 17 mistrzostw Europy i świata. – Cieszę się, że mogłem porozmawiać z przedstawicielami wielu
dyscyplin, obecnych na spotkaniu.
Mieliśmy okazje nie tylko do gratulowania sukcesu, ale także roz-

mów o rozwoju stołecznego sportu, który między innymi dzięki
sportowcom AZS-AWF Warszawa
tak mocno reprezentowany jest
przez Bielany – podsumował zastępca burmistrza dzielnicy Bielany, Grzegorz Pietruczuk.
MG
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Koszykarze Hutnika walczą o II ligę
Hutnik Warszawa to nie tylko
piłka nożna w IV-ligowym
wydaniu.

Fot. Arch. Hutnika Warszawa

W

obecnym sezonie
2015/16 bardzo dobrze
radzą sobie koszykarze
tego klubu, którzy debiutują w rozgrywkach III ligi.
Runda zasadnicza zaczęła się
źle dla podopiecznych Marcina
Olesińskiego, którzy najpierw nie
sprostali uznawanemu wówczas za
faworyta rozgrywek KS Legion
Legionowo (78:84), a na domiar
złego tydzień później ulegli na własnym parkiecie AZS Politechnika
Warszawska-Wawer (60:68). Momentem przełomowym w poczynaniach „Dumy Bielan” było przekonywujące zwycięstwo nad groźnym MKS-em Pruszków (89:57)
w meczu wyjazdowym. Kilka dni
później „Hutnicy” rozegrali sparingowe spotkanie z drugoligowym
zespołem - Shmoolky Warszawa
(76:61). Zwycięstwo nad zespołem
z Pragi-Północ potwierdziło, że
forma podopiecznych Olesińskiego zwyżkuje. Efekt? Wyższość Hutnika musiały uznać kolejno: MKS

Fragment spotkania Hutnika Warszawa z Legionem Legionowo

Ochota (72:64), AZS Uniwersytet
Warszawski (53:77), a także Legia
(72:48), która wyraźnie przegrała
prestiżowe derby przyjaźni.
Do rundy rewanżowej „Hutnicy”
przystąpili w bardzo dobrych nastrojach. Lepszego początku nie mogli
sobie wymarzyć. „Duma Bielan” znokautowała w hali przy ulicy Gwiaździstej Legion Legionowo (104:56).
Dobra passa warszawskiego klubu
trwała kolejne tygodnie – zespół wygrał rewanżowe spotkania z AZS
PW-Wawer (59:54), MKS Pruszków

(75:38), MKS Ochota (68:64), a także
pełną dramaturgii, zakończoną happy endem rywalizację z AZS UW
(84:83). W ostatnim meczu rundy
M
1
2
3
4
5
6

zasadniczej zatrzymać Hutnika zdołali koszykarze Legii (70:90). Warto
jednak zaznaczyć, że poniesiona porażka nie miała większego znaczenia
dla końcowego układu tabeli, bowiem już przed spotkaniem z „wojskowymi” wiadomo było, że to „Hutnicy” awansują do dalszego etapu
z pierwszego miejsca.
Rywalizację w grupie złożonej
z sześciu ekip, bielański klub rozpoczął od pojedynku wyjazdowego
w Białymstoku. Niestety, Hutnik nie
zdołał sprawić niespodzianki i zasłużenie przegrał z faworyzowanymi
Żubrami (80:93). Na szczęście
„Duma Bielan” szybko podniosła się
po porażce w stolicy województwa
podlaskiego i w kolejnym spotkaniu
pewnie wygrała z UKS Nenufar
Kode Ełk (77:54), a następnie u sie-

bie, po bardzo trudnym spotkaniu,
zgarnęła komplet punktów w starciu
z UKS Trójka Żyrardów (69:66).
Obecnie Hutnik Warszawa jest
liderem drugiego etapu III-ligowych rozgrywek. Do rozegrania
pozostało mu jeszcze pięć spotkań
– aż trzy z nich rozegra we własnej
hali – 27 lutego podopieczni Marcina Olesińskiego zagrają z PKK
Żubry Białystok, tydzień później
zmierzą się z UKS Nenufar Kode
Ełk, a 19 marca w meczu kończącym drugi etap rozgrywek podejmą KS Pułaski Warka. Koszykarze
Hutnika liczą na Wasz doping!
Więcej informacji na temat
innych sekcji Hutnika Warszawa
na www.hutnikwarszawa.pl.
Przemysław Popek

Tabela III ligi mężczyzn, etap II (1-6)

Drużyna
Pkt
Hutnik Warszawa
9
PKK Żubry Białystok
8
MKS Ochota Warszawa 8
UKS Nenufar Kode Ełk
6
KS Pułaski Warka
6
UKS Trójka Żyrardów
5

Mecze
5
4
5
5
5
4

Zw. - Por.
4-1
4-0
3-2
1-4
1-4
1-3

Dom
2-0
3-0
1-1
1-3
1-1
1-0

Wyjazd
2-1
1-0
2-1
0-1
0-3
0-3

Pkt. zd. - Pkt. str.
366 - 341
374 - 300
407 - 337
334 - 401
366 - 442
300 - 326

BIELAŃSKI SPORT

Ruszają nabory do wszystkich sekcji rugby AZS AWF Warszawa

B

ielański klub rugby ma trzy
sekcje: męską, żeńską i dziecięcą. Dwie pierwsze startują w rozgrywkach ligowych, a trzecia przygotowuje narybek na przyszłe gwiazdy dyscypliny. AZS AWF
jest klubem wielce utytułowanym
– szesnastokrotnie zdobywał tytuł
mistrza Polski, obecnie dziewczyny
są na 3 miejscu w kraju.

GDZIE I KIEDY ODBĘDĄ
SIĘ NAJBLIŻSZE
TRENINGI NABOROWE
Nabór odbędzie się 14 marca
w poniedziałek o godz. 19:00 na
boisku rugby warszawskiego AWF
-u przy ul. Marymonckiej 34. Zapraszamy do szatni przy Hali Gier,
które będą otwarte od godz. 18:30.

Sprostowanie
W styczniowym numerze „Naszych Bielan” na str. 18, w artykule pt. „I tak mija kolejny rok sportowo-rekreacyjny bielańskich
Seniorów”, pojawiły się błędy, w związku z tym publikujemy poprawiony fragment tekstu:
„Podziękowania kierujemy również dla Danuty Rozmus – dyrektor Gimnazjum Nr 72 i Małgorzaty Szerszeń – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 133 za nieodpłatne udostępnienie sali gimnastycznej do realizacji ćwiczeń”.
Za powstałe błędy serdecznie przepraszamy.
Redakcja

Należy ubrać się wygodnie, spodenki, dresy, bluza, buty korki.
Z kolei 19 marca odbędzie się
na boisku AWF trening otwarty,
dla każdego kto chcę spróbować
sił. Tego dnia odbędzie się mecz
ligowy mężczyzn z AZS Wrocław
oraz turniej kobiecy o Mistrzostwo
Polski.

KOGO SZUKAMY
Dzieci, młodzież, mężczyzn
oraz kobiety. Każda osoba, która
jest gotowa do regularnego trenowania może spróbować swoich
sił w treningu naborowym. Na
treningu będziesz miał szansę
lepiej nas poznać i sprawdzić czy
odpowiada ci rugby, nasza drużyna, trenerzy, atmosfera. My
sprawdzimy jakie masz predyspozycje. Uwaga, ta gra uzależnia.

CZY JEST LIMIT
WIEKOWY
Nie ma limitu wiekowego. Grę
w rugby można dosłownie zacząć
w każdym wieku. Najmłodszy zawodnik naszego klubu ma 5 lat,
najstarszy za rok skończy... 60.

CZY MUSZĘ ZNAĆ
ZASADY GRY W RUGBY
Zdecydowanie nie.

KIEDY TRENUJEMY
Kobiety i mężczyźni: poniedziałki, wtorki, czwartki, 19:00 –
20:30
Dzieci i młodzież: poniedziałki, środy, piątki, 16:30 – 18:30 na
warszawskim AWFie. W zimę trenujemy na hali, matach, siłowni,
biegamy w terenie. Od wiosny do
jesieni trenujemy na boisku do
rugby.

JAK WYGLĄDAJĄ
TRENINGI
Treningi są bardzo zróżnicowane. Trenujemy wytrzymałość,
szybkość, siłę, zwody, elementy
kontaktu: szarża, wejście w kontakt, podania, formacje: młyn, aut,
ruck, podania oraz zagrywki. Nigdy nie będziesz się nudzić.

JAK DŁUGO TRZEBA
TRENOWAĆ ZANIM
WYSTARTUJE SIĘ W
TURNIEJU
Zanim wyjdziesz na boisko
i zagrasz swój pierwszy mecz, musisz przygotować swoje ciało –
nawet jeśli trenowałeś wcześniej
inne sporty. W zależności od
Twojego wytrenowania przygotowanie powinno zająć od 3 do 6

miesięcy. W rugby jest zarówno
dużo mocowania jak i biegania,
szczególnie w odmianie Rugby 7,
gdzie gra jest bardzo dynamiczna
i często zdarzają się rajdy na pole
punktowe.

CO WYRÓŻNIA RUGBY
SPOŚRÓD INNYCH
DYSCYPLIN?
Proste! Atmosfera.

DO CZEGO TO
WSZYSTKO PROWADZI?
Zawodniczki i zawodnicy
AZS AWF Warszawa Rugby są
regularnie powoływani do kadry.
A najlepszych zawodników w Polsce można zobaczyć już 19 marca,
kiedy kadra narodowa zagra
o 17.30 na stadionie przy Konwiktorskiej 6 z reprezentacją Belgii mecz o punkty w eliminacjach.
Piotr Gozdowski,
Karolina Nalewczyńska
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Małe co nieco (4)

Fot. Tutti Frutti

Szybki przewodnik po bistrach, barach i kafejkach.

C

zas na finał cyklu. Póki co...
W poprzednim odcinku
hasaliśmy kulinarnie po
Chomiczówce, gdzie odkryliśmy
i opisaliśmy kilka ciekawych
miejsc. Dziś, kolejne dwa, które nie
zmieściły się w tekście. Oto one.
Przed nami pawilon handlowy
na ul. Conrada 11. Tam od lat działa restauracja „Poker”. Foto 1. Swoją drogą: fantastyczne (świadome)
ujęcie w trudnym, kontrowym świetle, ze zgłodniałym klientem w tle.
Słońce tnie kadr po przekątnej niczym nóż mistrza kuchni. Czujecie
ten klimat? Lokal specjalizuje się
w okolicznościowych przyjęciach
oraz bankietach, ale osoba indywidualna również znajdzie coś dla
siebie. Propozycje sporego menu są
w kierunku bardziej tradycyjnym.
Przykładowo można skonsumować:
barszcz, żurek, pstrąg smażony, kotlet pożarski, schab w sosie myśliwskim, indyk, szaszłyk, kopytka, sałatki, desery, napoje gorące, zimne
plus inne. Smacznego.
Kończąc wędrówkę po Chomiczówce, zaglądamy do cafe & bistro
„Bakłażan” przy ul. Conrada 15 A
(pasaż handlowy). Foto 2. Wnętrze
jest nieduże, lecz bardzo gustowne,

obsługa miła, szybka i dyskretna.
W ciepłym sezonie na zewnątrz
działa też mini ogródek. Menu interesujące: krewetki, tarta, grzanki
z bananem, omlet, krem z pomidorów, dyni, bakłażan z kurczakiem,
wołowina z focaccią, makarony:
z boczkiem, szpinakiem, pieczarkami, liczne orientalne kawy, herbaty,
a także wino, piwo, cydr, grzańce.
W sam raz na każdą porę roku. To
tylko niewielka część oferty. Wpadnijcie do sympatycznego miejsca
z bakłażanem w roli głównej.
Teraz zmykamy (skokiem konika szachowego) przez Wawrzyszew
do punktu wyjścia całego cyklu: na
Stare Bielany, gdzie rozpoczęliśmy
i zakończymy wędrówkę. Przechodzimy obok Stawów Brustmana,
a następnie przez bramę w bloku
ijuż widzimy Bielański Ośrodek
Kultury przy ul. Goldoniego 1. Wewnątrz pawilonu działa bardzo ciekawe bistro o niebanalnej nazwie pt.
„Dialogcafe”. Foto 3. Prowadzone
jest z prawdziwą pasją przez sympatyczne małżeństwo smaków rozmaitych. W różnorodnej ofercie są
napoje zimne, ciepłe, kawy, herbaty,
słodkości do poprawienia nastroju,
dania obiadowe, niezwykle zupy i...

Prawdziwą (cenioną przez stałych
smakoszy) specjalnością są pierogi
w różnych mutacjach, aberracjach.
Zawsze świeże, robione metodą domową, tradycyjną (a nie mrożonego
ciasta), wg staropolskiej receptury
pilnie strzeżonej przez właścicieli.
Co ważne, cafe działa przed, w trakcie i po imprezach kulturalnych.
W myśl zasady: coś dla duszy oraz
ciała. Ponadto są obsługiwane: śluby, komunie, urodziny etc. Warto
odwiedzić to miejsce.
Ani się obejrzeliśmy, a już jesteśmy znowu na Starych Bielanach.
Trzeba przyznać że ul. Schroegera
staje się kafejkowym mini – zagłębiem. I fajnie! Do odwiedzonych
i opisanych w poprzednich odcinkach: „Cafe de la Poste” i „Roślina”,
dołączyła niedawno „Mała forma”
przy Al. Zjednoczenia 11, ale uwaga
– wejście od Schroegera, dokładnie
tam, gdzie kiedyś był salonik z antykami. Wnętrze lokalu zaciekawia:
na pograniczu tradycji, połączone
z lekką nutą ekstrawagancji. Są tu
różne miłe akcenty z tzw. epoki, ale
o tym musicie przekonać się sami.
Co ważne, mile widziane są rodziny
z dziećmi, jest specjalny kącik, łazienka etc. Dla receptorów smako-

DAM PRACĘ

Ogłoszenia drobne

• Matematyka, nauczycielka udziela korepetycji.
Tel. 698 414 705.
• Chemia - przygotowuję do egzaminu maturalnego, tel. 730 714 627.
• Studentka udzieli lekcji języka angielskiego. Dzieci, młodzież 40zł/godzina. Tel. 797 954 208.
• Matematyka - korepetycje, tel. 22 633 56 33.
• Chemia, nauczycielka udziela korepetycji. Tel.
695 612 825.

• Poszukuję samodzielnej osoby do prowadzenia
agencji nieruchomości na Bielanach. Wymagana dyspozycyjność, podstawowa wiedza
prawnicza, komunikatywność, prawo jazdy. Tel.
602 240 445.
• Poszukuję pracownika sprzedawcy z doświadczeniem do hurtowni pamiątek religijnych,
pełny etat, wykształcenie minimum średnie,
komunikatywność, znajomość komputera i
tematyki religijnej mile widziane prawo jazdy i
znajomość języka angielskiego tel. 604 299 494
lub 22 669 77 89.

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.
• Wiele banków w jednym miejscu. Kredyty,
Pożyczki, Chwilówki, dla Firm na rozpoczęcie
działalności, Bez zaświadczeń z ZUS i US,
Leasing, Ubezpieczenia. Dojazd do Klienta
GRATIS!!! www.finansewpigulce.pl, tel. 500
723 730.
• Usługi gazowe z uprawnieniami. Instalacja i
dozór. Przeróbki hydrauliczo-elektryczne. Tel.
602 362 911.

NIERUCHOMOŚCI

• Zamienię mieszkanie własnościowe, 3-pokojowe
56 m2 na 2-pokojowe na parterze, 1 piętrze lub
wyżej – tylko w budynku z windą, w dzielnicy
Bielany. Tel. 605 487 013.
• Pracujący bez nałogów szuka pokoju do wynajęcia. Tel. 694 815 477 dzwonić od godziny 19.
• Pracujący mężczyzna szuka pokoju do wynajęcia
(niekoniecznie Bielany) Tel. 694 815 477 dzwonić
od godziny 19.
• Pracujący palący szuka pokoju do wynajęcia. Tel
694 815 477 dzwonić od godziny 19.
• Wynajmę na Bielanach ogrodzony budynek
parterowy 100 m2 z częścią ekspozycyjną, biurem
i magazynem na działalność gospodarczą, tel.
602 240 445.
• Zamienię własnościowe 2-pokojowe mieszkanie z
kuchnią i balkonem, budownictwo - cegła, piętro 2
przy al. Reymonta, na równorzędne lub mniejsze
w zasięgu metra do centrum. Tel. 695 361 098.

NAUKA

• Angielski – Bemowo, Bielany, Żoliborz, egzamin
gimnazjalny, matura, certyﬁkat FCE, sprawdzian
szóstoklasisty, konwersacje, korepetycje, konkursy, tłumaczenia. Magister, międzynarodowy certyﬁkat CAE (poziom zaawansowany), doświadczenie, efektywnie, dojazd. Tel. 609 979 485.

SPRZEDAM

• Zegar antyczny podłogowy, zegar antyczny
na ścianę, lampa zdrowotna na podczerwień,
grzejnik olejowy 1000 W. Tel. 505 995 268.
• Sprzedam piecyk elektryczny żeberkowy, duża
walizka turystyczna, tel. 515 132 684.
• Sprzedam części do Trabanta – hurtem bez
wybierania – za 250 zł, w tym: wiązka elektryczna, szlify tłoków, lampa przednia z blacharką,
lampy, w sumie 30 kg różnych nowych części,
e-mail: mieczyslawk@wp.pl, tel. 510 607 812.
• Sprzedam wózek inwalidzki spacerowy V.TEA
CARE, tel. 501 708 156.

INNE

• Przyjmę piec kaﬂowy do zimnego domu, ewentualnie kaﬂe do budowy i inne. Tel. 606 207 361.
• Poszukuję wykonawcy kapliczki, tel. 606 207 361.
• Fundacja Jaśka Meli – Poza Horyzonty – KRS:
0000320551. Proszę o 1% na zakup protezy.
Janina Jeżowska.

wych są napoje zimne, gorące, kolorowe i pachnące, zestawy obiadowe, dania wg specjalnych życzeń
klienta, desery. Subiektywnie polecamy zupę szczawiową, naleśniki
własnej roboty oraz krem imbirowo-marchwiowy. A zresztą: de gustibus non disputandum...
Całkiem blisko, na drugim
krańcu układu bloku działa „WakeCup Cafe”, adres: Al. Zjednoczenia
1. Wejście od ul. Żeromskiego, dokładnie tam gdzie dawniej działał
barek kawowy „Agatka”. Obsługa
miła, szybka, kompetentna. Na zabieganego Bielańczyka czekają napoje zimne i ciepłe, w tym brazylijskie kawy z certyfikatem (BSCA),
jak również rozmaite słodkości.
Ostatnio pojawił się nawet specjalny
tort bezowy z żurawiną, zlicytowany
na rzecz WOŚP. Natomiast w „Tłusty czwartek” można było skosztować zjawiskowe – odlotowe pączki
w polewie a là zebra, nadziewane
malinami! Oczywiście oferta tego
miejsca jest o wiele większa, ale
o tym należy przekonać się, a raczej
spróbować samemu. Aha. W sezonie od wczesnej wiosny do późnej
jesieni, na zewnątrz działa także
mini ogródek.

Przechodzimy na drugą stronę
jezdni w kierunku ratusza na ul.
Żeromskiego 29, gdzie zaprasza
„Karuzela smaku”. Już samo wnętrze
intryguje - nie minimalistycznym
wystrojem, lecz swoim kształtem
zagiętym jak banan lub rogalik, do
tego cała ściana ze szkła. Ciekawa
koncepcja. Karta dań jest obszerna,
przygotowana na każdy niuans smakowy. Dania zimne, ciepłe, sałatki,
przekąski, desery, napoje... Przykładowo: sałatka z kozim serem, carpaccio z polędwicy, risotto z grzybami, nudle z krewetkami, okoń nilowy na racuszkach parmezanowych
i oczywiście mule z oliwą i czosnkiem czy sosie winno maślanym. To
tylko kilka przykładów. Oprócz tego
lokal organizuje przyjęcia okolicznościowe: komunie, wesela, spotkania rodzinne itd. Warto zakręcić się
wokół „Karuzeli smaku”.
Tym akcentem kończymy kulinarny cykl. Przedstawiliśmy blisko 30
bielańskich miejsc, gdzie w (zbyt)
szybkim biegu codzienności mogliśmy przysiąść choćby na chwilę. Pobyć. Nad kawą. Herbatą. Ciastkiem.
Czymkolwiek innym. Jak to w życiu.
Tutti Frutti

Gabinet stomatologiczny
Protezy akrylowe, acetalowe,
szkieletowe, nylonowe
Protezy z miękkim podniebieniem
Leczenie zachowawcze i chirurgia.
Przystępne ceny!
ul. Kiwerska 3, tel. 602 390 620
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Okręg nr III

Osiedla: Piaski, Chomiczówka

Okręg nr II

Osiedla: Piaski, Olszyna

Okręg nr I

Osiedla: Marymont, Ruda, Stare Bielany
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Nasze Bielany nr 2/2016

1. Teresa Renata Banasiak – PO, Wiceprzewodnicząca Komisji Mieszkaniowej; członek Komisji Kultury, Sportu i Promocji: Siedziba Klubu Kultury „Barka”,
ul. Klaudyny 18, godz. 18.00-19.00 – 3 marca oraz Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513 ul. Żeromskiego 29, g. 18.00-19.00 – 30 marca.
2. Stefan Kulesza – PiS, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej; członek Komisji Budżetowej, Planowania Przestrzennego i Ekologii: Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, godz. 17.30-18.30 – 7 marca oraz Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513, ul. Żeromskiego 29, godz. 17.30-18.30 – 21 marca.
3. Daniel Pieniek – PO, Wiceprzewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Promocji; członek Komisji Oświaty i Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i
Dialogu Społecznego: Kontakt telefoniczny, tel. 507 699 046, poczta@danielpieniek.pl.
4. Małgorzata Poręba – PO, Wiceprzewodnicząca Rady, członek Komisji Budżetowej, Planowania Przestrzennego i Ekologii; Komisji Oświaty oraz Komisji Zdrowia, 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, g. 17.00-18.00 – 14 marca.
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 – 1, 15 marca.
2. Emilia Katarzyna Romanik – PiS, Członek Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej oraz Komisji Kultury, Sportu i Promocji: Bielański Ośrodek Kultury,
ul. Goldoniego 1, g. 15.00-16.00 – 16 marca, Biblioteka Publiczna ul. Duracza 19, I piętro sala konferencyjna, g. 19.00-20.00 – 23 marca, tel. 517 170
751, twoja.radna@gmail.com.
3. Krupa Natalia – PO, Członek Komisji Rewizyjnej i Komisji Mieszkaniowej oraz 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.
4. Szczepan Szczepański – PiS, Członek Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej oraz Komisji Kultury, Sportu i Promocji: Przychodnia Medycyny
Rodzinnej AWF, ul. Marymoncka 34, pok. 26, g. 13.00-14.00 – 1 marca.
5. Ryszard Zakrzewski – PiS, Członek Komisji Mieszkaniowej oraz Komisji Oświaty: Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179, ul. Żeromskiego 29, g. 18.00-19.00
– 3 marca.
1. Maciej Chmielewski – PO, Przewodniczący Komisji Budżetowej, Planowania Przestrzennego i Ekologii; członek Komisji Rewizyjnej i Komisji Oświaty: Urząd
Dzielnicy Bielany, 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, g. 19.00-20.00 – 7, 21 marca.
3. Anna Neska – PO, Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej; członek Komisji Budżetowej, Planowania Przestrzennego i Ekologii oraz Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Dialogu Społecznego: Urząd Dzielnicy Bielany, 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.

Okręg nr IV

Osiedla: Wrzeciono, Młocin

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 – 1 marca.
1. Anna Czarnecka – Niezrzeszona, Wiceprzewodnicząca Rady, e-mail: ancho@wp.pl, Wiceprzewodnicząca Rady, Członek Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy 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, oraz Klub Seniora
„Pod Zdrówkiem”, ul. Wrzeciono 10c, g. 16.15-17.30 – 2 marca.
2. Magdalena Lerczak – PO, Przewodnicząca Komisji Kultury, Sportu i Promocji; 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.
3. Jakub Jan Roszkowski – PiS, Członek Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Kultury, Sportu i Promocji: Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179 ul. Żeromskiego 29,
g. 17.00-18.00 – 7 marca oraz 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, e-mail: kontakt@piotrslaski.pl, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w
Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.

Okręg nr V

Osiedla: Wawrzyszew, Radiowo,
Wólka Węglowa, Placówka

5. Michał Świderski – PiS, Członek Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Dialogu Społecznego oraz Komisji Oświaty: Siedziba PiS, ul. Kasprowicza
15, po wcześniejszym uzgodnieniu w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10, g. 15.40-16.20 – 1 marca.
1. Joanna Radziejewska – PO, Przewodnicząca Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Dialogu Społecznego; członek Komisji Budżetowej, Planowania Przestrzennego 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, g. 17.30-18.30 – 2 marca.
3. Iwona Walentynowicz – Niezrzeszona, Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetowej, Planowania Przestrzennego i Ekologii; Wiceprzewodnicząca
Komisji Oświaty; członek Komisji Rewizyjnej i Komisji Mieszkaniowej: Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul. Estrady 112, g. 18.00-19.00 – 22 marca, po
wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10, e-mail: radna.walentynowicz@gmail.com.
4. Joanna Wieczorek – PiS, Członek Komisji Budżetowej, Planowania Przestrzennego i Ekologii oraz Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Dialogu
Społecznego: Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, g. 17.30-18.30 – 7 marca.
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.

