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Nagrody Prezydenta m.st. Warszawy
dla bielańskich pedagogów

Ślubowanie klas
pierwszych w SP nr 293
„My uczniowie klasy pierwszej
– Ślubujemy…”

Ś
Fot. Arch. WOW

lubowanie klas pierwszych
to bardzo ważne wydarzenie w tradycji naszej szkoły.
W tym roku szkolnym uroczystość
ta odbyła się 25 października
w pięknie udekorowanej z tej okazji sali gimnastycznej.
Ceremonię rozpoczęła wicedyrektor Grażyna Kucharska, która
bardzo serdecznie powitała bohaterów dnia – uczniów klas pierwszych, zaproszonych gości: Zastępców Burmistrza Dzielnicy Bielany:
Magdalenę Lerczak i Włodzimierza Piątkowskiego, radnych Bielan oraz licznie zgromadzonych
rodziców i członków rodzin.
Na początku swoje słowa do
uczniów skierowali zaproszeni goście, życząc pierwszakom wielu
sukcesów i wytrwałości w nauce.
Pani dyrektor Iwona Krupińska,
która tego dnia założyła krawatkę
z logo szkoły w swoim przemówieniu nawiązała do tradycji i wartości istotnych w wychowaniu młodego człowieka.

15 października władze
Warszawy wręczyły nagrody
najlepszym pedagogom.

W

śród nagrodzonych nie
mogło zabraknąć wspaniałych pedagogów
z kręgu bielańskiej oświaty:
Dorota Grabiec – dyrektor
LIX LO przy ul. S.B. Lindego 20
Elżbieta Królak – dyrektor ZS
nr 18 przy ul. S. Żeromskiego 81
Anna Martin – dyrektor Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej przy ul. Szegedyńskiej 9a
Dorota Matuszczak – nauczy-

Tomasz Mencina i Zofia Gajewicz z nagrodzonymi pedagogami z Bielan

ciel Szkoły Podstawowej nr 133
przy ul. A. Fontany 3
Urszula Mirowska – dyrektor Przedszkola nr 340 przy ul.
Bogusławskiego 8a
Iwona Rode-Jaskółowska –
dyrektor Przedszkola nr 364 przy
ul. Gwiaździstej 27
– Dziękuję Państwu za 12 lat
wspólnej pracy i za trud włożony
nie tylko w sferę organizacyjną, ale
również programową – mówił
Włodzimierz Paszyński, wiceprezydent Warszawy, podczas spotkania z pedagogami.
Nagrody Prezydenta m.st.

Warszawy są podziękowaniem za
efektywne nauczanie i wychowywanie młodych ludzi, za opracowanie i wdrażanie autorskich
programów, inspirowanie i przygotowanie uczniów do udziału
w olimpiadach i konkursach, rozbudzanie i rozwijanie talentów
artystycznych i sportowych
uczniów. Nagradzani są także ci,
którzy swój czas poświęcają
uczniom z trudnościami w nauce, potrzebującym pomocy
i wsparcia.
Emilia Strzelec

9 listopada był w Przedszkolu
307 przy ul. Księgarzy 9 dniem
bardzo wyjątkowym. Wszyscy
ubrani w barwy narodowe
świętowali setną rocznicę
odzyskania niepodległości.
Rodziców i dzieci witała białoczerwona flaga zawieszona na
ogrodzeniu przedszkola.

Z okazji 100. rocznicy odzyskanie Niepodległości listopada
w Zespole Szkół nr 49 odbyła
się uroczysta akademia.

N

N

Panu

Marcinowi
Jabłońskiemu
wyrazy najgłębszego
współczucia w trudnych
chwilach po śmierci

Taty
składają Naczelnik i pracownicy
Wydziału Oświaty i Wychowania
dla Dzielnicy Bielany

Fot. Arch. Przedszkola nr 307

rowanym w kolory biało-czerwone holu i zaśpiewali wspólnie
hymn narodowy „Mazurek Dąbrowskiego”. To była bardzo podniosła chwila, pełna radości ze
wspólnego świętowania 100-lecia
wolności naszej ojczyzny z jednoczesnym zachowaniem należytej
powagi, wynikającej z szacunku
dla tych, którzy walczyli o niepodległość. Celem uroczystości było
rozbudzenie postaw patriotycznych wśród dzieci poprzez przybliżenie wydarzeń związanych
z odzyskaniem niepodległości
przez Polskę

Grupa „Żyrafki” przygotowała
konkurs recytatorski o tematyce
patriotycznej. Przedszkolaki recytowały wiersze o Polsce, o barwach
narodowych, o żołnierzach z Westerplatte, o wojnie. Wielkie słowa
wypowiadane przez małe dzieci
były niezwykle wzruszające i radosne zarazem, ponieważ można
było poczuć dziecięcą dumę i radość z bycia Polakiem. Dziękujemy rodzicom za zaangażowanie
i wybór literatury odpowiedniej
dla swoich dzieci.
Monika Rostek, Renata Zawilińska

a początku akademii do
odświętnie udekorowanej
sali gimnastycznej wkroczyły poczty sztandarowe obu
szkół, a następnie wszyscy odśpiewali z wielkim zaangażowaniem
nasz hymn narodowy „Jeszcze Polska nie zginęła…”.
W części oficjalnej pani dyrektor liceum Urszula Krajewska
w ciekawy i wyczerpujący sposób
przybliżyła młodym słuchaczom
burzliwy okres sprzed 100 lat
i podkreśliła jego wręcz epokowe

znaczenie dla obecnej historii Polski. Współczesnym odniesieniem
do czasów dzisiejszych było wręczenie pamiątkowej statuetki Zygmuntowi Morawskiemu – w dowód zasług dla naszych inicjatyw, m.in. organizacji placu zabaw
i boisk szkolnych. Następnie dyrekcja szkół przyznała nagrody
uczestnikom konkursów plastycznych – „Orzeł Biały” i najładniejszą
dekorację sali klasowej. W części
artystycznej wystąpiły dzieci z klasy 2a, a po niej odbyły się zawody
sportowe, które jak zwykle cieszyły się wielkim powodzeniem
i przysporzyły wiele emocji.
Redakcja

Fot. Arch. ZS nr 49

„Otchłań śmierci zostawia
wierzącym nadzieję wspólnego
życia na drugim brzegu”
H. Sienkiewicz

Maryla Dąbrowska

Uroczysta akademia
rocznicowa w ZS nr 49

Przedszkole nr 307 dla Niepodległej

asza placówka dołączyła
do próby pobicia „Rekordu dla Niepodległej”, więc
o godzinie 11.11 wszystkie dzieci
i nauczyciele zebrali się w udeko-

Następnie przedstawiciele
klas pierwszych złożyli uroczyste
ślubowanie, po którym rozpoczęło się pasowanie na ucznia.
Pasowania dokonała Pani dyrektor, która tradycyjnym ołówkiem
dotykała ramienia każdego
pierwszaka, co oznaczało przyjęcie go do społeczności uczniowskiej.
Pierwszoklasiści długo przygotowywali się do tego wydarzenia.
Uczyli się piosenek i wierszy, które pięknie zaprezentowali zebranym gościom. Udowodnili, że są
godni miana ucznia Szkoły Podstawowej nr 293 imienia Jana Kochanowskiego w Warszawie.
Na pamiątkę tego podniosłego
wydarzenia dzieci otrzymały z rąk
Pani dyrektor Iwony Krupińskiej
krawaty i krawatki, które są elementem szkolnego stroju galowego i pamiątkowe dyplomy.
Ślubowanie to było wydarzenie
obfitujące w duże emocje i na długo pozostanie w pamięci uczniów,
rodziców i wychowawców.

Urszula Krajewska wręczyła statuetkę Zygmuntowi Morawskiemu
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Właśnie minęło 45 lat od
chwili, kiedy na warszawskich
Piaskach, przy ulicy Kochanowskiego 8, powstała piękna,
nowa Szkoła Podstawowa nr
293, której po kilku latach
nadano imię Jana Kochanowskiego. 45-lecie to jubileusz,
który stworzył niepowtarzalną
okazją do przypomnienia historii i jej tradycji, podsumowania
pracy i osiągnięć, a także do
wzruszających spotkań i wspomnień. Uroczystości jubileuszowe zgromadziły liczne grono
zacnych gości, nauczycieli, byłych i obecnych pracowników,
absolwentów oraz przyjaciół
i sympatyków szkoły.

P

rzebieg Jubileuszu miał kilka
odsłon. Uroczystości rozpoczęły się 17 października br.
Mszą świętą w intencji pracowników i absolwentów placówki w kościele pw. Zesłania Ducha Świętego, którą celebrował proboszcz
parafii ks. Sławomir Nowakowski. Uczestniczyła w niej dyrektor
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Jubileusz 45-lecia Szkoły Podstawowej nr 293

Tomasz Mencina, Magdalena Lerczak, Grzegorz Pietruczuk i Włodzimierz Piątkowski

Iwona Krupińska wraz z wicedyrektor Anną Janiec, pracownikami szkoły oraz uczniami i ich wychowawcami.
Centralnym punktem oficjalnej części obchodów 45-lecia placówki była Gala Jubileuszowa z ceremoniałem szkoły, która miała
miejsce 18 października 2018 r.
Swoją obecnością zaszczycili ją:

Ryngrafy ze zbiorów
Lecha Bujanowicza
Na100-lecie odzyskania niepodległości

T

o właśnie z albumu „Symbole przynależności narodowej – Ryngraf ”, autorstwa
Lecha Bujanowicza, dowiadujemy
się, że również Józef Piłsudski został pochowany ze złotym medalikiem, na którym widnieje Matka
Boska Ostrobramska. Ale na tej
funkcji nie kończy się zastosowanie ryngrafów. Istnieją, by przede
wszystkim zapewniać ochronę
człowiekowi czy domowi. Współc z e ś n i e t y m i m e d a l i on am i
w kształcie tarczy, wykonanymi
z różnorodnego materiału (miedź,
brąz, srebro, złoto itd.) obdarowywane są najczęściej dzieci po Sakramentach Chrztu czy Pierwszej
Komunii św., a także żołnierze po
promocji wojskowej. Pan Leszek
ze szczególnym jednak sentymentem traktuje jeden ze swoich ryn-

Fot. O. Gajda

Pan Leszek, mieszkaniec Bielan, chętnie prezentuje swoją
kolekcję ryngrafów. To ponad
200 medalionów zawierających element wiary (głównie
wizerunek Matki Boskiej) oraz
patriotyczny (przede wszystkim orła). 40-letnia pasja zbieracka i nagromadzona wiedza
zaowocowały tym, że powstały
dwie książki.

Lech Bujanowicz

grafów wykonany z papieru (być
może przez dzieci z Szarych Szeregów), który, podobnie jak setki
innych, miał towarzyszyć pole-

Burmistrz Dzielnicy Bielany Tomasz Mencina wraz z ze swoimi
zastępcami: Magdaleną Lerczak,
Grzegorzem Pietruczukiem
i Włodzimierzem Piątkowskim.
Uczestniczyli w niej również: dyrektor biura poselskiego Joanny
Fabisiak – Magdalena Sokólska,
naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania – Zofia Gajewicz, radny

głym Powstańcom Warszawskim.
Z wielkim uznaniem wypowiada
się również o ręcznie wykonanych
ryngrafach w stalagach, oflagach
czy w trakcie internowania.
W książkach pana Bujanowicza można zapoznać się z ogromną różnorodnością medalionów
z Matką Boską i polskim orłem.
Przedstawione są tam ryngrafy
rycerskie z okresu Konfederacji
Barskiej i Królestwa Kongresowego; Powstania Styczniowego; patriotyczno-religijne; patriotycznowojskowe z II wojny światowej
i okupacji, a także współczesne.
Pan Leszek jest emerytowanym policjantem, a w jego rodzinie mocne są więzi z wojskowością. Między innymi dziadek był
„piłsudczykiem”. Pan Bujanowicz
utrzymuje dobre kontakty z o. Eustachym Rakoczym z Częstochowy, który jako duchowny również
pasjonuje się historią ryngrafów.
Jest także właścicielem albumu
z dedykacją od papieża Jana Pawła II. Kontakt do Pana Lecha Bujanowicza: BujakL@interia.pl.
Olga Gajda

Ryngraf znakiem Bożej (przede wszystkim – Maryjnej) opieki
Początkowo ryngraf był częścią blachy napierśnej, chroniącej przed
ciosami przeciwnika, natomiast od XVI w. przekształcił się w element
ozdobny. Te medaliony były szczególnie popularne wśród konfederatów barskich. Noszone były i są nadal przez żołnierzy chcących podkreślić swój patriotyzm i przywiązanie do religii. W polskich formacjach wojskowych wiele ryngrafów jest z postacią Matki Boskiej
Ostrobramskiej. W komunistycznej Polsce całkowicie wyeliminowano ryngrafy z wojska.

Dzielnicy Bielany – Ryszard Zakrzewski, przyjaciel naszej szkoły
– Aleksandra Górska-Szajewska,
dyrektorzy bielańskich placówek
oświatowych oraz przedstawiciel
Rady Rodziców szkoły – Katarzyna Waksmundzka. Na widowni
nie zabrakło nikogo, kto w jakikolwiek sposób nie zetknął się z SP nr
293 w ciągu 45 lat jej istnienia. Byli
obecni absolwenci, uczniowie i rodzice, aktualni i emerytowani nauczyciele oraz pracownicy administracyjni.
Dyrektor Iwona Krupińska,
w swoim wystąpieniu, podkreśliła,
że minione 45 lat istnienia szkoły
„(…) najlepiej byłoby obejrzeć,
mając do dyspozycji orwellowski
wehikuł czasu, dzięki któremu
można by wrócić do wydarzeń
sprzed lat, które wokół szkoły zawsze gromadziły osoby twórcze,
kreatywne, poszukujące najlepszych rozwiązań oraz otwarte
i wrażliwe na potrzeby dzieci.
Dzięki ich entuzjazmowi i zaangażowaniu udało się stworzyć taką
szkołę, jaką mamy sposobność zobaczyć dzisiaj, czyli przyjazną, kolorową i otwartą na nowe wyzwania”. Na zakończenie wszystkim
gościom dyrektor wręczyła pamiątkowe statuetki Pióra mistrza
Jana oraz jubileuszowe wydanie
publikacji „Pars pro toto, czyli
Szkoła Podstawowa nr 293 w miniaturze”, przygotowanej w ramach
realizacji Programu Wars i Sawa.
Podczas uroczystej gali na ręce
Iwony Krupińskiej popłynęły ciepłe słowa od zaproszonych gości,
którzy odnosząc się do wybitnej
postaci patrona szkoły, wyrazili
podziękowania wszystkim, którzy
ją tworzyli, życząc jednocześnie
dalszych sukcesów i inspiracji
w procesie edukacji, które dają satysfakcję i radość. By powrócić
wspomnieniami do minionych wydarzeń, przedstawiono w prezentacji multimedialnej „45 najciekawszych wydarzeń w historii szkoły”.
W ramach obchodów jubile-

uszu nastąpiło również uroczyste
otwarcie hali pneumatycznej na
terenie boiska do piłki nożnej.
Symbolicznego przecięcia wstęgi
dokonali uczniowie szkoły w asyście Burmistrza Dzielnicy Tomasza
Menciny oraz jego zastępców. Pani
dyrektor oraz goście, jako pierwsi
skorzystali z nowo otwartego obiektu, wykazując się piłkarskimi umiejętnościami. Aby to wydarzenie na
długo zapadło w pamięci, każdy
uczeń szkoły otrzymał od władz
dzielnicy krokomierz, który zapewne zostanie niejednokrotnie wykorzystany podczas zajęć wychowania
fizycznego i treningów. Z boiska
będzie można korzystać przez cały
rok, niezależnie od pogody, a komfortowe warunki będą sprzyjały
rozwojowi aktywności fizycznej
uczniów.
Drugą cześć obchodów jubileuszu uświetnił wystawiony przez
uczniów spektakl pt. ,,Odprawa
posłów greckich”. Nie zabrakło
również tematycznych piosenek.
Mimo iż dzieci stanęły przed nie
lada wyzwaniem, sprostały mu
w sposób imponujący, co spotkało
się z entuzjastycznym przyjęciem
gości. Na ten wyjątkowy dzień na
terenie szkoły zorganizowano sale
pamięci, w których odwiedzający
mogli zapoznać się z kronikami
i zdjęciami z różnych ważnych
momentów historii placówki,
a wszyscy zaproszeni mieli okazję
do złożenia pamiątkowych wpisów
w specjalnie przygotowanej na tę
okazję księdze. Na zakończenie
uroczystych obchodów Jubileuszu
goście otrzymali pamiątkowe upominki – jak przystało na szkołę
pod patronatem Jana z Czarnolasu
– był to… miód lipowy.
Ostatnia odsłona obchodów
45-lecia Szkoły Podstawowej nr 293
miała miejsce 19 października br.
W jubileuszowych uroczystościach
wzięła udział cała społeczność
szkolna. Tego dnia została przeniesiona kapsuła czasu, do której
z okazji wcześniejszego jubileuszu
schowano godne wspomnień
przedmioty, marzenia dzieci wyrażone w pracach plastycznych, informacje o uczniach i nauczycielach oraz o działalności placówki.
Temu wydarzeniu przewodniczyła
dyrektor oraz wicedyrektor szkoły,
kierownik świetlicy, a także przedstawiciele wszystkich klas.
Jubileusz 45-lecia SP nr 293
zostanie zapewne w pamięci
wszystkich uczestników jako dzień
kultywowania fundamentalnych
wartości. Zarówno uczniowie, nauczyciele, jak i rodzice podejmują
nieustanny trud, pracując na
wspólnie tworzoną historię placówki, bo jak zauważył Zbigniew
Herbert „historia jest w ręku człowieka”.
Wioletta Krawczyk
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Nie starzeje się ten, kto tańczy

Największe brawa dostał
rock: nie te nowomodne
dyskotekowe hołubce, tylko
klasyczny Elwisowski czterotakt. Kto zaliczał niegdysiejsze balangi w akademiku przy
Placu Narutowicza, ten wie
o co chodzi.

S

eniorskie bale w Centrum
Rekreacyjno-Sportowym
przy ul. Lindego stają się tradycją. Kolejny sprezentowały nam
władze Dzielnicy 19 października,
z okazji tegorocznych Dni Seniora,
dla prawie trzystu osób. Serdecznie
witali gości: burmistrz Tomasz

Mencina, wiceburmistrzowie –
Magdalena Lerczak, Włodzimierz
Piątkowski i Grzegorz Pietruczuk, dyrektor CRS Anna Szymczak-Gałkowska, radne Renata
Banasiak i Iwona Walentynowicz
oraz przewodnicząca naszej Rady
Seniorów Krystyna Żebrowska.

Krajobraz przyjaźni

„Miejsce przyjazne bielańskim seniorom”
Niecodziennie się zdarza,
chyba jak świat światem nie
słyszano, żeby poseł na Sejm
RP wystosował list gratulacyjny do Dzielnicowej Rady
Seniorów. Jednak nasza Rada
go dostała. Naprawdę!

L

ul. Broniewskiego 65. W 2017 r.
przeprowadzono drugą ankietę,
na którą wpłynęło aż 1625 odpowiedzi. Tytuły „Miejsce przyjazne
bielańskim seniorom” otrzymali:
Ośrodek Wsparcia dla Seniorów
Nr 1, Towarzystwo Krzewienia
Kultury Fizycznej „Chomiczówka”, Warszawskie Stowarzyszenie
Amazonek przy ul. Żeromskiego
55, restauracja „Pod Podłogą z Jadłem” przy ul. Płatniczej 35/37,
Sady Żoliborskie Rodzinny Ogród
Działkowy przy ul. Gwiaździstej
50A, Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Haliny Szwarc i Klub
Mieszkańców WSBM „Chomiczówka”.
Finałem trzeciej edycji przyznawania tych tytułów była październikowa gala w Mediatece.
Certyfikaty otrzymali: Ośrodek

Fot. Arch. Redakcji

ist jest od pani poseł na Sejm
RP Joanny Fabisiak, na czerpanym „poselskim” papierze,
i zawiera wielkie wyrazy uznania
dla Rady i jej przewodniczącej za
pomysł „Miejsce przyjazne bielańskim seniorom”, a odczytany został
przez Burmistrza Tomasza Mencinę podczas uroczystego wręczenia tych certyfikatów.
Gala zaplanowana w ramach
tegorocznych obchodów Dni Seniora odbyła się w połowie października, w Mediatece Start-Me-

ta. Statuetki, certyfikaty i kwiaty
wręczali laureatom: Burmistrz Tomasz Mencina, Zastępcy Burmistrza – Grzegorz Pietruczuk
i Włodzimierz Piątkowski oraz
Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Anna Czarnecka.
Przypomnijmy, że pomysł jest
Krystyny Żebrowskiej, a akcję
typowania przez bielańskich seniorów miejsc im przyjaznych –
instytucji, placówek handlowych,
przychodni itp. zainicjowała nasza
Rada Seniorów pierwszej kadencji, opracowując i rozprowadzając
w środowisku stosowne ankiety.
W 2016 r. wpłynęło od respondentów 685 ankiet i po analizie przyznano trzy certyfikaty: Ośrodkowi
Wsparcia dla seniorów Nr 2, Salonowi Fryzjerskiemu przy ul.
Conrada 18 i Aptece „Miro” przy

Grzegorz Pietruczuk, Agnieszka Pawlak, Anna Szymczak-Gałkowska, Tomasz Mencina i Włodzimierz Piątkowski

Biel obrusów na stolikach,
białe przesłony u sufitu i wygodne foteliki z solidnym podparciem dla seniorskich pleców –
w białych pokrowcach. Scenariusz jak z piosenki Andrzeja
Rosiewicza „Biały walc, biały
Pałac Zimowy...” pasowałby do
długich sukni, etoli, rękawiczek,
tanga retro – ale nic z tych rzeczy.
Seniorka z początku trzeciego
milenium szaleje w skąpej mini,
a senior, nie gubiąc kroku – z gracją uwalnia się od marynarki.
Jazz..., rock..., big beat... Takie to
dziś stroje i tańce „trochę starszej
młodzieży”, na klubowych wieczorkach i na balach.
Orkiestra przerwy robiła rzadkie i krótkie, w odróżnieniu od
zespołów, które częściej odpoczywają niż grają. Konkurs tańca obejmował też tango, walca i lambadę,
jury pod przewodnictwem Włodzimierza Piątkowskiego przyznawało tytuły mistrzów i wicemistrzów parkietu, wykonane zostało zbiorowe zdjęcie.

Oklaskami nagradzane wzajemne komplementy: Wiceburmistrz Grzegorz Pietruczuk serdecznie dziękował naszej Radzie
Seniorów i jej przewodniczącej za
owocną pracę. Krystyna Żebrowska nie pozostała dłużna i przypomniała, że to właśnie niezmiennie
życzliwy seniorom wiceburmistrz
w 2015 r. wymyślił pierwszy Bal
Seniora i ciągle nad nim czuwa.
Stoły zastawione były szczodrze – na początku balu podano
kolację, a pod koniec barszczyk
i pierogi. Zastawa była porcelanowa, a nie tekturowo-plastikowa,
jak to się cateringowym firmom
zdarza. Przedstawiciele Rady i Zarządu Dzielnicy bawili się razem
z nami, a goście szczerze bal chwalili,
gawędząc, że
niedługo sylwerster...

Wsparcia dla Seniorów Nr 1 –
powtórnie, Ośrodek Wsparcia
dla Seniorów Nr 2 – powtórnie,
Sklep spożywczy „BA-RO” przy
ul. Conrada 9, Stowarzyszenie
Pomocy dla Starszej Generacji
„Vis Major” przy ul. Klaudyny 18
i Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy
Bielany przy ul. Lindego 20.
W sumie zaszczytne wyróżnienie
przyznano 13 bielańskim pla-

cówkom, które respondenci ocenili bardzo pozytywnie pod
względem działalności na rzecz
seniorów lub możliwości korzystania z usług.
Imprezę w Mediatece prowadził dziennikarz radiowy i telewizyjny Igor Sokołowski, a w części
artystycznej koncertowała Danuta
Błażejczyk z zespołem.

Irma
WieczorkowskaBednarek

Irma Wieczorkowska-Bednarek
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Złote Gody 2018
Uroczystość Złotych Godów
odbyła się 13 października
2018 r., kościele pw. św. Zygmunta i w sali widowiskowej
Urzędu Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy.

T

Grzegorz Pietruczuk, Tomasz Mencina, Włodzimierz Piątkowski z Jubilatami

W tegorocznej uroczystości
uczestniczyło 51 bielańskich par,
które przeżyły wspólnie co naj-

nając od swoich Złotych Godów),
więc co roku bielański Urząd gości pary ze stażem dłuższym niż
50 lat.
W tym roku padł bielański
rekord. Państwo Eugenia i Wacław Gruszczyńscy obchodzili
73-lecie małżeństwa! Gdy wręczano jubilatom dyplom i okolicznościowy upominek, cała
widownia wypełniająca po brzegi salę widowiskową bielańskiego
Ratusza wstała i nagrodziła rekordzistów długotrwałymi brawami.
Program uroczystości przewidywał Mszę św. w kościele pw. św.
Zygmunta (dla osób, które chciały
w niej uczestniczyć). Następnie

Fot. Arch. Redakcji

Fot. Arch. Redakcji

radycyjnie już, w październiku, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
zorganizował galę „Złotych Godów”. Jest to jedna z największych
uroczystości tego typu w Warszawie, czego najlepszym dowodem
jest fakt, iż co roku chęć uczestniczenia w niej zgłaszają pary nie
mieszkające na Bielanach.

mniej 50 lat. Ponieważ zasadą jest,
iż każda para może uczestniczyć
w uroczystościach co 5 lat (poczy-

część oficjalna, która odbywała się
w sali widowiskowej bielańskiego
urzędu, w trakcie której Jubilaci
otrzymywali na scenie okolicznościowe dyplomy, kosze upominkowe i kwiaty.
Wręczanie dyplomów przeplatane było programem słownomuzycznym, w którym wystąpili
popularni i lubiani artyści: Czesław Majewski – gra na instrumentach; Barbara Bursztynowicz – (aktorka); Jacek Bursztynowicza – (aktor) i Ireneusz
Miczka – (śpiew).
Na zakończenie miała miejsce
część mniej oficjalna, czyli poczęstunek przy uroczyście udekorowanych stołach, zorganizowany
przez jedną z lepszych restauracji
warszawskich.
Przez cały czas trwania uroczystości w budynku bielańskiego
ratusza Jubilaci mogli sobie robić
pamiątkowe fotografie w specjalnie w tym celu urządzonym atelier
fotograficznym.
Gospodarzami uroczystości
byli i dyplomy wraz z upominkami wręczali: Burmistrz Dzielnicy Bielany – Tomasz Mencina;
Zastępcy Burmistrza – Grzegorz Pietruczuk i Włodzimierz
Piątkowski; Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Bielany –
Anna Czarnecka; Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej – dr Wojciech
Borkowski.
MP

Pożegnaliśmy mjr. Wacława Sikorskiego, ps. „Bocian”
11 października 2018 r. na
Cmentarzu Bródnowskim rodzina, przyjaciele, kombatanci
z Bielan i nie tylko, a także
zwykli warszawiacy odprowadzili na miejsce wiecznego
spoczynku zmarłego 2 października majora Wacława
Sikorskiego, pseudonim
„Bocian”.
Fot. Arch. Redakcji

W

acław Sikorski urodził
się w 1925 r. Był żołnierzem Armii Krajowej,
powstańcem warszawskim, więźniem czasów stalinizmu. Aresztowany w 1948 r., po śledztwie i torturach skazany został na karę
śmierci, zamienioną następnie na

dożywotnie pozbawienie wolności.
Z więzienia wyszedł w 1956 r., został też wówczas zrehabilitowany.

Był bardzo aktywnym członkiem Bielańskiego Klubu Kombatanta. Przyjacielem młodzieży

13 października 2018 r. zmarł przeżywszy 78 lat

Por. Kazimierz Gutowski
żołnierz AK „Grupy Kampinos” i Bielańskiego Klubu Kombatanta.
Nabożeństwo pogrzebowe zostało odprawione 18 października 2018 r. w kościele
w Jazgarzewie, po którym ciało Zmarłego przewieziono na cmentarz parafialny.
Rodzinie i Najbliższym wyrazy współczucia składają
członkowie Bielańskiego Klubu Kombatanta

i opiekunem pamięci o żołnierzach
AK, zwłaszcza tych, którzy w mrocznych czasach przełomu lat czterdziestych i pięćdziesiątych ubiegłego wieku, zamiast wdzięczności za
obronę ojczyzny, doczekali się bestialskiego traktowania i na których
dokonywano przestępstw sądowych. Chociaż miał już 93 lata, jego
nagła śmierć była zaskoczeniem.
Był do końca aktywny, sprawny,
życzliwy ludziom i zaangażowany
w działalność środowiska kombatanckiego na Bielanach.
Uroczystości rozpoczęły się
o godz. 13.00 Mszą św. w Katedrze
Polowej Wojska Polskiego przy
Długiej 13/15. Następnie uczestnicy pogrzebu udali się na Cmentarz Bródnowski. Ceremonia miała charakter wojskowy. Nad trumną bohatera Kompania Reprezentacyjna Wojska Polskiego oddała
honorową salwę. Major Sikorski
spoczął w grobie rodzinnym. We
wdzięcznej pamięci mieszkańców
dzielnicy Bielany pozostanie na
zawsze.
Rafał Dajbor

List do Redakcji

Jesienne
spotkania
u Zbyszka
Po letniej przerwie w Klubie
Seniora „Bratek” przy restauracji „Pod Podłogą z Jadłem”, ul.
Płatnicza 35/37 ożywienie. Na
stołach kwiaty, napoje i łakocie,
a nasz prezes i opiekun Zbyszek Dolecki oraz wiceprezes
Łukasz Wujec serdecznie seniorów witają i zapraszają na
spotkanie. Zawsze poruszane
są ciekawe tematy. Oto pogadanka „Stulecie odzyskania
niepodległości”. Rok 1927.
Sprowadzenie z Francji szczątków Juliusza Słowackiego –
ulubionego poety Józefa Piłsudskiego – i złożenie obok
królów na Wawelu. Sprowadzenie ze Szwajcarii serca Tadeusza
Kościuszki. A w Wilnie w obecności 150 tys. wiernych w ulewnym deszczu koronowanie obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej.
Toczą się rozmowy przy stole: jak minęło lato, czy dopisuje
zdrowie, komu przybyło wnuków… Bywa nastrojowo i poetycko: „W sadach złoto – pomarańczowe głowy dyni / granatowe, soczyste winogrona
i śliwy / na polach i łąkach
wrzosowe kobierce / i czerwone
korale jarzębiny”.
W październiku wielka gala,
wszak to Międzynarodowy
Dzień Ludzi Starszych, u nas
zwany Dniem Seniora. Władze
Dzielnicy bardzo dbają o godną
oprawę i atrakcyjność Bielańskich Dni Seniora: organizują
koncerty, imprezy, bale. Ale
i w Klubach Seniora odbywają
się okolicznościowe spotkania.
W naszym Klubie „Bratek” prezes – Zbyszek urządził nam
Koło Fortuny – z ciekawymi
fantami oraz odbył się koncert
w wykonaniu samego lidera
zespołu Elektryczne Gitary –
Kuby Sienkiewicza, który dostarczył nam wielu wspomnień
i wzruszeń. Artysta dostał od
seniorów bukiet ze storczyków,
a z wyrazami serdecznego podziękowania wręczyła kwiaty
nasza klubowa koleżanka,
członkini Bielańskiej Rady Seniorów – Grażyna Lewińska.
Danuta Wojtczak, Sekretarz
Zarządu Klubu Seniora „Bratek”
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Posprzątaliśmy wspólnie las!

O

rganizatorzy nie spodziewali się takiej frekwencji
– przyszło ok. 300 mieszkańców zaniepokojonych proponowanymi zmianami dotyczącymi
nowej zabudowy mieszkalnej oraz
dróg, parkingów oraz infrastruktury publicznej.
W spotkaniu wziął udział m.in.
główny architekt prowadzący projekt mgr inż. arch. Bartosz Rosłan
oraz przedstawicielka Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Ludmiła Cholińska. Na początku spotkania zostały przedstawione
główne założenia planu. W dalszej
części kolejne elementy planu wywoływały oburzenie wśród przybyłych osób. Należały do nich: zaplanowane drogi dojazdowe ze zmianą
z wewnętrznych na lokalne, dogęszczenie zabudowy na osiedlu,
parkingi oraz przebudowa bazaru
Wolumen co w przyszłości wiąże
się z jego likwidacją.
Oprócz wspomnianych osób
na spotkaniu obecni byli m.in. Zastępcy Burmistrza: Grzegorz Pietruczuk i Włodzimierz Piątkowski, dyrektor administracji WSM
Wawrzyszew – Jacek Chyliński,
radni oraz lokalni aktywiści. Grzegorz Pietruczuk pochwalił projektanta za planowaną przychodnię,
która jest bardzo potrzebna mieszkańcom oraz skrytykował pozostałe zmiany w planie. Wypunktował
negatywne skutki dogęszczenia
zabudowy Wawrzyszewa, tj. wzrost
liczby mieszkańców; zmniejszenie
terenów o charakterze publicznym,
tj. z przeznaczeniem rekreacyjnosportowym czy też edukacyjnym
oraz na przecięcie planowaną zabudową ważnego klina napowietrzającego Bielany oraz Warszawę
od strony Kampinosu.
Mieszkańcy zaniepokojeni byli
wyznaczeniem w planie dróg lo-

kalnych: Sokratesa–Goldoniego–
Wolumen–Reymonta oraz Wolumen–Andersena–Reymonta. Budowa ulic przebiegałaby pod oknami mieszkańców. Dyrektor Jacek
Chyliński przypomniał, że osiedle
budowane było z myślą o bezpieczeństwie mieszkańców, a takie
przecięcie osiedla ww. drogami
stwarza potencjalne niebezpieczeństwo.
Kolejnym tematem w dyskusji
były istniejące parkingi terenowe,
które według planu mają być zastąpione parkingami wielopoziomowymi. Wśród mieszkańców
padły pytania, kto będzie je budował, potem zarządzał oraz jakie
koszty będą musieli ponieść mieszkańcy Wawrzyszewa. Wyżej wymienione inwestycje mają bardzo
duży wpływ na pogorszenia jakości życia mieszkańców, oddziaływania na środowisko oraz likwidację terenów zielonych
Jak bumerang wrócił temat
zabudowy tzw. łączki wawrzyszewskiej. Projektant odpowiedział, że plan zagospodarowania
przestrzennego jest zgodny z jego
studium i na obecną chwilę jest
terenem zielonym. Kolejnym tematem były zmiany naniesione
w mpzp dotyczące Bazaru Wolumen, który w przyszłości ma zniknąć, a w jego miejsce mają się pojawić budynki handlowo-usługowe
7-8 kondygnacyjne. Wywołało to
falę oburzenia, ponieważ Wolumen to serce Bielan, gdzie w tygodniu możemy zapatrzeć się w świeże owoce i warzywa, a w sobotę
funkcjonuje giełda elektroniczna.
Uwagi do planu należy składać
na piśmie skierowanym do Prezydenta m.st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa z podaniem imienia i nazwiska
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 3 grudnia 2018 r.
Zygmunt Morawski

S

kauci Europy, czyli harcerki
i harcerze należący do Federacji Skautingu Europejskiego postanowili wziąć sprawy
w swoje ręce. Z okazji 100-lecia
odzyskania przez Polskę niepodległości zorganizowali akcję „Posprzątaj z nami las!”.
– Jesteśmy ruchem wychowawczym dla dzieci i młodzieży
w wieku od 8 do 18 lat, prowadzonym przez kadrę wychowawczą
wraz z udziałem rodziców, którzy
pomagają młodym stworzyć wielki świat młodzieńczej przygody.
Kultywujemy miłość do Ojczyzny
wraz z miłością do innych narodów, tak właściwą duchowi chrze-

Fot. J. Strzeżek

Przemawia Grzegorz Pietruczuk – Zastępca Burmistrza

29 października 2018 r. w Bielańskim Ośrodku Kultury przy
ul. Goldoniego 1 rozpoczęła się
publiczna konsultacja w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla Wawrzyszewa Nowego.

Las Lindego jest jednym z najchętniej wybieranych miejsc
na spacery. Mieszkańców
przyciąga bliskość terenów
zielonych i świeże powietrze.
Natura pozwala na relaks, a cisza sprawia, że łatwiej zebrać
myśli. Niestety coraz częściej
okazuje się, że wspomnianym
widokom towarzyszą dzikie
wysypiska śmieci.

Radne: Sylwia Lacek, Karolina Dłuska w czasie akcji ze Skautami Europy

ścijaństwa. Wspólnie chcemy dbać
o naszą okolicę – mówi Magdalena Stelmach, instruktor harcerski
w Skautach Europy, współorganizatorka akcji lokalnej.
Jakich śmieci jest najwięcej?
– Butelek szklanych i plastikowych, opakowań po słodyczach…
znaleźliśmy nawet wózek spacerowy. Te śmieci to największe współczesne zagrożenie lasów. Wiele
z nich potrafi przetrwać dłużej niż

drzewa – opowiada Sylwia Lacek,
debiutująca radna Dzielnicy Bielany, która wzięła udział w akcji.
Towarzyszyli jej radni – Karolina
Dłuska i Jan Strzeżek. Wydarzenie było wspófinansowane przez
m.st. Warszawę i realizowane
w ramach Programu „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2018-2020”.
Redakcja

Nie bądźmy obojętni
Gdy temperatura na zewnątrz
gwałtownie spada nie zapominajmy, że są osoby, które mogą
potrzebować naszej pomocy.
Nie bądźmy obojętni i alarmujmy Policję za każdym razem,
kiedy ktoś jest narażony na
wychłodzenie organizmu.

J

eden telefon pod numer 997
lub 112 może uratować komuś życie. Listę placówek
pomocowych można sprawdzić
dzwoniąc pod numer całodobowej
bezpłatnej infolinii 987, działającej
w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim.
Okres zimowy to czas, gdy policjanci podczas patroli zwracają
większą uwagę na miejsca, gdzie
mogą szukać schronienia i nocować bezdomni. Są to zazwyczaj
pustostany, ogródki działkowe,
altanki. Aby się rozgrzać bardzo
często bezdomni w takich miejscach rozpalają ogniska, co bywa
bardzo niebezpieczne. Policjanci
każdego roku monitorują sytuację
tych osób. Sami oferują pomoc
każdemu, kto jej potrzebuje – odnajdując takie osoby zawsze proponują przewiezienie ich do
ośrodków, w których jest ciepło,
gdzie mogą zjeść posiłek i przespać
się w normalnych warunkach.
Jednym z najczęstszych, a zarazem najbardziej mylnych, mitów

Fot. www.radiolodz.pl

Fot. Z. Morawski

Konsultacja w sprawie mpzp
dla Wawrzyszewa Nowego

jest ten, że na rozgrzewkę najlepszy jest alkohol. To nieprawda.
Faktycznie przez chwilę osoba pijąca czuje ciepło, jednak za chwilę
jej organizm jest jeszcze bardziej
narażony na wyziębienie.
Dużym niebezpieczeństwem
jest wychodzenie na dwór, będąc
pod wpływem alkoholu. Wystarczy
chwila nieuwagi, nierówna nawierzchnia i można się przewrócić
i nie mieć siły się podnieść. Wtedy
o tragedię nietrudno. Dlatego też
nie należy przechodzić obojętnie
obok osób po alkoholu, gdy na
dworze panują niskie temperatury.
Pamiętajmy, że tacy ludzie wymagają od nas szczególnej pomocy –
człowiek nietrzeźwy zdecydowanie
szybciej traci ciepło.

Policjanci jak co roku codziennie współpracują w tym zakresie
ze Strażą Miejską, Strażą Ochrony
Kolei, Strażą Graniczną, ośrodkami pomocy społecznej. Jednak, aby
dotrzeć do wszystkich osób potrzebujących pomocy, potrzebna
jest reakcja nie tylko służb, ale każdego przechodnia.
Pamiętajmy, że obowiązkiem
każdego z nas jest reagowanie na
cudzą krzywdę. Nie bądźmy obojętni wobec tych, którzy zwłaszcza
teraz mogą potrzebować naszej
pomocy. Wystarczy tylko jeden
telefon pod numer 112 lub 997 lub
986, by uchronić kogoś od wychłodzenia i uratować czyjeś życie.
kz/jw/mm
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20-lecie działalności SPZZLO Warszawa-Żoliborz
1 października 2018 r. w Teatrze Polskim im. Arnolda
Szyfmana w Warszawie odbyła
się jubileuszowa uroczystość
20-lecia Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz.

Fot. Arch. SPZZLO

G

alę rozpoczęło oficjalne
powitanie gości, w tym poseł Joanny Fabisiak, przedstawicieli władz stolicy, Narodowego Funduszu Zdrowia, Rady Społecznej SPZZLO Warszawa-Żoliborz, innych podmiotów leczniczych oraz pracowników. Następnie została przedstawiona historia
żoliborskiego zakładu, akcentująca
najważniejsze wydarzenia.
Ważnym punktem uroczystości było wręczenie dyrektor Małgorzacie Załawie-Dąbrowskiej
przez Dariusza Figurę, Wiceprzewodniczącego Rady m.st. Warszawy oraz Piotra Mazurka, radnego
m.st. Warszawy, odznaki „Zasłużony dla Warszawy” za wyróżniającą się działalność na rzecz stolicy. Czterech pracowników zostało
wyróżnionych odznakami honorowymi „Za zasługi dla ochrony
zdrowia”, stanowiącymi resortowe
odznaczenia cywilne nadawane
przez Ministra Zdrowia. Odzna-

Pani dyrektor SPZZLO Małgorzata Zaława-Dąbrowska w Krynicy odbiera nagrody

czenia wraz z dyrektor ZaławąDąbrowską wręczał dyrektor Biura Polityki Zdrowotnej Urzędu
m.st. Warszawy Paweł Chęciński.
Dyrekcja SPZZLO Warszawa-Żoliborz ufundowała dodatkowo
specjalne nagrody dla 40 wyróżniających się pracowników, współtworzących od lat nowoczesny
zakład opieki zdrowotnej. Następ-

nie dyrektor Chęciński przeczytał
list okolicznościowy od prezydent
Hanny Gronkiewicz-Waltz oraz
pogratulował efektywnego zarządzania dużym podmiotem leczniczym. Na zakończenie odczytano
listy gratulacyjne od prof. Wojciecha Brakstatora i prof. Mirosława
Wielgosia z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

„Dzień Dobrego Jedzenia i Picia”

„JABAJA” czy „Mroczna Jagoda”
(SP 209). Do ciekawostek niewątpliwie należała degustacja kuchni
molekularnej (kawior z melona,
miód gryczany) prezentowanej
przez SP 214, zaś SP 247 przygotowała ulotki o szkodliwości spożywania napojów energetycznych.
Degustacji towarzyszyła miła dla
ucha muzyka.
Całość spotkania dopełniła
wysoka kultura osobista uczniów,
ich wielkie zaangażowanie w prezentacje i uśmiech.
Redakcja

Fot. Arch. SP 187

dotyczącej wartości wody, poszczególni przedstawiciele szkół zaprosili do degustacji swoich kulinarnych wyrobów, tworząc niezwykłe
potrawy i napoje. Wszystkie stoiska
obfitowały w barwne, smaczne i co
najważniejsze, zdrowe napoje, sałatki, dipy, a nawet lody.
Nie sposób wyróżnić którąkolwiek ze szkół – wszystkie pokazały się z jak najlepszej strony, wykazując kreatywność, fantazję,
choćby w nazwach swych potraw

Jubileusz 20-lecia SPZZLO
Warszawa-Żoliborz okazał się znakomitą okazją do podsumowania
dotychczasowej działalności Zakładu. Pierwszy ZOZ na terenie
dzielnicy Żoliborz, obejmujący
również Bielany, Izabelin oraz Łomianki, z siedzibą administracyjną
w Szpitalu Bielańskim, utworzono
w 1972 r. W 1996 r. nastąpiło roz-

Z

ebranych uczniów, ich opiekunów oraz dyrektorów
szkół powitał dyrektor SP
187 Jacek Gałkiewicz, następnie
głos zabrała Zofia Gajewicz – naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Bielany,
Po krótkim występie wokalnym
i prezentacji multimedialnej przygotowanej przez dzieci ze SP 187,

Fot. Arch. SP 187

8 listopada 2018 r., tym
razem w Szkole Podstawowej
nr 187 im. Adama Mickiewicza, w ramach trwającej od
kilku lat kampanii „Wiem, co
jem” po raz kolejny odbyła
się impreza dzielnicowa.
Hasło tegorocznej kampanii
to „Dzień Dobrego Jedzenia
i Picia”.

dzielenie administracyjne lecznictwa otwartego od szpitalnego. Natomiast w 1998 r. żoliborski zakład
opieki zdrowotnej uzyskał samodzielność. W 2005 r. objęcia przez
Małgorzatę Załawę-Dąbrowską
stanowiska dyrektora, uruchomiono Pracownię Mammograficzną
i Ośrodek Rehabilitacji Dziennej
dla Dzieci i Młodzieży przy ul.
Szajnochy 8 oraz Poradnię Medycyny Pracy przy ul. Kochanowskiego 19. W 2006 r. uruchomiono
Pracownię Densytometrii przy ul.
Szajnochy 8 oraz zakupiono ambulans przewozowy. W 2007 r.
w przychodni przy ul. Żeromskiego 13 otwarto Ośrodek Terapii
Uz a l e ż n i e n i a o d A l koholu.
W 2009 r. do Poradni Okulistycznej przy ul. Kochanowskiego 19
zakupiono optyczny tomograf dna
oka (OCT). W 2009 r. uruchomiono nową przychodnię przy ul. Sieciechowskiej 4. W 2011 r. uruchomiono Dzienny Ośrodek Psychogeriatryczny przy ul. Elbląskiej 35
oraz ukończono I etap inwestycji
przy ul. Szpitalnej 6 w Łomiankach. Rok 2012 to jedna z najważniejszych inwestycji, czyli uruchomienie Pracowni Tomografii Komputerowej oraz Rezonansu Magnetycznego przy ul. Żeromskiego 13,
wybudowanej całkowicie ze środków własnych. W 2014 r. zakończono II etap inwestycji w Łomiankach. Ostatnia ważna inwestycja to
oficjalnie otwarta 15 czerwca
2018 r. nowa przychodnia przy ul.
Klaudyny 26B, której koszt wyniósł
ok. 14 mln zł, z czego dotacja Urzędu m.st. Warszawy to 1,2 mln zł.

* * *
SPZZLO Warszawa-Żoliborz
to nowoczesny zakład opieki zdrowotnej, który doceniany wielokrotnie przez niezależne gremia
eksperckie. Najważniejsze laury
ostatnich lat to: „Teraz Polska”,
„Mazowiecka Nagroda Jakości”,
„Polska Nagroda Jakości”, „Lider
Polskiego Biznesu”, certyfikat „Żoliborskie Miejsca Przyjazne Seniorom 2018” oraz „Najcenniejsza
Firma Zdrowia 2018” w kategorii
„Szpitale i przychodnie publiczne”,
przyznana przez Forum Ochrony
Zdrowia oraz Europejskie Centrum Strategii i Polityk w Ochronie Zdrowia podczas XXVIII Forum Ekonomicznego w Krynicy.
Dyrektor Małgorzata ZaławaDąbrowska otrzymała również
nagrody indywidualne, w tym tytuł „Menadżera Roku” w ramach
konkursu „Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny”
oraz „Znakomitego Przywódcy
2016”.
Anita Karykowska
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ZKS świętował 100-lecie niepodległości
Na terenie strzelnicy ZKS
odbył się tradycyjny piknik
strzelecki z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości. Organizatorzy
zadbali o wiele atrakcji, związanych z bronią palną.

P

Fot. Arch. ZSR

onieważ rocznica 11 listopada była wyjątkowa, także
początek pikniku miał bardzo uroczysty charakter. O godzinie 11:11 organizatorzy zadbali
o otwarcie pikniku, w formie pokazowych wystrzałów z armat. Po
odsłuchaniu hymnu narodowego
otwarcia imprezy dokonali prezes
ZKS Warszawa – Eugeniusz Bednarz oraz Zastępca Burmistrza
Dzielnicy Bielany – Włodzimierz
Piątkowski.

Burmistrz Piątkowski przypomniał o roli ośrodków strzeleckich
w procesie odzyskiwania przez
Polskę niepodległości w trakcie
trwania 123 lat zaborów, jednocześnie gratulując ZKS stałego rozwoju i wkładu w edukację mieszkańców dzielnicy.
Podczas kilkugodzinnego
pikniku, wszyscy uczestnicy mieli okazję do postrzelania z różnych rodzajów broni. Na najmłodszych amatorów strzelectwa,
których nie brakowało czekały
animacje, gry i możliwość strzelania do balonów. Starsi goście
mogli korzystać z kilku strzelnic.
Otwarta była także wystawa broni zabytkowej. ZKS dzięki środkom Dzielnicy Bielany zapewnił
dla wszystkich uczestników poczęstunek.

Włodzimierz Piątkowski z uczestnikami pikniku strzeleckiego

MG

Nauczyciele na
Siatkarki Lelewela najlepsze
szkoleniu w Siedlcach na 11 listopada
szkoleń. Rosnąca frekwencja i zainteresowanie szkół na każdym
szczeblu pracy z dziećmi i młodzieżą, pokazuje że realizowany przez
nas projekt jest bardzo istotny i potrzebny. Dzięki możliwości podpatrywania najlepszych, nauczyciele
mogą urozmaicić programy swoich
zajęć co przyniesie korzyści dzieciom i młodzieży z Bielan. W tegorocznej edycji można było podpatrzyć trzy dyscypliny sportu obecne w kalendarzu WOM i w bielańskich szkołach jak lekką atletykę,
tenis stołowy i unihokej, jak również sport dopiero wkraczający do
Warszawy, wcześniej silnie zregionalizowany – hokej na trawie. Deklarujemy jednak pomoc szkołom,
które po szkoleniu zgłoszą chęć
wprowadzenia tej dyscypliny do
programu nauczania – podsumował obecny w Siedlcach Zastępca
Burmistrza Dzielnicy Bielany,
Grzegorz Pietruczuk.
Było to kolejne szkolenie, realizowane z dotacji przyznanej
przez Dzielnicę Bielany, w zakresie
szkolenia i doskonalenia kadr kultury fizycznej.

W hali przy ul. Przybyszewskiego
45 tradycyjnie odbył się Turniej
Siatkówki z okazji Święta Odzyskania Niepodległości. W SP 369
spotkało się 5 bielańskich drużyn
z kategorii młodzieży i liceów.
Po zaciętej walce zwyciężyły
uczennice 41 LO im. J. Lelewela.

O

P
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d wczesnych godzin rannych w tradycyjnym turnieju z okazji 11 listopada
o organizowanych w ubierywalizowało pięć zespołów, które
głych latach zajęciach,
rozgrywały mecze w systemie
w których przeprowadzono
„każdy z każdym”. Zgromadzoszkolenia praktyczne z siatkówki
nych powitała świeżo wybrana
i koszykówki, a następnie w kolejradna dzielnicy nowej kadencji –
nym roku: tańca, aqua fitnessu,
Monika Szadkowska, która wyrapiłki nożnej i piłki ręcznej, przyziła uznanie dla wszystkich uczestszedł czas na powtórną wizytę
niczek zmagań. O wyjątkowej,
w Siedlcach. Czołowi polscy tresetnej rocznicy odzyskania nienerzy zarówno młodzieżowi, jak
podległości mówił także w trakcie
i prowadzący treningi grup seniortrwania zmagań zastępca burmiskich, przekazywali swoją wiedzę
strza Dzielnicy Bielany – Włodziz zakresu lekkiej atletyki, tenisa
mierz Piątkowski.
stołowego, hokeja na trawie i unihokeja. Dzięki świetnej organizaJeśli chodzi o sportowy aspekt
cji, jak również gościnności władz
wydarzenia, naprzeciwko siebie
Siedlec, nauczyciele WF mogli
stanęło pięć zespołów: 41 LO im.
skorzystać z czterech wysokiej jaJ. Lelewela, drużyna Lelewela z kakości obiektów sportowych do
tegorii młodzieży, absolwentki
Gimnazjum 72 (SP 369), Szkoła
uczestnictwa w szkoleniach.
– Cieszę się z kolejnej edycji
MG Podstawowa numer 369 oraz uczennice 60 LO im. W. Górskiego.
Faworytkami były brązowe
medalistki poprzedniej edycji
Warszawskiej Olimpiady Młodzieży, czyli uczennice Lelewela. Siatkarki z Kiwerskiej nie zawiodły,
odnosząc komplet czterech zwycięstw i tracąc zaledwie jednego
seta w konfrontacji z absolwentkami Gimnazjum 72, które wywalczyły 9 punktów dzięki trzem wygranym i porażce. Na najniższym
Nauczyciele bielańskich szkół na szkoleniu w Siedlcach stopniu podium stanęły uczennice

Fot. Arch. ZSR

40 nauczycieli z bielańskich
szkół podstawowych i liceów
wzięło udział w szkoleniu
organizowanym przez Urząd
Dzielnicy Bielany. Grupa gościła w Siedlcach, gdzie poszerzała swoją wiedzę merytoryczną,
dotyczącą kolejnych dyscyplin
sportu, jakie mogą wprowadzać i udoskonalać w szkołach.

Szkoły Podstawowej numer 369 w
Warszawie.

Klasyfikacja końcowa:
1. LO im. J. Lelewela – 11
punktów
2. Absolwentki Gimnazjum 72
– 9 punktów

3. Szkoła Podstawowa numer
369 – 7 punktów
4. LO im. W. Górskiego – 3
punkty
5. LO im. J. Lelewela (młodzież) – 0 punktów.
MG
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Konkurs „5” z BIELAN

Witamy bardzo serdecznie
Czytelników „Naszych Bielan”
w listopadowej edycji krzyżówki. Kategoria – Polska,
wiadomo dlaczego.

Przed nami kolejny konkurs ze
znajomości naszej dzielnicy.
Razem wędrujemy przez Bielany, poznając różne zakątki.

Z

anim przejdziemy do dzisiejszego quizu, przypominamy jego reguły. Zwycięża
pierwszych 10 osób, które dobrze
rozszyfrują foto zagadkę. Z odpowiedzią prosimy zadzwonić do
redakcji „Naszych Bielan”, tel. 22
443 47 60 lub wysłać e-mail na
adres: tolechowski@um.warszawa.pl
Oto rozwiązanie z październikowego wydania „NB”: Kępa Potocka. Jako pierwsze prawidłowo
odpowiedziały następujące osoby:
Marcin Frankowski, Aneta Michałowska, Ryszard Nakonieczny,
Patryk Pawełoszek, Agnieszka
Pągowska, Janusz Piotrowski, Joanna Popiel, Patrycja Zajko. Gratulujemy znajomości topografii

A

by rozwiązać krzyżówkę,
trzeba wpisać prawidłowe
odpowiedzi w poziomych
kratkach. Litery zielonego pola
utworzą hasło. Prosimy je podać,
dzwoniąc do redakcji na nr tel. 22
443 47 60 lub wysyłając e-mail na
adres: tolechowski@um.warszawa.pl
Wygrywa pierwszych 10 osób,
które udzielą dobrej odpowiedzi.
Dla zwycięzców przygotowaliśmy
bardzo atrakcyjny zestaw nagród.
Podajemy rozwiązanie krzyżówki z październikowego wydania gazety: Sto lat Niepodległości. Nagrody otrzymują: Marta Duda, Barbara Dzieran, Marcin Frankowski,
Paweł Jączek, Magdalena Kamińska, Anna Lewandowska, Małgorzata Małachowska, Zofia Orlik,
Janusz Piotrowski, Krzysztof Sotomski. Gratulujemy i zapraszamy
do redakcji (pok. 317, III p.) po ich
odbiór. Imiona i nazwiska zwycięzców wydrukujemy w grudniowym
numerze „Naszych Bielan”.
Redakcja

1. Stał na czele Powstania w 1794
roku 2. Dawna stolica Polski, miasto
królów 3. Twórca „Trylogii” 4. Miasto z klasztorem na Jasnej Górze 5.
Szczyt górujący nad Zakopanem 6.

dzielnicy i zapraszamy do redakcji
(pok. 317, III p.) po odbiór nagród.
Czas na dzisiejsze pytanie: na
terenie jakiego osiedla wykonano
zdjęcie? Prosimy podać jego nazwę. Imiona i nazwiska laureatów
opublikujemy w grudniowym nr
„NB”. „Piątka” ze znajomości Bielan. „5 z Bielan” wygrywa!
Redakcja

Konkurs szachowy
Hanka, słynna przedwojenna piosenkarka 7. Film Jerzego Antczaka
wg powieści Marii Dąbrowskiej 8.
Nazwa okrętu z II wojny światowej
lub powstańczej radiostacji 9. Godło
Warszawy 10. „Stolica” polskiej piosenki 11. „Rogaty” bombowiec z lat
30. XX w. 12. Twórca niepodległej
Polski 13. Nazwa naszego kraju po
angielsku 14. Król, pogromca Tur-

ków pod Wiedniem 15. Na przykład Saski lub Łazienkowski 16. „ ...
i diament” – film Wajdy 17. „Zygmunt” z wawelskiej katedry, czyli...
18. Najwyższy szczyt Sudetów we
wschodnich Karkonoszach 19. Imię
piosenkarza, twórcy utworu: „Dziwny jest ten świat” 20. Bardzo znana
dzielnica Warszawy lub Krakowa o
tej samej nazwie.

3 po 3. Konkurs dla dzieci
Serdecznie witamy najmłodszych Czytelników miesięcznika
„Nasze Bielany” w kolejnym
konkursie na spostrzegawczość.

P

rzygotujcie: nożyczki, kartonik oraz klej. Wytnijcie 9
kwadratów ze zdjęcia, ułóżcie w dobrej kolejności i naklejcie
na kartonik.
Całość trzeba sfotografować
aparatem cyfrowym / telefonem
komórkowym i wysłać na adres
e-mail: tolechowski@um.warszawa.pl lub przynieść do redakcji.
Wygrywa pierwszych pięcioro
dzieci. Dla zwycięzców konkursu
przygotowaliśmy niezwykle atrakcyjny zestaw nagród.
Prosimy podać imię i nazwisko
dziecka. Listę młodych laureatów
wydrukujemy w grudniowym,
świątecznym wydaniu „Naszych
Bielan”.
Podajemy rozwiązanie „3 po 3”
z poprzedniego numeru gazety. Na
prawidłowo sklejonych fragmentach zdjęcia były jesienne liście
klonu.

Fot. Arch. Redakcji

Bielańska krzyżówka

Oto lista dzisiejszych zwycięzców: Hania Błachnio, Zuzanna
Michałowska, Adam Tymicki.
Gratulujemy zwycięzcom i zapra-

Dziewiąty etap wyłonił piątkę
laureatów i zostali nimi w kolejności zgłoszeń:

Z

bigniew Kornet, Manfred
Mannke, Andrzej Szewczak, Małgorzata Sztyren
i Paweł Wielk. Pozostali uczestnicy albo spóźnili się z wysłaniem
odpowiedzi albo przysłali niepoprawne. O ile sytuacja na pierwszych trzech pozycjach w klasyfikacji generalnej wydaje się przesądzona to na pozostałych miejscach sprawa kolejności pozostaje
otwarta.
Prawidłowe rozwiązania z dziewiątego etapu to: w zadaniu nr 17
We1 a w zadaniu nr 18 Wh5,
z groźbą H:c6+ i G:a6 mat.
Przed nami teraz dziesiąta
runda, ostatnia w cyklu. W tej
rundzie dajemy szanse odegrania
się walczącym o wyższe lokaty na
całym dziesięciorundowym dystansie, dlatego pierwsze zadanie
(nr 19) jest nieco trudniejsze i nieco wyżej punktowane.
W zadaniu tym, (mat w pięciu

posunięciach, za 7 pkt) należy
wskazać tylko białą bierkę, która
będzie matować czarnego króla.
Zadanie to ma bardzo ciekawą
otoczkę, także poza szachową,
było też m.in. przedmiotem zakładu dwóch znanych problemistów.
O wszystkim napiszemy w następnym numerze.
Zadanie nr 20 (5 pkt) to tradycyjnie dwuchodówka, czyli białe
zaczynają i dają mata w dwóch
posunięciach. Ze względu na zbliżające się Święta ma akcent świąteczny – układ choinki. Przed
Państwem szansa wygrania nagród w comiesięcznym odcinku
i jednocześnie walka o dobrą pozycję w całym cyklu, z nieco większą pula nagród.
Gratulujemy laureatom, a pozostałych uczestników zachęcamy
do dalszego udziału w naszym
konkursie.
Rozwiązania prosimy nadsyłać
na adres redakcji: tolechowski@
um.warszawa.pl
Redakcja

szamy (pokój 317, III p.) po odbiór
nagród.
Redakcja

Zadanie nr 19

Zadanie nr 20

F E L I E TO N 23

Nasze Bielany nr 11/2018

Sławni Polacy

Fot. L. Rudnicki

Lista osobista na Święto Niepodległości

100-lecie odzyskania przez
Polskę Niepodległości skłoniło
mnie do innego ujęcia tematu.
Oficjalnych relacji z obchodów
tego święta jest w mediach
bardzo dużo, a ja nie chciałbym ich powtarzać.
Usiadłem, pomyślałem, wypiłem kawę i... nagle doznałem olśnienia. Przez chwilę poczułem się jak
Amerykanin, Japończyk, Anglik,
Niemiec, Francuz... Spojrzałem na
Polskę z zewnątrz. Co o niej wiem?
Jacy ludzie tworzyli Jej siłę i światowy wizerunek? W ten sposób
stworzyłem (może ciut subiektywnie) listę postaci rozpoznawalnych
pod każdą szerokością geograficzną. Coś, co napawa dumą.
Zatem, spójrzmy razem na poniższy zestaw, bo jest to olbrzymi
fragment historii Polski.

Mikołaj Kopernik. Astronom,
matematyk, lekarz, kanonik kapituły warmińskiej. Swoim przełomowym dziełem: „O obrotach sfer
niebieskich” (heliocentryczna teoria budowy świata) przewrócił dotychczasowy porządek w nauce oraz
sposobie rozumienia zachodzących
w nim zjawisk.
Jan Heweliusz. Astronom, obserwator położenia planet, gwiazd
i komet. Założył w Gdańsku obserwatorium astronomiczne, gdzie zaprojektował i zbudował największy
wówczas teleskop długości 50 metrów! Dzięki niemu opracował mapy
Księżyca. Członek Royal Society.
Tadeusz Kościuszko. Generał,
bohater Polski i Ameryki. Brał
udział w wojnie o wolność Stanów
Zjednoczonych. Naczelnik Sił
Zbrojnych Narodowych powstania
1794 roku. Postać niezwykła, którą

Ogłoszenia drobne

DAM PRACĘ

• Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sadowej zatrudnią INSTRUKTORA TERAPII ZAJĘCIOWEJ/
INSTRUKTORA ZAWODU do pracy z dorosłymi
osobami z niepełnosprawnością intelektualną.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie
listu motywacyjnego wraz z CV na adres: wtzsadowa@poczta.onet.pl, tel. 22 751 40 41.

USŁUGI

• Malowanie, tapetowanie, remonty – osobiście i solidnie, tel. 694 065 757.
• Konsultacje psychoterapeutyczne. Gabinet psychoterapii „bo-warto” przy ul. S. Żeromskiego
1, zaprasza osoby: które są niezadowolone z
jakości swojego życia, są w kryzysie, cierpią z
powodu obniżonego nastroju; mają problem z
uzależnieniem np. od alkoholu lub są w związku osobą dużo pijącą. Pierwsze spotkanie w
promocyjnej cenie 90 zł po wcześniejszej rozmowie, tel. 535 390 303.
• GIMNASTYKA od 17.09.18. Poniedziałki i
czwartki od 18.15-19.00, SP 209, al. Reymonta 25 (wejście od ul. Wolumen). Zamiast bólu
w krzyżu i leków uśmiech w pakiecie. 15 zł/
godz. Tel: 502-133-508. Małgorzata Borowska,
trenerka: „Kto pierwszy, ten zdrowszy”
• 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.
• Antykwariat Conrada 11 p. 2. Skup książek
i innych rzeczy w domu klienta. Płatność gotówką od ręki, tel. 509 548 582.

NAUKA

• ANGIELSKI - Bielany, Żoliborz, Bemowo, korepetycje, dzieci, młodzież, dorośli, egzaminy,
Matura, lektorka/korepetytorka z wieloletnim
doświadczeniem, i sukcesami uczniów, lubiąca ludzi i siebie, dojazd, tel. 506 430 084.
• CHEMIA, MATEMATYKA korepetycje dla dzieci i młodzieży prowadzone przez wykwaliﬁkowanych współpracowników Fundacji Wsparcie i Rozwój. Przygotowanie do egzaminów
i matury. Zajęcia na Bielanach w siedzibie
fundacji, ul. Makuszyńskiego 10 lok. 4, tel.
22 12 15 948 lub tel. 509 956 820.
• Niemiecki - native speaker udziela lekcji na każdym poziomie. Korepetycje, konwersacja dla wyjeżdżających, wszelkie tłumaczenia. Indywidualne
podejście do każdego ucznia. Bielany, Żoliborz,
tel. 729 496 450.

• Nauczę każdą osobę języka angielskiego,
francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub
języka chińskiego. Dojeżdżam do osoby uczącej się, tel. 696 137 381.

NIERUCHOMOŚCI

• Gabinety do wynajęcia. Zapraszam do podnajęcia lokalu dla: psychoterapeuty, psychiatry, coachingu, dietetyka, logopedy. Istnieje
możliwość prowadzenia: terapii grupowej,
warsztatów weekendowych, treningów, ul. S.
Żeromskiego 1, tel. 535 390 303.
• Miły pielęgniarz poszukuje pokoju przy
samotnej osobie - możliwość pomocy, tel.
736 869 243.
• Kupię mieszkanie, 3-pokojowe na Bielanach,
(blisko metra). Może być do remontu, pośrednikom dziękuję. Tel. 789-415-857.
• Sprzedam lub zamienię ładne rozkładowe
mieszkanie 3-pokojowe, 53 m2 hipoteka I
piętro w IV bloku metro Słodowiec, balkon,
zieleń na mniejsze (Bielany, Żoliborz) w niskim lokalu (parter, I p.) albo na mały domek z
działką blisko Warszawy. Tel. 798 992 264.

SPRZEDAM

• Sprzedam tanio materac z gąbki z pokrowcem na suwak – wymiary: 180 x 90 x 10 cm
oraz zegarek marki Casio, tel. 603 035 752.
• Laloryfer elektryczny, 8 żeberek, mało używany, a także niemiecką maszynę do szycia,
automatyczna, mało używana, tel. 22 669
75 61.
• Sukienkę długą ciemnozieloną, rozmiar 13/14
(USA); nową czapkę z lisa (brąz); smoking 100%
wełny, rozmiar 170/100/90, tel. 22 669 75 51,
535 490 200.

INNE

• PETSITTER. Opieka nad zwierzętami, całodobowo lub na godziny, możliwość transportu.
Spacery, zabawa, karmienie, pielęgnacja. Tel.
604 520 466.
• Odstąpię miejsce na Cmentarzu Wawrzyszewskim, tel. 504 969 336.
• Poszukuję pokoju w zamian za posprzątanie, pomoc w uzupełnianiu produktów
spożywczych, naukę języków obcych (jeden
z pięciu, w tym język chiński). Jestem pielęgniarką, nauczycielką i pedagogiem, tel.
696 137 381.
• Likwidacja pomieszczeń. Stoły warsztatowe, agregat prądotwórczy, wyciągarki, części
samochodowe – blachy i inne, tel. 602 506
791.

świat upamiętnił m.in. za sprawą
pomników, wysp, gór, a nawet parków narodowych, noszących jego
nazwisko.
Kazimierz Pułaski. Generał,
strateg, jeden z przywódców konfederacji barskiej, walczył w tzw.
Legionie Pułaskiego o wolność Stanów Zjednoczonych, gdzie zginął
pod Savannah. Darzony wielkim
szacunkiem i uznawany za bohatera narodowego w USA.
Fryderyk Chopin. Pianista
i kompozytor urodzony w Żelazowej Woli. Na stałe osiadł we Francji.
W swoich utworach genialnie łączył
elementy polskiej muzyki ludowej
z romantyzmem. Twórca m.in. polonezów, mazurków, nokturnów,
etiud, sonat czy ballad. Ceniony na
całym świecie i stawiany w jednym
rzędzie z takimi nazwiskami jak:
Bach, Beethoven, Mozart, Vivaldi,
Grieg, Ravel, etc.
Maria Skłodowska-Curie. Naukowiec: fizyka i chemia, ceniony
profesor Sorbony, współtwórczyni
nauki o promieniotwórczości. Prowadziła pionierskie prace nad chemią jądrową. Swoim badaniami
w znaczny sposób przyczyniła się
do odkrycia polonu oraz radu. Za
przełomowe naukowe zasługi otrzymała dwukrotnie nagrodę Nobla.
Józef Piłsudski. Człowiek legenda. Uznawany za twórcę niepodległego państwa Polskiego po wielu
latach zaborów. Postać barwna, nietuzinkowa. W olbrzymim skrócie:
polityk, naczelnik sił zbrojnych,
twórca Legionów, marszałek Polski,
zwycięska wojna polsko-bolszewicka
z lat 1918–1920, przewrót majowy,
walka z warcholstwem Sejmu: „wam
kury macać, a nie..,” autor tomów pt.
„Pisma, mowy, rozkazy”. W powszechnej świadomości ludności II
RP zwany jako „Dziadek”, do tego
słynny koń „Kasztanka” i srebrne
monety z jego wizerunkiem. Spoczywa w kryptach na Wawelu, ale jego
serce znajduje się w Wilnie. Historia
niepodległej Polski.
Ignacy Jan Paderewski. Wirtuoz fortepianu światowych scen, działacz społeczny, polityk. Delegat Polski na konferencję pokojową w Paryżu w 1919 r., premier i minister
spraw zagranicznych, przedstawiciel
Polski w Lidze Narodów. Niestrudzony orędownik walki o niepodległość kraju. Fundator Pomnika
Grunwaldzkiego w Krakowie, autor
słynnych „Pamiętników”.
Artur Rubinstein. Pianista najwyższego formatu o barwnym ży-

ciorysie. Mieszkał w USA i Francji.
Patriota, „ambasador” polskiej muzyki za granicą, szczególnie dzieł
F. Chopina oraz K. Szymanowskiego. Twórca literackiej autobiografii,
obrazu epoki pt. „Moje młode
lata”.
Helena Modrzejewska (właśc.
Helena Jadwiga Misel). Charyzmatyczna aktorka teatralna o światowej sławie. Wybitna interpretatorka
dzieł Szekspira (po polsku i angielsku), Słowackiego, a także Ibsena.
Uwielbiana przez publiczność
Ameryki, gdzie zamieszkała.
Pola Negri (właśc. Apolonia
Chałupiec). Aktorka, gwiazda
pierwszej wielkości, obiekt westchnień kinomanów na całym świecie. Należała obok Charlie Chaplina
do ścisłej elity filmowej Hollywood.
Większą część życia spędziła
w USA.
Bronisław Kaper. Kompozytor
muzyki filmowej działający w „Fabryce snów”. Szczególnie znany
z soundtracków do filmów: „Lili”
i „Bunt na Bounty”. Największą
sławę przyniósł mu utwór: „On The
Green Dolphin Street”, który stał się
jazzowym standardem, granym
przez wszystkie sławy z Milesem
Davisem na czele. Wielka sprawa.
Krzysztof Komeda Trzciński.
Pianista, kompozytor, jazzman, lekarz (sic!). Autor kilkudziesięciu
ścieżek dźwiękowych do filmów,
m.in. „Prawo i pięść”, „Bariera” czy
„Jutro premiera”. Nadworny kompozytor Romana Polańskiego, by wspomnieć: „Nóż w wodzie”, „Nieustraszeni łowcy wampirów” i „Rosemary’s Baby”. Przerwana kariera...
Roman Polański. Reżyser, scenarzysta, aktor. Człowiek legenda.
Wyemigrował do USA, gdzie zdobył ogólnoświatową sławę i morze
nagród z „Oscarem” włącznie. To
już klasyka: „Rosemary’s Baby”,
„Chinatown”, „Wstręt”, „Tess”, „Pianista” itd. Wielki propagator Polski
na wszystkich kontynentach.
Andrzej Wajda. Reżyser, scenarzysta, plastyk. Klasyk światowego
kina: „Kanał”, „Popiół i diament”,
„Człowiek z marmuru”, „Wesele”,
„Ziemia obiecana” i wiele, wiele
innych. Wielokrotnie nagradzany
na najważniejszych festiwalach filmowych: w Cannes, Wenecji, Berlinie... Został uhonorowany „Oscarem” za całokształt twórczości.
Michał Urbaniak. Jazzman.
Skrzypek, saksofonista, kompozytor.
Wraz z Urszulą Dudziak tworzył
zespół, przed którym otworzyły się
drzwi sławy: europejski kontrakt
z wytwórnią CBS, a następnie amerykańską Columbia Records. Wybitne płyty: „Inactin”, „Atma” oraz „Fusion III”. Nagrywał z gigantami jazzu.

Został zaproszony przez Milesa Davisa na sesję longplaya: „Tutu”. Ambasador polskiej kultury.
Tomasz Stańko. Jazzman, trębacz, kompozytor, członek legendarnego zespołu Krzysztofa Komedy. Stworzył znaczące płyty w serii
„Polish Jazz” dla Polskich Nagrań,
po czym podpisał kontrakt z wytwórnią ECM Manfreda Eichera,
gdzie rozwinął swoją światową karierę za sprawą takich płyt jak: „Litania”, „From The Green Hill” czy
„Suspended Night”. Lista jego nagrań jest bardzo długa; znana od
USA, przez Europę, po Japonię
i Australię.
Jan Paweł II (Karol Wojtyła).
Papież. Wcześniej, metropolita krakowski. Postać o niezwykłej głębi
intelektu, ale też skromności i pokory. Dał nam oraz całemu światu
dowód na rozumienie istoty wiary
i człowieka. Protegowany Prymasa
Polski – Stefana Wyszyńskiego. Porywał tłumy siłą słowa: „Niech zstąpi Duch... i odnowi oblicze ziemi.
Tej ziemi...”. I stało się. Rok później
wybuchła „Solidarność” i nic już
nie było takie jak przedtem. Słowa,
które otworzyły ludzkie serca, dały
siłę i odwagę, przełamały mury
zniewolenia systemu, który padł jak
kostki domina. W przenośni i dosłownie.
Lech Wałęsa. Elektryk stoczni
gdańskiej im. Lenina. Stał na czele
strajku w VIII 1980 r. Ale... wokół
mnóstwo ludzi w tle, doradców,
zastępców, o których zapominamy...
Solidarność to coś więcej niż NSZZ,
to coś więcej niż słynny znak logo,
to społeczna wspólnota celu, droga
ku pełnej suwerenności. Laureat
Pokojowej Nagrody Nobla. Świat
postrzega go jako: Walesa. Poland.
Freedom. I zostawmy to, mimo
różnic w ocenach.
Zbigniew Brzeziński. Orzeł,
jastrząb polskiego pochodzenia,
politolog, profesor Columbia University, doradca ds. bezpieczeństwa
narodowego prezydenta USA Jimmy Cartera, twardy, ale realistyczny
negocjator z przywódcami bloku
wschodniego, autor wielu książek
i opracowań z dziedziny ekonomii
i polityki zagranicznej. Ważna postać areny międzynarodowej.
W tym miejscu zakończę, bo
nie zmieszczę się na stronie, choć
w kolejce czekają jeszcze: Kieślowski, Zimmerman, Maksymiuk, Miłosz, Szymborska, Horovitz. O nich,
może innym razem.
Powiem tak: jestem dumny, że
dożyłem takiej chwili, o której mogę
napisać co mi w sercu gra.
Dziękuję Ci Polsko.
Leszek Rudnicki
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