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Są wyniki głosowania na projekty do 
Budżetu Obywatelskiego! – Do realizacji 
wybrano 26 projektów na kwotę 4,3 mln 
złotych. Gratuluję autorom i dziękuję 
mieszkańcom za udział w głosowaniu 
– cieszy się Grzegorz Pietruczuk, bur-
mistrz Bielan.

Tym bardziej jest się z czego cieszyć, 
że większość projektów dotyczy ekologii 
i troski o przyrodę. Chodzi m.in. o posa-
dzenie dodatkowych drzew i krzewów na 
Bielanach, zazielenienie węzła komuni-
kacyjnego Młociny, ocalenie Alei Lip 

w Parku Młocińskim, założenie parku 
kieszonkowego przy Aspekt, zasadzenie 
drzew w alei Reymonta czy stworzenie 
łąki kwietnej. Ale wygrały też: projekt 
doświetlenia przejść dla pieszych na uli-
cach Wolumen, Wergiliusza, Przybyszew-
skiego, Bogusławskiego, Kwitnącej, Bal-
cerzaka, Staff a i Kochanowskiego, utwo-
rzenie jadłodzielni, zniczodzielni oraz 
uruchomienie programu „złota rączka 
dla seniora”. 

Czytaj więcej na stronie 15
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NASZE BIELANY
Wielkie jubileusze

Szkoły | strona 8

Sto lat skończyło liceum im. Joachima 
Lelewela, a 75 – liceum im. José Martí. 
Jakie wielkie historie kryją się za naszy-
mi elitarnymi szkołami? Kto je kończył, 
w co angażowali się ich uczniowie?

PISMO DLA MIESZKAŃCÓW UKAZUJĄCE SIĘ OD 1999 ROKU

BĘDZIEMY MIEĆ 
WIĘCEJ ZIELENI

Podziel się na Bielanach

Bielany less waste | strona 7

Masz zbędne żelazko, komplet sztućców 
albo lampę? Nie wyrzucaj ich! W Po-
dzielni przy Kasprowicza 18 możesz je 
oddać. Dzięki temu ktoś będzie mógł je 
wziąć. 

Wydanie online
Numer w wersji elektronicznej dostępny jest 
na stronie naszebielany.pl, gdzie znajdą 
Państwo dodatkowo inne ciekawe treści na 
temat Bielan. 

Dwa razy w „Życiu”
Wywiad numeru | strona 4

O trudnej, ale pięknej sztuce trwającego 
55 lat małżeństwa, pracy w „Życiu War-
szawy”, Lechu Wałęsie, sztuczkach taj-
nych służb PRL i III RP opowiada 
w wywiadzie „Naszych Bielan” znany 
dziennikarz prasowy i telewizyjny An-
drzej Bober.

Ruszyły Bielańskie 
Dni Seniora
W rytmie ulicznych szlagierów granych 
przez Warszawską Kapelę z Targówka 
rozpoczęły się Bielańskie Dni Seniora. 
Przy takich przebojach jak „U cioci na 
imieninach” czy „Karuzela na Bielanach” 
rozpoczęło się wielkie świętowanie. Gala 
– ze względu na epidemię – odbyła się 
przy zachowaniu środków bezpieczeń-
stwa, ale i tak wszyscy świetnie się bawili. 
Na seniorów w październiku czeka wiele 
innych atrakcji, jak koncerty, warsztaty 
komputerowe, pokazy filmów, zajęcia 
sportowe. Każdy znajdzie coś dla siebie. 
Jednocześnie dzielnica organizuje szereg 
innych aktywności przeznaczonych dla 
starszych mieszkańców dzielnicy.

Czytaj więcej na stronie 19
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Inwes t yc j e

Inwestycje 
nabierają
tempa
Grzegorz Pietruczuk, burmistrz dzielnicy Bielany

Nie zwalniamy z inwestycjami. Mimo ciężkich czasów, które nastały 
wraz z epidemią COVID-19, prowadzimy kolejne ważne sprawy. To 
nie tylko modernizacje parków czy remonty ulic. Podpisaliśmy ostat-
nio umowę na budowę nowego przedszkola na Rudzie, które zastąpi 
stary budynek, jeszcze typu ciechanowskiego. Przeprowadzamy też 
remonty i naprawy w przedszkolach i szkołach, dbając o komfort 
i bezpieczeństwo zarówno dzieci i młodzieży, jak i pracowników tych 
placówek.

Parki coraz piękniejsze
Postępują prace przy modernizacji Par-

ku Herberta i Skweru Jerzego Jarnusz-
kiewicza. Kosztu obu inwestycji wynosi 
blisko 8 mln złotych.

W Parku Herberta trwa wykańczanie 
m.in. placów zabaw, ustawianie elemen-
tów małej architektury i montaż latarni. 
Ułożono również nową nawierzchnię 
skateparku. Wykonawca na przeprowa-
dzenie wszystkich zaplanowanych prac 
ma czas do połowy grudnia.

Z kolei na Skwerze Jerzego Jarnuszkie-
wicza każdego dnia ustawiane są kolejne 
elementy małej architektury. Trwają 
ostatnie szlify placów zabaw i strefy do 
ćwiczeń. Na ukończeniu są alejki, nie-
wielka fontanna i gazony na roślinność. 
Ruszył również montaż nowych latarni, 
które będą dopełnieniem niepowtarzal-
nego klimatu skweru. Wykonawca na 
ukończenie wszystkich prac ma czas do 
30 listopada.

Zmiany w Parku Olszyna
Małym kroczkami zmienia się otocze-

nie Parku Olszyna. Na początku paź-
dziernika w ramach Budżetu Obywatel-
skiego zostanie wykonany podwieszany 
chodnik, tak aby nie uszkodzić systemu 
korzeniowego drzew. Dodatkowo powsta-
ną trzy zatoki z balustradami oraz nowe 
tablice edukacyjne.

Podwieszany chodnik powstanie 
w miejscu wysłużonej już alejki prowa-
dzącej przez środek Zespołu przyrodni-
czo-krajobrazowego Olszyna. Inwestycja 
za 400 tys. zł ma być gotowa na przełomie 
października i listopada.

To nie jedyne zmiany w otoczeniu par-
ku. Od strony ulicy Gąbińskiej, w miejscu 
przedeptu wykonano nowy chodnik 
z bujną roślinnością. Ustawiono sześć 
ławek zatopionych w zieleni. Znajdziemy 
tam m.in. pęcherznice, trzcinnik, litarę 
kłosową, czosnek olbrzymi, jeżówkę, 
kocimiętkę, krawanik i przegorzan. Po 
przeciwnej stronie na szerokości prawie 
całego chodnika rozciąga się rabata 
z wyrazistym fioletowym akcentem. 
Ogrodnicy posadzili tam m.in. cztery 
odmiany tulipanów, aronię, perowskię, 
kocimiętkę i miskant. Posadzono również 
drzewa – 10 lip srebrzystych, 6 kaszta-
nowców, 6 jabłoni i 4 klony. 2336 krze-
wów i bylin oraz 400 tulipanów z pewno-
ścią zwiększy bioróżnorodność parku, 
stworzy również bazę pokarmową i sie-
dliska do bytowania owadów, ptaków 
i drobnych ssaków. Prace zakończą się 
w pierwszych dniach września.

Dodatkowo Centrum Rekreacyjno-

-Sportowe prowadzi w tym rejonie mo-
dernizację kompleksu boisk Syrenka. 
Wcześniej wykonaniu również chodnik 
pieszo-rowerowy, właśnie od strony boisk.

Ulice gładkie jak blat stołu
Zakończył się remont fragmentu ulicy 

Kolektorskiej. Zniszczoną i połataną na-
wierzchnię jezdni na odcinku od alei 
Słowiańskiej do ulicy Kaskadowej wymie-
niono na zupełnie nową wraz z krawęż-
nikami.

To nie jedyne zmiany na drogach. 
Na ulicy Maszewskiej zakończyła się 
wymiana odwodnienia.– W kolejce do 
remontu czekają również ulicy Żółwia 
i Cegłowska. W obu przypadkach został 
ogłoszony przetarg i aktualnie trwa ocena 
złożonych ofert – mówi Marek Sitarski, 
wiceburmistrz dzielnicy Bielany.

Oprócz większych remontów Wydział 
Infrastruktury zajmuje się również utrzy-
maniem i konserwacją dróg gminnych 
i wewnętrznych znajdujących się na tere-
nie dzielnicy. 

Dotychczas wykonano: remonty cząst-
kowe nawierzchni chodników (104 m2), 
wymiana nawierzchni chodników (507 
m2), naprawa nawierzchni jezdni (454 
m2), obniżenie krawężnika przy miej-
scach dla osób niepełnosprawnych (2 
miejsca), dostosowanie przejścia dla pie-
szych dla osób z niepełnosprawnością (6 
miejsc), wdrożenie nowych zmian w or-
ganizacji ruchu (7 miejsc), wymiana 
znaków drogowych (85 szt.), odnowione 
oznakowanie poziome (126 m2) oraz 
wymiana słupków wygrodzeniowych 
U-12 (19 szt.).

Prawie trzy miliony na 
modernizację placów zabaw

Do końca roku dzielnica wyda prawie 
3 miliony zł na modernizację i budowę 
placów zabaw. Jedną z największych in-
westycji jest modernizacja wysłużonego 

Park Herberta | fot. Małgorzata Sokół

Ulica Kolektorska | fot. Małgorzata Sokół

Park Herberta | fot. Małgorzata Sokół
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INWESTYCJE NA SKRÓTY
Drogi

Taka będzie Sokratesa
Zarząd Dróg Miejskich ogłosił, w jaki 
sposób zamierza przebudować ulicę 
Sokratesa. Otóż na całej swojej długości 
ulica będzie mieć po jednym pasie 
ruchu w obu kierunkach. Pasy skrajne 
zostaną wykorzystane jako parkingi. 
Przejścia dla pieszych zaś zostaną 
wyposażone w azyle dla pieszych, co 
dodatkowo będzie zmuszać kierowców 
do przyhamowania. Przebudowa 
głównej ulicy Wawrzyszewa rozpocznie 
się w przyszłym roku i jest odpowiedzią 
na wykorzystywanie tej drogi przez 
nieodpowiedzialnych kierowców do 
urządzania sobie wyścigów.

Inwes t yc j e

Oświetlenie

Wymieniają latarnie
Oświetlenie ulicy jest bardzo ważne. 
Drogowcy rozpoczęli więc pierwsze 
prace przy wymianie latarń wzdłuż 
ulicy Sokratesa na Wawrzyszewie  
i Lektykarskiej na Marymoncie. Na 
początek prowadzone sa roboty przy 
okablowaniu. Kierowcy i przechodnie 
zobaczą je jak na dłoni, ponieważ  
z ziemi, w miejscu gdzie staną słupy, 
wystają niebieskie rury kryjące przewo-
dy elektryczne. Latarnie na Sokratesa 
mają ponad trzydzieści lat, zaś te 
wzdłuż Lektykarskiej blisko sześćdzie-
siąt, więc mogłyby trafić do muzeum. 
Obie ulice zostaną wyposażone  
w nowoczesne oświetlenie ledowe.

już obiektu przy Stawach Brustmana. 
Inwestycja pochłonie 1,9 mln zł z czego 
300 tys. zł dołoży Warszawska Spółdziel-
nia Mieszkaniowa.

Na Wawrzyszewie prace ruszyły w po-
łowie września i potrwają do końca roku. 
Będzie dużo elementów do wspinania, 
zjeżdżalnie, huśtawki, oraz zabawki inte-
raktywne. Nie zabraknie dodatkowej, 
bujnej roślinności. Nawierzchnia placu 
mieszana: tzw. nawierzchnia bezpieczna 
oraz piaskowa wraz z alejkami żwirowo-
-gliniastymi. Kolejne umowy obejmują 
modernizację placu zabaw na terenie 
Szkoły Podstawowej nr 293 przy ul.  
Kochanowskiego 8 (397630 zł) oraz bu-
dowę placu zabaw na terenie Szpitala 
Bielańskiego (331388 zł).

– Dzielnica Bielany od kilku lat inwe-
stuje w miejsca dla najmłodszych miesz-
kańców. Zmiany zapoczątkował Bielański 
Program Budowy i Rewitalizacji Placów 
Zabaw Bieluś – mówi Włodzimierz Piąt-
kowski, wiceburmistrz dzielnicy Bielany.

Nowe boiska
Dzielnicy Bielany przybyły dwa nowe 

boiska na osiedlu Piaski i na Wólce Wę-
glowej. Na modernizację infrastruktury 
sportowej do końca roku wyda blisko  
2 mln zł.

Jednym z pierwszych zmodernizowa-
nych w tym roku obiektów było boisko 
Orlik na osiedlu Ruda. Prace warte 550 
tysięcy złotych udało się zakończyć jesz-
cze przed wakacjami.

W ostatnich tygodniach nowe obiekty 
oddano do użytku na osiedlu Piaski  
i na Wólce Węglowej. Przy Kochanow-
skiego 22 na placu zabaw Plastusiowo 
powstało miniboisko do piłki nożnej (147 
tys. zł), a przy ul. Loteryjki powstało 
wielofunkcyjne boisko (247 tys. zł). Po-
nadto w Parku Olszyna na finiszu jest 
modernizacja kompleksu boisk Syrenka 

(487 tys. zł) zarządzanych przez Centrum 
Rekreacyjno-Sportowe Dzielnicy Bielany.

Niebawem ruszą również prace przy 
modernizacji boiska Szkoły Podstawowej 
nr 214 przy ul. Fontany 1. Koszt jest sza-
cowany na 550 tys. zł, aktualnie trwa 
ocena ofert złożonych przez potencjal-
nych wykonawców modernizacji.

Nowe przedszkole na 
osiedlu Ruda

Umowa na budowę nowego budynku 
Przedszkola nr 346 podpisana. W pierw-
szej kolejności wykonawca opracuje pro-
jekt budowlany, a do końca pierwszego 
kwartału przyszłego roku uzyska pozwo-
lenie na rozbiórkę istniejącego budynku 
oraz budowę nowego.

– Inwestycja umożliwi nam przeniesie-
nie 3 grup przedszkolaków z pobliskiego 
żłobka nr 16 przy ul. Klaudyny 10. Dodat-
kowo wyremontujemy zwolnione po-
mieszczenia, a żłobek zaadaptuje je nowe 
sale dla maluchów – mówi Grzegorz 
Pietruczuk, Burmistrz Dzielnicy Bielany.

W nowym budynku znajdzie się 10 
oddziałów przedszkolnych dla 250 dzieci, 
pracownia komputerowa, gabinet logope-
dy i psychologa, sala do rytmiki oraz 
sensoryki. Cztery sale dla dzieci będą 
oddzielone od siebie mobilną ścianą aku-
styczną umożliwiającą przeprowadzenie 
akademii i innych imprez towarzyszących 
w powiększonych pomieszczeniach.

Wejście główne będzie dostępne dla 
osób poruszających się na wózkach, za-
daszone, z miejscem do zaparkowania 
rowerów. W piętrowym budynku zapro-
jektowano również windę. - Na dachu 
planujemy montaż instalacji fotowoltaicz-
nej, która ma pokrywać zapotrzebowanie 
technologiczne kuchni – precyzuje Marek 
Sitarski, wiceburmistrz dzielnicy. Inwe-
stycja będzie gotowa na jesieni 2021 roku.

Inwestycje w oświatę
Niedługo ruszy przeprowadzka dzieci 

do zmodernizowanego budynku przed-
szkola przy ulicy Wergiliusza na Wawrzy-
szewie. Po zakończeniu prac przedszko-
laki będą miały tu więcej miejsca do na-
uki i zabawy. Postępuje również moder-
nizacja Szkoły Podstawowej nr 77 przy 
ulicy Samogłoska 9 na Młocinach i Ze-
społu Szkół nr 55 przy Gwiaździstej 35 na 
Rudzie. Trwa opracowanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej na moderniza-
cję Szkoły Filialnej SP nr 273 przy Arku-
szowej 202 na Radiowie. Termin realiza-
cji tego zadania to IV kwartał 2021 roku. 

Boisko przy Kochanowskiego 22 | fot. Małgorzata Sokół

Boisko na Wólce Węglowej | fot. Olga Książek

Modernizacja liceum im. Stanisława Maczka | fot. Małgorzata Sokół

Również w przyszłym roku przebudowę 
przejdzie Przedszkole nr 422 przy Brą-
zowniczej. Jeszcze w tym miesiącu ruszy 
budowa żłobka przy ulicy Bogusławskie-
go. Zakończy się ona w IV kwartale 2021 
roku. 

Poza tymi dużymi inwestycjami reali-
zujemy też mniejsze. To np. remont tara-
sów na dachu i pomieszczeń wewnętrz-
nych Bielańskiego Centrum Edukacji 
Kulturalnej przy Szegedyńskiej, remont 
nawierzchni bieżni w podstawówce nr 
293 przy Kochanowskiego 9, naprawa 
węzła cieplnego w Zespole Szkół nr 49 
przy Tołstoja, remonty dróg i chodników 
na terenie Przedszkola nr 268 przy ul. 
Przytyk, remont rynien i obróbki blachar-
skiej przedszkola nr 241 przy Cegłowskiej 
13A, remont tarasu i wejścia bocznego do 
przedszkola nr 272 przy Gajcego 9. 

Ponadto mamy jeszcze remont tarasu 
w Przedszkolu nr 49 przy Skalbmierskiej 
12, remont sanitariatów i pomieszczeń 
pomocniczych w Przedszkolu nr 105 przy 
Kochanowskiego 10, naprawy dachów w 
Szkole Podstawowej nr 352 przy Conrada 
6 oraz w Przedszkolu nr 39 przy Doryc-
kiej 1 oraz remont schodów i zadaszenia 
przy wejściu głównym do Szkoły Podsta-
wowej nr 209 w alei Reymonta 25.

Bezpieczeństwo

Nowy chodnik i ścieżka
Zarząd Dróg Miejskich do końca 
listopada przeprowadzi modernizację 
chodnika i ścieżki rowerowej na ulicy 
Kasprowicza na Starych Bielanach. 
Między aleją Zjednoczenia a budyn-
kiem Kasprowicza 60 pojawi się nowy, 
równy trotuar oraz gładka jak stół 
ścieżka rowerowa. Prace wykonywane 
są w ramach budżetu obywatelskiego. 
Dlaczego prace nie obejmą większej 
części? – Zgodnie z opiniami ZTM  
i Biura Polityki Mobilności rejon 
przystanku autobusowego trzeba 
przebudować, a nie remontować  
w obecnym kształcie. Wymaga to 
pomiarów ruchu i przygotowania 
nowego projektu. Z tego powodu 
ostatecznie zakres remontu możliwego 
do wykonania z budżetu obywatelskie-
go został okrojony o rejon przystanku 
autobusowego. Nie wyklucza to jego 
ewentualnej przebudowy w przyszłości 
– informuje Łukasz Puchalski, pełno-
mocnik prezydenta stolicy do spraw 
komunikacji rowerowej.

Park Herberta | fot. Małgorzata Sokół

Remont szkoły na Samogłosce | fot. Małgorzata Sokół

Remont w przedszkolu nr 105 | fot. Bartłomiej Frymus
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Małżeństwo to sztuka kompromisu

rozmawiał Przemysław Burkiewicz

W sierpniu minęło 55 lat od państwa 
ślubu.

Andrzej Bober: Tak, dokładnie 26 
sierpnia 1965 r. wraz z moją Basią stanę-
liśmy na ślubnym kobiercu. 

Jest taki dowcip, że przy czterdziestej, 
pięćdziesiątej i kolejnych rocznicach obo-
je małżonkowie powinni dostać odzna-
czenie bojowe i zapisać się do organizacji 
kombatanckiej…

Ha, nie słyszałem tego. Ale rzeczywi-
ście, 55 lat po ślubie to niezły wynik. 
Szmaragdowe gody! 

Istnieje jakaś recepta na tak długie 
wspólne pożycie? 

Dla jednych to sielanka, dla innych to 
męczarnia. To, co powiem, będzie bardzo 
niepopularne i mogę narazić się wielu 
osobom. Nie tylko Kościołowi, ale także 
mojej żonie, więc lepiej niech pan tego 
nie notuje…

Nie ma mowy! Zanotuję wszystko, ale 
oczywiście będzie musiał pan zautoryzo-
wać wywiad.

Śluby to wymóg prawa. Ma to wiele 
plusów, jeśli chodzi o dziedziczenie, roz-
liczanie podatków, a także takie prozaicz-
ne sprawy jak odwiedzenie swojej drugiej 
połowy w szpitalu. Przecież żona z auto-
matu może odwiedzić męża w lecznicy. 
Partnerka, czy jak to się teraz mówi, 
konkubina, już nie. Pan ma żonę?

Jeszcze nie…
No właśnie. Więc jak się panu coś sta-

nie, to pańska partnerka, choćby był pan 
z nią i sto lat, w ocenie urzędnika jest 
obcą dla pana osobą. Jesteśmy stworze-
niami stadnymi i ciągnie nas do ludzi. 
Musimy żyć w towarzystwie, mieć znajo-
mych, przyjaciół. Po prostu czasem czło-
wiek chce do drugiego otworzyć gębę  
i coś powiedzieć. Ale nie zostaliśmy za-
programowani do życia w monogamii. 
Owszem, wszystko zależy od konkretne-
go człowieka. Może żyć z jedną kobietą 
pięć lat, z kolejną dziesięć, a jeszcze na-
stępną trzydzieści. Albo na odwrót. 55 lat 
z jedną. Żywy przykład ma pan przed 
sobą. Ale to niełatwy kawałek chleba.

Żył pan w ciekawych czasach. Cieka-
wych także dla mediów. W latach 80. był 
pan gwiazdą telewizji, a program „Listy 
o gospodarce” był prawdziwym hitem. 
Jednak swoją drogę zawodową zaczął pan 
od „Życia Warszawy”, gazety codziennej, 
którą warszawiacy kochali. 

Jego program telewizyjny „Listy o gospodarce” w latach 80. XX wieku oglądały miliony Polaków. 

Choć cenzura nie ingerowała w jego pracę, bezpieka miała go na oku. Także po upadku PRL. 

Andrzej Bober, wybitny dziennikarz i publicysta od ponad pół wieku mieszka na Bielanach.

Jestem z wykształcenia ekonomistą  
i zanim trafiłem do „Życia Warszawy”, 
pracowałem w „Życiu Gospodarczym”, 
bardzo dobrym magazynie o tematyce 
ekonomicznej. Jednak gdy 1 stycznia 1965 
r. przekroczyłem próg redakcji „Życia 
Warszawy”, poczułem wielką nobilitację. 
Ta gazeta była prawdziwą perłą. Redak-
torem naczelnym był Henryk Korotyński, 
człowiek, który stworzył najlepszy zespół 
dziennikarzy, reporterów i publicystów 
pracujących w jednym dzienniku. Ja, 
wtedy szczeniak, najmłodszy w zespole, 
stanąłem obok takich sław jak Hanna 
Krall, Andrzej „Ibis” Wróblewski, An-
drzej Szczypiorski czy Leopold Unger, 
który jako „Brukselczyk” pisał do pary-
skiej „Kultury” Giedroycia. 

Cenzura bardzo ingerowała w teksty? 
Cenzura była wielką machiną, ale re-

daktor Korotyński, mimo że sam należał 
do PZPR, nie pozwalał na robienie  
z czytelników idiotów. Gdy jakiś cenzor 
uważał, że coś trzeba wyrzucić, a Koro-
tyński miał inne zdanie, wtedy interwe-
niował u „wyższych czynników”. Wie 
pan, gazety wtedy były podstawowym 
źródłem informacji. Nie było telewizji,  
o internecie nikt nawet nie śnił, więc do 
kiosków ustawiały się kolejki. To był praw-
dziwe masy łakome informacji ale i roz-
rywki – w „Expressie Wieczornym” pisał 
swoje smakowite felietony Wiech, za to  
u nas, w „Życiu Warszawy”, o książkach 
rozpisywał się Jarosław Iwaszkiewicz. 
Praca w tej gazecie nauczyła mnie zresz-
tą ważnej umiejętności: pisania zwięźle 
i na temat. Gdy pracowałem w „Życiu 
Gospodarczym”, mogłem napisać kobyłę 
na kilkanaście tysięcy znaków. Tu infor-
macja musiała być zwięzła i czytelna. 
Kilkaset znaków – i fru, do zecerni. Zresz-
tą sztukę takiego pisania do perfekcji 
opanował radziecki poeta i pisarz Izaak 
Babel, którego stalinowcy zamordowali  
w latach 30. podczas czystek. Babel brał 
notatnik i pisząc, stał na baczność. Gdy 
już chciał usiąść, kończył swoje dzieło.  
A gdy usiadł, wykreślał wszystkie zbędne 
ozdobniki i przymiotniki. I zostawała mu 
esencja. 

A co z tą autoryzacją wywiadów?
Autoryzacja jest bzdurą, która w dużej 

mierze zabija wywiad. Ale ma jeden za-
sadniczy plus: dzięki niej można wychwy-
cić błędy i pomyłki. Albo przejęzyczenia. 

Ostatnio wspólnie z Cezarym Łazarewi-
czem robiłem wywiad z Lechem Wałęsą 
który ukazał się jako książka „Ja”. Wszy-
scy wiemy, że Lechu lubi mówić o sobie. 

Ja, ja, ja – od tego zaczyna prawie każde 
zdanie. Ale wracając do autoryzacji: gdy-
by nie przekazanie prezydentowi książki 
do przeczytania, przed drukiem oczywi-
ście, pomylilibyśmy nazwiska dwóch 
ubeków. I napisalibyśmy, że Wałęsa obie-
cał w Polsce „drugą Japonię” jako prezy-
dent Rzeczypospolitej. A obiecał ją prze-
cież, zanim zamieszkał w Belwederze.

Po latach wrócił pan do „Życia Warsza-

wy” jako jego redaktor naczelny. To już 
jednak była inna gazeta, i politycznie,  
i technicznie. Wciąż duży format, ale 
elegancka szata graficzna i do tego cha-

rakterystyczna winieta…
Właściwie zostałem wynajęty przez 

właściciela gazety do poprowadzenia jej. 
To już były inne czasy. Trzeba było wal-
czyć o każdego czytelnika, każdy sprze-
dany egzemplarz, każde ogłoszenie. Ale 
starałem się zrobić z „ŻW” porządną 
gazetę. Udało mi się namówić do pisania 
felietonów Jerzego Iwaszkiewicza, który 
po dziś dzień ma cięte pióro. Ściągnąłem 
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też z powrotem Jerzego Kasprzyckiego, 
którego mieszkańcy stolicy pamiętają  
z kultowej rubryki „Warszawskie poże-
gnania”. Jurek przez jakiś czas miał prze-
rwę w pisaniu do „Życia Warszawy”, ale 
wrócił. To był 1997 rok.  

Długo pan tam miejsca nie zagrzał. 
Ciężko jest robić gazetę dla czytelni-

ków, a jednocześnie lansować w niej 
właściciela. Nie chciałem brudzić sobie 
rąk i odszedłem z „Życia Warszawy” 
kilka miesięcy później. Ale muszę powie-
dzieć o pewnej zabawnej historii. Otóż 
pewnego dnia zadzwonił do mojego se-
kretariatu portier, że czeka na mnie prze-
syłka. W tej kopercie były moje akta, jako 
tajnego współpracownika komunistycz-
nych służb. Człowiek, który napisał do 
mnie list i wysłał te kwity, był czynnym 
of icerem wywiadu. Spreparował to 
wszystko w sposób perfekcyjny i chciał 
udowodnić, że zrobienie z kogoś ubeka 

mować służby o tym, jakie są nastroje  
w redakcji. Odparłem, że tego nie zrobię. 
I opowiem o wszystkim swoim przełożo-
nym. Tak też zrobiłem, a mój szef, redak-
tor Korotyński zadzwonił do ministra 
Mieczysława Moczara, żeby się odczepili 
„od tego młodego człowieka, bo jak chcą 
wiedzieć, jakie są nastroje w redakcji to 
zapraszamy do nas, na Marszałkowską”. 
Bo nasza firma miała siedzibę w dawnym 
Domy Prasy na Marszałkowskiej obok 
placu Unii Lubelskiej. I tak bezpieka dała 
mi spokój. 

Urodził się pan przy Gdańskiej na Ma-
rymoncie, który 35 lat temu trasa AK po-
dzieliła na dwie części, żoliborską i naszą, 
bielańską. 

To był budynek należący do Warszaw-
skiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Na Ma-
rymoncie mieszkaliśmy do wybuchu 
Powstania Warszawskiego. Zresztą do-
skonale pamiętam dziurę w stropach 
naszego domu. Spadająca niemiecka 
bomba przeleciała przez kilka pięter, ale 
nie wybuchła.

Podczas Powstania Niemcy wygnali nas 
do Pruszkowa. Rodzice podzielili się mną 
i siostrą – tata wziął dziewczynkę,  

„
W sumie zgodziłem się 

na ustne zaproszenie do 
komendy. Przyszedłem  
i ten właśnie kapitan za-
czął nawijać mi makaron 

na uszy, że jako Polak, 
patriota i dziennikarz po-
winienem lojalnie infor-

mować służby o tym, jakie 
są nastroje w redakcji. 
Odparłem, że tego nie 

zrobię. 

a mama chłopca. Wszystko po to, by hi-
tlerowcy nie rozdzielili nas, co mieli  
w zwyczaju. Udając, że się nie znają, ro-
dzice z nami, maluchami, zostali wyrzu-
ceni z pociągu w polu pod Krakowem.  
W grodzie Jagiellonów spędziliśmy chyba 
półtora roku, może dwa lata. W odbudo-
wującej się Warszawie odrodził się ZUS, 
który wezwał do pracy mojego ojca, To-
masza Bobera. I tak wróciliśmy do stolicy. 
Zamieszkaliśmy przy ulicy Belweder-
skiej. 

Belwederska a Bielany to duży rozrzut, 
zwłaszcza że dzielnice nie były połączone. 
Nie było przebicia przez ulicę Stołeczną 
do Muranowa, a wiadukt na Mickiewicza 
leżał w gruzach. 

To święta prawda, ale i tak wróciłem na 
Bielany. Otóż proszę sobie wyobrazić, że 
mój ojciec uwielbiał polować. Ja – ku 
rozpaczy ojca – wręcz przeciwnie. Raz 
tylko byłem na polowaniu. Ojciec zastrze-
lił kilka zajęcy. Jeden z nich przeżył, ale 
był śmiertelnie ranny. Przeraźliwie kwi-
lił, jak małe dziecko. Nigdy tego nie za-
pomnę… No ale po polowaniu tata stwier-
dził, że trzeba się tymi upolowanymi 
uszakami podzielić z ciotką, która miesz-
kała na Barcickiej. To była zdziwaczała 
kobieta, dla której wielkim ciosem była 
śmierć męża, oficera Wojska Polskiego,  
w Katyniu. Przyjechałem więc z tymi 
zającami na Bielany i zapukałem do 
drzwi. Miałem 12, może 13 lat, ale ciotkę 
zobaczyłem pierwszy raz w życiu. Zapi-
sała mi później to mieszkanie i tak na 
Starych Bielanach mieszkam 58 lat. I na 
przekór wszystkiemu muszę powiedzieć 
jedno: są na tym świecie rzeczy stałe. 

Co na przykład?
To mój numer telefonu stacjonarnego. 

Od lat jest ten sam, tylko jak się Warsza-
wa rozbudowała, dodali do niego kierun-
kowy 22 i 8 na początku. Bielany się 
zmieniły, miasto wchłonęło kolejne pod-
stołeczne miejscowości, mamy metro  
i więcej mostów niż pół wieku temu  
– a mój numer telefonu został ten sam 
(śmiech).

Andrzej Bober prezentuje swój obszerny księgozbiór redaktorowi Burkiewiczowi | fot. Małgorzata Sokół

albo kapusia to żaden problem. 
I co pan zrobił?
Opublikowałem  w „Życiu Warszawy” 

artykuł zilustrowany tymi pseudo esbec-
kimi materiałami. A po analizie okazało 
się, że papier pochodził sprzed kilku 
dekad a wszystko zostało napisane na 
maszynie enerdowskiej. I tak sfałszowano 
moją teczkę jako kapusia bezpieki. 

A bezpieka się panem interesowała? 
Tak, kiedyś zadzwonił do mnie do 

domu jakiś kapitan i poprosił o spotkanie 
na mieście. Poza redakcją i nie na komen-
dzie, tylko gdzieś w kawiarni. Czułem 
pismo nosem, więc z premedytacją od-
parłem, że zaproszenie do Pałacu Mo-
stowskich przyjmuję wyłącznie na pi-
śmie… W sumie zgodziłem się na ustne 
zaproszenie do komendy. Przyszedłem  
i ten właśnie kapitan zaczął nawijać mi 
makaron na uszy, że jako Polak, patriota 
i dziennikarz powinienem lojalnie infor-

Seniorzy

Dwieście lat, pani Jadwigo!
To była piękna uroczystość! Pani Jadwi-

ga Wiśniewska skończyła sto lat. Urodzi-
ła się na Młocinach, gdzie spędziła dzie-
ciństwo i młodość. Po upadku Powstania 
Warszawskiego została wysiedlona, ale 
jak tylko wojna się skończyła, wraz  
z mamą i siostrą wróciła na Młociny. 
Wyszła za mąż, a jej luby, także komba-
tant,  był pasjonatem gołębiarstwa – jak 
to warszawiak. Pani Wiśniewska nie 
mogła jednak znieść ciągłych wizyt jego 
kolegów i podpiłowała konstrukcję gołęb-
nika, który… prawie na nią runął. To 
jednak zakończyło gołębiarskie zwyczaje 
na Młocinach. 

Pani Jadwiga mieszkała w tej części 
osiedla, gdzie przebiegały ulice Farysa, 
Ilustracji, Ewarysta Bronisława Backiego 
oraz Rytmy. Te trzy ostatnie zostały zli-
kwidowane wraz z budową Wisłostrady. 

Do rozbiórki przeznaczony wówczas zo-
stał także dom pani Jadwigi – dzisiejsza 
Jubilatka została przesiedlona do nowego 
bloku na Wawrzyszewie. Pani Wiśniew-
ska jest w świetnym zdrowiu, tryska 
humorem i chętnie wspomina dawne 
czasy. Przez bliskich nazywana jest Cio-
cią Tortową, bowiem jej wypieki nie mają 
sobie równych. W dniu urodzin stulatkę 
odwiedził burmistrz Grzegorz Pietru-
czuk. Składając serdeczne życzenia, prze-
kazał na jej ręce bukiet kwiatów, kosz  
z łakociami i pamiątkowy dyplom. – Ży-
czę pani dwustu lat w zdrowiu i z tak 
promiennym uśmiechem, jakim przywi-
tała pani mnie wśród swoich gości na 
urodzinowym przyjęciu – powiedział 
burmistrz i razem z rodziną odśpiewał 
dla pani Jadwigi „Dwieście lat!”. 
Przemysław Burkiewicz fot
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Dron bada jakość powietrza nad hutą
Na początku lipca wykonane zostały po-
miary jakości powietrza na obszarze Huty 
ArcelorMittal Warszawa. Przeprowadziła 
je fi rma LTA Design przy użyciu drona 
i czujnika poziomu zanieczyszczeń po-
wietrza Nosacz 2. Czujnik ten jest po-
wszechnie używany do tworzenia map 
smogowych lub pomiaru dymu wydoby-
wającego się z kominów. 

Jednostka dokonywała pomiaru ilościo-
wego  substancji, które potencjalnie mogą 
powodować nieprzyjemne zapachy, 
o które ostatnio oskarżają warszawską 
hutę niektórzy mieszkańcy okolicznych 
osiedli.  

Dokonano pomiaru: chlorowodoru 
[HCl], tlenków azotu [NOx] i pyłów zawie-
szonych [PM2.5 oraz PM10], formaldehy-
du [CH2O], lotnych związków organicz-
nych i amoniaku [NH3]. Jednostka No-
sacz 2 podczas wykonywania mapy smo-
gowej mierzy immisję (czyli stężenie 
substancji w jednostce objętości powie-
trza), analizując pobierane próbki powie-
trza i zapisując wyniki w czasie rzeczy-
wistym.

W dniu pomiarów w Stalowni produk-
cja szła pełną parą. Odlewana była stal 
na pręty żebrowane dla budownictwa. 
Podczas wykonywania mapy jakości po-
wietrza za punkt odniesienia przyjęto 
Index jakości powietrza. 

Co wykazały pomiary? Nosacz 2 wykrył 
obecność tlenków azotu [NOx], ale była 
ona tak  niewielka, że odpowiadała zakre-
som dla bardzo dobrego Indeksu jakości 
powietrza. 

Obecność pyłów zawieszonych  [PM2.5 
oraz PM10] została zarejestrowana bez-
pośrednio nad budynkiem Stalowni. Na 
granicy obszaru huty stężenie pyłów było 
znacznie mniejsze,   kwalifi kując powie-

fot
. m

ate
ria

ły 
Hu

ta 
Arc

elo
rM

itta
l W

ars
zaw

a

EKOLOGIA NA SKRÓTY

Społeczeństwo

Uszyli i rozdali mieszkańcom 
ekologiczne woreczki
2 października na bielańskim Wolu-
menie odbyła się akcja “Nie musisz 
brać foliówki”. W jej trakcie wolonta-
riusze stowarzyszenia Polska 2050 
rozdawali uszyte przez nich wielorazo-
we woreczki. Wcześniej zorganizowali 
zbiórkę starych fi ran, które posłużyły 
im za materiał do produkcji. Odwie-
dzający tego dnia bazar mogli przy 
okazji akcji dowiedzieć się również, 
dlaczego każdy powinien ograniczyć 
zużycie plastiku i jakie są na to najlep-
sze sposoby. Działania jednej osoby 
może nie rozwiążą wszystkich proble-
mów środowiskowych, ale każde takie 
działanie do rozwiązania prowadzi 
– tłumaczy inicjatorka akcji Magda 
Dorożała, mieszkanka Starych Bielan.

trze do dobrego i miejscami umiarkowa-
nego Indeksu jakości powietrza. Warto 
podkreślić, że większe stężenie substan-
cji smogowych jest rejestrowane rutyno-
wo przy ruchliwych ulicach Warszawy. 
Pozostałe mierzone substancje były po-
niżej lub w okolicy progu wykrywalności.

Wykonane zostały również pomiary 
jakości powietrza wewnątrz hali stalowni. 
Tu – co oczywiste – stężenie pyłów było 
większe. Ze względu na specyfi kę pro-
dukcji na hali pracownicy stalowni uży-
wają obligatoryjnie masek przeciwpyło-
wych. Pozostałe mierzone substancje 
były na podobnym poziomie jak na ze-
wnątrz.

Wpływ produkcji stalowni na środowi-
sko jest nie tylko stale i coraz skuteczniej 
monitorowany przy użyciu coraz nowo-
cześniejszych narzędzi, takich jak drony. 
Huta ArcelorMittal Warszawa podejmuje 
nieustannie konkretne działania, które 
pozwalają ograniczyć wpływ jej działal-

ności  na środowisko.  Sukcesywnie skra-
cany jest czas pracy pieca elektrycznego. 
To pozwala oszczędzać energię elektrycz-
ną i ograniczać  ilość gazów odlotowych 
przy zachowaniu takiego samego pozio-
mu produkcji i jakości wyrobów. 

W lipcu br. rozpoczęto w Hucie moder-
nizację dachu Stalowni. Prace, których 
większość została już wykonana, polega-
ją na doszczelnieniu dachu, co pozwoli 
dalej  ograniczyć  przedostawanie się 
pyłów z wnętrza hali na zewnątrz.

Badania jakości powietrza przy pomo-
cy dronów będą powtarzane. Huta Arce-
lorMittal Warszawa chce w ten sposób 
wyjść naprzeciw postulatom mieszkań-
ców okolicznych osiedli, którzy oczekują 
takiej informacji. Przedstawiciele zakła-
du zapewniają, że z ich strony sąsiedzi 
mogą liczyć na pełną transparentność 
i współpracę.

Dawid Andrzejewski 

Sadzonki za odpady
Choć edukacja ekologiczna jest po-

wszechna i wszyscy wiemy, że wyrzucając 
śmieci w krzakach, niszczymy własną 
planetę, są tacy, którzy uważają, że ich to 
nie dotyczy. Wykorzystali to uczniowie 
szkoły podstawowej nr 209 z alei Rey-
monta.

Przez kilka godzin zebrali kilka ton 
elektroodpadów. To m.in. zniszczone te-
lewizory, radioodbiorniki, kable i inne 
przedmioty. Dzięki temu na Bielanach 
jest bardziej ekologicznie. Jednak jeszcze 
w tym miesiącu odbędą się dwie akcje 
wymiany odpadów na sadzonki. Masz w 
domu niepotrzebne elektrośmieci, butel-
ki, zalegają ci stare gazety? To idealnie. 
Możesz wymienić je na sadzonki wrzo-
sów białych i różowych, cebulki kwiatów 
czy ziół. Wielka akcja „Bielany segregują 
odpady” odbyła się już w parku Chomicza 
i Parku Olszyna, a ostatnia wymiana 
będzie miała miejsce 10 października 
w godz. 10-12 na ulicy Godowskiej na 

Marymoncie, w pobliżu budynku Klau-
dyny 18. Regulamin jest prosty. Aby otrzy-
mać sadzonkę, wystarczy przynieść 30 
sztuk szklanych lub metalowych opako-

wań, przynajmniej dwa pudełka, dwa 
kable lub 50 zużytych baterii. 
Przemysław Burkiewicz
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Ciekawostki

Burmistrz wykopał skarb
Podczas zorganizowanego przez 
Młodzieżową Radę Bielan dorocznego 
sprzątania Lasu Lindego burmistrz 
odkopał… skarb. – Potrąciłem patyk, 
do którego przywiązany był sznurek. 
Zacząłem go ciągnąć. Na końcu 
przywiązana do niego była zniszczona 
damska torebka – relacjonuje Grze-
gorz Pietruczuk. A w środku znajdo-
wały się kolczyki, naszyjniki i branso-
letki. Sposób zakopania precjozów 
wskazuje, że mógł to być łup złodzieja, 
który ukrył skarb w lesie. Sprawę 
prowadzą teraz policjanci z komendy 
przy ulicy Żeromskiego 7. Jeśli któraś 
z pań rozpoznaje swoją własność, 
prosimy o kontakt z ofi cerami pod nr 
tel. 112, 22 603 71 55 lub osobiście.

Bezpieczeństwo

Czystozaury stanęły na 
placach zabaw
Przy ośmiu placach zabaw można 
korzystać z dziewięciu urządzeń do 
dezynfekcji rąk. Niektóre z nich 
przypominają dinozaury. Dozowniki, 
dzięki sympatycznemu wyglądowi 
mają zachęcać najmłodszych miesz-
kańców do dbania o higienę. Po 
jednym dozowniku znajdziemy przy 
placach zabaw przy Dzierżoniowskiej 
7, Wrzecionie 28/34, Kępie Potockiej, 
Parku Olszyna, Parku Trampolin, 
Broniewskiego 95/97 oraz Stawach 
Kellera. Dwa urządzenia zostały 
zamontowane na placu przy ul. 
Papirusów 1. W planach jest ustawie-
nie dozowników m.in. przy ul. Gajce-
go 7, Opalin, Loteryjki, „Bieluśiu” przy 
ul. Żeromskiego i Przy Agorze 5/5a/7.
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Wymiana Nasion – pod taką nazwą spo-
łeczność Bielany Less Waste wraz z Or-
ganiczni.eu zorganizowały edukacyjne 
warsztaty dla mieszkańców naszej dziel-
nicy. 

Oprócz tytułowej wymiany organiza-
torki przygotowały pokazy rękodzieła 
oraz warsztaty z tworzenia naturalnych 
kosmetyków. Osoby cierpliwe i wytrwałe 
mogły spróbować swoich sił w wyplataniu 
makramowych świeczników. Nie zabra-
kło atrakcji dla najmłodszych, którzy 
mogli tego dnia bezkarnie pobrudzić się 
błotem i ulepić kule nasienne. Mieszkań-
cy mieli również okazję przekonać się, 
jak łatwo można wykonać uniwersalne 
środki czystości. 

Na marginesie, każdy z nas może sa-
modzielnie wykonać proste i tanie ekode-
tergenty. Wystarczy zaprzyjaźnić się  

organizm radzić sobie z niewidzialnym 
wrogiem i czyni go bardziej odpornym. 
Nasze pożegnanie ze szkodliwą chemią 
możemy zacząć od wykonania uniwersal-
nego środka czyszczącego, jakim jest 
pasta sodowa. Jedyne czego potrzebujemy 
do jej wykonania, to soda oczyszczona  
i woda. Wystarczy zmieszać te dwa łatwo 
dostępne składniki w proporcji 3 do 1, aż 
zaczną przypominać papkę. Tak przygo-
towana mikstura świetnie nada się do  
czyszczenia wanny, umywalki za  pomo-
cą gąbeczki, a po nałożeniu na zużytą 
szczoteczkę do zębów poradzi sobie  
z  zabrudzonymi fugami. Pasta sprawdza 
się również przy usuwaniu przypalonych 
resztek jedzenia w piekarniku lub na 
powierzchni garnków, a także pomoże 
nam w usunięciu osadu z kubków po 
kawie i herbacie. 

Warto poszukać w sieci innych przepi-
sów na domowe środki czystości. Dzięki 
nim zapewnimy sobie bezpieczną, pozba-
wioną szkodliwej chemii przestrzeń  
w naszych  domach. 

Recenzja

Ratowanie planety 
zaczyna się na talerzu
Antropogeniczna, czyli powodowana 
przez cywilizację zmiana klimatu jest 
faktem naukowym i nie ma tutaj już 
żadnych wątpliwości. Jej skutki są coraz 
bardziej zauważalne i odczuwalne, od 
długotrwałych suszy, cykliczności 
pożarów lasów, bezśnieżnych zim po 
trudności w znalezieniu dzisiaj jakiegoś 
płaza, gromady zwierząt najbardziej 
czułych na wahania temperatury.

Niemniej mimo całej tej wiedzy dalej 
nie do końca chcemy uwierzyć, że 
zmiana klimatu faktycznie zachodzi  
i nie jest to dla nas dobre. Podobnej 
wiary w świadectwa o okrucieństwach 
Niemców nie podzielali mieszkańcy 
pewnej wsi na wschodzie Polski, 
oddalonej o kilka dni drogi od posuwa-
jącego się w ich stronę frontu. Jedna 
kobieta postanowiła zrobić coś z tą 
wiedzą i uciekła ze wsi. Pozostała tam 
jej rodzina wraz z resztą mieszkańców 
została rozstrzelana. Kobietą tą była 
babka Jonathana Safrana Foera, znane-
go publicysty i aktywisty na rzecz 
środowiska.

W wydanej w zeszłym roku książce 
„Klimat to my” Foer bada fundamental-
ny dylemat naszych czasów w zaskaku-
jący i głęboko osobisty sposób. Aby 
ocalić planetę, musimy rozliczyć się  
z naszą niechęcią do poświęcenia 
komfortu współczesnego życia ze 
względu na niepewną przyszłość. Autor 
analizuje mechanizmy prowadzące do 
podejmowania decyzji szkodliwych dla 
środowiska, kontruje je innymi, lepszy-
mi możliwościami, a jednocześnie nie 
zapomina o podparciu się faktami. Po 
książkę powinien sięgnąć każdy, kto 
chce przekuć wiedzę w wiarę potrzebną 
do działania. 
Michał Michałowski

„Klimat to my. Ratowanie planety 
zaczyna się przy śniadaniu”
Autor: Jonatha Safran Foer
Data wydania: 1 czerwca 2020
Liczba stron: 320 
Średni czas lektury: 5 godz. 20 min.

Podziel się na Bielanach
Przy ulicy Kasprowicza 18 na Starych 
Bielanach wystartowała Podzielnia. To 
punkt, w którym można oddać niepo-
trzebne rzeczy lub wziąć to, czego nam 
potrzeba. – Dzięki temu ubrania czy 
przedmioty codziennego użytku zamiast 
trafić na śmietnik, otrzymują drugie życie 
– mówi Grzegorz Pietruczuk, burmistrz 
dzielnicy Bielany m. st. Warszawy. 

Idea Podzielni, która działa na zasa-
dach wolotariatu, jest bardzo prosta. Je-
żeli mamy zbędną kurtkę, znudził nam 
się czajnik, albo otrzymaliśmy kolejny 
komplet naczyń w urodzinowym prezen-
cie, to zamiast je wyrzucać czy chować  
w piwnicy, wystarczy przynieść je na 
Kasprowicza 18. Warunek jest jeden: 
przedmioty muszą być czyste i sprawne, 
a ubrania wyprane. Podzielnia działa 
także w drugą stronę.  – Z podzielni może 
korzystać każdy i wziąć sobie z niej to, 
czego potrzebuje. I to za darmo – wyja-
śnia burmistrz Grzegorz Pietruczuk. Na 
Kasprowicza można podzielić się także 
zabawkami, książkami, zostawić wózek 
dziecięcy i wszystko to, co może przydać 
się innym. Poza przedmiotami uszkodzo-
nymi, niekompletnymi lub brudnymi 
punkt nie przyjmuje produktów spożyw-
czych. W dniu otwarcia punktu budynek 
pawilonów został pomalowany przez 
radnych stowarzyszenia Razem dla Bie-
lan. Dzięki nowej barwie elewacji – cha-
rakterystycznemu i widocznemu z daleka 
niebieskiemu kolorowi – Podzielnia jest 
widoczna z daleka. – Dziękuję wicebur-
mistrzowi Włodzimierzowi Piątkowskie-
mu, który zawsze wspiera projekty służą-
ce integracji lokalnej społeczności, za 
zorganizowanie akcji odświeżenia frontu 
pawilonów – mówi burmistrz Pietru-
czuk. – Trzymam też kciuki za prowadzą-
cą punkt Dagmarę Karbowniczek oraz jej 

zespół, którzy wykonują kawał dobrej 
roboty – dodaje burmistrz. 

Punkt przy ulicy Kasprowicza 18 dzia-

ła od poniedziałku do piątku w godzinach 
9-20. Zapraszamy do dzielenia się.
Barłomiej Frymus

z dobrze znanymi nam z kuchni skład-
nikami jak ocet, kwasek cytrynowy i soda 
oczyszczona. W ten prosty sposób może-
my ograniczyć udział chemii w codzien-
nym życiu, a tym samym korzystnie 
wpłynąć na nasze zdrowie. Skorzystają 
na tym  również domownicy cierpiący na 
alergie, z którą boryka się duży procent 
naszego społeczeństwa. Dodatkową ko-
rzyścią będą oszczędności w naszym 
budżecie, bo wykonane samodzielnie 
środki są tanie i efektywne. Domowe 
ekodetergenty to również nasz wkład  
w ochronę środowiska. Pamiętajmy, że 
dobre środki czyszczące nie muszą zawie-
rać silnych, żrących substancji, będących 
bezwzględnymi pogromcami bakterii. 
Wyjałowione środowisko nie wzmacnia 
naszej odporności, wręcz przeciwnie, 
rozleniwia nasz organizm, sprawiając, że 
jest on bardziej podatny na infekcje. 

„Czyste” nie powinno oznaczać „całko-
wicie sterylne”. Odrobina bakterii uczy 

Domowe ekodetergenty

Beata Niedomagała

fot. Sylwester Korzeniewski

fot. Sylwester Korzeniewski
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Nie uczyłam się w XXII LO im. José 
Martí. Jestem absolwentką liceum na 
Mokotowie. Los chciał także, bym tam 
stawiała swoje pierwsze kroki jako na-
uczycielka. Wówczas moje liceum obcho-
dziło 60-lecie istnienia i dlatego powsta-
ła broszurka opisująca działalność szkoły. 
To właśnie ta niewielka publikacja zain-
spirowała mnie to stworzenia książki  
z okazji brylantowego jubileuszu liceum, 
w którym obecnie pracuję: XXII LO im. 
José Martí na Bielanach. Niezwykle waż-
na sentencja autorstwa patrona szkoły:  
„Dom bez książek jest jak plaża bez słoń-
ca” upewniła mnie, że przede wszystkim 
wydaniem monografii uczcimy 75-lecie 
najstarszego bielańskiego ogólniaka.

„José” powstało tuż po zakończeniu 
najokropniejszego wydarzenia w XX wie-
ku – II wojny światowej. W murach bu-
dynku przy ul. Schroegera 72 były jeszcze 
dziury na wylot, a w oknach nie było szyb. 
Brakowało też opału. Entuzjazm, zapał, 
ofiarność rodziców i nauczycieli oraz 
zdolności organizacyjne dyrektorki Zofii 
Ringmanowej – to wszystko stworzyło tę 
szkołę właściwie z niczego, w miejscu  
i środowisku, które jej bardzo potrzebo-
wało. Początki były trudne, bo zajęcia 
odbywały się w mieszkaniach prywatnych 
i na klatce schodowej, gdzie uczniowie 
robili notatki, siedząc na stopniach scho-
dów. Mimo trudnych warunków i niedaw-
no zakończonej wojny młodzież i peda-
godzy w pracy szkolnej znaleźli cel dal-
szej egzystencji. Zaangażowanie całej 
społeczności szkolnej sprawiło, iż szkoła 
zaczęła zdobywać coraz większe uznanie 
wśród społeczeństwa i władz państwo-
wych. Młodzież uczestniczyła w wielu 
kółkach zainteresowań, w wykładach  
z różnych dziedzin, w konkursach arty-
stycznych i sportowych – z sukcesami. 
Liczba uczniów ciągle wzrastała, przez 
dłuższy czas szkoła mieściła się też przy 
ul. Barcickiej. W latach 50. zaczęto budo-
wać nową siedzibę, przy Żeromskiego 
22/28, gdzie nawet były organizowane 
szkolne wycieczki na plac budowy. Li-
ceum w nowym budynku istniało do 
1967 r. Później przeniosło się na ulicę 
Staffa 111, gdzie jest do dzisiaj. 

Ale szkoła to nie tylko budynki, to 
przede wszystkim ludzie – uczniowie  
i nauczyciele. I to oni budują historię tego 
miejsca i tworzą wyjątkową atmosferę 

Na Bielanach jest takie liceum…
...które od 75 lat buduje niezwykły klimat i wychowało 
niezliczoną liczbę wyjątkowych ludzi. Z monografii, która 
właśnie została wydana z okazji jubileuszu, dowiemy się 
nie tylko, jak powstawała szkoła. Karolina Rudzik – nauczy-
cielka w XXII LO im. José Martí, pomysłodawczyni i redak-
tor prowadzący jubileuszowej publikacji – odszukała absol-
wentów z ostatnich 75 lat. A oni zdradzili jej swoje historie 
z czasów licealnych. 
Karolina Rudzik

oraz niepowtarzalny klimat, który z wiel-
kim sentymentem wspomina się i doce-
nia po latach.

Podczas zbierania materiałów na mo-
nografię szkoły miałam okazję poznać 
wielu bardziej i mniej znanych absolwen-
tów, którzy z wielką radością wspomina-
li swoją „kochaną budę”. Poznałam cie-
kawe historie i licealne tajemnice, niektó-
re z nich znacznie wpłynęły na wybory 
życiowe młodzieży z „José”, a ówczesne 
wydarzenia polityczne – na życie szkolne. 
Wszystkie opowieści urzekły mnie i moc-
no zafascynowały. 

Dariusz Rosati zdradził w wywiadzie, 
kto kupił mu pierwszy garnitur, który 
włożył na egzamin maturalny. Ewa Foley 
opowiedziała, jakie zdarzenie w liceum 

dziedzinach, odnoszące małe lub większe 
sukcesy, które z wielkim wzruszeniem 
opowiadają o liceum – miejscu, które ich 
ukształtowało i gdzie zapoczątkowali 
swoje przyjaźnie – nie tylko z rówieśni-
kami, ale także z nauczycielami. Tak, 
nauczyciele – o nich też jest ta publikacja. 
Nie brakuje w niej opowieści o nauczy-
cielach i opowieści nauczycieli, którzy 
przez 75 lat budowali ten nadzwyczajny 
szkolny klimat. Ich podejście do młodzie-
ży można opisać jednym zdaniem, sen-
tencją napisaną przez José Martí: 

To dla dzieci pracujemy, bo 
dzieci potrafią kochać i to one 

są nadzieją świata.

10 lat temu – jako nauczycielka i absol-
wentka ogólniaka na Mokotowie – zosta-
łam poproszona o spisanie swoich wspo-
mnień z czasów licealnych. Niestety nie 
miałam tak ciekawych opowieści. To mi 
daje do myślenia, że XXII LO im. José 
Martí to szczególne miejsce z pozytywną 
energią, która buduje tyle osobowości.

Profesorowie założyciele pierwszego na Bielanach Państwowego Gimnazjum i Liceum Koedukacyjnego przy ul. Barcickiej 2 przed budynkiem szkoły. Obecnie XXII 
Liceum Ogólnokształcące im. José Martí. Od lewej u góry: Zofia Ringmanowa (dyrektor), Jadwiga Morycowa (wf), Romana Lubodziecka (biologia), Halina Kisielewska 
(wicedyrektor, łacina), Janina Ilmoja (geografia), Maria Nowacka (historia), Leokadia Kędzierska (matematyka), Roman Kadziński (język polski),  
Jan Lechowski (wf), Janina Zawistowicz (matematyka). 

sprawiło, że została pisarką i trenerką 
pozytywnego myślenia. Andrzej Saramo-
nowicz powiedział mi, jak wniósł alkohol 
na studniówkę i jak został królem tej za-
bawy. Agustin Egurrola – opowiedział, 
jak śmierć ks. J. Popiełuszki wpłynęła na 
jego wybory życiowe. Z wywiadu z Mar-
tyną Wojciechowską dowiadujemy się, 
czy była szkolną aktywistką i czy w li-
ceum marzyła o wycieczkach na kraniec 
świata. Jakub Przygoński powiedział 
nam, jak wizyta absolwentki Martyny 

Zdjęcie wykonano we wrześniu 1961 r. z bloku na ul. Staffa róg Lisowskiej. Początkowo była to siedziba Szkoły Podstawowej nr 209, później XXII LO im. José Martí.

Wojciechowskiej w 2002  r. wpłynęła na 
jego życie zawodowe. Wojciech Orliński 
opisał, jak dorastało się w cieniu komu-
nizmu. Profesor Romuald Zabielski zdra-
dził, jakiej muzyki młodzież słuchała w 

latach 70. i co to są „leciejki”. Dariusz 
Piwowarczyk opowiedział, jakie dwa skar-
by pozostawiły cztery lata nauki w „José”. 
Lidia Wytrykowska-Kobyłecka – pierwsza 
absolwentka najstarszego bielańskiego 
liceum – wyznała mi, jak II wojna świa-
towa wpłynęła na szkolną codzienność. 

Wśród absolwentów José są m.in. na-
uczyciele, profesorowie i pracownicy na-
ukowi, dyrektorzy różnych instytucji, 
dziennikarze, politycy, aktorzy, pisarze, 
sportowcy, osoby pracujące w różnych 
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Wspomnienia absolwentów José
Lidia Wytrykowska-Kobyłecka
Pierwsza absolwentka z 1948 r.

Nasza klasa liczyła 11 dziewczyn  
i wszystkie byłyśmy bardzo przejęte. 
Maturę pisałyśmy na pierwszym piętrze 
na Barcickiej, róg Podczaszyńskiego. 
Miałyśmy wsparcie naszych kolegów, 
którzy stali pod domem i machali nam. 
To byli starsi koledzy, którzy już wrócili 
z wojny i z obozów, część z nich brała 
udział w Powstaniu Warszawskim. Ich 
obecność wiele dla nas znaczyła. Dużo 
się uczyłyśmy i dobrze się przygotowały-
śmy do tego egzaminu, pomimo że cza-
sem trudno było dostać jakieś książki do 
nauki. Dzięki wspaniałym nauczycielom 
udało się przygotować do tego egzaminu. 
Później wszystkie dostałyśmy się na wyż-
sze uczelnie. Ja dostałam się na chemię 
na Politechnikę Warszawską. Przedmio-
ty przyrodnicze były na bardzo wysokim 
poziomie w liceum na Barcickiej.

Nie jestem pewna, ale na Barcickiej był 
kiedyś jakiś urząd, którego pomieszcze-
nia nam odstąpili. Szkole udostępniono 
też mieszkania prywatne do przeprowa-
dzania zajęć – i to w różnych miejscach 
na Bielanach. Nie siedziałyśmy w ław-
kach, tylko wszystkie przy jednym stole 
w jednym pokoju. Było trudno, ale były-
śmy już przyzwyczajone do pokonywania 
trudności. Ta wojna i Powstanie dały nam 
dużo wspólnoty i nauczyciele to dostrze-
gali. 

Chodziłyśmy do siebie na imieniny. 
Poza tym ulubione miejsce spotkań było 
nad Wisłą. Pływaliśmy po Wiśle żaglów-
ką. Pamiętam też, że w kwietniu w Wiel-
kanoc schowałam kostium kąpielowy pod 
paltem przed mamą i pływałam w Wiśle, 
od strony kościoła u Kamedułów. Trzeba 
było uważać, bo można było wpaść do 
kolektora, który znajdował się przy szosie 
do kościoła. W zimie biegaliśmy na nar-
tach po Lasku Bielańskim. Kiedyś był taki 
bieg organizowany przez AWF, w którym 
uczestniczyłam – to wydarzenie było 
kręcone przez Kronikę Filmową i można 
było później obejrzeć to w kinie.

Zanim się przeniosłam do liceum na 
Barcickiej, chodziłam do liceum im. Sem-
połowskiej na placu Inwalidów. Czy był 
mróz czy upał – chodziłyśmy tam z Bie-
lan pieszo. Nie było wtedy żadnej komu-
nikacji. Ale zawsze towarzyszyła nam 
wtedy piosenka – śpiewałyśmy dużo pa-
triotycznych piosenek, bo tak niedawno 
zakończyła się wojna i Powstanie War-
szawskie, w którym uczestniczyłyśmy,  
a nasi znajomi to przede wszystkim żoł-
nierze Szarych Szeregów, Batalionu Zoś-
ka i Parasol. Tu, gdzie teraz mieszkam na 
Bielanach, jest do dzisiaj taka skrytka,  
w której Szare Szeregi, później Batalion 
Zośka, chowały minerskie rzeczy. Jak 
wybuchło Powstanie, to zostały one prze-
transportowane na Żoliborz. W latach 80. 
z tej samej skrytki korzystała Solidar-
ność.

Martyna Wojciechowska
Absolwentka z 1993 r., przewodnicząca 
Samorządu Szkolnego. Dziennikarka, 
podróżniczka, aktywistka i założycielka 
Fundacji UNAWEZA.

To był rok 1989, okres wyjątkowych 
przemian w Polsce, czas upadku komu-
nizmu, pojawiających się nowych możli-
wości, alternatyw edukacyjnych i entu-
zjazmu, że wszystko będzie inne. Szuka-
łam szkoły, w której dobrze nauczę się 
języków obcych. W dzisiejszych czasach 
wiadomo, że to kluczowa umiejętność, 
ale wtedy nie było to takie oczywiste. A ja 
wierzyłam, że jeśli otworzą granice, to 
może w końcu będziemy mogli podróżo-
wać. Akurat liceum im. José Martí miało 
opinię szkoły, która stawia nacisk na ję-
zyki i to był jeden z ważniejszych powo-
dów w podejmowaniu mojej decyzji.

Wcześnie zostałam przewodniczącą 
samorządu szkolnego, więc rzeczywiście 
byłam bardzo aktywna na poziomie szko-
ły. To był bardzo intensywny czas. Ale 
przyznaję też, że jako przewodnicząca 
samorządu czasem zwoływałam posie-
dzenia w czasie lekcji. No cóż, wiem, że 
brzmi to mało wychowawczo, ale skłama-
łabym, gdybym nie przyznała, że kilka 
razy zdarzyło mi się to wykorzystać, żeby 
uniknąć nielubianych przedmiotów.

Wiele pracy wkładałam w naukę biolo-
gii i geografii. Tak swoją drogą to z geo-
grafii wszyscy byliśmy wytresowani. Na-
szą nauczycielką była pani profesor Da-
nuta Krosnowska i do dzisiaj obudzona  
o każdej porze dnia i nocy, recytuję pań-
stwa, stolice, morza, oceany, rzeki, dopły-
wy, masywy górskie, wszystko. Wtedy to 
było przekleństwo, ale dzisiaj mam tę 
wiedzę „spod palca”. Więc w mojej pracy 
najczęściej wykorzystuję wiedzę z geo-
grafii, biologii, oczywiście język angielski 
i język polski, który jest w zawodzie dzien-
nikarza tak ważny.

Agustin Egurrola
Absolwent z 1987 r. Choreograf, tancerz, 
pedagog, sędzia taneczny, juror progra-
mów „Mam Talent” i  „You Can Dance  
– Po prostu tańcz!”, główny choreograf 
dwunastu edycji „Tańca z Gwiazdami”.

Moje lata licealne to był czas wielkich 
przemian w Polsce. Zacząłem chodzić do 
liceum tuż po tym, jak się skończył stan 

Andrzej Saramonowicz
Absolwent z 1983 r. Reżyser, scenarzysta, 
pisarz, dramaturg i dziennikarz. Autor 
największych polskich hitów komedio-
wych w XXI w. m.in. „Ciało”, „Testoste-

Martyna Wojciechowska

ron” oraz „Lejdis”. Wydał dwie powieści 
„Chłopcy” w 2015 r. i „Pokraj” w 2018 r. 
Członek zarządu Gildii Reżyserów Pol-
skich.

Mam bardzo dużo wspomnień związa-
nych z naszym liceum i mną jako liceali-
stą. W ogromnej mierze bardzo dobrych. 
To był czas wielkich przyjaźni i niekoń-
czących się spotkań towarzyskich, dużo 
bardziej intensywnych niż relacje mło-
dzieży dziś. Także dlatego, że dziś jest 
więcej atrakcji niż w moich czasach,  
w których spotkanie z drugim człowie-
kiem nie mogło zostać zastąpione przez 
internet, gry komputerowe, filmy online 
itd. I wszystko, co się wiąże z moimi 
przeżyciami licealnymi, pamiętam bar-
dzo dobrze, nie wszystko jednak nadaje 
się do opowiadania na publicznych spo-
tkaniach. Może kiedyś napiszę o tym 
powieść albo zrobię film.

Wspomnienia związane z Bielanami? 
Kiedy powiem, że czołgi na ulicach, to 
wszyscy uznają mnie za nudnego pierdo-
łę, epatującego nieznośnym kombatanc-
twem. Ale w takich czasach akurat przy-
szło mi i moim przyjaciołom żyć, więc 
trudno się dziwić, że to pamiętam wyraź-
nie. Dzisiejsi licealiści będą za 30-40 lat 
zanudzać młodzież opowiadaniami  
o dojrzewaniu w czasach światowej pan-
demii, bo to jest dzisiejsze doświadczenie 
pokoleniowe, którego już nic nie wytrze 
z pamięci.

No i pamiętam nieustanne imprezy, 
robione po domach, przez które przewi-
jały się tabuny młodych ludzi, często  
z różnych szkół i środowisk. Imprezowa-
liśmy tydzień w tydzień, nie zaprzątając 
sobie głowy koniecznością budowania 
przyszłych karier, bo uważaliśmy – przy-
najmniej ja i moi najbliżsi przyjaciele – że 
żadnej przyszłości w państwie dyktatury 
komunistycznej i tak dla nas nie ma, więc 
nie pozostaje nam nic innego, jak się 
tylko w sposób atrakcyjny zmarnować.

W moich filmach czy książkach są 
często jakieś wątki z czasów szkolnych. 
Na przykład w powieści „Chłopcy” poja-
wiają się belfrzy, którzy noszą nazwiska 
nauczycieli z liceum im. José Martí z lat 
80. XX wieku. Napisałem też kilka opo-
wiadań, które były drukowane tu i tam, 
gdzie pojawiają się bohaterowie podobni 
do mnie i moich przyjaciół, z którymi 
poznałem się w liceum. No i ciągle noszę 
się z zamiarem napisania scenariusza lub 
powieści o młodych ludziach w latach 
stanu wojennego. Ale zdecydowanie bez 
martyrologii, wyłącznie obyczaj w tragi-
komicznym sosie. Może kiedyś się do tego 
zbiorę.

wojenny. Zdarzenia polityczne miały 
ogromny wpływ na postrzeganie rzeczy-
wistości przez młodzież. Młodzi ludzie 
musieli funkcjonować w bardzo trudnych 
realiach. To był bardzo trudny czas, który 
mnie ukształtował. 

Teraz z perspektywy czasu uważam, że 
było kilku naprawdę fajnych nauczycieli. 
Rosyjskiego uczyła pani Anna Baranow-
ska – była niezwykłą przyjaciółką, kocha-
ła uczniów, a oni Ją. Była osobą, z którą 
na przerwach dobrze się rozmawiało. 
Mówiła nam, co w życiu jest najważniej-
sze. To było fantastyczne. Ważnym na-
uczycielem był też pan Sekinda, który  
w mądry sposób wykładał nam historię. 
Odnajdywał się w tym wszystkim, nie 
łamał kręgosłupów. Wolał czegoś nie 
powiedzieć niż mówić coś, z czym się 
wewnętrznie nie zgadzał. I to mi się 
bardzo podobało. Pan Andrzej Chrusz-
czyński nauczył nas, jak pisać wypraco-
wania i miłości do wielu lektur. Robił 
quizy, kazał nam zadawać pytania i sam 
odpowiadał na wiele naszych pytań. 
Chciał nas zainteresować językiem pol-
skim. Niezwykłą nauczycielką była Han-
na Biziel, która uczyła języka francuskie-
go. Miała mnóstwo klasy w sobie. Z Nią 
też rozmawialiśmy o Polsce i o sytuacji 
politycznej. Lubiłem też nauczycieli  
WF-u, którzy nas inspirowali. Myślę, że 
było wielu świetnych nauczycieli. Miałem  
z nimi bardzo dobre relacje. Dzięki temu 
ten czas  był taki budujący.

Nie byłem najlepszym uczniem, żeby 

była jasność. Takim może średniakiem. 
Nie miałem najlepszych ocen, nie byłem 
prymusem, nie byłem w pierwszej piątce. 
Wiele rzeczy mi kompletnie nie wycho-
dziło, np. fizyka. Pani Danuta Lewczuk 
– nauczycielka fizyki – była bardzo wy-
magająca, ale też nie zrobiła mi krzywdy. 
Liceum José Martí dobrze mnie przygo-
towało na studia. Byłem najlepszym stu-
dentem na Akademii Wychowania Fi-
zycznego. Pisałem nawet innym różne 
prace zaliczeniowe, pomagałem w pisa-
niu magisterskich. Wysokie wymagania 
nauczycieli, ciągłe sprawdziany i wypra-
cowania bez wątpienia zaprocentowały. 
To były ogromnie ważne cztery lata  
w moim życiu.

Agustin Egurola, górny rząd drugi od lewej
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Przedwojenny Lelewelak, pan Stefan 
Grabowski wspomina, że szkoła oczeki-
wała subordynacji, dyscypliny i należało 
się liczyć z dużymi wymaganiami, na-
uczyciele podobno w ogóle nie uznawali 
noty „bardzo dobrze”. Do starszych kole-
gów oraz nauczycieli zwracano się z sza-
cunkiem, ale parę razy do roku uczniowie 

Lelewel to kuźnia elit
Liceum imienia Joachima Lele-
wela to prawdziwa perła. Istnieją-
ca od stu lat szkoła przetrwała 
czasy sanacji, niemiecką okupa-
cję, stalinizm, szarzyznę PRL  
i trzydzieści lat wolnej Polski. 
Szkoła pierwotnie mieściła się  
w samym sercu Śródmieścia, 
przy ulicy Złotej. Po wojnie 
przeniosła się na Siemiradzkiego 
przy szkole pożarniczej i wresz-
cie – na Marymont, gdzie przy 
ulicy Kiwerskiej działa do dziś.

mieli przywilej uwypuklania dziwactw 
swoich nauczycieli podczas spotkań na 
sali gimnastycznej. Mimo rygoru spo-
łeczność szkoły wspomina ją jako wielką 
rodzinę, na co oddziaływać miały samo-
rząd szkolny, harcerstwo, sport amator-
ski, chór i orkiestra szkolna oraz wyciecz-
ki i kolonie. 

Lelewel za okupacji
W czasie wojny Niemcy przekształcili 

Lelewela w zawodówkę. Mimo tego na-
uczyciele zorganizowali tajne nauczanie. 
Wielu uczniów przystąpiło do Szarych 
Szeregów i brało udział w akcjach dywer-
syjnych. Część z nich zginęła, inni trafi-
li m.in. do obozu koncentracyjnego Au-
schwitz. Podczas powstania liczna grupa 
Lelewelaków walczyła w szeregach pluto-
nu „Alek” kompanii „Rudy” batalionu 
„Zośka” Armii Krajowej. 

Po wojnie szkoła znalazła się na pogra-
niczu Żoliborza i Marymontu. W 1960 r. 
uruchomiono w niej pierwszy Zakład 
Medycyny Szkolnej będący pod opieką 
Akademii Medycznej. Kierownikiem 
zakładu został Andrzej Jaczewski, który 
prowadził badania nad okresem dojrze-
wania młodzieży. Wprowadził także ele-
menty wychowania seksualnego, co było 

w tamtym czasie fenomenem. W czasie 
stanu wojennego uczniowie i nauczycie-
le wspierali studentów sąsiedniej oficer-
skiej szkoły pożarniczej. Lelewelacy ak-
tywnie włączyli się też w działalność 
opozycyjną i budowę „Solidarności”.  
W 1984 r. liceum przeniosło się na ulicę 
Kiwerską. Niektórzy mówili, że była to 
forma represji za antysystemowość  
i „Solidarność”. 

Wśród absolwentów nie brakuje wybit-
nych postaci. To m.in. chemik Andrzej 

Stanisław Cieplak, były prezydent stolicy 
i poseł Paweł Piskorski, fizyk Wojciech 
Grabowski, plastyk Jan Stanisław Wojcie-
chowski, sędzia piłkarski i działacz spor-
towy Michał Listkiewicz, biochemik Jerzy 
Duszyński, aktor i reżyser Andrzej Sewe-
ryn, historyk sztuki i były dyrektor Zam-
ku Królewskiego Andrzej Rottermund, 
lekarz i rockman Kuba Sienkiewicz, kry-
tyk filmowy Tomasz Raczek, piosenkarka 
Gaba Kulka, dziennikarze Magda Łucyan, 
Paweł Lisicki i Wiktor Bater.

Przemysław Burkiewicz

Tradycja sięgająca 75 lat wstecz 
to wcale niemało w mieście,  
w którym ciągłość funkcjono-
wania i szacowna metryka 
instytucji czy firm należy do 
rzadkości. Tyle jednak  
„stuknęło” bielańskiemu XXII 
Liceum Ogólnokształcącemu 
im. José Martí. 

Skoro jubileusz, to i upamiętnienie 
dziejów, a jest nim dzieło okupione zbio-
rowym wysiłkiem profesorów, absolwen-
tów i uczniów pod „dyrygenturą” Karoli-
ny Rudzik. Wprawdzie szkołę pamiętam 
od czasów, z których w ogóle coś pamię-
tam, a więc stosunkowo odległych, ale 
dopiero lektura tomu memuarów uświa-
domiła mi, jak wielu przyszłych lumina-
rzy świata kultury i sztuki, naukowców, 
biznesmenów, aktorów, dziennikarzy, 
satyryków, działaczy społecznych i poli-
tyków wyprawiła w świat ta szkoła. Ab-
solwenta „DeWuLotu” trochę zazdrość 
zżera. Niemal seryjna produkcja VIP-ów 
przekłada się na obfitość relacji, przy 
czym znakomitym pomysłem było odda-
nie głosu nie tylko zasłużonym seniorom, 
ale także świeżo upieczonym absolwen-
tom, którzy dopiero zaczynają swoje ka-
riery – często nader skutecznie – jak 
również aktualnym uczniom, których 

Z okazji jubileuszu
rodzice i dziadkowie tę właśnie szkołę 
ukończyli. W sumie to pasjonujący prze-
krój bielańskich losów, z których wiele 
może napawać dumą nie tylko rodziny  
i przyjaciół tych, którzy odnieśli sukces, 
ale też wszystkich mieszkańców naszej 
dzielnicy. W końcu to dowód, iż nie jeste-
śmy jakąś wiochą, zapomnianymi przez 
wielki świat prowincjuszami.  

Liceum, którego „specjalnością kuch-
ni” jest język hiszpański, od wielu dekad 
ma szczególne związki z Kubą, ojczyzną 
patrona szkoły i jednocześnie bohatera 
narodowego tej pięknej zamorskiej wy-
spy. W tomie wspomnień nie zabrakło 
odniesień do zagranicznych podróży 
uczniów, ale również kontaktów z Kubań-
czykami w Polsce, w tym z Ambasadorem 
Republiki. Hiszpański zobowiązuje do 
aktywnej wymiany międzynarodowej 
(krajów hispanojęzycznych na świecie nie 
brakuje!) oraz uczestnictwa w konkur-
sach recytatorskich czy tłumaczenio-
wych, o czym sporo można się z książki 
dowiedzieć. 

Niejednemu łza się w oku zakręci, in-
nemu zaś myśl filuterna w głowie zago-
ści, na widok fotografii ze Studniówek  
i Balów Maturalnych, tych sprzed lat 
niewielu i tych mocno już w czasie odle-
głych. Cała książka jest bogato zilustro-
wana i to w aspektach bardzo zróżnico-
wanych zagadnień. Nie od dziś wiadomo, 
jak fascynujące pamiątki kryją się w do-
mowych szufladach i jak często są przez 
ich posiadaczy niedoceniane. Tu na szczę-

ście skrępowanie 
zostało przełamane 
i to nie tylko w war-
stwie ikonograficz-
nej, ale również w 
aspekcie wielu bar-
dzo osobistych wąt-
ków wspomnienio-
wych. Część wspo-
mnień przyjęła po-
s t ać  w y w i adów,  
z których jedne zo-
stały przeprowadzo-
ne przez redaktor 
Karolinę Rudzik, 
i n n e  z a ś  p r z e z 
uczniów, co pozwo-
l i ło zróżnicować  
i ubarwić narrację. 

O ile jako pisarz 
mogę dzieło tylko 
pochwalić, to jako 
historyk architektu-
ry jestem trochę za-

w beczce miodu, uważam, że dość skrom-
nie reprezentowana literatura historyczna 
naszej małej bielańskiej ojczyzny (no, 
może nie takiej małej – mamy więcej 
mieszkańców niż np. Opole!) zyskała 
naprawdę wartościową pozycję i chciał-
bym oczekiwać, że inne dzielnicowe 
szkoły pójdą śladem naszych „hiszpań-
skich” liderów. Gratulację należą się 
wszystkim, którzy twórczo przyłożyli 
rękę do zbożnego dzieła, a w szczególno-
ści Karolinie Rudzik, wiem bowiem jak 
niewdzięczną pracą jest redagowanie  
w ściśle zakreślonym czasie księgi będą-
cej wielogłosem, czasem jakże niesfor-
nym.

wiedziony, iż jeden z najważniejszych 
aktorów spektaklu historii szkoły uzyskał 
w nim jedynie skrajnie epizodyczną rolę. 
Chodzi, rzecz jasna, o sam budynek  
– siedzibę liceum od 1967 r. – który  
w chwili ukończenia należał do najwybit-
niejszych w Polsce dzieł architektury 
związanych ze szkolnictwem. Śmiały 
konstruktywizm, wręcz poetyka stali  
i szkła, doczekały się swojego czasu ob-
szernych omówieni, a i obecnie budynek 
trafia do almanachów i atlasów architek-
tury, choć może uroda już nie ta. Trzy 
zdjęcia (w tym tylko jedno naprawdę 
stare) bez jakiegokolwiek komentarza, to 
chyba trochę za mało, prawda? Niezależ-
nie jednak od tej ł yżeczki dziegciu  

Jarosław Zieliński
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10 Festiwal muzyki kameralnej 
Koncert Sinfonia Academica (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina).
W programie: Bach, Vivaldi, Haydn, Boccherini, Mozart, Czyż i Strauss. 
Wejściówki  do odbioru w sekretariacie BOK od 5.10.
Bielański Ośrodek Kultury, ul. C. Goldoniego 1  

Recital Elżbiety Igras z towarzyszeniem Tomasza 
Szweda i Roberta Osama w ramach Bielańskich 
Dni Seniora. Wejściówki od 28.09 w BOK i na 
stronie internetowej www.bok-bielany.eu. 
Bielański Ośrodek Kultury, ul. C. Goldoniego 1

Koncert na głosy 
i nastroje

godz. 
17:00&19:00

07

Rodzinne warsztaty tworzenia sentymentalnych 
lampek ze starych butelek oraz designerskich 
eko-lamp z odpadów stolarskich. Zapisy przez 
stronę internetową strefazajec.pl.
Bielański Ośrodek Kultury, ul. Estrady 112

Kultura i Natura! Oświeć 
się – rodzinne warsztaty 
upcyklingowe

godz. 18:00

06

Na warsztatach zaprojektujemy i wykonamy 
autorskie broszki z tkanin. Wstęp 20 zł. Zapisy 
przez stronę internetową strefazajec.pl.
Bielański Ośrodek Kultury, ul. Estrady 112

Czary z Tkaniny 
– Robimy Broszki! 

godz. 18:00

08

Wernisaż fotografii Łukasza Szczepańskiego. 
Wstęp dla zaproszonych gości.
Bielański Ośrodek Kultury, ul. C. Goldoniego 1

Kosmos na 
wyciągnięcie ręki

godz. 18:00

09

godz. 18:00

Warsztaty tworzenia kompostownika, podczas 
których poznamy zasady jego użytkowania, 
dowiemy się, czym jest kompost, jak powstaje  
i kto w nim mieszka? Warsztaty poprowadzi 
Joanna Baranowska, autorka książki „Jak 
kompostować? To proste!” i bloga organiczni.eu. 
Zapisy przez stronę internetową strefazajec.pl.
Bielański Ośrodek Kultury, ul. Estrady 112

Kultura i Natura! 
Robimy kompostownik

godz. 10:00

10

Śpiewaj z nami na podwórku wspólnie z chórem 
Kohezja! Sąsiedzki chór tymczasowy to świetny 
sposób na międzypokoleniową integrację  
i twórczy czas spędzony blisko domu. Dyryguje 
Ewa Jurkiewicz. Projekt dofinansowany  
z Funduszu Animacji Kultury Warszawskiego 
Programu Edukacji Kulturalnej.
Skwer między budynkami przy ul. Szegedyńskiej 5 i 5a  

oraz Szubińskiej 6

Sąsiedzki Chór Tymcza-
sowy na Wrzecionie

godz. 16:00

10

Koncert muzyki operetkowej w wykonaniu Lizy 
Wesołowskiej z okazji Bielańskich Dni Seniora.
Wejściówki do odbioru w sekretariacie BOK od 
28.10.
Bielański Ośrodek Kultury, ul. C. Goldoniego 1

Koncert Lizy 
Wesołowskiej 

godz. 
17:00&19:00

11

Będzie to interaktywna lekcja historii z elementa-
mi survivalu. Podczas wyprawy dowiemy się, jak 
wyglądała kuchnia powstańcza, poznamy 
warunki życia w lesie i sposoby radzenia sobie  
w sytuacjach ekstremalnych. Długość trasy 30 
km, czas trwania około 5 godzin. Zapisy przez 
stronę internetową strefazajec.pl.
Bielański Ośrodek Kultury, ul. Estrady 112

Kampinos 1863 
– wyprawa rowerowa

godz. 10:00

11

Smyki spotykają się w październiku dwa razy.  
11 października będziemy śpiewać tenorem, a 25 
października zagramy na puzonie! Zapisy przez 
email smykinabielanach@gmail.com
Urząd Dzielnicy Bielany, sala widowiskowa,  

ul. Żeromskiego 29

SMYKI w świecie 
MUZYKI 

godz. 11:00

11



17 Vege Story – Dieta Pitagorejska 
Słowo „wegetarianizm” pojawia się dopiero w wieku XIX, ale mięso 
ograniczano i odrzucano już od zarania dziejów. W Starożytnej Grecji nie 
jedli go pitagorejczycy ani orfici, gardził nim Leonardo da Vinci, nie cenił 
go Kartezjusz. Wyrzekanie się mięsa pełni kluczową rolę w hinduizmie  
i buddyzmie. Na warsztatach poznamy filozoficzne i religijne korzenia 
wegetarianizmu. Zapisy przez stronę internetową strefazajec.pl.
Bielański Ośrodek Kultury, ul. Estrady 112

godz. 11:00
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Jak rozpoznawać dziko rosnące zioła, jak je 
zbierać, przetwarzać, przechowywać? Na 
warsztatach dowiemy się, jakie wiosenne rośliny 
zielarskie rosnące blisko nas warto zbierać  
i parzyć z nich ziołowe herbaty dla zdrowia  
i urody. W drugiej części spotkania zrobimy 
wspólnie trufle daktylowe – zdrowe wegańskie 
słodkości z daktyli, orzechów i płatków oraz 
jadalnych płatków kwiatów. Wstęp 20 zł. Zapisy 
przez stronę internetową strefazajec.pl.
Bielański Ośrodek Kultury, ul. Estrady 112

Napary ziołowe 
i kule daktylowe

godz. 18:00

15

W programie: koncert zespołu argentyńskiego 
SanLuis Tango z udziałem Magdaleny Lechow-
skiej z pokazem pary tanecznej. Na zakończenie 
zapraszamy na argentyński poczęstunek. 
Wstęp 25 zł, przedsprzedaż od 13.10.
Bielański Ośrodek Kultury, ul. C. Goldoniego 1

Muzyczne podróże 
w argentyńskim klimacie

godz. 18:00

17

Rodzinne warsztaty naukowo-survivalowe. 
Doświadczenia, eksperymenty i pokazy. Dowie-
my się o termodynamice gazów, aerodynamice 
oraz ciśnieniu, zobaczymy, jak działa sprężystość 
powietrza i spróbujemy je skroplić. Sprawdzimy, 
jaki wpływ na człowieka ma wysokie niskie  
i ciśnienie oraz jak wykorzystać powietrze  
w sztuce wojennej. Wstęp 20 zł. Zapisy przez 
stronę internetową strefazajec.pl.
Bielański Ośrodek Kultury, ul. Estrady 112

Las-Lab. Fenomen 
powietrza

godz. 12:00

17

Prowadzenie: Anna i Krzysztof Kobus. Po 
zajęciach zapraszamy na warsztaty azjatyckie  
z Agnieszką Lechocińską. Wejściówki od 12.10  
w BOK i na www.bok-bielany.eu. 
Bielański Ośrodek Kultury, ul. C. Goldoniego 1

Podróżniczek  
– Dzień w Azji

godz. 12:30

18

Solowy koncert Daniela Zakościelnego – gitarzy-
sty, kompozytora, autora wielu tekstów, wokalisty 
i nauczyciela. Absolwent Akademii Muzycznej  
w Katowicach na wydziale Jazzu i Muzyki 
Estradowej. Ma na swoim koncie występ podczas 
koncertu „Debiuty” 45. finału Polskiej Piosenki 
w Opolu, do którego zakwalifikował się wraz ze 
swoim ówczesnym zespołem Alkaline. Wstęp 
wolny, ograniczona liczba miejsc.
Podziemia Kamedulskie, ul. Dewajtis 3

Piosenka autorska w  
Podziemiach Kamedulskich 
– Daniel Zakościelny

godz. 17:00

18

Warsztaty i prelekcja dotycząca zdrowego 
odżywiania. Podczas spotkania dowiemy się, jak 
sobie radzić z potrzebą zaspokajania zapotrzebo-
wania na słodycze w przypadku chorób związa-
nych z insulinopornością, cukrzycą i pochodny-
mi tych chorób. Podczas warsztatów przygotuje-
my pomarańczowo-morelowe kulki mocy  
i śliwki w czekoladzie bez cukru. Zapisy przez 
stronę internetową strefazajec.pl.
Bielański Ośrodek Kultury, ul. Estrady 112

Kultura i Natura! Słodycze 
wspomagające odporność

godz. 18:30

20

Woskowijka to kawałek bawełnianej tkaniny 
nasączonej mieszanką oczyszczonego wosku 
pszczelego i żywicy drzewnej z dodatkiem olejku 
jojoba. Jest idealna do przechowywania pieczywa, 
żółtego sera, warzyw czy świeżych ziół i wielu 
innych produktów. Każdy uczestnik zajęć będzie 
miał okazję zrobić dla siebie zestaw pachnących 
woskowijek. Wstęp 10 zł. Zapisy przez stronę 
internetową strefazajec.pl.
Bielański Ośrodek Kultury, ul. Estrady 112

Woskowijki  
z natury

godz. 18:00

22

Druga odsłona warsztatów inspirowanych 
kultową „Biegnącą z wilkami” Clarissy Pinkoli 
Estes – prowadząca Joanna Grabowiecka, 
reżyserka, scenografka, trenerka rozwoju 
trwałego, pomysłodawczyni i realizatorka Mocy 
Kobiety.
Urząd Dzielnicy Bielany, foyer sali obrad (5 piętro),  

ul. Żeromskiego 29

Biegnąca ze sztuką vol. 2  
– kobieca kreatywność

godz. 10:00

18
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28
W rytmach Swingu & Bossa 
novy 
Koncert w wykonaniu zespołu „Retro Orchestra” w składzie: Aleksandra 
Wylężek – wokal, Radosław Mysłek – instrumenty perkusyjne, Piotr 
Kopietz – akordeon, aranżacje, kierownictwo artystyczne. Wstęp 20 zł, 
przedsprzedaż od 20.10.

Bielański Ośrodek Kultury, ul. C. Goldoniego 1  

godz. 18:00

Koncert zespołu znakomitego gitarzysty młodego 
jazzowego pokolenia Rafała Sarneckiego – od 15 
lat mieszkającego i tworzącego w Nowym Jorku  
a obecnie przebywającego w Polsce. W progra-
mie utwory z ostatniej płyty kwintetu „Climbing 
Trees”, wydanej przez amerykańską wytwórnię 
Outside in Music. Wstęp wolny, ograniczona 
liczba miejsc.
Podziemia Kamedulskie, ul. Dewajtis 3

Jazz w Podziemiach  
Kamedulskich – Rafał  
Sarnecki Quintet

godz. 19:00

22

Koncert zespołu znakomitego gitarzysty młodego 
jazzowego pokolenia Rafała Sarneckiego – od 15 
lat mieszkającego i tworzącego w Nowym Jorku  
a obecnie przebywającego w Polsce. W progra-
mie utwory z ostatniej płyty kwintetu „Climbing 
Trees”, wydanej przez amerykańską wytwórnię 
Outside in Music. Wstęp wolny, ograniczona 
liczba miejsc.
Podziemia Kamedulskie, ul. Dewajtis 3

Jazz w Podziemiach  
Kamedulskich – Rafał  
Sarnecki Quintet

godz. 19:00

22

Spotkanie z kinem niezależnym wokół takich 
tematów jak izolacja, samotność, lęk, wstyd. 
Pokaz filmów offowych z Francji, Anglii, Iranu 
oraz Niemiec w formule dyskusyjnego klubu 
filmowego. Kuratorem cyklu jest Maciej Misztal, 
dyrektor Lubelskiego Festiwalu Filmowego.  
Zapisy przez stronę internetową strefazajec.pl.
Bielański Ośrodek Kultury, ul. Estrady 112

Piątek z Offem  
– Odosobnienie

godz. 19:00

23

W programie: występ duetu wokalno-instrumen-
talnego, prezentacja multimedialna podróżnika 
Krzysztofa Dworczyka, quiz z nagrodami  
i degustacja przekąsek bułgarskich 
Wstęp 20 zł, przedsprzedaż od 13.10.
Bielański Ośrodek Kultury, ul. C. Goldoniego 1

Wieczór międzynaro-
dowy – Bułgaria

godz. 18:00

24

Uczestnicy poznają techniki gotowania  
w glinianych garnkach na ognisku, dowiedzą się, 
co jadali Słowianie, jak zdobywali i przechowy-
wali jedzenie. Podczas warsztatów na Polanie 
Opaleń ugotujemy obiad składający się  
z polewki, drugiego dania i deseru według 
receptur naszych przodków. Prowadzenie: 
Katarzyna Miłochna Mikulska – zielarka, 
animatorka, nauczycielka, właścicielka WMiej-
skiej Kniei. Zapisy przez stronę internetową 
strefazajec.pl.
Bielański Ośrodek Kultury, ul. Estrady 112

Kultura i Natura! Jak 
za dawnych Słowian 

godz. 12:00

24

Spotkanie z Aleksandrą Węcką, dziennikarką, 
dramatopisarką, scenarzystką. Autorką artykułów 
m.in. dla Newsweeka, Pulsu Biznesu, Wysokich 
Obcasów, Elle, Urody Życia. W swojej pracy łączy 
storytelling z design thinking. „Uczy innych, jak 
opowiadać o sobie, markach, firmach, filmach 
 i o czym kto jeszcze chce opowiadać.” Autorka 
książek, w tym ostatnio wydanej, bestsellerowej 
„Jak mówić o sobie dobrze. Opowiedz swoją 
historię i rozwiń skrzydła w życiu i biznesie”.
Urząd Dzielnicy Bielany, sala widowiskowa,  

ul. Żeromskiego 29

Śladami bohaterki, 
którą jesteś

godz. 19:00

23

Prowadząca Monika Markowicz-Baroudi, 
obywatelka świata. Studia w Stanach Zjednoczo-
nych i Holandii potwierdziły to, czego NIE chce 
robić. Od 15 lat mieszka w Marrakeszu. Mama 
dwóch wolnych istot, które otworzyły jej oczy na 
to, czym karmić swoje ciało i duszę. Słowa 
Hipokratesa „Jesteś tym, co jesz”, i nie chodzi 
tylko o jedzenie ale o karmienie wszystkich 
zmysłów, stały się mottem biznesu, który 
otworzyła wraz z mężem. AYASO stało się mekką 
zwolenników zdrowego i prostego stylu życia.
Urząd Dzielnicy Bielany, sala widowiskowa,  

ul. Żeromskiego 29

Warsztaty: Jesteś tym, co 
jesz – uwierz w prostotę

godz. 10:00

24
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Film i książka 
na rocznicę strajków 
W Ratuszu odbyła się uroczysta premiera 
filmu „Huta Warszawa. Idziemy po wol-
ność” przygotowanego przez Urząd Dziel-
nicy Bielany i Bielańską Fototekę. 

To opowieść o wydarzeniach sprzed 40 
lat. 28 sierpnia 1980 r. w Hucie „Warsza-
wa” robotnicy rozpoczęli strajk solidar-
nościowy z robotnikami Wybrzeża. Kry-
zys, brak poszanowania pracy przez prze-
łożonych i fatalne traktowanie robotni-
ków doprowadziły do buntu. Przywódcą 
strajku, do którego przyłączyło się blisko 
90 procent załogi, był Seweryn Jaworski.

W filmie wypowiadają się uczestnicy 
wydarzeń z 1980 r., były przewodniczący 
NSZZ „Solidarność” i prezydent RP Lech 
Wałęsa, Paweł Kęska z Muzeum Ks. Je-
rzego Popiełuszki, dr Bartosz Kaliski  
z Instytutu Historii Polskiej Akademii 
Nauk oraz dr Milena Kindziuk, autorka 
biografii księdza Jerzego. Nie brakuje  
w nim licznych dokumentów z epoki: 
fotografii, materiałów filmowych czy ar-
chiwalnych gazet, w tym wydawnictw 
podziemnych. Po premierze odbyła się 
dyskusja z udziałem bohaterów filmu,  

a jednocześnie uczestników wydarzeń  
w 1980 r. w hucie. – Bardzo dobry film, 
który pokazuje, co wtedy działo się  
w naszym zakładzie i naszych sercach  
– mówił tuż po premierze wzruszony Jan 
Gutowski, jeden z inicjatorów strajku.  
– Chodziło o godność i wolność. Kiedy 
widzę siebie na archiwalnych nagraniach, 
wracają bardzo żywe wspomnienia – do-
dał Andrzej Binduga, który razem z Ja-
nem Gutowskim, Jerzym Wattsonem  
i Adamem Szymańskim byli gośćmi 
honorowymi pokazu. Przy okazji premie-
ry filmu zaprezentowane zostało przygo-
towane przez urząd wydawnictwo „Huta 
80. Idziemy po wolność”. Publikacja za-
wiera wiele cennych informacji i relacji  
z tamtego strajku. 

Książkę, której autorami są redaktorzy 
„Naszych Bielan” – Bartłomiej Frymus  
i Przemysław Burkiewicz – można otrzy-
mać za darmo, uprzednio kontaktując się 
z Bielańską Fototeką (tel. 22 4434762, 
email bielany.fototeka@um.warszawa.
pl). 
Bartłomiej Frymus

Gwiazda estrady miała 83 lata 

Hanna Rek-Wyrobek nie żyje
„Z żalem informujemy, że w dniu 
17.09.2020 r. odeszła Hanna Rek-Wyro-
bek – zasłużony członek ZASP, gwiazda 
estrady, Teatru STS i Kabaretu Pineska, 
absolwentka Studium Piosenkarskiego 
Hanny Skarżanki i Aleksandra Bardinie-
go” – poinformował na Facebooku Zwią-
zek Artystów Scen Polskich.

Pani Hanna Rek jest mile wspominana 
przez mieszkańców Bielan. Prowadziła 
przez 10 lat cykl imprezowy Salonik Han-
ki Rek w Bielańskim Ośrodku Kultury, 
zapraszając artystów z recitalami z naj-
wyższej półki artystycznej. Prowadziła 
również w Bielańskim Ośrodku Kultury 
Studio Piosenki, ucząc młodych adeptów 
tajników sztuki estradowej. Na zawsze 
zapamiętamy jej piosenki „Złoty pierścio-
nek”, „W twoje ręce” czy „Złote pantofel-
ki”. Żegnamy, Pani Haniu. fot
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Święto braci mniejszych
Takie święto jest możliwe tylko na Biela-
nach! 3 października obchodziliśmy 
Dzień świętego Franciszka. Z tej okazji 
do pokamedulskiego kościoła przy Dewaj-
tis przybyły tłumy warszawiaków wraz ze 
swoimi milusińskimi. Koty, psy, papugi, 
króliki, a także… rybki zostały przed na-
bożeństwem pobłogosławione przez księ-
dza Wojciecha Drozdowicza. 

Kościół w Lesie Bielańskim jest nie 
tylko zabytkiem, ale ma niezwykłego 
proboszcza. Tuż obok świątyni pasą się 
osiołki. W odtworzonych niedawno za-
konnych sadach rosną za to takie zioła  
i owoce, jakie trzy wieki temu stanowiły 
podstawę kamedulskiej kuchni. 

Ponieważ dzień później przypadł Świa-
towy Dzień Zwierząt, niedzielną mszę 
świętą poprzedziła procesja, którą oczy-
wiście prowadził uwielbiany przez bie-
lańczyków ksiądz Wojtek. Obok kapłana 
dumnie maszerowała zresztą ośliczka 
Klara, która – jak się okazało – wcale nie 
jest uparciuchem. Za nimi szli bielańczy-
cy ze swoimi pupilami. Procesji towarzy-
szyła muzyka Bielańskiej Orkiestry Dętej 
pod dyrekcją Krzysztofa Tomaszewskie-
go. 

Nasz Helut jest trochę wystraszony, ale 
błogosławieństwo dobrze mu zrobi – tłu-
maczy pani Martyna, właścicielka dorod-
nego królika rasy baranek francuski.
Przemysław Burkiewicz

fot. Sylwester Korzeniewski fot. Sylwester Korzeniewski

fot. Sylwester Korzeniewski

fot. Sylwester Korzeniewski
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Zwycięskie projekty z budżetu 
obyawtelskiego na rok 2021
We wrześniu odbyły się wybory 
projektów z budżetu obywatel-
skiego na rok 2021. Mieszkańcy 
mogli wybrać swoich faworytów 
spośród 132 projektów związa-
nych z zielenią, kulturą, sportem 
czy bezpieczeństwem na dro-
gach. W tym roku odnotowano 
wzrost zainteresowania głosowa-
niem, w którym wzięło udział aż 
8409 mieszkańców, ponad 400 
więcej niż we wcześniejszej 
edycji.

Więcej drzew i krzewów dla Bielan
Liczba głosów: 3074 | koszt projektu: 230 000 zł
Zasadzenie 100 drzew oraz 600 m2 krze-
wów w lokalizacjach wskazanych przez 
mieszkańców w ramach akcji „Milion 
drzew” dla Warszawy. Nowe drzewa będą 
naszą naturalną tarczą przed zanieczysz-
czeniami oraz przyczynią się do walki z 
globalnym ociepleniem.

Czyste Stawy Brustmana – czysta woda  
w stawach na Wawrzyszewie
Liczba głosów: 2261 | koszt projektu: 65 000 zł
Oczyszczenie za pomocą biologicznego 
środka (wyselekcjonowanych szczepów 
bakterii) Stawów Brustmana w celu przy-
wrócenia ich naturalnego piękna i czystej 
wody, pozytywnie wpływającej na krajo-
braz i otoczenie.

Doświetlenie przejść dla pieszych na 
ulicach: Wolumen, Wergiliusza, Przyby-
szewskiego, Bogusławskiego, Kwitnącej, 
Wrzeciono, Kochanowskiego, Staffa  
i Balcerzaka
Liczba głosów: 2023 | koszt projektu: 505 000 zł
Projekt zakłada zwiększenie bezpieczeń-
stwa pieszych uczestników ruchu po-
przez doświetlenie przejść dla pieszych 
(lampami LED) na ulicach: Wolumen, 
Wergiliusza, Przybyszewskiego, Bogu-
sławskiego, Kwitnącej, Wrzeciono, Ko-
chanowskiego, Staffa i Balcerzaka.

Obserwatorium nieba na Bielanach
Liczba głosów: 1940 | koszt projektu: 120 000 zł
Punkt astronomiczny składający się  
z teleskopów astronomicznych umożli-
wiających obserwację nieba nocą. Stano-
wiska trzech teleskopów astronomicz-
nych oraz widokowych, umieszczonych 
na terenie placu zabaw przy ul. Opalin.

Mini Rewitalizacja Stawów Brustmana
Liczba głosów: 1828 | koszt projektu: 287 000 zł
Projekt ukierunkowany na poprawę este-
tyki Stawów Brustmana, które są urokli-
wym miejscem w sercu osiedla Wawrzy-

Michał Michałowski

szew. To ulubione miejsce spacerów  
i wypoczynku na Bielanach.

Zielony projekt dla Bielan – nowe nasa-
dzenia drzew, krzewów, bylin i kwiatów 
cebulowych oraz wykonanie ekspertyz 
stanu zdrowotnego dorosłych drzew
Liczba głosów: 1648 | koszt projektu: 523 000 zł
Projekt przewiduje wykonanie nasadzeń 
drzew, krzewów, bylin i kwiatów cebulo-
wych (m.in. żonkili, tulipanów i kroku-
sów) na terenie dzielnicy Bielany w oko-
licy skrzyżowań i w pasach drogowych 
ulic. 

Zielone Młociny – Posadźmy drzewa  
i krzewy na terenie węzła komunikacyj-
nego Młociny
Liczba głosów: 1585 | koszt projektu: 292 975 zł
Projekt polega na posadzeniu 9 drzew na 
terenie węzła komunikacyjnego Młociny. 
Precyzyjne lokalizacje nasadzeń drzew 
zostaną określone przez Zarząd Zieleni 
w ramach programu „Milion drzew” dla 
Warszawy. Dodatkowo będą sadzone 
krzewy liściaste.

Zaparkuj swój rower
Liczba głosów: 1549 | koszt projektu: 238 500 zł
Instalacja stojaków oraz wiat rowerowych 
w miejscach często uczęszczanych (m.in. 
okolice parków, szkół, przychodni) oraz 
tam, gdzie występuje deficyt miejsc par-
kingowych dla samochodów.

Owocowe Bielany – Owocowe Sady 
Bielańskie
Liczba głosów: 1537 | koszt projektu: 37 000 zł
Celem projektu jest zasadzenie starych 
odmian drzew owocowych: jabłoń, gru-
sza, śliwa i czereśnia w bielańskich par-
kach i pasach zieleni miejskiej dostępnej 
dla mieszkańców dzielnicy.

Ocalmy Aleję Lip w Parku Młocińskim
Liczba głosów: 1535 | koszt projektu: 560 000 zł
Aleje starych lip wytyczające drogę do 
parku oraz otaczające trasy spacerowe są 
charakterystycznym elementem Parku 
Młocińskiego, nadającym mu niepowta-
rzalny urok miejsca z historią. Projekt ma 
na celu ocalenie lip tworzących aleje  
– drzewa wymagają inwentaryzacji, oceny 
ich stanu oraz przeprowadzenia niezbęd-
nych zabiegów pielęgnacyjnych, a także 
poprawy warunków otoczenia.

W kwiatów powodzi – Łąki na Bielanach
Liczba głosów: 1500 | koszt projektu: 35 000 zł
Kwietny dywan w przestrzeni miejskiej 
nie tylko ubarwi ją różnorodnością gatun-
ków, przyciągnie też owady, w tym wielo-
kolorowe motyle. Będzie doskonałym 
miejscem służącym edukacji dzieci  
i dorosłych w zakresie bioróżnorodności 
miejskiej. 

200 stojaków na rowery dla Bielan
Liczba głosów: 1477 | koszt projektu: 80 000 zł
W ramach projektu urząd zakupi 200 szt. 
stojaków rowerowych. Kształt – odwróco-
na litera „U”. Zamontowane zostaną  
w parkach, na podwórkach i ulicach Bie-
lan, w miejscach zgłoszonych przez 
mieszkańców i zgodnych z szeroką poję-
tą infrastrukturą.

Bezpłatne kino na Bielanach
Liczba głosów: 1465 | koszt projektu: 48 000 zł
Projekt polega na organizacji bezpłatnych 
seansów filmowych dla mieszkańców 
Bielan. Składa się z trzech elementów: 
Kino za rogiem, Aktorki na Bielanach  
i Kino Plenerowe.

Rozwiązania #ZEROWASTE dla Bielan  
– jadłodzielnia, zniczodzielnia, bank 
czasu, program „złota rączka dla senio-
ra” oraz warsztaty dla mieszkańców
Liczba głosów: 1459 | koszt projektu: 74 900 zł
Projekt proponuje rozwiązania zero/less 
waste, w tym m.in. ustawienie jadłodziel-
ni, 3 zniczodzielni, wprowadzenia pro-
gramów „banku czasu” i „złota rączka dla 
seniora” oraz przeprowadzenie ogólnodo-
stępnych warsztatów dla mieszkańców: 
zero waste dla początkujących, warsztaty 
ekodetergentowe, ekokosmetyków, kom-
postowe, szydełkowania i upcyclingu.

Krzewy wzdłuż alei Reymonta
Liczba głosów: 1326 | koszt projektu: 168 500 zł
Nasadzenie krzewów oraz traw ozdob-
nych wzdłuż alei Reymonta oraz zakup  
i dostawienie ławek od ulicy Andersena 
do Wólczyńskiej.

Park kieszonkowy na tyłach przystanku 
Aspekt
Liczba głosów: 1221 | koszt projektu: 50 000 zł
Zamysłem projektu jest zmiana prze-
strzeni na tyłach przystanku autobuso-
wego Aspekt. Obecnie teren ten jest nie-
zagospodarowany. W ramach projektu 
utworzona zostanie w tym miejscu prze-
strzeń ogólnodostępną z nowymi alejka-
mi, drzewami, krzewami i kwiatami ce-
bulowymi.

Stworzenie łąki kwietnej
Liczba głosów: 1161 | koszt projektu: 40 000 zł
Stworzenie łąki kwietnej na terenie  
w sąsiedztwie altan śmietnikowych użyt-
kowanych przez mieszkańców osiedla 
Bielany.

Nowoczesne boiska przy SP80
Liczba głosów: 1100 | koszt projektu: 330 000 zł
Modernizacja boiska szkolnego do koszy-
kówki i piłki nożnej przy SP8o.

Pasieka w Domu Dziecka nr 1 „Nasz Dom” 
im. Maryny Falskiej
Liczba głosów: 1100 | koszt projektu: 37 350 zł

Projekt zakłada powstanie edukacyjnej 
pasieki na 5 uli na terenie placówki opie-
kuńczej Domu Dziecka nr 1 „Nasz Dom” 
im. Maryny Falskiej przy alei Zjednocze-
nia 1.

Poidełko parkowe dla wszystkich  
z dodatkową miską dla zwierząt w Lesie 
Młociny
Liczba głosów: 1093 | koszt projektu: 65 000 zł
Projekt zakłada montaż poidełka w Lesie 
Młociny przy ul. Papirusów przy siłowni 
plenerowej. 

„Razem dla Lasu Bielańskiego” – wspólnie 
sprzątamy las
Liczba głosów: 1083 | koszt projektu: 40 000 zł
Dwanaście spotkań (raz w miesiącu) pod 
patronatem przedstawiciela Lasów Miej-
skich Warszawa. Spotkania mają na celu 
integrację ludzi, którym dobro lasu leży 
na sercu. Tematyka spotkań będzie do-
stosowana do sezonowości zmian w przy-
rodzie i aktualnych tematów związanych 
z ochrona lasów i prowadzeniem gospo-
darki leśnej w Warszawie.

Spacerowo. Uzupełnienie ciągu 
komunikacyjnego dla pieszych przy 
ul. Wólczyńskiej
Liczba głosów: 1048 | koszt projektu: 250 000 zł
Projekt polega na ułożeniu chodnika  
w miejsce wydeptanej ścieżki, wzdłuż 
fragmentu ulicy Wólczyńskiej i połącze-
niu z istniejącymi chodnikami wzdłuż 
Sokratesa i Nocznickiego.

Krzewy na Sokratesa – Zielona Sokratesa
Liczba głosów: 1048 | koszt projektu: 125 
550 zł
Posadzenie krzewów liściastych wzdłuż 
ulicy Sokratesa.

Zielona Marymoncka
Liczba głosów: 1012 | koszt projektu: 107 000 zł
Posadzenie krzewów, bylin oraz traw 
ozdobnych w pasie środkowym ul. Mary-
monckiej na odcinku od Szpitala Bielań-
skiego do al. Zjednoczenia oraz ustawie-
nie ławek dla osób starszych.

Teatrzyki dla dzieci w Bibliotece na 
Reymonta 6
Liczba głosów: 369 | koszt projektu: 6 000 zł
Projekt zakłada organizację 10 teatrzy-
ków, raz na miesiąc poza wakacjami, dla 
dzieci.

Klub gier wszelakich
Liczba głosów: 360 | koszt projektu: 6 000 zł

W kolejnej edycji projektu „Klub gier 
wszelakich” w Bielańskim Ośrodku Kul-
tury organizowane będą dalsze bezpłatne 
spotkania, na których gra się w gry plan-
szowe samemu lub z instruktorem.
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Pamiętamy o bohaterach
81 lat temu napadły na nas hitlerowskie Niemcy. Wybuchła wtedy najstraszniejsza w dziejach 

świata wojna, która pochłonęła dziesiątki milionów ludzkich istnień.  Oddajemy im dziś hołd  

i krzyczymy: nigdy więcej wojny! – powiedział podczas patriotycznych uroczystości na Cmenta-

rzu Wawrzyszewskim porucznik Józef Kassyk, przewodniczący bielańskiego koła kombatantów. 
Przemysław Burkiewicz

Uroczystości 1 września rozpoczęły się 
od mszy świętej w kościele św. Marii 
Magdaleny na Wawrzyszewie. Po nabo-
żeństwie poczty sztandarowe bielańskich 
szkół, weterani, władze dzielnicy i radni, 
a także mieszkańcy Bielan udali się na 
pobliski cmentarz, by w kwaterze boha-
terów września złożyć wieńce i zapalić 
znicze. – Polska została napadnięta przez 
Niemców. Kilka dni później cios w plecy 
zadali nam Rosjanie, wkraczając na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej. Dwa 
złowrogie reżimy doprowadziły do roz-
biorów i wymordowania sześciu milio-
nów polskich obywateli. Ale Polska prze-
trwała i na przekór najeźdźcom znów  
w 1945 r. pojawiła się na mapie świata – 
powiedział podczas uroczystości Włodzi-
mierz Piątkowski, zastępca burmistrza 
Bielan. 

Z kolei 13 września na placu Konfede-
racji odbyły się uroczystości upamiętnia-
jące 77 Pułk Piechoty Wojska Polskiego, 
77 Pułk Piechoty Okręgu Nowogródzkie-
go Armii Krajowej oraz mieszkańców 
ziemi lidzkiej. Lida obecnie znajduje się 
na Białorusi, gdzie zachodzą bardzo po-
ważne polityczne zmiany. Białorusini nie 
chcą bowiem, by ich prezydentem był 
marionetkowy Aleksandr Łukaszenka. 
Codziennie setki tysięcy ludzi wychodzą 
na ulice Mińska, Grodna i innych miast, 
by wziąć udział w protestach przeciwko 
arogancji Łukaszenki. – Tym bardziej 
cieszy nas, że młodzież białoruska przy-
była do nas na Bielany, by oddać hołd 
bohaterom wojennym z ich okolicy. Prze-
cież w dużej mierze to byli tacy sami 
młodzi ludzie jak wy – powiedział po-
rucznik Józef Kassyk w kierunku nasto-
letnich gości z Lidy.  

21 września oddaliśmy cześć bohate-
rom Wojska Polskiego, którzy na Biela-
nach bronili Warszawy przed niemieckim 
najeźdźcą. To tu – na terenach zajmowa-
nych obecnie przez Hutę ArcelorMittal 
Warszawa – rozegrała się krwawa bitwa, 

która zyskała miano Warszawskich Ter-
mopil. 900 żołnierzy pod komendą ma-
jora Bronisława Kamińskiego do ostatnie-
go naboju broniło tego przyczółku. – Gdy 
skończyła im się amunicja, bili się na 
bagnety. 600 z nich poległo, a wielu, 
wbrew konwencji genewskiej i pradaw-
nym zwyczajom rycerskim zostało przez 
Niemców zamordowanych już po bitwie. 
Ze swoimi żołnierzami zginął tu także 

ich dowódca, major Kamiński – powie-
dział podczas uroczystości przy pomniku 
Warszawskie Termopile burmistrz Grze-
gorz Pietruczuk. – Ich bohaterstwo nie 
zostało zapomniane. Honor polskiego 
żołnierza i wielka wola walki za swoją 
ojczyznę są silniejsze niż wiedza, że 
okrutny przeciwnik ma przewagę. Cześć 
ich pamięci! – powiedział porucznik Józef 
Kassyk.

Burmistrz Bielan wraz zastępcami składają hołd bohaterom bitwy Warszawskie Termopile | fot. Małgorzata Sokół

Uroczystości na placu Konfederacje uświetnił występ wojskowego chóru | fot. Sylwester Korzeniewski

2 października, w rocznicę kapi-

tulacji Powstania Warszawskiego, 

odsłonięty został pomnik upa-

miętniający cywilne ofiary rzezi 

Marymontu. W ten sposób odda-

jemy hołd tym, którzy zginęli  

w dniach 14-15 września 1944 r. 

Byli to bezbronni ludzie, którzy 

nie mieli najmniejszych szans  

w starciu z niemiecką machiną 

śmierci.

Pomnik jest wyrazem szacunku dla 
wszystkich – imiennych i anonimowych 
– mieszkańców ówczesnej Rudy. Bo daw-
niej, zanim powstały tu bloki, teren po-
kryty był siecią uliczną o zapomnianych 
już nazwach: Wiedeńska, Jana III, Mię-
dzychodzka, Heweliusza, Złotkowska, 
Niesieckiego, Ordzińska… Główną osią 
osiedla była ulica Marii Kazimiery, która 
zachowała się tylko na Żoliborzu. Dooko-
ła stały kamienice czynszowe, domy  
z ogrodami, działały warsztaty, fabryczki. 
Toczyło się życie. I to życie zostało mary-
montczykom odebrane 14 września 1944 
r. Hitlerowcy – Niemcy, ale też ich ukra-
ińscy i łotewscy kolaboranci w mundu-
rach feldgrau – dokonali wielu egzekucji 
na mężczyznach, kobietach, dzieciach, 
starcach… Ludność cywilna po wojnie 
była upamiętniona kilkoma tablicami 
pamiątkowymi, tzw. Tchorkami, które 
zostały usunięte w latach 70. XX wieku 
podczas przebudowy osiedla, doszczęt-
nego wyburzenia zabudowy oraz kasacji 
dotychczasowej sieci ulicznej. Prawdopo-
dobnie nie zachował się żaden wizerunek 
tamtych tablic, jednak na podstawie in-
formacji o Ofiarach Cywilnych prowadzo-
nej przez Muzeum Powstania Warszaw-
skiego udało nam się ustalić, że do ma-
sowych egzekucji cywilów dochodziło  
w 1944 r. pod następującymi adresami: 
ul. Marii Kazimiery 20, 23, 29, 31, 33, 42, 
44, 61, 70/72, ul. Jana III róg Między-
chodzkiej, ul. Kamedułów 81, a także ul. 
Rajszewska 14. Pod tym ostatnim adre-
sem hitlerowcy bandyci zamordowali 
żołnierzy AK ze Zgrupowania „Żywiciel”. 

Miejsca pamięci

Pomnik dla ofiar 
rzezi Marymontu

Zbrodnię i ofiary, a także walki na Mary-
moncie opisał  Wacław Gluth-Nowowiej-
ski, którego wstrząsającą relację zamie-
ściliśmy w sierpniowym, specjalnym 
wydaniu „Naszych Bielan” poświęconym 
Powstaniu Warszawskiemu. Monument 
stanął przy wejściu do liceum imienia 
generała Maczka od strony ulicy Gwiaź-
dzistej (dawna Kamedułów). Został ulo-
kowany na specjalnym kopcu. Pomnik 
jest dzięki temu widoczny dla przechod-
niów i spacerowiczów. Dodatkowo po 
zmroku miejsce pamięci będzie oświe-

tlone. No i wreszcie monument będzie 
ma także ważny walor edukacyjny dla 
uczniów tutejszej szkoły. 

Pierwotnie pomnik, ufundowany przez 
Instytut Pamięci Narodowej, miał być 
poświęcony właśnie poległym żołnie-
rzom i sanitariuszkom Armii Krajowej. 
W ostatniej chwili weterani jednak wyco-
fali się z tego pomysłu, optując za tablicą 
pamiątkową która zostanie zainstalowana 
na jednym z pawilonów wewnątrz osie-
dla. Dlatego po konsultacjach z Dzielnicą 
Bielany statua upamiętnia mieszkańców 

Rudy, którzy ponieśli krwawą ofiarę 76 
lat temu. – Choć od Rzezi Marymontu 
minęło wiele dziesiątków lat, to my o jej 
ofiarach nie zapomnimy nigdy. Poprzez 
ten skromny monument oddajemy należ-
ną im cześć. Wierzę, że kolejne pokolenia 
stając w tym miejscu uświadomią sobie, 
jaką potwornością jest wojna, i jak cenne 
jest życie, bezpieczeństwo i przyjaźń  
– powiedział podczas odsłonięcia pomni-
ka por. Józef Kassy, przewodniczący Bie-
lańskiego Klubu Kombatantów.
Przemysław Burkiewicz

fot. Małgorzata Sokół
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Przywileje Kamedulskie 
i najstarsze bielańskie 
nazwy

Jarosław Zieliński

Źródeł nazwy naszej dzielnicy, jak po-
wszechnie wiadomo, należy jednak szu-
kać gdzie indziej i z tym właśnie miej-
scem jest związany wiekopomny doku-
ment – przywilej fundacyjny króla Wła-
dysława IV Wazy z 5 listopada 1639 r., 
którego adresatami byli zakonnicy kon-
gregacji z Monte Corona, zwani u nas 
kamedułami. Królewski akt fundacyjny 
zaginął podczas burz dziejowych, ale jego 
tekst przetrwał w rękopiśmiennym reje-
strze nadań królewskich z l. 1639-1641, 
wchodzącym w skład Metryk Koronnych 
przechowywanych w Archiwum Głów-
nym Akt Dawnych. 

W kancelarii królewskiej 10 paździer-
nika 1641 r. sporządzono wszakże jeszcze 
jeden dokument, w którym monarcha 
potwierdził i rozszerzył nadania dla ka-
medułów. Do 1945 r. pergamin był prze-
chowywany w skarbcu bielańskiego ko-
ścioła i szczęśliwie uniknął zniszczenia 
czy rabunku podczas katastrofy wojennej, 
kiedy to przepadło wiele innych historycz-
nych pamiątek po zakonnikach oraz da-
rów złożonych przez królów, prymasów  
i magnatów. W różnych publikacjach, 
także tych najnowszych i najpoważniej-
szych, można obejrzeć tylko marnej ja-
kości, czarno-białe, z reguły bardzo stare 
reprodukcje tego rękopisu, co prowadziło 
autorów do mylnego wnioskowania, iż 
oryginał przywileju zaginął. Tak się jed-
nak nie stało, akt bowiem znalazł bez-
pieczne miejsce przechowywania tam, 
gdzie znajdują się Metryki Koronne, czy-
li w Archiwum Głównym Akt Dawnych. 
Niezwykle wysoka wartość manuskryptu 
sprawia, iż dostęp doń jest bardzo ogra-
niczony. Tak bardzo, że nie był ekspono-
wany przez całe dziesiątki lat. W tych 
okolicznościach dopiero na przełomie 
2019 i 2020 r. dokument ten mógł obej-
rzeć dosłownie każdy, kto pofatygował się 
do Zamku Królewskiego na wystawę 
Świat polskich Wazów. Zaprezentowano 
na niej nigdy w Warszawie nie oglądane 
eksponaty z całej Europy, ale także po-
chodzące zbiorów krajowych, w tym po 
raz pierwszy prezentowanej publicznie 
kolekcji warszawskiego klasztoru Wizy-
tek. W bogato reprezentowanym dziale 
dokumentów znalazł się także bielański 
akt z roku 1641. 

Ziemie należące dziś do naszej dzielnicy już w średniowieczu 

wielokrotnie trafiały na karty dokumentów książęcych i miej-

skich, zwykle w kontekście lustracji dóbr, nadań i sporów sądo-

wych, ale zawsze dotyczyły istniejących w tamtych czasach wsi 

(Wawrzyszew, Młociny), folwarków i ich mieszkańców, które 

dopiero z górą pół tysiąca lat później stały się częścią Bielan. 

Porównanie treści obu przywilejów 
naprowadza na najstarsze zapisy miejsco-
wych nazw, pozwalając na dosyć precy-
zyjną ich lokalizację, czego jednak wcze-
śniej nikt nie uczynił. Głównym obiek-
tem donacji z roku 1639 była więc Polko-
wa Gora, nazewniczo związana z odległą 
od niej wsią Polków (Polików), która od 
Średniowiecza istniała na gruntach po-
łożonych między Rudą a późniejszym 
Żoliborzem. Jak zapisano, szerokość tej 
góry na zachodzie wyznaczała via (droga) 
Niwkowa, która sąsiadowała z villae Mło-
ciny (wsią Młociny), rozpoczynając się od 
Wisły i ciągnąc na południe, aż ad viam 
privatam (drogi prywatnej) Kiełbaśna. 
Szerokość góry na wschodzie wyznacza-
ła dolina, która sięgała do drogi Kiełba-
śniczej od północy. Na południu długości 
Polkowej Góry odpowiadała wspomniana 
dolina, kończąca się przy drodze Niwko-
wej. Tej ostatniej dotyczy nieco zagadko-
wa uwaga, w myśl której zawierała ją  
w sobie droga Kiełbaśna. Od północy 

sujących wniosków. Najbardziej prawdo-
podobny odnosi się do drogi Kiełbaśnej, 
które to miano kojarzy się z rowem Kieł-
basa, naniesionym na plan okolic War-
szawy z 1820 r. Jeszcze po ostatniej woj-
nie Kiełbasą nazywano osadę w miejscu 
dzisiejszego bazarku przy Wolumenie,  
a rzut oka na wspomnianą mapę natych-
miast tłumaczy tę niecodzienną nazwę, 
która odnosiła się do przypominającego 
kształtem kiełbasę wąwozu Potoku Bie-
lańskiego. Do dziś przetrwał on tylko na 
terenie Lasu Bielańskiego, a wspomniana 
droga Kiełbaśna musiała biec albo przy 
rowie, albo nieopodal niego, bliżej obec-
nej ul. Dewajtis. Droga Niwkowa z dawna 
nie istnieje, ale rozpoczynając bieg od 
strony Wisły i Młocin, musiała przecinać 
tereny dzisiejszego Lasu Bielańskiego, 
ciągnąc się po zachodniej stronie góry do 
drogi Kiełbaśniczej, a więc w pobliże 
rowu Potoku Bielańskiego. W jakiś spo-
sób jedna droga stawała się kontynuacją 
drugiej przy południowym zboczu góry. 

Tekst przywileju fundacyjnego z 1639 r. w Metrykach Koronnych | AGAD

południowej to po prostu obniżenie tere-
nu między wzniesieniem a Wisłą. Ten 
sam przywilej wymienia jeszcze kilka 
obiektów nazewniczych i topograficz-
nych, które weszły w skład uposażenia 
zakonu. Były to pastwiska położone mię-
dzy Polkową Górą a brzegiem rzeki, młyn 
zwany Ruda, który z pewnością funkcjo-
nował na rzeczce Rudawce, a także dwa 
miejsca nadające się do urządzenia sta-
wów i „rybnika”, znajdujące się między 
drogą Kiełbaśną a Traktem Zakroczym-
skim (dziś ulice Marymoncka i Pułkowa 
vel Pólkowa), nieopodal Pszennego Mły-
na. Już o sto lat późniejszy, a jednocześnie 
najstarszy plan okolic Warszawy nie po-
zwala precyzyjnie zidentyfikować tych 
budynków ani sadzawek, choć niewyraź-
ny zarys sugeruje, że w 1732 r. istniała 
jeszcze droga Niwkowa, wszakże urwana 
w biegu do Młocin i porośnięta lasem.  
W dokumencie z 1641 r. ponownie wy-
mieniono młyn nazwany Ruda oraz przy-
daną ojcom przez króla wieś Polków. 

Oryginalny akt królewski z 1641 r.  | AGAD

granicę wzniesienia zamykało od wscho-
du podnóże góry, ciągnące się do drogi 
Niwkowej. Ten opis, choć nieco zawiły, 
pozwala jednak na wyciągnięcie intere-

Miano „Niwka” oznaczało niewielkie pole 
uprawne, co sugeruje, iż droga przynaj-
mniej w części nie biegła przez las. Do-
lina po stronie wschodniej i częściowo 

Naszym Czytelnikom możemy zapre-
zentować oba dokumenty, z których ten 
oryginalny zapewne nieprędko znów uj-
rzy światło dzienne.
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Proseniorskie Bielany
Dzielnicę Bielany zamieszkuje blisko 40 tys. seniorów.  

Od lat ich potrzeby traktowane są z szacunkiem i życzliwością. 

Wokół nich zgromadziła się grupa ludzi, stowarzyszeń i funda-

cji, które przy wsparciu dzielnicy zapewniają starszym miesz-

kańcom nie tylko pomoc, ale organizują również czas wolny.  

W połowie września Grzegorz Pietruczuk, burmistrz Bielan, 

otrzymał wyróżnienie za całokształt pracy na rzecz seniorów 

przyznane przez Warszawską Radę Seniorów.
Bartłomiej Frymus

Wyróżnienie to nie byłoby to możliwe 
bez zaangażowania wielu osób z Wydzia-
łu Spraw Społecznych i Zdrowia, Ośrod-
ka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany, 
w tym Ośrodków Wsparcia Seniora nr  
1 i 2, Bielańskiego Ośrodka Kultury, Bi-
blioteki Publicznej i CRS Bielany. Od lat 
wszystkie one konsekwentnie organizują 
starszym mieszkańcom nie tylko pomoc, 
ale również czas wolny.

Nasza dzielnica słynie m.in. z Bielań-
skiej Akademii Seniora, która realizuje 
zadania określone w programie Warsza-
wa Przyjazna Seniorom. Zajęcia mają na 
celu aktywizowanie osób starszych, upo-
wszechniają ofertę kulturalną, sportową  
i artystyczną. W Akademii nie brakuje 
wykładów, warsztatów, kursów, zajęć 
edukacyjnych i rekreacyjnych, a także 
ogólnorozwojowych. Odbywają się też 
spotkania z ludźmi sztuki, kultury, na-
uki, a także wycieczki autokarowe, kursy 
doskonalenia pływania i Nordic Walking. 
W każdej edycji Bielańskiej Akademii 
Seniora przewidzianych jest ok. 120 
miejsc. Szczegółowe informacje w spra-
wie zapisów można uzyskać pod nr tel. 
501637375.

W naszej dzielnicy organizujemy także 
plebiscyt Miejsce Przyjazne Seniorom. 
Zgłoszeń miejsc, które powinny uzyskać 
certyfikat, dokonują bielańczycy w wieku 
powyżej 60. roku życia. Certyfikat przy-
znawany będzie w następujących katego-
riach: Uniwersytety Trzeciego Wieku, 
kulturalne, edukacyjne, sportowo-rekre-
acyjne, turystyczne, ekologiczne, opie-
kuńcze, kluby Seniora, instytucje usłu-
gowe, placówki służby zdrowia. Zgłosze-
nia do konkursu przyjmowane będą od 
15 sierpnia do 30 września 2020 r., decy-
duje data wpływu. Ogłoszenie wyników 
wraz z wręczeniem certyfikatów odbywać 
się będzie podczas uroczystej gali zorga-
nizowanej przez Urząd Dzielnicy Bielany 
m.st. Warszawy.

Życie seniora to także rozrywka. W tym 
roku odbyły się Bal Karnawałowy Bielań-
skich Seniorów oraz Dzień Babci i Dziad-
ka. 

W naszej dzielnicy prężnie działa także 
Rada Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. 
Warszawy, która od urzędu otrzymuje 
wsparcie organizacyjne i administracyj-
ne, a także pomoc w realizacji podejmo-
wanych przez Radę inicjatyw. Ogromną 
popularnością cieszy się także organizo-

wany przez Zarząd Dzielnicy Bielany od 
15 lat Jubileusz Długoletniego Pożycia 
Małżeńskiego „Złote Gody”. Co roku 
oprócz par obchodzących jubileusz pięć-
dziesięciolecia do udziału w uroczystości 
zgłaszają się pary także z dłuższym sta-
żem małżeńskim, 60- a nawet 70-letnim. 
Co roku do udziału w uroczystości  zgła-
sza się około 50 par dostojnych jubilatów.

Poza Urzędem Dzielnicy Bielany swoje 
działania na rzecz seniorów podejmuje 
także Ośrodek Pomocy Społecznej, który 
trzyma pieczę nad dwoma ośrodkami 
wsparcia dziennego dla seniorów – w alei 
Zjednoczenia 13 przy Wrzecionie 5A. 
Owds-y są miejscami przeznaczonymi 
dla osób starszych zamieszkujących 
dzielnicę Bielany. Misją Ośrodka jest 
służenie seniorom wszechstronną, pro-
fesjonalną pomocą. Wizja Ośrodka to 
miejsce przyjazne seniorom, nowocze-
sne, świadczące profesjonalne usługi na 
rzecz wzrostu jakości życia osób star-
szych, elastyczne, wychodzące naprzeciw 
potrzebom najstarszych Bielańczyków, 
miejsce z bogatą, różnorodną ofertą zajęć 
aktywizujących ale jednocześnie z domo-
wą, pełną życzliwości atmosferą. W ra-
mach owds funkcjonują m.in. Klub Se-
niora, Grupa Wsparcia i Świetlica dla 
Opiekunów i Osób Chorych na Chorobę 
Alzheimera, Koło Dzielnicowe Warszawa 
Bielany Związku Kombatantów RP  
i BWP. W ramach działalności Ośrodka 
jest także możliwość pobytu dziennego 
dla osób korzystających z zajęć terapeu-
tycznych oraz posiłków – śniadania  
i dwudaniowego obiadu. W ramach po-
bytu dziennego seniorzy korzystają  
z zajęć ruchowych oraz zajęć aktywizu-
jących (np.: zajęcia integracyjne, śmie-
choterapia, muzykoterapia, trening pa-
mięci, hortiterapia), otrzymują również 
śniadanie i dwudaniowy obiad. W okresie 
letnim zdecydowana większość zajęć 
odbywała się w ogrodzie sąsiedzkim, 
który wspólnie tworzą i pielęgnują senio-
rzy i okoliczni mieszkańcy. Udało się 
również wznowić współpracę z Filhar-
monią, dzięki czemu chętni podopieczni 
ośrodka mogli za niewielką kwotę zaku-
pić bilety na koncert. Część najmniej 
sprawnych ruchowo osób dowożona jest 
do Ośrodka samochodem. Podopieczni 
Ośrodka integrują się z mieszkańcami 
dzielnicy m.in. podczas pikników „Witaj 
Lato na Bielanach”, „Żegnaj Lato na Bie-
lanach”, prowadząc międzypokoleniowe 
stoisko. Uczestnicy biorą udział w licz-

nych wycieczkach turystycznych i kultu-
roznawczych oraz spacerach varsavini-
stycznych m.in. do Planetarium, Cen-
trum Nauki Kopernik, do Powsina, Kon-
stancina, Kozienic, do Zamku Królew-
skiego, Łazienek Królewskich. Seniorzy 
mają możliwość korzystania z „Wczasów 
dla Seniorów”. W czasie pandemii Ośro-
dek Wsparcia dla Seniorów Nr 2 ul. Wrze-
ciono 5A prowadził działania pomocowe, 
dostarczając seniorom śniadania oraz 
ciepłe posiłki do domów. Ponadto pracow-

nicy robili seniorom drobne zakupy, za-
opatrywali  w leki, przygotowywali śnia-
dania, szyli  maseczki ochronne, poma-
gali w radzeniu sobie z uciążliwościami 
epidemii. Dodatkowym działaniem było 
wsparcie seniorów poprzez  stały kontakt 
telefoniczny, przekazywanie seniorom 
aktualnych zaleceń sanitarno-epidemio-
logicznych oraz wspierająca rozmowa. 
Pracownicy prowadzą dla seniorów zaję-
cia on-line z języka angielskiego i  trenin-
gu pamięci.

Burmistrz Grzegorz Pietruczuk, przewodnicząca Bielańskiej Rady Seniora Krystyna Żebrowska i wiceprezydent Paweł Rabiej na rozdaniu tegorocznych wyróżnień Miejsce 
Przyjazne dla Seniora | fot. Małgorzata Sokół

Pułapka nadziei
Bardzo często osoby stykające się  
z problemem przemocy domowej zadają 
sobie pytanie: jak to jest, że pomimo tylu 
cierpień i szkód osoba doświadczająca 
przemocy pozostaje w bliskiej relacji ze 
sprawcą jej cierpienia. Badacze zajmujący 
się problematyką przemocy w rodzinie 
stwierdzili, że za to zjawisko odpowiada 
swoista cykliczność.

 Można wyróżnić trzy niezależne fazy 
wyżej wymienionego cyklu, które zmie-
niają się, jeżeli chodzi o czas ich trwania 
oraz nasilenie agresji. W pierwszej z nich 
po okresie pozornego spokoju, osoba 
bliska staje się napięta i stale poirytowa-
na. Najmniejszy drobiazg wywołuje jej 
złość, często robi awantury i prowokuje 
kłótnie. Osoba krzywdzona, zauważając 
to, stara się opanować sytuację – uspoka-
ja, usiłuje spełnić wszystkie zachcianki, 
wywiązywać się z obowiązków. Często 
przeprasza sprawcę. Zastanawia się, co 
może zrobić, aby zapobiec wyrządzeniu 
krzywdy.

 W drugiej fazie dochodzi do wybuchu 
agresji. Sprawca wpada w szał i wyłado-
wuje skumulowane emocje. Osoba po-
krzywdzona czuje się bezsilna i bezradna, 
odczuwa do siebie złość, że temu nie 
zapobiegła. Dodatkowo ma przekonanie, 
że sprawca stoi poza prawem.

Najważniejsza z punktu widzenia py-
tania postawionego na początku tego 

artykułu jest faza trzecia, gdy sprawca 
wyładował swoją agresję i wie, że posunął 
się za daleko. W mgnieniu oka staje się 
inną osobą. Okazuje skruchę. Tłumaczy, 
że był to jednorazowy incydent, który się 
już nie powtórzy. Okazuje ciepło i miłość, 
upodabnia się do swojego obrazu z po-
czątków znajomości. I w tym momencie 
dzieje się coś, co osobę doświadczającą 
przemocy zatrzymuje w krzywdzącym 
związku – pojawia się nadzieja, że prze-
moc się już nigdy nie powtórzy, znów 
czuje się ona ważna i kochana. Rzeczy-
wistość pokazuje jednak, że koło toczy 
się dalej i ponownie dochodzi do krzyw-
dzącego odreagowania emocji (z powodu 
nieumiejętności regulowania emocji 
przez osobę stosującą przemoc). Nie war-
to więc odkładać decyzji o zmianie sche-
matu życia rodziny na później. Pułapka 
nadziei przychodzi co jakiś czas i pojawia 
się przekonanie: „od dziś będzie zupełnie 
inaczej”.

Decyzja o zmianie sytuacji, która ma 
miejsce od wielu lat, nie jest jednak łatwa 
i często wymaga pomocy z zewnątrz. 
Dlatego często konieczna jest zarówno 
interwencja psychologiczna jak i pomoc 
prawna, by bezpiecznie stawiać kolejne 
kroki na drodze ku pożądanej zmianie 
zachowania u bliskich i własnego spoko-
ju.

Pomoc taką można uzyskać bezpłatnie 
w Punkcie Informacyjno-Konsultacyj-
nym Dzielnicy Bielany przy ul. Żerom-
skiego 29, nr tel. (22) 325 44 11. 
Marta Ziętek
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Jak kwiaty, to tylko z Chomiczówki
Przedstawiamy bielańskich przedsiębiorców i punkty usługowe, które działają 
od lat lub niedawna – ale są uwielbiane przez mieszkańców. Dziś część pierw-
sza. Poznajcie więc jedną z najdłużej działających kwiaciarni na Chomiczówce.
Anna Urbańska

Był wrzesień 1978 r. Na Chomiczówce 
trwała jeszcze budowa bloków z wielkiej 
płyty. Osiedle było jak większość powsta-
jących w tamtych czasach, z nieco księ-
życowym krajobrazem – wydeptane traw-
niki, żadnych kwitnących klombów. Tym-
czasem w jego samym sercu powstał 
pawilon z nowoczesnymi wówczas prze-
szkleniami i markizami chroniącymi 
przed słońcem. Na ogromnej wystawie 
wazony z kolorowymi kwiatami. Takie 
były początki jednej z najdłużej działają-
cych na Chomiczówce kwiaciarni. Dziś 
prowadzi ją już drugie pokolenie.

Dlaczego akurat Bielany? – Teściowie 
zamieszkali na Chomiczówce i postano-
wili otworzyć tu kwiaciarnię. Wciąż 
mieszkają na osiedlu, dosłownie w bloku 
obok – wyjaśnia pani Natalia Ruczkow-
ska, która obecnie odpowiada za rodzinny 
interes. Przez 36 lat kwiaciarnię prowa-
dziła z powodzeniem pani Maria Rucz-
kowska, kilka lat temu pałeczkę przeka-
zała synowej.  

Pawilon, usytuowany na rogu ulic Jo-
sepha Conrada i Pabla Nerudy, jest jed-
nym z najbardziej kojarzonych miejsc na 
osiedlu. To tu w dni popularnych imie-
nin, na zakończenie roku szkolnego  
i przed świętami ustawiają się w kolejki. 
W tym roku w Dniu Matki przed budyn-
kiem wił się wyjątkowo długi ogonek i to 
wcale nie tylko ze względu na obowiązu-

jący dystans. U państwa Ruczkowskich 
można kupić klasyczne bukiety, ale też 
f lorystyczne nowinki. Co najbardziej 
traf ia w gust mieszkańców Bielan?  
– Mamy dużo nowości z Holandii, ale 
prawdę mówiąc, większość osób jest przy-
wiązana do klasyki. Egzotyczne kwiaty 
schodzą słabo, za to tulipany cieszą się 
niesłabnącym zainteresowaniem. Do łask 
wróciły goździki, istne terminatorki  
w wazonach. Jednak prawdziwą królową 
pozostaje róża – mówi pani Natalia. Wie-
lu klientów ma wiedzę na temat symbo-

liki kwiatów i kieruje się nią, wybierając 
bukiety. Stąd mniejsze zainteresowanie 
np. kwiatami żółtymi, mającymi ozna-
czać zazdrość.  

W ofercie są zarówno kwiaty cięte, jak 
i ogrodowe, a nawet zioła w doniczkach. 
Pani Natalia nie boi się wyzwań i zamó-
wień specjalnych. – Latem szukałam 
białych niecierpków odmiany SunPa-
tients i określonego gatunku pelargonii. 
W sklepach ogrodniczych odprawiano 
mnie z kwitkiem, dopiero pani Natalia 
powiedziała „jasne, sprowadzimy”. Dwa 

Kwiaciarnia na rogu Conrada i Nerudy działa do dziś | fot. Sylwester Korzeniewski

Recenzja lokalu

Francja na 
Bielanach

Będąc we Francji, nie sposób oprzeć się 
urokowi małych kafejek, które można 
spotkać dosłownie na każdym kroku. 
Niezależnie do której z nich wejdziemy, 
zastaniemy w niej – oprócz lokalnych 
przysmaków – stałych bywalców, kelnera, 
który wie, co zazwyczaj zamawiają jego 
goście, i patrona, czyli z francuskiego 
języka, właściciela kawiarni. To właśnie 
poczucie wspólnoty sprawia, że dusza 
lokalu tętni życiem, a atmosfera jest 
wręcz nie do podrobienia. Dlatego też 
francuskie kafejki są jedyne w swoim 
rodzaju, w tym i ta na Bielanach.

Café de la Poste to jednak znacznie 
więcej niż tylko miejsce, gdzie zjemy 
wyborną oryginalną francuską bagietkę 
i wypijemy dobrą kawę. Tatiana Fremond, 
patronka Café de la Poste, która jest pół 
-Polką, pół-Francuzką, tworząc bielańskie 

Nasi przedsiębiorcy
dni później dostałam na komórkę zdjęcia 
świetnych jakościowo sadzonek i wycenę 
z pytaniem o akceptację. Pełen profesjo-
nalizm i życzliwe podejście do klienta to 
znak rozpoznawczy naszej kwiaciarni  
– ocenia jedna z mieszkanek Bielan. 

Kwiaciarnia znajduje się niemal na 
wprost popularnego bazarku, na którym 
sprzedawcy oferują także kwiaty. Czy 
takie sąsiedztwo nie utrudnia prowadze-
nia biznesu? – Dla każdego z nas starczy 
miejsca – mówi z uśmiechem pani Nata-
lia. – Mamy zresztą trochę innych klien-
tów – dodaje. W kwiaciarni dostaniemy 
profesjonalnie ułożoną wiązankę, pod-
kreślającą urodę kwiatów, w dodatku są 
one przechowywane w odpowiednich 
warunkach, dzięki czemu dłużej pozo-
stają świeże. Nie ma mowy o takich błę-
dach jak trzymanie bukietów w foli pod-
czas upałów. Kwiaciarnia ma także stronę 
internetową, przez którą można zamówić 
wycenę zamówienia. 

Dla lokalnych przedsiębiorców nade-
szły ciężkie czasy. Konkurencję stanowią 
nie tylko bazary, ale również supermar-
kety i galerie handlowe. Rynek spustoszył 
też COVID-19. Czy w czasach epidemii 
kupujemy kwiaty? – To trudny czas  
– przyznaje pani Natalia. – W sytuacjach 
kryzysowych myślimy przede wszystkim 
o zakupach spożywczych, lekarstwach, 
względnie potrzebnej odzieży. Kwiaty nie 
są artykułem pierwszej potrzeby. W do-
datku w pierwszych miesiącach epidemii, 
podobnie jak inne punkty, musieliśmy 
zawiesić działalność – opowiada Natalia 
Ruczkowska. Teraz sytuacja powoli wraca 
do normy. Mieszkańcy Bielan, jednej  
z najbardziej zielonych dzielnic Warsza-
wy, po prostu kochają kwiaty i trudno jest 
z nich zrezygnować. Tym bardziej że, jak 
zauważa pani Natalia, kwiaty dla wielu  
z nas stały się najlepszym sposobem na 
poprawę nastroju.

bistro wraz z mężem Laurentem, idealnie 
oddała to, co w obu kulturach jest najpięk-
niejsze – tradycyjną polską gościnność  
i francuski styl „joie de vivre”, czyli naukę 
czerpania radości z prostych chwil co-
dziennego życia. Właścicielka śmieje się, 
że miejsce jest wręcz “francuskie do bólu” 
ze względu na typowe dla Francji menu, 
w tym “najbardziej śmierdzące sery”.  
Z głośników sączy się zaś przyjemna 
francuska muzyka, a w karcie znajdziemy 
wszystkie charakterystyczne przekąski  
i desery, które pani Tatiana zna z dzieciń-
stwa spędzonego we Francji. Pijąc kawę 
bądź naturalne wino, na ścianach podzi-
wiać można również stare fotografie  
z winobrania rodziny właścicielki.

Silnym polskim akcentem są zaś stali 
bywalcy w różnym wieku i już nie tylko 
z Bielan, ale także i z innych dzielnic 
Warszawy, którzy obecnie, siedem lat od 
dnia otwarcia, tworzą tu jedną wielką 
rodzinę, otwartą na przyjęcie do niej 
kolejnych gości. Menedżerka kawiarni 
pani Magda zna zresztą preferencje sma-
kowe każdego, kto przyjdzie tu nawet 
zaledwie kilka razy, przez co faktycznie, 
można poczuć się tu jak w domu. Jeśli 

jednak nie ma czasu, aby usiąść przy 
stoliku i delektować się np. jambon-beur-
re, czyli kultową francuską kanapką  
z szynką, Café de la Poste można potrak-
tować jako delikatesy i kupić wszystkie 
ulubione smaki, by zabrać kawałek Fran-
cji do własnego domu. 

Plany na przyszłość? Pani Tatiana ma-
rzy o tym, aby kawiarnia powróciła do 
dawnych, dłuższych godzin funkcjono-
wania sprzed pandemii. Café de la Poste 

poszukuje więc aktualnie nowych pra-
cowników, którzy równie mocno poko-
chają klimat tego miejsca i sprawią, że 
magiczne wieczory w tym miejscu znów 
staną się codziennością. CV można wy-
syłać na adres biuro@cafedelaposte.pl.

Café de la Poste znajduje się na placu 
Konfederacji, przy ul. Schroegera 72. 
Lokal czynny jest w codziennie w godzi-
nach 8-18. 
Iwona Sobczak

fot. Cafe de la Poste
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Bieg Hutnika po raz czwarty

Czwarta edycja Przeszkodowego Biegu 
Hutnika odbędzie się zgodnie z planem. 
Industrialna przygoda wystartuje w dniu 
11 października (niedziela) o godz. 9.  
Z powodu aktualnych obostrzeń związa-
nych z pandemią koronawirusa organi-
zatorzy wprowadzili rozwiązania zwięk-
szające bezpieczeństwo sanitarne uczest-
ników. Wydłużono czas startu między 
kolejnymi grupami zawodników. Ponad-
to, wszystkie osoby przebywające na tere-
nie Huty ArcelorMittal Warszawa zobo-
wiązane będą nosić maseczki ochronne, 
które będzie można zdjąć dopiero przed 
samym startem. Wyznaczone zostaną 
specjalne punkty ze środkami dezynfe-
kującymi, a wolontariusze pilnować będą 
bezpiecznego dystansu pomiędzy biega-
czami (między innymi w strefie biura 
zawodów).

Dłuższa trasa, więcej wrażeń
W tym roku organizatorzy biegu posta-

nowili wydłużyć jego trasę. Zawodnicy 
będą mieli do pokonania dystans ponad 
12 km. Część zmagań toczona będzie  
w nowych, nieznanych dotąd rejonach 
Huty ArcelorMittal Warszawa. Na uczest-
ników czekać będą przeszkody i utrud-
nienia wynikające nie tylko z ukształto-
wania terenu, ale również stworzone  
z części dostępnej, hutniczej infrastruk-
tury oraz znajdujących się tam elemen-

Tegoroczna edycja Przeszkodowego Biegu Hutnika odbędzie się na dłuższym dystansie 
niż poprzednio. Uczestnicy zmagań będą musieli pokonać ponad 12-kilometrową trasę, 
która odsłoni nieznane dotąd zakątki warszawskiej Huty oraz szereg przeszkód.

tów. 
– Nie chcemy zdradzać zbyt wielu 

szczegółów. Urok tego biegu polega na 
tym, co nieznane. Zawodnicy, wbiegając 
lub wybiegając z kolejnej hali, nie wiedzą, 
co ich spotka. Chcąc rozbudzić ich wy-
obraźnię oraz apetyty, napomkniemy je-
dynie, że czołganie nie ograniczy się 
wyłącznie do trawy i kolczastych zasie-
ków, a jedno z wyzwań obejmie między 
innymi stary, leżący komin. To będzie 
prawdziwa próba sił i charakterów – prze-
konuje Sławomir Jagnyziak, dyrektor 
sportowy Przeszkodowego Biegu Hutni-
ka.

Jak twierdzą organizatorzy, na długiej, 
ponad 12-kilometrowej trasie, stanowiacej 
połączenie elementów dobrze znanych  
z poprzednich tras biegowych, trzeba 
będzie podejmować wyzwania, osłabiają-
ce charaktery i ciała uczestników. Pod-
czas zmagań dominować będą  przeszko-
dy ogólnorozwojowe, wymagające od 
uczestników pełnego arsenału sprawno-
ści. – Na pewno nie obejdzie się bez 
przenoszenia, dźwigania czy skakania  
– dodaje Sławomir Jagnyziak. Biegacze 
muszą być również przygotowani na 
utrudniające rywalizację błoto, doły  
z lodowatą wodą oraz wszechobecny gruz 
i żwir. Liczba uczestników została ogra-
niczona do 360 osób. Po osiągnięciu za-
kładanego poziomu frekwencji, zapisy 

elektroniczne zostaną wstrzymane. 

Stalowe Zawody przygotują do biegu
Jednym z etapów przygotowań do Prze-

szkodowego Biegu Hutnika będą zapla-
nowane na dzień 26 września „Stalowe 
Zawody”. Rywalizacja crossfit odbędzie 
się w Beach Bar Aquatica przy ul. Wy-
brzeże Helskie. Uczestniczący w niej 
śmiałkowie będą wykonywać zadania 
skonstruowane z klasycznych zestawów 
wchodzących w skład treningu crossfit. 
O ich specyfice dowiedzą się od organi-
zatorów dopiero przed startem, ale  

z pewnością nie zabraknie typowych 
elementów takich jak: podnoszenie sztan-
gi, przenoszenie ciężkich rzeczy czy pod-
ciąganie się na drążku. Udział w zawo-
dach jest bezpłatny, a limit uczestników 
wynosi 100 osób.

Równocześnie, wzorem lat poprzed-
nich, organizowany będzie Bieg Hutnicz-
ka dla najmłodszych miłośników przygo-
dy oraz mocnych wrażeń. W zależności 
od kategorii wiekowej pokonywać oni 
będą trasę na dystansach od 600 do 1600 
m. Z powodu trwającej pandemii zmaga-
nia na torze przeszkód dla dzieci przybio-
rą formułę testu sprawnościowego bez 
oficjalnej klasyfikacji oraz dekoracji na 
podium. Wciąż trwają zapisy do obu 
biegów (www.zapisyonline.com/wydarze-
nie/135,iv-przeszkodowy-bieg-hutnika). 
Zapisy do Stalowych Zawodów znajdzie-
cie na www.zapisyonline.com/wydarze-
nie/225,i-stalowe-zawody-by-hutnik,  
a więcej informacji na stronie bieghutni-
ka.pl.
komunikat prasowy

fot
. m

ate
ria

ły 
pra

sow
e

Sp or t

Bieg Dzika w czasie epidemii
Po raz piąty rozegrano Bielański Bieg 
Dzika. Zgodnie ze wszystkimi obostrze-
niami sanitarnymi rywalizowano na dy-
stansie 5 i 10 km oraz w kategorii nordic 
walking.

Tegoroczna edycja biegu ze względu na 
wirusa była wyjątkowa. Posiłki podawane 
w zapakowanej formie, starty w falach, 
limit uczestników, pomiar temperatury 
– to tylko niektóre ze środków zapobie-
gawczych, jakie zastosowano w obliczu 
epidemii.

Zawody udało się rozegrać bez zbęd-
nych utrudnień i uszczerbku na atmos-
ferze. Na dystansie 5000 m zwyciężyli 
Michał Kawa i Justyna Kostrzewska. Na 
dwukrotnie dłuższej trasie najlepsi byli 
Michał Orzeł i Jolanta Woźniczka.  
W tegorocznej edycji, aby uniknąć dłu-
gich dekoracji i skupisk ludzi zrezygno-
wano z rozstrzygnięć w kategoriach wie-
kowych. W zmaganiach nordic walking 
najlepsi byli Marcin Tomczak i Marta 
Szewczyk. Zawody były także okazją do 
spotkania bielańskiej grupy biegowej 

Naprzód Młociny, tradycyjnie licznie re-
prezentowanej podczas zawodów.

– Spotykamy się tutaj po raz piąty. Jak 
zwykle tradycyjnie już w Biegu Dzika 
przywitała nas wspaniała pogoda. Cieszę 
się z tego, że udało nam się zrobić dużą 
sportową imprezę, przy zachowaniu 

wszelkich zasad bezpieczeństwa dla jej 
uczestników. Gratuluję wszystkim spor-
towej rywalizacji – podsumował bur-
mistrz Grzegorz Pietruczuk, który hono-
rował najlepszych biegaczy na dystansie 
10 km.
Mateusz Gotz

W Radomiu rozegrano mistrzostwa Pol-
ski seniorów w zapasach. Z dobrej strony 
zaprezentowali się zawodnicy AZS AWF 
Warszawa. Drużyna z Bielan do stolicy 
wróciła z sześcioma medalami. 

Najwięcej powodów do radości mieli 
zapaśnicy Akademików w konkurencji 72 
kilogramów, gdzie na podium stanęło aż 
dwóch zawodników AZS AWF Warszawa. 
Ze złotych medali cieszyli się Roman 
Pacurkowski i Artemii Utochkin. 

W klasyfikacji drużynowej 17 zapaśni-
ków z Bielan uczestniczących w zawo-
dach zajęło trzecie miejsce. AZS AWF 
Warszawa uplasował się za gospodarzami 
oraz zespołem z Piotrkowa Trybunalskie-
go.  Wyniki w pierwszych piątkach za-
wodników AZS AWF Warszawa: 1. Ro-
man Pacurkowski – 72 kilogramy, Arte-
mii Utochkin – 82 kilogramy. Seweryn 
Szreder – 87 kilogramów, Igor Zakhar-
czuk – 72 kilogramy, Patryk Kamiński  
– 97 kilogramów, Dominik Krawczyk  
– 130 kilogramów, 5. Filip Kruszewski  
– 55 kilogramów, 5. Adam Gardzioła – 82 
kilogramy. 
Mateusz Gotz

MEDALIŚCI Z BIELAN

fot. Bielany na Start
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Fabisiak: Dwie racje
Warszawiak zapytany, z czym 
kojarzą mu się Bielany, odpo-
wie, że z Lasem Bielańskim, 
Hutą i górką śmieciową  
w Radiowie. Po namyśle wy-
mieni jeszcze nasze wyższe 
uczelnie i Szpital. 

Huta Warszawa, niegdyś symbol nie-
trafionej inwestycji, to dzisiaj nowoczesne 
przedsiębiorstwo Huta ArcelorMittal 
wpisujące się swą blisko 70-letnią historią 
w krajobraz i życie bielańskiej społeczno-
ści. Wysypisko śmieci ma gorsze konota-
cje w społeczności bielańskiej, mimo, że 
jest już zamknięte. Jednak zarówno na-
tężenie odoru, jak i hałasu nadal, w opinii 
mieszkańców, przekraczają dopuszczalne 
normy, więc i podejrzenia kierowane są 
dalej, w stronę wysypiska i pobliskich  
bielańskich przedsiębiorstw. Te z kolei 
udowadniają, że zastrzeżenia i pomówie-
nia są niesłuszne, a na dowód swej praw-
domówności przedstawiają wyniki ba-
dań, przeprowadzanych przez sanpeid. 
Stajemy więc przed dwoma racjami: 
mieszkańców i przedstawicieli przedsię-
biorstw, którzy, zamiast satysfakcji z fak-
tu zamieszkiwania czy pracy w naszej 
miłej i spokojnej dzielnicy odczuwają 
dyskomfort i rozterki. Mieszkańcy pół-
nocnej części dzielnicy mówią, że do-
kuczliwy jest odór, wydobywający się  
z pobliskiej kompostowni i nie tylko. Ci, 
którzy mieszkają w nowym osiedlu blisko 
Huty, uskarżają się na hałas powodowany 
przez transport samochodowy i ten zwią-
zany z produkcją stali. Nie sposób nie 
zgodzić się, że te uciążliwości  obniżają 
jakość i standard ich życia.  Druga strona, 
posądzana o sprawczość tych niewygód, 
czuje się niesł usznie pomawiana.  
W rozmowie z Prezesem Huty dowiadu-
ję się, ze władze przedsiębiorstwa rygo-
rystycznie przestrzegają przepisów sane-
pidu a do tego płacą, idące w miliony, 
podatki na rzecz dzielnicy, co stanowi 
niebagatelny procent jej budżetu. Podob-
ne argumenty przedstawia właściciel 
Bysia, firmy zajmującej się gospodarką 
odpadami. Urodzony i wychowany na 
Bielanach prezes Bysia, p. Wojciech Byś-
kiniewicz związany jest emocjonalnie  
z dzielnicą. Tu zbudował swoją firmę, 
posiłkując się wyłącznie polskim kapita-
łem, i wyposażył ją w najnowocześniej-
sze, bezpieczne środowiskowo urządze-
nia. Obydwa przedsiębiorstwa zatrudnia-
ją po kilkuset pracowników, w dużej 
mierze mieszkańców Bielan. Niekwestio-
nowanym jest fakt, że obydwie  firmy to 
dobro ekonomiczne, a w przypadku Huty 
także kulturowe dzielnicy. Przez lata ten 
zakład pracy stworzył środowisko hutni-
ków, którzy nadal identyfikują się ze 
swym obecnym lub byłym miejscem 
pracy i współtworzą  jego historię. To 
powołane przez brać hutniczą Stowarzy-
szenie wystąpiło z inicjatywą, moim zda-

niem bardzo słuszną, przemianowania 
stacji Metra Młociny na Metro Młociny 
– Huta. 

Warto zauważyć, że na całym świecie 
obrzeża miast otacza infrastruktura ko-
munalna i strefa ekonomiczna i na całym 
świecie prowadzone są żmudne konsul-
tacje, w wyniku których ustala się ze 
społecznością lokalną warunki rozpoczy-
nania nowych inwestycji. Przy czym 
przestrzeganie prawa i stosowania się do 
jego wymogów jest potem w realizowanej 
inwestycji bardzo rygorystycznie prze-
strzegane. Programy chroniące środowi-
sko naturalne, w tym przede wszystkim 
człowieka, muszą być akceptowane, by 
chronić ludzi przed uciążliwościami 
związanymi z produkcją lub działalno-
ścią  firm. Jak więc godzić różne racje  
i sprzeczne interesy, jak zażegnywać 
powstające i istniejące już konf likty? 
Konflikt może być sposobem rozwiązy-
wania problemów, mówią negocjatorzy 
francuscy, mistrzowie w sztuce konsul-
tacji społecznych, jeśli obydwie jego stro-
ny mają dobre intencje i chcą dojść do 
porozumienia.  

Gorzej, gdy każda ze stron trwa przy 
swoim stanowisku, nie starając się po-
znać i  zrozumieć oponenta. Całkiem źle 
jest, gdy skonfliktowane osoby lub strony 
ulegają manipulacji osób trzecich lub 
same wybierają manipulację jako sposób 
osiągnięcia własnego celu. W doprowa-
dzaniu do porozumienia i zgody społecz-
nej wskazują na ogromną rolę i odpowie-
dzialne zadanie dla władz samorządo-
wych. To na nich spoczywa obowiązek 
nie tylko podejmowania negocjacji pojed-
nawczych, lecz przede wszystkim przed-
stawiania konkretnych rozwiązań, ko-
rzystnych i możliwych do przyjęcia dla 
obydwu stron. Trzeba siadać wspólnie 
przy stole i rozmawiać szczerze i uczciwie 
o realnych w danej sytuacji rozwiąza-
niach. Takie konsultacje i uzgodnienia 
mogą trwać długo, ale od stołu wstajemy, 
gdy czujemy się przyjaciółmi, których nie 
dzieli już problem. Te zasady stosowane 
w  regionie Île-de-France  dają tam dobre 
rezultaty i z dwu racji powstaje jedna. 
Warto próbować, może sprawdzą się i na 
Bielanach. 

Dyżur poselski Posła na Sejm RP Joanny 
Fabisiak odbywa się w poniedziałki od 
godziny 15 po wcześniejszym zapisie te-
lefonicznym 22 828 63 79 lub mailowym 
joanna.fabisiak@sejm.pl

Joanna Fabisiak, 
poseł na Sejm RP

REDAKCJA NIE PONOSI ODPO-
WIEDZIALNOŚCI ZA OPINIE 
PRZEDSTAWIONE W POWYŻ-
SZYM FELIETONIE.
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Gdzie się podział minister oświaty?

Dziś tylko na czterech ulicach mamy 
takie ustrojstwa, na Płatniczej, Granow-
skiej, Cegłowskiej i Szaflarskiej. A kiedyś 
to wszędzie takie były. I my, małe kajtki, 
ganialiśmy za tym facetem, co je załączał, 
wydzierając się: Minister oświaty! Mini-
ster oświaty! Ten, jak tylko to usłyszał, to 
brał kija, którym gaz w lampie odpalał,  
i dawaj, gonić nas. Heca była nie z tej 
ziemi! – śmiał się mój stary przyjaciel. 
Stach Jajecznik z kolei słusznie zauważył, 
że takiego klimatu, jaki był pół wieku 
temu, to już nie ma, choć na jego ulicy 
od przedwojnia stały latarnie elektryczne, 
za Starzyńskiego jeszcze podłączone.  
– I już nie będzie takiego świata, jaki 
znamy! Ulyce równe jak blat stołu, a kie-
dyś kocie łby byli. I wzdłuż chodnika 
rynsztok. Jak ulewa była, to przy krawęż-
niku był rwący potok! Dzielnicowy co 
tydzień nas ganiał, żeby wyrwać trawsko, 
które między kamieniami rosło. To już 
takie zabawne nie było! – pokiwał głową 

Przemysław Burkiewicz

Fot o t eka

Bielańskie gadki

starszy pan. – Do tego pamiętasz pan 
derożkarzy? Sałata w maciejówce siedział 
na koźle swojej karocy, a konik patataj, 
patataj, ze stajni na Wawrzyszewie sobie 
dreptał na Starówkie. Raz nawet na Mło-
ciny konnom lymuzynom sam mistrz 
Wiech przyjechał nasze bielańskie oby-
czaje doglądać! – przypomniał sobie pan 
Poldek. – Teraz dorożkarz jeden jest, ale 
na Powązkach, i to broń Boże nie w parku 
stywnych. Normalnie i regurarnie co-
dziennie rano wyjeżdża z domu, przez 
Przasnyskie i Rydygiera zaiwania na Sta-
rówkie – zaznaczył Stach Jajecznik. Bie-
lańska ferajna wysoce rozczarowała się, 
że „sałaciarz” ma swoją bazę już poza 
granicami naszej dzielnicy. No, właściwie 
na granicy z Żoliborzem, bo przecież 
naszą lokalną „żelazną kurtyną” jest 
aleja Armii Krajowej. – Więc trzeba zrobić 
tak, aby ten kawałek ziemi do Bielan 
przyłączyć! – pan Poldek nałożył na głowę 
zrobioną z ostatniego wydania „Naszych 
Bielan” czapkę napoleońską i przybrał 
postawę wodza wielkiego imperium.  
– Ale jak chcesz to, Poldziu, uskutecznić? 
Wisły kijem nie wrócisz! – żachnął się 
Stach. – Normalnie! Nocą pójdziem, ta-
blice rozgraniczające Żolibórz od Bielan 
przestawim tak, aby chata dorożkarza 
znalazła się w naszem obrembie admini-
stracyjnem! I w ten sposób znów będziem 
mieć armie konną! – rzekł pan Poldek  
i zebrał od swych przyjaciół gromki 
aplauz. 

Czytałeś pan najnowsze nowiny? – pan 
Poldek był wielce podekscytowany. – Na 
Lektykarskiej będą wymieniać lampy. 
Wreszcie będzie widno, ale to i tak nie jest 
to, co być powinno. Bo za moich czasów, 
proszę szanownego pana, to prawie każda 
ulica miała gazowe latarnie. Gustowne, 
zgrabniutkie, a jakie widne! Po zmroku 
było jasno jak w dzień. 

Saga rodzin bielańskich 
Balcerzakowie, Paterowie, Choro-
siowie, Mamajowie – zgłoście się!

Są na Bielanach rody od wieków za-
mieszkujące naszą dzielnicę. Oczywiście 
w XVII czy XVIII wieku były to mazo-
wieckie wsie. Jednak jeszcze w czasie  
I wojny światowej przedmieścia takie 
jak Marymont, Ruda, Kaskada czy Sło-
dowiec zostały włączone do granic ad-
ministracyjnych stolicy, a na początku 
lat 20. XX wieku uzyskały nazwy ulic. 
Po wielu miejscach nie ma śladu. Waw-
rzyszew i Ruda zostały zabudowane 
blokami, do których wprowadzili się 
nowi mieszkańcy. Ale wśród nich są 
także potomkowie tych, którzy żyli tu 
100, 200 czy nawet 300 lat temu. Ich 

nazwiska można odczytać także na licz-
nych nagrobkach Cmentarza Wawrzy-
szewskiego: tam Mamajowie przeplata-
ją się z Balcerzakami, a Chorosiowie  
z Paterami – i tak dalej. Dlatego zapra-
szamy rodziny bielańskie do przysyła-
nia wspomnień i relacji, jak i archiwal-
nych rodzinnych zdjęć. Warto takie 
świadectwa zebrać i przechować dla 
kolejnych pokoleń. A może uda nam się 
z tego materiału stworzyć stałą rubrykę 
w naszym miesięczniku lub nawet książ-
kę o sagach bielańskich rodów? Materia-
ły prosimy wysyłać na pburkiewicz@
um.warszawa.pl lub pocztą tradycyjną 
na adres „Nasze Bielany”, ul. S. Żerom-
skiego 29, 01-882 Warszawa. 
Bartłomiej Frymus

Angielski – egzamin 8-klasisty, matu-
ry, certyfikat FCE, konkursy, korepety-
cje, konwersacje, studenci, tłumacze-
nia. Wieloletnie doświadczenie, 
międzynarodowy certyfikat CAE 
Uniwersytetu Cambridge w Wlk.
Brytanii (poziom zaawansowany), 
efektywnie, dojazd. tel. 609 979 485.

Samotną rencistkę zatrudnię do prac 
domowych 1-2 razy w tygodniu na 3-4 
godziny. Kontakt tel. 22 8349400  
(w godz. 16-19).

Sprzedam trzy szafki kuchenne  
w dobrym stanie: dwie 80x70 cm, 
jedna 80x30 cm. Cena do uzgodnienia,  
tel. 883 590 291.

Małżeństwo szuka mieszkania do 
wynajęcia, najtaniej, w dowolnej 
dzielnicy Warszawy. Kontakt telefo-
niczny po godz. 20, tel. 739 580 874.

Sprzedam łóżko drewniane bardzo 
solidnie wykonane 140 cm x 200 cm  
z zagłówkiem z ratanu, z wysuwaną na 
kółkach skrzynią na pościel. Składa się 
bez problemu na metalowe zaczepy 
(bez śrub). Odbiór własny na Biela-
nach. Łóżko jest w bardzo dobrym 
stanie, tel. 505 316 163.

TABLICA OGŁOSZEŃ

ZAMÓW OGŁOSZENIE BEZPŁATNE  
W „NASZYCH BIELANACH”
Tel. 22 443 47 60 (pon-pt. w godz. 9-15)
lub na pburkiewicz@um.warszawa.pl

Zanim zbudowano ratusz…
W poprzednim numerze „Naszych 

Bielan” przedstawiliśmy piękne foto-
grafie, które pół wieku temu wyko-
nała pani Grażyna Lewińska. Na zdję-
ciach widać jej mamę, która robi za-
kupy na nieistniejącym już bazarku 
u zbiegu ulic Wólczyńskiej i alei Rey-
monta. 

Archiwum rodzinne pani Grażyny jest 
bardzo obszerne, dlatego dziś dzięki jej 
uprzejmości przenosimy się do połowy 
lat 70. XX wieku. – Zdjęcie powstało  
w 1975, może 1976 roku na skwerze, 
którzy znajdował się u zbiegu ulic Że-
romskiego i Jarzębskiego, czyli dokład-
nie tu, gdzie dziś stoi gmach urzędu 
dzielnicy Bielany – mówi pani Grażyna. 
Na zdjęciu widzimy jej mamę, męża oraz 
córki. 

Zachęcamy Państwa do przeglądania 
rodzinnych albumów i wysyłanie zdjęć 
związanych z dzielnicą do naszej Bielań-
skiej Fototeki na adres bielany.fotote-
ka@um.warszawa.pl lub umówienie się 
na zeskanowanie fotografii pod nr tel. 
22 443 47 62.
Na grzyby, na grzyby!

Sezon grzybowy co prawda zbliża się 
ku końcowi, ale warto przypomnieć, że 
jeszcze pół wieku warszawiacy ruszali 
do Lasu Bielańskiego po smakowite 
prawdziwki, podgrzybki czy maślaki.  
W 1966 r. napisała o tym w krótkiej 
notce zapomniana stołeczna popołu-
dniówka „Kurier Polski”. Artykulik 
ilustrowany 
zdjęciem 
pokazuje, że 
zbiory były 
wówczas 
bardzo 
satysfakcjo-
nujące. 
Przemysław 
Burkiewicz


