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STARTUJE REALIZACJA SKWERU INTEGRATOR

STR. 6

Dzielnica odzyskała Rozmawiamy z radnym Tomaszem Herbichem
nielegalnie zajętą
działkę przy Lekkiej
Teraz powstanie tam zielona
przestrzeń do rekreacji i siłownia
plenerowa. Planowane są także
nowe nasadzenia.

czytaj więcej na STR. 5

O tym, jak wyglądają
prace przy budżecie miasta i jak dzielić środki dla
poszczególnych dzielnic
oraz o najpilniejszych
sprawach do załatwienia
dla Bielan rozmawiamy
z Tomaszem Herbichem,
radnym Rady m.st.
Warszawy.

Tomasz Herbich: Trzeba
jednak przyznać, że niestety
nie zanosi się na zmianę do-

tychczasowego stanu rzeczy,
w którym nasza dzielnica
otrzymuje środki nieadekwatnie niskie w stosunku
do obiektywnych potrzeb.
Odniosę się w tym kontekście
do wspomnianego współczynnika
ludnościowo-powierzchniowego. Nasz radny
dzielnicy, Jan Zaniewski,
podczas sesji Rady Dzielnicy
wielokrotnie w imieniu naszego klubu opowiadał się za
takim rozwiązaniem i zwracał

TRZECI SEKTOR
Dziewczyny z Fundacji
Kudłaty Kumpel

PRZEDSIĘBIORCY
Bar Malwa jest z innej
epoki

SPORT
100-lecie MZPN
w klimacie retro

czytaj więcej na STR. 14

czytaj więcej na STR. 9

czytaj więcej na STR. 20

uwagę na to, że Bielany po
raz ostatni osiągnęły poziom
7% nakładów na inwestycje
w 2008 roku. Mamy zatem za
sobą trzynaście lat, w których

z punktu widzenia tego kryterium nasza dzielnica była stale niedofinansowana...

czytaj więcej na STR. 4
STR. 22

Zmiana warty w MRDB
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Na początek

Burmistrz słowem wstępu
GRZEGORZ PIETRUCZUK

Szanowni Mieszkańcy,
Kochani Sąsiedzi,
październik był bardzo aktywnym miesiącem, pod wieloma
względami. Od małych i dużych inwestycji, po nasze wydarzenia kulturalne i dalsze
zazielenianie dzielnicy.
Inwestujemy
w dzielnicę
Zacznijmy od spraw dzielnicy i zacznijmy od pozytywnych rzeczy. Kilka dni temu
poznaliśmy projekt placu
zabaw, który będzie częścią
wielopokoleniowej strefy rekreacji przy ul. Frygijskiej na
Wrzecionie. Architekci inspirowali się twórczością Tima
Burtona. Na placu pojawią
się zabawki wykonane z drewna, przypominające ogromne
grzyby, straszne drzewa czy
wieżę z kapeluszem, a całość
stanie na szachownicy. Już
nie mogę się doczekać realizacji tej bajkowej inwestycji.
Więcej o niej przeczytacie na
kolejnych stronach tego numeru.
Jednocześnie realizujemy
wiele małych inwestycji, które
zauważalnie poprawią jakość
życia mieszkańców dzielnicy.
Remontujemy ulicę Daniłowskiego, gdzie poprawiamy chodniki oraz tworzymy

kwietne rabaty. Na odcinku
od Starej Baśni do Żeromskiego posadziliśmy aż 1575
krzewów róży okrywowej i 165
trzmieliny oraz 32 derenia.
Niedługo dosadzimy tam 8
wiśni. Likwidujemy również
małe bariery architektoniczne, aby dzielnica była bardziej dostępna dla wszystkich
mieszkańców. Wiceburmistrz
Włodzimierz
Piątkowski
i podlegający mu Zakład Zarządzania Nieruchomościami
ruszyli z rozbiórką schodów
przy ul. Żeromskiego 19.
I coś, co na pewno ucieszy
mieszkańców osiedli przy
Sokratesa: udało nam się
odzyskać zajmowany nielegalnie teren przy ul. Lekkiej.
Ruszyliśmy więc z realizacją
długo wyczekiwanego projektu „Skwer przy ul. Lekkiej”
z budżetu obywatelskiego.
Na Bielanach aktywnie
działają ponadto miejskie jednostki. Zarząd Dróg Miejskich
skończył prace budowlane na
ul. Wólczyńskiej, gdzie przedłużył ścieżkę rowerową od
al. Reymonta do ciągu pieszo-rowerowego prowadzącego
do przystanku autobusowego
Aspekt. W listopadzie ruszy
budowa drogi dla rowerów
wzdłuż ogrodzenia IMiGW.
Obie inwestycje realizowane

są w ramach budżetu obywatelskiego. Zazieleniają się też
okolice bielańskich dróg. Na
terenach pasów drogowych
utrzymywanych przez Zarząd
Zieleni m.st. Warszawy trwa
zakładanie prawie 2000m2
rabat bylinowych. Możecie
obserwować je już wzdłuż alei
Zjednoczenia.
Znamy miejsce
odpadów
Cieszy mnie niezmiernie
także to, że jako społeczność
wykazujemy się coraz większą
troską o środowisko naturalne. Podczas sprzątania Lasu
Bielańskiego, zorganizowanego przy okazji Dnia Franciszka, zebraliśmy zaskakująco
mało śmieci. Nie jest to wyłącznie zasługa służb, które
dbają o porządek w lesie, ale
także wynik działań edukacyjnych realizowanych przez
nasz urzędowy wydział ochrony środowiska. Podobnie
sprawa ma się z sortowaniem.
Sortujemy od małego do
dużego. W ramach akcji „Bielany sortują odpady” zebraliśmy 3 tony odpadów, w tym
prawie 2 tony elektrośmieci takich jak zużyte baterie,
przepalone żarówki, stare
zasilacze i niedziałające telewizory. Podobny sukces od-

Żegnamy redaktora
Mieczysława Pierzchałę
Z wielkim bólem
zawiadamiamy, że 10
października 2021
roku odszedł od nas,
przeżywszy 91 lat,
Mieczysław Pierzchała – ukochany mąż,
ojciec i dziadek.
WSPOMNIENIE
ELŻBIETA KUCHARSKA

Był ciepłym, pogodnym
człowiekiem. Dla rodziny
i przyjaciół stanowił podporę
i zawsze można było na niego liczyć. Był radosny i pełen
optymizmu. Chciał być przyjacielem całego świata.
Swoje życie zawodowe
związał z dziennikarstwem.
Pracował z dużym zaangażowaniem w wielu gazetach.

Dziennikarstwo i fotografia to
były jego wielkie pasje.
Przez całe życie był społecznikiem i czuł potrzebę
działania na rzecz innych.
W różnych formach angażował się w działania społeczności lokalnych.
Z dzielnicą Bielany związany był od ponad 25 lat.
Z chwilą przejścia na emeryturę nawiązał bliską współpracę
z Bielańskim Ośrodkiem Kultury. Był szczęśliwy, że nadal
jest potrzebny i może pracować jako dziennikarz. Odczuwał dumę ze swoich artykułów
i reportaży, które ukazywały
się w gazecie „Nasze Bielany”. Uczestniczył aktywnie
w działaniach Bielańskiego Klubu Kombatanta, za co
został uhonorowany odznaczeniami, które otrzymał od
Związku Kombatantów oraz
od Rady Ochrony Pamięci
Walk i Męczeństwa.
Długa i ciężka choroba unie-
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niosła zbiórka zorganizowana
przez Szkołę Podstawową nr
209. Uczniowie wraz z mieszkańcami osiedla Wawrzyszew
zebrali ponad 3 tony zużytego
sprzętu elektrycznego.
Złodziej niczego nie
uszanuje
Niestety, mam też kilka
złych wiadomości. Jak pewnie mogliście już zauważyć
lub usłyszeć, nasza pustułka
z Piechotkowa została ukradziona. Nie wiem nawet jak to
skomentować nie przekraczając granicy dobrego smaku.
Wiem, że okoliczni mieszkańcy byli bardzo dumni z rzeźby,
wielu robiło sobie przy niej
zdjęcia, była ozdobą tej części
osiedla. Oczywiście sprawę
już zgłosiliśmy na policję. Jeśli posiadacie państwo jakiekolwiek informacje na temat
zdarzenia, proszę zgłoście je
na komendę na Żeromskiego.
Niech nasza pustułka wróci do
domu.
Niestety na tym nie koniec
z kradzieżami. Szajka złodziei
felg z oponami dalej działa
na Bielanach. Nie ma chyba
już tygodnia bez informacji
o niemiłej niespodziance
z rana jaka spotyka mieszkańców, którzy chcieli jechać do
pracy, ale samochód znaleźli

FOT. Małgorzata Sokół

bez kół, na cegłach. Poprosiłem już komendanta policji
i straży miejskiej o zwiększenie liczby patroli na osiedlach.
Sprawą zajęli się także radni
Radosław Sroczyński oraz
Krystian Lisiak. Ostatnie posiedzenie dzielnicowej komisji
bezpieczeństwa poświęcono
właśnie złodziejom kół. Jeśli
macie jakieś informacje na
ich temat, byliście świadkami
takiej kradzieży, proszę, zgłaszajcie się z nimi na policję.
Wirus
Jesteśmy także w środku
czwartej fali epidemii koronawirusa. Wiem, że się powtarzam, ale proszę wszystkich:

.

.

Листопадові події на
Бєлянах
На Бєлянах осінь ще в розпалі, також у
листопаді не бракуватиме безкоштовних
культурних заходів для дорослих та дітей.
Ласкаво просимо!

możliwiła Mu kontynuowanie
jego pasji. Pomimo to, często
wspominał lata współpracy
z Bielańskim Ośrodkiem Kultury. Ważni dla Niego byli
ludzie, których tam poznał.
Traktował ich jak przyjaciół.
Z całą pewnością chciałby,
żebyśmy wspominali go pogodnie i z uśmiechem. Niech
pamięć o Nim pozostanie
w naszych sercach

dbajcie o siebie i o innych.
Szczepcie się, noście maseczki, dezynfekujcie dłonie.
Wirus jest przebiegły, a pora
roku sprzyja bardzo jego rozprzestrzenianiu się. Stosujmy
się do obostrzeń sanitarnych,
a może już niedługo uda się
nam pożegnać z wirusem, który od niemal dwóch lat uprzykrza nam życie.
Na koniec dziękuję pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej i Bielańskiego
Zespołu Wsparcia. Wasza
praca na rzecz mieszkańców
dzielnicy jest nie do opisania
– tym bardziej w obliczu coraz
bardziej przybierającej na sile
epidemii COVID-19

3/11 о 18:00 у Бєлянському культурному
центрі за адресою вул. Goldoniego 1
(Гольдоні 1) відбудеться монодрама „Ольга
Бознанська – Сцени з життя художниці”
– вистава про найбільшу польську жінку-живописця доби модернізму. Безкоштовні
квитки можна придбати безпосередньо в
центрі та на веб-сайті: www.bok-bielany.eu.
7/11 о 11:00 у концертному залі
Бєлянського районного управління, за
адресою вул. Żeromskiego 29 (Жеромського
29) відбудеться музично-просвітницький
захід для дітей „Розспівані малюки у світі
музики”. Реєстрація: smykinabielanach@
gmail.com. Зустріч транслюватиметься на:
https://www.facebook.com/bielanyonline.
Того ж дня о 17:00 у Камальдульському
підземеллі за адресою вул. Dewajtis 3
(Девайтіс 3), відбудеться оригінальний
концерт художника Павла Іздебського,
який створив власний музичний жанр;
Bluepop – поєднання альтернативної,
акустичної та блюзової музики на основі

звуків поп-гітари.
18/11 о 19:00 також у Камальдульському
підземеллі за адресою вул. Dewajtis 3
(Девайтіс 3), матимуть місце „Bielańskie Zaduszki Jazzowe”. Це перший випуск, під час
якого концерт зіграє KUBA STANKIEWICZ
QUARTET. У програмі ми почуємо джазові
інтерпретації відомих хітів з довоєнних
фільмів: „Love Will Forgive You Anything”,
„Na pierwszy znak", а також джазові evergreen'и, зокрема „On Green Dolphin Street”,
„Invitation”, „Stella by Starlight”, „Beautiful
Love” та „Johnny Guitar”. Лідер квартету
– Куба Станкевич виконав цю програму
в 2018 році в знаменитому Карнегі-хол в
Нью-Йорку.
27/11 о 18:00 відбудеться концерт „Марек
Браха грає Шопена” у Бєлянському
культурному центрі за адресою вул. Goldoniego 1 (Гольдоні 1). Цей концерт зіграє
універсальний піаніст Марек Браха. Він
виконає репертуар класичної музики на
сучасних та історичних інструментах.
Безкоштовні квитки можна придбати на
сайті www.bok-bielany.eu. Захід перенесено
з 1/10

.
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Inwestycje

PLAC ZABAW W KRAINIE CZARÓW
Poznaliśmy projekt placu zabaw, który będzie częścią wielopokoleniowej strefy rekreacji przy ul. Frygijskiej na osiedlu Wrzeciono.
BARTŁOMIEJ FRYMUS

Architekci z LS-Project
przy planowaniu inspirowali
się twórczością Tima Burtona. Bazując na drewnianych
materiałach zaprojektowano
bajkowe urządzenia zabawowe osadzone na nawierzchni
bezpiecznej wykonanej jako
biało-czarna
szachownica.
Dzieci będą miały do dyspozycji alejki wykonane z drewnianej nawierzchni.
Projekt wielopokoleniowej
strefy rekreacyjnej zakłada
wytyczenie miejsca dla seniorów w postaci drewnianego
tarasu z ławkami, stołami do
gry, urządzeniami do ćwiczeń,
biblioteczką plenerową – całość osłonięta od placu zabaw
szerokim pasem zieleni oraz
trejażami porośniętymi bluszczem.
Plac z historią
Na placu pojawi się również
niewielka strefa edukacyjna
z tablicami, na których znajdziemy rys historyczny oraz
archiwalne fotografie osiedla
Wrzeciono

.

Rewolucja na
podwórkach przy
Starej Baśni
„Bielańskie Rewolucje
Podwórkowe” zapoczątkowane przez wiceburmistrza Bielan Włodzimierza Piątkowskiego
od kilku lat realizowane
są nie tylko na terenach
zarządzanych przez dzielnicowy Zakład Gospodarowania Nieruchomościami. Od jakiegoś czasu
do podobnych działań
włodarze Bielan zachęcają spółdzielnie mieszkaniowe.
BARTŁOMIEJ FRYMUS

– W ubiegłym roku wspólnie z Warszawską Spółdzielnią Mieszkaniową przeprowadziliśmy
rewitalizację
podwórka w rejonie budynku

ul. Jarzębskiego 1. Kilka dni
temu prace ruszyły na kolejnych podwórkach przy ul.
Starej Baśni 3 i 12 – mówi
Grzegorz Pietruczuk, burmistrz dzielnicy Bielany. Jak
dodaje, spółdzielnia wykonuje
prace budowlane (m.in. usunięcie starego asfaltu, nowe
oświetlenie i nawierzchnia),
z kolei urząd zajmuje się wykonaniem nasadzeń.
Na podwórku przy ul. Starej Baśni 3 pojawi się prawie
1400 bylin i krzewów (m.in.
jeżówka purpurowa, liatra
kłosowa, róża, trzmielina
i tawuła) oraz 5 jabłoni. Przy
ul. Starej Baśni 12 ogrodnicy
posadzą 2800 krzewów i bylin
(m.in. dereń biały, kocimiętka, szałwia, liliowiec, hortensja i porzeczka alpejska)

.

Zadaszenie dla rzeźb Wilkonia
Czy wiecie, że szopka
przy kościele pokamedulskim w Lesie Bielańskim liczy aż 44 rzeźby?!
Niestety nie wszystkie
mogły być wyeksponowane na zewnątrz. Zmieniło się to na początku
października, kiedy do
użytku oddano zadaszenie dla drewnianych figur
autorstwa mistrza Józefa
Wilkonia.
BARTŁOMIEJ FRYMUS

Przygotowania do budowy
zadaszenia trwały kilka tygodni. Drewnianą konstrukcję
o szerokości 6 metrów i wysokości 2 metrów wykonywali
górale pod nadzorem Józefa
Wilkonia. Oficjalne odsłonięcie odbyło się na początku
października w trakcie Dnia
św. Franciszka i Lasu Bielańskiego.
Szopka na Bielany trafiła
w 2004 roku. Wyglądem na-

FOT: Michał Michałowski

wiązuje do tradycyjnej rzeźby
podhalańskiej, którą cechuje
niezwykła prostota i ekspresja. Całość konstrukcji wraz
z 44 rzeźbami waży prawie
cztery tony. Każdy element
został wykonany ręcznie przy
pomocy piły i siekiery.
Odnawiamy klasztor
Teren dawnego klasztoru
kamedułów jest sukcesywnie

modernizowany od kilku lat.
W 2018 roku wykonano prace w budynku kościoła (m.in.
izolacja fundamentów, renowacja tynków zewnętrznych
oraz zabezpieczenie poddasza
przed grzybami i pleśnią) oraz
odrestaurowano jeden z zabytkowych eremów. W 2019
roku razem z szopką renowacji poddano karuzelę ustawioną przy kościele. Jej kon-

cepcja zrodziła się w pracowni
mistrza Wilkonia na początku
XXI wieku. Kręcą się na niej
drewniane ryby, ptaki i dzikie
zwierzęta.
W ubiegłym roku rewitalizacji poddano teren przed
kościołem, gdzie utworzono
m.in. strefę odpoczynku inspirowaną ogrodami prowadzonymi dawniej przez bielańskich zakonników

.
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Wywiad numeru

Herbich: Walczę o jak najFOT: archiwum autora

BARTŁOMIEJ FRYMUS

W mieście, ale i dzielnicach zaczynają się prace przy budżetach na
przyszły rok. W wielu
dzielnicach planowane
są cięcia w wydatkach
inwestycyjnych. W jaki
sposób miasto dzieli
pieniądze? Mieszkańcy
zastanawiają się, dlaczego przykładowo jedna dzielnica otrzyma
zaledwie 3 mln złotych
na inwestycje, a inna
dzielnica otrzyma
znacznie więcej – 30
mln złotych. Z czego
wynikają różnice?
Tomasz Herbich, radny
m.st. Warszawy: Chciałbym móc Pana przekonywać,
że istnieją jakieś obiektywne
kryteria, według których są
dzielone środki przeznaczone
na inwestycje dzielnic. Tak
jednak nie jest. Zacznijmy od
tego, jak mogłoby być, gdyby
takie kryteria istniały. Rolę
takiego kryterium mógłby odgrywać tak zwany współczynnik ludnościowo-powierzchniowy. Zgodnie z nim Bielany
powinny otrzymywać około
7% środków przeznaczonych
na inwestycje dzielnic. My,
radni Prawa i Sprawiedliwości
na Bielanach, od zawsze zdecydowanie opowiadaliśmy się
za takim rozwiązaniem. Jeżeli jednak rządzący Warszawą
nie przyjmują tego rozwiązania, można próbować wprowadzać inne. Można na przykład dzielić środki w wyniku
analizy jakoś zobiektywizowanych potrzeb – tak jednak
także się nie dzieje. Można
też odnosić się na przykład
do wyników, jakie dzielnice
osiągają w pozyskiwaniu dochodów – zakładając, że im
lepsze wykonanie w tym zakresie, tym większy budżet
inwestycyjny. Tak jednak także nie jest. Co więcej, zgodnie
z przyjętymi w naszym mieście rozwiązaniami dzielnice
powinny otrzymywać 70%
środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości. W tym
roku jednak nawet to rozwiązanie, dotychczas funkcjonujące, zostało wstrzymane.
Gdyby w Warszawie zostało przyjęte którekolwiek
z tych kryteriów, Bielany dostawałyby dużo więcej środków na inwestycje. Ale, jak
już zauważyłem, tak nie jest.
Z jaką sytuacją mamy zatem
do czynienia? Mająca samodzielną większość w Radzie
Warszawy Platforma Obywatelska niestety dzieli środki finansowe na inwestycje
dzielnic w sposób w znacznej
mierze arbitralny, kierując się
głównie interesem politycznym oraz sytuacją tej formacji
w poszczególnych dzielni-

cach. Dlatego dysproporcje
w środkach, które uzyskują poszczególne dzielnice, zarówno
w ujęciu ilościowym, jak
i procentowym są ogromne
i w gruncie rzeczy niczym nieuzasadnione.
Jak sytuacja budżetowa
na przyszły rok wygląda w przypadku Bielan?
O dokładnych liczbach
będziemy
mogli
mówić
w grudniu, gdy Rada Warszawy uchwali budżet na przyszły
rok. Obecnie odnosimy się
jedynie do projektu, a projekt ten z pewnością będzie
ewoluował – tak bowiem jest
co roku. Trzeba jednak przyznać, że niestety nie zanosi
się na zmianę dotychczasowego stanu rzeczy, w którym
nasza dzielnica otrzymuje
środki nieadekwatnie niskie
w stosunku do obiektywnych
potrzeb. Odniosę się w tym
kontekście do wspomnianego współczynnika ludnościowo-powierzchniowego. Nasz
radny dzielnicy, Jan Zaniewski, podczas sesji Rady Dzielnicy wielokrotnie w imieniu
naszego klubu opowiadał się
za takim rozwiązaniem i zwracał uwagę na to, że Bielany po
raz ostatni osiągnęły poziom
7% nakładów na inwestycje
w 2008 roku. Mamy zatem za
sobą trzynaście lat, w których
z punktu widzenia tego kryterium nasza dzielnica była stale niedofinansowana. Niestety
jednak w Warszawie rządzonej przez Platformę Obywatelską – musimy o tym wprost
powiedzieć – dzielnicom,
w których główny burmistrz
nie pochodzi z tej formacji,
jest zwyczajnie trudniej pozyskać środki.
Planując budżet może
warto brać pod uwagę
wykonanie budżetu
i dokładać tam, gdzie
dzielnice sprawnie
przeprowadzają inwestycje? Bielany za
2020 rok mają drugie
miejsce za wykonanie
budżetu inwestycyjnego.
Faktem jest, że już w listopadzie 2020 roku, czyli
podczas prac nad tegorocznym budżetem, pojawiła się
informacja, że Bielany mają
duże szanse na znalezienie się
wśród trzech dzielnic, które
otrzymają wspomniany przez
Pana bonus inwestycyjny.
Wspólnie z wiceprzewodniczącym Rady Warszawy Dariuszem Figurą podczas sesji
w grudniu zeszłego roku złożyliśmy projekt trzech poprawek, które miały pokazywać,
na co można te dodatkowe
środki przeznaczyć. Chcieliśmy, aby w ramach tych
środków zmieściły się dwie

O tym, jak wyglądają prace przy budżecie miasta i jak dzielić środki dla
poszczególnych dzielnic oraz o najpilniejszych sprawach do załatwienia dla
Bielan rozmawiamy z Tomaszem Herbichem, radnym Rady m.st. Warszawy.
kwotowo niewielkie, ale za to
istotne z punktu widzenia rozwoju naszej dzielnicy inwestycje: modernizacja boiska przy
Zespole Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica na ul. Perzyńskiego 10 (o inwestycję tę
– co pragnę mocno podkreślić
– od wielu lat zabiegał radny
Ryszard Zakrzewski, który
wielokrotnie zwracał się do
nas jako radnych Warszawy
z prośbą, abyśmy uwzględniali ją w naszych działaniach),
budowa placu zabaw dla dzieci z wadami wzroku w rejonie
ulic Perzyńskiego i Leśmiana
oraz doposażenie w instalację
fotowoltaiczną trzech budynków komunalnych na terenie
osiedla Wrzeciono (ul. Wrzeciono 65A i 65B oraz oba budynki przy ul. Szegedyńskiej
13A). Nasze poprawki nie zostały niestety wówczas przyjęte, w toku 2021 roku wrócono
jednak do dwóch pierwszych
inwestycji. Odpowiedź na
Pańskie pytanie jest zatem
twierdząca – tak, wykonanie
budżetu powinno być brane
pod uwagę podczas dzielenia
środków na inwestycje dziel-

nic. To kryterium jest jednak
przez rządzących Warszawą
uwzględniane w stopniu niewielkim, i to tylko w postaci
niewielkiego – choć oczywiście potrzebnego – bonusu
inwestycyjnego.
Jak wygląda współpraca z Zarządem Dzielnicy, jak ocenia Pan
działania burmistrza
i jego zastępców?
Nie będę ukrywał, że z mojej perspektywy od dłuższego czasu mamy do czynienia
z pewnym paradoksem. Ja
jestem, jak Pan wie, radnym
opozycji, a moja formacja polityczna znajduje się w opozycji zarówno w Warszawie, jak
i na Bielanach. Mimo to trzeba przyznać, że w Radzie Warszawy to my – przedstawiciele
opozycji wybrani z okręgu
obejmującego Bielany i Żoliborz – jesteśmy rzecznikami
Bielan, promujemy korzystne
dla nich rozwiązania, dotyczące zarówno dzielenia środków
budżetowych, jak i na przykład uchwalania planów zagospodarowania przestrzen-

nego. Pod tym względem
potrafimy
współpracować
z burmistrzami Grzegorzem
Pietruczukiem i Włodzimierzem Piątkowskim – i sądzę,
że jako radni z Prawa i Sprawiedliwości robimy w Radzie
Warszawy dużo więcej w celu
reprezentowania interesów
Bielan niż współrządząca
w tej dzielnicy Platforma Obywatelska.
W jaki sposób miejski
radny może angażować
się w sprawy dzielnic
ze swojego okręgu?
Tych sposobów jest wiele.
O części z nich już mówiłem
– jest to na przykład zgłaszanie poprawek budżetowych
i aktywne przekonywanie, że
powinny zostać uchwalone,
podnoszenie kwestii odnoszących się do planów zagospodarowania przestrzennego,
a także reprezentowanie interesu mieszkańców w sprawach newralgicznych, pojawiających się w sposób nagły.
Takie działania, nawet gdy
prowadzi je radny opozycji, z czasem mogą przynieść

pożądany efekt. Poprawki
zgłaszane przeze mnie do
budżetu – takie jak te dotyczące termomodernizacji budynku przy ul. Palisadowej
5D, klimatyzacji w Urzędzie
Dzielnicy Bielany czy wspomniane wcześniej, dotyczące
boiska przy ul. Perzyńskiego
i placu zabaw dla dzieci z wadami wzroku – z czasem są
przyjmowane przez rządzącą
większość. Istotne jest także
na przykład reprezentowanie
interesu dzielnicy w relacjach
z organami administracji rządowej.
Zdarza się, że sprawy
ważne dla mieszkańców udaje się omówić
na komisji rady miasta
lub na sesji. Ostatnim
przykładem jest plan
zagospodarowania
dla Chomiczówki. Na
Pana wniosek sprawę
omawiano na posiedzeniu Komisji Ładu
Przestrzennego.
Konieczność
znacznego przyspieszenia działań
związanych z przygotowy-
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większy budżet dla Bielan
waniem planu zagospodarowania przestrzennego dla
Chomiczówki wynika nie tylko
z długotrwałości procedur (ta
bowiem dotyczy wszystkich
planów
zagospodarowania
przestrzennego aktualnie procedowanych z terenu Bielan,
a także licznych planów z innych dzielnic), lecz ma także
swój konkretny, bezpośredni
kontekst. Zagrożony jest Park
Chomicza – zagrożenie to
wynika z decyzji zwrotowych
w postępowaniu reprywatyzacyjnym. Jedyną drogą do
skutecznego uchronienia go
przed zabudową jest uchwalenie planu zagospodarowania
przestrzennego. Z tego powodu należy tę sprawę podnosić
i bić na alarm, zanim będzie
za późno. Stąd wynikają moje
działania, podjęte ostatnio
w tej sprawie. Ta sprawa to
zresztą także dobry przykład
na to, że w sprawach kluczowych dla dzielnicy potrafimy
współpracować niezależnie
od przynależności do różnych
formacji. Podczas posiedzenia miejskiej Komisji Ładu
Przestrzennego oprócz mnie
zabierał głos także radny Krystian Lisiak, który reprezentował w tej sprawie stanowisko
mieszkańców Chomiczówki,
a wcześniej zwrócił moją uwagę na sytuację Parku Chomicza.
Co będzie się działo dalej
w tej sprawie? Obecnie przygotowuję projekt kierunkowej
uchwały Komisji Ładu Przestrzennego, w której zostanie
stwierdzona konieczność intensyfikacji prac nad planem
w związku z sytuacją, jaka zaistniała w sprawie Parku Chomicza. Projekt zostanie przeze
mnie zgłoszony podczas najbliższego posiedzenia komisji
– mam nadzieję, że ze względu na znaczenie tej sprawy
uzyska poparcie wszystkich
radnych niezależnie od ich
przynależności partyjnej.
Jak wygląda obecnie
sytuacja z jednostką
straży pożarnej
planowanej przy
ul. Wólczyńskiej?
Burmistrz Grzegorz
Pietruczuk w jednym
z wywiadów wspominał
o Pana zaangażowaniu
w sprawę?
Ta sprawa jest przykładem
tego wymiaru mojej działalności jako radnego, który
wiąże się z reprezentowaniem
mieszkańców dzielnicy w relacjach z organami administracji rządowej. Dzięki zaangażowaniu nie tylko mojemu, lecz
także innych osób – wśród
nich radnego Sejmiku Województwa
Mazowieckiego
Michała Prószyńskiego, który jest zarazem dyrektorem
Gabinetu Politycznego Ministra Spraw Wewnętrznych

i
Administracji
Mariusza Kamińskiego, a także posłów z Warszawy
Jarosława
Krajewskiego
i Małgorzaty Gosiewskiej
– udało się pozyskać pierwsze
środki, które są niezbędne do
tego, aby rozpocząć prace nad
utworzeniem w pobliżu skrzyżowania ulic Wólczyńskiej
i Opłotek nowoczesnej jednostki ratunkowo-gaśniczej
Straży Pożarnej z rozbudowanym zapleczem szkoleniowo-treningowym oraz siłami
reagowania
biologicznego

"

Bardzo ważnym
miejscem
jest bazar na
Wolumenie.
Będę zawsze
kategorycznie
sprzeciwiał się
działaniom, które
sprawiłyby, że
straciłby on swój
obecny charakter.
– Tomasz Herbich

i chemicznego. Umiejscowienie nie jest przypadkowe
– w pobliżu działki, na której
ma powstać nowa strażnica,
ma w przyszłości przebiegać trasa S7. Umieszczenie
właśnie tam nowej jednostki
sprawi, że będzie ona służyła
nie tylko mieszkańcom Bielan, a nawet nie tylko mieszkańcom całej Warszawy, lecz
jej zakres skutecznego działania będzie mógł być znacznie
szerszy i będzie obejmował
także znaczną część województwa mazowieckiego.
Pandemia zupełnie
zmieniła funkcjonowanie dzielnicy nie tylko
w przyjęciu interesantów czy wsparciu
mieszkańców, ale
i organizowania – na
tyle na ile pozwalają
obostrzenia sanitarne
– wydarzeń kulturalnych, społecznych
i sportowych. Jak
ocenia Pan działania
Bielan?
Pandemia postawiła każdego z nas w obliczu nowych
wyzwań. Jest jasne, że możemy spotykać się rzadziej niż
dotychczas, że od marca 2020
roku z organizacji wielu imprez trzeba było zrezygnować.
Cieszą te wydarzenia, które
– tak jak choćby piknik Bielańskie Granie, który odbył
się na początku września
– świadczą o tym, że jest szansa na powrót do normalności.

Bardzo na to liczę.
Najpilniejsze sprawy
do załatwienia dla
Bielan to…?
Jeżeli chodzi o inwestycje,
to wskażę dwie inwestycje
drogowe: przebudowa ciągu
ulic Rudnickiego, Perzyńskiego i Podczaszyńskiego oraz
przedłużenie ulicy Broniewskiego do Wólczyńskiej i rozbudowa ulicy Wólczyńskiej.
Obie te sprawy aktywnie reprezentuję jako radny poprzez
zgłaszane interpelacje czy poprawki do budżetu. Szczególnie ważne jest także radykalne
przyspieszenie prac nad planami zagospodarowania przestrzennego, w tym zwłaszcza
nad planami dla Chomiczówki
oraz dla Wawrzyszewa.
Mam także nadzieję, że
w końcu uda się zakończyć
prace nad planem zagospodarowania
przestrzennego
dla Słodowca. Jest także wiele drobniejszych, ale bardzo
istotnych z punktu widzenia
codziennego życia mieszkańców spraw. Spośród nich
chciałbym zwłaszcza wymienić powrót autobusu 520 na
Chomiczówkę, o który będę
nieustająco zabiegał.
Jakie są Pana ulubione
miejsca na Bielanach?
Odkąd sprowadziłem się na
Bielany, mieszkam w pobliżu
AWF-u. Najpierw mieszkałem
na alei Zjednoczenia, obecnie
niedaleko Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
Z tą okolicą jestem w sposób
szczególny związany. Bardzo
lubię spacerować po Lesie
Bielańskim czy Starych Bielanach.
Od 2007 roku przez dziewięć lat studiowałem na terenie Kampusu UKSW przy
ulicy Dewajtis, czyli koło
kościoła
pokamedulskiego
i dawnych eremów. UKSW to
zresztą chyba najpiękniej położony uniwersytet na terenie
całego kraju. Jest poza tym
wiele miejsc także w innych
częściach Bielan, które mi się
bardzo dobrze kojarzą. Należą do nich zarówno bielańskie restauracje i kawiarnie
– zarówno te mieszczące się
przy ulicy Schroegera, jak i na
przykład te, które znajdują się
przy ulicy Sokratesa.
Bardzo ważnym miejscem
jest bazar na Wolumenie.
Będę zawsze kategorycznie
sprzeciwiał się działaniom,
które sprawiłyby, że straciłby on swój obecny charakter.
A jestem przekonany, że bez
działań na rzecz szybkiego
uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego dla
Wawrzyszewa problem zabudowy bazaru, który pojawił
się w 2018 roku i został skutecznie odparty, może kiedyś
powrócić

.

Inwestycje na skróty
Stojaki na rowery przy Zjednoczenia
Na prośbę jednej z mieszkanek między al. Zjednoczenia
a ul. Daniłowskiego postawiony został nowy parking na
rowery.
Przy 10 stojakach można zaparkować 20 rowerów, a jak
widać po zdjęciu, w przypadku większego zapotrzebowania jest miejsce na ewentualną rozbudowę parkingu.
Zadanie zostało zrealizowane
przez Zakład Gospodarowania
Nieruchomościami w dzielnicy Bielany MM

.

FOT: Michał Michałowski

Dzielnica jeszcze bardziej dostępna
Stopniowo likwidujemy kolejne bariery architektoniczne
na terenie Bielan. Ruszyliśmy
właśnie z przebudową schodów przy ul. Żeromskiego 19.
Nie będą one już dłużej problemem dla osób z niepełnosprawnościami i mających
trudności w poruszaniu się.
O przebudowę schodów wnioskowała grupa seniorów.
Nasza praca to nie tylko inwestycje duże, ale również
takie małe zmiany, które poprawiają życie mieszkańców
– komentuje Włodzimierz
Piątkowski, zastępca burmistrza MM

.

FOT: Włodzimierz Piątkowski

Dzielnica odzyskała nielegalnie
zajętą działkę przy ul. Lekkiej
Teraz powstanie tam zielona przestrzeń do rekreacji.
MICHAŁ MICHAŁOWSKI

Mowa o terenie pomiędzy
ulicami
Lekką
a Sokratesa, gdzie stały rozpadające się garaże,
w których najprawdopodobniej funkcjonował warsztat
samochodowy. Urząd Dzielnicy Bielany wielokrotnie
wzywał ich właściciela, który
niezgodnie z prawem zajął tę
działkę, do rozbiórki zabudowań i opuszczenia terenu.
Sprawa znalazła swój finał w Sądzie Rejonowym
Warszawa-Żoliborz,
który
w październiku bieżącego
roku wydał wyrok nakazujący uprzątnięcie terenu przez
osobę prywatną. Garaże i pozostałe budynki zniknęły do

końca miesiąca.
Wtedy też mogły ruszyć
długo wstrzymywane prace z
zagospodarowaniem działki.
Wykonana została inwentaryzacja zieleni na potrzebę
prac pielęgnacyjnych drzew,
które zostaną wykonane w listopadzie. Następnie zostanie
wykonana niwelacja terenu,
który jest bardzo gąbczasty
i miękki. Możliwe, że ktoś
wywoził i zasypywał tam odpady. Po tym utworzone zostaną alejki przepuszczalne,
które nie ingerują w systemy
korzeniowe drzew. Na terenie
ponadto ustawione zostaną
ławki warszawskie, kosze na
odpady, stojaki na rowery,
a także powstanie siłownia
plenerowa. Całość zostanie

odgrodzona od znajdujących
się po bokach działkach prywatnych. Murek, który odgradza działkę 116/2 od ulicy
wewnętrznej zostanie gęstym
bluszczem, który całkowicie go pokryje. Planowane są
również nasadzenia krzewów
i utworzenie kwietnych rabat.
– Cieszę się, że działka przy
Lekkiej została wreszcie odzyskana i możemy ją wreszcie zagospodarować tak, aby
służyła lokalnej społeczności.
Dziękuję za wsparcie wiceburmistrzowi Włodzimierzowi
Piątkowskiemu i podlegającemu mu Wydziałowi Mienia,
którzy zajmowali się prawnym aspektem sprawy – komentuje burmistrz Grzegorz
Pietruczuk

.
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Ekologia i środowisko

Startuje realizacja Skweru Integrator
Warszawski Zarząd Zieleni podpisał umowę na wykonanie zielonej przestrzeni do wypoczynku dla
mieszkańców na warszawskich Bielanach. Na 5 tys. mkw. pojawią się drzewa, krzewy i byliny oraz
ławki. Część nawierzchni zostanie rozbetonowana.
UM/MM

Nowy skwer powstanie
u zbiegu alei Zjednoczenia
i ul. Kasprowicza. Mieszkańcy
będą mogli cieszyć się zieloną
przestrzenią już na początku
II kwartału 2022 r., kiedy zakończy się pierwszy etap prac.
Finalizacja całej inwestycji,
której wykonawcą jest firma
Oskarbud Artur Stolarzak,
nastąpi wiosną 2023 r. Koszt
tego zadania, wraz z opcjami,
wynosi ok. 1 mln 30 tys. zł.
Teren inwestycji został podzielony na trzy obszary. Prace w obrębie przestrzeni przy
wejściu do metra Stare Bielany i przed budynkiem poczty
przy al. Zjednoczenia zostaną
zrealizowane w ciągu pierwszych sześciu miesięcy, natomiast plac przed Bielańskim
Integratorem Przedsiębiorczych – w ciągu osiemnastu
miesięcy.
Skwer Integrator
– zieleń w miejscu
starej, betonowej
nawierzchni
Betonowy plac przed Bielańskim Integratorem Przedsiębiorczych zamieni się w
pełną zieleni przestrzeń dla
spotkań mieszkańców. Prace rozpoczną się od rozbiórki
starej nawierzchni. Wzdłuż
muru oporowego zostanie
założona jedna duża rabata,
na której miejscy ogrodnicy posadzą 8 drzew, w tym 4

duże lipy holenderskie ‘Pallida’. Na pozostałej przestrzeni,
o łącznej powierzchni niemal
500 m2, pojawią się krzewy,
byliny i trawy ozdobne. Inwestycja obejmie też pobliski
trawnik, który będzie poddany renowacji i zabezpieczony
przed rozjeżdżaniem.
Atrakcyjną zielenią wypełni się także przestrzeń przed
budynkiem poczty. Pojawią
się tam trzy wyniesione raba-

Koncepcja zagospodarowania skweru | Zarząd Zieleni

LEGENDA
Granica opracowania
Budynki

NAWIERZCHNIE

A

Jezdnia
Nawierzchnia piesza
Droga rowerowa
Deck - Taras drewaniany

ty wykończone murkiem, na
którym zamontowane będą
drewniane siedziska. W rabatach warszawscy ogrodnicy
posadzą różnorodne byliny
i rośliny cebulowe oraz 14
krzewów drzewiastych. Dwa
znajdujące się tam trawniki
zostaną poddane renowacji,
a 6 drzew rosnących najbliżej al. Zjednoczenia zostanie
zabezpieczonych kratownicą,
aby osłonić ich systemy korzeniowe. W najbliższym otoczeniu budynku pojawi się nowa
nawierzchnia.
Przed wejściem do stacji
metra Bielany postawione zostaną dwie donice z krzewami
drzewiastymi, a na istniejącym trawniku założona zostanie rabata z bylin i traw.

MAŁA ARCHITEKTURA
Meble miejskie
Kosze na śmieci
Ławka warszawska
A

Przystanki autobusowe
Element wodny - zamgławiacz
z dyszami
Mur z siedziskiem

ROŚLINNOŚĆ
Drzewa projektowane

B

Drzewa istniejące

Drzewa istniejące
przeznaczone do
zabezpieczenia kratownicą
Krzewy drzewiaste
projektowane
Krzewy
projektowane
Trawnik
adaptowany/projektowany
Byliny i trawy

C

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ul. Hoża 13 a
03-531 Warszawa
Koncepcja zagospodarowania Skweru Integrator
na podstawie opracowanie KONSORCJUM w składzie:
M. Sztuka, A. Wojcula, A. Juraszyńska, W. Rusek,
E. Wilhelmi, G. Kopacz z naniesionymi zmianami
ZZW M. Grudzień

Obiekt: Al. Zjednoczenia, dz. ew. nr 97 z obrębu
70504 i 125 z obrębu 70503
ul. J Kasprowicza, dz. ew. nr 101 z obrebu 70504,
122/1 z obrębu 70503

Skala: 1:500

Data: 30.12.2020 r.

Bogactwo roślin,
zamgławiacz i mała
architektura
Na terenie objętym inwestycją pojawią się byliny i różne
gatunki krzewów, m.in. forsycja, bluszcz pospolity, tawulec
pogięty, hortensja bukietowa,
jaśminowiec,
laurowiśnia.
Kompozycję tę dopełnią rośliny cebulowe – tulipany,
narcyzy, cebulice syberyjskie,
szachownice perskie czy czosnek olbrzymi.
Na terenie nowego skweru pojawi się 7 Ławek Warszawskich oraz siedziska na
drewnianym podeście. Zainstalowane zostaną też latarnie
i kosze na śmieci, a w części
północnej zamontowany będzie zamgławiacz, który zapewni mieszkańcom przyjemną ochłodę w upalne dni. Cały

teren będzie dostępny dla
osób niepełnosprawnych.
Zielona aleja
Aranżacja przestrzeni nowego Skweru Integrator zostanie wykonana zgodnie
z koncepcją zazielenienia al.
Zjednoczenia, która wypracowana została przez Zarząd
Zieleni m.st. Warszawy w ramach konsultacji społecznych
„Zielone Ulice”. Jednocześnie
idea miejsca lokalnej integracji mieszkańców okazała
się na tyle ciekawa, że zyskała aprobatę ze strony Urzędu
Dzielnicy Bielany, który zdecydował się udzielić wsparcia
finansowego dla tej inwestycji. Pomysły dotyczące nowego skweru w tej części Warszawy pojawiały się również
w ramach projektów zgłaszanych przez mieszkańców do
wcześniejszych edycji budżetu
partycypacyjnego.

Zazielenianie al. Zjednoczenia rozpoczęło się w roku
2018, kiedy w ramach projektu „Zielone Ulice” miejscy
ogrodnicy posadzili 25 drzew
– lipy holenderskie w odmianie ‘Pallida’ oraz buk pospolity w odmianie ‘Purpurea’.
Ubiegłej jesieni dosadzono 21
kolejnych drzew – ponownie
lipy holenderskie, a także klony Freemana ‘Autumn Blaze’,
jabłonie ‘Evereste’ oraz wiśnie
piłkowane ‘Kanzan’. Jesienią tego roku Zarząd Zieleni
planuje tu nowe nasadzenia
drzew, a w ramach realizacji
projektów z budżetu obywatelskiego także w tym roku dosadzi dodatkowo ponad 2700
m2 krzewów, bylin oraz roślin
cebulowych.
Skwer partycypacji
Inspiracją dla budowy
skweru był pomysł zgłoszony
w ramach budżetu partycy-

pacyjnego na rok 2016 oraz
2017. Chociaż projekt nie
otrzymał wystarczającej liczby
głosów i nie przeszedł do etapu realizacji, burmistrz dzielnicy Bielany Grzegorz Pietruczuk uznał, że idea miejsca
integracji dla mieszkańców
jest warta realizacji.
Sam projekt nie wygrał,
ale wzbudził duże zainteresowanie, dlatego jako dzielnica
zdecydowaliśmy o realizacji
zadania, które ostatecznie
wraz ze środkami finansowymi zostało przekazane do realizacji przez Zarząd Zieleni
m.st. Warszawy. Podziękowania dla Pani dyrektor koordynator Justyny Glusman oraz
dyrektor Renaty Kuryłowicz
za przygotowanie inwestycji
do realizacji oraz wiceburmistrzowi Włodzimierzowi Piątkowskiemu za monitorowanie
spraw formalnych – komentuje burmistrz Pietruczuk

.

Więcej zieleni przy drogach
Na terenach pasów drogowych utrzymywanych
przez Zarząd Zieleni
m.st. Warszawy trwa zakładanie prawie 2000m2
rabat bylinowych.
Dla zapewnienia jak najdłuższego okresu kwitnienia
w rabatach są również sadzone rośliny cebulowe, które
będzie można podziwiać już
od wiosny. Rabaty bylinowe
pojawią się przy al. Zjednoczenia, ul. Kasprowicza, ul.

Żeromskiego, ul. Gen. M.
Wittek oraz ul. Lektykarskiej.
Królować będzie na nich m.in.
kocimiętka, szałwia, rudbekia,
krwawnik, gajowiec, sesleria,
trzcinnik oraz starannie wyselekcjonowane
mieszanki
roślin cebulowych.
Od początku listopada zacznie się sadzenie drzew.
W tym roku Zarząd Zieleni
m.st. Warszawy planuje posadzenia 213 szt. drzew. Najwięcej nasadzeń pojawi się
m.in. w pasie drogowym ul.

Wólczyńskiej, ul. Gen. Maczka, ul. Wóycickiego oraz ul.
Kasprowicza.
Najczęściej
będą sadzone klony pospolite
i lipy europejskie. Tej jesieni
pojawią się również zupełnie
nowe gatunki drzew, które do
tej pory nie były stosowane na
Bielanach, m.in. roztrzeplin
wiechowaty, sofora japońska
oraz głóg Lavellego ‘Carrierei’.
Są to gatunki o wysokiej odporności na suszę, zanieczyszczenia oraz trudne warunki
miejskie REDAKCJA

.
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Less waste na Bielanach, krok po kroku
Bielany mówią „nie” marnotrawstwu. Mieszkańcy mogą dzielić się tym, czego mają w nadmiarze: jedzeniem,
odzieżą, roślinami, produktami do domu, a nawet zniczami. Niezależnie od tego, czy oddajesz, czy przyjmujesz
– możesz być z siebie dumny, bo w ten sposób działasz na rzecz innych i środowiska naturalnego!
ALEKSANDRA ZBOROWSKA

Niestety, marnotrawstwo
stało się znakiem naszych
czasów. Eksperci Banku Światowego szacują, że w krajach
rozwiniętych w koszu ląduje
aż 30 proc. żywności. Polska jest w czołówce unijnych
państw w tym rankingu.
Statystyczny Polak wyrzuca aż 247 kg żywności (o 80
kg więcej niż wynosi średnia
europejska). Czteroosobowa
rodzina w ciągu roku traci tak
ponad 2600 zł. Jednocześnie
– jak ocenia Polska Federacja
Banków Żywności – ponad 1,6
mln Polaków żyje w skrajnym
ubóstwie. W skali globalnej
dochodzi do absurdalnej sytuacji – w jednych rejonach
świata ludzie chorują z przejedzenia (otyłość, cukrzyca),
w innych – cierpią głód. Marnowanie jedzenia jest skandaliczne z powodów etycznych,
ekonomicznych i ekologicznych. Branża spożywcza jest
przecież w dużym stopniu
odpowiedzialna za emisję gazów cieplarnianych (szacuje
się, że do wyprodukowania
1 kg żywności zużywa się ok.
4,5 kg dwutlenku węgla) oraz
ogromne straty wody (przyjmuje się, że 1 kg wołowiny
wymaga ponad 15 tys. litrów
wody).
Te liczby robią wrażenie, ale
wciąż zbyt mało osób bierze
je pod uwagę, robiąc zakupy.
Do tego, by zmienić nawyki
konsumenckie i walczyć z wykreowaną przez producentów
potrzebą nadmiernego kupowania, namawiają ekoaktywiści na całym świecie. Światowe trendy są od dłuższego
czasu obecne także na Bielanach. Oczywiście na słowach
zachęty się nie kończy, bo jak
wiadomo, najlepiej promować
idee czynem. Wiosną tego
roku przy wejściu do Ośrodka Pomocy Społecznej przy
ul. Przybyszewskiego 80/82
otwarto pierwszą bielańską
jadłodzielnię. Można tu przynieść zapakowaną, nieprzeterminowaną żywność (oprócz
surowego mięsa i jedzenia
z surowymi jajami) i zostawić
ją na półce w lodówce. Chodzi
o produkty sklepowe, ale także nadwyżki tego, co ugotowaliśmy (należy tylko napisać na
opakowaniu użyte składniki).
Lodówka jest otwarta całą
dobę, więc po odłożone sma-

kołyki można sięgać w każdej
chwili. To praktyczna realizacja idei foodsharingu (z ang.
dzielenie się jedzeniem), którą zainicjowano w 2012 roku
w Niemczech.
Dzielimy się wszystkim
Jednak na Bielanach mamy
więcej punktów, w których
można podzielić się z innymi tym, co wciąż jest dobre,
a czego już nie potrzebujemy.
Od roku przy ul. Kasprowicza
18 działa Podzielnia, lokal,
w którym nie ma kasy, bo za
nic się nie płaci. Jedni przynoszą (za darmo), inni wynoszą (nie płacąc). A można tu
upolować prawdziwe perełki – nową lub mało używaną
odzież, dobre książki, ozdoby
do domu. Naprawdę warto tu
zajrzeć! Dla tych, którzy chcą
przewietrzyć szafę, a jednocześnie zdobyć coś nowego
grupa Bielany Less Waste organizuje wymianki odzieżowe.
W ideę zero waste i ponownego użycia produktów wpisuje
się także Bazar Miejski, który
działa w Galerii Młociny. Tu
można wynająć regał, wypełnić go rzeczami, które są
nam niepotrzebne i… oddać
sprawy w ręce pracowników
Bazaru, którzy w naszym

Od lewej Agata Lipińska i Beata Niedomagała z grupy Bielany Less Waste | FOT: Michał Michałowski

produkowanych już rzeczy są
cenne nie tylko dla naszej kieszeni, ale i ze względów ekologicznych. Po co ograniczać
ilości śmieci? Niech za odpowiedź posłużą dane opublikowane w lipcu przez GUS. Otóż
w 2020 roku średnia ilość odpadów generowanych przez
każdego z nas wyniosła 342
kg! Dziesięć lat wcześniej były

dzielnia, umożliwiająca ponowne wykorzystanie nieuszkodzonych zniczy. Wystarczy
dokupić wkład. Regały, na
które odkłada się (i zabiera)
znicze są ustawione przy wejściach na cmentarz Północny.
Na Bielanach działa też doniczkodzielnia (dzięki uprzejmości właścicielki kwiaciarni
na Chomiczówce) i roślino-

1, zanim znajdą nowe domy,
pozostają pod troskliwą opieką seniorów z TKKF Chomiczówka i dzieci z TPD Bielany.
Dla nieco zaniedbanych roślin
to może być swoiste centrum
rehabilitacji, gdyż seniorzy
wykorzystując wiedzę i doświadczenie, są w stanie postawić je „na nogi”.
Bielany Less Waste, które

Nie wyrzucaj roślin! Zawsze możesz znaleźć im nowy dom przez roślinodzielnię w WSBM Chomiczówka | FOT: Tomasz Ozdoba

Idea Zero
Waste jest
szlachetna,
ale może zbyt
ambitna,
a przez to dla
wielu osób
staje się nierealna. Lepiej
zacząć od małych kroków.

imieniu zajmą się sprzedażą.
Do oferty mogą trafić nie tylko
ubrania, lecz także kosmetyki
(nieużywane), zabawki, akcesoria kuchenne itp. Większość
rzeczy jest w świetnym stanie
i niskich cenach.
Pomysły na to, jak ponownie i dłużej korzystać z wy-

to 263 kg. W takim tempie
przyszłe pokolenie odziedziczy po nas jedynie górę śmieci. Coraz więcej osób to rozumie i stara się upowszechniać
ideę niewyrzucania tego, co
jeszcze może się przydać.
Inicjatywą, która z miejsca
zdobyła uznanie jest zniczo-

dzielnia, która ruszyła pod koniec września. Pomysł powinien zainteresować każdego
miłośnika kwiatów, który ma
za mało lub za dużo roślin
w domu. Doniczkowe kwiaty
przyniesione do pomieszczeń
udostępnionych przez WSBM
Chomiczówka przy ul. Nerudy

stoją za utworzeniem roślinodzielni, działają od dwóch lat.
Dlaczego Less (mniej), a nie
Zero Waste? – Idea Zero Waste jest szlachetna, ale może
zbyt ambitna, a przez to dla
wielu osób staje się nierealna. Lepiej zacząć od małych
kroków – tłumaczy Beata Niedomagała, założycielka grupy
Bielany Less Waste.
W ciągu dwóch lat Bielany

Less Waste przeprowadziły wiele proekologicznych
inicjatyw, np. słynną akcję
propagowania torebek-bumerangów (torby wielokrotnego użytku trafiały do sklepu,
a każdy klient mógł je wypożyczyć, by zabrać z zakupami
do domu, a gdy były już niepotrzebne, zwrócić do sklepu).
– Od dwóch lat organizujemy
akcje szycia (i rozdawania)
woreczków z firanek oraz spotkania edukacyjne, podczas,
których mówimy, jak zrobić
np. ekodetergenty, wolne od
chemii kosmetyki czy pesto
z liści rzodkiewek – mówi
Agata Mikołajczyk z Bielany
Less Waste. Słowem, zgodnie z hasłem less waste, popularyzują działania na rzecz
ponownego
wykorzystania
produktów,
przetwarzania,
naprawiania czy kompostowania. Dzięki stronie na FB
docierają do młodego i średniego pokolenia, a wsparcie
Urzędu Dzielnicy pozwala na
organizację spotkań z bielańskimi seniorami i uczniami.
Świetnym pomysłem było
opracowanie przez Bielany
Less Waste mapy, na której są
zaznaczone np. punkty odbioru elektroodpadów, sklepy,
w których można kupić żywność do własnych pojemników, lokale gastronomiczne
przyjmujące słoiki-bumerangi
czy lokalizacje różnego rodzaju dzielni. To absolutny must
have dla osób, którym bliskie
są zielone idee

.
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Na Bielanach powstało żonkilowe Pole Nadziei
Wiosną na skwerze przy
Urzędzie Dzielnicy Bielany zakwitną żonkile.
W czwartek 14 paźziernika 4 500 cebulek
kwiatowych posadzili
uczniowie z bielańskich
podstawówek. To już
czwarte „Pole Nadziei”
stworzone na Bielanach,
które ma przypominać
o podopiecznych Archidiecezjalnego Zespołu
Opieki Paliatywnej przy
placu Konfederacji. 10
października na całym
świecie obchodzony jest
Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej.
MAGDALENA BOREK

– Akcja jest wyrazem troski
o ludzi cierpiących na choroby nowotworowe. Pięknym
wyrazem naszej kampanii
jest zaangażowanie młodzieży
z bielańskich szkół, ich wrażliwość i chęć niesienia pomocy
– powiedział Grzegorz Pietruczuk, burmistrz dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
4 500 cebulek żonkili sadzili uczniowie Szkół Podstawowych nr 133, 187 i 214
oraz zaproszeni goście m.in.
muzyk zespołu T.LOVE Sidney Polak, komentator i były
trener Andrzej Strejlau oraz

bramkarz Grzegorz „Gabor”
Jędrzejewski z programu
„Turbo Kozak”.
Sadzenie żonkili ma wymiar
symboliczny, a celem kampanii jest promowanie idei wolontariatu i niesienia pomocy
podopiecznym
hospicjów.
Z kolei żonkile są międzynarodowym symbolem nadziei,
przypominają nam o ludziach
cierpiących,
oczekujących
wsparcia w trudnym okresie
odchodzenia z tego świata.
Pierwsze na Bielanach „Pole
Nadziei” powstało w 2018
roku przy ulicy Żeromskiego.
Rok później na placu Konfederacji. W 2020 roku cebulki
kwiatów posadzono na skwerze przy metrze Słodowiec.
Pola Nadziei są programem,
który został stworzony przez
Organizację
Charytatywną Marie Curie Cancer Care
w Wielkiej Brytanii. Ideą
programu jest pozyskiwanie funduszy na utrzymanie
hospicjów, a także edukacja
i uwrażliwienie społeczeństwa
na los ciężko chorego człowieka.
Od 25 lat pomagają
Archidiecezjalny
Zespół
Domowej Opieki Paliatywnej jest instytucją powołaną
2 października 1996 roku do
sprawowania opieki hospicyj-

Żonkile sadzili uczniowe, radni, burmistrzowie i znane osobistości bielańskiej społeczności | FOT: Tomasz Ozdoba

nej osobom nieuleczalnie chorym i umierającym. Dziennie
obejmuje swoją opieką 130
pacjentów w ich domach, zapewniając pełną pomoc lekarską, pielęgniarską, psychologiczną i rehabilitacyjną oraz
niezbędną aparaturę i sprzęt
medyczny.
– Wiosną, kiedy zakwitną
żonkile, rozpoczyna się akcja
propagująca ideę hospicyjną,

czyli pomoc osobom ciężko
chorym i umierającym. Każda
taka akcja, w którą włącza się
szkoła, jest poprzedzona spotkaniem uczniów z naszymi
psychologami, którzy opowiadają o cierpieniu i chorobie.
To jest bardzo zaskakujące,
ale dzieci i młodzież bardzo
chętnie biorą udział w takich
zajęciach. Okazuje się, że to
jest ten moment, w którym

mogą wyrazić swoje emocje związane z chorowaniem
i śmiercią kogoś bliskiego
– powiedział ks. Władysław
Duda, dyrektor Hospicjum
Domowego.
Dzięki kampanii „Pole
Nadziei”, którą hospicjum
od trzech lat prowadzi wraz
z Urzędem Dzielnicy Bielany i 16 bielańskimi szkołami podstawowymi udaje się

sukcesywnie zwiększać opiekę
lekarsko-pielęgniarską.
Podczas kilkunastu zbiórek
pieniędzy oraz kiermaszów
charytatywnych zebrano 100
tysięcy złotych.
Zachęcamy do wsparcia
Archidiecezjalnego
Zespołu Opieki Paliatywnej, wpłat
można dokonywać na konto hospicjum: 80 1020 1026
0000 1202 0247 4930

.

Bielany sortują odpady, już po raz piąty!

Zebraliśmy 3 tony elektroodpadów
MICHAŁ MICHAŁOWSKI

Wymiana odpadów na sadzonki roślin | FOT: Sylwester Korzeniewski

Tegoroczne wydanie akcji, podobnie jak w latach
poprzednich,
przyciągnęło
tłumy mieszkańców, którzy
w zamian za posortowane
frakcje odpadów oraz elektroodpady otrzymali sadzonki
roślin. W tym roku najlepszym wzięciem cieszyły się
dorodne krzaczki mięty.
Wyniki zbiórki są oszałamiające, łącznie zebrano 2855

kg odpadów!
Największą ich część stanowił zużyty sprzęt elektryczny,
którego samego było aż 1640
kg. Mieszkańcy skorzystali
z okazji do pozbycia się starych, zalegających im sprzętów, a do kontenera trafiły
niedziałające
telewizory,
mikrofalówki, pralka, która
odmówiła kolejnego prania,
a także komputery. Poza tym
zebrano 189 kg baterii oraz 46
kg żarówek i świetlówek ener-

gooszczędnych.
Z pozostałych odpadów sortowanych mieszkańcy dostarczyli nam 400 kg opakowań
z papieru, 330 kg opakowań
szklanych i 250 kg opakowań
z tworzyw sztucznych.
W tym roku odpady wymienialiśmy na sadzonki w Parku
Chomicza i Parku Olszyna.
Przez ostatnie lata udało zebrać się ponad 8 ton elektroodpadów

.

PTASIE ŚWIĘTO
w Parku Olszyna
Po raz siódmy bawiliśmy
się rodzinnie w parku Olszyna podczas Bielańskiego Dnia
Ptaków. Kilka godzin edukacyjnej zabawy przy bardzo
sprzyjającej pogodzie szybko
minął. Nie zabrakło pokazu
sokolniczego, zbijania skrzynek i karmników oraz rodzinnego konkursu z nagrodami,
czyli ptasiego Koła Fortuny.
Dużym powodzeniem cieszyła
się pogadanka ornitologiczna z Pawłem Pstrokońskim,
autorem książki „Wszystkie
okna dla oknówek”. Podczas

prelekcji pani Katarzyny Skakuj dowiedzieliśmy się dlaczego „Jajko jajku nierówne”.
Nie zabrakło również warsztatów rysowania z Dawidem
Kilonem i wycieczki ornitologicznej z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków.
O ptasie zajęcia artystyczno-techniczne zadbali pracownicy bielańskiej biblioteki.
Dziękujemy za Waszą obecność i widzimy się już za rok
ponownie na święcie ptaków
bo wiadomo, że całe Bielany
kochają ptaki! MB

.

FOT: Sylwester Korzeniewski
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Przedsiębiorcy

Bar Malwa jest z innej epoki
Bary mleczne kojarzą się z biedą socjalizmu, pijakami jedzącymi na kacu zupę oraz z kultowym filmem „Miś”
Stanisława Barei, gdzie do baru Apis „chamstwo z całego świata się zjeżdża, kasza niedogotowana”. Ale to tylko
czarna legenda barów mlecznych. Dziś przeżywają one renesans: te stare oblegane są przez wygłodniałą klientelę,
a te nowe powstają w elitarnych punktach miasta.
RECENZJA LOKALU
PRZEMYSŁAW BURKIEWICZ

Zresztą teza, że bary mleczne to wymysł socjalizmu, jest
jak najbardziej błędna. Takie placówki powstawały od
końca XIX wieku, a jak pisał
przed laty w „Życiu Warszawy” Jerzy Kasprzycki, pierwszy stołeczny bar pod nazwą
Mleczarnia Nadświdrzańska
przy ulicy Nowy Świat został
otwarty w roku 1896. Jego
założyciel, ziemianin i przedsiębiorca Stanisław Dłużewski
stworzył dochodowe miejsce,
w którym każdy – czy robotnik, czy woźnica, czy stójkowy
– mógł zjeść tani i szybki, ale
jednocześnie zdrowy posiłek.
Potrawy oparte były na mące,
jajach, mleku, ziemniakach,
które pochodziły od rolników
i hodowców z okolic Warszawy. Idea Nadświdrzańskiej
była na tyle trafna, że co rusz
dookoła powstawały kolejne takie miejsca. Oczywiście,
rozkwit barów mlecznych
przypada na okres Polski Ludowej. Dziś nie mają one dobrej renomy – kojarzą się z ceratą, sztucznymi kwiatami na
stoliku, niemiłą obsługą, no
i szemraną klientelą. Dzieła
zniszczenia opinii o tych miej-

Redaktor Przemysław Burkiewicz degustuje dania z Malwy | FOT: Tomasz Ozdoba

scach dokonał mistrz Bareja,
pokazując w „Misiu” sztućce
na łańcuchach i miski przykręcane śrubą do stolika.
Ale nie mówmy o tym, co

było. Bielany mają dwa bary
mleczne z kilkudziesięcioletnią tradycją. To „Marymont”
u zbiegu ulic Marymonckiej
i Podczaszyńskiego oraz „Mal-

wa” przy ulicy Conrada 11 na
Chomiczówce. I to właśnie
w tym drugim ostatnio byliśmy. Faktycznie, lokal zachował wygląd taki, jakby dopiero

Słodkie serce Chomiczówki
Takiej kawy jak w Polszcze nie ma w żadnym kraju – pisał nasz narodowy
wieszcz Adam Mickiewicz. A takiej kawy jak
w Słodkim Karmelu przy
ulicy Conrada 8 na Chomiczówce można szukać
ze świecą. Ale lokal słynie
nie tylko z czarnego
napitku. Swoją zasłużoną
na całą Warszawę i okolice sławę zawdzięcza m.in.
niezwykłym shake’om,
które osłodzą nawet najbardziej gorzkie chwile
w życiu i podczas jesiennej chandry poprawią
humor niejednemu smutasowi.

Monster Milk Shake przyciąga łasuchów z całej Warszawy | FOT: Tomasz Ozdoba

PRZEMYSŁAW BURKIEWICZ

Słodki Karmel jest miejscem, w którym dobrze poczują się wszyscy: i młodsi,
i ci starsi, i rodzice z dziećmi,
i zakochane pary, i osoby które przyszły same. Tu, w nowoczesnym, acz przytulnym wystroju, można znaleźć chwilę

odpoczynku. No i oczywiście
posmakować
wspaniałych
wypieków, które kuszą swoim
wyglądem, ale również aromatem – w Słodkim Karmelu miesza się bowiem zapach
kawy i łakoci. Zza szyby kuszą
serniki i tiramisu – włoski
deser, ozdobiony borówkami

Słodki Karmel
jest miejscem,
w którym dobrze poczują
się wszyscy.

i jeżynami, pochłonąłem prawie na raz.
Szeroki wybór kaw
Rozczarowani nie mają prawa być kawosze. Do wyboru
mamy caffe latte (w zależności
od objętości 12–14 zł), americano (8–10 zł), cappuccino

Jest godzina 14, więc wraz
z fotoreporterem jesteśmy na
sali we dwóch. Pełen komfort, jak w salonce! Ponieważ
na dworze jest zimno, zamówiłem talerz rosołu. Talerz
polewki z makaronem kosztuje raptem sześć złotych.
Zupa jest całkiem smaczna,
rozgrzewająca i sycąca. Oczywiście, nie jest to rosół „jak
u mamy”, ale w niewielkiej
kwocie można naprawdę się
najeść.
Bar oferuje szeroką gamę
potraw
tzw.
domowych.
Wśród nich mamy liczne
zupy (pomidorowa, fasolowa,
kapuśniak, ogórkowa etc.),
dania mączne (pierogi, naleśniki, kopytka), ale także
dania mięsne (wątróbka z cebulą, żeberka duszone, kotlet
schabowy, gołąbek z mięsem).
Bar Malwa prowadzi również
sprzedaż potraw wraz z dostawą do domu, przyjmuje też
zamówienia na święta. Bary
mleczne można albo kochać,
albo nienawidzić – ale bez
nich osiedlowa gastronomia
byłaby uboższa

.

co skończyły się lata siedemdziesiąte. Jednak ze względów
bezpieczeństwa sanitarnego,
w środku może przebywać
tylko ósemka konsumentów.

Bar mleczny Malwa
Czynny: pon.–pt.: 10–17,
sobota: 10–15
ul. Conrada 11
Tel. 22 633 21 85

(10–12 zł), flat white (10 zł),
kawa mrożona (7–9 zł) czy
kawy jesienne (14–16 zł). Na
Conrada możemy też napić
się gorącej czekolady (12 zł).
Słodki Karmel w swojej ofercie ma także świeżo wyciskane
soki pomarańczowy, grejpfrutowy oraz ich miks (12–16 zł).
Największym hitem kawiarni są jednak Monster Milk
Shake (26 zł). Co to takiego?
Otóż, postaram się wyjaśnić
w najbardziej przystępny sposób. W szklanicy znajduje się
shake
(malina-truskawka,
oreo-banan,
czekoladowy,
banan-masło orzechowe itd.),
który przykryty jest donutem
(to takie ciastko, jakim zajadają się amerykańscy policjanci), solidnie ozdobiony
bitą śmietaną, wafelkowym
rożkiem, słodkimi piankami
oraz owocami i małymi cia-

steczkami. Te desery są znane
w całej Warszawie, i niejednokrotnie miłośnicy słodkości przyjeżdżają tu z drugiego
końca miasta, by spałaszować
właśnie takiego shake’a.
Słodki Karmel jest miejscem bardzo lubianym przez
bielańczyków. Dowodzą tego
zajęte stoliki i gwar, jaki towarzyszy kawiarnianemu życiu. Miła i uczynna obsługa
jest również wielkim plusem
tego miejsca – panie kelnerki
są niczym nawigatorzy statku
płynącego przez ocean łakoci.
Kto więc nie był – ten czym
prędzej powinien skierować
swoje kroki właśnie na Conrada 8

.

Słodki Karmel
Czynne pon.–niedz.: 10–21
ul. Conrada 8
www.slodkikarmel.pl
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Szkoły
Nagrodzone pedagożki, wiceprezydent Renata Kaznowska, radna Dorota Łaboda i burmistrz Grzegorz Pietruczuk | FOT: Tomasz Ozdoba

Pedagożki z Bielan wyróżnione przez Prezydenta
Bielańska oświata doceniona! Siedem pedagożek z dzielnicowych placówek oświatowych zostało
nagrodzonych przez prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest
m.in. za nowatorstwo i innowacyjność w pracy oraz za udział w projektach międzynarodowych.
MICHAŁ MICHAŁOWSKI

Nagrody przyznane zostały
13 października na uroczystej
gali, która odbyła się na Zamku Królewskim. Wyróżnienia
wręczały Renata Kaznowska,
wiceprezydent m.st. Warszawy oraz miejska radna Dorota
Łaboda, zajmującej się sprawami oświaty. W uroczystości
wziął udział również nasz burmistrz Grzegorz Pietruczuk,
który towarzyszył bielańskiej
delegacji.
Nagrody Prezydenta
m.st. Warszawy
w 2021 r. otrzymali:
1. Anna Rak – dyrektorka
Przedszkola nr 49 „Pluszowy Miś”
2. Eliza Stecka – dyrektorka
Przedszkola nr 97 „Leśna
Polanka”
3. Katarzyna Michalak
– dyrektorka Przedszkola
z Oddziałami Integracyjnymi nr 309 „Baśniowa
Kraina”
4. Małgorzata Pakuła
– dyrektorka Przedszkola
nr 346 „Pod Kasztanem”
5. Renata Kurlanc – dyrektorka Szkoły Podstawowej
nr 289 p

6. Anna Radzicka – wicedyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 223
7. Karolina Rudzik – nauczycielka XXII Liceum
Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Jose Marti
Wyróżnione
pedagożki
Anna Rak została wyróżniona za programy autorskie,
liczne kampanie i projekty
sprzyjające twórczej zabawie,
nauce i rozwojowi dziecka,
a także za szczególną troskę
oraz podejście do dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Dyrektor Eliza Stecka otrzymała nagrodę m.in. za projekty w ramach Warszawskich
Inicjatyw Edukacyjnych, sukcesy na szczeblu miejskim
i zajęcie II miejsca przez
przedszkole w 38. Edycji Konkursu „Warszawa w kwiatach
i zieleni”.
Wyróżnienie przyznano Katarzynie Michalak za projekt
„Dzieci z bielańskich przedszkoli tworzą bajkową książkę
Przygody Biedroneczki Juleczki” w XI edycji Warszaw-

skiej Nagrody Kulturalnej,
o czym pisaliśmy na łamach
„Naszych Bielan”.
Dyrektor Małgorzata Pakuła otrzymała nagrodę za
zdobycie na szczeblu krajowym wyróżnienia i nagrody „Zwycięska sportowa 10”
w konkursie BeActive-Edukacja, a także za wykorzystywanie technologii informatycznych wraz z aktywizującymi
metodami w celu rozwijania
zainteresowań matematyczno-informatycznych u dzieci.
Renata Kurlanc została nagrodzona przez Prezydenta za
zdobycie przez szkołę tytułu
„Innowacyjna Szkoła 2020”,
liczne programy międzynarodowe i promujące zdrowy tryb
życia oraz wiedzę o przyrodzie
i postawy proekologiczne. Na
wyróżnienie wpływ miał też
tytuł „Szkoły Promującej Wolontariat” zdobyty przez SP
289.
Anna Radzicka otrzymała
nagrodę za realizację kilkunastu projektów innowacyjnych, uzyskanie przez szkołę
tytułu „Szkoła z pomysłem”
i działalność szkolnego wolontariatu Klubu Ośmiu „Serce na dłoni”.
Ostatnia z nagrodzonych

pedagożek, Karolina Rudzik,
została wyróżniona za koordynację ogólnopolskiego kon-

"

Nie jest
dzisiaj łatwo być
pedagogiem,
więc tym bardziej
cieszą kolejne
sukcesy naszych
bielańskich
pedagożek!
– Grzegorz Pietruczuk

kursu Piosenki Obcojęzycznej
JoseSong, który został doceniony przez kapitułę Warszawskiej Nagrody Edukacji
Kulturalnej, a także nagrodzony podczas Bielańskiej Gali
Kultury w 2021 roku. Karolina
prowadzi także popularnego
w dzielnicy bloga „Rudzik na
Bielanach” i pisuje na łamach
naszego miesięcznika.
Bielany są dumne z tak fantastycznej kadry oświatowej,
która dba o przyszłość kolejnych pokoleń bielańczyków

.

Nagrodzone za innowacje
W dniu 30 września 2021 r.
podczas III Międzynarodowego Forum Nowatorstwa Pedagogicznego pod patronatem
honorowym Mazowieckiego
Kuratora Oświaty, w Domu
Polonii na Zamku w Pułtusku,
nauczyciele z dwóch bielańskich placówek oświatowych
zostali wyróżnieni za innowacyjne działania w zakresie dydaktyki, wychowania i opieki.
Szkolne innowacje
Z rąk Pana Jarosław Zaronia
– Dyrektora Mazowieckiego
Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli – dyrektor Katarzyna Kwiecińska
oraz nauczycielki z Przedszkola Nr 236 „Mali Odkrywcy”
– Joanna Kózka i Małgorzata
Liedtke odebrały tytuł Innowacyjny Nauczyciel 2020 za
autorski projekt „Samodzielny Przedszkolak”, którego celem było przygotowanie dzieci
do roli ucznia oraz rozwijanie
postawy samodzielności w zakresie sprawnego ubierania
się, zaś Szkoła Podstawowa nr
289 im. Henryka Sienkiewi-

cza zdobyła tytuł Innowacyjna
Szkoła 2020 za zorganizowanie zielonej, edukacyjnej
oazy wśród betonowych wieżowców Warszawy – statuetkę odebrały dyrektor Szkoły
Renata Kurlanc i nauczycielki
Ewa Hunkiewicz i Małgorzata
Litwin.
Głównym celem III Międzynarodowego Forum Nowatorstwa Pedagogicznego, jako
zwieńczenia Konkursu Innowacyjna Szkoła. Innowacyjny
Nauczyciel – edycja 2020/21
– było promowanie nowatorstwa pedagogicznego, wspieranie nowatorskich działań
dyrektorów i nauczycieli szkół
oraz placówek oświatowych,
zaprezentowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie dydaktyki, wychowania, opieki,
organizacji procesu kształcenia, zarządzania, a także dzielenie się przykładami dobrych
praktyk pracy w trybie stacjonarnym i/lub zdalnym

.

Opracowanie:
K. Kwiecińska,
J. Kózka, M. Liedtke
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Święto bielańskiej oświaty

W Bielańskim Centrum Edukacji Kulturalnej podczas uroczystej gali wyróżniono
kilkudziesięciu pedagogów z dzielnicowych placówek oświatowych.
FOT: Tomasz Ozdoba

BARTŁOMIEJ FRYMUS

Nagrody zostały przyznane
za wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół i przedszkoli,
za wyjątkowe osiągnięcia dydaktyczne, za doskonalenie
zawodowe oraz za skuteczne
wprowadzanie nowatorstwa
pedagogicznego. Burmistrz
Dzielnicy Bielany Grzegorz
Pietruczuk wyróżnił 76 nauczycieli i dyrektorów.
W trakcie gali wręczono
również wyróżnienia przyznane przez uczniów. 27
pedagogów otrzymało tytuł
Nauczyciela Roku, a dwóch
uhonorowano tytułem Super
Nauczyciela (w poprzednich
latach zdobyli trzy razy tytuł
Nauczyciela Roku). Laureaci to wyjątkowi pedagodzy,
którzy cieszą się dużym autorytetem wśród uczniów i prezentują nieprzeciętną postawę
nauczycielską.

"

Bielańska
młodzież ma
tak wspaniałych
nauczycieli, że
jestem spokojny
o jej przyszłość
– Grzegorz Pietruczuk

FOT: Tomasz Ozdoba

.

Część oficjalną poprzedził
koncert Anny Wyszkoni
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Dembski: sztuka zawsze pomaga
Stanisław Dembski to z wykształcenia teatrolog i aktor dramatyczny. Prowadzi warsztaty aktorskie w Młodzieżowym
Domu Kultury „Bielany” przy ulicy Cegłowskiej. Mieszkańcom znany jest jako reżyser spektakli Teatru Pijana Sypialnia.
„Naszym Bielanom” opowiada o swojej pracy jako edukator, a także… pasji do teatru.
Karolina Rudzik: W
Młodzieżowym Domu
Kultury na Cegłowskiej
prowadzisz od 10 lat
warsztaty aktorskie
oraz Teatr Park, obsypany licznymi nagrodami na wielu festiwalach
artystycznych i teatralnych. Kim są kursanci?
Stanisław Dembski: To
młodzi ludzie, którzy szukają sensu w życiu, często pogubieni. Niektórzy rodzice
przyprowadzają swoje dzieci, które mają problemy np.
z komunikacją czy są zamknięte w sobie. Teatr bardzo
im pomaga, odblokowuje je.
W pracy z młodymi ludźmi
dostrzegam coś niesamowitego, świeżego, energetycznego.
Obserwuję niezwykłą nieskrępowaną wyobraźnię. Między
nami jest wzajemna relacja,
z której też i ja korzystam.
To bycie w grupie i bycie na
„my” jest niezwykle ważne.
Uczę ich pokory wobec sztuki
i siły w dawaniu siebie innym.
Z takiego teatru wspólnoty
tworzy się zawsze fantastyczna jakość. Ukoronowaniem
tego jest właśnie Teatr Pijana
Sypialnia.
Nasz pierwszy spektakl
opierał się na poezji Białoszewskiego, który twierdził, że teatr powinno się
robić wśród przyjaciół. Na
moje zajęcia teatralne przychodzą też ludzie około
czterdziestki, którzy mieli
w życiu marzenia, ale poszli
jednak do pracy do korporacji, a teraz chcą wrócić do
tamtych marzeń związanych
ze sztuką. Poświęcają weekendy, by pracować nad przedstawieniem. Ale te zajęcia nie
odbywają się już oczywiście
w MDK. Moi kursanci zostają
aktorami, reżyserami i pracują w teatrach w całej Polsce.
Wśród moich absolwentów
jest też chłopak, który studiuje obecnie w szkole teatralnej
w Los Angeles. Niektórzy są
też pedagogami, jak ja. W Teatrze Pijana Sypialnia pracuje
część moich wychowanków
z Teatru Park.
Czy na zajęcia do MDK
na Cegłowskiej uczęszczają tylko bielańczycy?
Głównie są z okolic, ale też
miałem kursantkę ze Skierniewic, która specjalnie przyjeżdżała na moje zajęcia na
Bielany.
Dlaczego zajęcia
aktorskie prowadzisz
właśnie na Bielanach?
Tu, na Cegłowskiej jest
wyjątkowo – zielono, wśród
drzew. Stąd nazwa: Teatr
Park. Poza tym tutaj pracu-

ją pedagodzy, którzy nie są
nastawieni głównie na efekt.
Pracuje się tutaj ze świadomością procesu i rozwoju, bez
napięcia, bez stresu. Właśnie
w ten sposób osiągamy cel.
Jak pracowaliście podczas lockdownu?
Gdy rozpoczęła się pandemia, zajęliśmy się w Teatrze
Park sferą teoretyczną. Opowiadałem o teatrze, o gatunkach i wielkich twórcach.
I to też było dobre, bo zwykle,
gdy pracujemy praktycznie,
nie ma na to czasu. Ale praca przez internet służy tylko
podtrzymywaniu więzi… Pandemia trwa już długo i wielu
ludzi nie może się odnaleźć,
a praca z tekstem literackim,
w grupie, gdzie trzeba dzielić
się swoją wrażliwością, jest
formą terapii.
Na tradycyjnej sali
teatralnej panują wielkie skupienie i cisza.
Tego przecież nie ma
w teatrze na leżakach…
Czy nie przeszkadza
wam, aktorom Teatru
Pijana Sypialnia, hałas
z otoczenia i ruch publiczności?
To jest zupełnie inny sposób
grania i inny rodzaj języka.
Aktor jest wtedy bardziej ekspresyjny i rozmawia z widzem
w taki sposób, żeby przechodzień chciał się zatrzymać
i chciał wejść w relacje z aktorami. Pijana Sypialnia ma
taką siłę! Ostatnio dużo gramy w plenerze, bo jest ogromne zainteresowanie. Otrzymaliśmy mnóstwo zaproszeń
i w wakacje pracowaliśmy
w całej Polsce. Gramy zawsze
z muzyką na żywo.
Gdzie macie swoją
siedzibę?
Nigdzie. Można powiedzieć,
że jesteśmy teatrem facebookowym (Facebook to internetowy portal społecznościowy
– przyp. red.). A próby robimy w różnych wynajętych salach. Często gościmy
w Galerii Młociny, gdzie na
nasze spektakle przychodzi
już stała i wierna publiczność
z Bielan, która kocha teatr. Po
przedstawieniu organizujemy
integrację i uczymy jakiejś
piosenki.
Rozmawiamy, robimy zdjęcia i dbamy o to, by utrzymywać więź z naszymi widzami.
Chcemy się rozstać w dobrej
atmosferze i zawsze z uśmiechem. I tego nie ma w zwykłym i tradycyjnym teatrze.
Tam po tym, jak kurtyna opada i gasną światła, nie tworzy
się takich relacji z publicznością.

Stanisław Dembski | FOT: Karolina Rudzik

Jak wybierasz
aktorów do poszczególnych sztuk Pijanej
Sypialni?
Zespół aktorski liczy ok. 25
osób, ale nie zawsze każdy
może grać. Nie robię castingów. Aktor Pijanej Sypialni
musi mieć dodatkowo talent
muzyczny, bo my przede
wszystkim śpiewamy i tańczymy. Poza tym każdy ma
oczywiście wykształcenie aktorskie i muzyczne.
Skąd pomysł na taki
rodzaj teatru?
Pochodzę z Krakowa i jako
młody chłopak dostałem się
do Teatru Kolejarza, który był
typowo muzyczny. I tak zetknąłem się z twórcami jeszcze przedwojennymi. Grano
wtedy krakowskie wodewile
i przedwojenne ramoty, co
mi się bardzo podobało. Poza
tym obcowanie ze starszymi
ludźmi, aktorami ze starszego pokolenia, jak np. Eugeniusz Białek-Załucki, było
czymś wyjątkowym, bo oni
pracowali z takimi wielkimi
artystami jak Ludwik Sempoliński. Otarłem się więc
o świat teatrów przedwojennych. Później dostałem się,
jako jeden z 20 wybrańców,
do Teatru STU. Wtedy poznałem teatr z innej strony, bo
graliśmy w namiocie cyrkowym wielkie przedstawienia,

jak np. „Ubu Król” czy „Szalona lokomotywa”. To był teatr
młodej inteligencji, studencki.
W Teatrze Starym w Krakowie
otarłem się o „Dziady” Konrada Swinarskiego, „Biesy”
i „Noc listopadową” Andrzeja
Wajdy i przedstawienia Lupy
i Jarockiego. W czasach PRL-u brałem też udział w Międzynarodowym Teatrze Ulicznym w Jeleniej Górze, gdzie
mogłem zobaczyć, co dzieje
się obecnie w teatrze na świecie. Dużą motywacją i inspiracją były też wielkie widowiska
Jerzego Zonia, który założył
Teatr KTO goszczący na całym świecie. Grałem w tym teatrze 15 lat. To wszystko mnie
ukształtowało. Kocham skrzypiące deski proscenium, kurz

na kotarach, dziwność i kicz
w sztuce. Uruchamia mnie
niedoświetlona głębia sceny,
fascynuje jej mroczność i zarazem świętość. I to przekazuję moim wychowankom, a oni
połykają tego bakcyla.
Jakie masz największe
marzenie?
Z punktu widzenia edukatora chciałbym, żeby w szkołach były zajęcia artystyczne
dla młodzieży, żeby był teatr
i chór. Teraz młodzi ludzie są
pogubieni, czasem wypadają podczas wyścigu szczurów
i zamykają się w sobie. Chcę
im pokazać, że ważne jest to,
co czują, a nie to, co widzą
w ekranach swoich telefonów.
Sztuka zawsze pomaga. Uwa-

żam, że oferta Młodzieżowego
Domu Kultury na Cegłowskiej
idealnie wpisuje się w uzupełnienie edukacji artystycznej.
Cieszę się, że dużo rodziców
z Bielan ma tego świadomość
i co roku przyprowadzają tutaj
swoje dzieci. Do niektórych
sekcji ciężko się dostać, jest
dużo chętnych.
Warsztaty Teatralne w Młodzieżowym Domu Kultury odbywają się dla dzieci (9–12 lat)
w poniedziałki o godz. 16:00,
a dla młodzieży w poniedziałki o godz. 18 (17–19 lat),
w środy o 16:00 (13–16 lat)
i o 18:00 (19–23 lat). Zapisy
pod 501 488 436 lub warsztaty.aktorskie.sd@gmail.com

.

Iwona Mirosław-Dolecka Innowacyjną
Menedżerką Kultury!
Iwona Mirosław-Dolecka, kierowniczka Filii
Estrady 112 Bielańskiego
Ośrodka Kultury
z Nagrodą Innowacyjnego Menedżera Kultury.
Kapituła konkursu Innowacyjny Menedżer Kultury o indywidualną nagrodę
Marszałka
Województwa
Mazowieckiego
doceniła

Iwonę Mirosław-Dolecką za
charyzmatyczną działalność
kulturalną, sięgającą do różnorodnych źródeł inspiracji, prekursorskie działania
menedżerskie w budowaniu
spójnej wizji nowoczesnej
instytucji kultury, opartej na
lokalnych zasobach, edukacji ekologicznej i współpracy
międzysektorowej, nieustanny rozwój i otwartość na

zmiany oraz skuteczne sieciowanie.
– Ogromnie się cieszę i gratuluję tej w pełni zasłużonej
nagrody zarówno Pani Iwonie, jak i całemu zespołowi.
Praca z tak ambitnymi ludźmi, pełnymi zapału, energii
i pomysłów to czysta przyjemność – składa gratulacje burmistrz Grzegorz Pietruczuk
MB

.
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FOT: Sylwester Korzeniewski

Pijana Sypialnia bawi już od 10 lat
Teatr Pijana Sypialnia – niezależny teatr muzyczny z siedzibą na… Facebooku, który świetnie wykorzystał
pandemię, by wypromować sztukę uliczną dla publiczności na leżakach, będzie obchodzić w przyszłym roku
dziesięciolecie istnienia. Dla bielańskiej publiczności występowali w Parku Chomicza i w Parku Olszyna. Swoje
sztuki wystawiają też w Galerii Młociny.
REPORTAŻ
KAROLINA RUDZIK

Wędrujący, offowy, warszawski, musicalowy, ogródkowy, vintage, a może retro…?
Nie da się ich zdefiniować
jednym słowem. Są gdzieś
pośrodku. Ich największym
atutem jest łączenie starych
form teatralnych z nowoczesnością, wykorzystują do tego
muzykę i taniec. Łączą też to,
co komediowe, z poważnymi
tematami. – Nasz teatr zaczął
się na Bielanach. Jako młody
chłopak, który przyjechał do
Warszawy, szukałem dobrych
zajęć teatralnych. I znalazłem
je u Staszka Dembskiego,
w Młodzieżowym Domu
Kultury przy Cegłowskiej
– wspomina Sławomir Narloch, dyrektor Teatru Pijana
Sypialnia, pomysłodawca cyklu „Teatr na leżakach”, ostatnio też reżyser Sceny Młodych
Teatru Narodowego. – Staszek
jest dla nas mistrzem, przyjacielem, drogowskazem, retro-kotwicą, która nam pokazała,
jak fajnie jest czerpać z takich
starych zakurzonych rzeczy
i że nadal są aktualne i wartościowe – podkreśla Blanka

Miętkiewicz, menedżerka Teatru Pijana Sypialnia. – Nie
czuję się szefem. Jestem już
trochę z boku. Teraz już młodzi rządzą. Oni są motorem.
Ten teatr to ich inicjatywa
– odpowiada Staszek Dembski, reżyser Teatru Pijana Sypialnia.
Połączyła ich
Warszawa
Aktorzy Teatru Pijana Sypialnia zostawili swoje inne
zajęcia i z teatru zrobili swój
sposób na życie. Prawie każdy z nich pochodzi z innego
miasta w Polsce. Połączyła
ich Warszawa, a teatr był ich
sposobem na aklimatyzację
z wielkim miastem. Mówią
o sobie, że są multifunkcyjni.
Sławek Narloch to dyrektor,
aktor, scenarzysta. Blanka
Miętkiewicz jest menedżerką, tancerką i aktorką. Staszek Dembski jest reżyserem
i kierowcą, a w swojej teczce
trzyma swoje biuro – pieczątki, dokumenty, płyty. Aktorzy sami tworzą scenariusze,
muzykę, teksty do piosenek
i układy taneczne, do tego
jeszcze scenografię, kostiumy,
charakteryzację. Sami też rozkładają scenografię i oświe-

tlenie. Składają kalendarz
występów i trasę. Decydują
o repertuarze, wyznaczają sobie cele, planują strategię na
nowy sezon, dbają o wspólne
relacje w zespole i zapewniają
perspektywę rozwoju, patrząc
na każdego indywidualnie.
Poza tym ciągle się doskonalą
i pracują nad swoim warsztatem. Są pełni determinacji,
zapału, zaangażowania i pasji.
Nie boją się eksperymentować.
Wodewil jak
z Kercelaka
Istnieją już prawie 10 lat
i przez ten czas zagrali ok. 260
spektakli i koncertów. Przygotowali 12 sztuk, zaczynając od
dramatu „Osmędeusze” Mirona Białoszewskiego, gdzie występowało pięciu aktorów, po
wielkie widowiska, jak „Wesele” na podstawie dramatu
Stanisława Wyspiańskiego,
gdzie można zobaczyć 30 aktorów, 20 tancerzy i 25 muzyków na jednej scenie. Najpopularniejszym ich spektaklem
jest „Wodewil Warszawski”
– czyli widowisko o charakterze komedii przeplatane
przedwojennymi warszawskimi piosenkami. Występowali

na scenach w wielu miastach
w Polsce, m.in. w Krakowie,
Łodzi, Lublinie, Poznaniu,
Wrocławiu, Toruniu, Sarbinowie, Olsztynie i w Zakopanem.
Postanowili ożywiać miasta

Cieszę się, że
odczarowujemy szkolny
strach przed
teatrem, który
wydaje się być
trudny i niezrozumiały.
– place i parki, czyli miejsca,
gdzie teatr zwykle nie zagląda.
Ich sceną stała się więc przestrzeń miejska. Repertuar jest
tak wybierany, aby widz był
zaskoczony obecnością teatru
w tym miejscu.
A skąd nazwa? – Pomysł
na nazwę teatru narodził się
podczas pracy nad tekstem
„Fabrykant Torped” Anatola
Sterna. Występuje tam aktor,
który nazywa się Kicz. Gdy do
niego telefonują, to on odpowiada: „Halo? Tu mówi Kicz,

aktor Teatru Pijana Sypialnia”. Moim aktorom bardzo
spodobała się ta nazwa, jest
trochę kontrowersyjna, ale
ciekawa – wyjaśnia Staszek
Dembski. W swoich sztukach szukają oryginalności
i rozmaitości. Nie chcą nudzić
siebie ani przyzwyczajać widzów tylko do jednego typu
spektakli. Chcą ich ciągle
zaskakiwać. Zawsze szukają
materiału, który ma potencjał muzyczny, który jest bez
wątpienia ich wyróżnikiem.
Uważają, że muzyka jest doskonalsza niż teatr, bo to ona
bardziej ośmiela i łączy innych. Ich spektakle wzbudzają dyskusję, fascynują, dziwią
i wpływają na emocje. Nie
chcą, aby publiczność po ich
spektaklu wychodziła z pytaniami w swojej głowie.
Teatr dla
wszystkich
– Ogromną wartością jest
dla nas, gdy ludzie dołączają
w czasie spektaklu i gdy rozmawiają oraz żywo komentują. Nie chcemy oddalać się od
widowni, wręcz przeciwnie,
chcemy być blisko i stworzyć relację z publicznością
– mówi Blanka Miętkiewicz.

– Ludzie podchodzą do nas po
spektaklu i mówią, że dawno
nie byli w teatrze albo nigdy
w życiu nie byli w teatrze.
Cieszę się, że odczarowujemy
szkolny strach przed teatrem,
który wydaje się trudny i niezrozumiały. Chcemy odrzucić
ten sztywny podział na scenę
i widownię – dodaje Sławek
Narloch. Na promocję nie wydają ani złotówki, a ich „Teatr
na leżakach” znany jest w całej
Polsce. Ich widzowie są żywą
reklamą. Bo zawsze wracają
na ich spektakle ze swoimi
znajomymi. Ich celem jest
dotrzeć do przypadkowej widowni – do starszych, młodszych czy rodzin z dziećmi
i zarazić ich pozytywnymi
emocjami.
Żeby teatr mógł zaistnieć
w plenerze, wymaga wielomiesięcznej pracy aktorskiej
w sali. A ćwiczą w wielu miejscach. Gdyby mieli swoją siedzibę, mogliby jeszcze więcej
tworzyć i grać. Dlatego ich
największym marzeniem jest
miejsce, w którym mogliby
zakotwiczyć i nie martwić się,
czy znajdą salę na próbę…
– Chcielibyśmy mieć takie
miejsce na Bielanach – zdradza Blanka Miętkiewicz

.
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Trzeci sektor

Dziewczyny z Fundacji Kudłaty Kumpel
Mowa o Sylwii Czerwoniec i Paulinie Kaszczuk, mieszkankach naszej dzielnicy. Ich historia zaczęła się w 2016 roku w warszawskim
schronisku „Na Paluchu”. Tam się poznały, zaprzyjaźniły, pomagały tamtejszym zwierzętom i zbierały doświadczenie. To
wykorzystają lata później, kiedy postanowiły ruszyć z samodzielnym ratowaniem i pomocą na rzecz psów, obecnie i kotów. Ich
inicjatywa, Kudłaty Kumpel, narodziła się, jeszcze nieformalnie, w styczniu 2020 roku. Pierwszego psiaka udało im się uratować
ze schroniska w Radysach. Pierwszego z wielu.
REPORTAŻ
MICHAŁ MICHAŁOWSKI

Przez początkowe miesiące
działania na rzecz zwierząt
dziewczyny nie myślały o tym,
aby zakładać fundację. Pracy było dużo, a formalizacja
działania wiązała się z zaangażowaniem czasu i środków.
Niemniej liczba wiadomości
z prośbami o pomoc dla psów
stale rosła. Coraz trudniej
było zajmować się już uratowanymi zwierzętami i myśleć
o kolejnych bez tworzenia
organizacji, której istnienie
ułatwiłoby wiele spraw, w tym
pozyskiwanie bardzo potrzebnych funduszy. I tak 7 lipca
Kudłaty Kumpel oficjalnie został zarejestrowany jako Fundacja.
Dziesiątki zwierząt
Pod opiekę dziewczyn trafiają psy z różnych miejsc:
ze schronisk, w których nie
miały żadnych szans na znalezienie nowego domu; ze
wsi, gdzie pozostały po zmarłych właścicielach; zabrane ze
złych warunków bytowania;
porzucone. Dotychczas uda-

ło im się uratować ponad 60
psów oraz 6 kotów.
Niektóre ze zwierząt, którymi się opiekowały, były
w złym stanie zdrowotnym,
a inne w psychicznym, czasem
obie rzeczy naraz. Dziewczyny jednak się nie poddawały
i pracowały nad każdym pacjentem do skutku. 50 psów
trafiło do kochających domów, z którymi Fundacja jest
w stałym kontakcie, wspierając nowych właścicieli.
Pomagamy z potrzeby serca. Widząc krzywdę zwierząt,
nie możemy przejść wobec
niej obojętnie – wyjaśnia Sylwia Czerwoniec.
Od ratunku do adopcji
Jak wygląda pobyt typowego psa w Fundacji? Po rozpoznaniu przypadku zwierzę
umieszczane jest w domu
tymczasowym lub w płatnym
hotelu. Następnie jest ono badane, a jeśli coś jest nie tak,
poddawane leczeniu. Kolejnym etapem jest bliższe zapoznanie się z psem i jego socjalizacja, zarówno z ludźmi, jak
i innymi zwierzętami. Czasem
dochodzą do tego konsultacje
behawioralne. Po pełnym wy-

leczeniu i kompleksowym poznaniu psa dziewczyny zaczynają szukać mu stałego domu.
Jak wygląda adopcja?
W pierwszej kolejności chętne
osoby muszą wypełnić ankietę
przedadopcyjną, w której odpowiadają na kilkanaście kluczowych pytań, które pozwolą
wstępnie ocenić zarówno potencjalny nowy dom, jak i nowych opiekunów zwierzęcia.
Nie ma dwóch jednakowych
psów i każdy ma konkretne
wymagania oraz potrzeby,
które trzeba spełnić. Następnym krokiem jest wspólny
spacer, aby rodzina mogła poznać lepiej psiaka, dowiedzieć
się o nim więcej, rozwiać różne wątpliwości. Czasem spacerów jest kilka, a innym razem po jednym już wiadomo,
że to jest to. Fundacja zawsze
daje czas na przemyślenie decyzji, bo adopcja psa to konkretne zobowiązanie.
Jeśli potencjalna rodzina
jest dalej zainteresowana,
dziewczyny zabierają psa na
domową wizytę. Ostatnim
krokiem jest podpisanie umowy adopcyjnej, po czym zwierzę zostaje już ze swoimi nowymi opiekunami. Fundacja

Paulina Kaszczuk z Fundacji Kudłaty Kumpel | FOT: Wiktoria Piszczelska

Sylwia Czerwoniec z Fundacji Kudłaty Kumpel | FOT: Wiktoria Piszczelska

Jak pomóc?
Adoptuj psa,
wspomóż nas
w opiece nad
nimi lub zostań
domem tymczasowym.
zawsze pozostaje w kontakcie
z nimi, doradza, pomaga i wymienia się informacjami.
Jakimi psami opiekują się
dziewczyny? Guciem, który
trafił pod ich opiekę z gminnej
przechowalni, w której znalazł się po śmierci właściciela.
Mimo młodego wieku i wielu
trudnych przeżyć nie traci
radości życia i jest naprawdę przecudnym psiakiem.
Sześciomiesięczną
Frytką,
która została znaleziona na

autostradzie, przemoczona,
zmarznięta, z zapaleniem spojówek. W okolicy nie ma żadnych zabudowań, a więc można tylko przypuszczać, jak się
tam znalazła. Odebraną Inką,
która była trzymana na krótkim łańcuchu, w rozpadającej
się budzie, mającej jedynie
do pilnowania puste miski.
Gucio, Frytka i Inka polecają
się do adopcji, podobnie jak
inni podopieczni Fundacji.
– Zoja to pies, który na
pewno zapadnie mi na długo
w pamięci. Znalazłyśmy ją
w gminnej przechowalni,
gdzie powinna mieć zapewnioną, chociażby podstawową
opiekę, a tymczasem nie miała
nawet odpowiedniego wyżywienia. Suczka trafiła do nas
w stanie skrajnego zagłodzenia, z dystansem do ludzi.
Obecnie cieszy się szczęśliwym życiem u boku kochają-

cej rodziny – wspomina Paulina Kaszczuk.
Pomagają i edukują
Dziewczyny poza pomaganiem konkretnym zwierzętom
prowadzą też działania edukacyjne i szkolenia dla domów
tymczasowych, z którymi
współpracuje Fundacja. Organizują także zbiórki pieniędzy,
na których zbierają środki na
rzecz swoich podopiecznych.
Jeden z ostatnich takich kiermaszy na rzecz Fundacji miał
miejsce w Parku Chomicza.
Ty też możesz pomóc
Chcesz adoptować psa, kota
lub pomóc Fundacji? A może
mógłbyś zostać domem tymczasowym dla potrzebujących
zwierząt? Wszystkie potrzebne w tym celu informacje
znajdziesz na stronie www.facebook.com/kudlatykumpel

.

Adoptuj podopiecznego Fundacji Kudłaty Kumpel

FOT: Wiktoria Piszczelska

Frytka

Inka

Gucio

Wiek: 6 miesięcy
Waga: 5 kg
Uwagi:
Dogaduje się z innymi
psami, w domu utrzymuje czystość.

Wiek: 6–7 lat
Waga: 8 kg
Uwagi:
Potraﬁ chodzić na
smyczy, dogaduje się
z innymi psami i kotami, w domu zachowuje
czystość.

Wiek: 4 lata
Waga: 12 kg
Uwagi:
Ładnie jeździ
samochodem, świetnie
dogaduje się z psami,
w domu utrzymuje
czystość.

FOT: Wiktoria Piszczelska

FOT: Fundacja Kudłaty Kumpel
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Historia

Cimitero Militare Italiano in Polonia

Poświęcenie cmentarza w czerwcu 1930 r. | FOT: Narodowe Archiwum Cyfrowe

Na cmentarzu przy ul. Marymonckiej spoczywają żołnierze
włoscy, którzy zmarli na ziemiach polskich w czasie obu wojen światowych. Jakie były okoliczności powstania tej wyjątkowej nekropolii?
MATEUSZ NAPIERALSKI

Kiedy rozpoczęła się I wojna światowa, Włochy były
związane sojuszem z Niemcami i Austro-Węgrami,
zwanym
Trójprzymierzem.
Przyjęły jednak neutralną
postawę, śledząc rozwój wydarzeń. Wiosną 1915 r. państwo włoskie zmieniło kurs
i opowiedziało się po stronie
ententy, czyli Francji, Wielkiej Brytanii i Rosji. Włosi
walczyli na górzystym froncie
w Słowenii i północnej Italii
z wojskami austro-węgierskimi, a następnie niemieckimi.
Około 600 tysięcy włoskich
żołnierzy dostało się do niewoli. Trafiali następnie do
obozów jenieckich w Austrii
i Niemczech, w tym również
na ziemiach polskich pod zaborami (w Galicji, Wielkopolsce, na Górnym Śląsku, Pomorzu). Wielu jeńców zmarło
z ran, chorób i wycieńczenia
przymusową pracą; ich zwłoki
grzebano na przyobozowych
cmentarzach.
Po Wielkiej Wojnie państwo włoskie odszukiwało
miejsca pochówków swoich
rodaków. Latem 1929 r. ambasada Włoch w Warszawie
wystosowała do magistratu
stolicy prośbę o udostępnienie miejsca na urządzenie odpowiedniego, godnego cmentarza dla żołnierzy włoskich,
których mogiły były rozsiane
po całej Polsce. Magistrat
zgodził się wydzielić obszar

o powierzchni 0,6 hektara
położony między wsią Młociny a Lasem Bielańskim, tuż
przy Szosie Marymonckiej,
w pobliżu dawnego rosyjskiego fortu. Teren znajdował się
za granicą miasta, był gruntem państwowym. „Kurier
Warszawski” w wieczornym
wydaniu z 12 sierpnia 1929
r. tak opisywał koncepcję nekropolii: „Na tle istniejących
wałów powstanie wspaniałe
mauzoleum na cześć żołnierzy
italskich. Będzie to pomnik
grobowiec o charakterze monumentalnym”. Jesienią rozpoczęły się ekshumacje zwłok
z prowizorycznych miejsc
pochówków. Na mocy umowy – której odpis znalazłem
w Archiwum Akt Nowych
– zawartej 5 grudnia 1929
r. pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez
inżyniera Władysława Trylińskiego a włoskim attaché
wojskowym kapitanem Lodovico Donatim, przekazano
Włochom teren (w dzierżawę
na 36 lat) za symboliczną złotówkę rocznie. Zwracam uwagę na ten dokument, ponieważ
jako datę założenia cmentarza
żołnierzy włoskich błędnie podaje się rok 1926 lub 1927.
Uroczystość otwarcia odbyła się 10 czerwca 1930 r.
Poświęcenia cmentarza dokonał, odprawiwszy polową
mszę żałobną, nuncjusz apostolski kardynał Francesco
Marmaggi. Włoski minister
spraw zagranicznych Dino

Grandi wygłosił przemówienie, w którym nawiązał do historii włosko-polskich relacji i
tradycji wojskowych. Obecni
byli członkowie korpusu dyplomatycznego w Warszawie,
m.in. ambasadorzy Alberto
Franklin-Martin
(Włochy)
i Jules Laroche (Francja).
Stronę polską reprezentowali
kardynał Aleksander Kakowski, szef MSZ August Zaleski
oraz komendant stołecznego
garnizonu, generał Bolesław
Wieniawa-Długoszowski
(słynny kawalerzysta i kobieciarz, skądinąd późniejszy
ambasador RP we Włoszech).
Wartę honorową przy grobach wystawiła kompania reprezentacyjna z warszawskiego 36. Pułku Piechoty Legii
Akademickiej, a wojskowa orkiestra odegrała włoski hymn.
Architektura
nekropolii,
zaprojektowana we włoskim
Biurze Technicznym Komisariatu Głównego ds. Cmentarzy Wojskowych, czerpie ze
sztuki starożytnego Imperium
Romanum, do którego potęgi
odwoływało się państwo pod
rządami Benita Mussoliniego.
Cmentarz ma plan kwadratu.
Dwie krzyżujące się na środku główne alejki dzielą go na
cztery kwatery, zawierające po
osiem rzędów mogił. Pochówki znajdują się także wzdłuż
muru. Regularny kształt nekropolii nasuwa skojarzenie
z rozplanowaniem wojennych
obozów legionów rzymskich.
Spoczywa tu blisko 870 wło-

skich ofiar I wojny światowej.
Na płytach nagrobnych widnieją informacje: nazwisko,
imię i data śmierci żołnierza
oraz nazwa jednostki, w której służył. Materiał kamienny
sprowadzono z płaskowyżu
Carso; zresztą wszystkie elementy wystroju cmentarza,
oprócz żwiru na alejkach, pochodzą z dalekiej Italii. Nie
zabrakło też topoli, rzecz jasna – włoskich.
Nekropolię otacza mur
z kratownicami ozdobionymi
tarczami, mieczami i liśćmi
wawrzynu, symbolami chwały i zwycięstwa. Pierwotnie
na cmentarz wchodziło się
przez imponującą bramę – łuk
triumfalny – pokrytą płytami
z piaskowca. Widniały na niej
napisy „Cimitero Militare
Italiano Guerra 1915–1918”
i „Italski Cmentarz Wojskowy Wojna 1915–1918” oraz
płaskorzeźby: z lewej strony
orzeł, znak armii imperium
rzymskiego, z prawej herb
Królestwa Włoch. Łuk rozebrano podczas remontu na
początku lat 70., a dwie dekady później cmentarz został
ogrodzony dodatkowym murem, naśladującym ten dawniejszy.
Na gazonach stoją dwa
kamienne ujęcia wody, przerobione na kwietniki. Przypominają rzymskie sarkofagi
z „esowatymi” żłobieniami
(autentyczny tego typu zabytek możemy zobaczyć w Galerii Sztuki Starożytnej Muzeum
Narodowego w Warszawie),
są ozdobione płaskorzeźbami
wilczycy Kapitolińskiej karmiącej braci Romulusa i Remusa, mitycznych założycieli
Rzymu. Główną oś nekropolii
niegdyś podkreślał pomnik
w formie rzymskiego gro-

bowca z girlandą i mieczami
oraz łacińską sentencją „Pro
patria defuncti in terra fideli
requiescunt” („Polegli za Ojczyznę spoczywają w wiernej
ziemi”). Monument został zastąpiony – prawdopodobnie
na początku lat 60. – prostym
ołtarzem z krzyżem, wykonanym z ciemnego marmuru. Za
nim znajduje się tablica z nazwiskami ponad stu żołnierzy
włoskich z I wojny światowej,
którzy nie zostali ekshumowani z przyobozowych cmentarzy z terenu Polski, ponieważ
nie udało się odnaleźć ich ciał.
W czasie II wojny światowej Włochy były sojusznikami nazistowskich Niemiec. Latem 1943 r. nastąpił
przewrót – marszałek Pietro
Badoglio odsunął od władzy
Mussoliniego, zawarł rozejm
z aliantami i wypowiedział
wojnę Hitlerowi. W odwecie
Niemcy internowali wielu
żołnierzy włoskich w obozach
jenieckich, zsyłali ich także
do obozów koncentracyjnych.
W latach 1957–1959 dokonano ekshumacji Włochów
zmarłych i zamordowanych
w czasie II wojny światowej,
których mogiły znajdowały
się na obszarze powojennej
Polski. Ponad 1400 spoczęło na bielańskim cmentarzu.
Dla ofiar wybudowano dwie
katakumby, północną zdobi
złoty napis „L'Italia ai suoi
caduti che riposano in terra
polacca Guerra 1915–1918
Guerra 1940–1945” („Włochy
swoim poległym spoczywającym w ziemi polskiej...”),
południową zaś „Ricordate
e meditate il nostro sacrificio”
(„Pamiętajcie i rozmyślajcie
o naszej ofierze”). Pomiędzy
katakumbami stoją dwie tablice, upamiętniające Włochów

zamordowanych w niemieckich obozach koncentracyjnych. Nazwiska ofiar II wojny
spoczywających na cmentarzu
wyryto na kamiennych płytach w pobliżu wejścia przy
wewnętrznym murze. Przy
skrzyżowaniu głównych alej
usytuowano grób symboliczny sześciu generałów armii
włoskiej, rozstrzelanych przez
Niemców w Kuźnicy Żelichowskiej w styczniu 1945 r.
Złożenie kwiatów na cmentarzu przy ul. Marymonckiej
40 było i jest nieodłącznym
punktem oficjalnych wizyt delegacji włoskich w Warszawie.
Byli tu m.in. prezydenci Giuseppe Saragat, Francesco Cossiga i Romano Prodi. W lutym
1939 r. rodaków odwiedził
hrabia Galeazzo Ciano, minister spraw zagranicznych,
prywatnie zięć Mussoliniego.
Nad grobami powiewa trójkolorowa flaga. Cmentarz jest
otwarty codziennie od 10 do
17, opiekuje się nim włoska
ambasada. W białym domku
pomiędzy murami mieszka
polska rodzina dbająca o należyty porządek. Przed wojną
urzędowali tam włoscy dozorcy. Jeden z nich, Arigo Petruzzi, w styczniu 1932 r. przeżył chwilę grozy. Usłyszawszy
głośne śpiewy, wyjrzał przez
okno i zobaczył grupę dziwnie
odzianych postaci. Był przekonany, że nieznajomi chcą
go zamordować. Niewiele
myśląc, chwycił za rewolwer
i drżącą ręką oddał kilka niecelnych strzałów. Na miejsce
przyjechała policja, interweniowała nawet ambasada.
Okazało się, że Włoch, nie
znając lokalnych obyczajów,
o mały włos nie pozabijał...
miejscowych kolędników

.
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Kassyk: Niemcy chcieli mnie rozstrzelać
W czasie łapanki Niemcy wywlekli mnie i moją siostrę z domu i kazali stanąć pod murem. Mieliśmy wraz z kilkudziesięcioma
innymi cywilami zostać rozstrzelani. Egzekucja się nie odbyła, a ja kilka dni później zabierałem hitlerowcom karabiny
– mówi w specjalnym, świątecznym wywiadzie „Naszych Bielan” porucznik Józef Kassyk, przewodniczący Bielańskiego
Klubu Kombatanta.
Przemysław Burkiewicz: Panie poruczniku, za nami bardzo
aktywny czas związany
z uroczystościami
rocznicowymi. Co
się działo w ostatnich
tygodniach?
Por. Józef Kassyk, przewodniczący Bielańskiego
Koła Kombatanta: Tak,
sierpień, a szczególnie wrzesień to bardzo aktywne tygodnie. 1 sierpnia na Młocinach
oddaliśmy hołd bohaterom
Powstania
Warszawskiego.
1 września to z kolei tragiczna
rocznica niemieckiego ataku
na Polskę i rozpoczęcia drugiej wojny światowej. 5 września na placu Konfederacji
wspominaliśmy żołnierzy 77
Pułku Piechoty Wojska Polskiego, 77 Pułku Piechoty
Okręgu Nowogródzkiego oraz
Mieszkańców Ziemi Lidzkiej.
Nie sposób pominąć mszy
za ofiary radzieckiej inwazji
17 września 1939 roku, uroczystości
upamiętniającej
Wojsko Polskie i majora Bronisława Kamińskiego przy pomniku Warszawskie Termopile przy Hucie Warszawa czy
wreszcie upadku Powstania
Warszawskiego. Tę ostatnią
rocznicę obchodziliśmy już
drugi raz przy nowym pomniku Ofiar Rzezi Marymontu
przy ulicy Gwiaździstej. Zaznaczam, że świętujemy nie
tylko rocznice bitew czy klęsk,
ale także święta radosne, jak
dzień odzyskania przez Polskę niepodległości. Zawsze
11 listopada składamy kwiaty
pod pomnikiem marszałka
Piłsudskiego na AWF. Czcimy
tę rocznicę, bo przecież po 123
latach zaborów i rozbiorów
nasz naród znów miał swoją
ojczyznę. Przypisujemy ten
sukces – odrodzenie się Polski – właśnie Piłsudskiemu,
Romanowi
Dmowskiemu,
premierowi Ignacemu Pade-

rewskiemu. To byli główni
architekci odrodzonej Polski, ale nie wolno zapominać
o tym, że to cały naród dążył
do niepodległości.

nym i bardzo pobitym majorem Dudą. Gestapowcy wieźli
go tak, żeby pokazać wszystkim, że wysoki rangą oficer
AK został złapany. Ślad po
nim zaginął…

A co to jest patriotyzm?
Patriotyzm to jest miłość
do ojczyzny, do narodu, do
wszystkiego co polskie. To
szacunek dla bohaterów,
wszystkich, którzy oddali życie za Polskę. Istnieje także
patriotyzm gospodarczy, czyli
kupowanie towarów wyprodukowanych w Polsce przez
Polaków. Ważnym aspektem
jest także obchodzenie świąt
narodowych i rocznic. To,
w skrócie oczywiście, jest patriotyzm.
W dzisiejszych czasach
coraz częściej krew
żołnierza polskiego
dzielona jest na lepszą
i gorszą. Czy można
mówić że żołnierz spod
Lenino jest gorszy od
żołnierza spod Monte
Cassino?
Nigdy! Nie można! Krew
oddana przez Polaka, przelana za ojczyznę, zawsze jest
taka sama! Nieważne, czy
przyszedł ze Wschodu, czy
z Zachodu, czy walczył w partyzantce, czy w Powstaniu
Warszawskim. Mam wielu
kolegów, którzy szli spod Lenino. Byli wcieleni do armii
Zygmunta Berlinga, bo spóźnili się do armii Władysława
Andersa. Oni nawet nie wiedzieli, czy dojdą do ojczyzny,
czy zobaczą polską ziemię. To
są nasi bohaterowie, i w Bielańskim Klubie Kombatanta
wszyscy są czczeni jednakowo.
A jak długo działa Bielański Kombatanta?
28 lat. W 2023 roku będziemy świętować trzydziestolecie. Bielany były wówczas

FOT: Tomasz Ozdoba

częścią Żoliborza. Padł wtedy
pomysł, by stworzyć taki klub,
i, niezależnie od poglądów,
wspólnie czcić pamięć o bohaterach, bitwach, ale też dbać
o pomniki i tablice pamiątkowe na terenie Bielan. Zgłosili się wtedy kombatanci
z różnych organizacji, m.in.
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Szarych
Szeregów, żołnierze „Żywiciela”, inwalidzi wojenni czy
więźniowie polityczni czasów
stalinowskich. Zależało nam,
i wciąż zależy, na pracy z młodzieżą i przekazywaniu im od
bezpośrednich świadków jak
wyglądała walka o wolną Polskę.
Jakie są pańskie
wspomnienia z czasów
wojny?
Gdy zaczęła się II wojna
światowa, miałem siedem lat.
Mieszkałem w Białaczowie,
w powiecie opoczyńskim.
W 1939 roku miałem iść do

pierwszej klasy szkoły podstawowej, która mieściła się
w jednym z budynków majątku hrabiów Platerów. Niemcy
od razu zajęli wszystkie zabudowania, w tym pałac. Stacjonowali tam żołnierze Wehrmachtu najpierw jadący na
front wschodni, a następnie
wracający z frontu. Codziennie w ciągu dnia widywałem
niemieckie patrole. Po zmroku zaś, po ulicach chodzili
w przedwojennych mundurach Wojska Polskiego… nasi
partyzanci! Mało tego! Pamiętam nawet sytuację, kiedy patrol niemiecki na ulicy spotkał
umundurowanych naszych.
Niemcy zasalutowali Polakom i poszli dalej. Wiedzieli
bowiem, że okolica jest silnie
obsadzona przez partyzantów,
i w starciu z nimi nie mieliby
szans. Na pewno jednak hitlerowscy patrolanci meldowali
gestapowcom o spotkaniu
z polskimi żołnierzami, bo policja bardzo często organizo-

wała łapanki.
Pamiętam jedną tragiczną
historię. Właścicielem majątku w Petrykozach był major Duda. Prowadził majątek
z tartakiem i młynem. Jednak
po kapitulacji nie złożył broni
i dowodził silną grupą partyzancką. Niemcy kupowali
od majora mąkę i aż do 1942
roku nie wiedzieli, że ten prosty młynarz to wysoki ranga
oficer AK! Pewnego dnia, podczas jednej z łapanek, Niemcy
wygarnęli z domu mnie i moją
starsza siostrę. Poprowadzili
nas i wraz z innymi cywilami
postawili pod murem. W naszym kierunku wycelowany
został karabin maszynowy.
Niemiecki podoficer zapowiedział, że jeśli dziś zginie jeden
Niemiec, wszyscy zostaniemy
rozstrzelani. Trzymali nas
kilka godzin, a my czekaliśmy
po prostu na śmierć. Ludzie
mdleli i płakali. Nagle, około
godziny 14, na ulicę wjechał
odkryty samochód ze związa-

Brał pan udział w akcjach zbrojnych?
Miałem okazję rozbrajać
okupantów. A było tak: Niemcom zepsuła się ciężarówka.
Dwóch żołnierzy majstrowało
w silniku, a kilku leżało sobie
na trawie. Minąłem ich razem
z kolegą, a kilkaset metrów
dalej spotkałem partyzanta.
Poprosił, żeby zostać, bo będziemy potrzebni, po czym
odszedł. Po chwili pojawiła
się furmanka z tym samym
panem na koźle. Powiedział,
że będziemy rozbrajać Niemców. Przyjechała też druga
furmanka. Wyskoczyło z niej
kilku partyzantów z automatami i zażądali od Niemców,
by ci wydali broń. Hitlerowcy
zrobili to bez wahania, a karabiny odbierałem im ja. Woleli
oddać giwery polskim dzieciakom, niż zginąć za swojego
przeklętego Führera. Miałem satysfakcję, że najpierw
stałem w kolejce po śmierć,
a później rozbrajałem Wehrmacht.
Czego życzy pan naszej
ojczyźnie z okazji jej
103. urodzin?
Życzę Polsce, żeby była silna. I żeby Polacy byli zjednoczeni. Nie możemy ciągle kłócić się o wszystko. Jesteśmy
dumnym narodem ze wspaniałą historią okupioną krwią.
Polska zbyt wiele wycierpiała,
zginęło zbyt wielu ludzi, by teraz zapominać, ile wyrzeczeń
kosztowało życie poprzednich
pokoleń, byśmy dziś mogli
pełni dumy powiedzieć: jesteśmy Polakami

.

Uporządkowali groby polskich bohaterów
FOT: Sylwester Korzeniewski

Okolice 1 listopada to
czas, kiedy wspominamy naszych zmarłych
bliskich. Tych, których
nie ma już z nami. Na
Bielanach pamiętaliśmy
również o tych, którzy
walczyli za to, byśmy
mogli żyć w wolnym
i niepodległym kraju.
O powstańcach warszawskich, którzy podnieśli
bunt przeciw bezlitosnemu okupantowi. O żołnierzach Wojska Polskiego, stawiających w 1939

roku dzielny opór wobec
niemieckiej ofensywy na
nasze miasto.
REDAKCJA

22 października, w słoneczną niedzielę, mieszkańcy
i działacze Stowarzyszenia
Razem dla Bielan zebrali się
na kwaterach wojskowych na
Cmentarzu Wawrzyszewskim,
aby uporządkować groby
poległych bohaterów. Wiele
z nagrobków popada w zapomnienie, nadgryzanych przez

upływ czasu. Społeczność
lokalna nie daje im jednak
odejść w niepamięć i zbiera
się przynajmniej raz do roku,
aby o nie zadbać. Mieszkańcy
uprzątnęli groby i ich otoczenie, wymienili powypalane
wkłady w zniczach, przewiązali groby biało-czerwonymi
wstążkami, a także uporządkowali monument upamiętniający ponad 600 żołnierzy
Wojska Polskiego poległych
we wrześniu 1939 roku w walce z Niemcami.
Obecni na miejscu przed-

stawiciele dzielnicy, burmistrz
Grzegorz Pietruczuk, zastępca
burmistrza Włodzimierz Piątkowski oraz radni Radosław
Sroczyński, Piotr Walas i Ewa
Turek zapalili pod monumentem pamiątkowe biało-czerwone znicze. – Była to okazja
do zadumy, wspomnienia
i zrobienia czegoś dobrego.
Na Bielanach pamięć o bohaterach nie ginie, a jest właśnie
przez takie akcje umacniana
– komentuje burmistrz Pietruczuk

.
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Głos seniora

Seniorzy docenili bielański Ośrodek Pomocy Społecznej
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany otrzymał certyfikat „Miejsce przyjazne seniorom” przyznany przez miasto
stołeczne Warszawę i Warszawską Radę Seniorów. Wyróżnienie odebrał Maciej Sotomski, dyrektor ośrodka.
BARTŁOMIEJ FRYMUS

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 fundacji, które przy wsparciu
dzielnicy zapewniają starszym
mieszkańcom nie tylko pomoc, ale organizują również
czas wolny.
Działania na rzecz seniorów
podejmuje także Ośrodek Pomocy Społecznej. W uzasadnieniu wyróżnienia wpisano:
„(…) należy wziąć pod uwagę
pracę i zajęcia, które wykraczają poza formalny zakres
obowiązków Ośrodka Pomocy
Społecznej. Również uwzględnić trzeba sposób podejścia
personelu placówki do klientów, ich życzliwość, inwencję
i chęć czynienia dobra dla tych
potrzebujących pomocy osób.
W przypadku Ośrodka Pomocy Społecznej Bielany te elementy pozwoliły na uwzględnienie wniosku o wydanie

certyfikatu MPS. W Ośrodku
uwzględnione są wymogi architektury wnętrz ułatwiające
poruszanie się osób starszych
i osób z niepełnosprawnościami. Ośrodek współpracuje
z Bielańską Radą Seniorów
i wieloma innymi organizacjami zajmującymi się problematyką senioralną. Jako jedyny
wprowadził usługę języka migowego dla potrzebujących”.
Bielański OPS trzyma pieczę nad dwoma ośrodkami
wsparcia dziennego dla seniorów – w alei Zjednoczenia 13
i przy Wrzecionie 5A. OWDS-y
są miejscami przeznaczonymi
dla osób starszych zamieszkujących dzielnicę Bielany.
Misją Ośrodka jest służenie
seniorom
wszechstronną,
profesjonalną pomocą.
Aktywny ośrodek
W ramach OWDS funkcjonują m.in. Klub Seniora, Grupa Wsparcia i Świetlica dla
Opiekunów i Osób Chorych
na Chorobę Alzheimera, Koło
Dzielnicowe Warszawa Biela-

Dyrektor Maciej Satomski z otrzymanym przez OPS Bielany certyfikatem | FOT: OPS

ny Związku Kombatantów RP
i BWP. W ramach działalności
Ośrodka jest także możliwość
pobytu dziennego dla osób
korzystających z zajęć terapeutycznych oraz posiłków
– śniadania i dwudaniowego

obiadu. W ramach pobytu
dziennego seniorzy korzystają
z zajęć ruchowych oraz zajęć
aktywizujących.
– Jest mi niezmiernie miło
odebrać to wyróżnienie. Nasz
ośrodek jest zawsze przyjazny

dla seniorów
i otwarty na
współpracę
z nimi – mówi
Maciej Sotomski, dyrektor OPS
Bielany

.

Miejsce przyjazne bielańskim seniorom 2021
Poznaliśmy tegorocznych
laureatów konkursu
„Miejsce Przyjazne Bielańskim Seniorom”.
–Doceniono miejsca,
gdzie potrzeby osób
starszych traktowane
są z szacunkiem, zrozumieniem i życzliwością – mówi Krystyna
Żebrowska, przewodnicząca Bielańskiej Rady
Seniorów.
REDAKCJA

Nagrody przyznano w czterech kategoriach. Jako przyjazną placówkę służby zdrowia,
w tym roku seniorzy docenili
przychodnię SPZZLO Warszawa-Żoliborz przy ul. Kleczewskiej. W kategorii klub
seniora doceniono Osiedlowy

Klub Seniora WSM Młociny „Pod zdrówkiem” przy ul.
Wrzeciono. W kategorii placówka usługowa wyróżniono
sklep Carrefour Express przy
ul. Rudnickiego. Z kolei Szkoła Podstawowa nr 133 przy ul.
Fontany dostała wyróżnienie
w kategorii placówka edukacyjna.
Bielańscy seniorzy zgłoszenia nadsyłali przez kilka tygodni. Zwycięzców wybrano
spośród kilkuset nadesłanych
ankiet. – Gratuluję zwycięzcom i dziękuję wszystkim,
którzy tak licznie oddali głosy.
Dziękuje Bielańskiej Radzie
Seniora za pomysł na konkurs
i aktywny udział w Kapitule
Konkursu – powiedział na
uroczystej gali Grzegorz Pietruczuk, burmistrz dzielnicy
Bielany

.

FOT: Tomasz Ozdoba

Złote gody na
Bielanach
24 pary świętowały imponujący staż małżeński.
Wśród nich najwięcej par
obchodziło 50-lecie pożycia małżeńskiego, ale były
również trzy pary, które
są 65 lat po ślubie.
Wszystkim parom życzymy z całego serca kolejnych
długich lat w szczęściu i zdro-

wiu. Każda para otrzymała list
gratulacyjny, okolicznościowy
kosz słodyczy oraz zaproszenie na uroczysty obiad w restauracji.
Złote gody to coroczne wydarzenie na którym wyróżniamy bielańskie małżeństwa za
ich długoletnie wspólne pożycie. Nie jest to rzecz łatwa,
więc warto ją docenić BF

.
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Sport

100-lecie MZPN w klimacie retro

Artyści pokazali, że grają dobrze nie tylko w filmach, ale i na boisku | FOT: Sylwester Korzeniewski

W niedzielę 17 października na stadionie przy ul. Marymonckiej 42 zarządzanym
przez Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa odbył się turniej piłkarski
i piknik rekreacyjny upamiętniający 100. rocznice powstania Mazowieckiego
Związku Piłki Nożnej. Najpierw zagrały ze sobą dzieciaki, a później odbył się mecz
gwiazd między artystami a byłymi piłkarzami.
PIŁKA NOŻNA
PATRYK BERNARDELLI

Wydarzenie zorganizowano z myślą „z przeszłością
w przyszłość” i było utrzymane w klimatach II Rzeczypospolitej. Zawodnicy, sędziowie, obsługa oraz kibice,
w szczególności panie z Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Bluszcz”, byli przebrani
w stroje noszone w latach
międzywojennych.
Nastrój
tamtych czasów budowała
również muzyka grana na
żywo przez znaną warszawską
Kapelę Praską, nawiązującą
w swojej twórczości do tamtej
epoki.
Historię tamtych czasów

z perspektywy piłki przybliżyli nam Krzysztof Zając
i Piotr Marciniak, prezes Retro Ligi działającej na rzecz
promowania sportu, historii
oraz pamięci o klubach przedwojennej ligi.
Przyszłość piłki
Obchody rozpoczęły się od
turnieju dziecięcego rocznika 2013 i tu warto dodać, że
stojącego na wysokim poziomie. Dzieciaki pokazały, że
polska piłka ma przed sobą
kolorową przyszłość. Na murawie zagrały ze sobą drużyny
z Płocka, Radomia, Ciechanowa-Ostrołęki, Siedlec i oczywiście Warszawy.
Mimo że bramki nie były
liczone, to po ich grze było wi-

dać, że każdy z zespołów liczy
na zwycięstwo.
Mecz Gwiazd
Po godzinie 13, już po rozgrywkach młodzików i mimo
niezbyt zachęcającej pogody,
rozpoczął się główny punkt
obchodów, czyli mecz Reprezentacji Artystów Polskich
z Reprezentacją Byłych Piłkarzy.
Po stronie amatorów zagrali m.in. Rafał Mroczek („M jak
Miłość”) czy Robert Moskwa
(„Historia Roja”). Ich bramki bronił Grzegorz „Gabor”
Jędrzejewski, znany z telewizyjnego programu „Turbokozak”.
W barwach byłych piłkarzy wystąpili m.in. Jerzy

Podbrożny, Maciej Szczęsny,
Marek Jóźwiak, Tomasz Sokołowski czy Dariusz Dźwigała. Zarówno piłka, jak
i stroje, były takie jak w latach
trzydziestych ubiegłego wieku. Mecz poprowadził sędzia
międzynarodowy
Szymon
Marciniak. Wbrew zapowiedziom o spokojnym, wręcz
koleżeńskim spotkaniu, walka
o kolejne gole była zażarta,
a zarówno amatorzy, jak i byli
piłkarze pokazali, że potrafią
w piłkę bardzo dobrze grać.
Śmietanka towarzyska
Gośćmi obchodów 100-lecia MZPN byli Wicemarszałek
Województwa Mazowieckiego Rafał Rajkowski, Sekretarz Generalny PZPN Łukasz

FOT: Sylwester Korzeniewski

Wachowski, Dyrektor Biura
Sportu m.st. Warszawy Janusz Samel, Dyrektor Stołecznego Centrum Sportu Aktywna Warszawa Bartosz Kusior
czy też Honorowy Prezes Mazowieckiego ZPN Zdzisław
Łazarczyk.
Dzielnicę Bielany reprezentowali burmistrz Grzegorz Pietruczuk i zastępca
burmistrza
Włodzimierz
Piątkowski. Burmistrz życzył powodzenia wchodzącym na murawę piłkarzom
i podziękował władzom związku za współpracę na rzecz or-

ganizacji rozgrywek regionalnych na bielańskim stadionie.
Wszystkie dzieci uczestniczące w turnieju otrzymały
pamiątkowe medale, a Reprezentacje Artystów i Piłkarzy
okolicznościowe puchary. Dla
najmłodszych przewidziano
również dmuchane zjeżdżalnie oraz nadmuchiwane boisko do grania w piłkę nożną.
W ramach dalszych obchodów jubileuszu Związku planowane jest również 100 turniejów piłkarskich dla dzieci
na stulecie

.

Zalewski i Nawalaniec AKADEMICZKI LIDERKAMI I LIGI PIŁKI RĘCZNEJ
udanie swój
pojedynku z zespołem MKS tym trzem wygranym zespół czach najskuteczniejszą zanajlepsi w SZACHACH Bardzo
sezon rozpoczęły piłkarki Karczew, wygranego przez z Bielan lideruje tabeli z kom- wodniczką drużyny trenera
Po raz kolejny bielański
ratusz gościł młodych
szachistów uczestniczących w turnieju „Szachy
w ratuszu”. Przy ulicy
Żeromskiego spotkało się
kilkudziesięciu zawodników.
Tradycyjnie turniej rozgrywany był w dwóch kategoriach wiekowych. Do lat 8
i do lat 12. W młodszej grupie

najlepszy okazał się Leon Zalewski, który w pokonanym
polu zostawił Filipa Woźniaka
i Bartosza Mazgaja.
Wśród starszych uczestników dość pewnie zwyciężył
dobrze znany z bielańskich
turniejów szachowych Adam
Nawalaniec – faworyt turnieju. Za jego plecami uplasowali
się Juliusz Klim i Zbigniew
Bagiński
MG

.

ręczne AZS-AWF Warszawa, występujące w grupie
„c” rozgrywek I ligi seniorek. W dotychczasowych
trzech spotkaniach szczypiornistki z Marymonckiej zgromadziły komplet
punktów.
MATEUSZ GOTZ

Sezon rozgrywek I ligi zawodniczki trenera Pawła Kapuścińskiego rozpoczęły od

akademiczki 32:22. W swojej drugiej konfrontacji AZS-AWF Warszawa udał się na
niełatwy teren do Lublina, aby
zmierzyć się w derbach AZS
z tamtejszymi akademiczkami. Spotkanie zakończyło się
wygraną stołecznej drużyny
30:22.
W trzeciej kolejce spotkań
AZS podejmował we własnej
hali podwarszawską Marcovię Marki, wygrywając bardzo pewnie 40:21. Dzięki

pletem 9 punktów, szykując
się do wojewódzkiego finału
Pucharu Polski, w którym
zmierzy się ponownie z zespołem z Karczewa i będzie w tym
pojedynku faworytem.
Po dotychczasowych me-

Kapuścińskiego jest Jagoda
Lasek, która 24 razy pokonywała bramkarki rywalek. Sara
Szczukocka ma na swoim
koncie 15 trafień, Laura Nawara 11

.

NASZE BIELANY

22 | listopad 2021

Młodzieżowa Rada Bielan
Ostatnia sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Bielany VI kadencji | FOT: Tomasz Ozdoba

Zmiana warty w Młodzieżowej Radzie
Budowali silną lokalną społeczność. Działali na rzecz dzielnicy otwartej, tolerancyjnej i dostępnej dla każdego. Nie bali się
pobrudzić rąk i dbali o wspólne otoczenie. Dołożyli swoją cegiełkę do kulturalnej panoramy Bielan. Nasi młodzi radni wykorzystali
najlepiej, jak mogli mijającą kadencję. Niemniej wraz z początkiem października przyszedł czas na zmiany.
MICHAŁ MICHAŁOWSKI

5 października w Urzędzie
Dzielnicy odbyło się uroczyste zakończenie VI kadencji
Młodzieżowej Rady Dzielnicy
Bielany. Odchodzących radnych żegnali, a nowych, powołanych na kolejną kadencję
powitali burmistrz Grzegorz
Pietruczuk wraz z członkami
zarządu, radnymi dzielnicy
i miasta, urzędnikami oraz
reprezentantami bielańskiej
tkanki społecznej. Polało się
ileś łez i doszło do wielu wzruszeń. Młodzieży rozstającej
się z Radą podziękowano za
ogrom pracy, jaką włożyli w rozwój i życie dzielnicy,

a młodym ludziom do niej dopiero wchodzącym burmistrz
i zgromadzeni na sali obiecali wsparcie na rzecz dalszej
współpracy.
Przyjaciel Rady
Odchodzący radni wyróżnili
burmistrza, radnych, urzędników i lokalnych aktywistów
statuetkami „Przyjaciela Młodzieżowej Rady Bielan” w podzięce za ich zaangażowanie
w aktywność oraz projekty
Rady. – Jestem pełen uznania
dla ich pomysłów, inicjatyw
i osiągniętych rezultatów. Są
przykładem do naśladowania przez starszych od siebie
– komentuje radny Krystian

Lisiak (Razem dla Bielan) nagrodzony przez Radę.
Nowa Rada
Z Radą rozstali się Bartosz
Celiński, Aleksandra Talarek,
Marianna Sosnowska, Mateusz Mossakowski, Grzegorz
Hemperek i Ola Staniewska.
W skład Młodzieżowej Rady
Dzielnicy Bielany na 7 kadencję weszli Kacper Wardziński, Marta Gartkiewicz,
Julia Gawrysiak, Mateusz
Kaczmarczyk, Michał Wilk,
Kuba Bukowiecki, Mateusz
Juszczak, Ania Ćwik, Kacper
Jabłoński, Julka Dębska, Dominik Lerek, Matylda Pacholska, Maja Piechocka, Tymon

Bączyk, Julia Dąbrowska,
Michał Pawłowski, Sophia
Neumann, Patrycja Różańska,
Wiktor Trelewicz, Kacper Słowiński, Hania Krysińska, Zuzanna Czyżewska, Zofia Wichniewicz i Laura Wala.
Plany na przyszłość
Jakie młodzi radni mają
plany na najbliższy czas? Na
pewno możemy spodziewać
się jeszcze większego zaanga-

żowania Młodzieżowej Rady
w działania charytatywne
i związane z wolontariatem,
o których wspomina wielu jej
nowych członków. Jak mówi
nam radna Patrycja Różańska:
„Całe moje dotychczasowe życie opierało się na byciu »wolontaryjnym wariatem«. Teraz chcę moje doświadczenie
i pomysły wykorzystać w innej
przestrzeni”. Ważna też będzie dla nich ekologia i klimat,

w tym aktywności nawiązujące do idei less waste. W samym
październiku zorganizowali
już kilka akcji sadzenia roślin
w bielańskich szkołach.
Radni nie zapominają również o sprawach rówieśników.
Zamierzają
kontynuować
prace podjęte przez swoich
poprzedników na rzecz uczynienia Bielan dzielnicą jeszcze
lepszą, przyjaźniejszą i otwartą na ludzi młodych

.

Zawieszamy kolejne różowe skrzyneczki
Miło nam donieść, że kolejne różowe skrzyneczki
pojawiły się w sześciu
placówkach oświatowych
na terenie naszej dzielnicy. Mamy nadzieję,
że udostępniona pomoc
okaże się przydatna dla
uczennic tychże szkół.
OLA TALAREK

Kolejna różowa skrzyneczka zawieszona w bielańskiej szkole | FOT: MRDB

Skrzyneczki zamontowaliśmy w Szkołach Podstawo-

wych nr 223, 293, 263, 187,
77 i Zespole Szkół nr 18. Na
wybór lokalizacji skrzyneczek
miały wpływ wyniki w ankiecie dotyczącej świadomości
w temacie ubóstwa menstruacyjnego wśród uczniów oraz
nauczycieli, którą przeprowadziliśmy wspólnie z Urzędem
Dzielnicy Bielany.
Jesteśmy w stałym kontakcie ze szkołami celem obserwacji reakcji uczniów i nauczycieli na skrzyneczki oraz

aby przeanalizować zmiany
zachodzące w ich podejściu do
tematu ubóstwa menstruacyjnego. Skupiamy się tutaj na
komforcie i bezpieczeństwie
uczennic, a także na budowaniu świadomości w tej sprawie
w całej wspólnocie szkolnej.
Cieszy nas widoczna radość
na twarzach uczennic, dyrektorów, pedagogów i opiekunów samorządów uczniowskich, z jaką spotkał się
montaż nowych skrzyneczek.

Pozwolą one na lepsze dbanie o higienę u dziewczynek
i pokazują, że nie jest to coś,
z czym muszą się kryć.
Stopniowo
planujemy
wdrażać projekt „Różowa
skrzyneczka” do reszty bielańskich szkół, a podczas
jego dalszej realizacji liczymy na zdobycie jeszcze
większego
doświadczenia
i wiedzy w kwestiach ubóstwa
menstruacyjnego u kobiet

.
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Święte prawo własności?
FELIETON
JOANNA
FABISIAK
POSEŁ NA SEJM RP
KOALICJA OBYWATELSKA

Odtwarzanie historii Bielan
to, w każdym aspekcie, zasadne budowanie lokalnych
korzeni. Jednym ze sposobów rekonstrukcji bielańskiej
przeszłości jest poszukiwanie
starych zdjęć i pocztówek, do
czego namawiał w ostatnim
numerze ”Naszych Bielan”
red. Przemysław Burkiewicz.
Z zainteresowaniem przeczytałam artykuł „Wojna światów
na Zabłocińskiej”, poświęcony
znikającym z naszej przestrzeni publicznej małym prywatnym domkom, wypieranym
przez duże inwestycje budowlane. W Warszawie, gdzie każdy metr ziemi powinien być
zagospodarowany
funkcjonalnie, nie dziwi ta ekspansja
inwestorów. Ale? No właśnie,
ale nie może się ona odbywać
ze szkodą i krzywdą właścicieli i obojętności wobec tego
procederu władz samorządowych. Wybrałam się więc
na Zabłocińską, aby na własne oczy zobaczyć ten ginący
świat i zobaczyłam. Malutki,
schludny domek i dwaj panowie: dziadek i wnuk pracowali
w ogrodzie. Usłyszałam też
historię rodzinną Pana Zygmunta (imię zmieniono na
potrzeby artykułu) a takich
w Warszawie jest wiele, bardzo wiele, za wiele.
Przed 33 laty, czyli w 1988
roku właściciele tej ubożuchnej nieruchomości na Zabłocińskiej podjęli starania o odzyskanie własności. Zakupił ją
przodek obecnego właściciela
a dekret Bieruta pozbawił rodzinę własności. Przed II wojną światową pradziadek Pana
Zygmunta, pracownik piekarni, kupił mały domek na Zabłocińskiej dla swojej rodziny.
Podczas działań wojennych
dom spłonął a rodzina rozproszyła się po Warszawie i okolicy. Na ojcowiznę wrócił tylko
Pan Zygmunt, po uwolnieniu
z obozu koncentracyjnego
i z pracy rąk, a pracował dużo
i ciężko jako stolarz, postawił
znów mały domek dla swojej rodziny. Przed śmiercią
w 1982 roku zapisał nieruchomość dzieciom, które po
kilku latach podjęły starania

o zwrot własności. Dopełniono wszystkich koniecznych
formalności i oczekiwano
na decyzję władz stolicy. Nie
wiedzieli, że to początek koszmaru, trwającego do dziś.
Bardzo trudno było uzyskać
konkretną odpowiedź, mimo
częstych wizyt we właściwych
jednostkach dzielnicy i miasta. Z ostatniej odpowiedzi,
nadesłanej przed kilkoma laty
z biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy można wywnioskować,
że właściciel musi dostarczyć
postanowienie sądowe o przeniesieniu prawa do własności
nieruchomości na jedną osobę. Z dalszej informacji wynika, że sprawa zwrotu Panu
Zygmuntowi 350 m2 działki
wraz z domkiem, w którym
zamieszkuje od 70 lat, będzie
bardzo skomplikowana, długotrwała i ogromnie kosztowna. Te trudności zniechęciły
rodzinę do dalszych starań.
Na posterunku pozostał tylko Pan Zygmunt, bo nie miał
się gdzie podziać a poza tym
wierzył, że prawo własności to
święte prawo i on odzyska swą
nieruchomość. Nadzieję na
atrakcyjną działkę budowlaną
ma też deweloper, którego nie
zniechęcają trudności administracyjne i proponował kupno
działki, naturalnie za małe
pieniądze.
Trzeba zgodzić się z Panem
Zygmuntem. Prawo własności już w prawie rzymskim
uważane było, przy pewnych
ograniczeniach na rzecz ogółu obywateli lub sąsiadów,
za podstawowe i niezbywalne prawo. A w prawie justyniańskim została opisana
i zagwarantowana instytucja
zasiedzenia. Podobne, co do
istoty zapisy znajdujemy we
francuskiej Deklaracji praw
człowieka i obywatela z 1789
roku „Własność jest prawem
świętym i nietykalnym. Nikt
nie może być go pozbawionym z wyjątkiem wypadku,
gdy tego wymaga konieczność
publiczna uznana przez prawo, wszelako pod warunkiem
słusznego i z góry wypłaconego odszkodowania”. Podobne
w treści są zapisy dotyczące
własności prywatnej w Kodeksie Napoleona a także
Katechizmie Kościoła Katolickiego punkt 2403, choć tu
położony jest mocniejszy nacisk na podwójny charakter

własności, tzn. indywidualny
i społeczny. Rygoryzm w podejściu do prywatnej własności można obserwować w USA
a najbardziej do wyobraźni
przemawia teksańskie motto:
najpierw strzelamy, potem
pytamy, realizowane w majestacie prawa, które nakłada
na osobę wkraczającą na cudzą własność jeszcze wysoką
karę. Amerykanie uzasadniają, że własność to prawo każdego człowieka do dysponowania owocami własnej pracy
lub otrzymanego spadku, to
prawo święte, gwarantujące
człowiekowi poczucie bezpieczeństwa i sprawiedliwości
społecznej.
Wróćmy jednak do Pana
Zygmunta. Stracił już wiarę
w sprawiedliwość a o bezpieczeństwie lepiej nie mówić.
Domek wymaga generalnego
remontu, w tym przebudowy
części nieruchomości np. ganeczka, który ledwo stoi, ale
Wydział Architektury Dzielnicy Bielany mówi, zgodnie
zresztą z prawem – nie. Dlaczego o tym piszę, czego oczekuję, jeśli wszystko jest lege
artis? Oczekuję pomocy ze
strony urzędów ludziom, którzy bez tej pomocy sami sobie
nie poradzą. Zamiast pomocy
słyszą komentarze, że sprawa
jest bardzo trudna, będzie ciągnęła się latami, opisywana
trwa już 33 lata i pochłonie
dużo pieniędzy a to z pewnością nie dodaje skrzydeł właścicielom, by znów ruszył do
boju o ojcowiznę dla dzieci
i wnuków. One także z pracy
rąk wybudują może mały domek dla rodziny na Zabłocińskiej. Wiele mówi się i pisze
o dzikiej reprywatyzacji a dlaczego nikt nie zabiera głosu
w sprawie ubogich właścicieli,
dla których zwrot ich własności byłby jak wygrany los na
loterii. Nie trzeba wiele. Trzeba właścicielowi ustalić indywidualny plan postępowania
a potem pomagać w pokonywaniu kolejnych trudności.
Będę pomagała właścicielowi chatki na kurzej łapce,
bo mam nadzieję, że uda mi
się pokonać chociaż niektóre
mury obojętności urzędniczej,
do których pokonania zabrakło już sił Panu Zygmuntowi

.

REDAKCJA NIE
ODPOWIADA ZA TREŚCI
FELIETONÓW

Zbieramy zgłoszenia do nagrody Bielańskiego Wolontariusza Roku
Więcej na bielany.um.warszawa.pl/-/nagroda-bielanskiego-wolontariusza-roku-2021
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Varsaviana

Niezły wodewil z Wóycickiego
Pan Poldek spacerował
sobie po parku Herberta. Właśnie skończył
lekturę „Naszych Bielan”, gdy ujrzał panią
Pelagię Jajecznikową,
wracającą akurat ze
sprawunków z bazarku
na Piaskach.
BIELAŃSKIE GADKI
PRZEMYSŁAW BURKIEWICZ

– Moje uszanowanie, pani
Jajecznikowa! Rączki całuję,
ściskam za polędwiczkie!
– Dobry, dobry! Co pan tak
spacerujesz po tem parku,
jak niejaki Dulski Frańciszek
dookoła kopca Kościuszki?
– Zasadniczo, łaskawa pani,
o zdrowie dbam. Przedefiluje
sie jednego dnia na Kiempe
Potockie, inszego do Wawrzyszewia, a dziś padło na
Herbertuchnę. Skąd pani
tak zaiwania, jak wielkie
nieszczęście?
– A na bazarku byłam, warzyw kupiłam. Stachu sałatkie
jarzynowe sobie zażyczył, to
i kupiłam markwi, ogórasów
kiszonych, groszku, a i jajek
troszkie.
– Gdzie pani wielmożnego
małżonka zgubiłaś?

– Ślubny, prosze szanownego pana, podjął pracę, co by
do emerytury pare groszy
dorobić. W charakterze woźnego robi u nasz w hucie. Na
portierni stoi, w mundurze
eleganckiem jak co najmniej
oberpolicmajster za cara.
I dyryguje wszystkiem, co sie
w sieni dzieje. Groźnem wzrokiem ludzi mierzy, przepustki
i ligitymacje weryfikuje,
książkie wejść i wyjść prowadzi. Poważna sprawa, jak
pragne zakwitnąć!
– Czytała pani ostatnio
w „Naszech Bielanach” o tej
ulicy Backiego z Młocin? Pani
chyba to rejony są.
– Ma się rozumieć, ale ja,
prosze szanownego pana
Poldka, zasadniczo mieszkałam przy ulicy Wodewil, co
siem teraz Wóycickiego Kazimierza nazywa i konotacje ma
nie najmilejsze.
– Bo taka niebezpieczna?
– Można tak powiedzieć, bo
wiesz pan, niejeden tą ulicą
pokonuje swoje ostatnie drogie, w imie Ojca i Syna…
– No tak, niewąska kwestia.
Tam przecież jest smentarz.
Ale, nie ma co bajery wciskać,
choć ten smentarz całkiem
nowy, to zasiedleń ma tyle
co pół Warszawy. I niejaki
Wóycicki, któren ma swoje
ulice, powinien dumny być,
że przyszło mu figurować

w charakterze naszego
bielańskiego odpowiednika
ulicy Wincentego z Bródna,
względnie Powązkowskiej. To
nic dziwnego, że poważnego
i dla stolicy zasłużonego patrona nadali tej ulicy. Jak to

Też mam takie
zdanie, że
te nazwy ulic
to nadawali
i nadają jakby
co najmniej
jaka loteria od
tego była.
bowiem brzmi, Wodewil przy
smentarzu… A Wóycicki?
Zupełnie insza inszość!
– Masz pan całkowite racje.
Ja to siem zresztą gubię
w tych nowych nazwach
ulic. Patrz pan, tu biegnie
ulica Romaszewskiego, co to
całkiem niedawno nazywała
siem Duracza Teodora. Dopiero w gazecie przeczytałam,
że życiorys jego nieodpowiedni jest. A całe życie myślałam,
że to ulica Duracza jak Kawcza czy Szpacza, detalycznie
z ptasiem rodowodem.
– To nie pani jedna takie
myślenie miała. Mój ojciec to
uważał, że ulica Gotycka to

jakieś malownicze miejsce na
Starem Mieście, co pamięta
księcia Janusza Mazowiecczaka, Bazyliszka, syrenkie
i rycerstwo, a temczasem to
ugór był. Poszlim kiedyś te
ulicy zobaczyć, a to droga
polna, po jednej stronie
smentarz Wawrzyszewski, po
drugiej kawałek łąki, do tego
jakieś wysypisko śmieci. I na
słupku tabliczka „Gotycka”.
Koniec świata!
– Też mam takie zdanie, że
te nazwy ulic to nadawali
i nadają jakby co najmniej
jaka loteria od tego była.
Palcem na mapie pokazują
ulicę, losują karteczkie, a tam
nazwa jakaś zacna. I masz
pan potem jakiego jenerała
w krzakach, pułk waleczny
prowadzący do garaży albo
jakie babkie z Noblem co kieruje do wysypiska śmieci.
– Dlatego jest na to antidotum. Mam takiego kolegie, co
mieszka we Wawrze. Tam są
ulice Pierwsza Poprzeczna,
Druga Poprzeczna, Trzecia
Poprzeczna… Tradycje takie
trzeba u nasz zaszczepić.
– Masz pan racje, tylko żeby
z tego nie wyszła wyliczanka
Pierwszego Pułku, Drugiego
Pułku, Trzeciego Pułku… Bo
wtedy to okaże siem, że ten
Wodewil na Młocinach
i Estrada na Wólce to wiele
na linii i po szczeblu!

.

Kiedy Piaski były piaskami

Zamów bezpłatne ogłoszenie w „Naszych Bielanach":
Zadzwoń pod nr tel. 22 443 47 60 (pon.–pt. w godz. 9–15)
lub napisz na pburkiewicz@um.warszawa.pl

Angielski - egzamin 8-klasisty, matury, certyfikat
FCE, konkursy, korepetycje, konwersacje, studenci,
tłumaczenia. Wieloletnie doświadczenie, międzynarodowy certyfikat CAE Uniwersytetu Cambridge w Wlk.
Brytanii (poziom zaawansowany), efektywnie, dojazd.
Tel. 609 979 485
Angielski online udziela nauczycielka języka angielskiego: przygotowanie do egzaminu 8-klasisty, pomoc
w materiale szkolnym, powtórka w czasie wakacji,
konwersacje dla młodzieży i dorosłych itd. Skutecznie,
w miłej atmosferze, wystawiam faktury.
Tel. 889-764-340

korepetycje!

Kolekcjoner kupi wszystko związane z Warszawą,
od porcelany po książki i wszelkiego rodzaju bibeloty.
Sumienna wycena. Tel. 501 577 111
Antykwariat skupuje książki, płyty CD i winylowe, bibeloty i inne rzeczy w domu klienta oraz stacjonarnie.
Conrada 11 paw. 2, tel. 22 663 39 19
Kupię znaczki pocztowe polskie i zagraniczne, monety
polskie i zagraniczne, oraz widokówki przedwojenne.
Tel.799 121 775
Malowanie, tapetowanie, osobiście, solidnie.
Tel. 694 065 757

Choć niewyraźna, ta fotografia jest bardzo cenna.
Przedstawia pustynię,
która rozciągała się kiedyś na Piaskach. Zanim
powstały tu domy, zanim
wytyczono ulice Kochanowskiego, Rudnickiego, al. Reymonta, Galla
Anonima czy Maczka,
nie było tu dosłownie
nic. A to zapewne jeden
z niewielu istniejących
na to dowodów w formie
zdjęcia…

Malarz z 20-letnim doświadczeniem oferuje usługi
remontowe ścian, gładź gipsowa, wysoka jakość,
umiarkowane ceny. Tel. 22 835 66 18, 502-255 424

FOTOTEKA
PRZEMYSŁAW BURKIEWICZ

Zdjęcie jest malutkie, niewiele większe od znaczka
pocztowego. Wykonano je dokładnie 1 listopada 1960 roku.
Na fotografii pozują dwie
bielańskie rodziny – Choroszów i Paterów. Dookoła ich
nie ma nic, tylko pustynia tu
i ówdzie porośnięta kępkami
chwastów.
– Zdjęcie zostało zrobione
w dniu Wszystkich Świętych.
Pamiętam bardzo dobrze ten
dzień. Z cmentarza na Powązkach Wojskowych, gdzie
spoczywa mój tata, dziadkowie i pradziadek, przedzieraliśmy się przez tę pustynię na Chomiczówkę, do

Tablica
ogłoszeń

FOT. archiwum Rodziny Porębskich

wujka Stanisława Chorosza.
Z Powązek na ulicę Kwitnącą,
która wtedy nazywała się Bielańska, szliśmy brukowanym
przedłużeniem
Powązkowskiej, albo na skróty, właśnie
przez te nieużytki – mówi
pani Hanna Porębska, która
na fotografii oznaczona jest
znakiem „X”. Po marszrucie w domu na Chomiczówce
czekał prawdziwy smakołyk: pieczona gęś. Z czasem
okolica zaczęła się zmieniać.

Piaszczyste nieużytki zostały
przeznaczone pod zabudowę. Wytyczono nowe ulice,
powstały liczne bloki, pawilony usługowe, budynki użyteczności publicznej. Osiedle
otrzymało nazwę Piaski. Co
ciekawe, skasowany został
odcinek Powązkowskiej między obecnymi Rudnickiego
a Księżycową. Kilkadziesiąt
lat później mniej-więcej jej
śladem wytyczona została
nowa, szeroka arteria, która

od 1999 roku nosi imię generała Stanisława Maczka.
Podziel się zdjęciami
A my zachęcamy Państwa
do przeglądania rodzinnych
albumów i wysyłanie zdjęć
związanych z dzielnicą do
naszej Bielańskiej Fototeki
na adres bielany.fototeka@
um.warszawa.pl lub umówienie się na zeskanowanie fotografii pod nr tel. 22 4434762

.

