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GA ZE TA BEZ PŁAT NA

Wiosenne porządki przy Stawach Brustmana

„Taneczny Krąg” podczas ubiegłorocznego występu
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Kwiaty składają przedstawiciele „Szarych Szeregów”

Jakie są, Pana zdaniem, najpotrzeb-
niejsze inwestycje na Bielanach?

– Nie ulega wątpliwości, że inwestycji, 
które trzeba wykonać na Bielanach jest 
wiele. Moim zdaniem jedną z najpilniejszych 
jest doprowadzenie do dobrego stanu szkół, 
które dostaliśmy niejako „w spadku” po 
zlikwidowaniu powiatów. Chcemy je odre-
montować do takiego standardu w jakim są 
szkoły będące od początku swego istnienia 
w gestii samorządów. Jest to priorytetowe 
zadanie ze względu na zapewnienie w tych 
placówkach niezbędnego komfortu pracy 
i nauki wykładowcom oraz uczniom. 

Mówi Pan o rewitalizacji tego, co już 
istnieje. A co chcielibyście zbudować?

– Inną ważną dla Zarządu Dzielnicy 
sprawą jest budowa obiektów użyteczności 
publicznej na tak zwanych „Wizytówkach 
Bielańskich” (przyp. R.M.) –  południowej, 
u zbiegu Marymonckiej i Żeromskiego oraz 
północnej, czyli przy Marymonckiej 42, na 
terenach dawnego KS „Hutnik”. 

dokończenie na str. 3

Bielany 
– dzielnica 
przyszłości
Rozmowa z Rafałem Miastow-
skim (PO), członkiem Zarządu 
Dzielnicy, odpowiedzialnym za 
inwestycje na Bielanach.
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Świętowaliśmy Dzień Zwycięstwa
W tym roku  62. rocznicę zakończenia w Europie II wojny światowej, uczciliśmy tradycyjnie zorganizowaniem 
uroczystości patriotycznej pod pomnikiem 30. Pułku Strzelców Kaniowskich na Cmentarzu Wawrzyszewskim, 
którą poprzedziła msza św. w kościele pw. Marii Magdaleny.

Przyjęło się, że w maju i czerwcu nastę-
puje zakończenie sezonu kulturalnego. 
Jest to też czas artystycznych podsu-
mowań dokonywanych zarówno przez 
profesjonalne zespoły i instytucje kultury 
jak też przez artystów amatorów.

Samorząd Bielan, nawiązując do tego 
nieformalnego kalendarza od wielu już lat 
przygotowuje szeroko zakrojony i różno-
rodny program Bielańskich Dni Kultury. 
W poprzednim numerze naszej gazety 
zaanonsowaliśmy Państwu różne imprezy 
kulturalno-artystyczne i rekreacyjne, które 
będą odbywały się w tych dniach (druga 
połowa maja i czerwiec) na Bielanach.

Zgodnie z zapowiedzią na stronach 8 – 9 
przedstawiamy pełną listę przedsięwzięć 
w podziale tematycznym. Oferta jest bogata. 
Zresztą oceńcie Państwo sami. Zapraszamy 
do lektury i – rzecz jasna – do masowego 
uczestnictwa.

Jarosław Bobin

Bielańskie
Dni Kultury
2007

Ceremonia rozpoczę-
ła się krótką modlitwą za 
poległych, odmówioną 
przez księdza dziekana 
Bogusława Pasterna-
ka, po czym okoliczno-
ściowe przemówienie 
wygłosił burmistrz dziel-
nicy Bielany Zbigniew 
Dubiel, przypominając 
całą serię faktów histo-
rycznych, związanych 
głównie z wkładem Pol-
ski i Polaków w zwycię-
stwo aliantów w II wojnie 
światowej.

Jak wiemy, Polska 
była jedynym państwem, 
które walczyło od pierw-
szego do ostatniego dnia 
w największym konflikcie 
zbrojnym w dziejach ludz-
kości. Wojna rozpoczęła 
się od napaści na Polskę 
– najpierw 1 września 
1939 r. przez Niemcy na-
zistowskie, wkrótce (17 
września) przez Związek 
Sowiecki. 

dokończenie na str. 5
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Z prac Zarządu Dzielnicy
W kwietniu 2007 r. Zarząd Dzielnicy odbył 5 posiedzeń, w trakcie których omówił 

118 spraw, w tym podjął 62 uchwały. Treści uchwał są dostępne na stronie interne-
towej www.bielany.waw.pl oraz w Sekretariacie Zarządu Dzielnicy (ul. Przybyszew-
skiego 70/72, pok. 211, tel. 022 663-02-09).

Z prac Rady Dzielnicy
27 kwietnia br. odbyła się IX sesja 

Rady Dzielnicy Bielany. W porządku 
sesji były dwa projekty uchwały części 
radnych PiS – o odwołanie Michała Si-
korskiego z funkcji Przewodniczącego 
Rady Dzielnicy Bielany oraz o odwoła-
nie Zbigniewa Dubiela ze stanowiska 
Burmistrza Dzielnicy Bielany. 

Michałowi Sikorskiemu wnioskodawcy 
zarzucili m.in. lekceważenie i nieprze-
strzeganie przepisów prawa, statutu  
i regulaminów. We wniosku o odwołanie 
zarzucono także przewodniczącemu 
stosowanie kryteriów politycznych przy 
organizacji prac i posiedzeń Rady. 

Przewodniczący Rady Michał Sikor-
ski w rzeczowym przemówieniu odparł 
wszystkie zarzuty. Większość radnych 
zgodziła się z argumentacją przewodni-
czącego, uznając wniosek PiS za bez-

podstawny i odrzucając go stosunkiem 
głosów 15 – przeciw i 10 – za. 

Podobnie stało się z drugą rozpa-
trywaną tego dnia uchwałą PiS o od-
wołanie burmistrza Zbigniewa Dubiela. 
Uzasadnienie odwołania burmistrza 
liczyło 5 punktów i wszystkie z nich były 
przedmiotem dokładnej analizy i dyskusji. 
Radni PO i LiD-u oraz sami członkowie 
Zarządu Dzielnicy wykazali, iż zarzuty 
PiS nie mają odzwierciedlenia w rze-
czywistym działaniu burmistrza i jego 
zastępców. W głosowaniu wniosek PiS 
upadł – przeciw było 15 radnych, za – 9, 
przy jednym głosie wstrzymującym się. 

Podczas tej sesji Rady dokonano 
również zmian w składzie osobowym 
Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa 
i Porządku Publicznego.  

MT

Zarządzenie

IMPREZY SPORTOWO-REKREACYJNE
Zapraszamy serdecznie mieszkańców naszej dzielnicy na otwarte zajęcia sportowo 
– rekreacyjne. Udział w zajęciach jest nieodpłatny. 

ZAJĘCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NA  PŁYWALNI
Pływalnia przy Gimnazjum Nr 73, ul. Conrada 6, tel. (0-22) 633 86 80 
Wstęp wolny za okazaniem legitymacji szkolnej. Podział na grupy wiekowe: 
 Uczniowie szkół podstawowych - soboty godz. 13.00 – 15.15
 Uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych - niedziele godz. 13.00-15.15
Zajęcia prowadzone są do 17.06.2007 r.

PIŁKA WODNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Pływalnia przy Gimnazjum Nr 73, ul. Conrada 6, tel. (0-22) 633 86 80 
Zajęcia bezpłatne -  poniedziałki godz. 16.00 – 17.00, środy godz. 16.00 - 17.00 i piątki  
godz. 15.00 -16.00. Zajęcia prowadzone są do 17.06.2007 r.

ZAJĘCIA REKREACYJNE DLA OSÓB STARSZYCH 
TKKF „CHOMICZÓWKA”, ul. Pabla Nerudy 1, tel. (0-22) 834-76-98
Gimnastyka rekreacyjna - poniedziałki i środy godz. 14.10-14.55, poniedziałki i środy 
godz. 15.00-15.45, wtorki godz. 15.00-15.45, piątki godz.14.10-14.55
Gimnastyka rekreacyjna na pływalni - czwartki godz.15.00-15.30; 15.30-16.00. Zajęcia 
prowadzone są do 29.06.07 r.
Klub Mieszkańców Osiedla WSM Piaski, ul. Broniewskiego 71, tel.  (0-22) 633-80-65
Gimnastyka rekreacyjna
-  Środy  godz. 8.00-9.00; 9.00-10.00, piątek 11.00-12.00, 12.00-13.00
Gimnastyka rekreacyjna na pływalni
-  Wtorki godz. 15.00-15.30; 15.30-16.00. Zajęcia prowadzone są do 26.06.07 r.
Bielański Ośrodek Kultury, ul. Goldoniego 1, tel. (0-22) 834- 65- 47
Gimnastyka rekreacyjna - wtorki i czwartki w godz.16.30 - 17.30 
Gimnastyka rekreacyjna na pływalni - piątki w godz. 17.00-17.30. Zajęcia prowadzone 
są do 29.06.07 r.
Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul. Estrady 112, tel. (0-22) 835- 54- 44
Gimnastyka rekreacyjna - czwartki w godzinach 10.00-11.00; 11.00 - 12.00 
Gimnastyka rekreacyjna na pływalni - wtorki w godz.16.00-16.30. Zajęcia prowadzone 
są do 29.06.07 r.
Szkoła Podstawowa Nr  53, ul Rudzka 6, tel. (0-22) 833-65-65
Gimnastyka rekreacyjna - poniedziałki godz.17.00-18.00; 18.00-19.00, środy godz. 
17.00-18.00; 18.00-19.00. Zajęcia prowadzone są do 13.06.07 r.
Szkoła Podstawowa Nr  133, ul. Fontany 3, tel. (0-22) 834-28-31
Gimnastyka rekreacyjna - środy godz. 18.15 -19.15
Gimnastyka rekreacyjna na pływalni -  piątki godz. 15.00-16.00. Zajęcia prowadzone 
są do 30.06.07 r.
Szkoła Podstawowa Nr  247, ul. Wrzeciono 9, tel. (0-22) 834-12-49
Gimnastyka rekreacyjna - wtorek godz. 15.15 -16.15, czwartek godz. 15.15 -16.15
Gimnastyka rekreacyjna na pływalni - piątki godz. 10.00-11.00. Zajęcia prowadzone 
są do 22.06.07 r.

Punkt zbierania elektrosprzętu
w każdą sobotę w godz. 10.00-16.00

ul. Wóycickiego – parking Cmentarza Północnego 
od strony ul. Pułkowej

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta m. st. Warszawy Nr 373/2007 z 23 kwietnia 
2007 r. przyjmuje się program i procedury wspierania w 2007 r. i latach następ-
nych ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
przedsięwzięć związanych z likwidacją zbiorników bezodpływowych na terenie m. 
st. Warszawy.

Wnioski o dofinansowanie ww. przedsięwzięć (likwidacja szamb i podłączenie insta-
lacji domowej do kanalizacji miejskiej), należy składać w następujących terminach:
 dla gospodarstw przyłączających się do kanalizacji w 2007 r. - od 30 kwietnia 

2007 r. do 29 czerwca 2007 r.,
 dla gospodarstw przyłączających się do kanalizacji w 2008 r. - od 1 września 

2007 r. do 30 listopada 2007 r.
Wypełniony wniosek (formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej 

urzędu miasta: www.um.warszawa.pl, w Biurze Ochrony Środowiska i w urzędach 
dzielnic) składa się w kancelarii Biura Ochrony Środowiska – pokój 1120, XI piętro 
Pałacu Kultury i Nauki. Wymagane załączniki:
 projekt przyłącza kanalizacyjnego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami,
 umowy na wywóz nieczystości płynnych i stałych wraz z opłaconymi rachun-

kami za ostatnie 3 miesiące,
 dokumenty potwierdzające posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości.

Wydział Ochrony Środowiska

Ostatnio w jednym z bielańskich 
przedszkoli miał miejsce przypadek 
zachorowania dziecka na posocznicę 
(potocznie zwanej sepsą). 

W czwartek 17 maja br. dyrektor 
przedszkola została telefonicznie poin-
formowana przez personel medyczny 
szpitala przy ul. Niekłańskiej, że na ich 
oddziale przebywa dziecko z przedszko-
la, u którego wykryto bakterię posocznicy. 
Dziecko do tego szpitala przywieźli rodzi-
ce 14 maja br. Natychmiast po przyjęciu 
tej informacji przez władze dzielnicy, pod 
przewodnictwem burmistrza dzielnicy 
Zbigniewa Dubiela, została powołana 
specjalna grupa, w skład której weszła 
także naczelnik Wydziału Oświaty Zofia
Gajewicz i naczelnik Wydziału Zdrowia 
i Spraw Społecznych Alicja Tyc. Osoby 
te po przeanalizowaniu sytuacji spo-
wodowały, że przez cały weekend 19 
i 20 czynna była przychodnia przy ul. 
Żeromskiego, w której rodzice i dzieci 
mogli przeprowadzić stosowne badania. 
Burmistrz Zbigniew Dubiel zaapelował 
również do innych placówek medycznych 
z prośbą  o pomoc i opiekę dla tymi, któ-
rzy chcieli wykonać badania.

Tymczasem dyrekcja Sanepidu 18 
maja br. podjęła decyzję o zamknięciu 
przedszkola, by w tym czasie dokonać  
dezynfekcji. W poniedziałek 21 maja br. 
Sanepid przeprowadził kontrolę spraw-
dzającą wykonanie zabiegu i od 22 
maja br. przedszkole zostało z powrotem 
otwarte. W tym czasie wiele osób, nawet 
po kilkanaście godzin dziennie, praco-
wało przy myciu i czyszczeniu wszelkich 
urządzeń (zabawek, mebli, wykładzin) 
i pomieszczeń w całej placówce. 

Po kilku trudnych dniach wszystko wró-
ciło do normy. Najważniejsze, że dzięki 
przytomności rodziców, którzy nie zwlekali 
z uzyskaniem fachowej pomocy, dziecko 
szczęśliwie wraca do zdrowia. Nie stwier-
dzono innych przypadków zakażenia. 

Z wypowiedzi zastępcy dyrektora 
Szpitala Bielańskiego ds. klinicznych 
prof. Ryszarda Gelerta wynika, że słowo 
sepsa jest terminem medialnym. W me-
dycynie ogólne zakażenie organizmu 
człowieka  nazywamy posocznicą, która 

Sepsa w przedszkolu zwalczona
nie jest chorobą, ale zespołem  objawów 
chorobowych, które mogą być wywoływa-
ne różnymi czynnikami zakaźnymi (bak-
terie, wirusy, pasożyty czy grzyby). Takie 
zakażenie jest wynikiem przedostawania 
się do krwioobiegu drobnoustrojów choro-
botwórczych i ich szybkim rozprzestrze-
nianiem się po całym organizmie. Jedną 
z najczęstszych przyczyn, wywołującą 
ciężkie zakażenie inwazyjne organizmu 
człowieka jest szczep bakterii z grupy 
meningokoków, które przy zmniejszonej 
odporności organizmu spowodowanej 
np. chorobą, zaczynają wydzielać tok-
syny powodujące ciężkie zakażenie 
organizmu człowieka. Dochodzi m.in. do  
niewydolności narządów wewnętrznych 
i zaburzeń krzepnięcia krwi.

Wyłącznym, naturalnym rezerwuarem 
meningokoków jest człowiek, a źródłem 
zakażenia jest zarówno chory jak i bez-
objawowy nosiciel tych drobnoustrojów. 
Meningokoki kolonizują się w jamie 
nosowo-gardłowej, a więc podobnie jak 
w przypadku wielu infekcji przenoszone 
są drogą kropelkową. Z wiadomych 
przyczyn wzrost zachorowań występuje 
zimą i wiosną.

Należy jednak pamiętać, że co 10 
z nas jest nosicielem bakterii  mogących 
wywołać posocznicę, jednak to czy za-
chorujemy zależy od wielu czynników, 
m.in. od naszego systemu odpornościo-
wego, a także szczepu bakterii, przez 
który zostaliśmy zaatakowani. Osobom 
mającym bezpośredni kontakt z osobą 
chorą podaje się antybiotyk w celu wy-
eliminowania meningokoków z organi-
zmu (likwidacja nosiciela), co zmniejsza 
ryzyko zachorowania lub przeniesienia 
bakterii na kolejne osoby. 

Zwróćmy więc  uwagę na  nasze zdro-
wie i baczniej obserwujmy niepokojące 
objawy.  Nie  popadajmy jednak  w panikę 
– w żadnym wypadku nie utożsamiajmy 
zachorowania dziecka z jednego z bie-
lańskich przedszkoli z epidemią. Przy-
padki posocznicy nie są odosobnione 
– ostatni  przypadek zachorowania na 
posocznicę w Szpitalu Bielańskim miał  
miejsce półtora roku temu.

Jolanta Went, Tadeusz Olechowski

UWAGA! SŁOŃ!
Szanowni Państwo, Mieszkańcy Bielan
Zwracamy się z gorącą prośbą o przesyłanie Państwa zdjęć 

ze słoniem, który znajdował się kiedyś w Lasku Bielańskim:
 na adres urzędu
 ul. Przybyszewskiego 70/72, 01-824 Warszawa
 w formie elektronicznej na adres
 slon@poczta.bielany.waw.pl
Już wkrótce więcej informacji o POWROCIE SŁONIA!
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Burmistrz Zbigniew Dubiel w rozmowie z Danutą Huebner

Bielany – dzielnica przyszłości
Rozmowa z Rafałem Miastowskim (PO), członkiem Zarządu Dzielnicy, odpowiedzialnym za inwestycje na Bielanach

dokończenie ze str. 1
Dla dobra i wygody mieszkańców na-

szej dzielnicy trzeba też jak najszybciej 
rozpocząć budowę ratusza. Taka sytu-
acja, z jaką mamy do czynienia obec-
nie, że mieszkańcy nie mogą załatwić 
sprawy urzędowej w jednym budynku, 
tylko muszą biegać po całej dzielnicy jest 
niedopuszczalna. Bielanom niezbędny 
jest ratusz. Podejmujemy działania, żeby 
Urząd Miasta dofinansował nam tę inwe-
stycję, gdyż ze względu na koniunkturę 
budowlaną, jej koszty mogą wzrosnąć 
w stosunku do zaplanowanych.

A czy mają Państwo plany dotyczące 
remontu dróg na Bielanach?

– Naturalnie. Tych planów jest wiele. 
Przedstawię tylko niektóre z nich. Po-
dejmuję kroki aby po oddaniu do użytku 
estakad bielańskich, ZDM wyremontował 
i dostosował do nowych potrzeb ul. Mary-
moncką. Niezbędna jest  też budowa dru-
giej nitki ul. Broniewskiego na odcinku od 
Trasy AK aż po ul. Wólczyńską. Uważamy 
jednak, że tym powinna się zająć jakaś 
jednostka miejska, a nie dzielnicowa, gdyż 
miasto dysponuje większymi funduszami. 
Gdybyśmy chcieli sami sfinansować bu-
dowę tej ulicy pochłonęłoby to znaczną 
część naszego budżetu. Ponieważ jest 
to inwestycja dla całej Warszawy, nie 
tylko dla Bielan, liczymy na finansowy
i logistyczny udział Urzędu Miasta. Aż się 
prosi, by udrożnić ul. Wólczyńską do ulicy 
Arkuszowej (tj. do połączenia z węzłem 
Trasy S-7 i z Trasą Mostu Północnego). 
Zamierzamy również zająć się al. Rey-
monta na odcinku od ul. Żeromskiego do 
ul. Kasprowicza.

Czy mieszkańcy Bielan mogą spo-
dziewać się nie tylko budowy nowych, 
ale i remontu istniejących, dróg w naszej 
dzielnicy?

– Oczywiście. Oprócz tych wielkich 
inwestycji drogowych o których mówiłem 
mamy w planach remonty kilkunastu 
bielańskich dróg. Przede wszystkim 
niezbędny jest remont ul. Kasprowicza, 
której stan pogorszył się bardzo w związ-
ku z budową metra. 

Czy po oddaniu stacji metra zmienią się 
trasy autobusów komunikacji miejskiej?

– Naturalnie. Ważne przecież jest, aby 
ludzi do tych stacji dowieźć. Na pewno 
powstaną nowe połączenia, które ułatwią 
jak największej liczbie pasażerów dojazd 
do metra. Za wcześnie jeszcze mówić 
o konkretach, ale na pewno uspraw-
niona zostanie tak zwana komunikacja 
poprzeczna na Bielanach. Chcielibyśmy 
też, aby głównym węzłem komunikacyj-
nym na Bielanach stała się stacja Młociny. 
Postulujemy do ZTM-u o przedłużenie 
trasy niektórych autobusów aż do tej stacji 
i przeniesienie pętli autobusowej, z ul. 
Gwiaździstej, właśnie na Młociny. Udrożni 
to komunikację miejską na Bielanach. 

Czy uda się wam, członkom Zarządu 
Dzielnicy, ściągnąć dotacje unijne na 
zaplanowane inwestycje? 

– My, jako włodarze dzielnicy, stara-
my się o to bardzo. Ale dzielnica nie ma 
osobowości prawnej, by mogła sama 
pozyskiwać unijne fundusze. Może to zro-
bić urząd miasta, który potem rozdziela 
środki z UE na poszczególne dzielnice 
Warszawy. Burmistrzowie Bielan wnio-
skują do władz miasta o te dotacje i urząd 
miasta ewentualnie może  nasze postu-
laty uwzględnić. Ale nie musi. Niestety, te 

środki najpierw pozyskiwane przez Urząd 
Miasta z kasy UE, a potem  przekazywa-
ne Bielanom nie są duże, choć my usilnie 
zabiegamy o zwiększenie tych dotacji. 

Rozmawialiśmy o inwestycjach dro-
gowych. A co z inwestycjami gospodar-
czymi i przemysłowymi w naszej dziel-
nicy. Bielany są w zasadzie wolne od 
przemysłu. Czy to się może zmienić?

– Myślę, że nie, bo obecnie odchodzi 
się od wprowadzenia dużego przemy-
słu w granice miasta – przenosi się go 
do podwarszawskich miejscowości. 
Koncepcja budowania wielkich fabryk 
w mieście to była pomyłka lat minio-
nych. Bielany mają na swym terenie 
jedynie Hutę Luccini, która przechodzi 
gruntowną modernizację i wkrótce nie 
będzie szkodzić środowisku w takim 
stopniu jak szkodziła w latach 70-tych. 
Bielany powoli stają się swoistą enklawą 
zieleni i czystego powietrza, miejscem, 
które ma swój mikroklimat. To powinno 
zachęcać do osiedlania się ludzi w na-
szej dzielnicy i kupowania tu mieszkań. 
Atrakcyjność Bielan znacznie wzrośnie 
po oddaniu Bielańskiego odcinka Metra. 
Zarząd Dzielnicy jest oczywiście przyja-
zny inwestorom i chcielibyśmy, aby firmy
miały tu swoje siedziby, by rozwijały się 
usługi – ale przemysł? Nie, raczej nie. Nie 
chcielibyśmy również, by na teren Bielan 
został przeniesiony ze Stadionu Dzie-
sięciolecia Jarmark Europa. Zresztą, jak 
wynika z ostatnich doniesień prasowych, 
ten bazar powstanie najprawdopodobniej 
na Białołęce.

Czy nie obawia się Pan, że Bielany 
staną się jedynie sypialnią? A praco-
wać, bawić się, robić zakupy, korzystać 
z dóbr kultury, mieszkańcy naszej dziel-
nicy będą gdzie indziej?

– Nigdy naturalnie nie przebijemy pod 
tym względem atrakcyjności Śródmie-
ścia, ale nie zamierzamy zostać w tyle za 
innymi dzielnicami. Bardzo liczymy na to, 
że nasza dzielnica zyska dzięki budowie 
Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy 
ul. Marymonckiej 42 oraz inwestycji na 
„Serku Bielańskim”, gdzie w planach 
przewiduje się budowę kina, galerii 
handlowej, restauracji, kawiarni, a może 
nawet sceny przystosowanej do wystę-
pów artystów i centrum konferencyjne. 
Myślę, że na Bielanach dobrze będzie się 
rozwijać także branża hotelowa, a więc 
i gastronomiczna. Po oddaniu do użytku 
lotniska w Modlinie, Bielany będą na 
samym początku Warszawy, od strony 
tego nowego portu lotniczego. Daje to 

olbrzymie szanse na rozwinięcie bazy 
hotelowej i gastronomii na Bielanach. 

Jakie zadania postawił Pan przed sobą 
obejmując funkcję Zastępcy Burmistrza?

– Żeby moja współpraca z lokalną 
społecznością układała się jak najlepiej 
i mam nadzieję – jak najdłużej. Konkre-
tyzując, chcielibyśmy przede wszyst-
kim przyspieszyć prace remontowe, 
usprawnić komunikację oraz zwiększyć 
atrakcyjność Bielan, stawiając na inwe-
stycje z zakresu rekreacji, sportu, kultury 
i rozrywki.

Czy Pan czuje się Bielańczykiem?
– Nie lubię takich podziałów i antago-

nizowania mieszkańców różnych dzielnic 
Warszawy. Jestem bardzo związany 
z Bielanami, ale wolę o sobie mówić, że 
jestem Warszawiakiem. Gdy Warszawa 
będzie się rozwijać, rozwijać się będą też 
Bielany. I odwrotnie, im nasza dzielnica 
będzie piękniejsza i bogatsza, tym lepiej 
dla Warszawy jako całości.  Staram się 
jak najlepiej pracować dla dobra bie-
lańskiej społeczności lokalnej i w ten 
sposób z pożytkiem dla całego miasta 
stołecznego Warszawy, którego jesteśmy 
przecież integralną częścią. Ja wywodzę 
się z nurtu harcerskiego. Przez 20 lat  
byłem aktywnie działającym harcerzem. 
Harcerstwo wytworzyło też we mnie 
otwartość na ludzi i ich problemy.  

Jakie jest Pana hobby?
– Sport. Żartuję sobie, że jestem ak-

tywnym kibicem i pasywnym sportowcem. 
Mam swoją ukochaną drużynę piłkarską, 
której kibicuję i niemal zawsze można 
mnie spotkać na meczach tego klubu.

Euro będzie Pan oglądał?
– Obowiązkowo!
Jakie Pan daje szanse naszym?
– Powinniśmy się znaleźć w pierwszej 

czwórce i to będzie wielki sukces. Ale, po-
nieważ w życiu trzeba być optymistą, nie 
wykluczam, że znajdziemy się w finale. 

Rozmawiała Małgorzata Tańska

Władze dzielnicy w Brukseli
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W połowie maja na zaproszenie 
eurodeputowanego Dariusza Rosa-
tiego w Brukseli gościła grupa war-
szawskich samorządowców. Bielany 
reprezentowane były przez burmi-
strza Zbigniewa Dubiela i jego dwóch 
zastępców – Marka Kellera i Kacpra 
Pietrusińskiego.

Dwa dni pobytu były ściśle wypełnione 
spotkaniami, m.in. 
z  dyrektorem Biura 
Regionalnego Woje-
wództwa Mazowiec-
kiego w Brukseli 
Andrzejem Żukiem 
i pracownikami Mi-
sji Rzeczypospo-
litej Polskiej przy 
Wspólnotach Eu-
ropejskich. Wśród 
tematów przeważa-
ły sprawy funduszy 
europejskich a także 
rozwiązania proble-
mów z informacją 

o mniejszych projektach finansowanych
przez UE. Okazją do swobodniejszej wy-
miany zdań była kolacja z udziałem eurode-
putowanych: Dariusza Rosatiego i Andrzeja 
Szejny. W programie znalazło się też zwie-
dzanie siedziby Parlamentu Europejskiego 
i prezentacja na temat jego pracy. Za naj-
ciekawsze uczestnicy wyjazdu uznali jednak 
ostatnie spotkanie, z panią komisarz ds. 

polityki regionalnej Danutą 
Huebner. Pomimo napiętego 
kalendarza pani komisarz, 
trwało ono znacznie dłużej, 
niż pierwotnie planowano. 
W sumie wyjazd, pomimo 
uciążliwej podróży autoka-
rem, która trwała dłużej niż 
sam pobyt, został zgodnie 
uznany za bardzo ciekawy 
i pouczający.

Zastępca burmistrza 
Kacper Pietrusiński

Burmistrzowi na sali obrad 
Parlamentu Europejskiego
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Przedstawiamy budowę – 5

Wizualizacja obiektu mieszkaniowego przy ul. Wolumen

Skrzyżowanie ulic Marymonckiej i Żeromskiego. Widok na rozparcie wykopu szlaku B20 w kierunku stacji Słodowiec. Na tym odcinku szlak jest budowany 
metodą odkrywkową, czyli po wybudowaniu ścian szczelinowych, prowadzony jest wykop, który umożliwia  kładzenie płyty dennej, a dopiero na końcu budo-

wany jest strop. Przypomnijmy, że sama stacja Słodowiec budowana jest metodą odkrywkową stropową.
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Budowa metra na Bielanach nieste-
ty nie idzie tak sprawnie jak wszyscy 
byśmy sobie tego życzyli.

Komplikacje urzędowe i niespodzie-
wane dla wykonawców utrudnienia (jak 
znana z gazet budka Lotto) spowodowały 
pewne opóźnienia w pracach, niezależne 
od firm budowlanych.

Dlatego też nastąpiła potrzeba okre-
ślenia nowych terminów zakończenia  
prac na poszczególnych odcinkach 
bielańskiego metra i wynegocjowanie 
jak najkrótszych opóźnień względem 
pierwotnych planów. 

Zgodnie z nowymi aneksami terminy 
zakończenia prac przy poszczególnych 
etapach budowy metra wyglądają na-
stępująco.

1. tunel B20, stacja A20 Słodowiec 
– 14 stycznia 2008 r. 

2. tunele B21 i B22, stacje A21 Stare 
Bielany i A22 Wawrzyszew – 15 stycznia 
2008 r. 

3. tunel B23 i tory odstawcze za stacją 
A23 Młociny – 31 marca 2008 r. 

4. stacja A23 Młociny i węzeł komuni-
kacyjny Młociny – 15 czerwca 2008 r.

Pamiętajmy jednak, że powyższe daty 
są terminami przekazania wybudowa-
nych stacji Metru Warszawskiemu, a nie 
oddania stacji do użytku pasażerom. 
Żeby stacja mogła zostać włączona do 
ruchu, Metro Warszawskie musi zgłosić, 
zgodnie z prawem budowlanym, każdy 
z obiektów do odbioru służbom pań-
stwowym. Te trwają zwykle około dwóch 
miesięcy. 

Już widać 
stację Słodowiec

Z zewnątrz wygląda jakby nic się nie 
działo. Gdzie ta budowa? Takie pytania 
zadają mieszkańcy okolic budowy stacji 
metra. A przecież budowa trwa. Tyle tyl-

Nowe terminy zakończenia prac
ko, że na powierzchni jej nie widać. Taka 
sytuacja ma miejsce obecnie na budowie 
stacji Słodowiec. Z zewnątrz od kilku 

miesięcy nic się nie zmienia, a pod ziemią 
gotowa jest już konstrukcja stacji.

Grzegorz Żurawski, rzecznik metra

Metro 
przyjazne 
pasażerom

18 kwietnia wracałem metrem aż 
z okolic stacji Stokłosy, wioząc plasti-
kową torbę pełną leków. Wysiadłem na 
stacji Plac Wilsona około godziny 11.30. 
Po wyjściu na powierzchnię z przeraże-
niem stwierdziłem, że nie mam przy sobie 
torby z lekami. Bardzo zdenerwowany 
wróciłem na stację i zacząłem bezradnie 
chodzić po peronie. Po chwili podeszło 
do mnie dwóch młodych ludzi ze Służby 
Ochrony Metra i zapytali w czym mogą 
mi pomóc. Opowiedziałem im o swojej 
stracie, nie licząc właściwie na odzyska-
nie swojej cennej zguby.

Panowie wypytali mnie dokładnie 
o wszystkie szczegóły, a następnie przez 
służbowy telefon połączyli się ze swoimi 
kolegami na trasie linii metra. Po niedłu-
gich poszukiwaniach okazało się, że „moja 
zguba” została odnaleziona i znajduje 
się w składzie jadącym w kierunku stacji 
Świętokrzyska. Strażnicy powiedzieli mi, 
abym spokojnie poczekał kilka minut na 
peronie, a oni wejdą do wagonu metra, 
gdy skład będzie już na stacji Plac Wisona. 
Rzeczywiście, tak się stało jak mówili, a ja 
odzyskałem swoją torbę z lekami.

Chciałbym bardzo serdecznie podzię-
kować miłym panom ze Służby Ochrony 
Metra za okazaną życzliwość dla starsze-
go roztargnionego pana. Kieruję również 
swoje podziękowania do Zarządu Metra 
Warszawskiego za tworzenie warunków 
do przyjaznego traktowania pasażerów, 
szczególnie starszych i chorych.

Jerzy Głosik, mieszkaniec Bielan

Pojawienie się żurawi nad tym osie-
dlem wcale nie oznacza, że stało się 
ono atrakcyjne dla tych ptaków, choć 
swego czasu osiedliła się w nim para 
przepięknych łabędzi. Żurawie, o któ-
rym napiszę świadczą, że i dzielnicę 
Bielany nie ominie boom budowlany. 

Wre praca na budowie przy ul. Wo-
lumen, gdzie Warszawska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa buduje zespół mieszkalny 
składający się z dwóch obiektów. Będzie 
tam łącznie 90 mieszkań, a także pod-
ziemny garaż z 77 stanowiskami dla sa-
mochodów. Projektant przewidział również 
naziemne stanowiska postojowe. Termin 
zakończenia prac przez głównego wyko-
nawcę, którym jest firma „Tynkbud – 1”
z Warszawy, przewidziano na koniec 2008 
r. Obydwa budynki zostaną oddane do 
użytku na przełomie I i II kwartału 2009 r. 

Nieco wcześniej do swoich miesz-
kań wprowadzą się członkowie WSM 
w budynku przy ul. Wólczyńskiej róg 
Sokratesa. Tam prace są  bardziej za-
awansowane – konstrukcja  budynku 
wyłoniła się  z ziemi. Będzie to budynek 
7- i 8-kondygnacyjny, z 84 lokalami 
mieszkalnymi i 3 lokalami użytkowymi, 
a także podziemnym garażem dla 96 
samochodów. Termin zakończenia prac 
przez głównego wykonawcę firmę „Bud-
baum” z Białegostoku zaplanowano  na 
koniec maja 2008 r. Budynek zostanie 
oddany do użytku w trzecim kwartale 
tegoż roku. Projekty budynków przy ul. 
Wolumen i  przy ul. Wólczyńskiej róg So-
kratesa powstały w pracowni Warszaw-
skiej Agencji Projektowej „A” Małgorzaty 
Żarskiej.

Żurawie nad Wawrzyszewem
Warszawska Spółdzielnia Mieszka-

niowa obiekty przy ul. Wolumen i przy 
ul. Wólczyńskiej buduje wyłącznie dla 
członków spółdzielni, na terenach, które 
są w części jej własnością lub pozostają 
w wieczystym użytkowaniu.  Dlatego 
cena budowanych przez nią mieszkań 
jest konkurencyjna i znacznie niższa od 
tych oferowanych przez deweloperów, 
którzy kupują grunty pod budownictwo 
mieszkaniowe 
po wysokich 
cenach rynko-
wych. 

Ale ceny te 
nie odstraszają 
inwestorów bu-
dowlanych, po-
nieważ boom 
b u d o w l a n y 
w całym kraju 
trwa i dosię-
gnął również 
dzielnicę Bie-
lany.  Trenów 
pod budownic-
two w naszej 
dzielnicy jest 
sporo, ale tamuje je nieuregulowany stan 
prawny gruntów. 

W ostatnim czasie jednak coś w tym 
zakresie drgnęło i miejmy nadzieję, że 
będzie zapowiedzą większego zaintere-
sowania inwestorów budowlanych naszą 
dzielnicą. Głównie z powodu budowy me-
tra, które zapewni szybką komunikację 
z centrum miasta. 

Inwestorzy zaczynają wkraczać na 
tzw. tereny przemysłowe Bielan, znaj-

dujące się w pobliżu Huty. Między ul. 
Sokratesa i Nocznickiego powstaną dwa 
osiedla mieszkaniowe. Wybudują je dwaj  
niezależni inwestorzy firma „Volumetric”
MK Polska sp. z o.o. i „Bukowińska 
Development”. Pierwsza z nich zamie-
rza zbudować osiedle „Sokratesa”, na 
wysokości ul. Petofiego, na które złoży
się kompleks czterech połączonych ze 
sobą 8-kondygnacyjnych budynków. 
Rozpoczęcie prac planowane jest już we 
wrześniu bieżącego roku.

Firma „Bukowińska Development”  już 
wkrótce rozpocznie prace przy budowie  
osiedla o nazwie „Sokratesa Park”, na 
działce  przy ul. Sokratesa 13. W pierw-
szej fazie powstaną dwa budynki na 
działce położonej bliżej ul. Nocznickiego, 
w miejscu starych wyeksploatowanych 
hal garażowych. Jak zapowiada inwestor  
zakończenie inwestycji przewidywane 
jest na koniec 2008 r. 

Sylwester Zienkiewicz
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dokończenie ze str. 1
Obaj agresorzy na podstawie traktatu 

Ribbentrop-Mołotow działali w porozu-
mieniu. Sojusznicy Polski – Wielka Bryta-
nia i Francja, wypowiedzieli wojnę Niem-
com 3 września, ale nie podjęli żadnych 
efektywnych działań zbrojnych. Związek 
Sowiecki został dołączony do sojuszu 
antyhitlerowskiego dopiero latem 1941 
r., gdy został napadnięty przez Niemcy. 
Stany Zjednoczone, jakkolwiek udzielały 
ważnej pomocy w dostawie sprzętu, 

do działań zbrojnych w ramach koalicji 
przystąpiły dopiero w grudniu 1941 r., 
gdy zostały zaatakowane przez Japonię, 
a Niemcy wypowiedziały im wojnę.

W polskim wkładzie w pokonanie 
Niemiec dostrzegamy przede wszystkim 
upór i wytrwałość. Mimo klęski poniesio-
nej w 1939 r., Polacy jeszcze pięć razy 
tworzyli kolejne armie, z czego cztero-
krotnie poza granicami kraju – we Fran-
cji w 1939 r., w Wielkiej Brytanii latem 
1940 r. (po klęsce i kapitulacji Francji), 
w ZSRR w 1941 r. armię gen. Andersa, 
która walczyła następnie na południu 

Europy oraz ponownie wojsko w ZSRR 
w 1943 r., które walczyło u boku Armii 
Czerwonej. Piątą polską armią, tworzoną 
od końca września 1939 r. była zbrojna 
konspiracja na ziemiach okupowanych. 
Przez cały okres wojny istniał też, bardzo 
ważny, „cichy front”, czyli wywiad. Od 1 
września 1939 r. do 8 maja 1945 r., przez 
wszystkie polskie formacje wojskowe, 
tzn. regularne armie, oddziały partyzanc-
kie i wojska konspiracyjne przeszło około 
dwóch milionów Polaków. W końcowym 

okresie wojny w polskich oddziałach na 
wszystkich europejskich frontach znajdo-
wało się około 600 tys. żołnierzy.

I jeszcze rocznicowa refleksja. Pol-
skich żołnierzy nie zaproszono do udziału 
w defiladach zwycięstwa, które się od-
były w 1945 r. w Moskwie i Londynie, co 
świadczyło, iż wielkie mocarstwa trakto-
wały Polskę raczej jako przedmiot w sto-
sunkach między sobą, niż jako partnera. 
Niemniej zachodni alianci wielokrotnie 
podkreślali bohaterstwo i wytrwałość 
polskich żołnierzy oraz fakt, że Polska 
była wielce wartościowym sojusznikiem, 

Świętowaliśmy Dzień Zwycięstwa
a więc  należy do grona zwycięzców. 
Wielu Polaków sądziło (i  sądzi nadal), 
że było to „gorzkie zwycięstwo”, gdyż 
powstałe po wojnie państwo polskie było 
skażone przez podporządkowanie go 
Związkowi Sowieckiemu. Niemniej nikt 
chyba nie ma wątpliwości, że należało 
walczyć, a hołd tym, którzy walczyli, 
oddają wszyscy.

I temu właśnie celowi poświęcona była 
uroczystość patriotyczna przy pomniku 
30. Pułku Strzelców Kaniowskich. Po 
przemówieniu burmistrza zgromadzone 
delegacje szkół, przy dźwiękach werbli, 
złożyły kwiaty pod pomnikiem. Kolejno 
podchodziły poczty sztandarowe  ze 
szkół podstawowych: Nr 77 im. W Zie-
leńczyk, Nr 80 im. M. Kownackiej, Nr 209 
im. H. Ordonówny, Nr 247 im. Lisieckie-
go „Dziadka”, Nr 263 im. Powstańców 
Wielkopolskich, Nr 273 im. A. Landy i Nr 
289 im. H. Sienkiewicza, a także z gim-
nazjum Nr 72 im. A. Dobrowolskiego i Nr  
75 im. A. Fredry oraz z Liceum nr LII im. 
Reymonta. Wiązanki kwiatów złożyli też 
przedstawiciele Szarych Szeregów oraz 
delegacja Koła Bielańskich Kombatan-
tów RP.

Ta sucha wyliczanka nie oddaje 
nastroju powagi jaki panował pod po-
mnikiem. Opracowany przez Stefanię 
Dąbrowską szczegółowy program uro-
czystości przewidywał m.in. wystawienie 
posterunków honorowych żołnierzy WP, 
odegranie wzruszającej  melodii „Spij, 
kolego”, a także zagranie przez trębacza 
Kompanii Honorowej Garnizonu War-
szawskiego hejnału Wojska Polskiego 
oraz  wspólne odśpiewanie pieśni „Boże, 
coś Polskę”.

Uroczystość poprowadził tradycyjnie 
Leon Łochowski, a na zakończenie 
zabrał głos prezes Bielańskiego Klubu 
Kombatanta, Stanisław Kramarz, dzię-
kując uczestnikom za udział w uroczy-
stości.

 Mieczysław Pierzchała

Z kroniki 
Bielańskiego 
Klubu 
Kombatanta

W dniu 18 kwietnia br. (tradycyjnie 
w trzecią środę miesiąca) odbyło się 
zgodnie z planem zebranie klubu, tym 
razem w siedzibie Środowiska Grupy 
Kampinos Światowego Związku Żoł-
nierzy AK przy ul. Wrzeciono 5a. Przy 
herbatce, kawie i ciasteczkach, przy-
gotowanych przez Stenię Dąbrowską, 
niezmordowaną opiekunkę kombatantów 
z ramienia Wydziału Kultury Urzędu 
Dzielnicy, kombatanci wysłuchali relacji 
prezesa klubu Stanisława Kramarza 
o tym co było i o planach na przyszłość. 
W imieniu gospodarzy przemawiał Witold 
Jarzębowski, który m.in. poinformował 
zebranych o zamierzeniach Środowi-
ska Grupy Kampinos w najbliższych 
miesiącach, zapraszając jednocześnie 
do udziału w planowanych imprezach 
i uroczystościach. Najbliższa, to msza 
św. polowa w dniu 10 czerwca o godz. 
14.00 w Sierakowie przy pomniku.

Kolejne spotkanie w trzecią środę 
miesiąca odbyło się 16 maja i poświęco-
ne było relacji z przebiegu uroczystości 
patriotycznej w dniu 8 maja z okazji 
rocznicy zakończenia II wojny światowej 
w Europie. Tegoż dnia niżej podpisany 
wygłosił prelekcję na temat Konstytucji 
3 Maja.

Następne spotkanie członków Bie-
lańskiego Klubu Kombatanta odbędzie 
się w środę 20 czerwca w siedzibie 
Koła Kombatanta na AWF, przy ul. Ma-
rymonckiej 34. W porządku zebrania 
przewidziano omówienie przygotowań 
do organizacji uroczystości z okazji 
rocznicy Powstania Warszawskiego. 
Nadto zaplanowano wygłoszenie relacji 
powstańczych członków klubu. Napisze-
my o tym we właściwym czasie.

Mieczysław Pierzchała

Poczty sztandarowe z bielańskich szkół

Uchwalona 3 maja 1791 r. Konstytucja 
była pierwszą w Europie, a drugą w świe-
cie (po amerykańskiej) ustawą zasad-
niczą, określającą podstawy ustrojowe 
państwa. Przyjęta przez posłów Sejmu 
Wielkiego, który obradował w latach 1788 
– 1792, regulowała zarówno organizację 
władz państwowych, jak i prawa i obo-
wiązki obywateli. Mieszczanie uzyskali 
nietykalność osobistą, prawo nabywa-
nia dóbr ziemskich, dostęp do urzędów 
cywilnych, godności kościelnych i stopni 
oficerskich. Chłopi zostali przejęci przez
Konstytucję „pod opiekę prawa krajowe-
go”, a panów zachęcano do zawierania 
z poddanymi umów dotyczących nada-
wania im świadczeń.

Konstytucja 3 Maja stała na gruncie 
tolerancji i pokoju religijnego. Stanowiła, 
że religią panującą jest religia rzymsko-
katolicka, ale wszystkim ludziom jakiego-
kolwiek bądź wyznania pokój w wierze 
i opiekę rządową zapewniała.

Najbardziej radykalna reforma nastą-
piła w organizacji władz państwowych. 
Konstytucja likwidowała podział kraju na 
Koronę i Litwę, wprowadzała wspólne 
wojsko i skarb, zwiększała znaczenie Sej-
mu, znosiła zgubne liberum veto. Nadto 
wprowadzała zasadę dziedziczenia tronu 

O Konstytucji 3 Maja 1791 r.
(Streszczenie odczytu wygłoszonego16 maja 2007 r. na zebraniu Bielańskiego Klubu Kombatanta)

i osobistej odpowiedzialności monarchy, 
który dzielić miał władzę wykonawczą 
z tzw. Strażą Praw, czyli rządem.

Konstytucja majowa była owocem 
kompromisu stronnictwa patriotycznego 
ze stronnictwem królewskim, tworzyła 
ustrój wolny od wad, które przez lata 
pozwalały tylko niszczyć i uniemożli-
wiały działania pozytywne. Teraz Sejm, 
gotowy do obrad i podejmujący uchwały 
większością głosów, odzyskiwał zdolność 
rzeczywistego decydowania o losach 
państwa.

Konstytucja majowa miała być zacząt-
kiem dalszych przemian ekonomiczno-
-społecznych i politycznych, ale przetrwała 
tylko 14 miesięcy. Została unicestwiona 
przez zbrojną interwencję Rosji i Kon-
federację Targowicką w 1792 r. Później, 
po II rozbiorze Polski w 1793 r. i dwa lata 
później III rozbiorze, przez 123 lata nie-
woli, świętowano rocznicę 3 Maja prawie 
wyłącznie tylko w kościołach i żydowskich 
bożnicach.

Rocznica Konstytucji 3 Maja stawała 
się z czasem coraz bliższa dla wszyst-
kich Polaków. W wolnej Polsce uznano 
tę rocznicę za święto państwowe. I tu 
ciekawostka: po ponownym wybraniu 
Matki Boskiej Częstochowskiej na Kró-

lową Polski w 1920 r. przez Episkopat 
Polski i wyznaczeniu Jej święta na 3 
maja, święto państwowe splotło się ze 
świętem katolickim Najświętszej Marii 
Panny Królowej Polski.

W czasie II wojny światowej święto 3 
Maja stało się okazją do zamanifesto-
wania wobec okupanta, że Polska, choć 
uciemiężona, nadal żyje. Organizacje 
podziemne (ZWZ i AK) wywieszały na-
rodowe flagi i odezwy, a czasem sięgały
po bardziej wyrafinowane metody. Np.
3 maja 1943 r., do tzw. „szczekaczki” 
(megafonu radiowego), na placu Wil-
sona, w samym środku warszawskiego 
Żoliborza, podłączono radio nastawione 
na Londyn, skąd nadawano audycję 3-
-majową. Kiedy tłum warszawiaków ze 
wzruszeniem słuchał kończącej audycję 
pieśni „Boże coś Polskę”, wojskowi nie-
mieccy słysząc uroczyste dźwięki z gło-
śnika, z powagą salutowali. To wydarzyło 
się naprawdę. 

Po II wojnie światowej z początku 
celebrowano rocznicę 3 Maja, lecz 
wkrótce władze komunistyczne zakazały 
jakichkolwiek manifestacji i pochodów 
ulicznych. Dbano nawet np. o to, aby 
najpóźniej następnego dnia po Święcie 
Pracy flagi narodowe zostały usunięte

z budynków publicznych i prywatnych; za 
pozostawienie flagi groziły surowe kary.

Społeczeństwo nie podporządkowy-
wało się zakazom bezpieki. Najbardziej 
dramatyczny przebieg miały wydarzenia 
w Krakowie w 1946 r. W dniu 3 maja, po 
uroczystej mszy św. w kościele Mariac-
kim, na ulice miasta wyległ wielotysięcz-
ny tłum. Demonstranci skierowali się 
w stronę Komitetu Wojewódzkiego PPR, 
wznosząc okrzyki: „Precz z okupacją 
sowiecką!”, „Precz z terrorem UB!” itp. 
Pochód powitała kawaleria KBW i so-
wieckie samochody pancerne. Polała 
się krew. Pochód przeszedł na Planty. 
Tam powitały ich strzały z karabinów 
maszynowych.

Epilogiem wydarzeń z maja 1946 roku 
w Krakowie i innych miastach były po-
grzeby oraz procesy przed Wojskowymi 
Sądami Rejonowymi i wyroki po kilka lat 
więzienia.

Po przełomowym 1989 r., rocznica Kon-
stytucji 3 Maja stała się ponownie świętem 
państwowym. Uchwałę w tej sprawie 
przyjął Sejm w roku 1990, a rok później 
w całym kraju uroczyście obchodzono 
dwusetną rocznicę jej uchwalenia.

Mam nadzieję, że kolejne rocznice 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja będą nie 
tylko świętem państwowym, ale także 
staną się osobistym, prywatnym świętem 
każdego Polaka.

Mieczysław Pierzchała
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Trzeci rok pracuję w Szkole Podsta-
wowej z Oddziałami Integracyjnymi 
nr 247 im. Kazimierza Lisieckiego 
„Dziadka” na bielańskim Wrzecionie 
i współpracuję z ósemką młodych 
ludzi, którzy znalazłszy się pod opieką 
nauczycielki języka polskiego Sylwii 
Korytkowskiej, postanowili zaprzyjaź-
nić się z teatralną sceną.

Przedstawienie „Wesołe baśnie”, bę-
dące współczesną zabawną parafrazą 
baśni o królewnie Śnieżce bawiło ich 
samych, a później uczniów i nauczycieli 
naszej szkoły, seniorów z Klubu przy 
ul. Wrzeciono 5a, wychowanków Domu 
Dziecka przy al. Zjednoczenia. W końcu, 
ośmieleni występami, wzięliśmy udział 
w XI Bielańskim Przeglądzie Teatralnym 
i z niecierpliwością czekaliśmy na wer-
dykt jury. Cieszyliśmy się ogromnie, gdy 
9 maja otrzymaliśmy z rąk  burmistrza 
Zbigniewa Dubiela nagrodę w kategorii 
klas IV – VI.

Jednak czekała nas jeszcze jedna 
prawdziwa niespodzianka – udział Ka-
baretu Horrorek w Festiwalu Grup Te-
atralnych Dziecięcych i Młodzieżowych 
w Vabalninkas na Litwie. Była to nagroda 
specjalna przyznana przez Wandę Ście-
żyńską, dyrektora Bielańskiego Ośrodka 
Kultury.

Wyruszyliśmy rankiem 11 maja po-
zostając pod najlepszą opieką Gerarda 
Położyńskiego, aby już wieczorem podzi-
wiać urokliwe przestrzenie okręgu birżań-
skiego  przy granicy z Łotwą. W sobotę 
zwiedziliśmy zamek Radziwiłłów w Birży, 
a po południu czekał nas występ. Emo-

Aktorzy z „Dziadka” na Litwie
cje rosły. Nasza nieoceniona tłumaczka 
Joanna Vilbik streściła fabułę, co bardzo 
ułatwiło publiczności odbiór przedstawie-
nia. Zabrzmiały pierwsze dźwięki piosenki 
i kabaret Horrorek pojawił się na scenie. 
Dzieci były wspaniałe: i wesoła babcia, 
i wnuczka, Książę, królewna Śmieszka, 
krasnale i konferansjer. 

W ramach festiwalu wystąpiło 16 grup 

z Litwy, Łotwy i Polski, prezentujących 
różne formy teatru dziecięcego i młodzie-
żowego. Warszawę reprezentował nasz 
zespół oraz grupa „i kropka” z  Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Legionowie, prowa-
dzona przez Hannę Wilczyńską. Oby-
dwa zespoły odniosły nadspodziewany 
sukces. Mieliśmy także wspaniałą okazję 
poznać ciekawych ludzi, zobaczyć piękne 
przedstawienia i poznać odmienne środki 
wyrazu. Myślę, że dużo się nauczyliśmy, 
ale też uwierzyliśmy we własne siły. Takie 
spotkania to dobra droga do poznania 
możliwości rozwoju teatru szkolnego i do 
nawiązania kontaktu z innymi krajami 
Unii Europejskiej.    

W drodze powrotnej spędziliśmy nie-
zapomniane chwile w Wilnie, podziwiając 
zabytki tego pięknego miasta i miejsca 
związane z polską historią.

Cała podróż, choć krótka i intensyw-
na, dostarczyła nam niezapomnianych 
i mocnych wzruszeń, była ciekawą lekcją 
życia, dającą wiarę w to, że prawdziwy 
zapał i trud włożony w pozytywne dzia-
łania zostaje sowicie nagrodzony.

Bardzo dziękujemy wszystkim tym, 
którzy przyczynili się do tego.

Marzena Korzycka

W poprzednich numerach „Naszych 
Bielan” przybliżyliśmy mediacje i dzia-
łalność grup wsparcia, jako niektóre 
z form  pracy Specjalistycznej Poradni 
Rodzinnej. 

Tym razem chcemy zapoznać Czytel-
ników z prowadzonymi przez nas dwoma 
grupami socjoterapeutycznymi. Uczestni-
czą w nich m. in. dzieci matek pracujących   
równolegle w grupach wsparcia dla kobiet 
w kryzysie oraz dla kobiet doświadczają-
cych przemocy. Na stałe zagościły w grupie 
także dzieci z pobliskiego Domu Dziecka, 
wypełniając przy tym rolę integracyjną.

Praca z dziećmi realizowana jest przez 
zespół młodych stażystów (psycholog, 
pedagog) pod czujnym okiem specjali-
stów – pracowników poradni. Zespół ten 
tak przygotowuje program spotkań, aby 
był on ciekawy i zajmujący dla każdego 
młodego uczestnika. Są tu i elementy 

Grupa – uczy, bawi, wychowuje
muzykoterapii, biblioterapii, zajęć pla-
stycznych, ale także zapewnione jest 
wsparcie i bezpieczeństwo. Takie zajęcia 
pobudzają do działania. Niezależnie od 
tego panują tu świetne warunki do nauki 
i praktycznego zastosowania użytecz-
nych w życiu społecznym umiejętności, 
umożliwiając także dzieciom wzmacnia-
nie poczucia własnej wartości. 

Dzieci uczą się wzajemnego poszano-
wania i współpracy, sympatii i przyjaźni, 
a przede wszystkim mają doskonałą 
okazję do wyładowania nadmiaru emo-
cji narosłych w szkole bądź  w domu 
rodzinnym.

Wymienione grupy dziecięce, oprócz 
funkcji opiekuńczej, spełniają też rolę ob-
serwacyjną i dają wskazówki do dalszej 
pracy terapeutycznej, jak i wychowaw-
czej dla rodziców.

Marek Osmelak

Ten fragment wiersza najlepiej od-
zwierciedla postawę bielańskiej młodzie-
ży, której artystyczne umiejętności mogli-
śmy podziwiać 11 maja na scenie dolne-
go kościoła pw. św. Zygmunta, podczas 
koncertu finałowego konkursu „Mikrofon
dla Każdego”. Ogromne zaangażowanie, 
talent, pasja i wrażliwość – tym charak-
teryzowali się wszyscy uczestnicy tego 
konkursu, zorganizowanego przez  Ogni-
sko Pracy Pozaszkolnej  przy współpracy 
z Wydziałem Kultury Urzędu Dzielnicy 
Bielany m. st. Warszawy 

W eliminacjach startowało 688 uczest-
ników (61 solistów i 39 zespołów) re-
prezentujących 41 placówek oświaty 
i kultury działających na terenie naszej 
dzielnicy. Uczestników przygotowywało 
59 nauczycieli i instruktorów. Jury w skła-
dzie: przewodniczacy Dariusz Osubka 
– muzyk instrumentalista, Marzena Ko-
rzycka – muzyk instrumentalista, Mariola 
Strukowska – nauczycielka muzyki, nie 
miało łatwego wyboru, gdyż uczestnicy 
tej edycji konkursu reprezentowali wyjąt-
kowo wyrównany, wysoki poziom. Osta-
tecznie nagrodzono 49 wykonawców. 

Finałowy koncert podzielony był na 
trzy części: w pierwszej podziwialiśmy  
przedszkolaków, w drugiej uczniów szkół 
podstawowych, a w trzeciej części wsłu-
chaliśmy piosenek w wykonaniu uczniów 
gimnazjum, liceum i starszej młodzieży. 
Przedszkolakom nagrody wręczyła Wan-
da Górska, naczelnik Wydziały Kultury 
Dzielnicy Bielany. Pogratulowała ona naj-

Mikrofony 
dla najzdolniejszych

    Zagram dla Ciebie na każdej gitarze świata,
    na ulic fletach, na nitkach babiego lata,
    wyśpiewam, jak potrafię, księżyce na rozstajach
    i wrześnie, i stycznie, i maje ... W. Bellon

młodszym artystom nie tylko talentu, ale 
i odwagi, jaką wykazały się te maluchy, 
bez tremy tańczące i śpiewające przed 
dużą publicznością.

Występów starszej młodzieży wysłu-
chał Zbigniew Dubiel, burmistrz Bielan. 
On też wręczył laureatom dyplomy i na-
grody w postaci mikrofonów. 

W słowie skierowanym do uczestni-
ków burmistrz pochwalił poziom arty-
styczny prezentacji oraz umiejętności 
wokalne śpiewających w konkursie. 
Podziękował nauczycielom i instruktorom 
za ich wkład pracy, jaki wnieśli w przygo-
towanie uczestników. Przyznał również, 
że sam skończył szkołę muzyczną, więc 
z tym większą przyjemnością patrzył na 
tak wspaniałą, utalentowaną młodzież.  
W najbliższym czasie wybrani soliści 
i zespoły otrzymają propozycję oprawy 
artystycznej imprez przygotowywanych 
przez naszą dzielnicę. To może być po-
czątek prawdziwej kariery!   

 Na zakończenie każdej części dla 
uczestników i gości przygotowano słodki 
poczęstunek. Przy ciastkach, sokach, 
herbacie i kawie dzielono się wrażeniami, 
ciesząc z otrzymanych nagród. Wiele  ra-
dości sprawiła profesjonalnie wykonana 
płyta CD z nagraniami zarejestrowanymi 
podczas eliminacji. Otrzymali ją wszyscy 
finaliści i zaproszeni goście.

Młodzi uczestnicy konkursu zapew-
niali, że nie zamierzają spocząć na lau-
rach, a otrzymane wyróżnienia będą ich 
motywować do dalszej pracy na niwie 

artystycznej. 
Kto wie, może 
11  m a j a  n a 
deskach sce-
ny w kościele 
świętego Zyg-
munta, swoje 
pierwsze popi-
sy wokalne da-
wały przyszłe 
gwiazdy pol-
skiej estrady?

Mariola 
Strukowska, 

komisarz 
konkursu

Urząd Dzielnicy Bielany oraz Pod-
ziemia Kamedulskie wraz z ich dobrym 
duchem ks. Wojciechem, 27 kwietnia 
br. o godz. 19.00, po raz drugi zaprosili 
nas na koncert The Globetrotters.

Zespół tworzą: Bernard Maseli – naj-
lepszy polski wibrafonista (kat, malimba), 
znakomity Jerzy Główczewski (saksofon 
i flet), Nippy Noya szaman instrumentów
perkusyjnych oraz uzasadniający na-
zwę zespołu Kuba Badach – wokalista 
z unikalną barwą głosu, aranżer i kom-
pozytor, który w trakcie śpiewania cały 
czas dreptał. 

Kilka słów tytułem wstępu wygłosił 
Irek Felicjański z Jazz Radio. Zespół The 
Globetrotters, zaliczany do nurtu „world 
music”, łączy elementy jazzu, fusion, 
funky, soulu z elementami etnicznych 

Globetrottersi na Bielanach
brzmień, wywodzących się z tradycji mu-
zycznych całego świata. Muzyka, którą 
grają, to oryginalny, dynamiczny i pełen 
duszy „world Jazz”.

Muzycy wraz z widownią świetnie 
się bawili, a ręce same składały się do 
klaskania w rytm muzyki, a nawet po-
służyły jako instrument muzyczny, na 
którym z wielką wirtuozerią „grał” Bernard 
Maseli. 

Mogło się wydawać, że muzyka, której 
słuchaliśmy to jeden utwór przerywany 
świetnymi solówkami członków zespołu.  
Sądząc po reakcji zebranych szczególnie 
podobała się im solówka Nippy Noya, in-
donezyjskiego instrumentalisty perkusyj-
nego, który w wykonywane kompozycje 
wkładał bardzo dużo ekspresji. 

Jolanta Went

Młodzi aktorzy na Cmentarzu na Rossie

Najmłodsi laureaci konkursu „Mikrofon dla Każdego”
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W Szkole Podstawowej nr 209 
im. Hanki Ordonówny w Warszawie 
przy ul. Reymonta 25 odbyła się 21 
kwietnia 2007 r. konferencja naukowa 
poświęcona terapii pedagogicznej. 
Organizatorem konferencji był Zarząd 
Warszawskiego Oddziału Nr 1 Polskie-
go Towarzystwa Dysleksji.

Otwarcia konferencji dokonał prze-
wodniczący oddziału, Wojciech Brejnak, 
który powitał wszystkich uczestników 
oraz zaproszonych gości. Następnie 
słowa powitania do wszystkich zebra-
nych skierowała Jolanta Krzak – dyrektor 
Szkoły Podstawowej Nr 209. Przedsta-
wiła pokrótce historię i tradycje szkoły, 
koncepcję jej pracy oraz program wycho-
wawczy. Mówiła o bazie szkoły, kadrze 
i uczniach raz ich sukcesach. Następnie 
uczniowie zaprezentowali króciutki pro-
gram artystyczny. Kolejnym punktem 
spotkania był udział w następujących 
wykładach:
 „Teoretyczno-praktyczne spojrzenie 

na terapię pedagogiczną” – dr Teresy 
Opolskiej.
  „Terapia pedagogiczna dziecka 

z ADHD” – mgr Ireny Sosin,
 „Eye q – produkt o wysokiej zawar-

tości omega-3EPA a dysleksja” – mgr 
Katarzyny Marczyk i lek. med. Zbigniewa 
Czopa.

Po zakończeniu wykładów, w czasie 
przerwy, uczestnicy konferencji mogli 
zapoznać się z nowymi ofertami wydaw-
nictw, które miały stoiska na parterze 
szkoły,  skorzystać ze szkolnej kawiarenki 
oraz zwiedzić budynek szkoły.

Następnie wszyscy zainteresowani 
wzięli udział w 8 warsztatach, każdy 
z uczestników konferencji mógł uczestni-
czyć w dwóch wybranych warsztatach:

1. Przygotowanie do oceny stopnia 
dojrzałości szkolnej dziecka, który pro-
wadzili Bożena Janiszewska i Wojciech 
Brejnak. Celem szkolenia była prezen-
tacja umiejętności korzystania z propo-
nowanych metod badania dojrzałości 
szkolnej. 

2. Wykorzystanie wiedzy psycho-
logicznej w przygotowaniu dziecka do 
nauki szkolnej – warsztat prowadzony 
przez Ewę Czownicką, pokazywał jakie 

Konferencja Polskiego 
Towarzystwa Dysleksji

należy stworzyć warunki dziecku, aby 
nabyło umiejętności niezbędne dla po-
wodzenia w szkole. 

3. Jak rozwijać motorykę dziecka, 
aby doskonalić jego umysł? Warsztat 
ten prowadziła Katarzyna Figat, która 
przedstawiła szereg ćwiczeń ruchowych 
o charakterze profilaktyki dysfunkcji roz-
wojowych i dysleksji. Celem warsztatu 
było uświadomienie znaczącej roli pracy 
ciałem w procesie szeroko pojętej terapii 
pedagogicznej.

4. Trudności w czytaniu – diagnoza 
i rehabilitacja ortoptyczna – to warsztat 
prowadzony przez Bożennę Odowską-
-Szlachcic, przeznaczony dla pedago-
gów, psychologów i terapeutów peda-
gogicznych.

5. Metoda symultaniczno-sekwencyjna 
wczesnej nauki czytania prof. J. Cieszyń-
skiej – to metoda pracy z dziećmi ryzyka 
dysleksji. E. Szmuc i A. Jaglarz przybliżyli 
metodę, która wprowadza w świat pisma 
uwzględniając etapy rozwoju mowy 
i możliwości dzieci z różnorodnymi za-
burzeniami komunikacji językowej, w tym 
dzieci dyslektycznych.

6. Metoda wspierania i rozwoju zdol-
ności myślenia twórczego – J. Kocha-
nowicz, J. Korczakowska. Podczas 
warsztatu przedstawione zostały metody 
pracy z dziećmi, ćwiczenia i techniki na 
bazie własnych doświadczeń.

7. Zaburzenia metabolizmu WNKT 
a dysleksja – czy jest między nimi 
jakiś związek? – lek. med. Zbigniew 
Czop, Katarzyna Marczyk. W trakcie 
warsztatów wyemitowano film oraz
przeprowadzono dyskusję na temat 
dysleksji i innych specyficznych trud-
ności w uczeniu się.

8. Stymulacja świadomości języko-
wej u dzieci – warsztat prowadziła G. 
Cerańska, a przeznaczony był on dla 
pedagogów, psychologów oraz terapeu-
tów pedagogicznych.

Warsztaty cieszyły się dużym zainte-
resowaniem. Po skończonych zajęciach 
uczestnicy otrzymali wybrane materiały 
do wykorzystania w pracy terapeutycznej 
z dziećmi.

Joanna Buczyńska, Ewa Tamoń, 
Grażyna Staniucha

Na początku kwietnia w Przedszko-
lu 364 odbyła się uroczystość nadania 
mu nazwy ,,Pod Tęczą”. Ten dzień 
zapadł wszystkim w pamięci, był świę-
tem przedszkola, a przede wszystkim 
dzieci. 

Z tej okazji wszystkie 
dzieci otrzymały pamiąt-
kowe prezenty: kredki, 
znaczki z logo przed-
szkola oraz kolorowe 
książeczki. Uwieńcze-
niem tej zabawy był słod-
ki poczęstunek przy ba-
jecznie udekorowanym 
stole. W godzinach po-
południowych naszą pla-
cówkę odwiedzili dostojni 
goście – przedstawiciele 
organu prowadzącego, 
dyrektorzy bielańskich 
przedszkoli, sponsorzy 
oraz przyjaciele przed-
szkola. Doniosły charak-
ter uroczystości podkreśliła obecność 
Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Pol-
skiego. W szatni i na korytarzu zorgani-
zowane były kąciki ilustrujące wydarzenia 
w przedszkolu. Goście mogli zapoznać 
się z kronikami dokumentującymi histo-
rię placówki od momentu powstania do 
chwili obecnej. Największą atrakcją uro-
czystości było „Tęczowe przedstawienie” 
w wykonaniu dzieci. Po przedstawieniu 

Święto na Gwiaździstej
burmistrz dzielnicy Zbigniew Dubiel 
odsłonił tablicę z nazwą przedszkola, 
a dzieci odśpiewały hymn. 

Uroczystość z okazji nadania przed-
szkolu nazwy „Pod Tęczą” była okazją 

promocji placówki w środowisku lokalnym. 
Dzięki takim wydarzeniom w małym kame-
ralnym przedszkolu „Pod Tęczą” wszyscy 
odczuwają satysfakcję z dobrze wykona-
nej pracy. Mamy nadzieję, że dzięki nada-
nej nazwie, będziemy placówką wyjątko-
wą i przez wiele lat utożsamianą przez 
naszych wychowanków z kolorowym, 
radosnym i beztroskim dzieciństwem.

Grażyna Bogiel 

Przygotowania do Trzeciego Dnia 
Sportu, którego termin wyznaczono 
na 9 maja, trwały od dawna. 

Jednak 9 maja br. deszczowa pogoda 
uniemożliwiła realizację planowanych 
rozgrywek na świeżym powietrzu, ale 
zaproszeni goście nie zawiedli. Zawody  
przeniesione zostały do budynku przed-
szkola. Gospodarze imprezy oraz dzieci 
z najstarszych grup i ich wychowawczy-
nie z przedszkoli nr 39, 268, 306 i 334 
spotkali się w jednej z sal. Zebranych 
powitała dyrektor Anna Lipińska. Uro-
czystość rozpoczęła się odśpiewaniem 
hymnu naszej placówki, a następnie 
reprezentacja Przedszkola nr 272 „Ska-
czącą piosenką” zachęciła wszystkich do 
wspólnej zabawy.

Od tej chwili gwarno i wesoło zrobiło 
się w całym przedszkolu. Radosne 
okrzyki i nawoływania słychać było 
w salach i na korytarzach, gdzie dzieci 
brały udział w takich konkurencjach jak: 
skoki na piłkach „uszatkach”, strzały do 
bramki kijem hokejowym, slalom z piłką 
w łyżce wazowej oraz czworakowanie 
z piłką pod obręczami zakończone rzu-

Dzień Sportu u  Misia Uszatka
tem piłki do kosza. W tych zawodach 
każdy ich uczestnik był zwycięzcą. Po 
skończonej zabawie mali sportowcy 
zaproszeni zostali na słodki poczę-
stunek.

Uroczystość zakończyło wręczenie 
dyplomów i statuetek dla przedstawicieli 
przedszkoli biorących udział w imprezie. 
Dyplomy wraz z podziękowaniami  otrzy-
mały też odpowiedzialne za organizację 
Trzeciego Dnia Sportu: Beata Nowak, 
Barbara Skórzak i Beata Słomczyńska. 
Obserwująca zmagania małych sportow-
ców przedstawicielka TKKF „Muranów” 
Teresa Szewczyk przekazała dzieciom 
z naszego przedszkola piłki do gry w siat-
kówkę Milą niespodziankę sprawiła nam 
też reprezentacja Przedszkola nr 268. 
Wykonana przez nich wełniana podo-
bizna Misia Uszatka powiększy galerię 
portretów naszego patrona.

Z rozmów prowadzonych z dziećmi 
po zakończeniu spotkania wynikało, iż 
udział w poszczególnych konkurencjach 
był dla nich wspaniałą zabawą i bardzo 
się im podobał.

Bogumiła Dzięgielewska      

W Zespole szkół Nr 56, przy ul. 
Fontany 1, 8 maja 2007 r., odbył się 
„Przystanek Warszawa”.

Patronat nad organizacją tej imprezy 
objęła Ewa Rumińska – dyrektor szko-
ły.   Duży wkład w to przedsięwzięcie 
włożyły panie: Renata Kurlanc, Grażyna 
Deleżuch, Hanna Bździon, Agnieszka 
Kozera, Katarzyna Stefaniak, Mirosława 
Ludwicka, Justyna Turzyńska, Marta 
Zagubień, Iwona Salomon oraz Marzena 
Kempy, nauczycielki zespołu „Canaletto”, 
odpowiedzialnego za realizację w szkole 
programu „Bernardo Bellotto ambasa-
dorem kultury europejskiej”. Wszystkie 
stoiska, prezentujące wybrane miejsca 
w Warszawie, przygotowali uczniowie 
przy wsparciu wychowawców. Całą 
szkołę przepięknie zdobiły dekoracje 
wykonane przez uczniów korzystających 
ze świetlicy, kierowanej przez Katarzynę 
Krupnik.

Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor, 
witając gości i życząc im dobrej zabawy.   
Na  „Przystanek Warszawa” przybyło 

Przystanek Warszawa w ZS nr 56
wiele znakomitości, m.in.: Zbigniew Du-
biel – burmistrz dzielnicy Bielany i Marek 
Keller – zastępca burmistrza. Przybyli 
także dyrektorzy, dzieci i młodzież z bie-
lańskich przedszkoli i szkół.

Tuż po przemówieniu pani dyrektor 
rozpoczęło się barwne przedstawienie 
słowno-muzyczne pt. „Co widział król 
Stanisław podczas majówki w Lesie Bie-
lańskim?”. Spektakl rozpoczął chór szkol-
ny, kierowany przez Justynę Turzyńską, 
wykonaniem piosenki „Sen o Warszawie” 
z repertuaru Czesława Niemena. 

Opowieści o bielańskiej majówce 
przeplatały tańce: taniec dworski – pa-
wana, przygotowany przez uczniów 
pod kierunkiem A. Kozery, oraz walczyk 
w wykonaniu grupy tanecznej „Rytm”   
z naszej szkoły,  prowadzonej przez  
Joannę Udaruk.    

Każda klasa, specjalnie na ten szcze-
gólny dzień, przygotowała  stoiska tema-
tyczne, ściśle powiązane z wybranym 
miejscem w Warszawie. Gdy tylko ktoś 
chciał się czegoś dowiedzieć o interesu-

jącym go obiekcie, natychmiast zjawiał 
się uczeń odpowiedzialny za stoisko 
i chętnie udzielał informacji I tak nasi go-
ście oraz uczniowie naszej szkoły zgłębili 
tajemnice wielu warszawskich obiektów 
i miejsc od Lasu Bielańskiego, gdzie 
mogli pojeździć na „karuzeli”, Cytadeli, 
Rynku Starego Miasta, Traktu Królew-
skiego, Lotnika Okęcie, warszawskich 
mostów, Łazienek przez ZOO, Bazar 
Różyckiego, Teatr Wielki, teatry lalkowe, 
szlak Powstańców Warszawy,  Plac Defi-
lad, Ogród Saski, aż po cukiernie Bliklego 
i Wedla. Goście mogli także poznać bliżej 
sylwetkę patrona naszej szkoły. 

Aby uczestnikom utrwaliła się zdobyta 
wiedza, organizatorzy sporządzili karty 

pracy. Grupy uczniów z poszczególnych 
klas ZS Nr 56 oraz chętni uczniowie 
z zaproszonych szkół odpowiadali na 
szczegółowe pytania dotyczące prezen-
towanych miejsc. W przypadku szczegól-
nie trudnych zadań  rozwiązujący mogli 
liczyć na pomoc „specjalistów” z danego 
stoiska. Pozostali uczniowie naszej szko-
ły pod kierunkiem wychowawców tworzyli 
kartki „Przewodnika po wybranych miej-
scach Warszawy”. 

Na koniec uroczystości pani dyrektor 
wręczyła przedstawicielom klas akty 
nadania tytułu „Honorowego mieszkańca 
Warszawy”. Jeszcze raz wszyscy zaśpie-
wali przebój Niemena.

 Marcin Luszniewicz, uczeń klasy III A 

Burmistrz Zbigniew Dubiel w rozmowie z dziećmi
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FESTYNY 
I  IMPREZY 
PLENEROWE

Juwenalia na UKSW
 25 maja, godz. 14.30 – 22.00
Podziemia Kamedulskie
14.30-15.40 – występy zespołów stu-

denckich
15.40-16.00 – konkursy
16.00-17.30 – koncert Stanisława Soyki
Koncert główny na UKSW
17.40-18.40 – występy zespołów stu-

denckich
18.40-18.50 – konkursy
18.50-20.20 – występ zespołu RAZ, 

DWA, TRZY
20.20-20.30 – konkursy
20.30-22.00 – występ zespołu PERFECT
Wstęp wolny (tylko osoby pełnoletnie)

„Zdrowa Rodzina”
 26 maja, godz. 11.00 – 19.00
Festyn promocji zdrowia z programem arty-
stycznym tereny AWF, ul. Marymoncka 34. 
(wstęp wolny)

Program
11.00-11.15 – uroczyste otwarcie imprezy: 

Prezydent m.st. Warszawy – Hanna 
Gronkiewicz-Waltz, Burmistrz Dzielni-
cy Bielany – Zbigniew Dubiel,  rektor  
AWF – prof. Henryk Sozański, 

11.15-11.30 – występ zespołu rockowego 
Asystenci dr OKO

11.30-11.40 – zespół  młodzieżowy  ZiS 
KLUB  Break Dance

11.40-11.45 – hip Hop w wykonaniu klu-
bowiczów ZiS KLUB

11.45-11. 50 – zespół tańca hip – hop ZiS 
KLUB wraz z klubem HOMEiK z Cho-
miczówki

11.50-12.05 – pokaz Gymstick i Nordic Wal-
king. Po pokazach od 12.10 do 13.10 
zajęcia dla wszystkich  chętnych) oraz  
zapisy do maratonu Nordic Walking. In-
auguracja biegu po bieżni wschodzącą 
gwiazdę sportów ekstremalnych – Łu-
kasza Nowosielskiego oraz Anetę Aw-
toniuk  po rekord Polski w 6-cio godzin-
nym biegu  (finał Triathlonu).Zapowiedź 
dotycząca maratonu Nordic Walking 
i konkursu – FUNDACJA AKTYWNI  

12.05-12.20 – występy  zespołów dziecię-
cych Stowarzyszenia GNIAZDO

12.25-12.40 – wschodnie sztuki walki – 
pokaz Bielańskiego Klubu Kyokushin 
Karate

12.45-13.30 – występ zespołu muzycz-
nego KOMPROMIS

13.35-14.45 – Zespół Ognisk Wycho-
wawczych  im.  Kazimierza Lisieckie-
go – Dziadka, Ognisko Bielany

14.50-15.10 – pokaz rycerzy i szermierzy 
P. Zabłocki (do potwierdzenia)

15.15 – start do maratonu Nordic Walking 
– Anna Majerkiewicz, Prezes Funda-
cji Aktywni

15.20-15.35 – pokaz SALSY w wykona-
niu szkoły SALSA LIBRE

15.35-15.45 – występ  dziecięcego zespo-
łu muzycznego BARDZIEJ KOCHANI  

15.40-15.45 – konkurs wiedzy o Biela-
nach dla dzieci i wręczenie nagród

15.45-16.15 – Ognisko Pracy Pozaszkol-
nej: występy Dzieci i Młodzieży – Ze-
spół wokalny MAT i zespół taneczny 
SKORP 

16.20-16.35 – pokaz Gym stick i Nordic 
Walking – FUNDACJA AKTYWNI. Po 
pokazach od 16.35 do 17.15 zajęcia 

dla wszystkich 
chętnych. Zakoń-
czenie maratonu 
Nordic Walking
1 6 . 4 0 - 1 7 . 2 0 
– piosenka tury-
styczna i  szanty: 
zespół B.O.R.Y
17.25-17.40 – ak-
tywne formy ru-
chu. Pokaz przy-
gotowany przez 
Klub FOREST
17.45-18.00 – po-
kaz mody casu-
al dla Pań XXL 
– Maximoda
18.00-18.45 – 

Zespół Estradowy Bielany – Bielański 
Ośrodek Kultury

18.50-19.00 – pokaz Gymstick oraz  loso-
wanie nagród w konkursie dla uczest-
ników maratonów Gymstick i Nordic 
Walking – FUNDACJA AKTYWNI. 
Zakończenie biegu po rekord Polski 
po bieżni przez Łukasza Nowosiel-
skiego i Anetę Awtoniuk

19.00-20.00 – występ Zespołu  Pieśni 
i Tańca AWF –  Warszawa

„Dzień Ziemi”
 26 maja, godz. 11.00 – 18.00
Festyn ekologiczny z programem artystycz-
nym polana przy stadionie HKS „Hutnik” 
w okolicy Lasku Bielańskiego (wstęp wolny).

Program
11.00 – otwarcie festynu, prezentacja 

programu,
11.00-11.45 – występ zespołu folkowego 

z Białorusi,
11.45-12.30 – występ klauna: zabawy dla 

dzieci, Martyński,
12.30-13.30 – występ zespołu pieśni 

i tańca z Kadzidła
13.30-14.15 – występ klauna i zabawy 

z dziećmi, KLUSECZKA
14.15-15.15 – występ kwartetu smyczko-

wego (muzyka rozrywkowa i filmowa)
15.15-16.00 – występ klauna: zabawy dla 

dzieci, Martyński,
16.15-17.15 – występ zespołu pieśni i tań-

ca z AWF-u z W-wy

Zielone Świątki. 
Odpust na Bielanach
 27 maja, godz. 11.00
Tradycyjny odpust bielański teren wokół 
kościoła Pokamedulskiego w Lasku Bie-
lańskim ul. Dewajtis 3 (wstęp wolny).

Program
– Orkiestra Dęta Zabużanie, grającą pod-

czas odpustu
– Stoiska z wyrobami rękodzieła ludowego. 

Kilka stoisk kapliczkami, garnkami glinia-
nymi, zabawkami. Przy stoiskach będzie 
można spróbować samemu wykonać rę-
kodzieło np. ulepić garnek z gliny.

– Przedstawienie teatralne dla dzieci 
– Krecik i spodenki (z kieszeniami)” 
w wykonaniu Teatru Domowego. Aula 
Domu Rekolecyjnego, godz. 12.30, 
wstęp wolny.

– „Karuzela na Bielanach”. Przed kościo-
łem ustawione zostaną dwie karuzele 
dla dzieci, jedna talerzowa ze zwie-
rzątkami i jedna mini łańcuchowa.

– Kuchnia polowa. Przed Domem Reko-
lekcyjnym rozdawany będzie ciepły 
posiłek (prawdopodobnie grochówka) 
z wojskowej kuchni polowej.

– Wystawa plenerowa „Kraina Benedyk-
ta XVI” prezentowana na ogrodzeniu 
Domu Rekolekcyjnego ukazująca 
miejsca i wydarzenia bliskie obecne-
mu papieżowi Benedyktowi XVI. 

„Dzień Dziecka 
na Chomiczówce”
 2 czerwca, godz. 14.00 – 21.00
Festyn sportowo-rekreacyjny z progra-
mem artystycznym teren wokół pawilonu 
ul. P. Nerudy1 (wstęp wolny).

Program
14.00 – początek  konkurencji sportowo-

-rekreacyjnych  i  kiermaszu  handlo-
wo-gastronomicznego

14.25 – powitanie zgromadzonej publiczno-
ści, informacje o organizatorach i pro-
gramie imprezy: spiker – konferansjer

14.30 – prezentacje taneczne laureatów 

XIII Bielańskiego  Przeglądu  Zespo-
łów Tanecznych „Taneczny Krąg 2007”. 
Bielańskie dziecięce i młodzieżowe ze-
społy taneczne w  przerwach  2 wejścia  
pokazowe  pary  tańców towarzyskich

16.00 – program piosenek i zabaw dla 
dzieci: Duet „Bahamas”

17.00 – koncert  laureatów  konkursu wo-
kalnego „Mikrofon dla każdego” dzieci  
młodsze (6 piosenek)

17.20 – Tańce  karaimskie, zespół ta-
neczny „Dostłar”

17.40 – c.d. koncertu  laureatów  konkur-
su wokalnego dzieci starsze i mło-
dzież (5 piosenek)

18.00 – pokaz  tańców  cygańskich: re-
wia dziecięca  „Etiuda”

18.15 – pokaz karate: klub kyiokushin z AWF
18.30 – wiązanka tańców operetkowych i mu-

sicalowych I: rewia dziecięca „Etiuda”
19.45 – koncert  jazzu tradycyjnego: ze-

spół  „Happy Band”
19.15 – wiązanka tańców operetkowych i mu-

sicalowych II: rewia Dziecięca  „Etiuda”
19.30 – pokaz  tańców nowoczesnych 

Caro Dance
19.55 – Kankan: Grupa Taneczna „Etiuda”
20.00 – światowe  standardy  muzyki  ta-

necznej: zespół  „Happy Band”

20.50 – zakończenie festynu, podzięko-
wanie wykonawcom i pracownikom  
obsługi, pożegnanie publiczności.

„Dzień Dziecka 
na Piaskach”
 2 czerwca, godz. 14.00 – 18.00
Festyn rodzinny z programem artystycz-
nym, ogród zabaw przy ul. Kochanowkie-
go 22 (wstęp wolny).

„Dzień Dziecka”
 3 czerwca, godz. 10.00 – 17.00
Festyn sportowo-rekreacyjny, boiska 
szkoły podstawowej nr 293 (ul. Kocha-
nowskiego 8a) (wstęp wolny).

„Festyn Rodzinny 
na Wawrzyszewie”
 17 czerwca, godz. 12.00 – 20.00
Festyn rekreacyjno-sportowy na Waw-
rzyszewie przy Stawach Brustmana. 
W programie: koncert na scenie plenerowej 
zespołów tanecznych, wokalnych i muzycz-
nych działających na Bielanach z gościem 
specjalnych Dziecięcą Rewią „Sylaba” 
z Wyszkowa, zabawy plastyczne, turniej 
gier planszowych, pokazy modeli pływają-
cych, zajęcia sportowo-rekreacyjne i inne 
(wstęp wolny).

Festyn „Dawno temu na 
dzikim zachodzie czyli 
spotkanie z kulturą Indian 
Północnoamerykańskich”
 2 czerwca, godz. 10.00
Festyn na terenie znajdującym się przed Klu-
bem Domino przy ul. Bogusławskiego 6a. 
(wstęp wolny). W programie legendy i opo-
wieści z życia tubylców Ameryki Północnej, 
gry i zabawy dla dzieci (strzelanie z łuku, 
kręciołki indiańskie, indiańskie narty, bieg 
apacki, polowanie na grzechotnika) oraz kon-
kursy plastyczne, wokalne, zręcznościowe 
i taneczne (z nagrodami) 

KONCERTY
„The Beatles” 
– koncert zespołu Big Bit
 30 maja, godz. 18.00
Największe przeboje zespołu z Liverpo-
olu, Bielański Ośrodek Kultury, ul. Goldo-
niego 1 (wstęp wolny).

Koncert Zespołu Folklo-
rystycznego „Lazurki”  
„Dzieci dla Dzieci”
 3 czerwca, godz. 12.00
Koncert z cyklu „Muzyka na Wrzecionie”. 
W programie polskie tańce i pieśni ludowe 
oraz piosenki Starej Warszawy.Kościół pw. 
Niepokalanego Poczęcia NMP (ul. Przy 
Agorze 9) (wstęp wolny).

Koncert z cyklu Festiwal 
Muzyki Kameralnej na 
Bielanach
 10 czerwca, godz.18.00
Występ Sinfonii Academica z Białegosto-
ku. W programie utwory m.in. J. Haydna 
i A. Dworzaka. Kościół Św. Jozafata, ul. 
Powązkowska 90 (wstęp wolny).

Bielańskie Dni Kultury

Festyn Ekologiczny na Bielanach

Dzień Dziecka na Chomiczówce

Fragment ubiegłorocznego przedstawienia
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Koncert Pieśni Maryjnych
 10 czerwca, godz. 20.00
Koncert z cyklu „Wieczory Muzyczne” 
w wykonaniu Jadwigi Skoczylas – so-
pran, Elżbiety Pańko, Emilii Dziubińska 
– organy, kościół Św. Zygmunta, ul. Plac 
Konfederacji 55 (wstęp wolny).

„Jazz w Podziemiach 
Kamedulskich”
 15 czerwca, godz. 19.00
Aga Zaryan (Agnieszka Skrzypek). Podzie-
mia Kościoła Pokamedulskiego Lasek Bie-
lański. Zaproszenia – odbiór: Wydział Kultu-
ry dla Dzielnicy  Bielany, ul. Lipińska 2.

WYSTAWY
Malarstwo Sekcji Malar-
stwa Uniwersytetu III Wieku
 1 czerwca, godz. 18.00
Bielański Ośrodek Kultury, ul. Goldonie-
go 1 (wstęp wolny).

„Klechdy polskie – malar-
stwo inspirowane poezją 
Bolesława Leśmiana”
 1 czerwca, godz. 18.00
Biblioteka Publiczna Dzielnicy Bielany
ul. Duracza 19 (wstęp wolny).

„Metrem na Bielany”
 4 – 29 czerwca
Na wystawie projekty stacji, projekt zago-
spodarowania zieleni, mapa z lotu ptaka, 
pokaz multimedialny. BOK ul. Goldonie-
go 1 (wstęp wolny).

„Tu, gdzie mieszkam...”
 12 czerwca, godz. 17.00
Wystawa pokonkursowa Ogólnopolskie-
go Konkursu Plastycznego. Ognisko Pra-
cy Pozaszkolnej (ul. Szegedyńska 9a) 
(wstęp wolny).

„Rysunek i malarstwo”
 15 czerwca, godz. 18.00
Otwarcie wystawy twórczości sekcji  dzia-
łającej przy Bielańskim Ośrodku Kultury. 
BOK, ul. Goldoniego 1 (wstęp wolny).

„Nasz Dom”
 22 czerwca, godz. 16.00
Biblioteka Publiczna Dzielnicy Bielany ul. 
Duracza 19 (wstęp wolny).

SPEKTAKLE 
TEATRALNE
Bielański Festiwal Teatral-
ny „Twarzą w twarz”
 18 – 25 maja
Spektakle codziennie o godz. 18.00 (za 
wyjątkiem 20.05). Bielański Ośrodek Kul-
tury, ul. Goldoniego 1 (wstęp wolny).

Program
18.05 (piątek) godz. 18.00 – „Moskiew-

skie przypadki Ottona von F.” – spek-
takl wg dramatu „Moscoviada” Jurija 
Andrychowycza w wykonaniu Grupy 

Teatralnej „Dziewięćsił” z Łodzi; reży-
seria -  Andrzej Czerny.

19.05 (sobota) godz. 18.00 – „Dwaj pa-
nowie B” - spektakl Polskiego Teatru 
Ludowego ze Lwowa reżyseria Zbi-
gniew Chrzanowski.

20.05 (niedziela) godz. 16.00 – „Oświad-
czyny” i „Jubileusz” - spektakle wg 
Antoniego Czechowa w wykonaniu 
Polskiego Teatru Ludowego ze Lwo-
wa; reż. Zbigniew Chrzanowski.

21.05 (poniedziałek) godz. 18.00 – „Idź 
się leczyć” - spektakl w wykonaniu 
Teatru Śląskiego z Katowic; reżyseria 
Inka Dowlasz.

22.05 (wtorek) godz. 18.00 – spotkanie 
z psychologiem, reżyserem i autorką 
Inką Dowlasz.

23.05 (środa) godz. 18.00 – „Sekrety 
Baronowej” – spektakl w wykonaniu 
Ziny Zagler z Krakowa; reżyseria Inka 
Dowlasz.

25.05 (piątek) godz. 18.00 – „Uwaga, złe 
psy” – spektakl w wykonaniu Teatru 
Wytwórnia z Warszawy; reżyseria Mi-
chał Siegoczyński.

II Przegląd Teatrów Offo-
wych
 1 – 3 czerwca
Podziemia Kamedulskie (ul. Dewajtis 3) 
oraz Scena Domu Rekolekcyjno-Forma-
cyjnego (ul. Dewajtis 3). Wejście za po-
twierdzeniem  tel. 561-01-00.

Program
1.06 godz. 18.30 – spektakl Teatru Wę-

gajty
2.06 godz. 19.00 – spektakl Teatru Przed-

mieście (Łańcut)

3.06. godz. 12.30 – spektakl „Mazowiec-
ka pyza” Teatr Wariacja

3.06. godz. 18.00 – spektakl Teatru Mię-
dzymiastowa

3.06. godz. 20.00 – spektakl Teatru 
La.Mort

POKAZY 
FILMOWE
Bielański Klub Fil-
mowy
 21 maja, godz. 19.00
Inauguracyjna projekcja BKF-u, film
„Wrony” reż. D. Kędzierzawska. 
Dyskusja po filmie, prowadzenie
– Michał Ogórek, gość specjalny 
– Gabriela Roszkowska (Funda-
cja Dzieci Niczyje). Dolny kościół 
św. Zygmunta (pl. Konfederacji 55) 
(wstęp wolny).
 11 czerwca, godz. 19.00
Prezentacja filmu „300 mil do
nieba” reż. M. Dejczer. Dyskusja 
po filmie, prowadzenie – Michał
Ogórek, gość specjalny – Mi-
chał Lorenc. Dolny kościół św. 
Zygmunta (pl. Konfederacji 55) 
(wstęp wolny).
 25 czerwca, godz. 19.00
Prezentacja filmu „Nakarmić kruki”
reż. C. Saura. Dyskusja po filmie,
prowadzenie – Michał Ogórek, 
gość specjalny – Igor Piotrowski 

(kulturoznawca Uniwersytet Warszawski). 
Dolny kościół św. Zygmunta (pl. Konfede-
racji 55) (wstęp wolny).

Cykl projekcji filmowych
pt. „Dobre Kino”
 14 czerwca, godz. 18.00
Prezentacja filmu pt. „Kto nigdy nie żył”
reż. A. Seweryn. Dom Rekolekcyjny na 
Bielanach (ul. Dewajtis 3) (wstęp wolny).
 17 i 28 czerwca, godz. 18.00
Pokaz filmów nagrodzonych na Festi-
walu Filmów Katolickich w Niepokalano-
wie. Prezentacja filmu pt. „Wożąc pannę 
Daisy”. Dom Rekolekcyjny na Bielanach 
(ul. Dewajtis 3) (wstęp wolny).

DNI OTWARTE 
W PLACÓWKACH 
OŚWIATOWYCH 
I INSTYTUCJACH
Dni otwarte w MDK im. M. 
Gwizdak (ul. Andersena 4)
 1 – 2 czerwca
(wstęp wolny)

Program
1.06 godz 17.30 – koncert w wykonaniu 

zespołów artystycznych MDK, poka-
zy szermiercze

2.06 godz. 10.00-14.00 – prezentacje 
plastyczne i pokazy taneczne oraz 
gry zabawy sportowe.

Dzień otwarty w MDK „Bie-
lany” (ul. Cegłowska 39)
 2 czerwca, godz. 11.00-15.00
Prezentacja osiągnięć wychowanków.
Placówka i teren wokół (ul. Cegłowska 
39) (wstęp wolny).

Program
– otwarcie plenerowej wystawy malar-

stwa „Muzyka w malarstwie”
– plener malarski dla najmłodszych
– „Zielony koncert” w wykonaniu zespołu gitar
– turniej tenisa stołowego
– loteria fantowa
Turniej odbywać się będzie w Szkole 
Podstawowej nr 223 ul. Kasprowicza 
w godz. 9.30 –13.30.

IMPREZY 
SPORTOWE
XII Ogólnopolski 
Turniej Szachowy 
dla dzieci i młodzieży

 20 maja, godz. 10.00 – 16.30
Realizacja i miejsce: TKKF „Chomiczów-
ka”, ul. Pabla Nerudy 1, tel. (022) 834-76-
-98. Zgłoszenia w dniu zawodów godz. 
9.00-9.45, wpisowe w wysokości 15 zł na-
leży wpłacić 20.05.07 r. w miejscu imprezy. 
Szczegółowe informacje: Leon Lech 0-668-
-765-357, Jan Brustman (022) 835-30-74.

VIII Bielański Bieg 
Przedszkolaków 
„Sport i Zabawa”
 30 maja, godz. 9.30 – 12.00
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa 
Piłsudskiego ul. Marymoncka 34, tel. (022) 
834-04-31, realizacja: Przedszkole Nr 240 
im. Polskich Olimpijczyków, ul. Marymonc-
ka 34, tel. (022) 834-04-31 w. 357.

INNE PROJKETY 
KULTURALNO-
ARTYSTYCZNE
Z cyklu 
„Impresje bielańskie”
 10 czerwca, godz. 16.00
Trzecie spotkanie pt. „Gdzie ta ulica 
gdzie jest ten dom”. Impreza przekazu-
jąca  wiadomości o historii Bielan, trady-
cjach, architekturze, przemyśle, oświacie 
i kulturze. Bielański Ośrodek Kultury, ul. 
Goldoniego 1 (wstęp wolny).

Z cyklu „Spotkanie z po-
dróżnikiem”
 12 czerwca, godz. 18.00
Pokaz multimedialny fotoreportera Ja-
rosława Deluga-Góry pt. „Fotografia
w Czterech Stronach Świata” (migawki fo-
tograficzne z Libii, Wietnamu, Japonii, Sri
Lanki, USA oraz Iraku). Bielański Ośrodek 
Kultury, ul. Goldoniego 1 (wstęp wolny).

Ogólnopolski Festi-
wal Festiwalu Piosenki 
Lwowskiej
 21 czerwca, godz. 10.00
Eliminacje warszawskie. Bielański Ośrodek 
Kultury, ul. Goldoniego 1 (wstęp wolny).

Bielańskie Dni Kultury

Uroczyste otwarcie wystawy pt. Bitwa Warszawska

Turniej szachowy dla dzieci i młodzieży

Aktorzy teatru Idź się leczyć
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Głos Seniora

Jubileusz 50-lecia i 60-lecia 
Pożycia Małżeńskiego
ZŁOTE GODY

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Bielany zaprasza Czci-
godnych Jubilatów – Mieszkańców Dzielnicy Bielany, obchodzących w roku 
bieżącym pięćdziesięciolecie oraz sześćdziesięciolecie pożycia małżeńskiego 
do udziału w bielańskich uroczystościach pięćdziesięciolecia i sześćdziesię-
ciolecia pożycia małżeńskiego „Złote Gody”.

Deklaracje uczestnictwa w obchodach przyjmowane będą do 21 września 
2007 r., w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy 
Bielany przy ul. Nałkowskiej 11, w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek: 
10.00-18.00, wtorek-piątek: 8.00-16.00.

Każda para małżeńska powinna posiadać dowody osobiste oraz dokument 
poświadczający zawarcie związku małżeńskiego.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy wydziału pod numerem 
022 835 43 42.

Ile nas?
Bielany to dzielnica wciąż stosun-

kowo młoda, bo ponad 60% ogółu 
mieszkańców stanowią osoby w wieku 
produkcyjnym, powyżej 18. roku życia. 
Około 15,5% bielańczyków to dzieci (od 
0 do 18 roku życia). Natomiast około 21 
% to kobiety powyżej 60 lat i mężczyźni 
powyżej 65 lat – czyli my, seniorzy.

Według stanu na 31.12.2006 r. jest 
nas 28 tys., stanowimy więc ponad 
jedną piątą z prawie 132 tys. wszystkich 
bielańczyków. Z prognoz wynika, że 
tzw. współczynnik obciążenia demogra-
ficznego (liczba osób w wieku ponad 65
lat przypadająca na 100 osób w wieku 
produkcyjnym) będzie coraz mniej ko-
rzystny: w roku 2005 był on u nas wyższy 
niż wskaźnik krajowy, w 2006 jeszcze 
wzrósł i obecnie na trzy osoby w wieku 
produkcyjnym przypada na Bielanach 
jeden senior.

Co prawda, operując owym „współ-
czynnikiem obciążenia” demografia nie
jest dla nas zbyt miła – mamy wszak 
emerytury, a że często nie wystarczające 
na życie, to już nie nasza wina, pracowa-

liśmy na nie przecież długo i rzetelnie. 
Tymczasem ostatnie sprawozdanie 
roczne bielańskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej (z działalności w r. 2006) in-
formuje, że wśród rodzin korzystających 
z różnych form pomocy udzielanej przez 
Ośrodek – aż ponad 43% świadczenio-
biorców stanowiły rodziny emerytów 
i rencistów.

Przyznawano nam m. in. tzw. zasiłki 
celowe – na czynsz, energię, gaz, leki 
i tym podobne wydatki konieczne, bez 
których nie da się żyć, a których z żało-
snych emerytur pokryć nie sposób.

Seniorzy z Wólki Węglowej
12 osiedli (rejonów) naszej dzielni-

cy to: Bielany Centralne, Wrzeciono, 
Wawrzyszew, Chomiczówka, Piaski, 
Ruda, Marymont, Słodowiec, Młociny, 
Placówka, Radiowo i Wólka Węglowa. 
W osiedlach działają Kluby Seniora. 
Tradycyjnie już, Rada Programowa 
Seniorów Bielańskich co miesiąc orga-
nizuje swoją sesję w kolejnym klubie. 
Tu miejscowy animator prezentuje spe-
cyfikę działalności na rzecz seniorów,
zgłasza potrzeby środowiska, a dyskusja 
o problemach lokalnych zawsze stanowi 
ważną część każdej sesji. Kwietniowe 
spotkanie rady odbyło się na Wólce 
Węglowej, w filii Bielańskiego Ośrodka
Kultury „Przy Estrady”, gdzie obecnie ma 
siedzibę tutejszy Klub Seniora.

Filia BOK na Wólce Węglowej powsta-
ła w 2003 r. i – prawdę mówiąc – dopiero 
wtedy klub zyskał swoje miejsce na ziemi, 
dzięki Jadwidze Królak, co trzeba przy-
znać sprawiedliwie: kto jak kto, ale Jadzia 
jako radna nigdy nie była bezradna. 
I pomysły swoje potrafiła przeforsować,
i środki wcisnąć z budżetu ówczesnej 
gminy, bez których nie istniałby przecież 
ośrodek kultury w tym nietypowym dla 
Bielan rejonie: obszarze prawie wiejskim 
na terenie miejskim. W domkach przy ul. 
Estrady, Dziewiarza, Parnas, Loteryjki, 
Linotypowej żyją ludzie znający się od 
pokoleń. Zanim powstała filia, wyjść nie
było gdzie, do miasta daleko, do kina czy 
teatru jeszcze dalej. Ale istniał, i to od lat, 
Klub Seniora z jego twórczynią i anima-
torką – Jadwigą Królak, też mieszkanką 
i gorącą orędowniczką Wólki i jej spraw. 
Klub umożliwiał jakieś zorganizowanie 
życia starszych mieszkańców, których 
główną rozrywką były sąsiedzkie poga-
wędki przez płot.

Początkowo spotykali się na skraju 
Kampinosu, na Uroczysku Opaleń, gdzie 
stoją wiaty, można było rozpalić ognisko, 

upiec kiełbaski. Chodzili na zbiorowe 
wycieczki, śpiewali, dyskutowali. Potem 
zaczęli spotykać się w szkole, więc 
można było zaplanować prelekcję czy 
skromną imprezę.

Teraz, gdy mają siedzibę i wygodne 
zaplecze BOK, bardzo lubią tańczyć. 
Klub liczy kilkadziesiąt stałych członków 
i ma mnóstwo sympatyków wśród miesz-
kańców Wólki. Na tańcujących wieczor-
kach spotykają się dwa razy w miesiącu 
– i za każdym razem jest to okazja do 
przeistoczenia się w elegancką damę 
czy dżentelmena w wizytowym stroju. 
Składają się po kilka złotych i urządzają 
przyjęcie, prześcigając się w pitraszeniu 
i wypiekach. 

To jest ich wyjście w wielki świat, od-
dech od pracy na roli czy w sadzie.

BOK przy Estrady prowadzi też gimna-
stykę rekreacyjną dla seniorów, od kwiet-
nia istnieje tu „Klub aktywnego piechura”, 
organizujący piesze rajdy dla osób star-
szych. Zaś seniorki z Sekcji Tkactwa Ar-
tystycznego, pod kierunkiem wieloletniej 
nauczycielki plastyki Marzenny Kustry, 
tworzą malowane włóczką arcydzieła. 
Oglądając ich gobeliny eksponowane na 
wystawach, trudno uwierzyć że tworzą 
je panie, które nigdy nie zajmowały się 
tkaniem i dopiero na emeryturze znalazły 
swoją pasję.

Ludzie z ośrodków
Jak wiadomo, na Bielanach istnieją 

dwa Ośrodki Wsparcia dla kwalifikują-
cych się do nich seniorów: Nr 1 przy al. 
Zjednoczenia i Nr 2 przy ul. Wrzeciono. 
Kim są ich podopieczni? Oto cyfry wy-
mowne, które nie nużą, bo wiele mówią 
o ludziach.

Wśród uczestników Oddziału Dzienne-
go ośrodka Nr 1 w przedziale wieku 51 
– 60  lat jest jedna kobieta i jeden męż-
czyzna. W grupie 61 – 70  lat – 12 pań i 2 
panów, w grupie 71 – 80  lat odpowiednio 
14 i 3, od 81 do 90 lat – 5 i 2, a powyżej 
90 lat ma jedna pani. Zwróćcie uwagę, 
że im są starsi, tym wyraźniej maleje 
liczba mężczyzn w stosunku do liczby 
kobiet. W dodatku większość z tych osób 
mieszka samotnie – w sumie 33. Tylko 8 
bywalców Oddziału Dziennego mieszka 
z rodzinami.

Podobnie jest w Oddziale Dziennym 
ośrodka Nr 2. W grupie wieku 61 – 70 lat 
jest 8 kobiet i 3 mężczyzn, w przedziale 

71 – 80 lat 14 pań i 7 panów, między 81 
– 90 lat odpowiednio 6 i 1, a jedna osoba 
liczy powyżej 91 lat. Z rodziną mieszka 
13 podopiecznych, a samotnie 30 osób.

Dla tych ludzi oba ośrodki są – mówiąc 
bez przesady – wybawieniem: z samot-
ności w pustych czterech ścianach, bo 
stwarzają warunki integracji z najbliż-
szym duchowo i kulturowo środowiskiem 
społecznym; z postępującego zniedołęż-
nienia, bo poprzez szeroką ofertę zajęć 
rekreacyjnych, manualnych, ruchowych 
pomagają utrzymać optymalną kondycję 
psychofizyczną; ze zobojętnienia na spra-
wy świata i własnej marginalizacji w tym 
świecie, bo zespoły ośrodków zwracają 
wielką uwagę na aktywny, twórczy udział 
podopiecznych we wszelkich zajęciach. 

Po południu w obu placówkach dzia-
łają Kluby Seniora. Mają one charakter 
otwartych spotkań, na które każdy może 
przyjść. Cieszą się ogromnym powo-
dzeniem. Przez 2006 rok do klubu przy 
al. Zjednoczenia zawitało w sumie 155 
bielańskich seniorów, a do klubu przy ul. 
Wrzeciono – 269 bywalców. Klubowicze 
oglądają filmy, grają w brydża, śpiewają,
tańczą. Tworzą się przyjaźnie, a nawet 
pary, było też kilka seniorskich ślubów.

Ośrodkiem Nr 1 kieruje Grażyna Par-
kot, Ośrodkiem Nr 2 – Majka Dąbecka. 

O młodych pracownikach obu placó-
wek podopieczni mówią, że są to ludzie 
pełni pasji, wykonujący niełatwą przecież 
pracę z autentycznym powołaniem.

Pod redakcją: 
Irmy Wieczorkowskiej-Bednarek

Konsultant: 
Rada Programowa Seniorów Bielańskich

Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,

Akademia Wychowania Fizycznego,
Polski Komitet Pomocy Społecznej, 

Fundacja na Rzecz Kobiet „Ja Kobieta’’
serdecznie zapraszają seniorów z Bielan na „Wczasy dla Seniorów” 

w Akademii Wychowania Fizycznego przy ul. Marymonckiej 34.
Proponujemy:
 dwa posiłki dziennie – obiad i podwieczorek
 imprezy kulturalne, w tym występy artystyczne
 tańce i pikniki integracyjne, w tym etniczne tańce w kręgu
 konkursy, wycieczki autokarowe i wiele innych atrakcji.
Terminy turnusów:
I turnus – 02.07 – 13.07.2007 r.
II turnus – 16.07 – 27.07.2007 r.
III turnus – 30.07 – 11.08.2007 r.
Odpłatność za turnus wynosi 95 zł.
Zgłoszenia i opłaty za poszczególne turnusy przyjmowane będą w siedzibie 

PKPS ul. Kasprowicza 41, w dniach: poniedziałek, środa, czwartek, piątek, 
w godz. 9.00 – 15.00. Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. (022) 
865-77-25; 864-27-55.

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy i Polski Zwią-
zek Niewidomych składają serdeczne podziękowania Polskiemu Komitetowi 
Pomocy Społecznej ul. Kasprowicza 41, za wsparcie przy organizacji Spotkań 
Wielkanocnych. 



11Maj 2007

Seniorzy pierwszych szkół bielańskich. Od lewej: Ryszard Rękorajski, ks. Paweł, 
Andrzej Pawiński i autor – październik 2005 r.

WSPOMNIENIA STAREGO BIELAŃCZYKA

Seniorzy szkół bielańskich
Z inicjatywy miejscowej społeczno-

ści, w końcu sierpnia 1945 r., powstało 
na Bielanach Liceum Koedukacyjne, 
jako filia XVI Liceum im. Stefanii Sem-
połowskiej na Żoliborzy.

P i e r w s z y m 
dyrektorem tej 
szkoły został za-
służony działacz 
społeczny Euge-
niusz Jankowski. 
Zespół nauczy-
cielski stanowili: 
pan Miluk (wy-
chowawca kla-
sy), pani Janina 
Grzybowska (ję-
zyk francuski), 
pani Leokadia 
Kędzierska (ma-
tematyka) oraz 
panie Halina Ki-
sielewska i Ma-
ria Nowicka.

W tych cza-
sach warunk i 
nauki były wy-
jątkowo trudne. 
Przedwojenny 
nowoczesny bu-
dynek szkolny przy ulicy Zuga, zajmo-
wany w czasie okupacji przez niemieckie 
wojsko, był zdewastowany. Dlatego 
początkowo zorganizowano naukę dla 
dwóch klas gimnazjalnych w prywatnych 
budynkach. Moja klasa męska znajdo-
wała się w budynku na ul. Barcickiej 69 
(przy Lasku).

Doceniając wysiłek organizacyjny gro-
na pedagogicznego oraz zaangażowanie 
społeczności bielańskiej, Ministerstwo 
Oświaty i Wychowania postanowiło 
z dniem 4 czerwca 1948 r. nadać szkole 
bielańskiej pełną samodzielność o na-
zwie Państwowa Koedukacyjna Szkoła 
Ogólnokształcąca, stopnia licealnego 
na Bielanach, przy ul. Barcickiej 2 (róg 
ul. Podczaszyńskiego). Założycielem tej 
szkoły i jej długoletnim dyrektorem była 
pani Zofia Ryngmanowa, zasłużony pe-
dagog i przyjaciel młodzieży.

W październiku 2005 r. siedzibę na-
szej szkoły upamiętniła granitowa tablica, 
umieszczona na budynku szkolnym od 
strony ul. Podczaszyńskiego.

Podczas tej uroczystości, zaprzyjaź-

niony młody ksiądz Paweł, wykonał nam 
pamiątkowe zdjęcie, na którym stoję 
z Andrzejem Pawińskim i Ryszardem 
Rękorajskim, kolegami jeszcze z ul.
Barcickiej 69.

Dzisiaj, po sześćdziesięciu latach, 
jesteśmy nielicznym gronem starszych 
panów. Pamiętam też innych kolegów 
z „naszej” szkoły, na przykład Jurka 
Szcześniewskiego, Jurka Grzelaka, 
Andrzeja Stankowskiego, Eugeniusza 
Wlazia, Jerzego Waliszewskiego, Jurka 
Małkowskiego i Janka Ossowskiego. Pa-
mięć jest niestety zawodna, zapomniałem 
imion części kolegów, dlatego mogę wy-
mienić tylko ich nazwiska: Firkowski, Pło-
chocki, Kizerweter, Bakalarski i Talar.

Tradycję dawnych szkół bielańskich 
obecnie kontynuuje XXII Liceum imienia 
Jose Marti, przy ul. Staffa 111.

Jerzy Głosik

17 kwietnia  br.  w Archidiecezjal-
nym Męskim Liceum Ogólnokształcą-
cym (AMLO) przy ul. Dewajtis 3, gości-
ła  pani attaché kulturalny ambasady 
Irlandii w Polsce, Jane Connolly.

Okazją do tego niezwykle sympatycz-

Ambasada Irlandii z wizytą w Archidiecezjalnym 
Męskim Liceum Ogólnokształcącym na Bielanach

nego spotkania było otwarcie nowego 
pomieszczenia –  „The Irish heritage 
classroom”, czyli sali irlandzkiej.

Pomysł stworzenia miejsca, które 
ukazywałoby atmosferę i kulturę Zielo-
nej Wyspy,  zrodził się po (drugiej już) 

wyprawie uczniów liceum do tego kraju.  
Więź szkoły z krajem świętego Patry-
ka wzmacnia dodatkowo fakt, że były 
kierownik internatu i katecheta  AMLO, 
ks. Jarosław Maszkiewicz od dwóch lat 
pełni rolę koordynatora Duszpasterstwa 
Polskiego w Irlandii.  

Spotkanie uczniów z panią attaché 
rozpoczęło się w znanych niemal wszyst-
kim mieszkańcom Bielan, Podziemiach 
Kamedulskich. Klimat miejsca nawiązy-
wał do średniowiecznej atmosfery irosz-
kockich opactw, a scena udekorowana 
była flagami polską i irlandzką, pomiędzy
którymi umieszczono tablicę przedsta-
wiającą krzyż z Clonmacnois – symbol 
wiary łączącej nasze narody. Po przywi-
taniu pani Connolly wygłosiła referat na 
temat stosunków polsko-irlandzkich oraz 
ich rozwoju po przystąpieniu Polski do 
Unii Europejskiej.    Podkreśliła m.in., że 
Polacy mają w jej ojczyźnie opinię zna-
komitych, rzetelnych pracowników.

Po wykładzie uczniowie przystąpili 

do zadawania pytań, mając możliwość 
wypróbowania swoich zdolności języko-
wych. Chłopców interesowały zarówno 
poważne problemy natury ekonomicznej 
i społecznej, takie jak sytuacja polskich 
pracowników w Irlandii i ostatnie prze-
miany społeczne na Wyspie, a także 
sprawy nieco lżejsze, np. irlandzkie 
dziewczęta, czy wrażenia pani Connolly 
z pobytu w Polsce.

Następnie pani attaché udała się do 
szkoły, gdzie zaprezentowano jej salę 
irlandzką. Jej przewodnikami byli ucznio-
wie, którzy niedawno gościli na Zielonej 
Wyspie. Bogactwo wystroju, przytulny 
nastrój pomieszczenia i zdolności języko-
we gospodarzy zrobiły na pani Connolly 
duże wrażenie.

Wizytę zakończyło spotkanie z dyrekcją 
szkoły, podczas którego już w nieformalnej, 
bezpośredniej atmosferze rozmawiano 
m.in. o wrażeniach z pobytu, kulturze ir-
landzkiej oraz jej promowaniu w Polsce.

Marcin Malicki

Wspominając radosne chwile spę-
dzone podczas naszego I Zjazdu 
w 2004 roku, postanawiamy kontynu-
ować podjętą inicjatywę. Z radością 
zapraszamy na kolejne spotkanie, 
które odbędzie się 16 czerwca 2007 r. 
na Uniwersytecie Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie przy ul. 
Dewajtis 5. 

Celem zjazdów jest nie tylko podtrzy-
mywanie więzi z Alma Mater, lecz również 
współtworzenie klimatu dla rozwoju kul-
tury intelektualnej w Polsce. Z dziedzic-
twa zaszczepionego przez macierzystą 
uczelnię korzystamy przez całe życie, 
a ukształtowane postawy mają rangę 
świadectwa dla środowisk, w których 
pracujemy i spędzamy wolny czas. 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego jest uczelnią państwową.  
Promuje wartości intelektualne i moral-
ne. Nie tylko przekazuje wiedzę, ale też 
formuje młodych ludzi. Cechą charakte-
rystyczną kształcenia jest indywidualne 
podejście do studentów. Uniwersytet 
prężnie rozwija się pod względem liczby 
studentów, struktur, kadry. Mamy obecnie 
ponad 18 tys. studentów na 7 wydziałach 
i 21 kierunkach. Najbardziej popularne 
są takie kierunki jak prawo, psychologia 
i politologia. Uczelnię opuszczają absol-
wenci kształtowani zgodnie z zasadami 
etycznymi i moralnymi. Coraz częściej 
studenci wychowani w oparciu o te war-

II ZJAZD ABSOLWENTÓW 
ATK I UKSW

tości są przyjmowani do firm, w których
liczy się nie tylko to, ile się umie, ale też 
jakim się jest człowiekiem. Coraz więcej 
pracodawców inwestuje i docenia pra-
cowników mających mocny kręgosłup 
moralny, postępujących zgodnie ze 
swoim sumieniem, dla których ważny jest 
drugi człowiek i postępowanie zgodne 
z zasadami moralnymi. 

Zapraszamy  na II Zjazd Absolwentów 
ATK – UKSW, na którym m.in. odbędzie 
msza św. koncelebrowana, koncert Chó-
ru UKSW, spotkanie z władzami uczelni, 
piknik – spotkanie towarzyskie, spotkania 
wydziałowe, spektakl teatralny w wy-
konaniu Teatru UKSW, wybór zarządu 
Stowarzyszenia Absolwentów.

Opłatę zjazdową w wysokości 50 zł 
należy przekazać na konto: BRE S.A.  21 
1140 1010 0000 3670 1200 1005 z dopi-
skiem II Zjazd Absolwentów. W ramach 
opłaty uczestnicy otrzymają materiały 
zjazdowe.

 Karta zgłoszenia znajduje się na 
stronie internetowej www.absolwenci.
uksw.edu.pl lub na stronie głównej www.
uksw.edu.pl. i można ją przesłać na 
adres UKSW II Zjazd Absolwentów ul. 
Dewajtis 5, 01-815 Warszawa lub drogą 
elektroniczną zjazdabsolwent@uksw.
edu.pl. Bliższe informacje można uzy-
skać na stronie internetowej jak wyżej 
lub telefonicznie: 022-561 89 58.

Agnieszka Burda, rzecznik UKSW

Zwracam się  do Czytelniczek i  Czy-
telników, zwłaszcza starszej i średniej ge-
neracji, z propozycją nie do odrzucenia: 
może byśmy wspólnie napisali książkę, 
coś w rodzaju zbioru pamiętników – o wy-
darzeniach,  w których uczestniczyliśmy, 
o spełnionych marzeniach, nawet tych 
najskrytszych, o sukcesach i porażkach, 
a może nawet dramatach?

Nie proszę  jednak o pisanie swoich 
wspomnień w formie  życiorysów, bo 
mogłoby to być zbyt długie i zbyt  nużące 
dla przyszłego czytelnika. Wybierzmy ze 
swojego życia jakąś ciekawostkę, która 
może zafascynować, zafrapować, a mo-

Napiszmy książkę
że nawet zadziwić czytelnika i skłonić go 
do refleksji, do zadumania…

Nie obawiajcie się, moi drodzy, ewen-
tualnych potknięć  językowych w Wa-
szych relacjach. Nie przejmujcie się 
gramatyką  i skladnią. Nadesłane teksty 
będą dopracowane  redakcyjnie i prze-
słane Wam do  autoryzacji.

Nie podaję konkretnych terminów, ale 
jeśli ten pomysł chwyci, to zastanowimy 
się  o tym wspólnie. Podaję moje namiary:  
01-843 Warszawa, ul. Oczapowskiego 14 
m. 8, tel. 022-834.67.08, komórka 608-
-38.36.88. Czekam z nadzieją na odzew.

Mieczysław Pierzchała



12 Maj 2007

Jak wspomina Pan Bielany swego 
dzieciństwa? 

Do przedszkola i podstawówki przy ul. 
Fontany, miałem dwa kroki. Już wtedy 
wiedziałem, że chcę być dziennikarzem, 
ale... sportowym. Często biegałem z pa-
tykiem imitującym mikrofon, nadając 
relacje „na żywo”. Lubiłem wycieczki do 
parku w Młocinach i Lasku Bielańskiego. 
Tam przez lata stał pomnik słonia, uwiel-
białem się na niego wspinać. Od dziecka 
lubiłem nowe wyzwania. 

Potem studia. Ciężko było? Proszę 
o kilka słów dla przyszłych dziennikarzy.

Studia dziennikarskie wybrałem, by 
konfrontować je z praktyką, czyli tym, co 
robiłem już w klasie maturalnej. Zaczą-
łem pracować w 1991 roku. Gdy podsze-
dłem z mikrofonem „Radia Solidarność” 
do premiera Tadeusza Mazowieckiego, 
by zrobić z nim wywiad, spytał, czy... 
zdałem już maturę! Rozmowa zeszła 
więc na egzamin. Dowiedziałem się, że 
na swojej, pomagał kolegom z języka 
polskiego, ale z przedmiotów ścisłych 
orłem nie był. Na uczelnię wpadałem 
głównie po zaliczenia i podyskutować 
z wykładowcami, że informację dzienni-
karską pisze się inaczej, niż nas uczą. 
Rada dla młodych? Traktować studia 
jako uzupełnienie pracy, a nie odwrotnie. 
Im wcześniej zatrudnicie się w redakcji, 
radiu lub telewizji, tym lepiej. 

Jak potoczyła się dalsza kariera za-
wodowa? 

W 1992 r. przeszedłem do „Polskiego 
Radia”, gdzie tworzono Naczelną Redak-
cję Informacji. To była nowa jakość w jego 
skostniałych strukturach. Pijane dzieci we 
mgle – mówili o nas, młodych, z pogardą 
starsi pracownicy. Różnił nas nie tylko 
wiek, ale i pasja. Gdy oni relacjonowali: 
dziś w Warszawie odbyła się konferen-
cja prasowa premiera, w trakcie której 
przedstawił wyniki zakończonego właśnie 
posiedzenia Rady Ministrów, poświęconej 
przyjęciu przyszłorocznego budżetu, my 
mówiliśmy: rząd przyjął budżet – i już. Bez 
zbędnych ozdobników znanych z minionej 
epoki. Już wtedy zajmowałem się polityką 
zagraniczną, obsługując w 1994 r. wizytę 
prezydenta Lecha Wałęsy w Japonii. 
Podczas podróży lądowaliśmy awaryjnie 
gdzieś za Uralem. Noc, zimno, a my 
czekaliśmy na przedstawiciela lokalnych 
władz, by zgodnie z protokołem, powitał 
prezydenta na swym terenie. Gdy zjawił 
się notabl, Rosjanie „schodkami” uszko-
dzili drzwi prezydenckiego TU – 154. 
Potem było ok. Nie zapomnę zapachu 
japońskich ulic, neonów, kierowców 
jeżdżących obowiązkowo w białych ręka-
wiczkach i zatłoczonego metra. Pamiętam 
podróż prezydenta Wałęsy do Normandii 
w rocznicę desantu w II wojnie świato-
wej. W jednym z wywiadów oświadczył, 
że powie aliantom „kilka gorzkich słów” 
za ich postawę we wrześniu 1939 r. Co 
pan im powie? – spytałem, podsuwając 
mikrofon. Panie, przecież pan nie jesteś 
aliant, co będę panu mówił! – odparował 
prezydent. Byłem zdziwiony, ale miałem 
fajny dźwięk. 

Później pracował Pan 11 lat w „Radiu 
Zet”...       

Tak, wszystko zaczęło się w 1995 r. 
Po kilku miesiącach wróciłem z USA, 
gdzie współtworzyłem młodzieżowe 

BIELAŃSKI SMAK BRUKSELKI
Mija półwiecze Unii Europejskiej, a także trzeci rok obecności Polski we wspólnocie 27 państw. O trudnej drodze 
do sukcesu, kulisach wielkiej polityki i innych smakołykach, z mieszkańcem Bielan – znanym dziennikarzem 
oraz publicystą RAFAŁEM RUDNICKIM, rozmawia Kamil Sadowski.

„Radio 103.1 FM”. Nadszedł czas zmian. 
Ówczesna „Zetka” była szczytem dzien-
nikarstwa radiowego. W 1997 r. relacjo-
nowałem „powódź stulecia”, pływając 
pontonem, które radio kupiło w kilka 

godzin i przysłało samolotem do Wro-
cławia. Kolejne przeżycie, to relacje 
z pielgrzymek Papieża do Polski w 1997, 
1999 i 2002 r. Wróćmy jeszcze na chwilę 
do Stanów. W 2000 r. towarzyszyłem An-
drzejowi Wajdzie, który odbierał „Oscara” 
za całokształt twórczości. Wspaniałe 
chwile. Rok później, 11 września, gdy 
terroryści uderzyli na Nowy Jork i Wa-
szyngton, leciałem już do Frankfurtu. 
Wiedziałem, że gdy Amerykanie otworzą 
swą przestrzeń powietrzną, stamtąd od-
leci do USA pierwszy samolot. Byłem na 
jego pokładzie. Nigdy nie zapomnę białej 
smugi nad „strefą 0”, gdzie stały wieże 
WTC. Nadawałem relacje, nagrywając 
mieszkańców, strażaków, burmistrza 
NYC, Rudolpha Giulianiego, gubernatora 
stanu NY, Georga Petaki’ego. Szokujące 
doświadczenie, którego nie da się z ni-
czym porównać. 

Przez kilka lat był Pan korespondentem 
„Zetki” w Brukseli. Jak do tego doszło? 

Jeździłem do Brukseli od 1998 r., gdy za-
częliśmy negocjacje z Unią. Nie sądziłem, 
że będę tam dłużej. Przyjechałeś posprzą-
tać? – żartowali w lutym 2003 r. koledzy. 
Mówili – skończyły się negocjacje, skoń-
czyły emocje. Bardzo się mylili. Za miesiąc 
wybuchła wojna w Iraku, a UE straszliwie 
się podzieliła w jej ocenie. Było o czym 
nadawać! Przed referendum, decydującym 
o wejściu Polski do Unii, przybył do Brukseli 
Marszałek Senatu, Longin Pastusiak. Onie-
miałem, gdy odpowiadając na moje pytanie, 
wmawiał uparcie, że Polacy mieszkający 
za granicą nie będą mieć prawa głosu. 
Puściliśmy to w radiu, wybuchł skandal, 
w powietrzu zawisła jego dymisja. Marsza-
łek ogłosił, że myślał o rodakach, którzy... 
nie mają już paszportów. 1 maja 2004 r. 
zabrzmiał unijny hymn „Oda do radości”, 
równie głośno jak Mazurek Dąbrowskiego. 
Czułem, że dzieje się historia.       

Współpracował Pan też z TVP, Pol-
satem i TVN. To duża autonomia dla 
dziennikarza komercyjnej firmy.

Rzeczywiście, zdarzało mi się „poka-
zać twarz”. Taka jest często droga roz-
woju dziennikarza radiowego. Telewizja 
mnie nie pociągała, w przeciwnym razie, 
byłbym dziś jej brukselskim korespon-

dentem. Choć, gdyby chodziło o TVN to 
bym się nie zastanawiał. Tym bardziej, 
że tuż przed wyjazdem do Brukseli, po-
znałem smak pracy w tej stacji... 

...I jak było w słynnej „drużynie” 
Tomasza Lisa? Marcin Pawłowski, 
Justyna Pochanke, Tomasz Sekielski, 
Wiktor Bater... Nowe twarze, wrażenia, 
doświadczenia?

Patrzyłem na nich jak na ludzi z innej 
bajki. Oni znali się na telewizji, jak mało 
kto. Najbardziej pomagał mi Marcin 
Pawłowski. Już wtedy toczył heroiczną 
i niestety, przegraną walkę z chorobą 
nowotworową. Marcin był moim kumplem 
jeszcze z czasów radiowych. Z Justyną 
znaliśmy się ze studiów i wspólnej pracy 
w „Zetce”. Wiktora poznałem wcześniej 
w „Polskim Radiu”. Fakt (śmiech), reali-
zowałem materiały, które szły w „Fak-
tach”, to było cenne doświadczenie. 
Jednak zwyciężyło radio. 

Miał Pan też sporo publikacji praso-
wych... 

Rezydując w Brukseli, współpraco-
wałem z „Newsweekiem”, „Przekrojem”, 
„Życiem Warszawy” i „Dziennikiem 
Polskim”. Miałem też ofertę z „National 
Geographic”, by napisać o Brukseli „od 
podszewki”. Włożyłem w to sporo serca, 
resztę dopełniły świetne zdjęcia Jacen-
tego Dędka. 

Jest Pan laureatem wielu branżowych 
nagród. Która z nich była najcenniej-
sza? 

Najbardziej cenię sobie „Europejski 
Mikrofon 2003”, przyznawany przez śro-
dowisko dziennikarskie. W uzasadnieniu 
usłyszałem, że jest to nagroda za rze-
telne, ale też atrakcyjne relacjonowanie 
spraw związanych z UE. Tym bardziej 
było mi miło. 

Odbył Pan liczne podróże: wizyty 
prezydenckie, rządowe, szczyty NATO, 
G – 8, UE. Trudno obsługiwać wydarze-
nia światowej rangi? 

I tak i nie. Ciężko się przebić w tłumie 
dziennikarzy, by zadać pytanie prezyden-
towi USA. Bez akredytacji nie mógłbym 
być w Toronto na Światowych Dniach 
Młodzieży w 2002, ani szczycie G – 8 
w Genui w 2001 r. Wtedy ważniejsze od 
obrad, były starcia policji z antygloba-
listami. Nadając relacje... płakałem, bo 
policja użyła gazów łzawiących. Szczyty 
NATO czy spotkania przywódców UE, 
nie są łatwe w obsłudze. Najprościej 
jest poprzestać na okrągłych zdaniach 
z konferencji prasowych i oficjalnych
komunikatach. W komercyjnym radiu 
staramy się sięgać głębiej, słyszeć 
i widzieć więcej... Zakończyłem 4-letnią 
pracę w Brukseli, i z dziennikarstwem 
też, przynajmniej na jakiś czas. 

Jednak niedaleko pada jabłko od 
jabłoni. Obecnie pracuje Pan w... War-
szawskim Przedstawicielstwie Komisji 
Europejskiej w Polsce. Skąd taka de-
cyzja? 

Z... ciekawości chciałem sprawdzić 
się w unijnym konkursie na europosa-
dy. O egzaminach krążyły w Brukseli 
legendy. Wpierw są szczegółowe testy 
z wiedzy o UE oraz sprawdzające logicz-
ne myślenie i znajomość języka obcego. 
Potem wypracowanie w języku obcym 
i streszczenie po polsku. Całodzienna 
„zabawa” dla ponad 2000 Polaków. Oka-
zało się, że przeszedłem testy i część 
pisemną. Zostało już około 300 osób. 
Wreszcie etap ustny i... Zdałem! Proces 
egzaminacyjny trwał 2 lata i skończył 
w czerwcu 2006 r. Wkrótce zadzwoniła 
do mnie szefowa Reprezentacji Komisji 
Europejskiej w Polsce, Róża Thun, z pro-
pozycją pracy. Podziękowałem, prosząc 
o czas do namysłu. Zrezygnować z ra-
dia? Nie byłem pewien, ale kusiło mnie, 
by zacząć coś nowego. I tak, w grudniu 
2006 r., z żoną, Magdą, wróciliśmy do 
kraju.

Jakie są szanse i zagrożenia dla 
dalszej integracji europejskiej oraz rola 
Polski w tym procesie? 

Szans jest o wiele więcej niż zagrożeń, 
ale trzeba uważać, by niczego nie zmar-
nować. Szansą na rozwój są środki z unij-
nej kasy. Od nas zależy, czy strumień 
euro, który popłynie do Polski w dalszych 
latach, będzie dobrze wykorzystamy. Czy 
– tak jak zrobili to Hiszpanie, Irlandczy-
cy i Grecy, którzy część eurofunduszy 
po prostu roztrwonili. Najwięcej muszą 
nauczyć się nasi politycy, którzy – co 
widziałem na własne oczy – nie zawsze 
umieją odnaleźć się w unijnym tyglu. UE 
to zdolność zawierania kompromisów, 
a nie machania szabelką. Jasne, że 
czasem trzeba mocniej upomnieć się 
o swoje prawa, co uczyniono w trakcie 
sporu z Rosją o eksport mięsa. Lecz 
na dłuższą metę, samotnego kolarza 
wchłania peleton. ...Wróciłem do spor-
towego języka, używanego w relacjach 
z przedszkola! (śmiech).

Ostanie pytanie: co zmieniło się na 
Bielanach? Plusy i minusy.

Przybyło ścieżek rowerowych, choć 
jest ich za mało. Jak grzyby po deszczu 
wyrastają nowe osiedla. Dawna restau-
racja „Radek” na Żeromskiego, jest teraz 
sklepem spożywczym. Metro na Biela-
nach? – już przestałem w to wierzyć. 
A jednak! Natomiast niewiele zmieniło 
się wokół „Megasamu” na Broniewskie-
go, do którego w młodości biegałem po 
oranżadę. Na Bielanach czuję, że jestem 
wreszcie u siebie w domu.

Dziękuję za rozmowę i życzę dalszych 
sukcesów.

Rafał Rudnicki w Brukseli w rozmowie z politykami
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Dyżury radnych 
w czerwcu i w lipcu

Dyżury Radnych Okręgu nr I
Osiedla: Marymont, Ruda, Stare Bielany

(granica biegnie po granicy dzielnicy Żoliborz, krawędzią Trasy AK, ul. Marymoncką, ul. Żerom-
skiego, ul. Przybyszewskiego, ul. Skalbmierską, ul. Grodeckiego, ul. Oczapowskiego, ul. Kaspro-
wicza, ul. Lindego, ul. Marymoncką, ul. Prozy, ul. Wybrzeżem Gdyńskim, do rzeki Wisły – granica 
z dzielnicą Białołęka do Mostu Grota-Roweckiego)

1.

2.

Teresa Renata Banasiak – PO
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, czło-
nek Komisji Oświaty i Komisji Zdrowia
Elżbieta Grabczak – przed. UP
Przewodnicząca Komisji Mieszkanio-
wej, członek Komisji Inwestycji

3.
Leszek Kujawa – PO
Wiceprzewodniczący Komisji Skar-
bu, członek Komisji Zdrowia

4.
Ryszard Podczaski – PiS
Członek Komisji Oświaty i Komisji 
Inwestycji

5.
Jan Zaniewski
– Przewodniczący Klubu PiS
Członek Komisji Architektury i Komi-
sji Skarbu, Komisji Samorządowej

Nazwisko i imię
radnego Lp.

Siedziba Klubu Kultury „Barka”
ul. Klaudyny 18a
godz. 17.00-19.00

2,9,16,
23,30

Sekretariat Rady
ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 10.00-11.00

12,26 10,24

Sekretariat Rady 
ul. Przybyszewskiego 70/72 
godz. 17.00-18.00

4,18 2

Siedziba PiS
ul. Kasprowicza 16
godz. 17.30-19.00

12,26 10,24

Miejsce
i godziny dyżuru

2007
miesiące
VI VII

1.

2.

Anna Czajkowska – PiS
Członek Komisji Samorządowej, 
Komisji Inwestycji i Komisji ds. 
Rodziny
Marek Goleń – PO
Przewodniczący Komisji Inwestycji 
i Gospodarki Komunalnej, Członek 
Komisji Architektury

3.

Waldemar Maciejewski – Koło 
Radnych Lewica i Demokraci
Przewodniczący Komisji Skarbu, 
członek Komisji Architektury i Ko-
misji Rewizyjnej

4.
Elżbieta Neska – PO 
Przewodnicząca Komisji Oświaty, 
członek Komisji Zdrowia i Komisji 
Skarbu

5.

Kamil Tyszkiewicz – PiS
Wiceprzewodnicząca
Rady Dzielnicy
Członek Komisji Mieszkaniowej, 
Komisji Skarbu i Komisji Samo-
rządowej

Dyżury Radnych Okręgu nr III
Osiedla: Piaski, Chomiczówka

(od skrzyżowania ul. Wólczyńskiej – Conrada i Sokratesa granica biegnie ul. Wólczyńską, 
ul. Reymonta, ul. Broniewskiego, ul. Galla Anonima, ul. Kochanowskiego, ul. Rudnickiego, 
po granicy dzielnicy Bemowo, ul. Kwitnącą, ul. Conrada do ul. Wólczyńskiej)

Nazwisko i imię
radnego Lp.

Klub Mieszkańców
WSBM „Chomiczówka”
ul. Pabla Nerudy 1 p. 11
godz. 17.00-18.30

4,11 2,9

Sekretariat Rady
ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 17.00-18.00

26 24

Siedziba SLD 
ul. Żeromskiego 14
godz. 17.00-18.00

28 -

Sekretariat Rady
ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 17.00-18.00

28 -

Sekretariat Rady
ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 17.00-18.30

w ramach dyżu-
ru Przewodni-
czących Rady 
w drugi ponie-
działek miesiąca

Miejsce
i godziny dyżuru

2007
miesiące
VI VII

Dyżury Radnych Okręgu nr II
Osiedla: Piaski, Olszyna

(granica biegnie ul. Żeromskiego, ul. Marymoncką do granicy z dzielnicą Żoliborz, dalej krawędzią 
Trasy AK do granicy z dzielnicą Bemowo, ul. Rudnickiego, ul. Kochanowskiego, ul. Galla Anonima, 
ul. Broniewskiego, ul. Reymonta, do ul. Żeromskiego – Wólczyńska)

1.

2.

Waldemar Kamiński – PiS
Członek Komisji Samorządowej, Ko-
misji Skarbu i Komisji ds. Rodziny
Mossakowska Maria – Koło 
Radnych Lewica i Demokraci
Wiceprzewodnicząca
Rady Dzielnicy, Przewodnicząca 
Komisji Samorządowej

3.
Ilona Soja-Kozłowska – PO 
Przewodnicząca Komisji Archi-
tektury, członek Komisji Inwestycji 
i Komisji Rewizyjnej

4.
Szczepan Szczepański – PiS
Członek Komisji Zdrowia, Komisji 
Rewizyjnej i Komisji ds. Rodziny

5.
Jadwiga Wnuk – PO
Wiceprzewodnicząca Komisji
Inwestycji, członek Komisji Mieszka-
niowej i Komisji Architektury

Nazwisko i imię
radnego Lp.

Sekretariat Rady
ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 17.00-18.00

Sekretariat Rady
ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 16.30-18.00

Sekretariat Rady 
ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 12.00-13.30

4,11,
18,25

Przychodnia Medycyny Rodzinnej
ul. Żeromskiego 13, pok. 7
godz. 13.00-14.00

5,26 3,24

Sekretariat Rady 
ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 17.00-18.00

5

w ramach dyżu-
ru Przewodni-
czą cych Rady 
w czwarty ponie-
działek miesiąca

Miejsce
i godziny dyżuru

2007
miesiące
VI VII

3

11,25 9,23

1.

2.

Wojciech Borkowski – PO
Przewodniczący Komisji Zdrowia,
członek Komisji Skarbu

Anna Czarnecka – Koło Rad-
nych Lewica i Demokraci
e-mail: ancho@wp.pl
Wiceprzewodnicząca Komisji Zdro-
wia, członek Komisji Oświaty

3.
Jacek Jeżewski – PiS
Członek Komisji Architektury i Ko-
misji Oświaty

4.

Irena Komorek – PiS
Przewodnicząca Komisji ds. Ro-
dziny, Członek Komisji Zdrowia 
i Komisji Mieszkaniowej

5.

Michał Sikorski – PO
Przewodniczący Rady Dzielnicy
Wiceprzewodniczący Komisji 
Mieszkaniowej, Członek Komisji 
Samorządowej

Dyżury Radnych Okręgu nr IV
Osiedla: Wrzeciono, Młociny

(od styku granic Łomianki, dzielnica Białołęka, dzielnica Bielany środkiem rzeki Wisły po granicy 
dzielnicy Białołęka do ul. Wybrzeże Gdyńskie, dalej ul. Prozy, ul. Marymoncką, ul. Lindego, ul. Ka-
sprowicza do bramy Huty, dalej ul. Pstrowskiego, ul. Encyklopedyczną, ul. Improwizacji i dalej między 
osiedlem Młociny a granicą Huty do ul. Wóycickiego, ul. Dziekanowską, dalej duktem leśnym do ul. 
Trenów, wzdłuż lasu, po granicy z gminą Izabelin do granicy: Łomianki, Białołęka i Bielany)

Nazwisko i imię
radnego Lp.

Sekretariat Rady 
ul. Przybyszewskiego 70/72 
godz. 17.00-18.00

28 26

Siedziba SdPl
ul. Cegłowska 19
godz. 16.00-17.00
Klub „Pod Zdrówkiem”
ul. Wrzeciono 10c
godz. 16.00-17.00
Siedziba PiS
ul. Kasprowicza 16
godz. 17.30-19.00
SP Nr 77
ul. Samogłoski 9
godz. 17.30-19.00

12 10

Przychodnia Zdrowia
SPZZLO Warszawa
ul. Wrzeciono 10c
godz. 16.00-18.00

6 4

Sekretariat Rady 
ul. Przybyszewskiego 70/72 
godz. 17.00-18.00

28 5

Miejsce
i godziny dyżuru

2007
miesiące
VI VII

19 17

6 -

1.

2.

Joanna Radziejewska – PO
Wiceprzewodnicząca Komisji Sa-
morządowej, członek Komisji 
Oświaty i Komisji Inwestycji

Halina Szerszeń 
– Przewodnicząca Klubu LiD
Wiceprzewodnicząca Komisji 
Oświaty, członek Komisji Skarbu

3.
Łukasz Świderski – PiS
Członek Komisji Inwestycji, Komisji 
Rewizyjnej i Komisji ds. Rodziny

4.
Waldemar Wasiewicz – PiS
Wiceprzewodniczący Komisji ds. Ro-
dziny, Członek Komisji Mieszkaniowej

5.

Robert Wróbel – Przewodniczą-
cy Klubu PO
Wiceprzewodniczący Komisji
Architektury, członek Komisji Inwe-
stycji oraz Rewizyjnej

Dyżury Radnych Okręgu nr V
Osiedla: Wawrzyszew, Radiowo, Wólka Węglowa, Placówka

(granica biegnie od granicy gminy Izabelin i dzielnicy Bielany do ul. Trenów i dalej duktem 
leśnym, ul. Dziekanowską, między osiedlem Młociny a granicą Huty od ul. Improwizacji i En-
cyklopedycznej do ul. Pstrowskiego do bramy Huty, dalej ul. Kasprowicza, ul. Oczapowskiego, 
ul. Grodeckiego, ul. Skalbmierską, ul. Przybyszewskiego, ul. Żeromskiego, ul. Wólczyńską, ul. 
Conrada, ul. Kwitnącą, po granicy dzielnicy Bemowo, do ul. Estrady, po granicy Stare Babice 
i dalej po granicy z gminą Izabelin do styku z Okręgiem IV)

Nazwisko i imię
radnego Lp.

Sekretariat Rady
ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 10.40-12.00
SP Nr 223 p. 303
ul. Kasprowicza 107
godz. 8.00-9.00

9,23

Siedziba SLD
ul. Żeromskiego 14
godz. 16.00-17.30

11 -

BOK
ul. Goldoniego 1
godz. 18.00-20.00
FIlia BOK
ul. Estrady 112
godz. 16.00-18.00

4 2

Sekretariat Rady
ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 10.00-11.00

5,19 3,17

Sekretariat Rady
ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 18.00-19.00

11,25

Miejsce
i godziny dyżuru

2007
miesiące
VI VII

4 2

4,11,
18,25

14,21,
28

5,12,
19,26

Siedziba Unii Pracy tel. 864 08 76
ul. Marymoncka 35
godz. 16.00-18.00

-

Klub Mieszkańców
WSBM „Chomiczówka”
ul. Pabla Nerudy 1 p. 11
godz. 17.00-18.30

18,25 16,23

w ramach dyżu-
ru Przewodni-
czących Rady 
w  p i e r w s z y 
i trzeci poniedzia-
łek miesiąca

2,164,18

18 16

JEŻELI:
 Bliska Ci Osoba pije, powodując szkody w Twoim życiu
 Ty sam(a) pijesz w sposób, który Cię niepokoi
 W Twoim najbliższym otoczeniu dochodzi do  przemocy
 Ty sam(a) doznajesz lub czujesz się ofiarą przemocy
 Masz problemy, z którymi nie jesteś w stanie sobie sam(a) poradzić
 Twoje Dzieci potrzebują pomocy psychologicznej,
 Masz poczucie, że stoją przed Tobą trudne wybory życiowe, a nie potrafisz wybrać,
 Masz kłopoty w szkole
 Czujesz się osamotniony

PRZYJDŹ DO NAS. WIEMY JAK CI POMÓC
BIELAŃSKI PUNKT  INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY

UL. NAŁKOWSKIEJ 11,  tel. (022) 835 – 43 – 42
ZAPISY OSOBIŚCIE LUB TELEFONICZNIE CZYNNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
 Porady prawne – poniedziałki godz. 14.00 – 18.00, środy 10.00 – 14.00 i 16.00 

– 20.00 (dotyczące przemocy w rodzinie),  czwartki 16.30 – 20.00,
 Porady dotyczące problemów alkoholowych – wtorki, czwartki 15.00 – 20.00, 

piątki 18.00 - 20.00,
 Porady pedagogiczne – środy 14.00 – 18.00, piątki 12.00 – 16.00,
 Porady psychologiczne (dotyczące trudnej sytuacji życiowej, kryzysów oraz spraw 

rodzinnych) – wtorki, czwartki 10.00 – 14.00,
 Porady psychologiczne (dotyczące przemocy domowej) – poniedziałki 15.00 

– 18.00, piątki 16.00 – 20.00
WSZYSTKIE PORADY W PUNKCIE SĄ BEZPŁATNE
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Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury „Przy Estrady”
Warszawa, ul. Estrady 112, tel. 022 835 54 44

IMPREZY
Wystawa prac rzeźbiarskich autorstwa Bogusława Wita – wstęp wolny.1.06 (piątek)

godz. 18.00

2.06 (sobota)
godz. 12.00-14.00

Festyn z okazji  Dnia Dziecka -  „A nam zawsze jest wesoło”. W programie 
m.in. gry i zabawy ruchowe, zajęcia plastyczne oraz spektakl dla dzieci w  
wykonaniu Teatru Złoty Dukat – wstęp wolny.
„Zielonym szlakiem Kampinosu III” - wycieczka szlakami Kampinosu dla osób 
dorosłych – wstęp wolny.

16.06 (sobota)
godz. 10.00-14.00
16.06 (sobota)
godz. 18.00-22.00

Zabawa dla seniorów kończąca sezon kulturalny 2006/2007 – wstęp za 
zaproszeniami

Bielański Ośrodek Kultury w maju
ul. Goldoniego 1, tel. 022 834 65 47

4,11,18,25.06 (pon.)
godz. 12.30-15.00 Spotkania w Klubie Seniora

SPOTKANIA KLUBOWE

IMPREZY

Wieczór teatralny spektakli Piotra Filonowicza
„Dlaczego siedzisz na moim miejscu” w wykonaniu Grupy Ryjącej;
„Pokój L.” w wykonaniu Teatru Lepidopter – wstęp wolny

2.06 (sobota)
godz. 18.00
godz. 20.00

Premiera monodramu „Szaleństwo Ofelii” wg. W. Szekspira w wykonaniu 
Katarzyny Sekuły (Scena OFF). Wystawa projektów stacji metra na odcinku 
bielańskim „Metrem na Bielany” – wstęp wolny
Finał Przeglądu Muzycznego Przedszkolaków „Śpiewam, tańczę, gram” 
– wstęp wolny

6.06 (środa)
godz. 10.00

„Bielański Podwieczorek” – impreza taneczna – wstęp 10 zł9.06 (sobota)
godz. 17.00-21.00

10.06 (niedziela)
godz. 16.00

Z cyklu - „Impresje bielańskie”. Trzecie spotkanie pt. „Gdzie ta ulica, gdzie jest ten 
dom” – impreza przekazująca wiadomości o historii Bielan, tradycjach, architektu-
rze, przemyśle, oświacie i kulturze. W programie: koncert w wykonaniu sopranistki 
Jadwigi Skoczylas oraz Magdy Żuk, wykład varsavianisty Jarosława Zielińskiego, 
konkursy i zabawy z nagrodami – zaproszenia w sekretariacie BOK

13.06 (środa)
godz. 10.00
godz. 18.00

Zakończenie XI Bielańskiego Konkursu Literackiego i recital Jerzego Mamcarza.
Wieczór Rosyjski cyklu „Poznajemy kulturę i zwyczaje różnych narodów” 
– W programie: występy artystyczne, pokaz filmu, konkurs, wystawa foto-
graficzna – wstęp wolny

Otwarcie wystawy twórczości sekcji „Rysunek i malarstwo” działającej przy 
Bielańskim Ośrodku Kultury.
Spektakl „ Balkon” wg. F.G. Lorki w wykonaniu „Teatru Orchestra”, w reżyserii 
Jacka Bereżańskiego – wstęp wolny

15.06 (piątek)
godz. 18.00
godz. 19.00

5,12,19,26.06 (wt.)
godz. 16.00-19.00 Klub Tkacki Seniorek

EDUKACJA KULTURALNA
9-10.06 sobota 
godz. 9.00-17.00
niedziela
godz. 9.00-13.00

Warsztaty „Dodać życia do lat” (w siedzibie filii BOK, ul Estrady 112); Sesja 
VI: „Jak zorganizować imprezę dla dużej grupy, na przykładzie imprezy dla 
lokalnego Klubu Seniora?” Prowadzenie: Zofia Zaorska

DAM PRACĘ
• Rozdawanie ulotek pod Urzędem Skarbowym. Tel: 0 503 155 
701.

• Praca na parkingu-Bielany. Tel: 0 503 155 701
• Pralnia na Bielanach poszukuje pracowników na cały etat lub na 
część etatu. Tel: 022 796 01 29.

• Przyjmę Panią do sklepu spożywczego w Łomiankach. Tel. 0 
605 587 788.

SZUKAM PRACY
• Mężczyzna 27 lat, zmotoryzowany, doświadczenie przy budowie 
kominków, poszukuje pracy dodatkowej lub wykona blaciki, stoliki 
z marmuru. Tel: 0 504 012 224. 

• Szukam pracy dodatkowej, młody, dyspozycyjny(od czwartku do 
niedzieli), prawo jazdy kat. B, własny samochód osobowy. Tel: 0 
609 237 087

• Księgowa z dużym doświadczeniem poprowadzi każdą księ-
gowość w pełnym zakresie na ½ etatu. Tel: 0 22 834 08 68; 0 
605 369 988

• Kobieta w średnim wieku zaopiekuje się osobą starszą(zakupy, 
sprzątanie, gotowanie, spacery)może być w niepełnym wymiarze 
godzin. Tel: 022 423 70 50; 0 505 296 790

• Podejmę się sprzątania biur, mieszkań itp. Praca może być 
w niepełnym wymiarze godzin. Tel: 0 505 296 790 lub 022 
423 70 50.

SPRZEDAM
• Kurtkę z lisów jasną ¾ rozmiar 48 i nową jesionkę (męską),wełna, 
jodełka jasna na178 cm wzrostu oraz elektryczną maszynę do 
pisania firmy Samsung SQ 1000. Tel: 0 22 833 37 72. 

• Niedrogo ciemny garnitur męski z kamizelką, rozmiar 202/102/94. 
Tel. 022 835 05 76 ; 022 663 73 74, 0 603 035 752; 0 609 831 
260.

• Maszynę do pisania Casio z instrukcją obsługi. Cena: 250,00 
zł. Tel: 0 604 289 854.

• Garaż na ul. Dymińskiej. Tel: 0 22 669 57 60.
• Stolik-biurko młodzieżowe jednoszafkowe jasny orzech, połysk, 
wym.100 x 50 x 70 cm - 2 szt. stan bardzo dobry. Tel: 0 501 
346 864

• Tanio duży wybór: sklejka nowa rozbierana, listwy heblowane 
powyżej 2 m x 10 cm x 2 cm, kantówka powyżej 150 cm x 10 
cm x 8 cm. Tel: 0 22 834 97 49.

• Ford Escort 1,8 TD, biały, XI 95 r. stan b.dobry (5,5l/100 km-
-miasto), kombi, pełne wyposażenie b.skóry. Tel: 022 835 32 
81 lub 604 405 155.

• Zamrażarkę szufladową, cena 400,- zł. Tel: 0 510 277 519
• Regał z półkami na książki(otwarty), cena 60,- zł. Tel: 0 510 
277 519

• Deski jesionowe, wyrobione, podłogowe 18 m2. Tel: 0 510 
277 519

• Sprzedam maszynę elektryczną do pisania SAMSUNG SQ 1000. 
Cena ok. 60 zł. Tel. 0 510 277 519

• Pompę abisynka kulista. Tel: 0 22 669 57 60
• Wirówkę do drobnej bielizny. Tel: 0 22 669 57 60

KUPIĘ
• Kolekcjoner kupi stare książki, pocztówki, monety, sztućce i inne. 
Tel: 0 22 824 14 66 ;0 502 011 257 

• Samochód osobowy, sprawny w cenie do 10 tys. zł. Tel: 0-
-788-951-605

• Samochód: Lanosa,Sienę, ewentualnie Skodę. Tel: 0 887 042 
959

• Ogórki kiszone. Tel: 0 604 289 854
• Samochód osobowy cena do 15 000 tys. zł od pierwszego 
właściciela. Tel: 0 885 874 318

• Rower składak, może być używany. Tel: 022 833 13 41
• Samochód osobowy do 13 tys.zł, pierwszy właściciel. Tel: 0 
506 871 924

LOKALE
• Sprzedam - siedlisko 1h 55a – sad owocowy, dom murowany po 
blachą + garaż 120 km od Warszawy kierunek Siedlce. Tel. 022 
833 37 72. 

• Sprzedam – dom 88 m² z działką 1 400 m² - około 100 km od 
Warszawy. Cena do negocjacji. Tel. 0 22 864 33 27.

• Sprzedam m3 /36m/ - b e z p o ś r e d n i o, ul. Staffa, blisko 
nowej stacji metra. I/X piętro, widna kuchnia, blok ocieplony 
i odnowiony. Łazienka, ewent. kuchnia - do odnowienia.  Proszę 
o oferty cenowe. Oczekuję ok. 315 tys. PLN. Dodatkowo - odstąpię  
miejsce na parkingu strzeżonym społ. Tel. 0 88 73 97 868, e-mail: 
allpost@wp.pl

• Sprzedam garaż własnościowy w budynku mieszkalnym. Ogrze-
wany – woda, światło, przy ul. Marymonckiej. Tel. 022 751 18 86 
(wieczorem).

• Sprzedam garaż murowany w ciągu garaży przy ul. Doryckiej. 
Tel: 0 22 665 66 10 lub 12; 0 501 539 650.

• Zamienię dwa pokoje z kuchnią 45 m2, własnościowe spółdziel-
cze, przy ul. Gwiaździstej 27, drugie piętro na trzypokojowe na 
Bielanach lub Żoliborzu. Tel. 500 033 702.

• Zamienię dwa pokoje z kuchnią 45 m2, własnościowe spół-
dzielcze, przy ul. Gwiaździstej 27, drugie piętro na większe 
kwaterunkowe do wykupu. Tel. 500 033 702.

• Bezpośrednia zamiana 27 m² własność hipoteka po remoncie, 
na mieszkanie

• Lokatorskie do 45m² (spłacę niewielkie zadłużenie)Bielany, 
Żoliborz  lub okolice. Tel: 0 608 340 356

1,8,15.06 (pt.)
godz. 15.30-18.30

Klub Miłośników Matematyki (nauka matematyki dla uczniów szkół śred-
nich).

Otwarcie wystawy malarstwa Sekcji Malarstwa Uniwersytetu III Wieku pod 
kierunkiem Wiesławy Łobos – wstęp wolny

1.06 (piątek)
godz. 18.00

3.06 (niedziela)
godz. 12.30
godz. 17.00-21.00

Dzień Dziecka w BOK – spektakl teatralny dla dzieci pt. „Kopciuszek” Polskie-
go Studia Teatralnego w Wilnie, reżyseria Lila Kiejzik – wstęp wolny.
„Bielański Podwieczorek” – impreza taneczna – wstęp 10 zł

• Bezpośrednia zamiana 39 m² 3p kwaterunek okolice Dworca 
Wileńskiego na 2 pokoje kwaterunek lub spółdzielcze Bielany 
lub okolice. Tel: 0 661 950 689

• Wynajmę  Pani pokój przy ul. Szekspira. 0 22 663 93 84
• Zamienię kawalerkę 25 m² kwaterunek, po remoncie, nowe 
okno, wysoki parter na większe 40-50 m² może być ze spłatą 
zadłużenia. Tel: 0 502 914 898.

• Garaż wolnostojący w zabudowie szeregowej lub miejsce 
parkingowe w podziemnym parkingu na Wrzecionie w pobliżu 
ul. Przytyk. Tel: 604 405 155 lub 022 835 32 81.

• Sprzedam działkę 3000 m² Chrcynno gmina Nasielsk z pozwole-
niem na budowę domku jednorodzinnego (mam projekt i zezwo-
lenie na rozpoczęcie budowy), ogrodzona, zagospodarowana, 
media. Cena 50 zł/m². Tel: 0 660 044 130

• Sprzedam działkę 1,55 ha - zabudowa, sad – pow. Łosice. Tel. 
0 510 277 519.

• Sprzedam garaż przy ul. Dymińskigo. Tel: 022 669 57 60
• Sprzedam bezpośrednio mieszkanie 3 pokoje, ciemna kuchnia, 
balkon (49 m²) południowy-zachód, II/IV przy ul. Marymoncka, 
1969 r,(blok po remoncie). Tel. 0 600 255 131.

• Sprzedam działkę pracowniczą 300 m2 z domkiem i ogrodem 
„Ogrody Klaudynek” za Bemowem (akt notarialny) – 25 tys. zł. 
Tel. 0 603 310 288.

• Bezpośrednio zamienię/sprzedam, większe na mniejsze 49 
m2, 2/4, 3p,balkon przy ul. Marymonckiej (blok po remoncie) na 
2p do 40 m2, od IIp do IVp, w/k, balkon, winda na Bielanach lub 
Żoliborzu. Tel. 0 600 255 131.

USŁUGI
• Bułgarski - tłumaczenia (przysięgłe i zwyczajne), ogólne 
i specjalistyczne -  humanistyczne, prawnicze, ekonomiczne, 
biznesowe, ogólnotechniczne, publicystyczne i wszelkie inne. 
Ponad 25 lat praktyki. Fachowo i solidnie. Ceny przystępne /do 
uzgodnienia/. Tel./fax: 0 22 669 60 83, tel.kom. 0 603 340 725, 
e-mail: jolantas0@poczta.onet.pl

• Angielski – tłumaczenia, pisanie prac, tanio, solidnie, szybko, 
poziom zaawansowany, magister. Międzynarodowy certyfikat. 
Tel:0 22 633 75 66

• Chemia, matematyka – wyrównywanie zaległości, pomoc bieżąca, 
przygotowanie do klasówek i testów. Tel: 0 22 839 32 07; 0 695 
612 825.

• Fizyka, matematyka – korepetycje. Tel: 0 22 864 62 74.
• Matematyka – korepetycje. Tel: 0 22 835 12 05
• Tani serwis komputerowy, usługa w domu klienta. Projektowanie 
stron www. Tel.698 844 055, 0 22 835 75 98. 

• Klimatyzacje samochodowe. Fachowo, profesjonalnie. Naprawa 
sprężarek, chłodnic –  ceny promocyjne. ul. Gdańska 23A. Tel. 
022 833 20 14, 0 501 160 500.

• Przepisywanie komputerowe tekstów (również w języku rosyjskim); 
skład, łamanie tekstów, przygotowanie do druku, opracowanie 
w celach wydawniczych. Tel/fax: 0 22 833 13 42; tel. kom.: 0 508 
849 667.

• Rosyjski – tłumaczenia (nie przysięgłe), ogólne i specjalistyczne 
– humanistyczne; „biznesowe”; ogólnotechniczne, a także inne. 
Tel/fax: 0 22 833 33 42; tel. kom. 0 508 849 667.

• Pierzemy i czyścimy wszystko od A - apaszki do Z – zasłony. 
Odbierzemy i dostarczymy. Twoja Pralnia. Tel: 0 22 796 01 29

• Kurs na operatora wózka widłowego. Szybko, tanio, solidnie. 
Specjalna oferta dla Firm. Z gazetą „Nasze Bielany” 10 % zniżki. 
Tel: 0 501 610 723.

• Fotografik z długoletnim doświadczeniem poleca usługi foto 
i videoreportaży różnych uroczystości. Tel: 0 22 834 52 27.

• Naprawy okien – gwarancyjne i pogwarancyjne. Tel: 0 22 425 40 88.
• Naprawa telewizorów. Tel: 0 505 924 334.
• Matematyka dla Gimnazjalisty. Tel: 0 22 864 21 04.
• Angielski-dzieci, młodzież, maturzyści, studenci tanio – sku-
tecznie - nauka i korepetycje. Konwersacja, gramatyka, przy-
gotowanie do matury i egzaminów KET, PET, FC. Pisanie prac, 
tłumaczenia – 60 min – materiały w cenie. Magister z doświad-
czeniem. Międzynarodowy Certyfikat, poziom zaawansowany. 
Tel: 0 22 633 75 66.

• Kompteropisanie: prac, CV,listów motywacyjnych(również po 
angielsku). Tel:022 864 02 31

• Chemia. Nowa matura. Tel: 0 22 864 21 04
• Remonty mieszkań, cyklina, lakier. Tel: 022 864 19 82; 505 920 
816; 513 624 494

• Bagażówka transport, przeprowadzki. Tel: 022 833 65 19; 0 
601 753 845

• Pierzemy i czyścimy wszystko. Odbiór i dostawa w cenie. Twoja 
Pralnia tel: 0 22 796 01 29

• Wesela 90 zł od osoby przy bardzo bogatym pełnym menu, 
atrakcyjne sale, orkiestra, kamera.

• Do wglądu przebieg całych naszych wesel nagrany na żywo. 
Tel: 606 727 931 lub 604 405 155

• Zespół muzyczny-wesela, wyjątkowy poziom, 50 min grania na 
godzinę, wodzirej, prezencja, bezalkoholowość.

• Prezentacja nagrana na żywo z wesel z naszym udziałem. Ceny 
przystępne. Tel: 604 405 155 lub 606 727 931.

• Rosyjski-tłumaczenia(przysięgłe i zwykłe), biznesowe, technicz-
ne. Tel: 0 22 406 41 51, 0 609 440 681

• Okulista-Bielany ul. Żeromskiego 4B Tel: (022) 663 36 37
• Optyk- Bielany ul. Żeromskiego 4B Tel: (022) 663 36 37

INNE
• Gratis oddam 2 piękne szczeniaki 1,5 miesięczne z psów 
średniej wielkości, zadbane, odżywione. Tel: 022 835 32 81 
lub 604 405 155

Ogłoszenia drobne

26.06 (wtorek)
godz. 18.30

Spotkanie Związku Polskich Fotografów Przyrody – Oddział Mazowiecki.
wstęp wolny

Spotkanie kończące pracę w sezonie kulturalnym 2006/2007. W programie m.in. 
występy zespołów tanecznego i muzycznego działających w filii oraz wystawy 
prac sekcji tkactwa artystycznego i dziecięcej sekcji plastycznej – wstęp wolny.

23.06 (sobota)
godz. 12.00-14.00

Zajęcia z tkactwa artystycznego
pod kierunkiem Marzeny Kustry

czwartek 
godz. 11.00-15.00

Gimnastyka usprawniająca dla dorosłych
pod kierunkiem Hanny Klaude-Ler

czwartek 
godz. 10.00-11.30

ZAJĘCIA DLA DOROSŁYCH

Gimnastyka dla aktywnych
pod kierunkiem Katarzyny Kryczki

czwartek
godz. 18.00-19.00

Klub Aktywnego Piechura
pod kierunkiem Bartosza Kowalewskiego

trzecia sobota miesiąca 
godz. 10.00-13.00

17.06 (niedziela)
godz. 12.00-20.00

Bielański Festyn Rodzinny
W programie: występy zespołów tanecznych z BOK-u, koncert Studia Pio-
senki, zespołu Delay, zespołu „Og-crow”, Zespołu Estradowego „Bielany”, 
Dziecięcej Rewii „Sylaba” z Wyszkowa oraz zabawy plastyczne, turniej gier 
planszowych, pokazy modeli pływających, zajęcia sportowo- rekreacyjne 
i inne. Tereny rekreacyjne obok Stawów Brustmana w osiedlu Wawrzyszew
„Ach Panie, Panowie!” - premiera Kabaretu „Pół Serio” teksty i muz. W. Stań-
czak, aranżacja B. Rupiewicz.
Arlekin w szkółce miłości – premiera Teatru „Colombina” wg sztuki Pierra de 
Marivaux, w reżyserii A. Dziedzic – wstęp wolny

20.06 (środa)
godz. 18.00
godz. 20.00

21.06 (czwartek)
godz. 10.00

Warszawskie Eliminacje Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Lwowskiej 
(Kraków) – wstęp wolny

„Bielański Podwieczorek” – impreza taneczna – wstęp 10 zł24.06 (niedziela)
godz. 17.00-21.00

27.06 (środa)
godz. 18.00

Koncert na zakończenie roku kulturalnego „Cygańskie niebo – romanse 
i pieśni cygańskie” w wykonaniu Hanny Samson oraz laureatów V edycji 
Festiwalu Belcanto w Nałęczowie – wstęp wolnyFestiwalu Belcanto w Nałęczowie – wstęp wolny

do 29.06.2007 wystawa malarstwa Sekcji Malarstwa Uniwersytetu III Wieku pod kierunkiem 
Wiesławy Łobos.

WYSTAWY

do 31.08.2007 wystawa twórczości sekcji „Rysunek i malarstwo” działającej przy BOK.
do 31.06.2007 „Metrem na Bielany” wystawa projektów stacji Metra na docinku bielańskim

4.06 (poniedziałek)
godz.19.00

12.06 (wtorek)
godz. 18.00

Z cyklu „Spotkanie z podróżnikiem” – pokaz multimedialny fotoreportera Jaro-
sława Deluga-Góra pt. „Fotografia w Czterech Stronach Świata” (migawki foto-
graficzne z Libii, Wietnamu, Japonii, Sri Lanki, USA oraz Iraku) – wstęp wolny

14.06 (czwartek)
godz. 11.00

Spektakl grupy osób niepełnosprawnych „Teatroterapia” na zakończenie 
projektu „Integracyjne Warsztaty Teatralne dla Osób Niepełnosprawnych 
„Razem możemy więcej” – wstęp wolny

do 31.08.2007 wystawa fotograficzna Związku Polskich Fotografów Przyrody

 - 

Naszej Koleżance

Marii Grygorczuk
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

MAMY
składają

Koleżanki i Koledzy z Delegatur Biura Gospodarki Nieruchomościami 
i Biura Geodezji i Katastru w Dzielnicy Bielany
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Rzut monetą, losowanie, porady 
wróżki – nie pozwól by o wyborze Twoich 
studiów zadecydował przypadek! Metody 
wcześniej sprawdzane wielokrotnie, tym 
razem mogą najzwyczajniej zawieść, bo 
tutaj wszystko trzeba dokładnie prze-
analizować. Jest kilka sprawdzonych 
strategii, które pomogą i Tobie. 

Po pierwsze sprecyzowanie Twoich 
zainteresowań. Pamiętaj, że co najmniej 
trzy kolejne lata spędzisz na uczelni, którą 
wybierzesz. Co rano będziesz budził się 
ze świadomością, że jesteś studentem 
tego kierunku. To brzemię zdecydowanie 
łatwiej jest dźwigać, jeśli jest się zadowo-
lonym z wyboru. Nie ma innej rady, Twoje 
przyszłe studia muszą się choć trochę 
pokrywać z Twoimi zainteresowaniami. 

Trendy i mody. Co roku zmieniają się 
mody na studia, czym też warto się za-
interesować, bo jeśli wahasz się między 
dwoma kierunkami, to to czy na Twój 
przyszły zawód będzie wystarczający po-

Przyszły żaku 
– przeczytaj koniecznie!

pyt wśród pracodawców, może przeważyć 
szalę. Jednakże nie podejmuj decyzji na 
siłę. Jeśli jesteś humanistą, dział IT może 
Cię najzwyczajniej nie fascynować.

Zaplecze socjalne. To bardzo ważne, 
jeśli bez wsparcia socjalnego uczelni, nie 
będziesz mógł pozwolić sobie na studio-
wanie. Dowiedz się dokładnie, co może 
zaoferować Ci nowa szkoła. Czy będą przy-
sługiwać Ci jakieś stypendia i zapomogi. 

Co oferuje Ci uczelnia. Ważne jest, 
aby oprócz samego kierunku studiów, 
uczelnia mogła zaoferować Ci odpo-
wiedni standard nauczania. Sprawdź, 
czy uczelnia posiada pracownię informa-
tyczną, czy zapewnia swoim studentom 
możliwości praktyk i staży, czy współ-
pracuje z zagranicznymi uczelniami, 
naukę ilu języków oferuje i czy posiada 
Biuro Karier, które pomaga studentom 
w znalezieniu pracy. Miejsce w rankingu 
„Wprost”, czy „Rzeczpospolitej” może też 
być dla Ciebie cenną wskazówką. 

Wielkie czekanie. Pamiętaj, że podob-
nie jak Ty, wielu przyszłych studentów 
złożyło papiery na kilku kierunkach. Bo 
przecież warto się zabezpieczyć wy-
bierając więcej uczelni. Niech więc Cię 
nie przeraża liczba osób przypadająca 
na jedno miejsce. Często są to pozory, 
a pozory przecież mylą…

Pamiętaj! Jeśli nie udało ci się dostać 
na wymarzony kierunek, nie wolno się 
poddawać. Nie załamuj rąk, tylko działaj! 
Może warto popracować nad sobą i spró-
bować ponownie za rok? A może jest coś 
jeszcze, co chciałbyś robić? Przyszły 
żaku, świat stoi przed Tobą otworem, 
musisz tylko chcieć, bo przecież dla 
chcącego nic trudnego!

Anna Popińska

…A na tej fladze biel jest i czerwień.
Czerwień to miłość. Biel, serce czyste. 
Piękne są nasze barwy ojczyste. – Mło-
dy Polaku, a Ty co sądzisz o świętach 
narodowych? Czy znasz ich historie? Ile 
dla Ciebie znaczą?

Jacek ubrany w skórę, czarne glany 
i „przykrótkie” spodnie z zapałem mówi – We 
wszystkie święta narodowe wywieszam fla-
gę na zewnątrz, a w moim pokoju wisi cały 
rok. Jestem Polakiem pełną piersią. Powiem 
więcej, mogą odebrać mi pieniądze, rodzinę, 
dom, ale nie odbiorą mi mojej polskości. 
Rodzice od małego wpajali mi miłość do oj-
czyzny. Zabierali mnie na wszystkie obchody 
i nadal razem na nie chodzimy. Cieszę się, 
że jest ten Dzień Flagi, bo symbole narodo-
we trzeba odpowiednio czcić.

– Święta narodowe? – piętnastoletnia 
Kasia zdaje się być mocno zaskoczona 
pytaniem – Głównie kojarzą mi się z długim 
weekendem majowym. Nie jestem patriotką, 
nie wybierałam miejsca, gdzie się urodzę. 
W tym roku wprawdzie dużo się działo 
w Warszawie, ale właściwie nie mają dla 
mnie znaczenia te wszystkie obchody. Bo 
i po co tak się tym wszystkim cieszyć? Poza 
tym nie widzę w Polsce perspektyw. Jak 
tylko mi się uda od razu stąd uciekam.

– Jestem Polką, jak mogę nie cenić 
świąt narodowych? – bulwersuje się Ma-
rzenka – Zostałam wychowana w duchu 
Powstania Warszawskiego. Wierzę w od-
wagę i nadzieję ludzi, którzy wtedy zginęli. 

Powiewa flaga, 
gdy wiatr się zerwie

Wierzę w słuszność samobójczej walki. 
I wiem, że gdybym wtedy żyła, walczyła-
bym. Święta narodowe są właśnie szansą 
na zatrzymanie się w biegu, spojrzeniu 
wstecz na historię naszego państwa. To 
czas na refleksję, bo ilu naszych przodków
zginąć musiało, abyśmy żyli w dzisiejszym 
świecie? Należy się pamięć bohaterom, 
ich czynom i wielkim wydarzeniom.

– Lubię obchody związane ze świętem 
3 maja, lubię Dzień Flagi, lubię święto 
11 listopada. W całej Warszawie jest tak 
odświętnie. Wszędzie wiszą flagi, panuje
takie uniesienie. – Mówi szesnastoletnia 
Ola. – Dziadek wyciąga wtedy wszystkie 
swoje odznaczenia, siada w swoim fotelu 
i snuje historie o bohaterstwie, odwadze 
i męstwie. Dobrze, że w maju jest więcej 
czasu na takie opowieści! Szkoda, że 
tylko w maju.

Na rowerze z przytwierdzoną do kie-
rownicy małą flagą jedzie Marcin – Dziś
Dzień Flagi, więc pomyślałem, że mogę 
ją zabrać ze sobą. Przecież powinniśmy 
być dumni z naszych barw. I nie tylko 
wtedy, jak wygrywamy w siatkówkę, czy 
gdy Małysz znowu przeskoczy rywali. 
Lubię widok flag przytwierdzonych do
balkonów, okien – zawsze mam dresz-
cze, jak na którymś bloku jest szczególne 
zagęszczenie. 

„…Czerwień to miłość. Biel, serce czy-
ste. Piękne są nasze barwy ojczyste…”

Anna Popińska

PUG Bielany 
na Marymonckiej!

W ostatni weekend kwietnia PUG 
Bielany, jako gospodarz, mecze zaczął 
rozgrywać na boisku Hutnika Warsza-
wa. Wszystko to dzięki pomocy burmi-
strza Bielan – Zbigniewa Dubiela, wi-
ceburmistrza Marka Kellera i naczelnik 
Wydziału Sportu i Rekreacji, Elżbiety 
Iglewskiej-Romanowskiej.

Dzięki tej pomocy zmalały koszty, ale 
przede wszystkim na nasze mecze przy-
chodzi więcej kibiców – mówi kierownik 

drużyny Adam Frymus. Na co dzień 
w PUG-u Bielany trenuje ok. 70 piłkarzy 
w trzech drużynach. Nasz klub utożsamia 
się z Bielanami – powiedział trener Marek 
Jakubowski.

PUG Bielany po doskonałej grze w kla-
sie „A”, w sezonie 2005/2006 awansował 
do Ligi Okręgowej. Czy będzie w niej grać 
nadal? Jak na razie zespół z Bielan dzielnie 
walczy o utrzymanie się w okręgówce.

baf

Bielany! Tylko które?
Bielany, Bielany, Bielany… tylko 

które? Może te warszawskie, krakow-
skie albo toruńskie? Albo nie! Przecież 
są jeszcze Bielany legnickie, wrocław-
skie i elbląskie. 

Niby wszędzie ta sama nazwa – Bie-
lany, ale jednak niektóre miasta mają 
swoją genezę tej nazwy. W Toruniu są aż 
dwie wersje pochodzenia nazwy. Mówi 
się, że nazwa prawobrzeżnej dzielnicy 
Torunia wywodzi się z nazwy urządzeń, 
w których bielono wosk i płótno czyli, biel-
ników.  Inni twierdzą, że nazwa pochodzi 
od koloru okolicznych gleb – piasków. 
Toruńskie Bielany położone są pośród 
lasów sosnowych. Nazwa warszawskich 
Bielan związana jest z białym kolorem 
habitów jakie nosili zakonnicy. Podobnie 
jak w Warszawie, w Krakowie też jest 
zakon kamedułów. 

Bielany wrocławskie, w porównaniu 

z zielonymi Bielanami w Warszawie, 
Bielanami w Toruniu czy Krakowie, zaska-
kują dużą infrastrukturą. Jest tutaj kilka 
fabryk, sklepów wielkopowierzchniowych 
oraz drukarnia, a na północy znajduje się 
węzeł komunikacyjny.  W samym centrum 
Bielan wrocławskich znajduje się zbudo-
wany w latach 1520 – 1530 późnogotycki 
kościół  św. Andrzeja Apostoła. Warto też 
wspomnieć o renesansowym dworku 
i barokowym spichlerzu z XVIII wieku.       

W otoczonych zewsząd Bielanach to-
ruńskich jest wiele obiektów, które wyróż-
niają tę dzielnicę, są to m.in.: miasteczko 
akademickie Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika oraz zabytkowe zabudowania 
toruńskich wodociągów.

 I choćby Bielany pojawiały się w stu 
miastach, ja i tak wybiorę zielone i piękne 
warszawskie Bielany.

baf

Amnestia
Do godziny ósmej jeszcze klika 

minut. Przed wejściem do jednego 
z bielańskich liceów stoi duża grupa 
tegorocznych maturzystów. Są też ro-
dzice, którzy dzielnie ich wspierają.

Dzisiaj egzamin pisemny z języka 
polskiego. – Strasznie się boję, jestem 
dobrze przygotowana, ale ten strach 
mnie paraliżuje i boje się, że wszystko 
zapomnę – mówi Marta. Wielu matu-
rzystów po napisanej maturze będzie 
starać się  dostać na studia. Ale do tego 
jeszcze długa droga. Trzeba dobrze zdać 
maturę i poczekać na wyniki. Pytając  
maturzystów o ich dalsze plany, wszy-
scy odpowiadają ze chcą studiować. Ja 
będę próbowała dostać się do Akademii 
Teatralnej – oznajmia Dominika. Niska 
jesteś i masz cichy głos – śmieje się Ania, 
jej koleżanka. 

Każdy z maturzystów oblicza ile musi 
zdobyć procent, żeby dostać się na 
wymarzony kierunek studiów. Panie! Ja 
się nie przejmuję tymi wszystkimi pro-
centami. W tym roku amnestia jeszcze 
obowiązuje. Chwała Giertychowi – cieszy 

się Tomek. Tomek, jako jedyny zachowu-
je spokój do końca. Mówi, że na maturę 
przyszedł jak by to był normalny dzień 
szkolny. Amnestia jest niesprawiedliwa! 
Ktoś się stara i zdaje, i zdaje też ten, co 
się nie starał! Gdzie tu logika? – dener-
wuje się Marzena. 

Co chwila jakiś rodzić, pociesza swoje 
dziecko. Ktoś inny zastanawia się, na jaki 
temat będzie wypracowanie. – Ja to bym 
chciał napisać wypracowanie na podsta-
wie lektury ”Ferdydurke”. Opisałbym lek-
cję łaciny i polskiego – tłumaczy Piotrek. 
Kilka minut po godzinie ósmej otworzyły 
się drzwi do głównego wejścia szkoły. 
Każdy tam szedł z nadzieją, że matura 
będzie łatwa. Niech pan mnie kopnie 
kolankiem na szczęście! Tylko delikatnie, 
żeby nie bolało, aha i kolano wytrzeć 
przed kopnięciem żeby spódniczki mi nie 
ubrudzić – mówi Kasia. 
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ul. Estrady 9,  Warszawa Bielany 
tel. (022) 796-01-29

Ciesz się życiem...
   i pozwól
     TWOJEJ PRALNI
         Cię obsłużyć

Parking, podjazd dla niepełnosprawnych
Zapraszamy pon.-pt. 8-20    sob. 8-14
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Spod pomnika Marszałka Józefa 
Piłsudskiego na terenie AWF, 12 maja 
br.  ruszył do Puszczy Kampinoskiej VIII 
Bielański Rajd Rowerowy. Do wyboru 
uczestnicy mieli 3 dystanse:  na 100 km, 

70 km i około 
30 km. Łącznie 
w rajdzie wzię-
ło udział prawie 
100 osób w wie-
ku od 7 do 75 lat. 
Miło nam było 
gościć także na-
uczycieli bielań-
skich placówek 
ośw ia towych  
wraz ze swoimi 
wychowankami, 
którzy towarzy-

szą nam od prawie początku. Należy tu 
wymienić dwie placówki –  Szkołę  Pod-
stawową Nr 53 oraz Gimnazjum Nr 72. 

Bielański Rajd Rowerowy
Trasy VIII Bielańskiego Rajdu Rowe-

rowego przebiegały ścieżkami Kampino-
skiego Parku Narodowego, a zakończyły 
się na Polanie Jakubów przy Dyrekcji 
Kampinoskiego Parku Narodowego 

w Izabel inie. 
Tam czekało 
na uczestników 
ognisko, kieł-
baski i niespo-
dzianki. Każdy 
z uczestników, 
który dojechał 
na polanę do-
stał koszulkę 
pamiątkową, 
a po przywi-
taniu ostatniej 
g rupy,  k tó ra 
dzielnie poko-

nała najwięk-
szy dystans 
– organiza-
torzy rozlo-
sowali wśród 
uczestników 
upominki.  Na 
ten moment 
czekali nie tyl-
ko najmłodsi, 
l e c z  k a ż d y 
uczestnik im-
prezy. Nieste-
ty  wszystko 
co miłe i do-
b re  kończy 
s ię szybko, 

a nam zostaje przyjemność zaprosić 
Państwa za  rok. 

Elżbieta Romanowska-Iglewska

Reprezentantki TKKF „Piaski” I z 
Bielan w składzie: Małgorzata Chmie-
lewska – kapitan, Beata Zalewska, 
Łucja Barbaszewska, Ida Kowalska 
i Dorota Moroz, zwyciężyły w siódmej 
edycji Turnieju Piłki Siatkowej Kobiet 
zespołów 4-osobowych, odnosząc 
komplet zwycięstw w imprezie, która 
miała rangę Mistrzostw Warszawy.

W eliminacjach osiągnęły 2:0 z „Polo-
nezkami” II z Targówka i 2:0 z „Góralka-
mi” z Bielan. Natomiast w finale odniosły
trzy zwycięstwa: 2:1 z TKKF „Piaski” II 
z Bielan, 2:0 ze „Squadem” z Bielan i 2:0 
z „Polonezkami” I z Targówka. 

W turnieju wzięło udział 9 zespołów 
z Bielan, Mokotowa, Targówka, Pragi 
Płd. i Woli. Faworytem organizatorów 
od początku był zespół TKKF „Piaski” I i 
to się sprawdziło. Faworytki wygrywały 
swoje mecze po 2:0, z wyjątkiem jedne-
go – z TKKF „Piaski” II, który zakończył 
się wynikiem 2:1 (23:25, 25:12, 15:11). 
Zawodniczki drugiego zespołu „Piasków” 
stawiły faworytkom dzielny opór, głów-
nie w pierwszym secie, wygrywając go 
25:23. Następne dwa sety zakończyły 
się wysokimi zwycięstwami faworytek 
25:12 i 15:11. Kolejne miejsca zajęły: 
2. „Squad” z Bielan, 3. 
TKKF „Piaski” II z Bielan, 
4. „Polonezki” I z Tar-
gówka, które zwyciężyły 
w ubiegłym roku.

W poszczególnych 
zespołach można było 
zauważyć zawodniczki 
swego czasu reprezen-
tujące zespoły I i II ligi 
państwowej, np. Łucję 
Barbaszewską („Wisła” 
Kraków), Ludmiłę Taciak, 
Joannę Kulczycką, Anetę 
Nowakowską („Polonez” 
Warszawa), Dorotę Mo-
roz (AZS AWF Warszawa) 
i wiele innych. Obecnie 
wiele  zawodniczek zało-
żyło rodziny, wychowują 
dzieci, prowadzą dom, 
pracują zawodowo i jak 
tylko nadarza się oka-
zja, biorą czynnie udział 
w turniejach dla własnej 
przyjemności i podtrzy-
mania sprawności fizycz-
nej. Było również widać 
wiele młodzieży, która 
polubiła siatkówkę, np. 

Siatkarskie czwórki na Piaskach
Kamilę Grzeszczak, Kamilę Bobke, 
Marzenę Marut (TKKF „Piaski” I), cały 
zespół „Katarzynek”, Martynę Banaszek, 
Magdę Szbłowską, Agatę Petrykowską 
(„Góralki”). Poczynały sobie bardzo przy-
zwoicie, stawiając dzielny opór bardziej 
doświadczonym koleżankom.

Wszechstronną zawodniczką w tur-
nieju została Maja Mazur ze „Squadu” 
Bielany. Najlepszą w ataku – Łucja Bar-
baszewska z TKKF „Piaski” I Bielany; 
najlepiej rozgrywającą – Ludmiła Taciak 
„Polonezki” I z Targówka, najlepiej blo-
kującą – Joanna Karwat – TKKF „Piaski” 
II Bielany. Atrakcją były wybory Miss 
Turnieju, którą została Beata Zalewska 
z TKKF „Piaski” I.

Finałowe zespoły i najlepsze zawod-
niczki otrzymały puchary, pamiątkowe 
dyplomy i wiele upominków, które wrę-
czył Bogusław Nader, prezes Ogniska 
TKKF „Piaski”, główny organizator 
imprezy. Podkreślić należy wydatną po-
moc i złożyć serdeczne podziękowania 
Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej 
„Wardom” oraz Mazowieckiemu TKKF. 
Bez pomocy tych firm impreza nie mogła
by się odbyć.

Bogusław Nader

O Puchar Burmistrza Dzielnicy Bielany 
II Ogólnopolski Turniej Judo dzieci i młodzików

Uczniowski Klub Sportowy JSS Drako 79 Warszawa, Warszawsko – Mazowiecki 
Związek Judo oraz  Szkoła Podstawowa nr 79 i Gimnazjum Nr 72 zapraszają na II 
Ogólnopolski Turniej Judo dzieci i młodzików „O Puchar Burmistrza Dzielnicy Bielany 
m. st. Warszawy”, który zostanie rozegrany 9 czerwca 2007 r. w godz. 10.30 – 18.00 
w hali sportowej Gimnazjum Nr 72 przy ul. Przybyszewskiego 45 w Warszawie. 

Turniej Honorowym Patronatem objął Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. Ce-
lem zawodów jest propagowanie wśród najmłodszych zainteresowań sportem, w szcze-
gólności judo, a także wskazanie możliwości sportowej rywalizacji i walki Fair Play.

Organizator przewiduje udział około 200 zawodniczek i zawodników z klubów 
Polski. Serdecznie zapraszamy miłośników tej wspaniałej dyscypliny sportu. 

Witold Wasilewski

Na kortach przy ul. Balaton na Mło-
cinach 12 – 13 maja 2007 r. odbyły się 
Mistrzostwa Dzielnicy Bielany w mini-
-tenisie (do klas 
III). Oto wyniki:

Dziewczęta
I – Zosia Przed-

pełska SP187, II 
– Julia Wrzosek SP 
77, III – Karolina 
Perlik ZSPR 3, IV 
– Honorata Bogusz 
SP 77.

Chłopcy
I – Aleksander 

Jankowski   ZSPR 
3, II – Maciek Su-
likowski SP 77, III 
– Jan Karczmarz 
ZSPR 3, IV – Jakub 
Zinko ZSPR 3.

Drużynowo, po raz pierwszy od lat,  
wygrał ZSPR 3  (ul. Nocznickiego),  wy-
przedzając  SP 77.

Mistrzostwa Dzielnicy w mini-tenisie

Najlepsze zawodniczki z opiekunami


