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Bp Rafał Markowski
na świątecznym
spotkaniu
w bielańskim ratuszu

Redakcja

Fot. Z. Morawski

W

ielkanocne spotkanie dla pracowników
i współpracowników Urzędu Dzielnicy Bielany, które odbyło się w poniedziałek 14
kwietnia w sali posiedzeń rady dzielnicy, zaszczycił
swoją obecnością Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup
Rafał Markowski.
Przybyłych gości, wśród których byli radni dzielnicy
i m.st. Warszawy oraz przedstawiciele jednostek pomocniczych powitał burmistrz dzielnicy Rafał Miastowski,
który złożył zebranym serdeczne życzenia z okazji
nadchodzących świąt. Po krótkiej modlitwie Ksiądz
Biskup Rafał Markowski poświęcił wielkanocne potrawy.

Ks. Jan Szubka, bp Rafał Markowski, Joanna Fabisiak i Rafał Miastowski

URZĄD

Interpelacja Piotra Mazurka
w sprawie wniosków
dawnych właścicieli
hipotecznych o zwrot
nieruchomości położonych
w dzielnicy Bielany

Robert Wróbel
Przewodniczący Rady Dzielnicy
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kwietnia 2014 r. odbyła się XLIII Sesja Rady
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, na której zostały podjęte trzy uchwały w sprawie wniosku o
zmiany w załączniku dzielnicowym Nr III do budżetu m.st.
Warszawy na 2014 r.
● Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy pozytywnie
zaopiniowała sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy
Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy za 2013 r.
● Rada podjęła też uchwałę dotyczącą nadania skrzyżowaniu ulic w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy nazwy Rondo
Akademii Wychowania Fizycznego, dla realizowanego skrzyżowania ul. Jana Kasprowicza i ul. Andrieja Sacharowa.
● Podjęte zostały również dwa stanowiska:
– w sprawie negatywnego zaopiniowania wariantu I
dotyczącego „Określenia przebiegu północnego wylotu z
Warszawy drogi ekspresowej S7 w kierunku Gdańska, na
odcinku Czosnów - Trasa Armii Krajowej w Warszawie

N

wraz z materiałami do wniosku o uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych” oraz negatywnego zaopiniowania modernizacji ul. Pułkowej,
– w sprawie poparcia apelu w sprawie ogłoszenia roku
2015 „Rokiem Rezerwatu Las Bielański”.
Rada Dzielnicy Bielany, w głosowaniu tajnym odrzuciła stanowisko w sprawie niepromowania sposobu określania
człowieka przez pryzmat jego seksualności, wyboru płci,
przy jednoczesnym podważaniu tradycyjnego pojęcia dotyczącego małżeństwa i rodziny wśród dzieci i młodzieży
na terenie szkół, przedszkoli i placówek oświatowych w
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
Teksty uchwał Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej
www.bielany.waw.pl – w zakładce BIP.
Robert Wróbel,
Przewodniczący Rady Dzielnicy

Szybki PIT

aczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany
Danuta Lesiak oraz burmistrz dzielnicy Bielany
Rafał Miastowski zapraszają wszystkich podatników, którzy są zainteresowani możliwością składania zeznań
podatkowych drogą elektroniczną, w każdą środę do Urzędu Dzielnicy Bielany, przy ul. Żeromskiego 29.
W ratuszu dyżurują pracownicy Urzędu Skarbowego
Warszawa-Bielany, którzy udzielają informacji w ramach
akcji „Szybki PIT” oraz pomagają w wypełnianiu i składaniu zeznań podatkowych za pośrednictwem platformy
e-Deklaracje.
Zapraszamy do Urzędu Dzielnicy Bielany w środy, w
godz 8.00-16.00. Akcja trwa do 30 kwietnia 2014 r.
Redakcja

10

Redakcja

Grzegorz Pietruczuk i Danuta Drzewiecka
w towarzystwie przedstawicieli Greenpeace

UKSW z lekcjami pokazowymi
w bielańskich szkołach

Fot. A. Pawlak

marcu i kwietniu 2014 r. Wykładowcy z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie prowadzili lekcje pokazowe w bielańskich

Uczniowie jak studenci
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Piotr Mazurek,
radny Rady m.st. Warszawy

Na Kępie Potockiej stanął
pierwszy w Polsce hotel dla pszczół

kwietnia br. w Warszawie, przy ul. Foksal 2 odbyła się konferencja prasowa, inaugurująca budowę 100 hoteli dla pszczół samotnic i dzikich
owadów zapylających. W konferencji uczestniczył zastępca burmistrza dzielnicy Bielany Grzegorz Pietruczuk.
Następnie, tego samego dnia na Kępie Potockiej stanął
pierwszy w Polsce tego typu hotel.
Budowa hoteli ruszy w 17 miastach całej Polski. Pierwszy stanął na Bielanach, a kolejne we wszystkich miastach
wojewódzkich Polski. Hotele zapewnią schronienie pszczołom, trzmielom i innym pożytecznym owadom, które z
coraz większym trudem znajdują dla siebie bezpieczną
przestrzeń w miastach.
Projekt realizowany jest w ramach kampanii Greenpeace
„Przychylmy Pszczołom Nieba”.
Więcej informacji na www.greenpeace.pl.

W

W związku z wykonywaniem mandatu radnego m.st.
Warszawy zwracam się z prośbą o pełną informację na
temat toczących się postępowań w sprawie wniosków
dawnych właścicieli hipotetycznych o zwrot nieruchomości położonych w dzielnicy Bielany, na których znajdują
się: Szkoła Podstawowa Nr 53 im. gen. M. Zaruskiego
ul. Rudzka 6 i Przedszkole Nr 346 „Pod Kasztanami” ul.
Klaudyny 6.
W szczególności proszę o jednoznaczne stwierdzenie,
czy prowadzone postępowania mogą stanowić zagrożenie
dla dalszego funkcjonowania wspomnianych placówek
oświatowych w ich obecnej lokalizacji. Proszę o uwzględnienie w analizie zapisów obowiązującego na tym terenie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Marymont II cześć I.

Fot. M. Podczaski

Fot. Arch. Redakcji

XLIII Sesja Rady Dzielnicy

Radosnych Świąt Wielkanocnych

szkołach ponadgimnazjalnych. Uczniowie mieli okazję
poczuć się jak prawdziwi studenci podczas wykładów i to
bez opuszczania swoich szkół.
Tematy lekcji koncentrowały się wokół zagadnień prawnych, humanistycznych, historycznych i społecznych.
To była bardzo dobra okazja do prowadzenia ciekawych
dyskusji na uniwersyteckim poziomie. Z wielką satysfakcją
obserwowaliśmy zainteresowanie Uczestników przedstawianymi przez prelegentów tematami.
W jednej z lekcji uczestniczył Rafał Miastowski, burmistrz dzielnicy Bielany. Dziękujemy Dzielnicy Bielany,
szczególnie Wydziałowi Oświaty i Wychowania oraz Dyrektorom Szkół za przychylne przyjęcie naszego projektu,
a Młodzieży za aktywne uczestnictwo. Mamy nadzieję, że
to był dobry początek współpracy dydaktycznej z naszym
Uniwersytetem.
Agnieszka Pawlak
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d 26 marca 2014 r. do 11 kwietnia 2014 r. Zarząd
Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego Warszawy
odbył 3 posiedzenia, w trakcie których omówił
łącznie 54 sprawy, w tym podjął 45 uchwał.
Wśród zagadnień, będących przedmiotem dyskusji
Zarządu Dzielnicy Bielany, należy wymienić te z zakresu:
● gospodarowania lokalami mieszkalnymi i lokalami
użytkowymi znajdującymi się w zasobie m.st. Warszawy
na terenie dzielnicy Bielany, w tym m.in. :
– najmu lokali mieszkalnych,
– wzajemnej zamiany lokali mieszkalnych,
– wydzielenia z zasobu lokali mieszkalnych m.st. Warszawy lokali spełniających kryteria lokali socjalnych,
– najmu i rozwiązania umów najmu lokali użytkowych,
w tym garaży;
● gospodarowania nieruchomościami m.st. Warszawy, położonymi na terenie dzielnicy Bielany, w tym m.in.:
– wycinki drzew (tzw. zgoda właścicielska). W tym
miejscu ponownie wyjaśnię, że wyrażenie zgody właścicielskiej jest początkiem postępowania administracyjnego
prowadzonego przez Wydział Ochrony Środowiska dla
Dzielnicy Bielany o wydanie decyzji administracyjnej do-

Grzegorz Pietruczuk,
Zastępca Burmistrza

Piotr Rudzki,
Zastępca Burmistrza

Marek Lipiński,
Zastępca Burmistrza

tyczącej zgody lub odmowy usunięcia drzew. Wobec powyższego, należy mieć na uwadze, że wydawana przez
Zarząd Dzielnicy zgoda właścicielska nie przesądza w sposób ostateczny o dokonaniu wycinki.
– udzielenia 50% boniﬁkaty od opłaty rocznej z tytułu
użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej za
2013 r.,
– ustalenia, innego niż ustawowy, terminu płatności
opłaty za 2014 r. z tytułu użytkowania wieczystego gruntu,
– rozłożenia na raty opłaty rocznej z tytułu użytkowania
wieczystego nieruchomości gruntowej za 2014 r.;

Rafał Miastowski,
Burmistrz Dzielnicy Bielany

Fot. Arch. Redakcji
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● realizacji załącznika dzielnicowego do budżetu
m.st. Warszawy.
Teksty uchwał Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.bielany.waw.pl – w zakładce BIP oraz
w formie papierowej w Wydziale Organizacyjno-Prawnym
dla Dzielnicy Bielany (ul. Żeromskiego 29, III piętro, pok.
313, tel. 22 373 33 13).
Rafał Miastowski,
Burmistrz Dzielnicy Bielany

Spektakularne sukcesy bielańskich pływaków z Szegedyńskiej

Fot. M. Podczaski

P

ływacy Zespołu Szkół Nr 52 należący do przyszkolnego UKS G-8 Bielany nie spoczęli na laurach. Po
sukcesach w Zimowych Mistrzostwach Polski Juniorów do ciągle otwartego worka medali dorzucili kolejne
krążki z największych imprez pływackich w naszym kraju.
Na odbywających się w ostatni weekend marca prestiżowych Mistrzostwach Polski Szkół Sportowych w Raciborzu, Gimnazjum Nr 78 zajęło trzecią pozycję w punktacji
drużynowej, natomiast Szkoła Podstawowa uplasowała się
na bardzo dobrej 5 pozycji. W punktacji medalowej obie
szkoły zajęły 3 miejsca, zajmując tym samym najwyższą
lokatę ze wszystkich warszawskich szkół.
Na wyróżnienie zasługuje sukces indywidualny najlepszego 15-letniego juniora w naszym kraju Kacpra Stokowskiego, który na tych zawodach zdobył 4 złote medale i został
wybrany najlepszym zawodnikiem zawodów. Za osiągnięcia
sportowe w tym sezonie Kacper został powołany do Kadry
Narodowej na Wielomecz Pływacki na Cyprze, wraz ze
swoim trenerem Pawłem Wołkowem.
Złotą medalistką szkolnych mistrzostw została trzykrotnie Nikola Jabłonowska, która na dystansach w stylu dowolnym dwukrotnie pokonała starsze zawodniczki i wraz z
koleżankami zdobyła swój trzeci złoty krążek w sztafecie
4x100 dowolnym. W złotej sztafecie płynęły: Małgorzata
Soja, Nadia Kowalewska i Agata Skrzos. Agata indywidualnie zdobyła 4 medale: 2 w stylu dowolnym i 2 w stylu
grzbietowym. Honoru chłopców ze Szkoły Podstawowej
bronił Jakub Sobiecki, który w stylu klasycznym zdobył 2

Mistrzowska drużyna z Zarządem Dzielnicy Bielany
medale: srebro na 100 m i brąz na 200 m. Do medalowego
worka brązowy medal dorzuciła Sara Leończuk, specjalistka od pływania na dystansie 200 m stylem dowolnym w
kategorii szkół gimnazjalnych.
9 kwietnia gratulacje młodym pływakom złożyli: burmistrz Bielan Rafał Miastowski i jego zastępcy – Marek
Lipiński i Grzegorz Pietruczuk, zapraszając uczniów z
Szegedyńskiej wraz z dyrektorem ZS 52 Janem Orłowskim
i trenerami Pawłem Wołkowem i Łukaszem Drynkow-

skim, na spotkanie do siedziby Urzędu Dzielnicy Bielany.
W przyjaznej atmosferze zawodnicy chwalili się zdobytymi medalami i pucharami, natomiast władze dzielnicy
gratulowały dotychczasowych osiągnięć i życzyły dalszych
sukcesów sportowych!
Obecnie w ZS Nr 52 przy ul. Szegedyńskiej 11 rozpoczął
się nabór do klas o proﬁlu pływackim. Zainteresowanych
zapraszamy na stronę szkoły; www.zs52.edu.pl.

Planowane prace na bielańskich drogach

W

maju br. planowane jest rozpoczęcie robót na
następujących ulicach:
1. Ulica Schroegera na odc. od ul. Lisowskiej
do ul. Swarzewskiej. Zakres prac obejmuje:
– branża drogowa – roboty ziemne, rozbiórka istniejących chodników z płyt betonowych i zjazdów z kostki
brukowej, rozbiórka krawężników, wykonanie podbudowy z tłucznia na podsypce cementowo-piaskowej, chodników z kostki betonowej piccolo, zatok parkingowych i
zjazdów z betonowej kostki brukowej.
– branża oświetlenie uliczne – wymiana kabla zasilającego wraz z montażem rur ochronnych na całej jego długości, wymiana 6 słupów i opraw oświetleniowych,
– branża zieleń – nasadzenie drzew i krzewów, montaż
wygrodzeń zieleni.
2. Ulice: Pęcicka, Cząstkowska, Gombrowicza i Schult-
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za. Zakres prac obejmuje wymianę kabli oświetleniowych
wraz z montażem rur ochronnych, wymiana słupów i opraw
oświetleniowych, wykonanie uziomów szpilkowych, naprawa nawierzchni chodników.
3. Ulica Przybyszewskiego na odc. od ul. Żeromskiego
do ul. Księgarzy. Zakres prac obejmuje:
– branża drogowa – roboty ziemne, rozbiórka krawężników,
jezdni, chodników i zjazdów, wymiana nawierzchni jezdni z
asfaltobetonu wraz z podbudową oraz wymiana nawierzchni
chodników z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa kamiennego, zjazdów z betonowej kostki brukowej oraz wykonanie zatok postojowych.
– branża oświetlenie uliczne – wymiana kabla zasilającego wraz z latarniami.
– branża zieleń – nasadzenie drzew i krzewów.
Paweł Sondij, naczelnik Wydziału Infrastruktury

27 kwietnia kanonizacja bł. Jana Pawła II

ZS Nr 52

Burmistrzowi
Kacprowi Pietrusińskimu
wyrazy głębokiego współczucia
i słowa otuchy z powodu śmierci

Taty
składają
Rada, Zarząd i pracownicy
Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
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KULTURA
Podziemia Kamedulskie

Nasz Papież Święty

Nastrojowy koncert na motywach dramatu Karola Wojtyły

5

Fot. Arch. ZK

kwietnia w Podziemiach Kamedulskich
odbył się koncert – oratorium na motywach dramatu Karola Wojtyły „Brat
naszego Boga”, w reżyserii Danuty Bolikowskiej. Muzykę Jakuba Kaczmarka w

wykonaniu chóru i orkiestry pod dyrekcją
samego kompozytora, przeplatały ciekawe
prezentacje multimedialne oraz recytacje w
wykonaniu aktorów.
Zgromadzonych powitał ks. prof. dr
hab. Henryk Skorowski. Obecnością zaszczycił burmistrz
dzielnicy Bielany m.st. Warszawy Rafał Miastowski. Wśród
widowni zasiadł również radny
Ryszard Zakrzewski.
Licznie zgromadzeni widzowie mieli okazję zagłębić się w
niebanalny przekaz dotykający
istoty człowieczeństwa, który
ubarwił przenikliwy sopran
Anity Opłockiej. Wieczór przebiegał w miłej atmosferze.
ZK

„Dziennik mej podróży” w wykonaniu Kamilii Lewickiej

27

Fot. Arch. ZK

maja w Podziemiach Kamedulskich przy ul. Dewajtis 3, o godz.
19.00 odbędzie się recital „Dziennik mej podróży” w wykonaniu Kamilli
Lewickiej z zespołem. Artystka jest absolwentką Akademii Muzycznej im. F. Chopina,
a obecnie dyrektorem Szkoły Muzycznej I st.
im W. Lutosławskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego przy ul. Conrada 6.
W programie koncertu znajdą się piosenki znakomitych polskich kompozytorów
i autorów tekstów takich jak A. Osiecka,
W. Młynarski, J. Wasowski czy W. Korcz.
Zespół wystąpi w składzie: Przemysław
Zalewski – piano, Daniel Zakościelny –
gitara, Łukasz Owczynnikow – kontrabas,
Michał Szafraniec – saksofon i Marcin
Słomiński – perkusja. Wstęp wolny.
Koncert poprzedzony zostanie warsztatami wokalnymi dla bielańskiej młodzieży
gimnazjalnej i licealnej, które odbędą się w
dniach 19, 23 i 26 maja 2014 r. w Mediatece Start-Meta, ul. Szegedyńska 13. Udział
w warsztatach jest bezpłatny. Zapisy pod
numerem tel. (22) 291 44 61.

Kamila Lewicka

ZK

Niech oznajmią Światu dzwony
Papież Polak Jan Paweł II
i Włoch Papież Jan XX III
Świętym ogłoszony.
Przez wieki na tronie papieskim
Włosi zasiadali:
16 października Kardynałowie
Na Papieża Polaka wybrali.
Z dalekiego kraju z Polski przybywa
Wnet swoją osobą cały świat
Zdobywa i zadziwia
Jan Paweł II Papież
Swoją osobą:
Świat zauroczył i zjednoczył.
Bo Papież Polak, wielkie serce
Miał!
Którym cały świat obejmował.
Z otwartymi ramionami
I otwartym sercem.
Do Polski przybywał.
Polsko Ojczyzno Moja!
Głośno wołał.
Na klęczkach,
Polską ziemię – całował.
My zaś licznie, wokół Niego,
Się gromadzili.
Godzinami stali czekali,
Słuchali i hucznie klaskali.
Często zostań z nami wołali.
On całym sercem, do nas
Przemawiał:
Że kocha Ojczyznę,
I swój Naród, często
Powtarzał.
Myśmy Jemu zaufali,
I z klęczek powstali.
Po spotkaniach, do domu,
Wracali:
Często znowu w stare koleiny
Życia wkraczali
Papież w swych naukach
Niestrudzonym był.
Nie szczędził nam czasu i sił,
Bo Nas bardzo kochał,
I w swój Naród wierzył.
My zaś czuliśmy,
Co przeżywałeś, gdy przy
Grobie Ks. Jerzego klęczałeś.
Nie zmęczony choć strudzony
Wciąż przemierzał Świat:
Cały Świat – był Jego domem,

Koncert Anny Serafińskiej

4

Tekst ułożył, wspólnie z żoną Stefanią,
Eugeniusz Tkaczyk, mieszkaniec Bielan

Koncert Michaela „Patches” Stewarda

i Cezary Konrad – perkusja. Rozpoczęcie
koncertu o godz. 19.00, Podziemia Kamedulskie, ul. Dewajtis 3.
ZK

Fot. Arch. ZK
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kwietnia odbędzie się drugi w
tym roku koncert z cyklu „Jazz
w Podziemiach Kamedulskich”.
Na scenie pojawi się Anna Seraﬁńska
- jedna z najwybitniejszych polskich wokalistek jazzowych oraz
laureatka licznych nagród – m.in.
I nagrody na prestiżowym, międzynarodowym konkursie dla
wokalistów jazzowych na Montreux Jazz Festival w Szwajcarii
w 2004 r.
Występowi Anny Seraﬁńskiej
towarzyszyć będzie jej zespół –
Groove Machine – znakomici muzycy polskiej sceny jazzowej w
składzie: Rafał Stępień – piano,
Michał Barański – gitara basowa

Każdy człowiek – Brat
Bo tyle w człowieku wielkości,
Ile dla bliźniego miłości.
A gdy przyszedł kres,
Ziemskiego nauczania.
Promyk życia zgasł.
Czekaliśmy i czuliśmy:
Że jest pośród Nas.
Plac Piotrowy się zapełnił.
Chociaż była noc.
Chociaż dużo było obcych,
Nic ich nie dzieliło –
Wielkie sprawy łączą ludzi,
Tak i wtedy było.
Wnet wołanie się rozległo,
W sposób niepojęty!
Święty, Szybko Święty.
Natychmiast Święty.
Do trumny Papieża
Z całego Świata,
Osobiście przybyły
Wielkiemu Papieżowi
Cześć i Hołd złożyły.
Dziś gdy Jan Paweł II
Obok Ciebie stanie,
Jakie dasz Mu sprawozdanie.
Gdy Go słuchałeś,
Czy na serio Jego Słowa
Brałeś.
Powiedz mi Bracie,
I Siostro miła,
Jak nauka Papieża,
Ciebie i Polskę,
Na lepsze zmieniła.
Do Wiecznego Miasta,
I całego Świata,
Turyści licznie przybywają
Grób Jana Pawła II
Odwiedzają
Dziś znów głośno wołamy:
Ojcze Święty!
Coś jest w Niebie,
Wspieraj Nas w każdej
Trudnej potrzebie
27 Kwietnia
Dzień Wielkiej Chwały
Radują się Polacy
Włosi i Świat Cały

Anna Serafińska

N

astępny koncert z cyklu odbędzie gram z najnowszej płyty „On Fire” nagranej
się w czwartek 22 maja. Tym razem z takimi asami jazzu, jak Kenny Garrett
wystąpi MIczy Paul Jackson.
CHAEL „PATCHES”
Wystąpi w towarzySTEWARD - Amerykastwie znakomitych
nin, urodzony w Nowym
polskich muzyków:
Orleanie.
Henryk Majewski –
Muzyk należy do
saksofon, Robert Kuczołówki współczesnych
biszyn – gitara basowa,
trębaczy jazzowych.
Paweł Tomaszewski
Współpracował z takimi
– piano, Michał Dągwiazdami światowego
brówka – perkusja.
jazzu, jak: Quincy JoKoncert rozpocznie się
nes, George Duke,
o godz. 19.00 w PodMarcus Miller, Al Jarziemiach Kamedulreau, Earth, Wind &
skich, przy ul. DewajFire. Artysta zaprezentis 3. Wstęp wolny.
Michael „Patches” Steward
tuje na Bielanach proZK
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Wywiad “Naszych Bielan”

Przed nami Święta Zmartwychwstania
Pańskiego, czyli Wielkiej Nocy. Czym one są
dla nas dzisiaj?

Dla ludzi wierzących są to największe
i najważniejsze święta, bowiem przybliżają
bezpośrednio dzieło zbawcze Jezusa Chrystusa, czyli Jego Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie, które właśnie w tych dniach znajduje swoje apogeum. Na uroczystość te
składają się Niedziela Palmowa oraz tzw.
Triduum Paschalne i Wielka Niedziela.

Wielkanoc – Święta nadziei i miłości
Wywiad z ks. prał. Janem Szubką,
Dziekanem Dekanatu Bielańskiego
więc dzień szczególnej wdzięczności Chrystusowi za Eucharystię oraz Kapłaństwo.
Właśnie w Wieczerniku Pan Jezus te dwa
Sakramenty ustanowił. W paraﬁi MB Wspomożycielki Wiernych, gdzie jestem proboszczem (a myślę, że także w wielu innych
paraﬁach), jest piękny zwyczaj, już od paru
lat pielęgnowany, że wierni tego dnia składają podziękowania i życzenia swoim Kapłanom.

Proszę więc powiedzieć kilka słów o Niedzieli Palmowej.

Niedziela Palmowa gromadzi wiernych
z palmami na pamiątkę uroczystego wjazdu
Pana Jezusa do Jerozolimy, kiedy to ówczesny lud ścielił przed Mesjaszem drogę płaszczami, zielenią i wymachiwał w geście radości palmami śpiewając „Hosanna Synowi
Dawidowemu”. Nasza obecność w świątyni z palmami w ręku ma nie tylko przybliżyć
tamte wydarzenia, ale także jest potwierdzeniem wiary i uznaniem w Jezusie Chrystusie Pana i Zbawiciela. Czytany w tym
dniu opis Męki Pańskiej wskazuje, że niebawem te wielkie radości zamienią się w ból
i smutek.

Szczególny dzień to Wielki Piątek....

Tak, Wielki Piątek to dzień, kiedy nie
odprawia się Mszy św., co nie znaczy, że
wierni nie przychodzą do kościoła. Wręcz
przeciwnie, w ciągu dnia wierni przychodzą
adorować Pana Jezusa w Ciemnicy, czyli
chcą być z Nim w Ogrójcu, chwilach cierpienia, modlitwy, samotności. Również liturgia tego dnia jest bardzo bogata, bowiem
ukazuje opis Męki Pańskiej oraz skupia się
na adoracji Krzyża. Oczywiście istotną
sprawą jest przyjmowanie Komunii św.,
a później w procesji przenosi się Najświętszy Sakrament z Ciemnicy do Grobu Pańskiego, który od tej chwili staje się miejscem
adoracji, ciszy i modlitwy.

A co znaczy dzisiaj Pascha?

Pascha znaczy przejście. Najpierw dotyczy to przejścia Izraelitów z niewoli egipskiej do Ziemi obiecanej. W Nowym Testamencie dotyczy to przejścia Pana Jezusa ze
śmierci do życia, a dla nas dzisiaj jest to
przejście człowieka z niewoli grzechu do
wolności dziecka Bożego.
Triduum paschalne to trzy dni Wielkiego
Tygodnia (Czwartek, Piątek i Sobota), które
nie tylko przypominają , ale również uobecniają, czyli pozwalają na nowo przeżywać
pamiątkę Ostatniej Wieczerzy oraz Męki,
Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa.
W Wielki Czwartek wieczorem Kościół
sprawuje Msze św. Wieczerzy Pańskiej. Jest
to nawiązanie do Ostatniej Wieczerzy, kiedy
to Pan Jezus spożywał Paschę ze swymi
uczniami w Wieczerniku. Tam też Pan Jezus
odprawił po raz pierwszy Mszę św. Jest to

W Wielką Sobotę przychodzimy bardzo
licznie do kościoła z tzw. święconką.

Wielka Sobota to dzień adoracji, która
trwa aż do późnego wieczora. Wierni przynosząc do poświęcenia tzw. święconkę,
przychodzą także do Grobu Pana Jezusa.
Wieczorem zaś sprawowana jest Liturgia
Wigilii Paschalnej, czyli Wigilii Zmartwychwstania Pańskiego. Jest to najważniejsza

W
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A co ze święconką?

Co do tzw. święconki trzeba powiedzieć,
że jest to dawny zwyczaj, który w bardzo
prosty sposób przypomina, czym są święta
paschalne. Proszę zauważyć, że przynoszone pokarmy nie są przypadkowe, one mają
swoje konkretne znaczenie, czego my sobie
nawet wiele razy nie uświadamiamy. Chleb
przypomina najpierw mannę, którą Bóg dał
Izraelitom podczas wędrówki przez pustynię, jest też znakiem tego chleba, który
Chrystus rozmnożył, przypomina chleb,
który dzisiaj spożywamy jako owoc ziemi
i pracy rąk ludzkich; jest wreszcie znakiem
chleba Eucharystycznego potrzebnego dla
duszy. Mięso i wędliny przypominają Baranka paschalnego, który był składany
w oﬁerze, którego spożywali Izraelici przed
wyjściem z niewoli a później Jezus z Apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy oraz
Baranka, którym jest sam Jezus Chrystus,
który zgładził grzechy świata przez złożoną
z siebie oﬁarę. Jajka są znakiem nowego
życia, spożywane przy wielkanocnym śniadaniu ukazują nowe życie chrześcijanina
z Chrystusem i w Chrystusie.

Spod tego Jawora

Kapela Góralska „Ondraszki”

W repertuarze artystycznym znajdują się
tradycyjne utwory muzyczne regionu Beskidu Śląskiego i Żywieckiego, Podhala, Rejonu
Karpat, a także piosenki biesiadne.
Zespół wystąpi w
składzie: Adam Laszczak – śpiew, akordeon; Wojciech Gołabek
– śpiew, basetla; Damian Laszczak –
śpiew, skrzypce; Rafał
Gluza – śpiew, skrzypce, trąbka.
Wstęp wolny. Zapraszamy.

27 kwietnia kanonizacja bł. Jana Pawła II

Dlaczego Święta Wielkanocne przypadają
każdego roku o inne porze, tzn. innego dnia?

Wielkanoc jest Uroczystością, która nie
ma stałej daty. Jak mówiłem, przypomina
ona miedzy innymi żydowską paschę i do
niej nawiązuje. A Żydzi obchodzili te święta 14 nisan, czyli przełom marca i kwietnia.
Dlatego też ustalono, że Wielkanoc przypadać będzie zawsze w niedzielę (dzień
Zmartwychwstania) po pierwszej, wiosennej pełni księżyca. Mogę tutaj dodać,
że każda niedziela przypomina Zmartwychwstanie, jest więc taka „małą Wielkanocą”.

Skąd się wzięła tradycja „lanego poniedziałku” tzw. śmigusa-dyngusa?

Obecnie nie rozróżniamy śmigusa od
dyngusa, ale niegdyś były to dwie różne
kategorie. Śmigus polegał na oblewaniu
wodą oraz uderzaniu dziewcząt po nogach
rózgą z palmy jako pewnego rodzaju okazja
do zalotów i młodzieńczych ﬂirtów. Dyngus
zaś to rodzaj wręczanych datków stanowiących wielkanocny okup. Z czasem jedno
i drugie się pomieszało i tak pozostało do
dzisiaj. Niestety, czasem zabawa ta przybiera zbyt duże rozmiary i zamiast zabawą
staje się okazją do chuligańskich wybryków.
Jak widać, liturgia tych wielkich dni
i tradycja jest wspaniałą lekcją i zawiera
bardzo bogate treści, trzeba tylko do nich
wciąż na nowo sięgać, przypominać i uczyć
się. I nie potrzeba sprowadzać z Zachodu
dodatkowych zwyczajów i świąt, które
w naszej tradycji niewiele znaczą, a często
prowadzą do pogańskich nawyków i sposobu bycia.

Czego wobec tego Ksiądz Dziekan życzyłby
naszym Czytelnikom ?

Ku pamięci Jana Pawła II

Fot. Arch. ZK

związku z przypadającą w tym
roku kanonizacją Jana Pawła II,
4 maja w bielańskich kościołach
będziemy mogli usłyszeć dwa koncerty
Kapeli Góralskiej „Ondraszki”. Zespół wykona specjalnie przygotowany program,
a w nim najpiękniejsze góralskie utwory
takie jak: „Barka”, „Góralu czy ci nie żal”,
„W moim Ogródecku”, „Szumi Jawor”,
„Krywaniu”, przeplatane fragmentami kazań
oraz wierszy Ojca Świętego. Pierwszy koncert rozpocznie się o godz. 16.30 w kościele św. Ignacego Loyoli, ul. Wóycickiego
14a. Następny w kościele św. Zygmunta, pl.
Konfederacji 55, o godz. 18.30.
Kapela Góralska „Ondraszki” powstała
z potrzeby serca w roku 1990. Ma za sobą
wiele koncertów w kraju i za granicą. Dorobek artystyczny zespołu dokumentują
liczne dowody sympatii słuchaczy z całego
kraju. Kapela wydała płytę „Kółeckasiełobracajom”, w której przedstawia swoje spojrzenie na muzykę góralską. Są na niej autorskie oraz własne interpretacje hitów muzyki
góralskiej.

liturgia w ciągu całego roku. Ceremonia
rozpoczyna się od poświęcenia ognia i zapalenia Paschału, który jest znakiem Chrystusa Zmartwychwstałego, Światłości świata. Przy tym paschale i zapalonych świecach
chrzcielnych wierni jeszcze raz składają
swoje przyrzeczenia chrzcielne. Odzywają
się też dzwony, które przez te dni na znak
smutku i żałoby milczały; grają na nowo
organy, które zamilkły w Wielki Czwartek.

ZK

Życzeń byłoby pewnie wiele, ale chciałbym życzyć, by wszyscy, którzy uważają
się za wierzących – w tych dniach, o których mówiliśmy – znaleźli czas, by wziąć
udział w Liturgii. To niezwykle przybliża
do Chrystusa, pozwala odkryć wielkie
bogactwo naszej wiary, a w prostych symbolach dostrzec największe tajemnice. Tym
zaś, którzy nie wierzą, życzę, by wielkanocne tradycje i zwyczaje zmusiły ich do
pewnej reﬂeksji i zadumy, czym byłyby
Święta, gdyby nie Chrystus i Jego Oﬁara.
On także za Nich umarł i dla Nich zmartwychwstał. A wszystkim, aby tak jak będą
zasiadać do wspólnego wielkanocnego
stołu i dzielić się „poświęconym”, umieli
dzielić się z sobą nawzajem miłością, życzliwością i dobrocią i to nie tylko w Święta,
ale każdego dnia.
Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Tadeusz Olechowski
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Radość Świąt Wielkanocnych

to z Państwa pamięta czym był w
przeszłości risuspaschalis czyli
śmiech wielkanocny? Zwyczaj paschalny, który pojawił się w Średniowieczu
w tym samym czasie co karnawał. W poprzedzającym Wielki Post karnawale ludzie
oddawali się ziemskim przyjemnościom,
natomiast risuspaschalis symbolizował
duchową radość ze zmartwychwstania Chrystusa. Była to wewnętrzną radość, wyrażana
uśmiechem. W Niedzielę Wielkanocną kapłani w taki sposób wygłaszali homilie, aby
nie tracąc nic z głębi teologicznego przesłania Wielkanocy, uświadamiać wiernym, że
minął czas smutku i wyrzeczeń. Opowiadali więc żarty i robili krotochwilne aluzje,
zachęcając do dzielenia się uśmiechem.
Niestety zwyczaj ten, trwając przez kilka
wieków,bywał opacznie interpretowany i
ludzie zamiast do siebie coraz częściej śmieli się z siebie. Toteż pod koniec XVIII w.
zakazano risuspaschalis.
O chrześcijańskiej radości wiele mówił
i pisał Jan Paweł II, uznając ją za miernik
głębi rozumienia i przeżywania wiary. „Spełnieniu dobra” – powie Ojciec Święty – „towarzyszy zawsze wewnętrzna radość – radość z dobra”. Dodaje jednak –„Wymiar
dobra i wymiar radości zostały w myśleniu
utylitarystów przysłonięte poszukiwaniem
użyteczności lub przyjemności”. Zachęca
więc – „…by nasza codzienność przeżywana była w łączności z Bogiem, by człowiek
był zdolny do korzystania z radości naturalnych”. Te myśli Papieża brzmią jak najlepsze życzenia w przededniu świąt Wielkiej
Nocy, a Jego kanonizacja jest doskonałym
dopełnieniem tej radości.
Tegoroczna Niedziela Miłosierdzia 27
kwietnia, jak i dni ją poprzedzające, w spo-

sób wyjątkowy zapiszą się w naszej pamięci. Tego dnia na placu Świętego Piotra w
Watykanie odbędzie się kanonizacja papieży bł. Jana XXIII i bł. Jana Pawła II.
Będzie to wielki dzień dla wszystkich, którzy kochali papieży radosnej wiary, a dla nas
Polaków dzień wdzięczności za kanonizację
papieża Polaka. Pamiętamy go jako intelektualistę, profesora, ﬁlozofa rozważającego
zagadnienia etyczne, ale jednocześnie biskupa, twardo stojącego na straży godności
człowieka wobec zagrożeń komunizmu.
Potem przyjeżdżał do Polski jako syn tej
ziemi i głowa Kościoła Katolickiego. Pamiętamy też jak żartował z młodzieżą, mając
z nią świetny kontakt mimo różnicy wieku.
Podczas jednej ze środowych audiencji,
kiedy młodzi Polacy zgromadzeni licznie na
Placu Świętego Piotra krzyczeli: „Niech żyje
Papież”, Ojciec Święty odpowiadał: „Niech
żyje młodzież”. Po kilkukrotnym powtórzeniu życzeń padających z obu stron, Jan
Paweł II oświadczył „Nie macie ze mną
szans” a młodzież przyjęła to stwierdzenie
huraganem braw.
Dopiero po śmierci Jana Pawła II, na
jego wyraźne życzenie, by wcześniej nie
ujawniać tych zdarzeń, upubliczniono, jak
wiele cudów miało miejsce za Jego wstawiennictwem podczas pielgrzymek do Polski. Poznajmy jeden z nich. Do katedry św.
Michała Archanioła i św. Floriana na
warszawskiej Pradze przyszła matka i babcia
z pięcioletnim Piotrusiem, u którego stwierdzono złośliwy guz mózgu. Rokowania były
bardzo złe. Właśnie tego dnia Ojciec Święty przewodniczył liturgii słowa w praskiej
katedrze i matka miała nadzieję, że będzie
go mogła prosić o modlitwę w intencji synka. Nie było jej to dane, więc wraz z babcią

chłopczyka napisały list do Papieża z prośbą
o modlitwę w intencji uzdrowienia chłopca.
Po jakimś czasie z Watykanu przyszła odpowiedź z informacją, że Jan Paweł II
modli się o zdrowie dla Piotrusia. Mijały dni
i wraz z upływem czasu chłopiec wracał do
zdrowia. Przeprowadzone badanie tomograﬁczne potwierdziło zniknięcie guza.
Przygotowując się do Świąt Wielkanocnych, przeżywając je w atmosferze radości
i pogody ducha warto wracać do rozważań
papieskich. U schyłku życia Jana Pawła II
została wydana książka „Pamięć i tożsamość”. Jest to reﬂeksja Ojca Świętego nad
istotą zła i dobra. Realiami, do których odwołuje się Papież snując swe rozważania,
jest rzeczywistość europejska i polska. Lektura daje czytelnikowi odpowiedź na wiele
pytań. Pozwala lepiej zrozumieć istotę dramatyzmu naszej najnowszej historii. No
i zgłębić tajemnicę nieprzebranych pokładów pokoju i radości chrześcijańskiej Jana
Pawła II, którymi obdarowywał ludzi na
całym świecie bez względu na wyznanie,
poglądy i przekonania.

Tej radości, pokoju
i pogody ducha
życzę wszystkim
mieszkańcom Bielan
na czas Świąt Wielkiej Nocy

Joanna Fabisiak
Poseł na Sejm RP

Jak żywią sportowców w Szkole
Mistrzostwa Sportowego?

P

rzeprowadzone 2 lata temu prywatyzacje szkolnych stołówek miały na
celu uzyskanie oszczędności w urzędach poszczególnych dzielnic. W artykule
pt. „Oszczędności obiadowe”, opublikowanym 20 lutego 2014 r. na łamach „Południa”, ukazały się liczne wypowiedzi rzeczników na temat zaoszczędzonych kwot po
prywatyzacji stołówek. W niektórych szkołach sportowych „rewolucja stołówkowa”
została przesunięta o rok, co pozwoliło lepiej przygotować się do zmian i ocenić
konkursowe oferty.
W Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego (na Bielanach) najlepszą okazała się
oferta ﬁrmy „Jadło jak u mamy”. Pani Ha-
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lina Perlan, właścicielka przedsiębiorstwa,
prowadziła szkolną stołówkę (w ZSS nr 50)
przez 14 lat. Jest doświadczonym technologiem żywienia zbiorowego (ponad 30 lat
w branży) i posiada wiele certyﬁkatów m.
in. o zasadach racjonalnego odżywiania w
szkołach. Wydawane na terenie placówki
posiłki zawsze były (i są nadal) smaczne,
pożywne, zbilansowane i zróżnicowane. Do
konsumpcji zachęca również estetyka podania, a jadłospis ustalany na cały tydzień
jest skrupulatnie przestrzegany. Obiady w
stołówce nadal mają przystępną cenę, choć
jest ich obecnie o 13% mniej niż w marcu
2012 czy 2013 r. Spadek liczby obiadów
jest spowodowany różnymi czynnikami (niż
demograﬁczny, zmniejszenie o jedną liczby
klas, upadek Warszawsko-Mazowieckiej
Federacji Sportu, która doﬁnansowywała
posiłki dla sportowców, czynniki indywidualne). Nie ma on natomiast powiązania z
wartością posiłków, gdyż przygotowujący
je personel nie zmienił się i nadal utrzymuje jakość na wysokim poziomie. Świeżość
posiłków wynika z przygotowywania ich na
miejscu i pozyskiwania produktów z zaufa-

nego źródła. Dodatkowo, dzięki temu nie
tracą również niezbędnych wartości odżywczych. Potwierdzenia można szukać u trenerów warszawskich klubów, którzy od
wielu lat korzystają z posiłków wydawanych w szkole. Zarówno Robert Kędziora
(UKS Kusy – lekkoatletyka), Krzysztof
Gawlikowski (OSSM – pięciobój), Zoﬁa
Walczyńska (AZS-AWF – szermierka),
Elżbieta Rączka (UKS Kusy, UKS SMS
– lekkoatletyka) jak i Jerzy Nastański
(UKS-SMS – lekkoatletyka) bardzo pozytywnie ocenili jadłospis, z którego chętnie
korzystają. Fakt, iż sami trenerzy żywią się
na terenie Szkoły Mistrzostwa Sportowego
jest wystarczającą rekomendacją wyżywienia serwowanego na terenie placówki. Należy nadmienić, że korzystających z posiłków trenerów klubów sportowych jest
znacznie więcej.
Niech wszyscy, którzy wątpili w pozytywne skutki „rewolucji stołówkowej” w
Szkole Mistrzostwa Sportowego wiedzą, że
tu nie tylko uczą, szlifują formę, ale i dobrze
żywią.

P

ostawmy sprawę jasno: trudno sobie
wyobrazić Święta Wielkanocne bez
jajek. To jak Boże Narodzenie bez
choinki. Taka prawda.
Kłaniam się pięknie, dzień dobry! To ja,
Wasz stały bielański dokumentalista. W
poprzednim felietonie rozpatrywaliśmy
istotę jajka, jego znaczenie dla nadchodzącej Wielkiej Nocy oraz sytuacje, gdzie występowało w wiodącej roli. Przyznam szczerze. Po twórczej rozmowie z moim pryncypałem, czyli Redaktorem Naczelnym, uznałem, że warto dopisać ciąg dalszy: pochylić
się nad szeroko pojmowaną symboliką
święconki. W ten sposób, jajko stało się
pretekstem do powstania dzisiejszego materiału. Jest to tym bardziej uzasadnione, że
trzymasz oto w ręku – Drogi Czytelniku –
świąteczny numer „Naszych Bielan”. Nie
pozostaje nam zatem nic innego, jak przejść
do meritum sprawy.
W Wielką Sobotę święcimy koszyczek
z pokarmami na stół wielkanocny. Stąd
bierze się nazwa: święconka. Zatem, przyjrzyjmy się jej poszczególnym elementom.
KOSZYCZEK. Powinien być tradycyjny, pleciony z wikliny, okrągły lub owalny.
Należy go wyłożyć w środku białą serwetką, na której położymy pokarmy przeznaczone do poświęcenia. Wskazana jest dekoracja bukszpanem, baziami i wiosennymi
kwiatami. Najładniej prezentują się żonkile oraz tulipany. Ich zieleń budzi w nas
nadzieję... Można także włożyć do środka
kurczaczka – symbol rodzącego się życia
oraz zajączka – radość z nadejścia wiosny,
a także... czujność. Spójrzmy teraz na zawartość koszyczka.
BARANEK. Najczęściej spotykany:
tradycyjny z cukru. Ich sprzedaż idzie pełną
parą, co sfotografowałem dosłownie tuż
przed ukazaniem się gazety. Są śliczne!
Bardzo często baranek jest także upieczony
z ciasta. Dawniej robiono go z masła (wyciśnięty z drewnianej formy), a także wosku.
W święconkach często spotykane są baranki z białej czekolady, gipsu, szkła, porcelany, a nawet (o, zgrozo!) plastikowe. Baranek
w święconce wielkanocnej posiada szczególne znaczenie. Symbolizuje Zmartwychwstanie Jezusa oraz łagodność i pokorę.
Zwyczaj poświęcenia baranka sięga VII w.,
a ustawianie go na stole wprowadził w XIV
wieku Papież Urban V. W Polsce wielkanocnego baranka nazywano Agnuszkiem
(łac. Agnus Dei – Baranek Boży – Chrystus)
i pojawił się w XVII w. Nazwa bywa czasem
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mylona z woskowym medalikiem Agnuskiem, gdzie na rewersie widnieje wizerunek baranka. Stojąc na wielkanocnym stole
poświęcony baranek uzmysławia, że Jezus
umarł na krzyżu, a następnie Zmartwychwstał, aby odkupić nasze grzechy.
CHLEB. Do święconki najczęściej
wkładamy „piętkę” czyli „przylepkę” chleba lub kilka jego kromek, ewentualnie specjalnie pieczony na tę okazję mały bochenek. W Eucharystii postać chleba wyraża
Ciało Pańskie, które jest pokarmem dla
naszych dusz. Chleb traktowany jest jako
szczególny dar od Boga. Wszakże modlimy
się... o chleb nasz powszedni. Jest on też
symbolem codziennych potrzeb: spokojnej
egzystencji, dobrobytu i poczucia bezpieczeństwa czy wreszcie, tradycyjnej, staropolskiej gościnności. W Polsce od zawsze
wpajano nam poszanowanie dla chleba, aby
go nie marnować. W tym miejscu – nie bez
racji – natychmiast przypomniał mi się
fragment wiersza Cypriana Kamila Norwida: „Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla
darów Nieba... Tęskno mi, Panie...”
JAJKO. Powinno być świeże i dorodne,
co zostało szeroko opisane w poradniku
zamieszczonym w poprzednim numerze
„NB”. Teraz w najważniejszym skrócie.
Jajko jest wielce istotną częścią koszyków
ze święconką oraz stołów wielkanocnych.
To symbol płodności, żywotności, odradzania życia, zwycięstwa nad śmiercią, ciągłości istnienia... Podczas świąt wielkanocnych
występuje też jako pisanki, kraszanki i
drapanki: ślicznie farbowane i zdobione w
przemyślne wzory. Każda część naszego
kraju ma indywidualne sposoby dekorowania, ale te rozważania zostawmy chwilowo
etnografom. Reasumując: dzielenie się jajkiem i składanie życzeń przy wielkanocnym
stole, służy odnowieniu oraz umocnieniu
więzi rodzinnych, a także sąsiedzkich. Wyraża intencję zgody, wzajemnego zrozumienia, poczucie wspólnoty, siły i jedności.
WĘDLINA. Należy kupić świeżą, w
dobrym gatunku, oczywiście uwzględniając
możliwość naszego portfela. Mówiąc nieco
przyziemnie: nie o to chodzi, by było jej
dużo, ale by było smacznie i zdrowo. Wędlina w święconce symbolizuje płodność,
dostatek i zamożność całej naszej rodziny.
W świątecznym koszyczku mogą się znaleźć jej rozmaite gatunki. Najpopularniejsza
pośród Bielańczyków (i nie tylko) jest obecność kawałka kiełbasy. Ponadto w święconkach pojawia się: szynka, polędwica, boczek
czy kawałeczek słoniny. Nie należy jednak
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Nasza Bielańska Święconka
Czyli abc zawartości koszyczka, na okoliczność Wielkiej Nocy
czynione i nie tylko...
zbytnio przesadzać z ilością czy wielkością
wędlin, gdyż nie starczy miejsca w święconce na inne niezbędne pokarmy.
SÓL – PIEPRZ – CHRZAN. Obecność
tych składników w święconce wielkanocnej
posiada również wymiar symboliczny. Mówiąc najkrócej; chrześcijanie są „solą” naszej ojczystej ziemi. Sól nie tylko dodaje
stosownego smaku potrawom, ale jest niezbędnym do życia składnikiem mineralnym.
Oprócz tego, od zarania dziejów jest znakomitym, naturalnym konserwantem żywności. W wielkanocnej święconce symbolizuje ochronę człowieka przed zepsuciem
(moralnym), prostotę życia, dar oczyszczania i prawdy. W tradycji ludowej, chleb i sól
wyrażają nie tylko skromność, ale poczucie
bezpieczeństwa i przede wszystkim – naszą
gościnność. Przecież wita się nimi na progu
domostwa gości, a także młodożeńców, co
tak pięknie uwieczniono w licznych dziełach literackich. Pieprz czarny symbolizuje
gorycz ziół, które Żydzi dodawali do sosu,
a w nim maczali kawałki mięsa paschalnego baranka. Chrzan w święconce może
występować w postaci całego korzenia,
bądź utarty. Symbolizuje krzepę, zdrowie,
rześkość i witalność.
SER. W naszej święconce wielkanocnej
jego obecność jest niezbędna. Może to być
zarówno ser twarogowy, ser żółty czy prawdziwy oscypek. W ten ostatni najlepiej jest
zaopatrzyć się na targowisku u sprawdzonego i znanego już sobie sprzedawcy. Ser
symbolizuje odwieczną więź człowieka z
otaczającą go naturą (mleko od przydomowych zwierząt) jak również wszelką zdrowotność zarówno dla nas jak i naszej hodowli.
CIASTO. Najczęściej spotykanym w
święconce ciastem domowego wypieku jest
babka wielkanocna. To tradycyjne ciasto
drożdżowe o charakterystycznym, stożkowym kształcie, obﬁcie polane lukrem. Inne,
jakże typowe ciasto wielkanocne to – mazurek. Bardzo słodki, stosunkowo cienki,
na dość kruchym spodzie z masą np. orze-

chową czy migdałową, pokryty lukrowaną
polewą, dekorowany bakaliami. W święconkach pojawia się oczywiście makowiec
czy pachnący, aromatyczny staropolski
piernik na miodzie z korzennymi przyprawami. Obecność ciasta wśród poświęcanych
pokarmów symbolizuje umiejętność dbania
o nasze domowe ognisko oraz wszelki dobrobyt i radość życia.
O właśnie! Radość życia. Kończąc już
z wolna, czas na krótki rys historyczny,
który obiecałem na początku. Za czasów
PRL nie było łatwo. Nie tak jak teraz: idziesz
– i masz. Nic z tych rzeczy. W państwowych
sklepach „królowała” wieczna serwolatka,
pasztetowa, kaszanka i kiełbasa zwyczajna.
Choć i ta ostatnia szybko znikała z haków.
Od wielkiego dzwonu, a raczej od święta,
„rzucano” do sklepów lepszy towar. Dotyczyło to przede wszystkim szynki, polędwicy, baleronu i rzadko wtedy widywanych
bananów, cytryn oraz pomarańczy. Często
bywało, że egzotyczne cytrusy nie zdążyły
traﬁć przed świętami na czas do sklepów,
choć gazety „optymistycznie” donosiły, że
trwa już ich intensywny wyładunek ze statku „Nowotko”... I dalej: mimo przejściowych trudności, handel wychodząc naprzeciw przedświątecznemu zapotrzebowaniu
klasy robotniczej i inteligencji pracującej,
dokona głębokich starań na odcinku zaopatrzenia etc., etc.
Starania przedświąteczne i owszem,
ale... czyniły bielańskie kobiety! Kto przeżył ten czas, dokładnie wie o czym mówię.
Ich inwencja i poświęcenie były olbrzymie,
bo potrzeba chwili to matka wynalazku. Na
bielańskie domowe wykorzystanie, intensywnie wekowano, robiono we własnym
zakresie przetwory i marynaty (soki, dżemy,
ogórki, grzybki itd.), a już pieczenie ciast
było naturalne i oczywiste. Szczególnie na
Wielkanoc i Boże Narodzenie. Kupienie
ciasta w państwowym sklepie na święta
stanowiło dyshonor dla każdej szanującej
się bielańskiej gospodyni. Bo co tu porównywać? O czym my w ogóle mówimy?
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O seryjnym zakalcu? Czy pieczonym w
domowym piekarniku z sercem smakowitym cieście? Rzecz bezcenna w każdym
wymiarze. Tu, nieco przekornie, można
„podziękować” minionemu ustrojowi za
niedostatki, dzięki którym – radząc sobie
jak kto mógł – podtrzymywano kulinarne
tradycje naszych przodków.
Na koniec, warto wspomnieć słów kilka
o ówczesnym wielkanocnym klimacie.
Często bywało tak, że rodzice zajęci byli
przygotowaniem do świąt, więc ze święconkami wysyłali do kościoła swe dzieci. Umawialiśmy się wtedy podwórkowym stadem,
co było fajne, a nawet intrygujące. Dziewczęta szły całkiem na poważnie, a chłopcy
bardziej hi, hi, taki wiek. Po drodze do
drewnianego kościółka św. Zygmunta na ul.
Daniłowskiego chodniki były niemiłosiernie krzywe i zdarzało się, że ktoś ﬁkał koziołka, a zawartość święconki wypadała.
Najczęściej toczyły się jajka. Trzeba było
ładnie je oczyścić, ułożyć całość od nowa i
szło się dalej. Nagminne było (po drodze)
lizanie cukrowego baranka i czasem, hmm..,
docierał niezbyt kompletny. No i tak to było
z tymi święconkami.
Potem następował ciąg dalszy świąt.
Czyli „walenie” o godz. 6 rano pod kościołem z kalichlorku, strzelanie z klucza, korkowca itp. Na chwałę Pana oraz by tradycji
stało się zadość. Aczkolwiek przyznam, że
akurat od tej „pirotechniki” trzymałem się
z dala. Nie kusiło mnie to zupełnie. Tak
samo w lany poniedziałek. Bieganie z butelkami i wiadrem po podwórku oraz ulicy,
mocno mnie mierziło. Wydawało się głupie,
a już lanie wody z balkonów na głowy
przechodniów – co wielokrotnie widziałem
– trąciło knajactwem w najgorszym wydaniu. Nie mającym ze świętami i tradycją nic
wspólnego.
Na szczęście, tak pojmowany „obyczaj”
już zanika, z czego cieszę się bardzo na
okoliczność Wielkiej Nocy i w ogóle. Alleluja!
Leszek Rudnicki
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BEZPIECZEŃSTWO
Podziel się 1% podatku
Wyszukiwarka pozostałych OPP zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowniczym jest dostępna na stronie internetowej
Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem:
www.opp.ms.gov.pl.

1. Akademickie Stowarzyszenie Katolickie
Soli Deo; tel. 22 564 86 42, prezes@solideo.
pl, www.solideo.pl; KRS: 0000145611
2. Bielańskie Stowarzyszenie Rodzin
Osób Niepełnosprawnych; tel. 22 633 16
58, 692 859 922, bsron_stowarzyszenie@
interia.pl; KRS: 0000012340
3. Federacja Caecilianum; tel. 22 561 01
38, prezes.zg@caecilianum.eu, www.caecilianum.eu; KRS: 0000071157
4. Fundacja - Przygoda z Edukacją; tel.
604 838 626, m.godzisz@przygodazedukacja.org.pl, przygodazedukacja.org.pl; KRS:
0000203893
5. Fundacja „Malwa”; tel. 22 669 49 61,
dom@fundacjamalwa.pl, www.fundacjamalwa.pl; KRS: 0000046916
6. Fundacja „Nauka i Praca” Sióstr Imienia Jezus; tel. 22 833 65 70, siostry.im.jezus@gmail.com, www.marylki.opoka.org.
pl; KRS: 0000205562
7. Fundacja „Pro Musica Viva”; tel. 22
834 84 65, musica@vp.pl, www.pmv.org.
pl; KRS: 0000045491
8. Fundacja „Świat na TAK”;tel. 22 629
35 75, fundacja@swiatnatak.pl, www.swiatnatak.pl; KRS: 0000081518
9. Fundacja „Światło”: Akademia Walki
z Rakiem Oddział Warszawa; tel. 22 633 98
54, 661 411 520, awzr.warszawa@gmail.
com, www.awzr.pl; KRS: 0000183283
10. Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”; tel. 22 833 88 88, 486 96 99, fundacja@
dzieciom.pl, www.dzieciom.pl; KRS:
0000037904
11. Fundacja Ewy Błaszczyk Akogo; tel.
22 832 19 13, fundacja@akogo.pl, www.
akogo.pl; KRS: 0000125054
12. Fundacja im. Karola Eugeniusza Lewakowskiego; tel. 601 485 598, 601 208
669; KRS: 0000150136
13. Fundacja Pomocy Bliźniemu „Credo”; tel. 604 274 100, www.okruchydobra.
pl; KRS: 0000072469
14. Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową; tel. 22 834 06 74,
fundacja@fundacja.net, www.fundacja.net;
KRS: 0000079660
15. Fundacja Pomocy Osobom Upośledzonym Umysłowo „Dom”; „tel. 22 835 40
87, fundacja@fundacjadom.pl, www.fundacjadom.pl; KRS: 0000035828
16. Fundacja Pomocy Przewlekle i Nieuleczalnie Chorym „Jedni Drugim”; tel. 500
203 464, www.jednidrugim.pl; KRS:
0000287052
17. Instytut Inicjatyw Pozarządowych;
instytut@ngos.pl, www.ngos.pl; KRS:
0000245554
18. Kwiat Kobiecości - Ogólnopolska
Organizacja na Rzecz Walki z Rakiem
Szyjki Macicy; tel. 22 832 24 06, biuro@
kwiatkobiecosci.pl, www.kwiatkobiecosci.
pl; KRS: 0000285740
19. Nie Tylko Myśl; fundacja@nietylkomysli.pl, www.nietylkomysl.pl; KRS:
0000309519
20. Polski Związek Niewidomych, PZN
Warszawa Żoliborz; tel. 22 831 33 83, 831

22 71, pzn@pzn.org.pl, www.pzn.org.pl;
KRS: 0000042049
21. Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie;
tel. 22 663 63 45, zgptpiel@gmail.com,
www.ptp.na1.pl; KRS: 0000065610
22. Pro Paribus - dla Równych; tel. 22
835 09 96; KRS: 0000242295
23. Prymasowska Fundacja im. Kardynała Augusta Hlonda; tel. 22 839 06 90; KRS:
0000106916
24. Przywrócić Dzieciństwo Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”: Ognisko Bielany; tel. 22 635 08 32, 609 429 255, dziadeklisiecki@poczta.onet.pl, www.dziadeklisiecki.org; KRS: 0000073376
25. Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”,
Centrum Inicjatyw Loklanych „Wrzeciono”; tel. 22 619 85 01, stowarzyszenie@
otwartedrzwi.pl, www.otwartedrzwi.pl;
KRS: 0000080010
26. Stowarzyszenie „Warszawski Klub
Jeździecki”; tel. 22 834 71 63; KRS:
0000288731
27. Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie; tel. 22 835 48 90, absolwent@awf.edu.
pl, www.absolwenci.awf.waw.pl; KRS:
0000194157
28. Stowarzyszenie Pomocy dla Starszej
Generacji „Vis Major”; tel. 22 833 05 66;
KRS: 0000131627
29. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom
„Gniazdo”; tel. 22 834 53 31, spdgniazdo@
poczta.onet.pl; KRS: 0000114324
30. Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich; tel. 22 828 54 83, spch@spch.
pl, www.spch.pl; KRS: 0000023117
31. Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli „Aktywna Szkoła”; tel. 22 834 65 68;
KRS: 0000239602
32. Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu
„Usłyszeć Świat”; tel. 22 353 89 61, 604
161 333, stow.usl.sw@aster.pl, uslyszecswiat.org.pl; KRS: 0000019410
33. Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów
Osób z Zespołem Downa „Bardziej Kochani”; tel. 22 663 40 43, info@bardziejkochani.pl, www.bardziejkochani.pl; KRS:
0000032355
34. Stowarzyszenie Terapeutów; tel. 22
670 02 97, terapeuci@ngo.org.pl, www.
terapeuci.ngo.org.pl; KRS: 0000180500
35. Towarzystwo „Nasz Dom”; tel. 22 834
60 53, 834 37 12, biuro@naszdom.org.pl,
towarzystwonaszdom.pl; KRS:
0000050053
36. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Środowiskowe Ognisko Wychowacze „Bielany”;
tel. 22 826 27 15, biuro-tpd@tpd-maz.org.pl,
www.tpd-maz.org.pl; KRS: 0000134684
37. Transfuzja, Fundacja na Rzecz Osób
Transpłciowych; tel. 601 244 464, www.
transfuzja.org, KRS: 0000309669
38. Warszawskie Stowarzyszenie Amazonek; tel. 22 833 20 62, ambiel@wp.pl,
a m a z o n k i @ b o k - b i e l a n y. e u ; K R S :
0000288323
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uż przed 9 rano w dniu 19 marca do
Straży Miejskiej wpływa elektryzująca
informacja o kobiecie idącej o kulach,
jezdnią mostu Marii Skłodowskiej-Curie, w
stronę Pragi. Dyżurny natychmiast na miejsce
wysyła patrol, który w połowie mostu odnajduje kobietę, którą omijają jadące z dużą
prędkością samochody. Kiedy strażnicy do
niej podbiegli, zobaczyli, że pani jest bardzo
wystraszona i zagubiona. Okazało, że nie
tylko ma problemy z poruszaniem się, ale i
niedowidzi. Właśnie dlatego znalazła się w
tak niebezpiecznym miejscu. Kobieta została
zaproszona do radiowozu. Tam ustalono, że
ma 88 lat i w dniu dzisiejszym umówione
badanie w Szpitalu Praskim, ale niestety
zgubiła się i zdenerwowała. Strażnicy zawieźli ją do szpitala. Tam w porozumieniu z personelem udało się przyspieszyć jej badanie.
Ponieważ pani nie ma nikogo, kto mógłby się
nią zaopiekować i odwieźć do domu, funkcjonariusze poczekali i po badaniu odwieźli
ją do domu na Bielany. W tej historii zaskakujące jest to, że nikt z jadących przez most
nie zatrzymał się i nie pomógł kobiecie, a
przecież mogło dojść do wypadku.
W miesiącu marcu uczniowie obchodzili
dzień wagarowicza przypadający w pierwszym dniu kalendarzowej wiosny. Tradycyjnie niektórzy z nich postanowili spędzić ten
dzień poza murami szkoły, niestety bardzo
często korzystając z używek takich jak papierosy czy alkohol. Starając się ograniczać te
negatywne zjawiska, strażnicy przeprowadzili działania akcyjne ukierunkowane na przeciwdziałanie przejawom demoralizacji wśród
dzieci i młodzieży, kontrolując miejsca w
których wagarowicze mogli się gromadzić,
czyli kawiarenki, parki i lasy miejskie. Efektem naszych działań było podjęcie 23 interwencji wobec osób nieletnich.
Jak pokazują statystyki na Bielanach coraz mniej jest zdarzeń dotyczących zakłócania
porządku w miejscach publicznych, ale nie

brakuje amatorów spożywania alkoholu pod
chmurką w takich miejscach jak ulice, place
i parki. Tylko w pierwszym kwartale tego roku
na terenie Bielan strażnicy ukarali mandatami
647 osób, kolejnych 319 pouczyli oraz w 41
przypadkach skierowali wnioski o ukaranie
do sądu rejonowego. Sporo jest też osób,
które nadużywają tego trunku i mają problemy z dotarciem do miejsca zamieszkania. W
tym okresie nasze patrole doprowadziły do
domu lub Stołecznego Ośrodka dla Osób
Nietrzeźwych aż 326 osób. Prowadzone przez
nas działania ukierunkowane na egzekwowanie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi,
obejmują także kontrole placówek zajmujących się dystrybucją alkoholu, gdyż zdarzają
się przypadki jego sprzedaży osobom nieletnim, czy nawet sprzedaży bez wymaganego
zezwolenia. Z taką sytuacją spotkaliśmy się
na początku kwietnia w trakcie kontroli jednego ze sklepów na ul. Reymonta. Jak się
okazało w rozmowie ze sprzedawcą, właścicielka wyjechała za granicę i zapomniała
dopełnić obowiązku uzyskania odpowiedniej
zgody. Teraz sprawą zajęła się Policja.
Na zakończenie chciałbym wspomnieć o
coraz powszechniejszym zjawisku kradzieży
metalowych elementów infrastruktury drogowej, w tym pokryw do studzienek burzowych
i kanalizacyjnych. Z informacji uzyskanej z
Zarządu Dróg Miejskich wynika, że najwięcej
takich zdarzeń na Bielanach miało miejsce na
ul. Estrady. W wyniku naszych działań, w tym
zakresie ujawniono na ul. Wólczyńskiej skup
złomu działający bez wymaganego zezwolenia. Obecnie sprawa została przekazana do
dalszej realizacji przez Urząd Dzielnicy Bielany, który podejmie decyzje w sprawie nałożenia pieniężnej kary administracyjnej,
która zgodnie z ustawą o odpadach może
wynieść od tysiąca do miliona złotych.
Maciej Świątek
Z-ca Naczelnika Oddziału

Skontaktuj się
ze swoim dzielnicowym!

Poniżej prezentujemy kolejną cześć listy dzielnicowych, którzy są przyporządkowani do danego
adresu na Bielanach, z wykazem numerów ich telefonów. Kontakty uporządkowane są wg alfabetycznego wykazu ulic. W następnych numerach „Naszych Bielan” pojawi się dalsza część wykazu.

Jarosław Jaskłowski, tel. (22) 603-22-72, tel.
● Ul. Łomiańska 3-51, 4-32 - asp. Michał
kom. 600-997-401
Roszkiewicz, tel. (22) 603-22-68, tel. kom.
● Ul. Marymoncka 125-137/139 - st. asp. Ja600-997-402
rosław Jaskłowski.
● Ul. Magiera 15-25a - mł. asp. Przemysław
Grudek, tel. (22) 603-22-67, tel. kom. 600– Marymoncka 40- 42 - st. asp. Jarosław
997-308
Jaskłowski, tel. (22) 603-22-72, tel. kom.
● Ul. Magiera 1-11, 4-16 - mł. asp. Grzegorz
600-997-401.
Traczyk, tel. (22) 603-22-82, tel. kom. 600– Marymoncka 2-16 - asp. Michał Rosz997-787
kiewicz, tel. (22) 603-22-68, tel. kom.
● Ul. Magiera 16a-30 - mł. asp. Przemysław
600-997-402.
Grudek, tel. (22) 603-22-67, tel. kom. 600– Marymoncka 49-87 - mł.asp. Stani997-308
sław Treter, tel. (22) 603-22-12, tel. kom.
● Ul. Makuszyńskiego - mł. asp. Grzegorz
600-997-282.
Traczyk, tel. (22) 603-22-82, tel. kom. 600– Marymoncka 89-105 - st. sierż. To997-787
masz Szelągowski, tel. (22) 603-22-65,
● Ul. Makuszyńskiego 8-10 - st. sierż. Janusz Huza,
tel. kom.600-997-396.
tel. (22) 603-22-68, tel. kom. 600-997-268
Redakcja
● Ul. Marii Kazimiery 121, 123 - zastępstwo

Radosnych Świąt Wielkanocnych
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ak co roku zachęcamy czytelników
„Naszych Bielan” do przekazania 1%
swojego podatku na rzecz Organizacji
Pożytku Publicznego.
Poniżej publikujemy listę organizacji,
które mają swoją siedzibę na Bielanach.

Z notatnika
Miejskiego Strażnika
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UKSW i AWF
Bieg Pamięci w Palmirach

kademia Wychowania Fizycznego
Józefa Piłsudskiego w Warszawie,
która w tym roku obchodzi jubileusz
85-lecia, jest Honorowym Patronem wydarzenia „Bieg Pamięci w Palmirach”.
Wyjątkowe miejsce, termin i oprawa
wyjątkowego biegu upamiętniającego wyjątkowych ludzi. 21 czerwca 2014 r. 500
biegaczy odda hołd poległym w Lesie Palmirskim. 5-kilometrowy bieg odbędzie się
późnym popołudniem, start o godz. 18.00
obok parkingu leśnego w Palmirach. Meta
tuż obok muzeum i cmentarza. Zawodnicy
będą mieli możliwość zwiedzać Muzeum,
obejrzeć niepublikowany do tej pory ﬁlmik
z Januszem Kusocińskim – olimpijczykiem
i absolwentem CIWF-AWF Warszawa oraz
wziąć udział w symbolicznej uroczystości.

Organizatorzy zadbają o wyjątkową
oprawę imprezy, a opłata startowa zostanie
przekazana dla Fundacji Centrum Edukacji
Olimpijskiej.
Dla mniej wysportowanych przygotowano marszobieg na dystansie 300 m, w którym
będzie można uczestniczyć ramię w ramię
z polskimi Olimpijczykami.
Zgłoszeń można dokonywać drogą
elektroniczną w terminie do 18 czerwca
2014 r. oraz osobiście w dniu zawodów w
biurze imprezy (w przypadku wolnych
miejsc).
Serdecznie zapraszamy do udziału! Więcej informacji i zapisy na stronie internetowej: www.biegpalmiry.pl. Impreza odbędzie
się pod patronatem medialnym stacji TVP.
INFO.
Ewa Bujalska

Nowości Wydawnictwa UKSW
Kanonizacja Jana Pawła II
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Okolicznościowe sympozjum na UKSW

Fot. Arch. UKSW

kwietnia 2014 r., pod honorowym patronatem ks. kard. Kazimierza Nycza, Metropolity Warszawskiego,
Wielkiego Kanclerza UKSW, w Auli im.
Jana Pawła II na Uniwersytecie Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, odbyła się druga część uroczystego sympozjum
z okazji kanonizacji Jana Pawła II. Część
pierwsza miała miejsce 2 kwietnia 2014 r.
w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Rozpoczynając uroczystość Jego Magniﬁcencja Rektor UKSW ks. dr hab. Stanisław Dziekoński, prof. UKSW, powitał
wszystkich dostojnych Gości w imieniu
swoim, współgospodarza uroczystości –
Jego Magniﬁcencji Rektora SGGW prof.
dr. hab. Alojzego Szymańskiego oraz Senatów obu Uczelni. Ksiądz Rektor przypomniał dzień przyjęcia Doktoratu Honoris
Causa przez Jana Pawła II oraz nawiązał
do Jego słów: „Przyjmuję ten doktorat w
nadziei, że Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego będzie coraz bardziej wszechstronnie się rozwijał i stawał dynamicznym
ośrodkiem naukowym i kulturalnym”.
Następnie, ks. kard. Kazimierz Nycz,

pogratulował UKSW i SGGW wspólnego
przedsięwzięcia w kontekście zbliżającej się
kanonizacji Jana Pawła II.
Minister Jacek Michałowski, Szef Kancelarii Prezydenta RP zwrócił uwagę, że
kanonizacja Jana Pawła II przypada w roku
ważnej dla Polaków 25. rocznicy wyborów
z 1989 r., które otworzyły drogę do polskiej
wolności. „Ojciec Święty uczył nas jak z
wolności korzystać... Był papieżem wolności
nie tylko dla Polaków”.
Prof. dr hab. Alojzy Szymański, Rektor
SGGW podkreślił, że Jana Pawła II kochali zarówno wierzący jak i niewierzący. Nazwał Ojca Świętego człowiekiem nauki,
wielkim myślicielem i pedagogiem.
Ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski wygłosił wykład: „Misja uniwersytetu
w nauczaniu Jana Pawła II”, w którym
wielokrotnie nawiązywał do słów Ojca
Świętego skierowanych do młodzieży akademickiej całego świata.
Uroczystość uświetnił występ chóru
UKSW, pod batutą ks. prof. dr. hab. Alojzego Szymonika.
Na zakończenie sympozjum jego uczestnicy wspólnie zaśpiewali „Barkę”, ulubioną
pieśń Ojca Świętego. Sympozjum towarzyszyła wystawa zdjęć Jana Pawła II z uroczystości wręczenia dyplomu Doktora Honoris Causa, która
obyła się 15 grudnia 2001 r. na Watykanie.
Sympozjum zorganizowano z inicjatywy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego, dwóch warszawskich Uczelni, które uhonorowały
Jana Pawła II największym wyróżnieniem jakie Uczelnia może oﬁarować
– Doktoratem Honoris Causa.

Ks. dr hab. Stanisław Dziekoński
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Agnieszka Pawlak

● Anna Krasowska, Od Zielonego Balonika do Potem. Komizm słowny w kabarecie literackim.
Książka jest studium polskiego kabaretu
artystycznego, jego miejsca w kulturze oraz
wytworzonych w jego kręgu językowym
mechanizmów komizmotwórczych. Z pewnością zainteresuje językoznawców, literaturoznawców, teatrologów i kulturoznawców
oraz czytelników, którym nieobce są takie
nazwiska, jak: Tadeusz Boy-Żeleński, Julian Tuwim, Antoni Słonimski, Jan Brzechwa, Andrzej Bursa, Sławomir Mrożek
oraz kabarety: Qui Pro Quo, Momus, Zielony Balonik, Piwnica pod Baranami, Kabaret
Starszych Panów, Dudek
czy Potem.
ISBN 978-83-6418120-7
Format: A-5
stron: 315
oprawa: miękka
cena 29 zł
rok wyd. 2013
* * *
● Ks. Józef Mandziuk, Historia Kościoła Katolickiego na Śląsku, tom IV, cz. 2.
Kolejny tom tej wyjątkowej serii, obejmujący czasy najnowsze
(1976-2004).
ISBN 978-83-6418109-2
Format: B-5
stron: 568
oprawa: miękka
rok wyd. 2014
* *

T

● Anna Kozłowska, Od psalmów słowiańskich do rzymskich medytacji. O stylu
artystycznym Karola Wojtyły.
Rozprawa Anny Kozłowskiej jest pierwszym tak obszernym i wieloaspektowym
opracowaniem naukowym, którego przedmiot stanowi twórczość literacka Karola
Wojtyły. Autorka koncentruje się na problematyce stylistycznej, starając się dowieść,
że Wojtyła stworzył „pewien projekt języka
poetyckiego, oryginalny
i mający oddawać światoodczucie poety”.
ISBN 978-83-6418126-9
Format: A-5
stron: 362
oprawa: miękka
cena 32 zł
rok wyd. 2013
* * *
● Religijność w dobie popkultury.
Zbiór niezwykle ciekawych artykułów,
których autorzy dotykają problemów relacji
pomiędzy religią a kulturą popularną. Ciekawa pozycja dla wszystkich, którzy interesują
się religią i jej miejscem
w nowoczesności.
ISBN 978-8364181-35-1
Format: A-5
stron: 362
oprawa: twarda
rok wyd. 2013
Pełna oferta wydawnicza na stronie
www.wydawnictwo.uksw.edu.pl.
*

Psychologia nie gryzie!!
Pochłania w całości!!

akim hasłem Koło Naukowe Studentów Psychologii z UKSW zaprasza
na Piknik Psychologiczny, który odbędzie się 23 i 24 maja na Kampusie przy
ul. Wóycickiego 1/3 w bud. nr 14 (Instytut
Psychologii). Sami studenci mówią o pikniku, że jest to jedyne miejsce, gdzie można
poznać prawdziwe oblicze psychologii.
Zapraszają na wykłady o tematyce dotyczą-

27 kwietnia kanonizacja bł. Jana Pawła II

cej poznania drugiego człowieka, szkolenia
rozwojowe przygotowane przez profesjonalnych trenerów. A do tego koncert zespołu DeSygnat, składającego się ze studentów
psychologii i jak na prawdziwy piknik przystało – grill i zabawy dla najmłodszych. Czy
jesteś licealistą, studentem, czy dorosłym;
nie może Cię tam zabraknąć!
Mikołaj Stolarski
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dokumentów oraz kronik, będących
w posiadaniu Bielańskiego Ośrodka
Kultury wynika, że korzenie Ośrodka
przy ul. Goldoniego 1 sięgają roku 1950,
kiedy to przedwojenne tradycje majówek na
Bielanach nabrały form zorganizowanej
rozrywki i rekreacji. Były więc Park Kultury na Bielanach, Centralny Park Kultury,
Dzielnicowe Centrum Kultury Robotniczej
Bielany, Dzielnicowy Ośrodek Kultury i od
1995 r. Bielański Ośrodek Kultury. Siedziba
przy ul. Goldoniego została pozyskana w
latach 70-tych, gdy rosło już na dobre osiedle Wawrzyszew, jeszcze w granicach dzielnicy Żoliborz. W 2003 r. BOK wzbogacił
się o nowy obiekt w osiedlu Wólka Węglowa przy ul. Estrady 112, będący efektem
współpracy lokalnego samorządu i władz
samorządowych dzielnicy.

Przedstawiamy jednostki organizacyjne dzielnicy
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Fot. Arch. BOK

Podstawy i zakres działalności BOK
– Bielański Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. Terenem działania BOK-u
jest obszar m.st. Warszawy, a w szczególności dzielnica Bielany. Mimo zadań wiążących się z rolą instytucji „dzielnicowej”
cenimy sobie również fakt, że jesteśmy
postrzegani przez mieszkańców najbliższych osiedli jako „nasz Klub” – podkreśla
dyrektor BOK-u Jarosław Bobin.
Zadania z zakresu zaspakajania potrzeb
kulturalnych BOK realizuje w szczególności
przez organizację imprez – koncertów muzyki operetkowej, folkowej, piosenki aktorskiej. Grane są spektakle teatralne (m.in.
monodramy, komedie), realizowane wystawy (malarstwo, fotograﬁa, rękodzieło), prelekcje (np. cykl Spotkania z podróżnikiem),
spotkania z wybitnymi osobowościami kultury (recitale, spotkania autorskie). – Znani
jesteśmy z realizacji projektów interdyscyplinarnych łączących przekaz wiedzy o kulturach świata z koncertami i wystawami –
Wieczory Międzynarodowe i cykl koncertowy Muzyczne Podróże. Imprezy te wielokrotnie są organizowane we współpracy z
ambasadami. Zapraszamy na Bielańskie
Dancingi czyli potańcówki przy muzyce na
żywo. Organizujemy imprezę plenerową
Bielański Piknik przy Stawach Brustmana z
bogatym programem animacyjnym, koncertem na scenie plenerowej, kiermaszem rozmaitości. Od 10 lat w okresie przez świętami
Wielkanocnymi organizujemy dwudniową
imprezę Kaziuki na Bielanach z kiermaszem
sztuki ludowej, rękodzieła, potraw regionalnych oraz programem folklorystycznym –
wylicza dyrektor Bobin.
Szczególne miejsce w działalności
Ośrodka zajmują projekty skierowane do
najmłodszych mieszkańców Bielan. Organizowane są tu cykliczne imprezy (Dwie
godziny dla Rodziny, Podróżniczek), podczas których spektakle teatralne są głównym
punktem programu a „rodzinne” współdziałanie przy zajęciach plastycznych i papieroplastyce tworzy radosny klimat. Dla najmłodszych organizowane są zajęcia taneczne (Teatr Tańca – taniec współczesny), nauka
gry na instrumentach, interdyscyplinarne
(np. Warsztaty z Tygryskiem dla dzieci w
wieku 1 – 3 lat) łączące zabawę z działaniami artystycznymi i adaptacyjnymi przygotowującymi dzieci do wejścia w grupę rówieśniczą. Od kilku lat Ośrodek współpra-

Bielański Ośrodek Kultury

cuje z Filharmonią Narodową
Animatorów Kultury Bielańskiej
przy organizacji koncertów eduRady Seniorów organizuje w
kacyjnych dla dzieci ze szkół
BOK prelekcje historyczne. Syspodstawowych. Koncerty pretematycznie spotykają się seniozentują muzykę polską oraz z
rzy w ramach Klubu Seniora.
innych regionów świata, przeBOK przy Estrady 112
kazują słuchaczom wiadomości
z zakresu historii muzyki, prePlacówka przy ul. Estrady
zentują różne gatunki muzyczne
prowadzi działalność na rzecz
(jazz, musical, teatr muzyczny,
mieszkańców osiedla Wólka Węklasyka). Od ponad roku prowaglowa, ale zaglądają tam również
dzone są zajęcia interdyscypliinni mieszkańcy Bielan. Specjanarne dla dzieci ze szkoły podlizuje się w warsztatach cerastawowej pod nazwą Szkoła
micznych (projekt Świat gliny
Jarosław Bobin podczas spotkania z aktorką Teresą Lipowską dla całej rodziny), filcowania,
Muz, łączące przekaz wiedzy o
dziedzinach sztuki z doświadczeniem two- sytetu Trzeciego Wieku skierowany do osób malowania na jedwabiu. Prowadzone są tu
rzenia. Dzieci zwiedzają wystawy, spotyka- poszukujących możliwości rozwoju wła- regularne zajęcia plastyczne dla dzieci w
ją się z twórcami, rysują, tańczą, ekspery- snych zainteresowań i poszerzania wiedzy wieku szkolnym oraz projekt zajęć plastyczmentują z fotograﬁą.
o kulturze, sztuce, historii, literaturze, róż- nych dla dzieci małych pt. „Plastyka dla
Młodzież przyciągają zajęcia taneczne nych dziedzinach artystycznych. Dla uczest- Smyka”. Bardzo aktywnie działa sekcja
Stage Fusion (taniec nowoczesny i musica- ników tego projektu organizowane są wy- tkactwa artystycznego, realizując wystawy
lowy) oraz zajęcia rysunku i malarstwa pt. kłady w siedzibie BOK na ul Goldoniego 1, zbiorowe przy Estrady i w innych instytu„Studium z natury”, na których można w Zamku Królewskim, w Pałacu w Łazien- cjach kultury. Kolejna już wkrótce będzie
przygotować swoją „teczkę” do szkoły lub kach. Pracują trzy grupy zaawansowania miała miejsce w Art. Bemie – dzielnicowym
uczelni artystycznej. BOK patronuje także lektoratu j. angielskiego, lektorat j. hiszpań- domu kultury na Bemowie. Dorosłym i
drodze artystycznej zespołu wokalno-instru- skiego, zajęcia rysunku i malarstwa oraz młodzieży BOK proponuje tu warsztaty
mentalnego Haven o typowo rockowej tańców w kręgu. Organizowane są warszta- tańca brzucha. Organizowane są też lektoraproweniencji.
ty treningu pamięci, kursy komputerowe, ty – jęz. angielskiego dla dorosłych, jęz.
Ośrodek ma starannie przygotowaną tematyczne wyjazdy warsztatowe.
francuskiego dla dzieci. Prowadzona jest
ofertę zajęć artystycznych i hobbystycznych
Ośrodek w swojej działalności nie za- nauka gry na gitarze dla dzieci i młodzieży.
Niesłabnącym zainteresowaniem cieszy
dla dorosłych mieszkańców. Dużym wzię- myka się tylko do działań wyznaczonych
ciem cieszą się zajęcia rysunku i malarstwa. zapisami statutowymi. Od wielu lat organi- się cykl imprezowy dla dzieci pt. „Rodzinne
Regularne zajęcia doskonalące umiejętno- zuje Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych spotkania ze sztuką”, łączący edukację teści, wystawy zbiorowe i indywidualne, let- Zespołów Teatralnych TEATRALIA, umoż- atralną z działaniami plastycznymi. Realinie plenery w malowniczych miejscowo- liwiając prezentację dokonań grup teatral- zowane są koncerty tematyczne, spotkania
ściach, to niewątpliwe atuty tej sekcji. Na nych z Warszawy. Współpracuje z Klubami podróżnicze (W 80 min. dookoła świata i
zajęcia tańca towarzyskiego do BOK-u na- Kultury Mieszkańców WSM Chomiczówka Moje fascynacje – podróże), wystawy poleży wybrać się w parze i rozsmakować się i Piaski przy organizacji zajęć artystycznych, warsztatowe fotograﬁczne.
w tej dziedzinie aktywności artystycznej lub wykładów, warsztatów dla seniorów oraz
Wreszcie BOK przy Estrady 112 to miejprzygotować swój wyjątkowy taniec na imprez integrujących środowiska mieszkań- sce spotkań Klubu Seniora „Uśmiech”,
uroczystość weselną. Zajęcia tańca brzucha ców – koncertów, spotkań okolicznościo- który niedawno obchodził 10-lecie działalczy ﬂamenco przyciągają dorosłych i starszą wych. Chętnie korzysta ze współpracy z ności. Tu również regularnie organizuje
młodzież. Dorośli, dzieci i młodzież trenują organizacjami pozarządowymi (Stowarzy- swoje spotkania Samorząd Mieszkańców
Capoierę, młodzież i dorośli tańczą Zumbę, szenie Praktyków Dramy STOP – KLATKA, Osiedla Wólka Węglowa.
Od czerwca 2013 r. na czele BOK-u stoi
osoby w każdym wieku namawiamy do Fundacja Szafa Kultury itp.), które realizuuprawiania gimnastyki chińskiej Qi Gong. ją programy prospołeczne i artystyczne na dyrektor placówki Jarosław Bobin, wspoSwoje miejsce znalazł tu Zespół Tańca Hi- rzecz dzieci i dorosłych. Regularne spotka- magany przez zastępcę – Pawła Sobczaka,
storycznego Chorea Antiqua.
nia realizują w BOK Bielańska Rada Senio- kierownika Działu Programowego – JustyOd 5 lat BOK prowadzi projekt Uniwer- rów, Bielański Klub Kombatanta. Zespół nę Gębską, specjalistów z Działu Promocji
– Małgorzatę Łukasiuk i Annę Wierzbicką, zespół Działu Programowego – Renatę
Szymanowską, Annę Zarembę-Moulahcene, Renatę Rupiewicz, Karolinę Szadurską, Andrzeja Brzeskiego, Wojciecha
Wielechowskiego, Tomasza Gołaskiego,
Krystynę Gzulę, Martę Rosiak i Barbarę
Delakowicz oraz liczne grono instruktorów
artystycznych. Przedstawiony powyżej tak
różnorodny, bogaty program kulturalno-artystyczno-edukacyjny jest zasługą zespołu,
ale także dyrektora, który wspiera inwencję
i pomysły pracowników. Z pewnością duża
frekwencja na realizowanych w placówce
imprezach, koncertach, spektaklach, czy
warsztatach świadczy o akceptacji programu
przez społeczność Bielan.
Zapraszamy na stronę www.bok-bielany.
eu i do skorzystania z bogatej oferty BOK-u:
ul. Goldoniego 1, tel. 22 834 65 47, ul. Estrady 112, tel. 22 835 54 44.
Goście z ambasady Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki na Wieczorze Międzynarodowym

Radosnych Świąt Wielkanocnych

Tadeusz Olechowski
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marca br. odbyła się uroczystość
z okazji obchodów Światowego Dnia Zdrowia połączona z
odznaczeniem zasłużonych pracowników
SPZZLO Warszawa-Żoliborz. Na uroczystość, która została zorganizowana w sali
Bielańskiej Sceny Kameralnej w Urzędzie
Dzielnicy Bielany, zostali zaproszeni członkowie parlamentu, władze stolicy, władze
dzielnic Żoliborza, Bielan i Łomianek, radni m.st. Warszawy, dyrektorzy innych zakładów opieki zdrowotnej oraz pracownicy
SPZZLO Warszawa-Żoliborz.
Uroczystość rozpoczęła się oﬁcjalnym
powitaniem przybyłych gości, m.in. poseł
Joanny Fabisiak, posła Ryszarda Kalisza,
poseł Ligii Krajewskiej, wicewojewody
mazowieckiego Dariusza Piątka, zastępcy
prezydenta m.st. Warszawy Jacka Wojciechowicza, Michała Borkowskiego, dyrektora Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego, burmistrza Bielan Rafała
Miastowskiego, burmistrza Łomianek Tomasza Dąbrowskiego oraz przedstawicieli Urzędu Dzielnicy Żoliborz. Zostali także powitani radni m.st. Warszawy, przedstawiciele samorządów lekarskich, dyrektorzy zaprzyjaźnionych zakładów opieki zdrowotnej oraz

Fot. Arch. SPZZLO
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ZDROWIE I ŚRODOWISKO
Pracownicy SPZZLO Warszawa-Żoliborz odznaczeni

Dyrektor SPZZLO z pracownikami w towarzystwie Jacka Wojciechowicza i Joanny Fabisiak

pracownicy zakładu. Wręczenie oznaczeń dla
zasłużonych pracowników poprzedziła prezentacja z okazji 15-lecia samodzielności
Zakładu. Siedmiu pracowników otrzymało
Medal za Długoletnią Służbę, przyznawany
decyzją prezydenta Bronisława Komorowskiego, na wniosek dyrektor Małgorzaty
Załawy-Dąbrowskiej, po akceptacji wojewody mazowieckiego Jacka Kozłowskiego.
Natomiast odznakę „Za zasługi dla ochrony
zdrowia” przyznano dwudziestu dziewięciu
pracownikom, decyzją ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza, na wniosek prezydenta

Wyjątkowy sąsiad

W

Fot. G. Okołów

Kampinoski Park Narodowy powstał w
1959 r. dzięki wysiłkowi profesorów Jadwigi i Romana Kobendzów. W tym roku
obchodzi już 55-lecie formalnego istnienia.
Chroni unikatowy w skali świata kompleks
wydm śródlądowych i obszary bagienne,
naturalne zbiorowiska roślinne, bogatą faunę i wiele pamiątek polskiej historii i kultury.
Kampinoski Park Narodowy jest jedną
z najważniejszych ostoi fauny niżu polskiego. Szacuje się, że może tu występować
połowa rodzimej fauny, czyli ok. 16,5 tys.
gatunków zwierząt. Największym z 50 ga-

Nasze Bielany nr 4/2014

Anita Karykowska

Prezydent m.st. Warszawy informuje,

tunków ssaków jest łoś, będący symbolem
Parku. Na terenie parku znajduje się 129
drzew – pomników przyrody. Najstarszym
jest liczący ponad 330 lat „Dąb Kobendzy”.
Ze względu na wartości przyrodnicze
oraz znaczenie społeczne w roku 2000 Kampinoski Park Narodowy wraz ze sferą
ochronną został uznany przez UNESCO za
Światowy Rezerwat Biosfery pod nazwą
„Puszcza Kampinoska”.
Prezentowana wystawa pokazuje piękno
i niezwykłą różnorodność podstołecznej
puszczy. Wystawa jest też swoistą historią
fotograﬁi – znajdziemy tu zdjęcia wykonywane na czarno-białej błonie zwojowej,
barwnych diapozytywach oraz matrycy
aparatu cyfrowego. Autorami zdjęć są: Anna
i Jan Boberowie, Tomasz Hryniewicki,
Andrzej Mickiewicz, Grzegorz Okołów.
Ekspozycję można oglądać od 5 do 23
maja br. (z wyjątkiem 14 maja), w godzinach
pracy Urzędu. Wejście od ul. Jarzębskiego.

że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Biura
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przy pl. S. Starynkiewicza 7/9 i w siedzibie Urzędu Dzielnicy
Bielany Miasta Stołecznego Warszawy przy
ul. S. Żeromskiego 29 oraz na stronie internetowej miasta stołecznego Warszawy www.
um.warszawa.pl i w Biuletynie Informacji
Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy
zostało podane do publicznej wiadomości
ogłoszenie o organizowanym III przetargu
ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Warszawie w dzielnicy Bielany przy
ul. Humanistów, stanowiącej własność miasta
stołecznego Warszawy, uregulowanej w księdze wieczystej KW Nr WA1M/00338205/9,
oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 49
o powierzchni 989 m2 w obrębie 7-10-04.
III Przetarg odbędzie się w dniu 27 maja
2014 r. o godz. 12:00 w siedzibie Biura
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu
Miasta Stołecznego Warszawy przy pl. S.
Starynkiewicza 7/9, sala 210, II piętro.
Dodatkowe informacje o nieruchomości
można uzyskać w Dziale Zbywania Nieruchomości m.st. Warszawy w Wydziale Obrotu Nieruchomościami m.st. Warszawy Biura
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Mia-

sta Stołecznego Warszawy przy pl. S. Starynkiewicza 7/9 od poniedziałku do piątku w
godz. 8:00-16:00, pok. nr 112, I piętro, tel.
(0-22) 443 21 71, a ponadto z aktualną ofertą przetargową nieruchomości miasta stołecznego Warszawy można zapoznać się na stronie internetowej www.um.warszawa.pl, w
serwisie „Miejskie nieruchomości na sprzedaż”.
http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/nieruchomosci/Bielany/Bielany__Ogloszenie_o_II_przetargu_ustnym_
nieograniczonym_na_sprzedaz_nieruchomosci_gruntowej_niezab.htm
http://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/
mapa?service=dzialki_na_sprzedaz&L=pl

Naszej Koleżance

Głównej Księgowej

Pani wicedyrektor

Wystawa fotograficzna o KPN w bielańskim ratuszu

ramach obchodów Światowego
Dnia Ziemi w ratuszu bielańskim
przy ul. Żeromskiego 29 można
oglądać wystawę fotograﬁczną „Kampinoski Park Narodowy – 50 lat”. Niewiele jest
miejsc na świecie, gdzie z miejską aglomeracją niemal na wyciągnięcie ręki sąsiaduje
park narodowy. Obecnie mamy pod stolicą
ostoję dzikiej przyrody, matecznik zwierzyny i dzikiego ptactwa.

m.st. Warszawy, za pośrednictwem Biura
Polityki Zdrowotnej, z inicjatywy dyrekcji
Zakładu. Kolejnym ważnym punktem programu było wręczenie dyrektor Małgorzacie
Załawie-Dąbrowskiej insygniów Mazowieckiej Nagrody Jakości, w tym statuetki, certyﬁkatu oraz dyplomu przez Dariusza Piątka
oraz przedstawicieli Komitetu MNJ, na czele
z przewodniczącym Tadeuszem Glazerem i
sekretarzem Markiem Jatczakiem. Tytuł
laureata w kategorii „Organizacja Ochrony
Zdrowia” jest najwyższym wyróżnieniem w
XVI edycji Konkursu Mazowieckiej Nagrody

Jakości oraz potwierdzeniem najwyższej jakości usług medycznych i skutecznego zarządzania zgodnie z wytycznymi Total Quality
Menagement.
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz
jest jednym z największych zakładów lecznictwa otwartego w Polsce. Obejmuje opieką
medyczną ponad 200 tys. pacjentów, głównie
mieszkańców warszawskich dzielnic Żoliborza, Bielan oraz miasta i gminy Łomianki. W
skład zespołu wchodzi 12 przychodni, w
których funkcjonuje ok. 100 poradni i pracowni diagnostycznych. Szeroka gama udzielanych świadczeń zdrowotnych w zakresie
podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia stomatologicznego i ortodoncji, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, rehabilitacji
leczniczej, nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej, transportu medycznego oraz diagnostyki laboratoryjnej, obrazowej i wysokospecjalistycznej zapewnia efektywną obsługę
pacjentów. Zakład wyróżnia wysoka jakość
i kompleksowość świadczonych usług medycznych, zastosowanie nowoczesnych technologii oraz profesjonalna kadra.

PJE,WOŚ

Jolancie Ostrowskiej

Katarzynie Białczyk

Grażynie Pulkowskiej

wyrazy współczucia i słowa wsparcia
z powodu śmierci

słowa wsparcia i wyrazy najgłębszego
współczucia z powodu śmierci

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Taty

Taty

Mamy

składają

składają

składają

Zarząd i Zespół Promocji
i Komunikacji Społecznej Dzielnicy Bielany

Zarząd i pracownicy Wydziału
Budżetowo-Księgowego Dzielnicy Bielany

koleżanki i koledzy z Rady Pedagogicznej
oraz pracownicy Szkoły Podstawowej Nr 133

27 kwietnia kanonizacja bł. Jana Pawła II

11

GŁOS SENIORA

K

ontrastują z białymi bluzkami i śpiewaczki z Ośrodka Wsparcia dla Seniorów
Nr 2 wyglądają w scenicznych strojach jak żywe wizytówki zespołu.
„Bielańskie Czerwone Korale”
to grupa pań plus dwaj panowie – w
sumie dwudziestoosobowy chór
pod batutą Mariana Chojnackiego. Powstał niedawno, ale już znany jest nie tylko na Bielanach. Koncertuje w Domach Pomocy Społecznej, dostaje Nagrody! Ostatnio
czerwone korale dostąpiły nie lada
zaszczytu.
Otóż Centrum Kultury „Dobre
Miejsce” zorganizowało, jak co
roku, Przegląd Piosenki „Chrześcijańskie Granie”. Celem tych przeglądów jest popularyzacja muzyki
chrześcijańskiej i promowanie
związanych z nią wartości. W tym
roku po laury wystartowało 20
grup muzycznych – w sumie przeszło 200 osób. A skład czteroosobowego jury mógł onieśmielić
niejednego wykonawcę. Oceniali
bowiem artystów – amatorów: ks.
prof. Andrzej Filaber – wykładowca Akademii Muzycznej w
Bydgoszczy, Zoﬁa Borkowska –

Koleżance

Grażynie Parkot
serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci

Mamy
składa
Rada Programowa Seniorów
Bielańskich

A na szyjach czerwone korale
nie, bo tak napisała swego czasu bywalczyni
Klubu Seniora przy ul.
Wrzeciono 10 c. Klub
rzeczywiście ma siedzibę
w podziemiach przychodni, ale wewnątrz –
salony. Serdeczne więc
dzięki Dyrekcji i Radzie
Osiedla WSM – Młociny
za wspieranie klubowej
działalności, a od 75
członków oraz kierowniczki Izabelli Porczyńskiej – wesołych świąt!
„Bielańskie Czerwone Korale” z wyróżnieniem
„Pod Zdrówkiem”
Korale” z OWDS Nr 2 otrzymał dzieją się ciekawe rzeczy. Czy wiewyróżnienie specjalne! Wielkie cie, że w ub. roku 50 seniorów z
Bielan ukończyło tam kursy inforbrawa.
Uroczyste ogłoszenie wyników matyczne? Tak zaowocowała
Przeglądu „Chrześcijańskie Granie współpraca z Fundacją Wspierania
2014” odbyło się w marcu podczas Rozwoju Regionu Podwarszawskiego. Kursy zorganizowano pod
koncertu „Debiuty 2014”.
hasłem „Seniorzy też korzystają ze
Pod ośrodkiem zdrowia…
Skype’a”. Ministerstwo zapewniło
… jest klub emeryta. Kto nie instruktora i sprzęt komputerowy,
może traﬁć, niech o niego pyta. No który WSM Młociny zainstalowai znów zebrało nam się na rymowa- ła w pomieszczeniach klubu. Inną
ciekawą inicjatywą jest wynajmowanie lokalu na różne imprezy i w
ub. roku odprowadzono do kasy
osiedla kilka tysięcy złotych.
Pragniemy ocalić pamięć o powstańcach warszawskich.
Koszty utrzymania klubu poRedakcja Naszych Bielan zwraca się z apelem do uczestni- nosi WSM – Młociny, a działalków Powstania Warszawskiego, którzy w 1944 r. walczyli
ność kulturalną wspiera ﬁnansowo
na terenie obecnej dzielnicy Bielany o kontakt.
Urząd Dzielnicy Bielany, za co
Uprzejmie prosimy o zgłaszanie się do redakcji
kolejne serdeczne podziękowania
(ul. Żeromskiego 29, pok. 318), tel. 22 373 33 lub e-mail:
od klubowiczów. Frekwencja jest
domagala_m@poczta.bielany.waw.pl do dnia 31 maja br. zawsze duża – w ub. roku w każdej wyprawie do teatru uczestniRedakcja
czyła ok. połowa zapisanych

dyrygentka chóru
Centrum Myśli JPII,
Katarzyna Goszcz
– dziennikarka i wokalistka oraz ks. Marek Przybylski – dyr e k t o r Wy d z i a ł u
Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży warszawskiej kurii. Wymagające acz życzliwe grono zwracało
uwagę na kreatywność, dobór repertuaru i zgodność utworu z przesłaniem
przeglądu.
Na scenę w auli bł. ks. Jerzego
Popiełuszki nasze korale wkroczyły z widoczną dla publiczności werwą i wykonały dwa utwory: wzruszającą „Wigilię w stepie” oraz
równie podniosłą pastorałkę góralską pt. „Najpiękniejso nocka”.
Z dwudziestu zespołów jury
wybrało sześć, przyznając nagrodę
główną i pięć wyróżnień. Wśród
nich chór „Bielańskie Czerwone

APEL

członków. Chętnie też korzystają
z zaproszeń na imprezy do innych
bielańskich ośrodków, np. do Bielańskiego Ośrodka Kultury czy do
OWDS nr 2, gdzie uczestniczą w
kursie angielskiego. Jeżdżą na
wycieczki organizowane przez
dzielnicowy Wydział Kultury,
Sportu i Turystyki.
Pełni tu dyżury radna Rady
Dzielnicy Bielany Anna Czarnecka, wielka przyjaciółka klubu i
często za jej pośrednictwem członkowie otrzymują zaproszenia na
imprezy organizowane przez nasz
ratusz.

Podziękowanie
Polski Komitet Pomocy Społecznej Żoliborz-Bielany pomaga,
w różnych formach, ludziom starszym, chorym, samotnym, biednym, bezrobotnym, niepełnosprawnym. Prowadzi magazyn używanej
odzieży, dostarcza żywności z programu Unii Europejskiej PEAD,
nieustannie też stara się o pozyskiwanie sponsorów – instytucji, ﬁrm
i osób prywatnych, których dary
pozwalają rozszerzać formy pomocy najuboższym. Święta wielkanocne z ich charyzmą to najlepsza okazja do wyrażenia gorących podziękowań wszystkim naszym darczyńcom – za bezinteresowność i altruizm: za troskę o innych ludzi,
Dziękujemy! Radosnych, szczęśliwych świąt!
Zarząd i wolontariusze PKPS
Irma
WieczorkowskaBednarek

Dzień Zwycięstwa

Podziękowanie

Przewodniczący Rady Dzielnicy Bielany Robert Wróbel
Burmistrz Dzielnicy Bielany Rafał Miastowski
Przewodniczący Bielańskiego Klubu Kombatanta Józef Kassyk
zapraszają na uroczystość patriotyczną z okazji Dnia Zwycięstwa, która się odbędzie 8 maja
2014 r. O godz. 12.00 – Msza święta w kościele św. Marii Magdaleny na Wawrzyszewie przy
ul. Wólczyńskiej 64, a o godz. 13.00 – Uroczystość patriotyczna przy pomniku 30. Pułku Strzelców Kaniowskich na Cmentarzu Wawrzyszewskim.

Pani dr Małgorzata Zaława-Dąbrowska
Dyrektor SPZZLO Warszawa–Żoliborz
Szanowna Pani Doktor,
Jestem pacjentką przychodni przy ul. Szajnochy i mojej rejonowej przy
ul. Kleczewskiej i dziękuję za wyremontowanie tych placówek.
Modernizacja tych placówek daje duże udogodnienia dla niepełnosprawnych – windy i specjalne podjazdy. Jest to niezwykle ważne, ponieważ
nasze społeczeństwo wciąż się starzeje.
Jako mieszkanka Bielan zwracam uwagę na inicjatywę Pani Dyrektor
w zakresie dostępności badań w Pracowni Tomograﬁi Komputerowej i
Rezonansu Magnetycznego w przychodni przy ul. Żeromskiego 13, mamy
możliwość skorzystania z tych badań w swojej dzielnicy.
Bardzo ważna dla nas jako pacjentów jest także szeroka gama usług
diagnostycznych, takich jak badania laboratoryjne, RTG, USG, mammograﬁa, które są dostępne w jednym miejscu, co bardzo ułatwia wykonywanie badań.
Ważne jest także to, że w placówce dostępni są również lekarze różnych
specjalności, którzy od razu mogą zdiagnozować chorobę. Dużym ułatwieniem jest także możliwość zapisu do lekarza nie tylko osobiście i przez
telefon, ale i przez Internet, co jest wygodne, ponieważ nie trzeba specjalnie
wychodzić z domu.
Dziękuję także za działania na rzecz osób starszych, w tym zorganizowanie Klubu Seniora w przychodni przy ul. Elbląskiej.
Doceniając zaangażowanie i trud w kierowaniu przez Panią Dyrektor
przychodniami życzymy dalszych sukcesów zawodowych, a z okazji Świąt
Wielkanocnych na Pani ręce życzymy całemu personelowi medycznemu
zadowolenia z wykonywanej pracy i miłych kontaktów z pacjentami.

Zaproszenie na Złote Gody
Wzorem lat ubiegłych burmistrz dzielnicy Bielany
Rafał Miastowski zaprasza Czcigodnych Jubilatów –
mieszkańców Dzielnicy Bielany obchodzących w bieżącym roku pięćdziesiątą rocznicę ślubu, do udziału w uroczystości Jubileuszu Długoletniego Pożycia Małżeńskiego „Złote Gody”.
Deklaracje uczestnictwa w uroczystości przyjmowane będą do 5 września 2014 r. w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Bielany, ul. Żeromskiego 29, pok.
111-113 w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00-16.00.
Przy zgłoszeniu należy okazać: dowody osobiste małżonków oraz
dokument poświadczający zawarcie związku małżeńskiego.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału, pok. 111-113 lub telefonicznie pod nr. 22 37 33 111-113.
WSZ
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Radosnych Świąt Wielkanocnych

Grażyna Lewińska z rodziną

Nasze Bielany nr 4/2014

DYŻURY RADNYCH W MAJU
Okręg nr I

Osiedla: Marymont, Ruda, Stare Bielany
(granica biegnie po granicy Dzielnicy Żoliborz,
krawędzią Trasy AK, ul. Marymoncką, ul. Żeromskiego, ul. Przybyszewskiego, ul. Skalbmierską,
ul. Grodeckiego ul. Oczapowskiego, ul. Kasprowicza, ul. Lindego, ul. Marymoncką, ul. Prozy, ul.
Wybrzeże Gdyńskie, do rzeki Wisły – granica z
Dzielnicą Białołęka do Mostu Grota-Roweckiego)

Okręg 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)

Okręg 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)

Okręg nr IV

Osiedla: Wrzeciono, Młocin (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. Kasprowicza 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)

1. Teresa Renata Banasiak – PO, Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513 ul. Żeromskiego 29, g. 18.00-19.00 – 28 maja.
2. Ewa Maniszewska – PO, Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179 ul. Żeromskiego 29, g. 17.30-19.00 – 7 maja.
3. Ryszard Podczaski – PiS, siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, g. 17.00-18.00 – 13 maja.
4. Małgorzata Poręba – PO, Wiceprzewodnicząca Rady, Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 508 ul. Żeromskiego 29, g. 14.00-17.00
– w ramach dyżuru Wiceprzewodniczącej Rady w drugi poniedziałek miesiąca. Zapisy w Sekretariacie Rady.
5. Jan Zaniewski – PiS, siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, g. 17.00-18.00 – 8, 22 maja.
1. Magdalena Lerczak – PO, Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513 ul. Żeromskiego 29, po wcześniejszym umówieniu w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10, g. 18.00-19.00 – 6 maja.
2. Maria Mossakowska – SLD, Wiceprzewodnicząca Rady, Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 508 ul. Żeromskiego 29,
g. 15.30-17.00 – w ramach dyżuru Wiceprzewodniczącej Rady w trzeci poniedziałek miesiąca. Zapisy w Sekretariacie Rady.
3. Ilona Soja-Kozłowska – Przewodnicząca Klubu PO, Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179 ul. Żeromskiego 29, po wcześniejszym umówieniu w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10 g. 16.30-17.30
4. Szczepan Szczepański – PiS, Przychodnia Medycyny Rodzinnej, ul. Marymoncka 34, g. 13.00-14.00 – 6 maja.
5. Ryszard Zakrzewski – PiS, Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179, ul. Żeromskiego 29, g. 18.00-19.00 – 8 maja oraz siedziba PiS,
ul. Kasprowicza 15, g. 18.00-19.00 – 25 maja.
1. Maciej Chmielewski – PO, Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513 ul. Żeromskiego 29, po wcześniejszym umówieniu w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10
2. Waldemar Maciejewski – SLD, Klub Mieszkańców Chomiczówka, ul. Pabla Nerudy 1, I p., g. 17.00-18.00 – 6 maja.
3. Elżbieta Neska – PO, Zespół Szkół Nr 124, ul. Conrada 6, g. 18.00-19.00 – 14 maja.
4. Sławomir Umiński – PiS, Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513 ul. Żeromskiego 29, g. 17.30-18.30 – 5 maja.
5. Jarosław Wąsik – PO, Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513 ul. Żeromskiego 29, g. 17.10-18.10 – 28 maja.
1. Anna Czarnecka – SLD e-mail: ancho@wp.pl, Klub „Pod Zdrówkiem”, ul. Wrzeciono 10c, godz. 16.30-17.30 – 7 maja.
2. Ilona Popławska – PO, Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179 ul. Żeromskiego 29, po wcześniejszym umówieniu w Sekretariacie
Rady, tel. 22 373 35 10, g. 16.30-17.30
3. Michał Sikorski, Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513 ul. Żeromskiego 29, g. 16.30-18.00, po wcześniejszym umówieniu w
Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10 – 6 maja.
4. Michał Świderski – PiS, siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, po wcześniejszym umówieniu w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35
10, g. 15.40-16.20 – 7 maja.
5. Maciej Więckowski – Przewodniczący Klubu PiS, Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179, ul. Żeromskiego 29, g. 19.00-20.00
– 12 maja.

1. Robert Kropacz, Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513 ul. Żeromskiego 29, po wcześniejszym umówieniu w Sekretariacie Rady,
tel. 22 373 35 10, g. 18.00-19.00 – 6, 20 maja.
Osiedla: Wawrzyszew, Radiowo, Wólka Węglowa,
2. Joanna Radziejewska – PO, Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513 ul. Żeromskiego 29, po wcześniejszym umówieniu w SekrePlacówka (granica biegnie od granicy Gminy Izabetariacie Rady, tel. 22 373 35 10
lin i Dzielnicy Bielany do ul. Trenów i dalej duktem
3.
Halina Szerszeń – Przewodnicząca Klubu SLD, tel. 600 741 540, Klub Mieszkańców WSM „Chomiczówka”, ul. Pabla Neruleśnym, ul. Dziekanowską, między osiedlem Młociny
dy 1, I p., g. 17.00-18.00 – 6 maja.
a granicą Huty, ul. Improwizacji i Encyklopedyczną do
ul. Pstrowskiego do bramy Huty, dalej ul. Kasprowicza, 4. Łukasz Jan Świderski – PiS, Wiceprzewodniczący Rady, Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 508, ul. Żeromskiego 29, g. 17.30ul. Oczapowskiego, ul. Grodeckiego, ul. Skalbmierską,
18.30 – w ramach dyżuru Wiceprzewodniczącego Rady w pierwszy poniedziałek miesiąca. Zapisy w Sekretariacie
ul. Przybyszewskiego, ul. Żeromskiego, ul. WólczyńRady, Bielański Ośrodek Kultury, ul. Goldoniego 1, g. 16.00-16.45 – 7 maja oraz Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul. Estrady 112,
ską, ul. Conrada, ul. Kwitnącą, po granicy Dzielnicy
g. 17.15-18.00 – 7 maja.
Bemowo, do ul. Estrady, po granicy Stare Babice i dalej
po granicy z Gminą Izabelin do styku z Okręgiem IV)
5. Robert Wróbel – PO, Przewodniczący Rady, Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 509, ul. Żeromskiego 29, g. 16.00-17.00 – w ramach
dyżuru Przewodniczącego Rady w pierwszy poniedziałek miesiąca. Zapisy w Sekretariacie Rady.

Okręg nr V

Z okazji Świąt
Zmartwychwstania
Pańskiego,
składamy
mieszkańcom Bielan
serdeczne życzenia
wszelkiego dobra,
miłości i pokoju.
Z radosnym
ALLELUJA
Radni Klubu
Prawo
i Sprawiedliwość
Nasze Bielany nr 4/2014

Mieszkańcom Bielan,
z okazji zbliżających się
Świąt Wielkanocnych 2014
– dużo nadziei i radości,
spokoju i miłości oraz
satysfakcji ze spotkań
w gronie
najbliższych.
Smacznego jajka
życzą
Radni Dzielnicy Bielany
z Klubu
Sojuszu Lewicy Demokratycznej
27 kwietnia kanonizacja bł. Jana Pawła II

Zdrowych,
pogodnych,
Świąt
Wielkiej Nocy,
spędzonych
w rodzinnej
atmosferze
wszystkim
mieszkańcom Bielan
życzą
Radni Klubu
Platformy Obywatelskiej RP
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BOK – Maj
Bielański Ośrodek Kultury, ul. Goldoniego 1
tel. 22 834 65 47, www.bok-bielany.eu

Kasa czynna: pon, śr, czw, pt 16.00-19.00, wt 10.00-13.00
6.05 (wtorek), godz. 19.00
Recital Olgi Bończyk.

Bilety 20 zł. Przedsprzedaż od 28 kwietnia.

16.05 (piątek), godz.19.00
Wieczór kabaretowy z Tadeuszem
Rossem „Co tak syczy… czyli na wesoło o Unii Europejskiej i nie tylko”.

9.05 (piątek), godz. 18.00
„Studium z natury” - wernisaż wystawy rysunku i malarstwa, grupy
prowadzonej przez Jacka Barszcza.

18.05 (niedziela), godz. 17.00
Bielański Dancing.

Wystawa czynna do 8 czerwca. Wstęp
wolny.

11.05 (niedziela), godz. 12.30
Z cyklu „Dwie Godziny dla Rodziny” – spektakl „Toruńskie pierniki”.

Dzieci: od 3 lat. Bilety 10 zł od osoby.
Przedsprzedaż od 5 maja.

14.05 (środa), godz.18.00
Koncert z cyklu „Klasyka na Bielanach… czyli trzy kwadranse z
muzyką”.
Wstęp wolny.

Bezpłatne wejściówki do odbioru w sekretariacie od 12 maja.

Bielański Ośrodek Kultury, ul. Estrady 112
www.bok-filia.eu, tel. (22) 835-54-44
5, 12, 19, 26.05 (poniedziałki), godz.
18.30
Warsztaty tańca brzucha dla początkujących.

Warsztaty składają się z cyklu czterech spotkań po 1,5 godziny. Koszt: 70 zł od osoby
za cały cykl. Zapisy: tel. 22 835 54 44.

6.05 (wtorek), godz.18.00
Z cyklu „Strefa Sztuki – sztuka
grecka” prelekcja i pokaz slajdów.

Bilety 15 zł. Przedsprzedaż od 12 maja.

25.05 (niedziela), godz. 12.30
Z cyklu „Podróżniczek” – „Stacja
Europa”.

Prowadzenie: Marta Rosiak. Wstęp wolny.

Dzieci: od 5 lat. Bilety 10 zł od osoby.
Przedsprzedaż od 19 maja.

30.05 (piątek), godz. 18.00
Z cyklu „Muzyczne podróże”,
koncert „Amerykańskie przeboje
w rytmie swinga”.

15.05 (czwartek), godz. 17.00
„Włóczką malowane” - wystawa
podsumowująca pracę Sekcji Tkactwa Artystycznego BOK Estrady 112.
Wstęp wolny.

Bilety 25 zł/ 20 zł ulgowe. Przedsprzedaż
od 26 maja.

16.05 (piątek), godz. 19.00
„Wiosenne nastroje” – koncert
piosenek w wykonaniu studentów
Akademii Teatralnej w Warszawie

pod kierunkiem Andrzeja Perkmana.

Bilety: 10 zł.

17.05 (sobota), godz. 12.00
Z cyklu „Rodzinne Spotkania ze
Sztuką” – spektakl pt. „Podróże
panny Ojdany po ciekawym świecie” w wykonaniu Teatru Dur-Moll.
Bilety 5 zł.

20.05. (wtorek), godz. 17.00
Warsztaty malowania na jedwabiu.

Doskonała okazja do stworzenia niepowtarzalnej apaszki lub szala, a ze względu
na zbliżający się Dzień Matki wspaniałego prezentu. Zapewniamy wszystkie potrzebne materiały. Koszt: 80 zł od osoby.

27.05 (wtorek), godz. 18.00
„Biografie – Anna German” spotkanie z Mariolą Pryzwan, autorką
książki biograficznej o piosenkarce.
Wstęp wolny.

21 maja (środa)
godz. 18.00

TEATRALIA
2014
Finał Przeglądu Dziecięcych
i Młodzieżowych Zespołów
Teatralnych oraz dzielnicowych
eliminacji konkursów recytatorskich.

Dobre Miejsce
Z cyklu Dobre Kino film „Miłość”
Młode małżeństwo musi sobie poradzić
ze świadomością o pewnym traumatycznym
wydarzeniu z przeszłości, które może zniszczyć ich związek.
Występują m.in.: Marcin Dorociński,
Julia Kijowska, Adam Woronowicz, Agata Kulesza.
Wprowadzenie do ﬁlmu oraz dyskusję
po projekcji w oparciu o cytaty bł. Jana
Pawła II poprowadzi dziennikarka prasowa
i radiowa Dorota Kołodziejczyk.
27 kwietnia 2014 (niedziela), godz.
18:00.
Bilety do nabycia od godz.17:00 (10 zł)
w dniu seansu w Sklepie „Chrześcijańskie
Granie”. Wej. B, ul. Dewajtis 3, sala widowiskowa bł. ks. Jerzego Popiełuszki, czas
trwania: 1 godz. 41min. Reżyseria Sławomir
Fabicki, scenariusz Marek Pruchniewski,
Sławomir Fabicki.
Więcej na www.dobremiejsce.org.
Marcin Królak
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Konkurs
plastyczny

Fundacja Żyj z pasją oraz Dzielnica plenerze plastycznym „Artystyczne inspiBielany m.st. Warszawy zapraszają dzieci racje” organizowanym przez Fundację Żyj
w wieku 6-15 lat zamieszkałe na Biela- z pasją w dniach 13-26 lipca 2014 r. w
nach do wzięcia udziału w konkursie Hucie Szklanej (Ośrodek Jodłowy Dwór
plastycznym pod hasłem
„Bądź EKO
na w Górach Świętokrzyskich).
KONKURS
PLASTYCZNY
KONKURS
PLASTYCZNY
Bielanach”.
Więcej
informacji oraz szczegółowy
Tematem
konkursu
jest plakat
eduka- Bielany
regulamin
– www.fundacjazyjzFundacja
ĩyj z pasją
oraz Dzielnica
m.st.konkursu
Warszawy
cyjno-informacyjny,
którego
zadaniem
pasja.pl
oraz
www.bielany.waw.pl
(zazapraszają dzieci
w wieku
6-15
lat zamieszkaáe
na Bielanach
Fundacja
ĩyj
z pasją
oraz Dzielnica
Bielany m.st. Warszawy
jest promocja
zachowań
przyjaznych
śrokładka:
dla lat
mieszkańców/środowisko
i
do wziĊcia
udziaáu
w konkursie
plastycznym
pod
hasáem
zapraszają
dzieci
w
wieku
6-15
zamieszkaáe na Bielanach
dowisku w Dzielnicy Bielany
m.st.na
Warekologia)
„BądĨ EKO
Bielanach”
do wziĊcia udziaáu w konkursie
plastycznym
hasáem
szawy.
Prace należy
składać wpod
Wydziale
„BądĨ
EKO
na
Bielanach”
Na prace jest
w formacie
A2 lub A3 cze- Ochrony
Środowiska,
293, tel. 22 37
Tematem konkursu
plakat edukacyjno-informacyjny,
którego
zadaniem pok.
jest promocja
kamy
do 30 maja
2014 r.!Ğrodowisku w Dzielnicy
33 226,
w godz.
zachowaĔ
przyjaznych
Bielany
m.st. 8.00-15.00.
Warszawy.
WOŚ
Nagrodą dla
laureatówjest
jestplakat
pobyt edukacyjno-informacyjny,
na
Tematem
konkursu
którego zadaniem
jest p
Na pracezachowaĔ
w formacieprzyjaznych
A2 lub A3 czekamy
do
30
maja
2014
roku!
Ğrodowisku w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

Świąt Wielkanocnych wypełnionych miłością,

Nagrodą dla laureatów jestniosących
pobyt na plenerze
inspiracje”
pokój,plastycznym
radość
i „Artystyczne
szczęście,
praceĩyj
w zformacie
A2
lub
A3
czekamy
do 30
maja 2014 roku!
organizowanym przez Na
FundacjĊ
pasją w dniach
13-26
lipca 2014 roku
w Hucie
wszystkim
mieszkańcom
Bielan
i
Wawrzyszewa
Szklanej (OĞrodek Jodáowy Dwór w Górach ĝwiĊtokrzyskich).

Nagrodą dla laureatów jest pobyt
na plenerze plastycznym „Artystyczne inspi
życzą

WiĊcej informacji
oraz szczegóáowy
regulamin
konkursu
www.fundacjazyjzpasja.pl
oraz2014 roku w
organizowanym
przez
FundacjĊ
z -pasją
w dniach 13-26 lipca
Zarząd,
Samorząd
iĩyj
Przewodniczący
www.bielany.waw.pl
(zakáadka:
dlaWawrzyszewa
mieszkaĔców/Ğrodowisko
i ekologia) Zygmunt Morawski

Szklanej (OĞrodek Jodáowy Dwór w Górach ĝwiĊtokrzyskich).

Prace naleĪy skáadaü w Wydziale Ochrony ĝrodowiska
UD Bielany,
pok. 293,
Radosnych Świąt Wielkanocnych
Nasze
Bielany
nr 4/2014

WiĊcej informacji
oraz
szczegóáowy
teL. 22
37 33
226, w godz. regulamin
8.00-15.00 konkursu - www.fundacjazyjzpasj
www.bielany.waw.pl (zakáadka: dla mieszkaĔców/Ğrodowisko i ekologia)

Centrum
Rekreacyjno-Sportowe Bielany

www.bibliotekabielany.waw.pl

www.crs-bielany.waw.pl, tel. 22 835 00 09
Zapraszamy do CRS Bielany

Biblioteka przy ul. Duracza 19,
tel. 22 835 43 55

Fitness także dla Ciebie!
Paradoksem jest, że czym wyższe jest
tempo życia i pracy, tym bardziej cierpimy z powodu braku ruchu. Tymczasem
wszelkie biegi, skłony, wymachy rąk czy
skoki są niezbędne dla naszego zdrowia i
prawidłowego rozwoju. Ba, dla człowieka
pierwotnego jakakolwiek niesprawność
ruchowa oznaczała po prostu śmierć.
Stąd popularność wszelkich form aktywnego spędzania wolnego czasu, w tym
różnych odmian aerobiku i fitnessu.
Jedną z popularnych odmian aerobiku jest
TBC (Total Body Condition), zajęcia ogólnorozwojowe, dość spokojne oraz statyczne, polegające na rzeźbieniu mięśni
całego ciała. W krótkim czasie pozwalają
na ukształtowane sylwetki, przyspieszają
spalania tłuszczu. Z kolei ABT (Abdiminal,
Buddocks, Thighs) dba o mięśnie brzucha,
pośladków i biodra. Zaletą tego treningu
jest, że nie obciąża kręgosłupa czy stawów. Z zajęć wzmacniających i kształtujących mięśnie brzucha można polecić także
„Płaski brzuch”. Osoby cierpiące z powodu
chorób kręgosłupa powinny korzystać z
zestawu ćwiczeń „Zdrowy kręgosłup”.
Pilates to system lekkich ćwiczeń, których
celem jest rozciąganie i uelastycznienie
wszystkich mięśni ciała. To połączenie jogi,
baletu i ćwiczeń izometrycznych, wzmacniające mięśnie, ale bez ich nadmierne-
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go obciążania. Fatburning to właściwie
nieskomplikowany taniec, pozwalający
w krótkim czasie spalić zbędną tkankę
tłuszczową. Maksymalne rozgrzanie ciała
przy zmiennym tempie muzyki proponuje za to Interwał. Przeplatanie się różnych
prędkości muzyki powoduje, że proces
redukcji zbędnych kilogramów utrzymuje
się przez cały czas trwania zajęć.
Najbardziej ostatnio popularna Zumba
to ćwiczenia powstałe z połączenia gorących tańców latynoamerykańskich i
elementów fitness. To jednocześnie salsa
i flamenco, sztuki walki, fragmenty Bollywood i taniec brzucha. Zajęcia te są
przeznaczone zarówno dla młodych, jak
i starszych osób. Dzięki nim pobudzamy
do pracy całe ciało, wzmacniając przy tym
nas organizm.
Współczesne zajęcia fitness daleko odbiegły od początków aerobiku. Praktycznie
każdy, kto chce ćwiczyć, znajdzie coś dla
siebie. Pamiętać jednak należy, że kluczem
do sukcesu jest regularny, systematyczny
trening. Zanim jednak zdecydujemy się na
ćwiczenia, warto najpierw skonsultować
się z lekarzem lub z dobrym trenerem.
Zapraszamy do CENTRUM REKREACYJNO
– SPORTOWEGO przy ul. Lindego 20 w
Warszawie.
CRS Bielany

XV Rodzinny Turniej Tenisa
Stołowego na Bielanach

kwietnia 2014 r odbył się jubileuszowy
XV turniej tenisa stołowego współorganizowany przez Urząd Dzielnicy
Bielany m. st. Warszawy oraz UKS Bielany
273.
Turniej uroczyście otworzyli burmistrz
dzielnicy Bielany Rafał Miastowski oraz
kierownik Referatu Sportu i Rekreacji Elżbieta Iglewska-Romanowska. W rozgrywkach wzięła udział rekordowa ilość uczestników – 34 dwu lub trzyosobowe drużyny.
Zawodnicy zostali podzieleni na trzy kategorie, w zależności od wieku najmłodszego
gracza. Rywalizację rozpoczynały dwie gry
singlowe, w przypadku remisu decydował
wynik meczu deblowego. Po emocjonujących pojedynkach zwyciężyli:
● klasy I-II: I m Michał Brzozowski
z tatą Rafałem, II m Mateusz Cymerman
z tatą Łukaszem, III m Karol Sadurski z
bratem Igorem
● klasy III-IV (chłopcy): I m Eryk Kie-

puszewski z bratem Adamem, II m Kuba
Dzbuk z mamą Beatą i tatą Selwinem, III m
Łukasz Dys z tatą Bogdanem (dziewczęta):
I m Laura Klimczak z tatą Jackiem, II m
Agata Petrykowska z tatą Mariuszem, III m
Małgosia Sytkowska z siostrą Małgorzatą.
● klasy V-VI (chłopcy): I m Bartosz
Śliwiński z tatą Waldemarem, II m Piotr
Siry z bratem Mateuszem, III m Karol
Skrocki z mamą Edytą (dziewczęta): I m
Ola Zając z tatą Grzegorzem, II m Kasia
Trochimiuk z tatą Pawłem, III m Klaudia
Dublaszewska z mamą Agnieszką.
Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim
uczestnikom. Mamy nadzieję, że na kolejnym turnieju spotkamy się w jeszcze liczniejszym gronie. Przypominamy również o
najbliższym turnieju z okazji dnia dziecka,
który odbędzie się 31 maja w Szkole Podstawowej nr 273 przy ul. Balcerzaka 1.
Serdecznie zapraszamy !!!
ZSR
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CRS I BIBLIOTEKA – MAJ
Biblioteka Publiczna
im. Stanisława Staszica
Do 10 maja 2014 r.
Wystawa fotografii „Ludzie tworzą
wyspę”.

Na wystawie możemy obejrzeć zdjęcia pełnej uroku, leżącej na Morzu Adriatyckim
chorwackiej wyspy Cres z położeniem akcentu na zdjęcia zamieszkujących ją ludzi.

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr
43, ul. Perzyńskiego 3, tel 835 18 43
W każdy wtorek o godz. 11.00
Zapraszamy dzieci na zajęcia
„Biblioteka na Ciebie czeka”.

ki, działaczką społeczną, przewodnikiem
historycznych i literackich wycieczek
śladami wybitnych kobiet w Warszawie.
Spotkanie zorganizowane zostanie dzięki
współpracy z Instytutem Książki.

14 maja godz. 17.30
Dyskusyjny Klub Książki.

Tym razem proponujemy lekturę powieści Majgull Axelsson pt.: „Dom Augusty”.
Autorka w intrygujący i bezkompromisowy sposób, przeplatając rzeczywistość z
magią i liryzmem, opowiada nam o losach
przedstawicielek pokoleń szwedzkiej rodziny: o ich miłościach, tajemnicach, tęsknocie i przemijaniu.

16 maja godz. 19.00

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr Koncert z cyklu „Muzyka na Wrze49, al. Reymonta 6, tel. 663 73 85 cionie” lubelskiego zespołu rockoW każdy piątek w godz. 17.00-18.00.
Zapraszamy dzieci w wieku 4-6 lat
na zajęcia edukacyjno-plastyczne.

Mediateka Start-Meta, ul.
Szegedyńska 13a, www.mediateka.
waw.pl , tel. 22 291 44 68
9-10 maja
Cmentarzysko Zapomnianych
Książek.

Kiermasz książek pochodzących z darów
od Czytelników. Bilet wstępu to dwie
książki. Każdy uczestnik może zabrać tyle
książek ile wyniesie na własnych rękach
- bez użycia toreb, plecaków, kartonów i
części garderoby.

13 maja godz. 18.30
Spotkanie autorskie z Sylwią Chutnik.

Znaną polską pisarką, laureatką Paszportu Polityki oraz Społecznego Nobla Asho-

wego DELUXE.

Koncert zostanie poprzedzony warsztatami
wokalno-instrumentalnymi dla bielańskiej
młodzieży gimnazjalnej i licealnej w dniach
12 i 16 maja. Zapisy na warsztaty pod nr tel.
22 291 44 61. Program koncertu zawierał
będzie autorskie kompozycje i niezapomniane utwory rockowych mega gwiazd
takich jak: AC/DC, Whitesnake, Cream, Bad
Company, Led Zeppelin czy Lenny Kravitz.

26 maja godz. 17.00
Spektakl teatralny dla dzieci pt.
„Magiczny ołówek” w wykonaniu
Teatru Duet.

Wstęp wolny. Magiczny ołówek, to bajka
opowiadająca o tym, że tylko pracą, rozwijaniem własnych talentów, pomaganiem
innym, a nie „czarami”, możemy sobie zaskarbić szacunek innych ludzi. Dowiemy
się czy księżniczka będzie potrafiła w mądry i wyważony sposób, posługiwać się
magicznym ołówkiem...?

Ogłoszenia drobne
DAM PRACĘ

• Firma IRONteam poszukuje specjalisty telefonii internetowej
(VoIP) do współtworzenia nowatorskiego projektu, dedykowanego dla klientów instytucjonalnych. Zapraszamy do wysłania
CV na adres marta.oles@ironteam.pl
• Konserwator do szkoły (cały etat), tel. 22 835-37-76.

USŁUGI

• Pogotowie komputerowe. Masz problem z komputerem?
Zadzwoń! Bezpłatny dojazd i diagnoza na terenie Warszawy.
Wystawiam faktury Vat 23%, tel. 503-500-065.
• Profesjonalnie Dla Seniora – opiekunka, pielęgniarka, rehabilitant, dietetyk, psycholog, tel. 533 880 150.
• Główna księgowa z dużym doświadczeniem poprowadzi każdą
księgowość od A do Z. Tel. 605 369 988.
• Malowanie – Tapetowanie. Remonty. Osobiście. Solidnie. Tel.
694 065 757
• Z okazji 20-lecia Kasy Polska przy Al. Zjednoczenia 21/23
zapraszamy do skorzystania ze specjalnej oferty ﬁnansowej,
która pozwoli spełnić Twoje marzenia. Zadzwoń 22 833 07 42
lub przyjdź i sprawdź! Zapraszamy!

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam mieszkanie na Bielanach przy metrze Słodowiec – 27
m2, II piętro, tel. 601 203 363.
• Chomiczówka/Pabla Nerudy 57 m 3-pokoje rozkładowe do
remontu tanio 602360494.
• Żeromskiego 49 m cegła 2p/4 śliczny rozkład balkon, ciche(budynek w drugim rzędzie), tel. 602 360 494.
• Kasprowicza 58,5 m 3 pokoje obok stacji Stare Bielany, tel.
22 834 02 10.
• Do wynajęcia atrakcyjne mieszkanie 3pokojowe 65m na Bielanach ul. Starej Baśni (22) 834 02 10.

27 kwietnia kanonizacja bł. Jana Pawła II

• Poszukujemy mieszkania na Starych Bielanach (22) 8340210.
• Do wynajęcia 2 pokojowe mieszkanie 50 m2 + balkon 13 m2,
ul. Heroldów, Tel. 698 185 377.
• Gocławek 70,2 m2, parter, 3 pokoje, 2 łazienki sprzedam lub
zamienię na mniejsze. Tel. 696 890 637.
• Sprzedam działkę budowlano-rekreacyjną o powierzchni 1700
m w Kaliszkach, gm. Czosnów, graniczy z Puszczą Kampinoską
(woda, gaz, prąd, domek drewniany). Tel. 607 445 -147.
• Sprzedam bezpośrednio działkę budowlano-rekreacyjną w
Ślężanach w gm. Dąbrówka, 1348 m2, w kształcie prostokąta.
Za pomoc w skutecznej sprzedaży zapłacę do 10% prowizji.
Tel. 503 866 023.
• Zamienię jeden pokój (kwaterunek) 27 m2, na większe – Bielany.
Tel. 667 241 993.

SPRZEDAM

• Sprzedam samochód Volvo V-70, 2,5 disel, automat, kombi,
przebieg 252 tys. km, prod. 2000 r., bogate wyposażenie (komputer , jasna skóra, hak, relingi, itp.) Stan b. dobry, granatowy
metalik, nie bity. Tel. 505 376 576.
• Sprzedam materac wibracyjny i materac magnetyczny oraz
części do samochodu Fiat 126p. Tel. 511 74 49 85.

NAUKA

• Angielski – egzamin gimnazjalny, matura (poziom podstawowy i
rozszerzony), certyﬁkat FCE. Konwersacje, korepetycje, tłumaczenia. Mgr, certyﬁkat CAE (poziom zaawansowany), doświadczenie, efektywnie, dojazd. Tel. 22 633 75 66, 609 979 485.

INNE

• Dalmatyńczyki szczenięta rodowodowe, pięknie umaszczone
sprzedam. Tel. 500 496 123.
• Zgubiono klucze od samochodu, tel. 784 691 606 – nagroda.
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REKREACJA
Fiesta Rodzinna na Cegłowskiej!

24

Cykl bezpłatnych wycieczek po Bielanach

S
wieczorku o godzinie 16:00 przygotowanego przez lokalne zaprzyjaźnione kawiarnie
i restauracje” – mówi Agnieszka Kielich ze
Stowarzyszenia ,,Mamy Czas”. ,,Całą atmosferę chcielibyśmy uspokoić na koniec
interesującym i niebanalnym ﬁlmem. Planujemy rozpocząć naszą Fiestę o godz.
12:00 a zakończyć ją o 20:30” – dodaje.
Fiesta Rodzinna odbywa się przy wsparciu Urzędu Dzielnicy Bielany, Młodzieżowego Domu Kultury Bielany, Bielańskiego
Ośrodka Kultury oraz wielu lokalnych instytucji i ﬁrm. Serdecznie zapraszamy!
M.U.

Twarze Tuwima
Konkursy polonistyczne „AD FONTES” w ZS Nr 55

K

różne sposoby. Do konkursu plastycznego
zgłoszono prace fotograﬁczne, plastyczne i
wykonane w technikach mieszanych (decoupage, kolaż). Prace można oglądać na
szkolnym patio.
Projekt okazał się ciekawym pomysłem
na rozwijanie osobowości uczniów, rozbudzanie ich zainteresowań literackich i stał
się źródłem inspiracji dla wielu uczestników,
którzy podjęli pierwsze próby pisarskie.
Katarzyna Witkowska, Agnieszka Kobus

zarządu Fundacji na rzecz Historii Polskiego Sportu, autor książki Futbolowe Łomianki. 80 lat sportu w Łomiankach.
– W publikacji znajdzie się wiele informacji na temat przedwojennego sportu.
Czytelnicy dowiedzą się o takich klubach

O następnych spacerach w kolejnych
numerach „Naszych Bielan”.

ZK

„InfoGóral na Bielanach”

21

Edukacja i zabawa w Zespole Szkół Nr 49

marca uczniowie Zespołu Szkół
Nr 49, przy ul. Tołstoja 2 uczestniczyli w wycieczce po Bielanach, będącej podsumowaniem projektu
„InfoGóral na Bielanach”. Warto podkreślić,
że ten opracowany przez szkołę projekt
otrzymał doﬁnansowanie z Biura Edukacji,
które co roku nagradza najlepsze wnioski
złożone w ramach programu Warszawskie
Inicjatywy Edukacyjne. Do grupy zwiedzających dołączył Rafał Miastowski, burmistrz dzielnicy Bielany, który patronuje
temu przedsięwzięciu.
Uczniowie odwiedzili m.in. ks. Wojciecha Drozdowicza, proboszcza paraﬁi rzymskokatolickiej położonej na Skarpie Wiślanej
w Lasku Bielańskim. Ks. Drozdowicz zaprezentował uczestnikom piękno pokamedulskiego zespołu klasztornego, otworzył zazwyczaj niedostępne dla odwiedzających eremy.
Uczestnicy poznali historię Wawrzyszewa,
Młocin, Lasku Bielańskiego, cmentarzy:
Włoskiego, Północnego i Wawrzyszewskiego.
Uczniowie podczas wycieczki zbierali materiały, które będą stanowiły oprawę graﬁczną
gry miejskiej – „InfoGóral na Bielanach”.

Historia bielańskiego sportu

im byli pionierzy bielańskiego sportu? Jakie sporty uprawiano jako
pierwsze?
Trwają właśnie prace nad książką poświęconą historii sportu na Bielanach, której
autorem będzie Przemysław Popek, prezes
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Oto próbka: spróbujcie ułożyć jak najwięcej
wyrazów z liter znajdujących się w słowach
„JULIAN TUWIM” (punktowane były tylko rzeczowniki w pierwszym przypadku i
liczbie pojedynczej). Rekordzista ułożył ich
aż 51!
Okazało się też, że wiersze Tuwima zawierają historie, które można zilustrować na

Fot. Arch. ZS Nr 55

W

Zespole Szkół Nr 55 im. gen.
Stanisława Maczka po raz kolejny przeprowadzono konkursy
polonistyczne „AD FONTES”. Celem tego
projektu jest upowszechnianie znanych
twórców literatury i ich mniej znanych utworów. W tym roku poetą, z którego twórczością uczniowie „Maczka” mogli zapoznać
się bliżej, był Julian Tuwim, autor nie
tylko wierszy dla dzieci.
Konkurs zyskał nowy wymiar.
Oprócz tradycyjnego konkursu polonistycznego zorganizowano konkursy plastyczny, recytatorski (sława poety – lingwisty zobowiązuje!) i biblioteczny.
Szczególnym zainteresowaniem cieszył się ten ostatni, gdyż przybrał formułę tygodniowej (właściwie pięciodniowej) zabawy. Polecenia na kolejne dni
tygodnia kryły się pod literami nazwiska
poety. I tak „T” oznaczało Tradycyjny
początek, czyli garść informacji o poecie,
„U” to Układaj i rymuj, „W” kryło hasło
Wiersze dla małych i dużych, „I” to itd.,
czyli dokończ wers i na zakończenie „M”
– najbardziej zaskakująca konkurencja,
która przysporzyła uczestnikom wielu problemów z obliczeniami: Matematyka a Tuwim.
Uczestnicy zabawy wykazali się pomysłowością, kreatywnością, a czasami… oryginalnością. Jak się bawili nasi uczniowie?

Poczęcia NMP, ul. Dewajtis 3. Trasa
wokół terenu UKSW i pokamedulskiego
zespołu klasztornego. Prowadzący: Patrycja Jastrzębska, Katarzyna Jankowska.
Natomiast 18 maja odbędzie się spacer
wokół Starych Bielan. Zbiórka o godz.
12.00, róg ul. Kasprowicza i Sacharowa
(przed wejściem do Metra Słodowiec).
Trasa: Marymoncka – Serek – Cegowska
– Lubomelska – Zuga – Zjednoczenia –
Twardowska – Lasek Lindego – Karska
– Lubomelska – Kasprowicza – Lipowa
– Schroegera – Kleczewska – Płatnicza
– pl. Konfederacji – Lipińska – Zjednoczenia. Prowadzący: Katarzyna Jankowska, Michał Szymański.
Wycieczkom towarzyszyć będzie konkurs fotograﬁczno-plastyczny. Szczegóły
na www.maslaw.org.pl oraz www.facebook.com/maslaw.org.
Organizator: Stowarzyszenie Masław.
Projekt współﬁnansuje Dzielnica Bielany
Urzędu m.st. Warszawy.

towarzyszenie Masław zaprasza na
cykl bezpłatnych spacerów po Bielanach. Składa się on z 9 wycieczek,
które odbywać się będą w wybrane niedziele od maja do października.
Bielany od dawna były miejscem wypoczynku warszawiaków, którzy chętnie
spędzali tu czas na wspólnych zabawach,
śpiewach i spacerach. Poprzez wycieczki
chcemy przywołać atmosferę warszawskiego „wywczasu” – dlatego cykl rozpocznie się niedzielnym piknikiem.
Bielany to nie tylko zieleń i cisza
Lasku Bielańskiego, charakterystyczny
pokamedulski zespół klasztorny oraz
unikatowe Stare Bielany. To także nie
mniej interesujące tereny wojskowe, blokowiska skrywające niejedną zagadkę
oraz fascynujące tereny industrialne.
Dzielnica Bielany ma niewątpliwie swój
unikatowy genius loci, który z pewnością
warto odkryć!
Pierwszy spacer połączony z piknikiem odbędzie się już 11 maja 2014 r.
Karuzela na Bielanach, czyli o dawnych
rozrywkach warszawiaków. Zbiórka o
godz. 10.00 przy kościele Niepokalanego

jak: KS Iskierka, KS Victoria, KS Lauda,
KS Grom, KS Concordia, czy też KS Błyskawica. Będzie można też przeczytać o
wszystkich dyscyplinach jakie uprawiano
na Bielanach. Tor saneczkowy na Bielanach,
zawody w skokach narciarskich, dziś wyda-

Radosnych Świąt Wielkanocnych

11 kwietnia w grze edukacyjnej wzięli
udział uczniowie klas szóstych bielańskich
szkół podstawowych. Na uczestników gry
czekały cenne nagrody.
Podczas podsumowania projektu, który
miał miejsce 16 kwietnia w ZS Nr 49, została rozstrzygnięta gra edukacyjna. Wygrała
SP Nr 80, a drugie miejsce zajęła SP Nr 273.
Głównym autorem i pomysłodawcom projektu jest prof. Jolanta Mackiewicz wraz
z nauczycielami Gimnazjum Nr 74 im. Wojciecha Górskiego w ZS Nr 49.
ZS Nr 49

Fot. Arch. ZS Nr 49

maja przy Młodzieżowym Domu
Kultury Bielany przy ul. Cegłowskiej odbędzie się druga edycja
imprezy Fiesta Rodzinna. Będzie to piknik
adresowany do całych rodzin. ,,Pragniemy
przekonać mieszkańców Bielan do zdrowego
trybu życia. Stąd na Fieście Rodzinnej pojawią się specjaliści od zdrowego, własnoręcznie przygotowanego jedzenia, w myśl idei
Slow Food. Nie chcemy tego robić w nudny,
sztampowy sposób. Planujemy zorganizować
Koncert dla Ziemi i wspólne warsztaty z
samby brazylijskiej” – opowiada Sebastian
Świerszcz, pomysłodawca imprezy.
Dzieci znajdą dla siebie miejsce we
wspólnej zabawie animowanej przez Stowarzyszenie ,,Mamy Czas”, które jest organizatorem pikniku. Dorośli zagrają wspólny
koncert na 50 instrumentów. A Seniorzy?
Seniorzy, jako goście honorowi, mogą liczyć
na smaczny poczęstunek i miły wieczór w
tanecznych rytmach.
,,Zachowujemy zeszłoroczną formę pod-

O RANY, BIELANY!

Pokamedulski zespół klasztorny

ją się niemożliwe. Jednak w takich dyscyplinach rywalizowano w naszej dzielnicy
– tłumaczy autor książki.
Wszyscy, którzy posiadają jakieś materiały dotyczące bielańskiego sportu, a w
szczególności zdjęcia, proszeni są o kontakt
z autorem pod numerem tel. 534 171 799
lub e-mail: p.popek@sportowahistoria.pl.
Redakcja
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