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Teledysk prosto z Bielan

Maria Piechotka nie żyje

Sami Harb, Nick Sincler, Kasia Dereń
i Karolina Leszko nagrali świąteczną
piosenkę. A gdzie nakręcony został do
niej klip? Na Bielanach, przy pokamedulskim kościele w Lesie Bielańskim.

Jeszcze latem świętowaliśmy jej setne
urodziny. Niestety, wybitna architekt
i projektantka bielańskich osiedli Maria
Piechotkowa zmarła 28 listopada. Jej
dzieła pozostaną z nami na długo.

fot. Małgorzata Sokół

Święta na Bielanach | strona 2

Wywiad numeru | strona 8

Bądźmy w święta razem!
Radna Alicja Chęcińska w rozmowie
z „Naszymi Bielanami” wspomina swoje rodzinne Boże Narodzenia sprzed lat,
ukochaną babcię Kazimierę, ale także
okupionymi niepewnością czasami
stanu wojennego.

SKWER JARNUSZKIEWICZA GOTOWY

fot. Małgorzata Sokół

Zakończyła się rewitalizacja
skweru im. Jerzego Jarnuszkiewicza przy ulicy Perzyńskiego.

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

W trakcie prac rozpoczętych wiosną
tego roku wykonano modernizację istniejących oraz budowę nowych alejek oraz
wybudowano siłownię plenerową wraz
z urządzeniami do street workoutu.
W całym parku ustawiono również eleganckie elementy małej architektury
(ławki, kosze, stojaki na rowery i kosz na
psie odchody), wymieniono oświetlenie

oraz zamontowano monitoring.
Wrażenie robi niewielka fontanna. Jej
centralna część wyłożona jest płytami
granitow ymi, a obrzeża w ykonano
z drewna. Całość dopełniają ważące kilka
ton głazy sprowadzone z kamieniołomu
na śląsku. Nie tylko przy fontannie dominuje drewno. Materiał z powodzeniem
wykorzystano przy budowie placów zabaw oraz podwieszanego chodnika
w dzikiej części parku. Wykonano go
z modrzewia syberyjskiego, a konstrukcja
nie narusza systemu korzeniowego

drzew.
To już kolejne tego typu rozwiązanie
stosowane na terenie Bielan przy rewitalizacji terenów zieleni. – Dla nas jako
dzielnicy bardzo ważne jest, aby umożliwić współistnienie obok siebie roślin,
owadów, ptaków i ludzi. Dlatego staramy
się stosować takie rozwiązania, które
zminimalizują wpływ na unikatowe
w skali miasta środowiska – przyznaje
Grzegorz Pietruczuk, burmistrz dzielnicy Bielany.
Czytaj więcej na stronie 9
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Niezwykła piosenka świąteczna z Bielan

Choć za oknem śniegu jest
niewiele, a z każdej strony
docierają do nas informacje
o epidemii, artyści postanowili
nagrać bożonarodzeniową
piosenkę. Utwór „Dwa kroki
stąd” w wykonaniu Samiego
Harba, Nicka Sinclera, Karoliny Leszko i Kasi Dereń jest nie
tylko radosny, ale wzbogaca go
niezwykły teledysk. Gdzie go
kręcono? Na naszych Bielanach w nietypowej scenerii.
Przemysław Burkiewicz

Sami Harb jest doskonale znany ze
swojej muzycznej działalności. Brał
udział w wielu show, ale bielańczykom
najbardziej znany jest z... balkonowych
koncertów. Artysta w czasie pierwszej fali
epidemii koronawirusa, ku pokrzepieniu
sąsiadów, kilkukrotnie śpiewał stojąc na
swoim balkonie. Jednym z utworów był
kultowy utwór grupy Queen „Bohemian
Rhapsody”.
Teraz Sami zaprosił innych artystów do
stworzenia piosenki świątecznej. – Nie
wahałem się ani chwili – mówi piosenkarz Nick Sincler. – Sami zadzwonił do
mnie i powiedział o swoim pomyśle. Po
chwili byłem już u niego, gdzie w ciągu
kilku chwil napisaliśmy słowa i muzykę
do piosenki – mówi pochodzący z USA,
a mieszkający w Warszawie muzyk. Do
grupy dołączyły znane piosenkarki Karolina Leszko i Kasia Dereń. – Na przekór
sytuacji w jakiej jesteśmy stworzyliśmy
piosenkę, którą chcielibyśmy dać słuchaczom trochę radości i nadziei – mówi
Karolina Leszko. Jak dodaje Kasia Dereń,
energii nie zabrakło im zarówno podczas
nagrywania piosenki, jak i klipu. – A to
miejsce, w którym powstał teledysk, jest
wyjęte z bajki. Szopka, zabytkowy kościół
i karuzela w sam raz pasują do naszego
utworu – podsumowuje Sincler.

Gwiazdy teledysku, od lewej: Karolina Leszko, Sami Harb, Kasia Dereń i Nick Sincler | fot. Małgorzata Sokół

Ujęcia kręcono m.in. na warszawskich
Bielanach na terenie dawnego klasztoru
kamedułów w samym sercu Lasu Bielańskiego. Od kilkunastu lat stoi tam drewniana szopka oraz karuzela. Autorem jest
znany rzeźbiarz Józef Wilkoń. W ubiegłym roku odrestaurowano konstrukcję
oraz powstała przestrzeń do odpoczynku
nawiązująca do dawnych ogrodów klasztornych.
Samo miejsce jest niezwykłe i słynie
z artystycznych występów. Podziemia
kamedulskie są bardzo ważnym punktem
na kulturalnej mapie Bielan. Odbywają
się tu liczne wystawy i koncerty, a także
festiwal Poniedziałek Mazurkowy. Dość
powiedzieć, że w czasie, gdy Sami, Nick,
Kasia i Karolina szaleli na planie teledysku, do występu on–line przygotowywał
się Mieczysław Szcześniak, którego koncert transmitowany z podziemi kamedulskich w internecie oglądało ponad 1000
osób.

Drewniane dekoracje bożonarodzeniowej szopki na terenie dawnego klasztoru kamedułów | fot. Małgorzata Sokół

– Cieszę się, że to właśnie u nas nakręcony został ten klip – mówi Grzegorz
Pietruczuk, burmistrz Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy. – Wszyscy znamy występy Samiego Harba, tym bardziej jest mi

bardzo miło że z grupą przyjaciół nagrał
piosenkę świąteczną, a jej teledysk powstał właśnie na Bielanach – dodaje burmistrz

.

ROZMAWIALIŚMY
z gwiazdami piosenki
Wykorzystując moment przygotowań do nagania, weszliśmy za kulisy i zadaliśmy kilka pytań gwiazdom, biorącym
udział w nagraniu klipu. Rozmawiając z Sami Harbem,
Nickiem Sinclerem, Kasią Dereń i Karoliną Leszko, zachowaliśmy bezpieczny dystans.

SAMI HARB

Anna Fornalczyk: Jak mieszka ci się na
Bielanach? Masz jakieś swoje ulubione
miejsce?
Sami Harb: Jeśli miałbym być szczery
to przeprowadzając się na Bielany, nie
wiedziałem czego się spodziewać po tej
dzielnicy. Szczęśliwie po poznaniu moich
sąsiadów, poczułem olbrzymie ciepło
i pozytywna energię od miejscowej społeczności. Muszę powiedzieć, że absolutnie kocham tutaj mieszkać. Moim ulubionym miejscem w tej chwili jest Galeria
Młociny.
Brałeś udział w “The Four. Bitwa
o Sławę”. jak wspominasz ten program?
„The Four”, był dla mnie niesamowitym doświadczeniem. Zdecydowanie
zyskałem więcej pewności siebie po
stresujących wyzwaniach w programie.
Najlepszą częścią są trwające kontakty

z innymi artystami biorącymi udział
w programie.
Razem z innymi artystami nagrywasz
teraz świąteczna piosenkę. Jak myślisz,
czy ma ona szansę stać się kolejnym świątecznym hitem? Jak Ci się pracowało
z Kasią, Nickiem i Karoliną?
Wierzę, że ta piosenka będzie wielkim
hitem! Jeśli naprawdę lubisz atmosferę
i ducha świąt, pokochasz tę piosenkę.
Współpraca z Kasią, Nickiem i Karoliną
była absolutną przyjemnością. Gdybyś
zapytał z jakimi artystami chciałbym
pracować przy tej piosence, natychmiast
wymieniłbym właśnie ich. Kocham ich
energię i umiejętność zabawy w stresujących sytuacjach. Najważniejsze jest jednak to, że to są świetni ludzie z niebywałą etyką pracy. Podczas realizacji nagrań
z nimi nie czułem jakbym był w pracy.
Oprócz wykonywania coverów, tworzysz
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także swoje utwory takie jak “My Definition” lub “Lonely Vampire”. Czy pracujesz
nad swoim albumem?
Tak, w tej chwili pracuję nad swoim
albumem. Sytuacja z pandemią spowolniła postępy ale ja nigdy się nie poddaję.
Chcę wydać piosenki które na zawsze
pozostaną w ludzkich sercach i umysłach.
Nie mogę się doczekać aby pokazać
wszystkim, kim naprawdę jestem jako
artysta.
Wracając do tematu świąt – mieszkasz
w Polsce od kilku lat, czy miałeś okazję
uczestniczyć w typowej polskiej wigilii?
Co lubisz w polskiej tradycji, jakie dania
lubisz a jakich nie lubisz?
Do tej pory spędziłem tylko jedne święta w Polsce i bardzo miło je wspominam.
Nie widzę większej różnicy między polską a amerykańska tradycją. Czuję taką
samą ilość miłości i radości emanującej
z ludzi którzy są wokół mnie. Widzę radość osób otwierających prezenty I dzielą się różnymi historiami. To jest piękne
doświadczenie. Jeśli chodzi o jedzenie to
moim ulubionym daniem jest żurek,
który ma unikalny smak i jest przepyszny.
Jak wyglądają święta w Twoim rodzinnym domu?
Pochodzę z dużej rodziny, mam wielu
braci. Czas świąt jest dla nas niesamowity, to jedyny moment kiedy wszyscy jesteśmy razem i dzielimy się doświadczeniami z całego roku. Spędzamy ten czas
razem, gramy w gry wideo i jemy bardzo
dużo pysznego jedzenia.
Święta Bożego Narodzenia to bardzo
rodzinny czas, tęsknisz za swoimi bliskimi którzy są w USA?
Oczywiście, zawsze tęsknię za moją
rodziną. Duża część mojej motywacji do
pracy pochodzi z ich dumy i kiedy widzę
uśmiech na ich twarzach.
Masz jakieś plany na święta?
Najbliższe święta zamierzam spędzić
z bratem i przyjaciółmi, pisząc muzykę
i jedząc tak dużo jedzenia jak to możliwe.
Czego chciałbyś życzyć naszym mieszkańcom na święta?
Chciałbym życzyć wszystkim dużo
miłości, aby byli bezpieczni i celebrowali
te święta w piękny i bezpieczny sposób.
Wesołych Świat!

cały utwór! Słowa i muzyka ułożyły nam
się magicznie, jakby czuwał nad tym
świąteczny elf.
Dziś, kiedy kręcicie teledysk do waszego
utworu, jest bardzo zimno, choć nie ma
śniegu…
Ale atmosfera na planie jest wspaniała.
Szampańsko się bawimy, przy okazji
rozgrzewając się tańcem i kręceniem
kolejnych ujęć. Muszę przyznać, że bardzo brakuje mi śniegu, bo jest on stałym
elementem świątecznego klimatu. A ja
święta Bożego Narodzenia uwielbiam.
Lubisz polskie święta? Chyba są zupełnie inne niż te w USA.
To prawda. Wiesz, co najbardziej mnie
zdziwiło? To, że Polacy świętują trzy dni.
Najpierw jest wigilia z potrawami bezmięsnymi, i to tego dnia obdarowujecie
się prezentami. Potem jest kolejny dzień,
i kolejny… No i nie będę ukrywać, że

polskim „Last christmas” grupy „Wham!”?
Karolina Leszko: To jest moje wielkie
marzenie, choć trzeba przyznać że chłopaki z „Wham!” stworzyli chyba utwór
świąteczny wszech czasów.
Ktoś może spytać: po co świąteczna
piosenka, skoro jest tyle utworów w tym
klimacie a do tego w tym roku wszyscy
spędzimy święta bez rodzin?
I odpowiedzią na to pytanie jest właśnie
nasza piosenka. Koronawirus pokrzyżował wszystkim ludziom na ziemi świąteczne plany. Nie połamiemy się opłatkiem z rodziną, nie będziemy razem jeść
barszczu. Jedyne, co nam zostaje, to rozmowy telefoniczne z bliskimi lub inne
komunikatory. I właśnie dlatego chcieliśmy nagrać świąteczny utwór. To nie
tylko świetna zabawa, ale także w ten
sposób przekazujemy nasze pozytywne
emocje. Bo przecież mimo że w czterech

NICK SINCLER

Przemysław Burkiewicz: Nick, w tym
roku skończyłeś 40 lat…
Nick Sincler: To prawda, ale wcale nie
czuję się jak czterdziestolatek.
No właśnie, a znasz piosenkę „Czterdzieści lat minęło” Andrzeja Rosiewicza?
Oczywiście! To świetny utwór. Jest
bardzo melodyjny i za razem dowcipny,
to muzyczna ilustracja do komediowego
serialu o inżynierze Kar wowskim.
W ogóle polska muzyka i polscy twórcy
są fantastyczni. Gdy trzynaście lat temu
przyjechałem do Polski, poczułem
ogromną różnicę między amerykańską
a polską muzyką. Jest taka… słowiańska,
radosna. Po prostu niepowtarzalna.
A skąd pomysł na tę piosenkę?
To wszystko wina Samiego! (śmiech).
Sami Harb powiedział mi któregoś dnia:
napiszmy piosenkę świąteczną. I wiesz,
co zrobiłem? Wsiadłem w tramwaj, pojechałem do niego, i w godzinę napisaliśmy
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Gwiazdy na karuzeli stworzonej przez wybitnego rzeźbiarza Józefa Wilkonia | fot. Małgorzata Sokół

bardzo smakują mi polskie potrawy szykowane na ten wyjątkowy czas. Może
z jednym wyjątkiem…
Czy chodzi o karpia?
Tego w galarecie! Karp smażony, szczególnie w wykonaniu mojej teściowej, jest
bardzo smaczny. Ale ten w galarecie już
mniej.
Jesteśmy na Bielanach, przy zabytkowym kościele. Obok niego pasie się ośliczka Klara.
I stoi tu przepiękna szopka! Czyż nie
może być lepszego miejsca na ziemi do
nakręcenia świątecznego teledysku do
świątecznej piosenki?

KAROLINA LESZKO

Przemysław Burkiewicz: Chciałabyś
żeby was utwór świąteczny stał się takim

ścianach, to nie będziemy dzięki muzyce
sami.
Od listopada świąteczna atmosfera dosłownie nas atakuje. Reklamy, czekoladowe Mikołaje, choinki, lampki… Nie drażni cię to? Wiele osób twierdzi, że świąteczna atmosfera jest sztuczna i infantylna.
Ale ten czas jest raz do roku i mija
bardzo szybko! Czy nie jest tak, że dopiero co byliśmy dzieciakami i czekaliśmy
na upragnione prezenty? Nie mam nic
przeciwko ten niezwykłej atmosferze, bo
po prostu ją kocham i sama staram się ją
celebrować. Nasza piosenka jest częścią
tego klimatu i chciałabym, żeby na stałe
wpisała się w święta.
Jesteś z Krakowa. Czy byłaś wcześniej
u nas, na Bielanach?

Nie byłam. Jestem tu pierwszy raz. Ale
uprzedzę twoje pytanie: Bielany są piękne. Ten pokamedulski kościół skryty
w gęstym lesie, żywy osiołek, a do tego
drewniana szopka (autorstwa Józefa Wilkonia – przyp. red.) i karuzela są jak
wyjęte z bajki.
Ze świątecznej bajki?
Tak, ze świątecznej bajki. Mam nadzieję, że nasi słuchacze i osoby, które obejrzą
teledysk, poczują magię tego utworu.
A m ie sz k a ńc y Bie l a n do d at kowo
uśmiechną się, widząc swoje cudowne
miejsce w teledysku.

KASIA DEREŃ

Przemysław Burkiewicz: Różni artyści
pochodzący z różnych stron świata, mający inne głosy ale świetnie razem się
bawiący i tworzący zgraną muzyczną
paczkę. To wy!
Kasia Dereń: Tak nas można w skrócie
opisać!
Jesteście takim miniaturowym Band
Aid, które 35 lat temu nagrało „Do they
know it’s Christmas time”?
To oczywiście przesada, bo jest nas
zdecydowanie mniej. Ale to nie zmienia
postaci rzeczy, że chcieliśmy stworzyć coś
swojego, autorskiego. Piosenek świątecznych, polskich, zagranicznych, rockowych czy popowych jest wiele. Większość
z nich jest znanych i oczywiście lubianych, ale chcieliśmy zaśpiewać coś nowego.
Ale dlaczego akurat Boże Narodzenie?
Przecież można zaśpiewać piosenkę
o Wielkanocy, wplatając w nią pisanki,
króliki i bazie.
Boże Narodzenie i poprzedzające ją
tygodnie to czas niepowtarzalny. Oczywiście, niektóre reklamy pojawiają się tuż
po Wszystkich Świętych. Ja sama urodziłam się 1 listopada i to miło, że od moich
urodzin zaczyna się świąteczna gorączka
(śmiech). Ale mówiąc zupełnie poważnie,
to poza komercyjnym wymiarem tych dni
Boże Narodzenie do tej pory kojarzyło
nam się z rodziną, ciepłem domowego
ogniska, zapachem piernika, zupy grzybowej czy wspaniałych potraw. Niestety,
w tym roku nie będzie takich świąt, jakie
znamy. Mieliśmy tego świadomość, kiedy
dogadywaliśmy szczegóły naszego utworu.
Czy w tak trudnym czasie epidemii jest
miejsce na radość?
Oczywiście. Musimy mieć chwilę oddechu od codziennych kłopotów i tragicznych informacji które słyszymy dookoła
nas. Poza aspektem religijnym to dobry
moment na odrobinę radości. Chciałabym, żeby nasza piosenka stała się lubiana w Polsce i za granicą, bo nagraliśmy
też drugą wersję w języku angielskim.
Dlaczego zgodziłaś się wziąć udział
w nagraniu?
To Sami Harb jest dobrym duchem tego
projektu. Mieszka na Bielanach i jest mu
tu bardzo dobrze, dlatego cieszymy się że
właśnie w tej dzielnicy nagrywamy klip.
Jesteśmy pozytywnymi, wesołymi ludźmi, i chcemy dzielić się naszymi emocjami z innymi. A to miejsce, gdzie dziś
kręcimy teledysk, chyba idealnie pasuje
do nastroju świątecznego

.
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Iluminacja świąteczna

fot. Małgorzata Sokół

Boże Narodzenie zbliża się do nas wielkimi krokami. Świąteczną atmosferę
można poczuć także przy naszym ratuszu. Na placyku między ulicami Żeromskiego a Magiera stanęła bajkowa iluminacja. – To piękne ozdoby. Przyszliśmy
z synkami Maksem i Kubą zobaczyć, jak
tu jest cudownie – mówią Monika i Sławomir Rytelscy.
Co prawda śniegu w tym roku było

jeszcze niewiele, ale to nie szkodzi, by
zachwycać się świątecznymi Bielanami.
Jakie więc mamy ozdoby koło urzędu? To
renifery, anielskie skrzydła i oczywiście
karuzela, która od lat jest symbolem naszej dzielnicy. Miejmy nadzieję, że jeszcze przed świętami spadnie trochę białego puchu, by świetlne ozdoby zachwycały jeszcze bardziej
Przemysław Burkiewicz

.

fot. Archiwum redakcji

Sąsiedzka choinka na Bielanach

Szopka znów
ZACHWYCI
To już stały zwyczaj. Pan Filip Jurkowski,
mieszkaniec ulicy Przybyszewskiego, co
roku ozdabia swój ogród świątecznymi
lampionami, ozdobami i girlandami.
W tym roku też przygotuje piękną niespodziankę dla mieszkańców.
– Będzie nowa choinka i zmiana kolorów. Ponieważ mamy epidemię, figury

W ogrodzie społecznościowym Ośrodka
Wsparcia dla Seniorów nr 1 przy al. Zjednoczenia stanęła choinka. Świąteczne
ozdoby w swoich domach własnoręcznie
przygotowali seniorzy, podopieczni ośrodka. W kolejnych dniach ozdoby donosili
i zawieszali okoliczni mieszkańcy.
Choinka, najbardziej charakterystyczny symbol Świąt Bożego Narodzenia,
symbol życia i odradzania się, nie bez
powodu stała się centralnym punktem
projektu „Świętujmy razem – ubieramy
choinkę na Starych Bielanach”. Pięknie
ozdobiona i oświetlona stała punktem
łączącym seniorów, dzieci, mieszkańców
Bielan, którzy z powodu pandemii nie
będą zapewne mogli w tym roku swobodnie integrować się na spotkaniach opłatkowych. Projekt został wsparty przez
Towarzystwo Sąsiedzkie w ramach konkursu na działania lokalne „Po Sąsiedzku”
Bartłomiej Frymus

.

w szopce będą miały na twarzach maseczki – mówi pan Filip w rozmowie
z „Naszymi Bielanami”. Jak zaznacza,
w tym roku trudniej było mu kupić potrzebne elementy. – Hurtownie elektryczne ze względu na pandemię nie mają
dużego wyboru asortymentu – wyjaśnia.
Jedno jest pewne: tegoroczna szopka
i ozdoby w ogrodzie pana Filipa jak zawsze dadzą mieszkańcom Bielan dużo
radości. Ci w świątecznym okresie lubią
skręcić w Przybyszewskiego, aby nacieszyć oczy widokiem dekoracji
Przemysław Burkiewicz

.
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Zamów święta w bielańskich restauracjach
Tegoroczne święta z pewnością będą
wyjątkowe. Nie tylko ze względu na bożonarodzeniową aurę, ale również z powodu
obostrzeń spowodowanych pandemią. To
zapewne zmieni plany niejednego mieszkańca Bielan, lecz nie tylko. Święta Bożego Narodzenia w tym roku to niejednokrotnie “być albo nie być” lokalnej gastronomii. Może więc warto zrobić wyjątek
i kupić niektóre potrawy na wigilijny stół
w bielańskich restauracjach.
Bielańscy restauratorzy, mimo zamkniętych dla gości lokali, nie przestają
pracować dla swoich klientów. Cały czas
kuszą smacznymi ofertami dań na wynos. Wiemy już, że nie zawiodą nas również i w nadchodzące święta. Większość
lokali ogłosiła już możliwość zamówienia
potraw wigilijno-świątecznych. Maciej
Madajewski i Hubert Skoczek, właściciele restauracji „Bistro Bielany”, mieszczącej się przy ul. Efraima Schroegera 89,
podkreślają, że mimo trudności, nie
wyobrażają sobie, aby w tak wyjątkowym
czasie nie wesprzeć gości, którzy z utęsknieniem czekają na moment, w którym
znów będzie można spotkać się przy
wspólnym stole.
– To goście “Bistro Bielany” zainspirowali nas do stworzenia oferty z daniami
na świąteczny stół. Restaurację otworzyliśmy w najtrudniejszym dla gastronomii
momencie, ale okoliczni mieszkańcy tak
szybko nas znaleźli i tak bardzo polubili
naszą domową kuchnię, że nawet kiedy
działamy tylko „na wynos”, przychodzą
chętnie po pyszny obiad dla siebie i dla
całej rodziny. Niedawno zaczęły pojawiać
się pytania o święta i o to, czy w tym
wyjątkowym czasie zechcemy wyręczyć
naszych Gości w gotowaniu, tak, jak robimy to na co dzień – tłumaczy Maciej
Madajewski i podkreśla, że po krótkiej
naradzie z zespołem, właśnie tak postanowili uczynić. – Przygotowaliśmy najlepsze naszym zdaniem potrawy świąteczne, wedle sprawdzonych, babcinych
przepisów, które są pełne smaku i miłości. Wszystkie potrawy przygotowujemy
z wielką starannością i z wyłącznie
z najlepszych składników. Dzięki temu
w ten symboliczny sposób pierwsze święta “Bistro Bielany” spędzimy razem
z naszymi Gośćmi – dodaje Hubert Skoczek.
Podobne intencje mają inne restauracje, które zapraszają do składania zamówień za pośrednictwem swoich stron
internetowych lub telefonicznie. Na łamach naszego miesięcznika, przedstawiamy świąteczne menu niektórych
z nich.
W poszukiwaniu świąteczno-kulinarnych perełek, warto udać się także do
pobliskich kawiarni. W “Kawiarni Chomiczówka” przy ul. Bogusławskiego 6A,
dostaniemy wyjątkowe pierniki, które
można ozdobić wraz z najbliższymi,
a w “Café De La Poste” mieszczącej się
przy ul. Efraima Schroegera 72, można
zakupić kosze świąteczne, pełne oryginalnych, francuskich przysmaków
Iwona Sobczak

.

fot. Małgorzata Sokół

Restauracja Lolo Rosso

Restauracja Karuzel Bielański

Restauracja Kuchnia & Forma

ul. Kwitnąca 6A, 01-926 Warszawa
Tel.: 22 225 99 99, 570 229 229
e-mail: biuro@pizzalolorosso.pl

ul. Kasprowicza 65, 01-823 Warszawa
Tel.: 22 834-76-66
e-mail: goiv@onet.pl

Menu Świąteczne

Menu Świąteczne

ZUPY
• Zupa borowikowa z łazankami 1l – 35 zł
• Krem z buraków z serem feta 1l – 30 zł
PRZYSTAWKI ZIMNE (4-5 os.)
• Śledź tradycyjny z cebulką 500 g – 35 zł
• Śledź pod pierzynką
porowo-śmietanową 500 g – 45 zł
• Pasztet domowy z żurawiną 500 g – 45 zł
• Karp w galarecie półmisek (4 os.) – 25 zł
• Paszteciki z ciasta fr. z kapustą
i grzybami 500 g 50 zł
• Sałatka jarzynowa 500 g – 15 zł | 1 kg – 25 zł
• Sałatka śledziowa 500 g – 20zł | 1 kg – 30 zł
PRZYSTAWKI CIEPŁE (4-5 os)
• Kapusta z grzybami 500 g – 15 zł | 1 kg – 25 zł
• Ryba po grecku 500 g – 25 zł | 1 kg – 35 zł
• Ravioli z grzybami 1szt – 3zł
• Rotodni z grzybami 500 g – 21 zł
• Krokiety z kapustą i grzybami 1szt – 4zł
• Pierogi z kapustą i grzybami 1 kg – 30zl
DANIA GŁÓWNE
• Schab ze śliwką w sosie myśliwskim z puree
i buraczkami 1 porcja – 26 zł
• Karczek pieczony w grzybach, gnocchi,
mix sałat 1 porcja – 26 zł

NA ZIMNO
• Śledź po staropolsku 1 kg – 38 zł
• Śledź z korzenną przyprawą i cebulką
1 kg – 39 zł
• Karp smażony 1 porcja – 14 zł
• Karp w galarecie 1 porcja – 16 zł
• Karp cały w galarecie 1 kg – 49 zł
• Karp w galarecie 1 kg – 49 zł
• Ryba po grecku 1 porcja – 15 zł
NA CIEPŁO
• Kaczka z żurawiną – 40 zł
• Zupa grzybowa z łazankami 1l – 31 zł
• Barszcz czerwony 1l – 20 zł
• Uszka z kapustą i grzybami 1 szt – 1,50 zł
• Pierogi z kapustą i grzybami 1 szt – 4 zł
CIASTA
• Sernik po wiedeńsku 1 kg – 40 zł
• Makowiec z lukrem do babci – 40 zł

ul. Lektykarska a 4/6, 01-687 Warszawa,
Tel.: 536 535 523
e-mail: kontakt@kuchniaiforma.com
OFERTA ŚWIĄTECZNA
• pierogi z kapustą i grzybami 1 kg – 41 zł
• pierogi z mięsem 1 kg – 41 zł
• uszka z grzybami 1 kg – 50 zł
• uszka z mięsem 1 kg – 50 zł
• paszteciki z pieczar. i mozzarellą 1 kg – 44 zł
• paszteciki z kapustą i grzybami 1 kg – 44 zł
• paszteciki z mięsem 1 kg – 44 zł
• sałatka pieczarkowa – 42 zł
• sałatka jarzynowa – 36 zł
• pasztet z indyka – 59 zł
• pasztet domowy – 59 zł
• skrzydełka faszerowane
(mozzarella i pieczarki) 1 kg – 42 zł
• skrzydełka faszerowane
(nadzienie mięsne) 1 kg – 42 zł
• śledzie w oleju 1 kg – 42 zł
• śledzie pod pierzynką 1 kg – 42 zł
• śledzie w pietruszce 1 kg – 42 zł
• śledzie z żurawiną 1 kg – 42 zł
• pstrąg w galarecie 250 g – 14 zł
• karp w galarecie 250 g – 14 zł
• sandacz faszerowany 250 g – 14 zł
• karp faszerowany 250 g – 14 zł
• ryba po grecku 1 kg – 53 zł
• galaretka z nóżek 250 g – 12 zł
• galaretka drobiowa 250 g – 12 zł
CIASTA
• sernik z białą czekoladą / mus malinowy
28 cm – 200 zł
• sernik z kajmakiem / słone orzeszki
28 cm – 200 zł
• ciasto marchewkowe z orzechami
26 cm – 110 zł
• miodowiec 26 cm – 150 zł
• piernik z bakaliami, jabłkiem i polewą
czekoladową 26 cm – 110 zł
• szarlotka 25 cm – 80 zł

Więcej możliwości zamówień można znaleźć na www.
karuzelbielanski.pl

Restauracja Chata u Kowalskich

*zamówienia realizowane są od 4 osób.

ul. Josepha Conrada 18A, 01-922 Warszawa
Tel.: +48 505 75 48 48
e-mail: ijkcatering@ijkcatering.pl
OFERTA ŚWIĄTECZNA
• Ryba faszerowana z dorsza i łososia z sosem
tatarskim 100 zł/kg
• Mięsa pieczone (karkówka, boczek) 1 kg – 70 zł
• Sałatka jarzynowa 1 kg – 45 zł
• Pasztet mięsny, domowy – 24 zł
• Zimne nóżki – 12 zł
• Bigos – 12 zł
• Barszcz czerwony – 8 zł
• Uszka z kapustą i pieczarkami 1 kg – 55 zł
• Pierogi z kapustą i pieczarkami 1 szt – 3,5 zł
• Karp smażony – 35 zł (½ karpia – 1 płat)
• Karp w galarecie – 39 zł (1/2 karpia – 1 płat)
• Sernik 1,5 kg – 70 zł
• Sernik z makiem 1,5 kg – 70 zł
• Szarlotka – 55 zł
• Babka czekoladowa – 38 zł

**zamówienia przyjmowane są do 21.12.2020,

Zamówienia przyjmowane są do 20.12.2020. Odbiór

wymagana zaliczka 50%, czas realizacji do dwóch dni.

dań - 23.12.2020

*zamówienie min. 4 porcje z rodzaju

• Karp w sosie chrzanowym, puree, surówka
z pora 1 porcja – 27 zł
• Dorsz w porach i śmietanie, ryż, warzywa
z wody 1 porcja – 33 zł
• Panierowana ryba (miruna), puree, surówka
z kapusty 1 porcja – 23 zł
• Eskalopki z indyka w brzoskwiniach, ryż, mix
sałat 1 porcja – 28 zł
*zamówienie min 4 porcje (2 do wyboru)

• Kaczka pieczona z gnocchi i buraczkami
(dla 2-4 os.) 1 szt – 70 zł
DESERY
• Szarlotka 1 porcja – 6 zł
• Sernik z makiem 1 porcja – 8 zł
• Kutia z makiem 100 g – 3 zł

zamówienia przyjmowane są w lokalu do 12.12.2020
odbiór: 24.12.2020
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Bielańskie słodkości grzechu warte
Renoma wypieków z bielańskiej Cukierni Artystyczne Torty (Podczaszyńskiego 31)
sięga daleko poza Warszawę. Nic dziwnego – te wyroby zachwycają smakiem
i wyglądem. Choć wizytówką pracowni są finezyjne torty, na smakoszy czekają tu
także pyszne ciasta i ciastka. Idealne na świąteczne stoły.
Anna Zborowska

O Bielanach przez długi czas mówiło
się, że są pustynią gastronomiczną. Jednak przez ostatnie kilka lat ten wizerunek
zaczął się zmieniać. A wszystko za sprawą
coraz liczniejszych i (co szczególnie cieszy) prowadzonych przez samych bielańczyków lokali – kawiarni, w których
w przyjaznej atmosferze można poczytać
gazetę przy kawie i ciasteczku, restauracji
z menu z całego świata czy cukierni,
w których możemy kupić tradycyjne ciasta lub słodkości wpisujące się w najnowsze kulinarne trendy. Jednym z takich
punktów na smakowej mapie Bielan jest
Cukiernia Artystyczne Torty przy ul.
Podczaszyńskiego 31. W przyszłym roku
pracownia będzie obchodzić dziesięciolecie powstania. Przez ten czas zdobyła
renomę oraz rzesze klientów. Niektórzy
są nawet gotowi pokonać kilkadziesiąt
kilometrów i po finezyjne torty czy smakowite ciasta przyjeżdżają tu spoza Warszawy.
W czym tkwi tajemnica sukcesu?
W smaku! Podczas gdy wielu współczesnych cukierników tnie koszty i sięga po
zamienniki tradycyjnych składników,
w Cukierni Artystyczne Torty wszystko
musi być najwyższej jakości. – Używamy
wyłącznie produktów naturalnych. Nie
chodzimy na skróty. Jak śmietana, to
tylko prawdziwa kremówka 36 proc., jak
masło, to tylko 82 proc., a nie margaryna,
jak jaja, to prosto od kury, a nie proszek
jajeczny, jak czekolada, to ta powyżej 70
proc. Kakao, a nie jakiś wyrób czekoladopodobny – zapewnia Konrad Gieryszewski, właściciel, który prowadzi cukiernię
wraz z żoną. Obydwoje mieszkają od lat
na Bielanach. W pracowni nie stosuje się
tez żadnych polepszaczy smaku, sztucznych konserwantów ekstremalnie przedłużających termin spożycia. Wszystko
jest wypiekane metodami tradycyjnymi,
według najlepszych zasad sztuki kulinarnej.
Ta dbałość przekłada się na smak, ale
wypieki z Bielan zachwycają także wyglądem. To szczególnie dotyczy efektownych
tortów, które są produktem f lagowym
cukierni. – Wykonujemy zarówno torty
urodzinowe, średnich rozmiarów, jak i na
komunie czy śluby, zwykle już większe.
Ale realizujemy też zamówienia na imprezy pracownicze i wtedy są to naprawdę
duże torty. Największy miał aż 3 m długości – opowiada Konrad Gieryszewski.
W takich przypadkach wyzwaniem staje
się nie tylko samo pieczenie i dekorowanie, ale też logistyka. – Torty dużych
rozmiarów są ciężkie i nie jest łatwo je
przetransportować, a trzeba jeszcze po-
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KRÓTKO O WSZYSTKIM
Święta na Bielanach

Mikołaj w hospicjum
Już w połowie grudnia Mikołaj odwiedzi nasze Bielańskie Hospicjum przy
pl. Konfederacji. W tym roku przywiezie testy do wykrywania antygenu
koronawirusa, odzież ochronną,
maseczki, rękawiczki, środki odkażające i higieniczne. Ponadto szykuje
słodką niespodziankę dla pracowników.
Mikołaja bielańskiego wspomagają
gestem i słowem wspaniałomyślni
darczyńcy. Należą do nich firmy:
przedsiębiorstwo BYŚ, Huta ArcelorMittal Warszawa, Szybka Kolej Miejska,
klub Hutnik Warszawa oraz mieszkańcy Bielan i radni Dzielnicy Bielany,
którzy ofiarowali swoje diety, a także
wiceburmistrz Katarzyna Potapowicz
przygotowała słodkości

.

Pamięć

Tablica do wymiany

Właściciel cukierni Konrad Gieryszewski | fot. Sylwester Korzeniewski

łączyć na miejscu wszystkie elementy
– zauważa cukiernik. Praca nad niektórymi zamówieniami pochłania mnóstwo
czasu. Kilkupiętrowy tort, ozdobiony
licznymi dekoracjami, by wzbudzić zachwyt, wymaga nawet całego dnia pracy
i to kilku osób. Poszczególnych elementów nie można zrobić wcześniej, bo przecież wszystko musi być świeże.
Jak wszystko, także torty podlegają
wpływom mody. Hitem wśród urodzinowych wypieków są te z ozdobami nawiązującymi do ulubionych kreskówek. Na
topie są: bohaterowie Psiego Patrolu,
Świnka Pepa i Elza z Krainy Lodów. Oczywiście figurki, które trafiają na tort, są
wykonywane ręcznie z naturalnych składników (niektóre pracownie oferują plastikowe ozdoby). Serca chłopców niezmiennie podbijają torty w kształcie samochodów lub nawiązujące do bohaterów naszych czasów – piłkarzy (rzecz jasna, nic
nie przebije FC Barcelona). Można wybrać
wzór z galerii, ale cukiernicy realizują
również zamówienia według pomysłów
klienta.
Epidemia koronawirusa szczególnie
mocno dotknęła branżę gastronomiczną.
W lokalu przy Podczaszyńskiego nie
można na razie posiedzieć przy aromatycznej kawie i pysznym ciasteczku.
– W ciągu dnia przychodziło do nas wielu klientów, żeby miło spędzić czas, wśród

nich znaczną część stanowiły starsze
osoby – mówi Konrad Gieryszewski.
Mieszkańcy Bielan upodobali sobie
zwłaszcza sernik z białą czekoladą i mini
Pavlovy, czyli torciki bezowe. O każdej
porze dnia do cukierni zaglądał ktoś
spragniony łakoci. Epidemia wywróciła
wszystko do góry nogami. Najpierw uderzyła wiosenna fala, teraz druga, znacznie dłuższa i poważniejsza. Zamówienia
na torty spadły, bo nie ma dużych imprez.
Amatorzy dobrych wypieków przychodzą
po ciasta i ciastka, ale w tym roku ruch
jest zdecydowanie mniejszy niż zazwyczaj. W cukierni, która wcześniej zatrudniała kilka osób, zostali jedynie pan Konrad i jego żona. Ich praca skupia się teraz
głównie na wypieku ciast i ciastek. I choć
epidemia w y musza na wszyst kich
oszczędności, w Cukierni Artystyczne
Torty nie ma mowy o oszczędzaniu na
jakości. Można się o tym przekonać osobiście, zamawiając ciasta na świąteczną
ucztę. Do wyboru jest klasyka – ciasta
tradycyjnie kupowane na Boże Narodzenie, ale warto skusić się także na nowe
smaki.
Mijający rok miał wyjątkowo gorzki
posmak, warto pożegnać go słodkościami
na najwyższym poziomie. Zamówmy w
cukierni wypieki na święta i włączmy się
w akcję ratowania bielańskiej gastronomii

.

Wisząca na budynku przy ulicy Kasprowicza 55 tablica upamiętnia kpt. lek.
wet. Władysława Rogowskiego, który
zginął tu 1 sierpnia 1944 r. Szyld ma
już kilkanaście lat i zaczęły odchodzić
od niego litery. Dlatego Urząd Dzielnicy
Bielany w nowym roku rozpocznie
procedurę wymiany tablicy. – To nie jest
jednak takie proste, jak mogłoby się
wydawać – mówi wiceburmistrz
Włodzimierz Piątkowski. – Musimy
uzyskać pozytywną opinię Instytutu
Pamięci Narodowej, który zajmuje się
oceną treści tablic pamiątkowych,
a także zgodę właściciela nieruchomości. Następnie zamówimy nową tablicę,
która znów będzie przypominać
o bohaterskim kapitanie – dodaje

.

Sprawy osiedla

Zasłużeni dla Wólki Węglowej
Statuetki Honorowego Mieszkańca Wólki Węglowej to nagroda honorująca
osoby zasłużone dla tej części Bielan.
Osiedlowy samorząd wręczył je burmistrzowi Grzegorzowi Pietruczukowi za
wyróżniającą współpracę, wsparcie
i osobiste zaangażowanie w sprawy
mieszkańców, byłej radnej Jadwidze
Królak za całokształt pracy, kierownik
filii Bielańskiego Ośrodka Kultury za
projekt Archiwum Wólki Węglowej oraz
wsparcie przy powstaniu książki
o historii osiedla. Nagrodzeni zostali
także Mateusz Napieralski, autor
książki „Dawna Wólka Węglowa
– wspomnienia mieszkańców” oraz
felietonista „Naszych Bielan”, a także
Kamila Gutowska-Krawczyk, nauczycielka w Filii Szkoły Podstawowej nr
273 im. Zygmunta Sokołowskiego za
zaangażowanie, wolontariat i pracę
z dziećmi z Wólki Węglowej

.
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Mietek Szcześniak
przyciągnął TŁUMY
Jego koncert online obejrzało w domach
blisko 1500 osób. Występ legendarnego
piosenkarza Mietka Szcześniaka w Podziemiach Kamedulskich okazał się strzałem w dziesiątkę. – To był mój pierwszy
taki koncert i bardzo cieszę się, że mogłem go zagrać w takim niezwykłym
miejscu – komentuje artysta.

fot. Sylwester Korzeniewski

Epidemia nie pozwala na organizowanie imprez ani koncertów, ale dla nas nie
to problem, żeby umilić życie mieszkańcom Bielan. Od początku pandemii organizujemy koncerty online, które cieszą

Świąteczny koncert
Moniki Kuszyńskiej
To był wieczór pełen nadziei
i ukojenia dla potrzebujących. W sali widowiskowej
bielańskiego ratusza świąteczne utwory zaśpiewała
Monika Kuszyńska.
W trakcie występu transmitowanego w internecie
mieszkańcy byli zachęcani
do wsparcia Archidiecezjalnego Zespołu Domowej
Opieki Paliatywnej.
Bartłomiej Frymus

Ze strony piosenkarki był to przemiły
gest i wyraz solidarności z osobami, które są pod opieką domowego hospicjum.
Dla wielu z nich fantastyczny głos w towarzystwie klimatycznej muzyki był
ukojeniem w trudnych chwilach, ale
i zachęcał do wsparcia hospicjum. Trzeba
przyznać, że mieszkańcy chętnie włączają się w akcje wspierające Archidiecezjalny Zespół Domowej Opieki Paliatywnej.
Przykładem jest świąteczny jarmark
w sieci. Akcję organizuje szkolny klub
wolontariatu działający w Szkole Podstawowej nr 263 przy ulicy Szegedyńskiej
11. Na wirtualną licytację przekazano
dotychczas dziesiątki przedmiotów. Niektóre z nich są niepowtarzalne, ręcznie
wykonane. Przedmioty wystawione na
aukcję można oglądać na facebookowej
grupie Jarmark SP263 Pola Nadziei. Do
połowy grudnia udało się już zebrać 28
tysięcy złotych. Wirtualny kiermasz potrwa do 22 grudnia

.

fot. Sylwester Korzeniewski

fot. Sylwester Korzeniewski

się dużym powodzeniem. Jednak listopadowy występ Mietka Szcześniaka okazał
się prawdziwym hitem. Przed komputerami i smartfonami zgromadziło się
blisko 1500 osób, by na facebookowym
profilu „Nasze Bielany” obejrzeć występ
popularnego piosenkarza. – To była wielka przyjemność zagrać tak delikatne
utwory w czasach bardzo trudnych. Mam
nadzieję, że trochę was swoim śpiewem
pocieszyłem – uśmiecha się skromnie
Mietek Szcześniak w rozmowie z naszym
reporterem
Przemysław Burkiewicz

.

fot. Sylwester Korzeniewski

fot. Sylwester Korzeniewski

Bielańscy LAUREACI nagrody
edukacji kulturalnej
Na gali finałowej Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej nagrodzono
pieć projektów z Bielan. – Gratuluję dzieciom, młodzieży, nauczycielom oraz instruktorom. Wszyscy razem stworzyli
bardzo inspirujące projekty – powiedział
Grzegorz Pietruczuk, burmistrz dzielnicy
Bielany.
W kategorii przedszkola pierwsze miejsce przypadło dla Przedszkola nr 309
„Baśniowa Kraina” za projekt „Dzieci
z bielańskich przedszkoli tworzą bajkową
książkę Przygody Biedroneczki Juleczki”,
a trzecie miejsce powędrowało do Przedszkola nr 340 „Kasztanowego Ludka” za
projekt „Muzyka to ja – przedszkolak

w świecie muzyki”. W kategorii szkoły
ponadgimnazjalne przyznano pierwsze
miejsce dla projektu „Kobieta – projekt
teatralno-edukacyjny realizowany w ramach szkolnego koła teatralnego” realizowanego przez XCIV LO im. gen. Maczka, a wyróżnienie przyznano dla CXXII
LO im. Domeyki w Warszawie za projekt
„Ameryka Południowa – Etapowa Wyprawa Dookoła Świata I. Domeyki i W. Wagnera”. Bielany sukces odniosły również
w kategorii Instytucje Animacji Kultury,
gdzie drugie miejsce przypadło filii przy
ul. Estrady 112 należącej do Bielańskiego
Ośrodka Kultury. W tym przypadku nagroda była za projekt „Now warszawiacy”
Bartłomiej Frymus

.

8

Wywiad numeru

Nasze Bielany

wydanie grudzień 2020

Chęcińska: Święta to czas pojednania

Doskonale pamiętam święta Bożego Narodzenia sprzed lat.
Przez epidemię w tym roku nie będzie nam dane spotkać się
rodziną, a przecież to najbardziej rodzinny czas w roku. Ale
marzę tez o tym, byśmy wreszcie przestali się kłócić – mówi
w wywiadzie „Naszych Bielan” radna Alicja Chęcińska (Nowoczesna), która wspomina święta sprzed lat w rodzinnym
domu, którym rządziła jej ukochana babcia Kazimiera.
rozmawiał Przemysław Burkiewicz

Mamy bardzo trudny czas, który jeszcze
rok temu był dla nas nie do ogarnięcia
umysłem. Na dodatek za kilka dni będziemy obchodzić święta Bożego Narodzenia…
Alicja Chęcińska, radna Dzielnicy Bielany: To chyba najbardziej rodzinne ze
świąt. Tym bardziej przykre jest, że wiele,
naprawdę wiele rodzin spędzi je samotnie. Co prawda mamy telefony, możemy
komunikować się za pośrednictwem internetu, ale to nie to samo co tradycyjne
spotkanie. Bo należy pamiętać, że pomimo wyjątkowego, religijnego aspektu
świąt jest to czas rodzinny, wspólnego
przebywania, wspomnień, ale też przebaczenia i zrozumienia.
W dzisiejszych czasach jest tak, że wiele rodzin korzysta ze świąt jako czasu na
urlop. Tak było jeszcze w zeszłym roku.
A przecież kilkadziesiąt lat temu święta
były czasem rodzinnych zjazdów, względnie dzielenia tych dni między jednych
teściów a drugich.
Tak było. Sama mam piękne wspomnienia z Bożego Narodzenia. Moja babcia
Kazimiera pochodziła ze wschodu. Była
bardzo dobrą i sprawiedliwą osobą.
A także silną i odważną, bo potrafiła szarpać się z radzieckim żołnierzem, który
wtargnął do jej domu i chciał ukraść sztućce. Choć broniła swojego majątku, nie
złorzeczyła żołdakowi. „A co mam mu się
dziwić? Czarny od brudu, wychudzony
z głodu, a do tego w podartym mundurze”
– tak mówiła. Miała ogromne serce, szczególnie dla dzieci i wnucząt. Babcia przestrzegała wszystkich świątecznych tradycji, w tym wigilijnego postu. Dla nas,
gromady małych dzieciaków, które cały
czas bawiły się ze sobą i szalały, było to
powodem do wilczego apetytu! Gdy po
kilku godzinach zabawy burczało nam
w brzuchach, zjadaliśmy opłatek i wigilijne śledzie. Kiedy przychodziło do wieczerzy, nikt, a szczególnie moja babcia, nie
miał do nas pretensji. Wręcz przeciwnie,
budziło to uśmiech na twarzach.
Był talerzyk dla wędrowca? Dziś też taki
stawiamy na stole, ale chyba niewielu
zgodziłoby się podjąć niespodziewanego,
głodnego człowieka wigilijną strawą.
Oczywiście, że był talerzyk. Ale nie
wiem dziś, czy talerzyk był dla wędrowca,
czy też w głębi duszy moja babcia nie
stawiała go dla swojego męża, a mojego
dziadka Kazimierza. Dziadkowie rozstali
się na wiele lat, ale wrócili do siebie.
I nigdy, przenigdy nie usłyszałam od

babci złego słowa o dziadku. Zawsze
mówiła o nim „Kazio”. Z sympatią. Ale
z tym talerzykiem kojarzy mi się jeszcze
dobroć ludzka. My, Polacy, potrafimy
w chwilach trudnych być razem. I to dotyczy nie tylko wielkich powstań, klęsk,
ucisku ze strony zaborcy czy okupanta.
Wielu ludzi, szczególnie przesiedleńców,
nie miało nic. A mimo to byli gotowi
podzielić się ostatnią kromką chleba
z zupełnie obcym, ale równie głodnym
człowiekiem.
Dziś święta kojarzą się nam z reklamami i nachalną komercją.
A kiedyś święta miały charakter duchowy. Wspominam moją babcię Kazimierę
m.in. dlatego, że ta skromna kobieta naprawdę celebrowała czas Bożego Narodzenia. Wiele rzeczy robiła dla siebie. Po cichutku odmawiała modlitwę, i to w archaicznych formach. Miała też bardzo, ale to
bardzo starą biblię. Babcia w czasie świąt
nam, małym smykom, opowiadała o tradycji świątecznej także z perspektywy
religijnej. Nie używając wielkich słów,
potrafiła dotrzeć do nas, dzieciaków,
z mądrymi treściami.
Wigilia to post. Ale już pierwszego dnia
świąt rozpoczyna się uczta.
Czasem mam wrażenie, że przesadzamy z ucztowaniem. A kiedyś na te święta
ludzie czekali cały rok. Zresztą w PRL też
nie było łatwo. Pamiętam wujka, który
przywoził na święta cielęcinę aż z Olsztyna. Wiózł wielki kawał mięsa w teczce.
Dziś może to się wydawać absurdem, ale
taka była rzeczywistość. Żeby zdobyć
smakołyki, trzeba było naprawdę się nakombinować.
Święta to czas wyjątkowo smutny dla
karpi. Ja nie jestem miłośnikiem tej ryby.
Zawsze jestem gotów oddać swojego
karpia za czyjś barszcz albo zupę grzybową.
O, ja też nie przepadam za karpiem.
Mam jednak piękną pamiątkę po czasach,
gdy przy stole zasiadała cała rodzina. To
bardzo duży, zabytkowy już, porcelanowy
talerz. Na nim zawsze lądował karp. Ostatni raz zresztą karpia przygotowałam dla
mojej mamy. To były nasze ostatnie święta z nią. Od tamtej pory nie jadamy tej
ryby.
O karpia niełatwo było też w czasach
socjalizmu.
Ale wtedy nie było łatwo o nic. Pamiętam zresztą pasterkę z 1981 r. Mimo oporu rodziców wybrałam się na pasterkę do
kościoła św. Zbawiciela w Śródmieściu.
Rodzice bardzo mnie prosili, żeby tego
nie robić, bo był już stan wojenny. Ze

znajomymi zobaczyliśmy, że ludzie wchodzą do świątyni i niemal od razu wychodzą z niej. Po prostu, aby nie prowokować
władzy, ksiądz nie odprawił mszy. Każdy,
kto chciał, mógł na chwilę wyjść. Wielu
warszawiaków paliło zresztą znicze przed
kościołem. O dziwo, milicji to nie przeszkadzało.
Mam też inne wspomnienie ze stanu
wojennego. Byłam tego świadkiem. Nawiązując do historii naszego narodu,
a przede wszystkim potworności II wojny
światowej, przypominam sobie scenę,
w której dojrzała kobieta wychodzi ze
sklepu z torbami pełnymi zakupów. I po
chwili patrol milicji zatrzymuje ją do
kontroli. Kobieta wpada w histerię, choć
nie miała w tych torbach ani broni, ani
ulotek, ani nic nielegalnego. Milicjanci
przestraszyli się, nawet zaczęli ludziom
ze zbiegowiska mówić, że poprosili tylko
o dowód osobisty. Wie pan, dlaczego ta
kobieta dostała ataku histerii?
Może miała koszmarne wspomnienie
z wojny? Uniknęła łapanki albo cudem
przeżyła uliczną egzekucję? Albo właśnie
w łapance została schwytana i wywieziona
do niemieckiego obozu koncentracyjnego?
Prawdopodobnie właśnie dlatego.
W tamtych czasach żyło bardzo wielu
ludzi, którzy okupację pamiętali doskonale. Byli już dorośli albo i nawet dojrzali,
gdy widzieli bombardowania, egzekucje,
łapanki, przeżywali śmierć bliskich.
I myślę, że w takim momencie ta kobieta
przypomniała sobie najstraszniejszą sytuację, którą przeżyła.

Zachowujemy w pamięci to, co najstraszniejsze. W wielu przypadkach nie
jesteśmy w stanie takiej myśli, wspomnienia się wyzbyć.
Mój tata tuż przed śmiercią przeżył coś
takiego. Miał 92 lata i był po wylewie.
Z trudem się komunikował. Nie zapomnę
tego, gdy któregoś dnia, siedząc przy
stole, zaczął składać serwetkę w prostokąt
i po chwili odłożył ją na bok. Zrobił tak
z drugą i trzecią, i kolejną. I wtedy przyszło mi na myśl, że ojciec przypomniał
sobie ekshumacje pod Krakowem. We
wcześniejszych latach, opowiadając o tym,
składał serwetki w ten sam sposób. Był
świadkiem tego, jak już po wojnie niemieccy jeńcy wykopywali ciała zamordowanych Polaków. Żołnierze mdleli od
potwornego smrodu i widoku. Ojciec
przypomniał sobie to po latach, mimo
udaru. Ekshumacja była dla niego tak
silnym przeżyciem, że zapamiętał ją na
zawsze.
Święta to także czas rozmów, choć dziś
każda rozmowa może być początkiem
wielkiej awantury, nawet w gronie rodzinnym.
Nie ukrywam, że lubię rozmawiać
z ludźmi, którzy mają odmienne od moich poglądy. Każda wymiana opinii jest
cenna. Rozmawiając możemy wyciągnąć
interesujące wnioski. Wystarczy słuchać
drugiej osoby. Marzę, żebyśmy przestali
się kłócić. Nie ma sensu obrażanie się na
siebie. Bądźmy różni, miejmy osobne
zdania, ale przede wszystkim bądźmy
razem, choćby różniło nas więcej, niż
łączy

.
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Zakończyła się rewitalizacja skweru im. Jerzego Jarnuszkiewicza

.

fot. Małgorzata Sokół

Dzika strefa
Na etapie projektowania parku duży
nacisk położono na wyznaczenie stref
dzikiej przyrody, w których natura rządzi
się własnymi prawami, a zwierzęta mają
swoją enklawę – przykładowo w dzikiej
strefie zamontowano poidełka dla ptaków
i małych ssaków. Dodatkowo w tych przestrzeniach zabiegi pielęgnacyjne są wykony wane w minimalnym stopniu.
Oprócz zachowania istniejącej roślinności pojawiły się nowe nasadzenia, w większości z gatunków rodzimych, które podkreślają charakter miejsca.
Wśród dodatkowych nasadzeń pojawiło się ponad 500 sztuk drzew i roślin
iglastych (cis pospolity, jałowiec i sosna
górska), blisko 3 tysiące drzew i krzewów
liściastych (min. berberys, bez czarny,
forsycja, róża pomarszczona, śliwa wiśniowa, śnieguliczka) oraz 9 tysięcy bylin
(m.in. chaber, goździk, jeżówka, poziomka, szałwia). Miejscami wykonano również trawy ozdobny i pnącza bluszczu.
Część z posadzonych roślin umieszczono
na podwyższeniach w formie gazonu,
tworząc tym samym strefę wypoczynku
Bartłomiej Frymus

fot. Małgorzata Sokół

Wrażenie robi niewielka fontanna. Jej
centralna część wyłożona jest płytami
granitow ymi, a obrzeża w ykonano
z drewna. Całość dopełniają ważące kilka
ton głazy sprowadzone z kamieniołomu
na Śląsku. Nie tylko przy fontannie dominuje drewno. Materiał z powodzeniem
wykorzystano przy budowie placów zabaw oraz podwieszanego chodnika
w dzikiej części parku. Wykonano go
z modrzewia syberyjskiego, a konstrukcja
nie narusza systemu korzeniowego
drzew.
To już kolejne tego typu rozwiązanie
stosowane na terenie Bielan przy rewitalizacji terenów zieleni. – Dla nas jako
dzielnicy bardzo ważne jest, aby umożliwić współistnienie obok siebie roślin,
owadów, ptaków i ludzi. Dlatego staramy
się stosować takie rozwiązania, które
zminimalizują wpływ na unikatowe

w skali miasta środowiska – przyznaje
Grzegorz Pietruczuk, burmistrz dzielnicy Bielany.

fot. Małgorzata Sokół

W trakcie prac rozpoczętych wiosną tego
roku wykonano modernizację istniejących oraz budowę nowych alejek oraz
wybudowano siłownię plenerową wraz
z urządzeniami do street workoutu.
W całym parku ustawiono również eleganckie elementy małej architektury (ławki, kosze, stojaki na rowery i kosz na psie
odchody), wymieniono oświetlenie oraz
zamontowano monitoring.

Dodatkowe środki na INWESTYCJE Baśniowy skwer
Na koniec roku Bielany zyskały dodatkowe 11,5 mln złotych na inwestycje planowane na lata 2021 i 2022. – Większość
przeznaczymy na modernizację infrastruktury oświatowej – zapowiada Grzegorz Pietruczuk, burmistrz dzielnicy
Bielany.
Najwięcej ze wspomnianej kwoty
– 4 mln złotych trafi na gruntowną modernizację Przedszkola nr 409 przy ul.
Tołstoja 2. O kolejne 3,5 mln złotych
zwiekszy się budżet modernizacji Szkoły
Filialnej przy ul. Arkuszowej 202. Z kolei
na Chomiczówkę trafi 2 mln złotych na
modernizację Przedszkola nr 422 przy
ul. Brązowniczej 17. Kolejne 2 mln złotych urząd przeznaczy na modernizację
budynku przy ul. Broniewskiego 56 na
potrzeby Bielańskiego Centrum Wsparcia
Seniora. To placówka bardzo potrzebna
na osiedlu Piaski.
To kolejne w ostatnich tygodniach

zwiększenia w budżecie dzielnicy.
W połowie listopada udało się pozyskać
2 mln złotych m.in. na przebudowę drogi wewnętrznej ul. Broniewskiego na
odcinku od ul. Galla Anonima do Broniewskiego 56 i budowę placu zabaw przy
Przedszkolu nr 341 przy ul. Wergiliusza
15 na osiedlu Wawrzyszew.
W tej kadencji dzielnica Bielany wydatkuje pieniądze na inwestycje w dobrym
tempie. – Jako jedna z trzech dzielnic
mamy najwyższy poziom wykonania
wydatków inwestycyjnych – powiedział
burmistrz Pietruczuk. Jak dodaje, ostatnie dwa lata był bardzo pracowite. – Szczególnie ostatnie miesiące naznaczone
pandemią i trudnościami finansowymi
miasta. Mimo tego, dzięki zaangażowaniu
mieszkańców i moich współpracowników
udało się nam zrealizować wiele inwestycji – podsumował burmistrz
Bartłomiej Frymus

.

Budynek w którym powstanie Bielańskie Centrum Wsparcia Seniora | fot. Archiwum redakcji

Pomiędzy budynkami przy ul. Jarzębskiego 1 i Starej Baśni 3 zakończyła się rewitalizacja podwórka. Inwestycję przeprowadzono w porozumieniu zawartym pomiędzy dzielnicą Bielany a dyrekcją Osiedla „Bielany” Warszawskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej.
W ramach modernizacja spółdzielnia
usunęła stary i spękny asfalt, wykonała
prace demontażowe, budowlane oraz
geodezyjne. Dodatkowo zamontowała
oświetlenie i wykonała nową nawierzchnię. Z kolei dzielnica zakupiła elementy
małej architektury oraz wykonała nasadzenia.

Nowe rośliny to 6 sztuk jabłoni rajskiej
i 8 sztuk grabów pospolitych. Ponad 600
sztuk bylin (jeżówki, rudbekie, liatry
kłosowe, liliowce, astry, perovskie łobodolistne), 2 tysiące sztuk cebulek kwiatów
(żonkile, tulipany i krokusy), 2200 sztuk
krzewów (hortensje bukietowe, graby
zwyczajne, róże okrywowe, lilaki, trzmielina oskrzydlona, trzmielina, pęcherznica kalinolistna. Ustawiono również po
sześć ławek i koszy na śmieci.
– Bardzo dziękuję dyrektor osiedla
Edycie Aluk, prezes WSM Barbarze Różewskiej oraz Annie Piaseckiej-Bulwan
z naszego Wydziału ochrony Środowiska
za ciężką pracę i piękne efekty – mówi
burmistrz Grzegorz Pietruczuk
Bartłomiej Frymus

.

fot. Sylwester Korzeniewski
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Ruszyła 8. edycja budżetu obywatelskiego
1 grudnia rozpoczęła się kolejna edycja
budżetu obywatelskiego. Po raz ósmy
mieszkańcy będą mogli zadecydować
o rozwoju swojej dzielnicy i miasta.
Nabór projektów do edycji na rok 2022
trwa do 25 stycznia. Remont placu
zabaw? Więcej ławek w pobliskim
parku? Nowe nasadzenia w okolicy?
Masz inny pomysł? Zgłoś go!

Składanie projektów

Projekty możemy zgłaszać na poziomie
dzielnicowym i ogólnomiejskim.
Projekt zgłaszany na poziomie dzielnicowym musi zamykać się w ramach
wskazanej dzielnicy. Na listach poparcia
do projektu dzielnicowego mogą
znaleźć się wyłącznie podpisy mieszkańców zamieszkałych na obszarze
danej dzielnicy. Kwota przeznaczona
na budżet obywatelski na rok 2022 na
Bielanach wzrosła w stosunku do
poprzedniego roku i wynosi teraz
4 865 905 zł. Pula ogólnomiejska
wynosi 28 072 528 zł. Koszt realizacji
projektu nie może przekroczyć 20%
przeznaczonej kwoty zarówno na
poziomie dzielnicy jak i miasta. Limit
ten dla Bielan wynosi 973 181 zł.
Projekty możemy składać przez portal
bo.um.warszawa.pl, zachęcamy państwa
do skorzystania z tej metody, a także w
formie papierowej. Odpowiednie druki
można pobrać ze wskazanej strony lub
otrzymać w informacji w Urzędzie
Dzielnicy Bielany. Do każdego formularza należy dołączyć listę poparcia, gdzie
projekt na poziomie dzielnicowym musi
być poparty przez co najmniej 20
mieszkańców a na poziomie ogólnomiejskim 40.

Harmonogram 8. edycji

▶ Zgłaszanie projektów: od
1 grudnia do 25 stycznia 2021 r.
▶ Ocena zgłoszonych projektów:
od 26 stycznia do 4 maja 2021 r.
▶ Składanie odwołań: od 4 do 11 maja
2021 r.
▶ Rozpatrywanie odwołań: od 4 do 31
maja 2021 r.
▶ Głosowanie na projekty: od 15 do 30
czerwca 2021 r.
▶ Ogłoszenie wyników: 14 lipca 2021 r.
▶ Realizacja projektów: 2022 r.

Konsultacje pomysłów

Urząd i podległe mu jednostki prowadzą dyżury konsultacyjne, które mają na
celu pomoc mieszkańcom w wypełnieniu formularza oraz udzielenie wsparcia w kwestiach merytorycznych dotyczących m.in. rozwiązań technicznych
czy oszacowania kosztów realizacji.
Lista dyżurów dostępna jest na stronie
internetowej budżetu, na informacji
w wydziale obsługi mieszkańca urzędu
dzielnicy, a także można uzyskać ją
telefonicznie kontaktując się z koordynator ds. budżetu obywatelskiego
dzwoniąc pod numer 48 22 443 47 66
Michał Michałowski

.
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Budżet obywatelski 2020 na zdjęciach

MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 293

fot. Sylwester Korzeniewski

Huśtawki typu ptasie gniazdo | fot. Sylwester Korzeniewski

Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 293 przeszedł gruntowną
modernizację. Dla naszych najmłodszych mieszkańców dostępne są już
nowe huśtawki m.in. ptasie gniazdo,
a także piaskownica i wiele innych
urządzeń do zabawy.

KACZKOMATY PRZY STAWACH BRUSTMANA

Asfalt zamiast kostki | fot. UM Warszawa

REMONT ŚCIEŻKI ROWEROWEJ – KASPROWICZA

fot. ZDM/UM Warszawa

W ramach projektu przy Stawach
Brustmana ustawiono dystrybutory
karmy dla ptaków, które spełniają
ich wymogi żywieniowe. Obok
pojawiły się także tablice edukacyjne
mówiące o tym, jak prawidłowo
dokarmiać te zwierzęta.

fot. Małgorzata Sokół

Dystrybutor karmy dla kaczek | fot. Małgorzata Sokół

Zarząd Dróg Miejskich wymienił
fragment ścieżki rowerowej wzdłuż
ulicy Kasprowicza, wcześniej była
z kostki a obecnie jest asfaltowa, co
znacznie poprawiło warunki przejazdu rowerzystów.
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Co czeka Dęby Młocińskie?

Dęby Młocińskie fragmentami to stary
las i każde takie miejsce jest cenne. Trzeba na nie patrzeć z powagą i pokorą, bo
tutaj drzewa nie były w ostatnim czasie
formowane i selekcjonowane. One urosły
w taki sposób, w jaki mogły wyrosnąć
– mówi Andżelika Gackowska, zastępca
dyrektora ds. gospodarki leśnej Lasów
Miejskich-Warszawa. Leśnicy przygotowali plan urządzenia lasu, który w ciągu
10 lat pozwoli wykonać pielęgnację, jakiej
przez dziesiątki lat nikt w tym miejscu
nie wykonywał. Czy Dębom Młocińskim
wyjdzie to na dobre?
9-hektarowy fragment lasu położony
pomiędzy ulicami Encyklopedyczną,
Michaliny oraz Improwizacji był do niedawna ogrodzony, a w świadomości
mieszkańców nierozerwalnie kojarzył się
z Hutą Warszawa. Wartość przyrodnicza
terenu została zauważona w latach 80.
XX w., ale ochroną prawną las objęto
dopiero w 2002 roku wyznaczając Zespół
Przyrodniczo-Krajobrazowy „Dęby Młocińskie”. W 2019 roku po tym, jak miasto
odkupiło teren od Huty ArcelorMittal
Warszawa, Dęby Młocińskie trafiły pod
zarząd Lasów Miejskich-Warszawa. Oczywistym stało się, że najpilniejszym zadaniem jest możliwie dokładne rozpoznanie stanu lasu i zagrożeń dla jego stabilności. Badania trwały od października
2019 do sierpnia 2020 roku i dały podstawę do sporządzenia Planu Urządzenia
Lasu.
Co jest podstawą lasu?
Andżelika Gackowska: Gleba. To ona
wespół z wodą oraz lokalnym klimatem
definiuje warunki życia dla szeregu organizmów tworzących las. W trakcie inwentaryzacji stwierdziliśmy występowanie
90 gatunków roślin, w tym 39 gatunków
drzew i krzewów, 51 gatunków roślin
naczyniowych oraz dwa gatunki mszaków.
Świat roślin tworzy miejsce życia dla
rozmaitych gatunków zwierząt.
To prawda. Faunę Zespołu również
przebadaliśmy, ze szczególnym uwzględnieniem ptaków. Zaobserwowaliśmy występowanie 43 gatunków ptaków. Dominującymi gatunkami (ponad 5 procent
udziału) na powierzchni badawczej były
szpak, kos, rudzik, zięba, bogatka, modraszka, kapturka. Gniazdowanie dwóch
gatunków miało charakter kolonijny, były
to szpak i kwiczoł.
Kolejną grupa zwierząt objętych badaniem były nietoperze. Inwentaryzacja
wykazała obecność 9 gatunków nietoperzy. Najliczniejsze są tu borowce wielkie,
karliki większe i karliki drobne, ale występuje tu również mopek czyli gatunek
wymagający ochrony w skali europejskiej.
Taki liczna obecność nietoperzy, w przypadku siedliska miejskiego wskazuje na
znaczna wartość przyrodniczą badanego
obszaru. Dęby Młocińskie fragmentami
to stary las. Każde takie miejsce jest cenne i na każde trzeba patrzeć z powagą
i pokorą, bo tutaj drzewa nie były w ostatnim czasie formowane czy selekcjonowane one urosły w taki sposób w jaki mogły

EKOLOGIA NA SKRÓTY
Lasy miejskie

Trzebież w Lesie Bielańskim

fot. Piotr Ładyński

wyrosnąć.
Z inwentaryzacji wynika, że są gatunki
drzew, które stanowią zagrożenie dla
najstarszej części Dębów Młocińskich.
Dlaczego?
Tworząc gęste płaty przyczyniają się do
spadku bogactwa gatunkowego. Intensywnie konkurują z rodzimymi gatunkami roślin uniemożliwiając im kiełkowanie siewek. Dodatkowo zmieniają właściwości fizyczne i chemiczne gleby. A w
dalszym etapie ich rozwój na dużą skalę
może powodować obniżenie jakości ekosystemów dla lokalnych zwierząt, poprzez m.in. zmniejszenie bazy pokarmowej czy miejsc bytowania.
Najliczniejszym stwierdzonym gatunkiem obcym jest… dąb czerwony.
Dęby czerwone pochodzą z surowszych
warunków życia, więc u nas w Polsce
mają bardzo dobrze. Rosną dużo szybciej
niż nasze rodzime gatunki. Zabierając im
wodę, przestrzeń czy substancje odżywcze uniemożliwiają rozwój naszym rodzimym gatunkom, a co za tym idzie całemu
szeregowi organizmów związanych
z tymi gatunkami. Co ciekawe sadzenie
gatunków obcych, które mają mniejsze
wymagania dlatego, że są dużo bardziej
wytrzymałe w miejscach, gdzie mamy
trudne warunki miejskie pozwalają nam
zazielenić miasto i poprawić komfort
życia. Jednak w warunkach leśnych powinniśmy gatunki obce eliminować, czyli brutalnie mówiąc wyciąć.
Wyciąć?
Tak, bo usuwając gatunki obce tworzymy przestrzeń dla rodzimych drzew.
Zapewniam jednak, że będziemy to robić
w sposób uporządkowany, a nie chaotyczny. Dlatego powstał plan urządzenia lasu,
który jest dokumentem planistycznym
obowiązującym przez 10 lat. Ma on dwie
części: inwentaryzacyjną i wykonawczą.

W Polsce każdy las ma plan urządzenia,
bez względu na to czy to jest prywatny,
państwowy czy miejski. Oczywiście cele
są różne, w państwowych gospodarka
leśna prowadzi do samofinansowania się,
więc ten aspekt pozyskania drewna
w celu zarobkowym jest istotny. W Lasach
o charakterze ochronnym, tak jak Dęby
Młocińskie ważne jest pozostawienie
charakteru ochronnego tego miejsca
i dostosowanie zabiegu w taki sposób, aby
wycinka pomagała temu, co chcemy tutaj
ochronić.
Zabiegi, które są planowane na tym
obszarze operują wartościami – powierzchnią i miąższością drzew. Opisany
jest też charakter tych zabiegów. W jaki
sposób wybierać drzewa do usunięcia, czy
to będzie jednorazowy zabieg czy trzeba
dokonać go kilka razy.
Czy już odbyły się pierwsze zabiegi?
Jeszcze nie, ponieważ plan urządzenia
lasu zatwierdza minister do spraw środowiska. Po zatwierdzeniu kolejnym etapem jest zmiana tego lasu na las w kwestii formalnej, bo w ewidencji gruntów
ten obszar nie jest lasem i obowiązują
tutaj zapisy ustawy o ochronie przyrody
czyli gdybyśmy chcieli wyciąć drzewo to
każdorazowo musielibyśmy się ubiegać
o wycinkę drzewa. Pierwsze prace powinny mieć miejsce w 2022 roku i zaczniemy
od elementów wymagających największej
pracy czyli od stron ulicy Encyklopedycznej.
Jakie Dęby Młocińskie będą za 10 lat?
Za 10 lat las nie będzie wiele się różnił
od tego, co widzimy obecnie. Zmieni się
trochę obraz tych zbiorowisk z modrzewiem i dębem czerwonym, których będzie mniej. W zamian będą większe
klony, dęby, brzozy, osiki, które tam występują
rozmawiał Bartłomiej Frymus

.

W dniach 1-9 grudnia Lasy Miejskie
wykonały zabieg tzw. trzebieży późnej
w otulinie rezerwatu Las Bielański,
w rejonie ul. Przy Agorze i Marymonckiej. Podstawą do przeprowadzonych
prac są wskazania gospodarcze zawarte w obowiązującym Planie Urządzania Lasu dla Dzielnicy Bielany na lata
2018-2027. Prace miały na celu
poprawę warunków wzrostu drzew
poprzez rozluźnienie zwarcia koron,
umożliwiające lepszą rozbudowę
aparatu asymilacyjnego, rozrost koron,
wzrost grubości pnia oraz poprawę
stabilności rosnących drzew. Dodatkowo w trakcie realizacji prac usunięto
drzewa zainfekowane i obumierające
w wyniku żerowania m.in. kornika
ostrozębnego. Zabieg trzebieży
obejmował również drzewa posiadające pokrój wskazujący na podatność na
złamania, drzewa uszkodzone, zamierające, martwe, głuszące cenne
podrosty gatunków biocenotycznych
oraz gatunków zgodnych z występującym lokalnie siedliskiem leśnym

.

Huta

Lepsze powietrze nad Hutą
Firma LTA Design na zlecenie huty
ArcelorMittal Warszawa przeprowadziła pomiary zanieczyszczeń nad
zakładem przy ulicy Kasprowicza 132.
Przy pomocy specjalistycznego urządzenia Nosacz II umieszczonego na
dronie, przeprowadzono analizę pod
kątem stężenia chlorowodoru, fornaldehydu, lotnych związków organicznych, tlenku azotu, amoniaku, pyłów
zawieszonych PM 2,5 oraz PM 10.
Ostatnie odczyty pokazały, że zapylenie jest znacznie niższe niż w czasie
wakacji. W przypadku pozostałych
związków chemicznych można
zauważyć niewielkie wartości chlorowodoru oraz lotnych związków organicznych – niebędące powodem do
niepokoju; oraz wartości formaldehydu i amoniaku na granicy wykrywalności. Spadło stężenie tlenków azotu.
Na podstawie pomiarów prowadzonych w lipcu 2020 można zauważyć
spadek zapylenia nad obszarem Huty.
Pomiary jednoznacznie wskazują na
poprawę jakości na całym obszarze
Huty. Duży wpływ na taki wynik mają
prace modernizacyjne hali stalowni.
Doszczelniono już dach i ściany części
hali bezpośrednio nad piecem elektrycznym EAF przed rozpoczęciem
pomiarów. W listopadzie zwiększono
efektywność odpylania poprzez
powiększenie okapu zasysającego gazy
odlotowe z pieca. Jednocześnie rozpoczęto doszczelnianie dachu pozostałej
części stalowni Dawid Andrzejewski

.
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W nowym roku ZADBAJ o siebie i bliskich
Końcówka grudnia to czas,
kiedy często zwalniamy
trochę tempo i podsumowujemy mijający rok. Okres
okołoświąteczny skłania nas
do refleksji nad tym, co dla
nas ważne, a także nad tym,
co jeszcze wymaga poprawy
w różnych dziedzinach życia. Spisujemy noworoczne
postanowienia i planujemy,
co chcemy osiągnąć w ciągu
kolejnych 365 dni. Niestety
wiele z tych planów i postanowień nigdy nie zostanie
zrealizowanych.

Daruj karpiowi, zrób
selerybę!
Wśród osób niejedzących mięsa lub
ograniczających jego spożycie znana
jest potrawa zwana selerybą. Seleryba to
ugotowane plastry selera, owinięte
w wodorosty nori, otoczone w mące lub
w panierce i usmażone. Dzięki zastosowaniu alg nori to bezrybne danie
naprawdę smakuje bardzo podobnie do
ryby. Pierwszy raz spróbowałam
seleryby zupełnie nieświadomie
w formie „seleryby po grecku”. Nie
mogłam uwierzyć, że nie ma tam ani
grama ryby! Polecam przygotować
selerybę na świąteczny stół i zaskoczyć
rodzinę. Algi nori w arkuszach są dość
łatwo dostępne – jest to ten sam produkt, którego używa się do przygotowania sushi.
Składniki:
2 bulwy selera
2 litry wody
Kilka ziaren ziela angielskiego
Kilka ziaren pieprzu czarnego
2 liście laurowe
Łyżka sosu sojowego (opcjonalnie)
Opakowanie alg nori (ok. 8 arkuszy)
Sól, pieprz (opcjonalnie inne przyprawy)
Mleko roślinne (lub woda)
Mąka do obtoczenia
Masło klarowane lub olej do smażenia

Agata Mikołajczyk

Częst ym powodem niepowodzeń
w sferze noworocznych postanowień jest
wysoko postawiona poprzeczka. Zamiast
stopniowego wprowadzania zmian narzucamy sobie realizację wszystkiego
w jednym czasu. Stary rok oddzielamy
kreską, a w nowym nagle pojawia się
zupełnie nowe ja. Od 1 stycznia odżywiamy się zdrowo, regularnie trenujemy,
zapisujemy się na kursy, uczymy się języków, skrupulatnie prowadzimy domowy budżet, śpimy 7-8 godzin dziennie…
Słowem, jesteśmy idealni w każdej sferze
życia. Od razu, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki.
Niestety statystyki pokazują, że często
zapału nie starcza na długo. Niezrealizowane postanowienia noworoczne sprawiają, że czujemy się zrezygnowani. Tracimy wiarygodność wobec siebie samych.
Zamiast czuć się lepiej, czujemy się jeszcze gorzej.
Rok 2020 dał nam się mocno we znaki.
Pandemia koronawirusa zmieniła wiele
w naszym życiu, najczęściej nie na lepsze.
Zmieniły się kontakty międzyludzkie,
zmieniło się codziennie życie. Musieliśmy bardzo szybko przyzwyczajać się do
kolejnych zmian i obostrzeń. Często byliśmy zmuszeni zrezygnować z naszych
planów – tych większych i tych mniejszych. Z tego powodu wielu z nas jest
sfrustrowanych – brakuje nam powrotu
do normalności. Niestety, na sporą część
rzeczy nie mamy wpływu. Możemy jednak w nadchodzącym roku spróbować coś
zmienić. Możemy postawić przed sobą
taki cel: w nowym roku zadbam o siebie
i moich bliskich. Każdy z nas może interpretować to inaczej. Dla każdego z nas
pod tymi słowami będzie się kryło coś
innego. Ważne jest, żeby nie robić sobie
wyrzutów i nie podchodzić do tego restrykcyjnie, nie stawiać przed sobą wymagań, które trudno będzie spełnić.
W końcu chodzi o to, żebyśmy poczuli
się lepiej. Koronawirus i tak dał nam już

Przepisy

fot. Sylwester Korzeniewski

nieźle w kość.
Proponuję pomyśleć, co tak naprawdę
sprawia nam przyjemność lub o czym
marzyliśmy od zawsze, ale nie było ku
temu okazji albo wydawało nam się, że
to strata czasu. Znacznie łatwiej zmobilizować się do robienia czegoś, co rzeczywiści lubimy, albo tego, co wiemy, że
przybliży nas do realizacji naszych ma-

Zobaczenie drugiej osoby,
nawet tylko za pośrednictwem monitora, to naprawdę o wiele więcej niż wymienianie się wiadomościami tekstowymi.
rzeń. Warto także spróbować nowych
rzeczy i zobaczyć, czy sprawia nam to
przyjemność. Pozytywne bodźce są nam
bardzo potrzebne w tym ciężkim czasie.
Zawsze chciałaś/chciałeś morsować?
Skontaktuj się z lokalną grupą morsów
i spróbuj. Dawno temu zaczęłaś/zacząłeś
się uczyć hiszpańskiego, ale w natłoku
obowiązków zostało to zarzucone? To
świetny czas, żeby do tego powrócić.
A może zawsze chciałaś/chciałeś wie-

dzieć, jakie ptaki umilają ci spacery? Weź
ze sobą lornetkę, telefon z dyktafonem
i wyrusz na spacer do lasu. Ja w czasie
pandemii zaczęłam grać na ukulele
i uczyć się języka włoskiego. Obie te rzeczy sprawiają mi ogromną przyjemność
i dzięki internetowi mogę to robić także
bez wychodzenia z domu.
Okres pandemii niestety przyczynia się
do rozluźnienia relacji międzyludzkich.
Ograniczone jest spotykanie się z rodziną, z przyjaciółmi czy ze znajomymi
z zajęć dodatkowych. Nic nie zastąpi
w pełni spotkań na żywo, ale można
pielęgnować wzajemne relacje także zdalnie. Zamiast pisać wiadomości, może
lepiej zadzwonić i usłyszeć głos bliskiej
osoby? A jeszcze lepiej – nawiązać rozmowę wideo? Zobaczenie drugiej osoby,
nawet tylko za pośrednictwem monitora,
to naprawdę o wiele więcej niż wymienianie się wiadomościami tekstowymi. Dobrym pomysłem jest też podrzucenie lub
wysłanie drobnego prezentu, takiego bez
okazji. To może być jakiś drobiazg,
a najlepiej, jakby był wykonany przez nas.
Oczywiście warto pamiętać także o pielęgnowaniu relacji z domownikami.
Wśród wielu codziennych obowiązków
zawsze znajdźmy czas, aby wysłuchać
siebie nawzajem

.

fot. Agata Mikołajczyk

Przygotowanie:
Zagotuj wodę z przyprawami (ziele
angielskie, pieprz czarny, liście laurowe, sos sojowy) i jednym arkuszem
nori. Gotuj przez chwilę na wolnym
ogniu. W międzyczasie bulwy selera
obierz, przepołów i pokrój na grubsze
plastry (ok. 1-1,5 cm). Wrzuć półplasterki selera do wywaru i gotuj ok. 15
minut, aż będą miękkie. Wyjmij do
wystudzenia. Przygotuj dwa naczynia
– jedno z mlekiem, drugi z mąką.
Arkusze nori potnij na paski. Następnie
każdy półplasterek selera posyp solą,
pieprzem (lub też innymi przyprawami), owiń paskiem nori, zanurz na
chwilę w mleku z obu stron i obtocz
w mące. Rozgrzej masło klarowane lub
olej na patelni i smaż selerybę z obu
stron na złoty kolor
Agata Mikołajczyk

.
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Lisiak: Bezpieczniej na Chomiczówce
Doświetlone zostały kolejne przejścia dla pieszych na
Chomiczówce. Nowe latarnie stanęły przy przejściach na
łącznikach ulicy Brązowniczej z Conrada oraz na pętli
Chomiczówka. Jeszcze w tym roku doświetlona zostanie
zebra wzdłuż torowiska na skrzyżowaniu Wólczyńskiej
i Nocznickiego oraz dwa przejścia na skrzyżowaniu Wólczyńskiej i Kwitnącej (przy hipermarkecie E.Leclerc
i murze cmentarza).
Krystian Lisiak, radny dzielnicy Bielany

W tym roku, na wniosek jaki złożyłem
w Zarządzie Dróg Miejskich, zrealizowano również doświetlenie przejścia dla
pieszych na ul. Marii Dąbrowskiej przy
skrzyżowaniu z Conrada (na zdjęciu) oraz
na ul. Wólczyńskiej przy skrzyżowaniu
ze Swarożyca (na zdjęciu). W przyszłym
roku w ramach projektu, który zgłosiłem
do budżetu obywatelskiego, a który został
głosami mieszkańców wyłoniony do realizacji, możemy spodziewać się kolejnych latarni na Chomiczówce (m.in. na
ulicach Bogusławskiego i Kwitnącej).
W projekcie uwzględniłem jednak znacznie większy rejon dzielnicy, dzięki czemu
doświetlone zostaną przejścia na ulicach
innych osiedli, w tym: Kochanowskiego,
Staffa, Przybyszewskiego, Wolumen,
Wergiliusza, Balcerzaka i Wrzeciono.
Bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych stanowi jedno z priorytetów zarówno dla mnie, jak i dla Samorządu Mieszkańców Chomiczówki. Cieszy przy tym,
że zgłaszane przez nas wnioski spotykają się z pozytywną reakcją warszawskiego
Zarządu Dróg Miejskich i są szybko realizowane. Składane obecnie projekty są
kontynuacją wcześniejszych z lat 20172018, w ramach których udało się doświetlić wszystkie przejścia dla pieszych na
ulicy Kwitnącej na odcinku od Bogusławskiego do Conrada oraz doświetlić przejście na skrzyżowaniu Conrada i Bogusławskiego. W ramach zapewnienia bezpieczeństwa i wygody pieszym staram się
również przy aprobacie Zarządu Dzielnicy Bielany, wdrażać projekt wymiany
wydeptanych ścieżek i klepisk na nowe
chodniki, czego przykładem może być
wybudowany przed rokiem chodnik prowadzący z zespołu przystankowego Popiela do ulicy Bogusławskiego, jak również wybudowany niedawno na często
uczęszczanym „skrócie” chodnik łączący
ulicę Bogusławskiego z Maszewską (na
zdjęciu). Aktualnie projektowanych jest
wiele nowych chodników w miejscu
przedeptów również w innych częściach
osiedla. Pod względem bezpieczeństwa
zmiana nastąpić powinna również na
często zgłaszanym przez mieszkańców
przejściu dla pieszych przez ulicę Conrada (naprzeciwko poczty, przy skrzyżowaniu z Nerudy). W ramach projektu, który
zgłosiliśmy do budżetu obywatelskiego

wspólnie z radnym Radosławem Sroczyńskim, poszerzony zostanie tu azyl dla
pieszych. Oprócz tego miejsca, przebudowane zostaną ponadto „zebry” na wysokości adresów Conrada 10 i 14 (w projekcie uwzględniliśmy również przejścia
z osiedla Wrzeciono – na wysokości adresów Przy Agorze 11a i 14a). Pozostając
jeszcze przy ulicy Conrada, żywię olbrzymią nadzieję, że przebudowany zostanie
też sam chodnik wzdłuż całej ulicy, zarówno po jednej, jak i drugiej jej stronie.
Obecnie jest on w fatalnym stanie infrastrukturalnym, i niestety nie poprawia
tego fakt, że – również w ramach projektu, który zgłosiliśmy – udało się dostawić
wzdłuż ulicy nowe ławki i kosze na śmieci. Liczne zgłoszenia w sprawie remontu
nawierzchni chodnika ulicy Conrada
odbijają się do tej pory jak od Zarządu
Dróg Miejskich jak od ściany. To wszystko ze względu na planowaną budowę
kolektora Lindego-BIS, który przebiegać
będzie od ul. Nocznickiego, przez Wólczyńską do Conrada właśnie. Zarząd
Dróg Miejskich argumentuje, że remont
chodnika będzie możliwy dopiero po realizacji inwestycji Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Będę
tę sprawę wciąż monitorował, a drogowców ponaglał – jest to jedna z priorytetowych spraw dla osiedla. Ulica Conrada
podobnie jak ulica Wólczyńska czy Reymonta mają kategorie dróg powiatowych
i zarządzane są przez władze szczebla
miejskiego. Pod władze szczebla dzielnicowego podlegają mniejsze drogi gminne
jak np. Aspekt, Kwitnąca czy Żółwia. To
właśnie ta ostatnia, po wielu latach wyczekiwania oraz ostatnich dwóch intensywnych latach zaangażowania w sprawę,
jest właśnie remontowana. Prace budowlane są już na ukończeniu i niebawem
będziemy mogli cieszyć się bezpieczną
ulicą z wygodnym chodnikiem dla pieszych i nowym oświetleniem. Do pilnego
remontu kwalifikują się również drogi
wzdłuż ul. Maszewskiej, Gotyckiej czy
Renesansowej, a na ulicy Księżycowej
konieczna jest budowa kanalizacji deszczowej. Chociaż sytuacja finansowa miasta nie jest obecnie najlepsza, mam nadzieję, że na remont również tych ulic
znajdą się fundusze – również i te sprawy
na bieżąco zgłaszam oraz monitoruję.
Gdyby mieli Państwo również swoje sugestie jakie sprawy na Chomiczówce

fot. Krystian Lisiak

fot. Krystian Lisiak

fot. Krystian Lisiak

wymagają uwagi i interwencji, pozostaję
do Państwa dyspozycji (zapraszam do

.

kontaktu pod adresem e-mail: lisiak.
km@gmail.com)
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Uzyskaj bezpłatną pomoc
psychologiczną dla
mieszkańców
Wsparcie psychologiczne dla mieszkańców:

• Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych – Całodobowa
Infolinia tel. 22 569 07 50 (wyłącznie dla mieszkańców Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy),
• Punkt Informacyjno – Konsultacyjny Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, poradnictwo psychologiczne, prawne oraz konsultacje terapeuty uzależnień, zapisy i informacje tel. 22 325 44 11, (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00),
• Zespół psychologów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany – wsparcie
psychologiczne dla mieszkańców Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, tel. 22 568 91
61, 22 568 91 30 (od poniedziałku do piątku w godz. 8-16), tel. 22 568 91 95 (od
poniedziałku do piątku w godz. 8 – 15), a także wsparcie psychologiczne dla rodzin,
w których występuje problem uzależnienia od alkoholu (od poniedziałku do piątku
w godz. 8 – 16),
• Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy udziela
wsparcia w formie porad telefonicznych oraz konsultacji stacjonarnych (po wcześniejszym zapisie telefonicznym) od poniedziałku do piątku w godzinach 8-20, tel.
22 864 73 06, wg. przedstawionego grafiku:
poniedziałek
godz. 8-14 – dyżur specjalisty ds. kryzysów w tym przemocy,
godz. 14-20 – dyżur psychologa dla dorosłych
wtorek
godz. 8-14 – dyżur psychologa dla osób dorosłych,
godz. 14-20 – dyżur psychologa dla rodziców dzieci i młodzieży,
środa
godz. 8-14 – dyżur specjalisty ds. kryzysów w tym przemocy oraz psychologa dla
rodziców dzieci i młodzieży,
godz. 14-20 – dyżur psychologa dla osób dorosłych w tym par,
czwartek
godz. 8-14 - dyżur psychologa dla osób dorosłych,
godz. 14-20 - dyżur specjalisty ds. kryzysów w tym przemocy,
piątek
godz. 8-14 - dyżur psychologa dla osób dorosłych oraz porady prawne,
godz. 14-20 - dyżur psychologa dla osób dorosłych oraz psychologa dla rodziców
dzieci i młodzieży
• Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży EZRA
UKSW, porady specjalistów dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia (po wcześniejszym zapisaniu przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka), tel. 536 777 251,
530 777 875 oraz 795 033 099, od poniedziałku do piątku w godz. 8-20.

Psychologiczne Centrum Wsparcia dla Rodziców i Uczniów (uruchomione przez m.st. Warszawa) – Poradnictwo specjalistyczne prowadzone w

formie dyżurów w poradniach specjalistycznych:
• Poradnia Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii
„MOP”, tel. 519 047 372, dyżury w poniedziałki, w godz. 10 – 14,
• Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Uniwersytet dla
Rodziców”, tel. 510 205 050, dyżury w środy, w godz. 10-14,
• Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno – Terapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży
ze Środowisk Zagrożonych Alkoholizmem „OPTA”, tel. 519 047 370, dyżury
w piątki,w godz. 10-14,
• Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna TOP, tel. 667 147 738,
dyżury od poniedziałku do piątku w godz. 15-19. Możliwy jest również kontakt
mailowy w godzinach 8-20 (poniedziałek - piątek) mtz@mtz.waw.pl

Placówki POZ – BIELANY – telefony

1. Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska „CEPELEK” ul. Żeromskiego 33,
tel. 261 852 245, 261 852 246
2. LUX MED, ul. Wrzeciono 10C, tel. 22 33 81 904
3. NZOZ MCM Centrum Medyczne MEDICAMER , ul. Wólczyńska 17A,
tel. 22 834 80 19
4. NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej „ZDROWA RODZINA”,
ul. Marymoncka 34, tel. 22 834 26 77
5. NZOS Lecznica MEDEA, ul. Kleczewska 41 , tel. 22 639 80 89
6. SPZZLO Warszawa-Żoliborz ul. Sieciechowska 4, 22 561 57 60
7. SPZZLO Warszawa-Żoliborz ul. Klaudyny 26 B, tel. 22 833 00 00
8. SPZZLO Warszawa-Żoliborz ul. Conrada 15, tel. 22 663 21 54
9. SPZZLO Warszawa-Żoliborz ul. Kochanowskiego 19, tel. 22 633 10 11
10. SPZZLO Warszawa-Żoliborz ul. Wrzeciono 10 C, tel. 22 835 32 14
11. SPZZLO Warszawa-Żoliborz ul. Kleczewska 56, tel. 22 834 83 28
12. SPZZLO Warszawa-Żoliborz ul. Żeromskiego 13, tel. 22 834 24 31
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Wolontariusze są jak ANIOŁY
To była piękna uroczystość, której nie popsuły nawet epidemiologiczne obostrzenia.
W sali widowiskowej
naszego ratusza odbyła
się uroczysta gala Bielański Wolontariusz
Roku. Nagrodzonych
jest cała rzesza dobrych
ludzi, którzy w tym
trudnym czasie poświęcają swój czas i energię,
by nieść pomoc innym.
Przemysław Burkiewicz

Wolontariusze codziennie troszczą się
o innych. To nie tylko ludzie, ale też
przedsiębiorcy, którzy dzielą się tym, co
mają. Za to chciałbym im bardzo podziękować – powiedział burmistrz Grzegorz
Pietruczuk podczas uroczystej gali. Kapituła nagrody przyznała 53 statuetki.
– To skromne podziękowanie za wielką
pracę. Niesiecie innym nie tylko pomoc,
ale też radość. Nie ma chyba nic piękniejszego jak bezinteresowna pomoc innym
– dodał wiceburmistrz Włodzimierz Piątkowski. Bo wśród nagrodzonych są nie
tylko pojedynczy wolontariusze, ale też
firmy i instytucje. W kategorii „Firma
przyjazna wolontariuszom” uhonorowana została piekarnia Oskroba, Tawerna
Żeglarska Gniazdo Piratów czy Cafe Roślina. W czasie kryzysu, gdy ciepłej strawy, kanapek i zup potrzebują osoby na
kwarantannie czy lekarze niosący pomoc,
oni nie wahali się ani chwili. I nadal
dzielą się swoim sercem, no i rzecz jasna
posiłkami. W kategorii „Inicjatywa społeczna” uhonorowane zostały Szkolny
Klub Wolontariatu SP 263, grupa Pomocne Bielany dowodzona przez Monikę
Szadkowską i Projekt Mimesis Protezy
Bioniczne. – Dziękujemy każdej osobie,
która w jakikolwiek sposób wsparła nasze
działania i stała się jednym z nas. Ta
statuetka jest nas wszystkich! – mówi
Monika Szadkowska. Jak widać czasy
epidemii rodzą w nas wiele dobra.
– Mam nadzieję, że tym skromnym
gestem nie t ylko w y rażamy naszą
wdzięczność dla dobrych ludzi, ale też
zachęcimy kolejne osoby do udziału
w wolontariacie. Pomaganie jest piękne
– mówi burmistrz Grzegorz Pietruczuk,
który pamiątkowe statuetki wręczał wraz
ze swoim zastępcą Włodzimierzem Piątkowskim oraz radnymi Anną Czarnecką
i Wojciechem Borkowskim

.

fot. Małgorzata Sokół

Bielańscy wolontariusze roku 2020:

Nagrodzeni w kat. „Wolontariusz roku”:
Amelia Jędrzejczyk
Bianka Nalewajska
Jakub Bukowiecki
Natalia Kamont
Oliwia Kuczaba vel Kuczabińska
Patrycja Zając
Wiktoria Wojda
Beata Niedomagała
Alicja Komorzycka
Janina Dąbrowska
Grażyna Karczmarczyk
Marta Sokołowska
Katarzyna Łozowska
Izabela Królikowska
Agnieszka Kaszczuk
Grażyna Kacprzak
Sylwia Zawadzka
Anna Stasiak
Katarzyna Boszczak
Wiesław Oziębło
Joanna Domagała-Cąbrzyńska
Grażyna Pękrzyc-Mumot
Małgorzata Kuczyńska
Grzegorz Hemprek
Ewa Turek
Julia Kotomska
Julita i Rafał Romańscy
Anna i Piotr Kowalscy
Maria Pisera
Robert Banasiuk
Andrzej Rogalski
Włodzimierz Skura
Monika Szadkowska
Kinga Władyka
Maciej Pieńkowski
Beata Lajnert
Katarzyna Banaszek

Marta Kozikowska
Magdalena Szynkaruk-Juszczyk
Karolina Wąsik
Ewa Smereczyńska
Ludwika Kramża
Monika Natkaniec
Nagrodzeni w kat. „Inicjatywa Społeczna”:
POMOCNE BIELANY – Monika
Szadkowska
Szkolny Klub Wolontariatu SP 263
Projekt Mimesis Protezy Bioniczne
Nagrodzeni w kat. „Szkoła promująca
wolontariat”:
CXXII LO Domeyki
Szkoła Podstawowa nr 289
Szkoła Podstawowa nr 293

Nagrodzeni w kat. „Firma przyjazna
wolontariuszom”:
Tawerna Żeglarska „Gniazdo Piratów”
Cafe Roślina
OSKROBA – piekarnia, Michał Jankowski
Nagrodzeni w kat. „Przyjaciel Bielańskiego
Wolontariusza”:
6 Mazowiecka Brygada OT. 65 Batalion
Lekkiej Piechoty
Wyróżnienia Burmistrza:
Jan Ogrodniczuk
Gustaw Kowalski
Marzenna Narojek
fot. Małgorzata Sokół
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Spokojnych, ciepłych, bezpiecznych i radosnych
Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku!
Pozostańcie w zdrowiu w domach przy choince.
Oby następny rok był znacząco lepszy
zarówno dla Was, jak i dla Waszych najbliższych!
życzą
Grzegorz Pietruczuk

Katarzyna Potapowicz

Włodzimierz Piątkowski

Burmistrz Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy

Zastępca Burmistrza Dzielnicy
Bielany m.st. Warszawy

Zastępca Burmistrza Dzielnicy
Bielany m.st. Warszawy

Andrzej Malina

Marek Sitarski

Zastępca Burmistrza Dzielnicy
Bielany m.st. Warszawy

Zastępca Burmistrza Dzielnicy
Bielany m.st. Warszawy
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20 lat są wsparciem
Seniorze, ćwicz swój umysł! Odchorych
na Alzheimera

Treningi umysłu to świetna propozycja aktywności i regularnych ćwiczeń
dla osób starszych. Zwłaszcza w okresie epidemii.
Badania psychologiczne prowadzone
przez norweskiego profesora psychologii
Atle Dyregrova nad zagadnieniem izolacji pokazują, że sytuacja ta ma znaczące
i negatywne konsekwencje dla naszej
psychiki: strach, gniew i natrętne myśli.
Źródłem stresu są głównie nuda, samotność, dezinformacja i problemy z dostępem do artykułów gospodarstwa domowego. Uczucia te mogą być szczególnie
trudne dla starszych, którzy należą do
grupy najbardziej narażonej na ciężki
przebieg choroby i dla których ograniczenia dnia codziennego są najbardziej restrykcyjne. A jakie są jego rady na poradzenie sobie z odosobnieniem? Według
Dyregrova bardzo ważne są kontakty
społeczne przez telefon lub internet
i powinny być one stałym punktem dnia!
Działania, rutyna i plan to elementy,
które nadają kształt i sens naszym dniom,
dają nam stabilność i poczucie bezpieczeństwa. Możemy ten czas wykorzystać
na swoją korzyść np. ćwicząc regularnie
lub robiąc coś, na co wcześniej nie mieliśmy czasu. Jedną z takich propozycji dla
osób starszych są treningi umysłu. Badania potwierdzają, że regularny trening
umysłu może opóźnić objawy demencji
o 5 lat! Ćwiczenia intelektualne przyczyniają się do wytwarzania nowych połączeń w mózgu, a zatem do poprawy
sprawności przewodzenia bodźców. Dlatego też zmuszajmy nasz umysł do wysiłku intelektualnego! Celem treningu umysłu jest profilaktyka czyli aktywizacja
procesów poznawczych (m.in. pamięci,
uwagi, kojarzenia przyczynowo-skutkowego, szybkości myślenia, mowy), aby
utrzymać najlepsze ich funkcjonowanie
oraz przeciwdziałać zaburzeniom pamięci. Ważna jest systematyczność i różnorodność, minimum 30 minut dziennie
2-3 razy w tygodniu. A oto kilka propozycji ćwiczeń:
TECHNIKI WYOBRAŻENIOWE
Czy zamknąłem drzwi? – chowając
klucze do kieszeni wykonaj jakiś nietypowy ruch, np. podrzuć je w ręku. Nasz
mózg lepiej zapamiętuje obiekty, kiedy są
przedmiotem działania.
Gdzie są moje dokumenty? – np. odkładając kartkę na półkę, wyobraźmy sobie,
że akurat pod jej ciężarem półka wygina
się i pęka. To przejaskrawione spojrzenie
pomoże szybciej przypomnieć sobie,
gdzie położyliśmy ważną kartkę.
ĆWICZENIA TYPU POWTÓRZ I ZAPOMNIJ
Wykorzystaj to, co masz w domu.
Otwórz dowolna gazetę ze zdjęciem,
przyjrzyj się fotografii i staraj się zapamiętać jak najwięcej szczegółów.
Łatwiejszy wariant: po chwili zakryj
i spróbuj powtórzyć, co na nim widziałeś.
Trudniejszy wariant: pójdź zrobić herbatę lub inną czynność. Wróć i wypisz,
co zapamiętałeś (oczywiście bez patrzenia na zdjęcie).

Fot. Fundacja Projekt Starsi

ĆWICZENIA UWAGI
Wszystkie ćwiczenia polegające na
„Znajdź 10 różnic” – dostępne w każdym
kiosku.
ĆWICZENIA PAMIĘCI OPERACYJNEJ
Pomyśl jakieś słowo i spróbuj przeliterować je w pamięci od końca do początku
(wspak, nie patrząc na kartkę), np. LOTKA – AKTOL, KOMPROMIS – SIMORPMOK.
Odejmowanie w pamięci, np. od 248
odjąć 7 i od tego co wyjdzie odejmij 7,
i od tego co wyjdzie odejmij 7 i idąc w dół
od każdego wyniku odejmuj po 7 (im
wyższa cyfra tym trudniej, np. 2486)
ĆWICZENIA JĘZYKOWE
Wypisz na kartce długie słowo, np:
NIEPRAWDOPODOBNY i staraj się ułożyć jak najwięcej nowych słów, z liter
występujących w tym słowie. (propozycja
innych długich wyrazów: temperatura,
termostatyczny, ukontentowany). Wypisz
jak najwięcej wyrazów rozpoczynających
się od podanych sylab (poniżej jedynie
przykładowe – możesz sam wypisać na
kartce dowolne sylaby): tele, ru, ze, zu,
kro, ri, ko, tru, fe. Wypisz w ciągu trzech
minut jak najwięcej wyrazów rozpoczynających się od litery: o, p, t, w, r, z. Samodzielnie wymyślaj litery i trenuj. Teraz, przez 3 minuty wypisz jak najwięcej
słów na literę. Łańcuszek skojarzeń – napisz jakieś słowo, wymyśl do niego skojarzenie, do ostatniego kolejne skojarzenie i tak dalej wymyślaj sekwencje, aż
zapełnisz całą kartkę – pobudza to wyobraźnię i elastyczność myślenia, np.
optymizm – słońce (teraz skojarzenie do
słowa słońce) – lato – wakacje – podróż
– samochód – relaks – …. itd. Wypisz jak
najwięcej słów w podanej kategorii: ostre

i okrągłe, błyszczące i twarde, czerwone
i mokre, etc. Możesz wymyślić różne
kategorie i starać się wypisać jak najwięcej słów.
ĆWICZENIA KOORDYNACJI PSYCHORUCHOWEJ
Wykonuj prawą stopą przejście z pięty
na palce i z powrotem oraz w tym samym
czasie lewą stopą z palców na piętę. Do
wcześniejszego ćwiczenia dodaj wykonywanie pionowej kreski prawą ręką w powietrzu. Rysuj jednocześnie prawą ręką
pionową kreskę, a lewą – poziomą. W tym
samym czasie jedną ręką rysuj trójkąt
(wierzchołkiem do góry) a drugą – trójkąt
odwrócony (wierzchołkiem do dołu).
Dotykaj kciukiem prawej ręki do opuszki
każdego palca prawej ręki (zaczynaj od
palca wskazującego) i jednocześnie dotykanie kciukiem lewej ręki do opuszki
każdego palca lewej ręki (zaczynając od
palca małego). Wykorzystując własną
kreatywność każde z ćwiczeń można
dowolnie rozwijać. Ale najważniejsze są
różnorodność i systematyczność! Ćwiczenia nie zastąpią nam kontaktów z bliskimi, ale pozwolą aktywnie i produktywnie
spędzić wolny czas z korzyścią dla własnego umysłu. Powodzenia! Jeśli potrzebujecie pomocy lub macie pytania, prosimy o kontakt z fundacją Projekt Starsi,
tel. 537-375-505
Magdalena Rutkiewicz, Karolina Jurga
Fundacja Projekt Starsi

.

Tekst powstał w ramach projektu Pamięć
Zadbana, realizowanego przez Fundację
Projekt Starsi i finansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego i obejmował: wykłady, badania pamięci i treningi umysłu.

Ośrodek Wsparcia dla Seniorów nr 1
działający w strukturach Ośrodka
Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany
(Al. Zjednoczenia 13) od 20 lat nie jest
obojętny na potrzeby opiekunów
i chorych na chorobę Alzheimera
mieszkańców naszej dzielnicy. To tu
od 2000 roku działa dla nich Bielańska Grupa Wsparcia. Opiekunowie
mogą spotkać się w obecności psychologa - pracownika OWDS Nr 1, otrzymać pomoc i wsparcie, jest czas na
trudne rozmowy i wymianę bezcennych doświadczeń oraz informacji.
Od swych początków Bielańska Grupa
Wsparcia dla opiekunów i osób chorych
na chorobę Alzheimera współpracuje
i jest w ciągłym kontakcie z Polskim
Stowarzyszeniem Pomocy Osobom
z Chorobą Alzheimera. Stowarzyszenie
zrzesza rodziny i opiekunów od 1992
roku, jest organizacją pozarządową
należącą do międzynarodowych organizacji zajmujących się problematyką
choroby, tj. Alzheimer Europe i Alzheimer’s Disease International.
Dla chorych na demencję zorganizowano w Ośrodku Wsparcia dla Seniorów
nr 1 pobyt w świetlicy dla chorych na
Alzheimera, podczas którego chorzy,
biorąc udział w zajęciach terapeutycznych otrzymują profesjonalne wsparcie.
Bielańska Grupa Wsparcia dla opiekunów i osób chorych na chorobę Alzheimera działająca w Ośrodku Wsparcia
dla Seniorów nr 1 obecnie liczy 46 osób,
z czego blisko połowa to opiekunowie,
potrzebujący wytchnienia w trosce nad
chorym. Grupa to jeden z nielicznych
dzielnicowych punktów wsparcia dla
rodzin dotkniętych tą chorobą w Warszawie.
Podczas pandemii koronawirusa działalność Grupy Wsparcia dla opiekunów
i osób chorych oraz Świetlicy dla cierpiących na chorobę Alzheimera jest zawieszona do odwołania. Uczestnicy
Gr upy Wsparcia pozost ają jednak
w stał ym kontakcie telefonicznym
z prowadzącym grupę psychologiem
– pracownikiem OWDS nr, który udziela konsultacji, informacji i niezbędnych
porad. Opiekunowie chorych otrzymują
również mailem materiały do pracy dla
osób z zaburzeniami pamięci, którymi
mogą zająć podopiecznych pozostających w domach.
Zapraszamy do kontaktu wszystkich
zainteresowanych otrzymaniem informacji, porady lub wsparcia w trudnej
sytuacji spowodowanej chorobą Alzheimera pod nr telefonu 22 8642755 lub
514802978 lub przez e-mail: owds1@
opsbielany.waw.pl od poniedziałku do
piątku, w godzinach 8.00-16.00
OWDS nr 1

.

W związku z inwentaryzacją w dniu
31.12.2020 r. kasy Urzędu będą nieczynne. W dniach 29-30.12.2020 r. kasy będą
przyjmowały płatności tylko gotówką.
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Na tropie skarbów z szafy w hucie
Bielańska Fototeka cieszy się coraz większą popularnością
wśród mieszkańców dzielnicy. Wielkie emocje budzą publikowane zdjęcia sprzed lat, ale też powodują, że bielańczycy
zaczęli przekopywać swoje rodzinne archiwa i dzielić się
fotografiami. Prawdziwe perełki odnaleziono również
w archiwum Huty ArcelorMittal Warszawa.
Przemysław Burkiewicz Bartłomiej Frymus

Historia huty przy ulicy Kasprowicza
to historia Bielan. Dzieje zakładu to nie
tylko wielka produkcja i eksport produktów na cały świat, to nie tylko bohaterska
walka hutników o lepsze życie i wolną
Polskę w czasie komunizmu czy słynne
msze księdza Jerzego Popiełuszki. To
także życie.
Huta była elementem miastotwórczym.
Na polotniskowych nieużytkach zbudowano osiedle Wrzeciono, które zamieszkali hutnicy. Wytyczono sieć uliczną
(m.in. ul. Nocznickiego, Pstrowskiego,
Przy Agorze, Balcerzaka, Parola, Dorycką, Szegedyńską). Powstały szkoły, sklepy, straż pożarna, a do bram zakładu
doprowadzona została nowoczesna linia
tramwajowa. Przez lata zakład rozbudowywał się i zwiększał zatrudnienie. Dla
hutników powstawały kolejne budynki
mieszkalne na Wawrzyszewie i Chomiczówce.
Archiwa zakładu to tysiące zdjęć, nega-

tywów, a także dokumentów i gazet, które są kroniką życia huty. Daje nam to
wyobrażenie o tym, jak bardzo był to
rozbudowany zakład nie tylko pod względem produkcji, ale również zaplecza socjalnego. Własna szklarnia, ośrodki wczasowe, boisko, szkoła, hotel robotniczy,
stołówki, ośrodki zdrowia, ogródki działkowe, a nawet własna wytwórnia wody
gazowanej. Huta Warszawa to była społeczność, miasto w mieście.
Unikatowe materiały
Kiedy zdjęcia i dokumenty ujrzą światło
dzienne? Rozpoczęło się przeglądanie
i digitalizacja zasobu udostępnionego
przez zakład. Archiwalia trzeba posegregować i skatalogować. Ważne również są
opisy, tutaj nieoceniona jest wiedza byłych hutników, którzy chętnie włączyli się
w prace.
Dodatkowo cennym źródłem informacji o tamtych czasach jest gazeta „Hutnik
Warszawski”, która była poświęcona tylko
i wyłącznie sprawom zakładu oraz jego

pracownikom. Bielańska Fototeka dzięki
uprzejmości Stowarzyszenia Przyjaciół
Huty Warszawa „Warszawscy hutnicy”
weszła w posiadanie kilkuset numerów
periodyku wydawanego w latach od 1953
do 1989 roku. Pierwsze efekty pracy przy
archiwum huty zobaczymy na początku
2021 roku. Wtedy planowane jest wydanie
pierwszej publikacji, w której zobaczymy
przegląd najciekawszych artykułów
z hutniczej gazety.
Dziedzictwo wielkiej fabryki, która
najpierw była perłą w koronie socjalistycznych władz, następnie stała się
symbolem oporu przeciwko reżimowi,
potem przykładem udanej transformacji
gospodarczej, a dziś jest nowoczesnym
w skali światowej zakładem, nie powinno
zostać schowane w szafie.
– Nowoczesna Huta Warszawa, pamięta o swoich korzeniach i dorobku wielu
pokoleń hutników warszawskich, których
praca i działalność społeczna tworzyły
nie tylko historię tej fabryki, ale historię
Bielan i Warszawy. Dlatego zgodziliśmy
się udostępnić Bielańskiej Fototece nasze
archiwum, pełne ciekawych zdjęć i dokumentów, które warto pokazać – podkreśla Marek Kempa, prezes Huty ArcelorMittal Warszawa. – To jest materiał na
wiele wspólnych, dzielnicy i Huty ArcelorMittal Warszawa, projektów. Współpraca między nami układa się świetnie.
Film i książka o strajku w 1980 roku
w hucie cieszyły się dużym zainteresowa-

niem i wiele osób w odpowiedzi przesyła
nam swoje wspomnienia, dlatego chcemy
iść za ciosem i zadbać o nie do końca
odkrytą piękną kartę historii naszej dzielnicy – mówi Grzegorz Pietruczuk, burmistrz dzielnicy Bielany.
Zachęcamy hutników do dzielenia się
swoimi wspomnieniami, zdjęciami oraz
pamiątkami z huty. Do waszej dyspozycji
jest e-mail bielany.fototeka@um.warszawa.pl oraz numery telefonów 22 443 47
62 oraz 885 234 252. Twórzmy razem
historię huty

.
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Jubileusz Szpitala Bielańskiego

Szpital Bielański w 1964 r. | Fot. Zbyszko Siemaszko (NAC)

Nie od razu go zbudowano. Od rozrysowania projektu gmachu do wizyty pierwszego pacjenta upłynęła prawie dekada.
W bieżącym miesiącu szpital obchodzi
60-lecie oficjalnego rozpoczęcia swej
działalności.
Mateusz Napieralski

Pomysł wzniesienia na Bielanach szpitala – a właściwie zespołu szpitali – narodził się niemal sto lat temu. Władze
Warszawy planowały budowę osobnej
dzielnicy szpitalnej, by rozwiązać problem przepełnienia stołecznych lecznic.
Na jej lokalizację wybrano rozległe grunta państwowe, znajdujące się wówczas
poza granicami stolicy, pomiędzy wsią
Młociny a dzisiejszym Lasem Lindego.
Projektowana dzielnica – o olbrzymiej
powierzchni 226 hektarów, obliczona na
kilka tysięcy pacjentów – miała stać się
centrum medycznym dla całego miasta.
Zakrojony na szeroką skalę plan pozostał
jednak tylko na papierze, bowiem około
1937 r. zmieniła się koncepcja zagospodarowania okolicy i wkrótce na wyznaczonym obszarze zaczęło powstawać sportowe lotnisko bielańskie.
Do idei budowy szpitala na Bielanach
powrócono na początku lat 50. w ramach
realizacji planu sześcioletniego, którego
jeden z punktów zakładał znaczne zwiększenie liczby łóżek szpitalnych w całym
kraju. O usytuowaniu placówki zadecydował dr Aleksander Pacho, kierownik
Wydziału Zdrowia stołecznej Rady Narodowej (późniejszy dyrektor Szpitala Bielańskiego w latach 1961-1971). Projekt
gmachu przygotowali Julian Puterman-

-Sadłowski i Leopold Koehler, twórcy m.
in. szpitala ministerialnego przy ulicy
Wołoskiej. Pierwszy z architektów niestety nie doczekał owoców swojego dzieła,
zmarł tuż po rozpoczęciu budowy szpitala.
Prace przy Cegłowskiej 80 ruszyły w
marcu 1953 r. Kilka miesięcy później
„Stolica” relacjonowała postępy: „Budowa
szpitala jest dziś w pełnym toku. Będzie
to największy okręgowy i wzorcowy szpital w Polsce, obliczony na 600 łóżek. […]
Niezwykle interesująco, w oparciu o najnowsze badania i doświadczenia, zostaną
roz w i ą za ne […] w nę t r za sz pit a la.
Uwzględnia się takie zagadnienia, jak np.
ruch przybywających do szpitala pacjentów i uniemożliwienie im zetknięcia się
z chorymi, usytuowanie poczekalni, zaplecza szpitala, kuchni, spiżarni itd.”.
Oddziały i pracownie szpitalne miały
otrzymać najnowocześniejszy sprzęt, w
tym tzw. kopuły walterowskie, czyli specjalne lampy, oświetlające stoły operacyjne.
Budowa szpitala była zmechanizowana. Pracowały tam trzy samobieżne dźwigi, jeden z nich wcześniej wspomagał
odbudowę warszawskiej Starówki. Betonowy szkielet konstrukcyjny budynku
wypełniano cegłami, dostarczanymi na
plac budowy metodą konteneryzacji –
przyjeżdżały z cegielni w kontenerach,
które następnie za pomocą dźwigów przenoszono z ciężarówek bezpośrednio na
stanowiska murarskie. Zabieg ten skracał
czas transportu oraz zmniejszał ryzyko
zniszczenia materiału. Kierownictwo
budowy sprawował inżynier Waldemar
Ramm, zaś z murarzy najbardziej wyróż-

nił się – wszak były to czasy współzawodnictwa pracy – Zdzisław Mróz. Do wyrabiania wysokich norm zagrzewano przez
robotniczy radiowęzeł.
Początkowe etapy prac szły w miarę
sprawnie, pomimo pewnych przestojów
w dostawach materiału budowlanego.
W założeniu szpital miał zostać otwarty
pod koniec 1955 r. jednak nie udało się
tego dokonać. Tempo budowy wyhamowało. Jedną z przyczyn opóźnień mógł
być niedobór robotników; na początku
listopada 1956 r. „Życie Warszawy” pisało nawet o planach zwiększenia ekipy
budowlanej z 80 do 300 osób. Prace przeciągały się, kilkukrotnie przesuwano
termin oddania budynku do użytku,
mijały kolejne lata... Prasa warszawska
nazywała niedokończony szpital „historyczną budową”, a fachowcy z branżowego „Przeglądu Budowlanego” krytykowali pewne zaniedbania. Pod koniec lat 50.
budowa w końcu przyspieszyła.
Pierwszych pacjentów przyjęto we
wrześniu 1960 r. Profesor Stefan Zgliczyński wspominał, że w budynku nie
działała wtedy jeszcze kuchnia, więc
posiłki przynosiły rodziny chorych. Uroczyste otwarcie szpitala odbyło się dopiero 19 grudnia. Tego dnia oficjalnie rozpoczął pracę II Oddział Chorób Wewnętrznych, kierowany przez dr. Józefa
Rydygiera (stryjecznego wnuka słynnego
chirurga Ludwika Rydygiera). Pierwszym
dyrektorem szpitala został dr Andrzej
Trojanowski. Stopniowo otwierały się
kolejne oddziały, przenoszone z różnych
placówek medycznych. W 1963 r. personel
szpitalny składał się z 170 lekarzy (w tym
wielu wybitnych specjalistów) i 300 pie-

lęgniarek. Powstały tutaj m. in. Studium
Doskonalenia Lekarzy pod auspicjami
Akademii Medycznej oraz Zakład Izotopów, wtedy jeden z nielicznych w Polsce,
należący do I Oddziału Chorób Wewnętrznych; ordynatorem tego oddziału
przez wiele lat był prof. Walenty Hartwig.
Pierwszym dzieckiem, które przyszło
na świat w bielańskim szpitalu, była
dziewczynka. Zgodnie z tradycją panującą w warszawskiej sł użbie zdrowia,
w prezencie od personelu „pierworodna”
pociecha dostała nowiutki wózeczek.
Dwa lata od otwarcia zarząd szpitala
podpisał umowę o współpracy z Hutą
Warszawa, zobowiązując się do przyjmowania na prawach pierwszeństwa pracowników zakładu i udzielania wsparcia
hutniczemu szpitalowi przy ówczesnej
ulicy Pstrowskiego.
Główny budynek Szpitala Bielańskiego
został zaprojektowany na planie litery H.
Od frontu przylegają do niego dwa niższe
skrzydła w kształcie litery L, które wydzielają trzy dziedzińce szpitalne. Ta
„pałacowa” struktura stała się pierwowzorem dla innych placówek opieki zdrowotnej: Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku oraz Samodzielnego
Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4
w Lublinie. Gmach główny połączono
podziemnym korytarzem z osobnym
pawilonem Zakładu Patomorfologii, obok
którego stanęły garaże oraz nieotynkowana, niszczejąca dziś kotłownia.
Dekoracja elewacji bielańskiego szpitala jest dość oszczędna. Nie dotarłem jeszcze do oryginalnych projektów z początku
lat 50. (a więc z epoki socrealizmu), ale
przypuszczam, że przewidywały bardziej
ozdobną stylistykę. W trakcie prac budowlanych zrezygnowano z oblicowania zewnętrznych ścian kosztownymi, kamiennymi płytami. Według dr Anny Gostyńskiej, budowa szpitala pochłonęła około
180 milionów ówczesnych złotych.
Po kilkunastu latach funkcjonowania
budynek wymagał gruntownego remontu. Już w lutym 1974 r. „Stolica” donosiła
o złym stanie technicznym szpitala:
zniszczonych podłogach, zaciekach na
ścianach i wysłużonym sprzęcie medycznym. Zastanawiano się, w jaki sposób
przeprowadzić niezbędne naprawy, by
jednocześnie nie przerywać leczenia pacjentów. Ostatecznie zdecydowano się na
wzniesienie dodatkowego budynku, do
którego na czas remontu przeniosłyby się
szpitalne oddziały. Jesienią 1983 r. rozpoczęła się budowa pawilonu, dostawionego
do południowej części gmachu głównego.
Prace budowlane, przewidziane na dwa
lata, ukończono dopiero w 1987 r. Wtedy
właśnie ruszył długo wyczekiwany remont placówki, trwający kilkanaście miesięcy. Do pracowni radiologicznej trafiło
nowoczesne wyposażenie, sprowadzone
z „bratniej” NRD.
W grudniu 1999 r. Szpital Bielański
otrzymał imię księdza Jerzego Popiełuszki, kapelana „Solidarności” i duszpasterza warszawskich hutników, brutalnie
zamordowanego przez funkcjonariuszy
Służby Bezpieczeństwa. Błogosławionego patrona upamiętnia tablica przy głównym wejściu

.
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Rosińscy na Chełmżyńskiej od 83 lat
Gdy na początku roku 1927 kładziono
pierwsze cegły pod ławę fundamentową
segmentów oznaczonych później numerami 73 i 75 przy ul. Chełmżyńskiej (dziś:
Płatniczej), wokół nie było dosłownie nic,
ani domów, ani ulic, ani miasta. Tylko
lotne piaski, rachityczne porosty, a tu
i ówdzie zapadliska wypełnione wodą.
Dom szeregowy z owymi dwoma segmentami, wraz z bliźniaczym budynkiem
przeciwległym, wyrastał jako pierwszy
w kolonii „Zdobycz Robotnicza”, wznoszony siłami przyszł ych właścicieli
– z reguły kiepsko wykwalifikowanych,
prostych ludzi, którzy zawodu uczyli się
na próbach i błędach.
Jarosław Zieliński

Wiosną następnego roku w moim przyszłym domu mieszkali już ludzie. Kim
byli? Nie mam pojęcia. Znikli wraz
z tłumem innych mieszkańców „Zdobyczy” po bankructwie spółdzielni w roku
1932, wygnani z pomocą wojska. Nie
sposób potwierdzić, czy rzeczywiście w
moim przyszłym pokoju dziecinnym
powiesił się z rozpaczy jakiś nieszczęsny
szewc. Tak mi opowiadano. Ta „prehistoryczna” epoka skończyła się w roku 1937,
gdy dwa segmenty przy Chełmżyńskiej
kupił od banku mój dziadek ze strony
mamy, Zygmunt Rosiński. Jako robotnik
w Fabryce Karabinów zarabiał stosunkowo nieźle, ale uciułaną na dom zaliczkę
(1000 zł) jednorazowo przegrał na wyścigach konnych i musiał wziąć pożyczkę.
Dwa segmenty! Co za luksus dla robociarskiej rodziny, która wcześniej doświadczała nędzy w kamienicy przy Płockiej 46 na Woli, a dopiero dużo później
dobrodziejstw „cywilizowanej” klitki
w domu WSM przy Krasińskiego 20. Na
Chełmżyńskiej wraz z Zygmuntem osiadła żona Feliksa, jej matka tego samego
imienia, siedmioletnia córka Hania (moja
mama!) oraz jej nowonarodzony brat
Zbyszek. Reszta rodziny pozostała na
Woli. Dziadek utrzymywał rodzinę i spłacał dom, toteż żyło się bardzo skromnie,
choć wygodnie. Z dzisiejszej perspektywy
oba mieszkania zasługiwały raczej na
miano dziupli, ale wtedy wydawały się
apartamentami! W każdym znajdowały
się dwa pokoje, po jednym na parterze
i piętrze, kuchnia z wanną, WC, dwa
małe przedpokoje, przygórek i strych pod
stromym dachem. Rolę piwnicy pełnił
niewielki wkop z ceglanymi ścianami,
dostępny przez klapę w podłodze. Przez
okienko wsypywało się tam węgiel i ziemniaki. Węglem opalano piece w pokojach
i kaflową kuchnię z fajerkami. Od 1936
r. wspaniałym powiewem nowoczesności
była zimna woda z wodociągu miejskiego
oraz kanalizacja.
Gdy dziadek rozpoczął rządy na Chełmżyńskiej na niemal czystym piachu rosły
od frontu dwa młode morwowce, a za
domem równie wątłe drzewka: jabłoń
papierówka, za nią – glogierówka, dziś
niemal zapomniana odmiana z przepysznymi, oszałamiająco soczystymi, kwasko-

Rosińscy przed nowo nabytym domem, 1937 r. Pośrodku Zygmunt z siedmioletnią Hanią oraz Feliksa (młodsza) ze Zbyszkiem na ręku | Fot. źródła własne

watymi owocami, a jeszcze głębiej grusza
odmiany Sobieski. Uprawa ogrodu ograniczała się głównie do warzyw, szczególnie podczas okupacji niemieckiej. Wtedy
to właśnie przedsiębiorczy Zygmunt uruchomił w domu produkcję bimbru tak
doskonałej jakości, że kupowały go restauracje jako akcyzowy alkohol. Zacier
z dodatkiem cytryn(!) dojrzewał pod piecem w pokoju, który jest dziś moją pracownią, a przetrwał do dziś i sam piec.
Zarobione na fałszywej monopolowej
pieniądze poszły na zakup w Grodzisku
maszyn do produkcji pończoch, a potem
na tony przędzy ściąganej skąd się dało.
Produkcja ruszyła na Chełmżyńskiej, ale
niemal gotowy do otwarcia był zakład na
Poznańskiej w lokalu specjalnie na ten
cel zakupionym, gdy wybuchło powstanie
i wszystko diabli wzięli. Nieszczęścia
chodzą parami i jak mawiają, za dobre
uczynki musi spotkać kara, szczególnie
gdy pomaga się rodzinie. Tak więc, gdy
Zygmunt z dobrego serca wynajął krewnemu i jego bliskim prawy segment
domu, ten po cichu sprzedał mieszkanie
obcym ludziom. Po wojnie przyszło więc
dziadkowi wykupywać sprzeniewierzoną
własność. Ciekawe, że z tego powodu nie
doszło w klanie do jakiegoś rozłamu,
a o tej aferze dowiedziałem się całkiem
niedawno. Cóż, ponoć rodzina zawsze
musi trzymać się razem!
Już w połowie sierpnia 1944 r. bielańczycy zostali wygnani przez Niemców ze
swych domów i zaraz potem rozpoczął
się totalny rabunek pozostawionego mienia dokonany przez mieszkańców pobliskich wsi. Rosińscy przetrwali w chlewiku w Wólce Węglowej. Gdy zmieniły
właścicieli pierścionki i obrączki ślubne,
jako waluta wymienna przydały się pończochy, przemyślnie ukryte przez dziadka na Chełmżyńskiej. Zakopane maszyny wygrzebali skrzętni wieśniacy, ale
pończochy jakimś cudem przetrwały
grabież. Trzeba było je „tylko” przemycić

przez kordon niemieckich posterunków,
czym trudniła się Hania, ówcześnie
czternastoletnia, wiadomo co ryzykując.
Pończochy pozwoliły rodzinie przeżyć
kolejne miesiące, bo zimą były artykułem
pierwszej potrzeby dla kobiet, zazwyczaj
w tamtych czasach nie noszących spodni.
Gdy 19 stycznia 1945 r. Rosińscy wrócili
z poniewierki, zastali na Chełmżyńskiej
tylko mury i dach – rabusie wynieśli nawet okna, drzwi i deski podłogowe,
a mróz sięgał 25 stopni! Ocalał jakiś zapomniany wazon wciśnięty za legar na
poddaszu oraz garść dobytku, który
w ogniu powstania uchodźcy zabrali ze
sobą na furmance ciągnionej przez konia
Icka. „Robinsonom” nie pozostało nic
innego, jak rozpalić ogień na zmarzniętym piachu pośrodku jednego z pokojów.
Dwa dni później do naszego domu dowlekła się ostatkiem sił druga, „wolska” prababcia, Marianna, która wkrótce skonała
na barłogu przy ognisku. Czym i jak rodzina wykuła na Wawrzyszewie grób
w skutej lodem ziemi, do dziś nie wiem.
Żeby przetrwać, trzeba było szabrować
opuszczone domy, wyrywając ocalałe tu
i ówdzie drzwi i okna. Podczas niedawnych prac konserwatorskich przekonałem
się, że dwoje drzwi wejściowych, pozornie identycznych, różni się pierwszą warstwą farby – jedne były brązowe, a drugie
niebieskie, czyli miejsce ich pochodzenia
było różne.
Po wojnie też nie było łatwo. Gdyby nie
kontakty dziadka, mój dom stałby się
posterunkiem Milicji Obywatelskiej.
W końcu jednak, po opłakaniu utraconych członków rodziny (część została
wymordowana przez Niemców w kamienicy na Płockiej), uczynieniu domu zdatnym do użytku i wykupieniu od państwa
Jechowiczów jego prawej połówki, można
było na Chełmżyńskiej zacząć w miarę
ustabilizowane życie. Lata pięćdziesiąte
były biedne, bo to na moją mamę po
ukończeniu studiów spadł obowiązek

spłaty zaciągniętej przed wojną pożyczki.
Później zaczęło być również ciasno, bo
Hanna w 1953 r. wyszła za mąż za Alfreda Zielińskiego, mojego ojca, ex-powstańca warszawskiego, a dorósł również Zbyszek (mój chrzestny), który pojął za żonę
pannę Marylę. Na domiar „złego” w roku
1958 przyszedłem na świat ja, a cztery
lata później mój wujeczny brat Piotr.
W sumie zrobił się niezły tłok, ale atmosfera była sympatyczna, bo i rodzice,
i wujostwo, ludzie całkiem wtedy młodzi,
nieźle potrafili imprezować, w dodatku
z udziałem dalszej rodziny oraz sporego
grona przyjaciół. Dobrze pamiętam te
wszystkie imieniny, urodziny, święta,
sylwestry i inne okazje, włącznie z brydżami, tłumnym oglądaniem telewizji
(mieliśmy jeden z pierwszych telewizorów na ulicy!), seansami spirytystycznymi i hipnotycznymi, albo dyngusowym
polewaniem się ze szlaucha ogrodowego
w środku domu, czego rezultatem była
konieczność kompleksowej wymiany
farby klejowej, która odpadła ze ścian.
Z drugiej strony mama przez całe dekady
z uporem przekształcała ugór za domem
w ogród, który w końcu osiągnął postać
wręcz baśniową, kosztem transportowania taczkami dziesiątek ton ziemi i krowich placków aż z pól Młocińskich pod
hutą, oraz tysięcy godzin rycia w ziemi,
z reguły po godzinach pracy zawodowej,
w świetle ref lektora zamontowanego
przez tatę. Ojciec z kolei wyżywał się
w majsterkowaniu, co rusz coś w domu
przerabiając, dobudowując i (z różnym
skutkiem) upiększając.
Z upływem lat w domu robiło się coraz
bardziej pusto. Do nowych mieszkań
wyprowadzili się Zbyszkowie, potem
babcia z prababcią, na miejsce których
osiadła u nas Wanda Zielińska, rodzicielka mojego ojca. Dziś żyje tu tylko moja
mama, no i ja ze swoją partnerką, bo
młodzież dawno już wyfrunęła w świat...
Taka jest kolej rzeczy

.
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Mamy setki tysięcy na DOTACJE!
Na Bielanach ruszyły konkursy
ofert na wspieranie oraz upowszechnianie kultury fizycznej
w przyszłym roku. Pomimo
kryzysu, samorząd zabezpieczył wysokie środki dla organizacji pozarządowych.
Oznacza to, że takie organizacje, chcące działać na Bielanach w zakresie sportu, szykują się ciekawe konkursy,
a w efekcie bogata oferta sportowa dla mieszkańców.

Brawo! Kamil Wróblewski, 15-letni
uczeń LX liceum ogólnokształcącego
im. Wojciecha Górskiego wygrał Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych
Karate Kyokushin Kumite 2020, które odbyły się w Katowicach 14 listopada. Kamil stoczył łącznie cztery
mocne walki w wadze ciężkiej (z tego
trzy zakończył przed czasem), zdecydowanie pokonując swoich przeciwników i uzyskując po raz drugi z rzędu tytuł Mistrza Polski.

Mateusz Gotz

Nie zmienił się obszar konkursów.
Bielany postawiły na sprawdzone rozwiązania. Organizacje pozarządowe będą
mogły uzyskać środki na realizację zadań
z zakresu: organizacji imprez sportowo
rekreacyjnych, zajęcia dla przedszkolaków, zajęcia dla dorosłych mieszkańców
Bielan, szkolenia dla nauczycieli wychowania fizycznego, sport osób z niepełnosprawnościami, program Senior Starszy
Sprawniejszy oraz eliminacje Warszawskiej Olimpiady Młodzieży. – Bardzo
zależało nam na tym, aby wysokość środków pozostała na zbliżonym poziomie.
Chcemy stworzyć atrakcyjną ofertę dla
mieszkańców Bielan i wiemy, jak świetnie
potrafią wypełnić ją bielańskie organizacje pozarządowe – mówi burmistrz Grzegorz Pietruczuk. Na pewno nie są zagrożone nasze sztandarowe pozycje, które od
lat cieszą się popularnością. Bielański
Bieg Dzika, Bieg z okazji Dnia Kobiet,
Cross Bielański, Triathlon Bielański,

Fot. Sylwester Korzeniewski

rozmaite aktywności dla pływaków, czy
chociażby tegoroczny debiutant – Festiwal Gier Stolikowych. – Nie zabraknie
atrakcji dla przedszkolaków, podtrzymane zostaną coraz popularniejsze zajęcia
dla dorosłych. Czekamy na ciekawe oferty. Wygrają najlepsi – zachęca do startu
w konkursach burmistrz Grzegorz Pietruczuk.
Wysokości środków do podziału w poszczególnych konkursach w PLN:
– organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych – 350 000
– senior starszy sprawniejszy – 172 000

– prowadzenie zajęć dla dorosłych
mieszkańców Bielan – 128 000
– organizacja Warszawskiej Olimpiady
Młodzieży – 105 000
– organizacja zajęć dla dzieci w wieku
przedszkolnym – 95 000
– szkolenia dla nauczycieli wychowania
fizycznego – 20 000
– sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami – 15 000
Oferty można składać poprzez portal
Witkac.pl, czyli tak jak w minionych latach. Wydział Sportu i Rekreacji czeka na
nie do 30 grudnia bieżącego roku

.

Szachiści MATOWALI w reżimie
Po raz kolejny młodzi szachiści mieli
okazję wziąć udział w turnieju szachowym w naszym ratuszu. Tegoroczna,
wyjątkowa ze względu na pandemię edycja odbyła się w sali głównej urzędu.
Zwyciężyli Patryk Skrzypek i Dawid Dobosiewicz.
Tegoroczne zmagania zostały dostosowane do obecnych przepisów sanitarnych
dotyczących metrażu sali i odstępów
między uczestnikami, w związku z czym
w rywalizacji do 8 lat i do lat 12 wzięło
udział odpowiednio 10 i 15 młodych sportowców. Nie oznacza to, że nie zabrakło
emocji. Ostatecznie po pięciu rundach
Patryk Skrzypek mógł cieszyć się z wygranej dzięki kompletowi wygranych.
W starszej grupie Dawid Dobosiewicza
minimalnie pokonał Krzysztofa Dobosiewicza. Warto podkreślić, że po kilku latach przerwy szachowa rywalizacja
w bielańskim Ratuszu powróciła do jego

Mistrzem Polski
jest Kamil!

Fot. Bielany na start

głównej sali, co na pewno było sporą
atrakcją dla uczestników. – Cieszę się, że
mimo przeszkód związanych z pandemią, udało się nam rozegrać bezpieczne
zawody, które już od kilku lat realizujemy
i cieszą się one niesłabnącą popularno-

ścią. Żałujemy, że do Ratusza nie mogło
przyjść tylu młodych szachistów co zwykle, ale wierzę że już w przyszłym roku
to się zmieni – podsumował burmistrz
Grzegorz Pietruczuk
Mateusz Gotz

.

Kamil w swojej kategorii wagowej jest
najlepszym zawodnikiem karate kyokushin w Warszawie i najlepszym zawodnikiem w Polsce. Dzisiejszy mistrz zaczął trenować karate kyokushin jako
dziecko pod okiem Sensei Jacka Kępy
i Shihan Mariusza Mazura. – Moje zamiłowanie do karate pojawiło się po pierwszym roku trenowania w Bielańskim
Klubie Karate Kyokushin. Miałem wtedy
8 lat i wystartowałem w moich pierwszych zawodach. Był to mały turniej
zorganizowany w klubie, który udało mi
się wygrać – mówi Kamil Wróblewski.
Jak mówi, poczuł wtedy ekscytację
i adrenalinę. Ciężka praca i treningi pięć
razy w tygodniu przyczyniły się do znaczących sukcesów Kamila. A tych jest
niemało! W tym roku zajął 1. miejsce
w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych Karate Kyokushin Kumite w Katowicach, 1. miejsce w Polish Open Karate Kyokushin 2020 w Starachowicach,
1. miejsce w Carpathia Karate Cup Polish
Open All Karate Organizations Kumite
U-16 w Rzeszowie, a w Mikołajki wygrał
turniej Kokoro Cup Juniors 2020, który
odbył się w Bielańskim Klubie Karate
Kyokushin . W poprzednim roku zajął 1.
miejsce w Pucharze Polski Karate Kyokushin Juniorów Młodszych Kumite we
Włocławku, 1. Miejsce w Mistrzostwach
Polski Juniorów Młodszych Karate Kyokushin Kumite w Szczecinie, 1. miejsce
w Carpathia Karate Cup Polish Open All
Karate Organizations Kumite w Rzeszowie oraz 1. miejsce w Mistrzostwach
Polski PFKS Karate Shinkyokushinkai
Kumite w Turku. A jak to jest w tak młodym wieku być mistrzem i zająć tyle
pierwszych miejsc? – To uczucie przyprawia mnie o dumę. Gdy wygrywam,
myślę o wszystkich osobach, które mnie
wspierają, by to osiągnąć. W tym sporcie
bardzo ważne jest wsparcie od osób
bliskich, jak i ludzi, z którymi trenuję na
co dzień. W dużej mierze to dzięki nim
moje marzenia o sukcesach stają się
rzeczywistością – mówi Kamil Wróblewski. I zaznacza, że ma teraz jasny
cel: w ystartować w Mistrzostwach
Świata, które odbędą się w 2023 r.
w Tokio. – Najbliższą okazję będę miał
już za dwa i pół roku, kiedy to odbędą
się kwalifikacje do tych mistrzostw
– dodaje.
A my trzymamy kciuki za bielańskiego
mistrza Przemysław Burkiewicz

.
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Cukier krzepi, książka uczy
Jest rok 1930. Pewien Francuz podróżujący po Polsce podziwia krajobrazy
z okna pociągu i tak pisze: „Budynki
stacji kolejowych bardzo schludne i ładnie
otoczone kwiatami. Tylko jedna rzecz
mnie zastanawia. Prawie wszystkie te
stacje noszą tę samą, bardzo trudną do
wymówienia nazwę „Cukier krzepi”. Ów
gość z nad Sekwany nie wiedział, że właśnie ruszyła największa kampania reklamowa Związku Cukrowników Polskich
i krótkie a dosadne hasło autorstwa Melchiora Wańkowicza z dnia na dzień ozdobiło dworce i ulice niemal wszystkich
miast w kraju. Zużycie cukru wzrosło
wielokrotnie. Wańkowicz zarobił na
dwóch słowach krocie a cukrownicy fortunę. Wniosek nasuwa się sam: reklama
czyni cuda.
Jeśli tak było i jest, to brakuje nam
tylko Wańkowicza, żeby stworzyć modę
na czytelnictwo, które jest w nie lepszej
kondycji niż cukier do momentu ukazania się reklamy, zmieniającej wszystko.
Książka z dobra luksusowego, w średniowieczu i cała wieś nie była zbyt wysoką
ceną za jeden wolumin, stała się dobrem
użytkowym a obecnie coraz częściej
zbędnym. To nie pesymistyczne patrzenie na świat, lecz dane statystyczne dyktują taką diagnozę. Pani dyrektor biblioteki im. S. Staszica bez zastanowienia
podaje dane z wszystkich bielańskich
bibliotek: 33 tysiące czytelników, a więc
około 25% mieszkańców Bielan, wypożycza książki, najczęściej są to osoby młode.
Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że mało wydajemy też na
kupno książek, bo około 20 zł rocznie,
nie licząc podręczników. Chętniej też
kupujemy kody do e-booków niż książki
papierowe. Dla porównania w Wielkiej
Brytanii, gdzie czytelnictwo jest bardzo
rozwinięte, statystyczny Anglik wydaje
rocznie na książki 300 funtów. Toteż nic
dziwnego, że polskie księgarnie zamykają się jedna po drugiej. Na Kasprowicza
przez całe lata dobrze prosperowała wyśmienicie wyposażona księgarnia. Niestety możemy o niej mówić już tylko w
czasie przeszłym. Mamy na szczęście
jeszcze nasze „Dobro Narodowe” czyli
księgarnię im. Krzysztofa K. Baczyńskiego na rogu Reymonta i Żeromskiego, ale
w niej również nie ma tłoku. Wszystkich,
którzy dawno nie byli w tym niezwykłym
miejscu, gorąco do tego zachęcam. To
księgarnia z klimatem zapraszającym do
wejścia i zanurzenia się w świecie historii
i współczesności, dramatów i rozrywki,
podróży i refleksji. Wygodnie ustawione
regały pozwalają buszować po półkach
i przeglądać a nawet oddać się na chwilę
lekturze i to nie na stojąco. Umieszczone
między regałami fotele zapraszają, by
zasiąść wygodnie. Stojące na parapecie
lampy oświetlają książkę i trudno przerwać lekturę, więc rozwiązaniem jest
kupienie książki. Księgarnia Baczyńskiego ma jeszcze jeden walor, lecz w czasie
cowidowym jest go niestety pozbawiona.
To wydzielona maleńka kawiarenka
z dobrą kawą i jeszcze lepszymi radami

personelu, służącego kupującym ogromną wiedzą fachową. Tak więc teraz przed
świętami nie zapomnijmy o tym, że nie
ma lepszego prezentu pod choinkę niż
dobra książka.
Mamy zatem mnogość książek. Mamy
łatwy dostęp, by stać się ich właścicielami
lub je wypożyczyć. Czego więc brakuje?
Może przekonania, że książka krzepi nie
gorzej niż cukier. Nie ma lepszej rozrywki na czas pandemii niż dobra książka.
Książka odstresuje, poprawi humor
i nastrój. Ciekawe, moim zdaniem, programy bielańskich bibliotek takie jak
„Książka do metra” mają zachęcać do
czytelnictwa i przybliżać książkę. Podczas akcji organizowanej przed bielańskimi stacjami metra do pasażerów trafiają
nawet dwa tysiące książek. Zasada jest
prosta: podchodzi się do stolika, chwyta
książkę i w drogę! Biblioteka Publiczna
im. Stanisława Staszica dba o swoich
czytelników w czasie pandemii. Pracownicy przygotowali szereg audycji w ramach programu Biblioteka Bielany Online oraz co miesiąc rozdają kody, umożliwiające czytelnikom dostęp do ponad 60
tysięcy ebooków i audiobooków. Co jeszcze można zrobić? Może trzeba do sloganu „cukier krzepi” dodać „książka lepiej” i okleić tym hasłem Polskę od morza
do Tatr, jak zrobili to cukrownicy, a wówczas, jeśli nie z potrzeby serca to może
z ciekawości, weźmiemy książkę do ręki.
Pierwszy krok zawsze jest najtrudniejszy

.

Joanna Fabisiak,
poseł na Sejm RP
Dyżur poselski Posła na Sejm RP Joanny
Fabisiak odbywa się w poniedziałki od
godziny 15 po wcześniejszym zapisie telefonicznym 22 828 63 79 lub mailowym
joanna.fabisiak@sejm.pl
REDAKCJA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA OPINIE PRZEDSTAWIONE W POWYŻSZYM FELIETONIE.
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Bielańskie gadki

Pana Poldka opowieść wigilijna
Spotkałem pana Poldka pod naszym urzędem. Pandemia spowodowała, że tym
razem w kąciku ust nie miał papierosa,
bo połowę twarzy zasłaniała mu maseczka. Z kieszeni płaszcza wystawał jednak
ostatni numer „Naszych Bielan”. Mój rodak ucieszył się na mój widok.
Przemysław Burkiewicz

Maria Piechotka
1920-2020

Fot. Dom Spotkań z Historią

To bardzo smutny czas dla bielańskiej
społeczności. W sobotę 28 listopada nad
ranem w wieku 100 lat zmarła pani Maria
Piechotka.

Od momentu narodzin każdy zaczyna
budować własny pomnik. W przyszłości
stanie się on świadectwem naszych czynów i dokonań. Niektórzy budują skromne pomniki, niektórzy nietrwałe... Wielu
decyduje się na pomniki istniejące
w sercach i umysłach, lecz tylko swoich
najbliższych. Niewielu tworzy dzieła
trwale widoczne. Na Bielanach mamy to
szczęście, że taki pomnik powstał.
To pomnik ludzkich dokonań, wyobraźni i myśli w postaci zrealizowanych projektów bielańskich osiedli, stworzonych
przez Marię Piechotkę wraz z mężem
Kazimierzem.
Myś l i wyobraź nia architektoniczna
pani Marii Piechotkowej na trwale wpisała się w krajobraz naszej dzielnicy.
Dzięki jej zamysłowi na Bielanach mogły
w przyjaznym otoczeniu dorastać kolejne
bielań skie pokolenia; dzielić swoje
radości smutki, budować własne ż ycie
i powodzenie ze świadomością, że spokojny sen czeka ich właśnie w bielańskim

mieszkaniu.
Życie pani Marii rysowała burzliwa
historia naszego kraju. To nie tylko niszczycielskie koleje drugiej wojny światowej.
To również trudne lata odbudowy Polski
z wojennych zgliszcz, wielkie nadzieje
i wielkie rozczarowania wobec zmian,
które miały miejsce w Polsce w ciągu jej
ż ycia.
Nie ma chyba mieszkań ca Bielan,
któremu obce jest określenie Piechotkowo. To nieoficjalna nazwa, jednak bardzo
trwała. Pochodzi od nazwiska państwa
Marii i Kazimierza Piechotków, którzy
wiele dekad temu zaprojektowali osiedle
na Bielanach.
Jeszcze nie tak dawno, w wakacje,
obchodziliśmy setne urodziny pani Marii. Dziś jesteśmy zasmuceni, że nie ma
jej wśród nas. Ale w naszych sercach
pozostanie na zawsze, a jej dzieło życia
– osiedle na Starych Bielanach – będzie
przypominać o tej wspaniałej, mądrej,
i dobrej osobie.
Pani Mario, dziękujemy za wszystko!
Grzegorz Pietruczuk,
Burmistrz Dzielnicy Bielany
m. st. Warszawy
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– Pamiętasz pan świnta rok temu?
– zagaił, ale bez emocji, co do niego jest
zupełnie niepodobne. – Stalim w kolejce
po choinkie. A teraz strach będzie po
drzewko wyjść, bo nawet jak będzie
sprzedaż, to kolejka będzie zupełnie jak
po benzynę na stacji CPN czterdzieści lat
temu! Nawet Mańka mówi, że to nie będą
święta. Bo co to za radość z urodzin Jezusa, skoro nie można w gronie większem jak domowniki kulendy zaśpiewać?
Będziem siedzieć z królikiem i patrzeć
na siebie, choć on dodatkowo rusza kichawą jakby węszył spisek przeciwko
niemu – użalał się pan Poldek. A przecież
jeszcze rok temu chwalił się swoim kompletem lampek choinkowych z żarówkami w kształcie a to muchomora, a to
pieska, a to latarni gazowej, a to Mikołaja.
Biegał po całych Bielanach żeby znaleźć
jeszcze dorodniejsze drzewko i szykował
się na wielkie kolędowanie ze Stachem
Jajecznikiem, Malinoszczakiem, Wieśkiem Kieślakiem i innymi członkami
ferajny. - Nie mam siły tego robić. Córa
i zięć będą siedzieć u siebie, wnuczka
z narzeczonem u siebie. Mańka nawet nie
myśli kapusty gotować, a i ja nie mam
ochoty na pasztet z królika, co to go na
Wolumenie stara kupiła w komplecie
z włoszczyzno. A kiedyś? Kiedyś to były
święta! Zaraz po wojnie, nic nie było. Jak
zbliżał się 24 grudnia, to mama zawsze
pitrasiła świunteczne wieczerze z tego,

co udało się upolować. Prezentów nie było
takich jak teraz. Nas, trzech braci było,
jak żeśmy pomarańczkie jedne dostali to
się cieszyli. Ojciec, przedwojenny kolejarz, jak ze śledzika w robocie wrócił to
nas straszył, że wsadzi mnie i braci do
lokomotywy i wyśle na Ziemie Wyzyskane – pan Poldek aż miał łzy w oczach.
– Ale wtedy wszystkie bylim razem! Wuj
Stach z Chomiczówki przyszedł z rodziną, ciotka Adela ze Starych Bielan, doczłapał się dziadek Józef z Burakowa,
stryj Wiesiek z Piasków z gromadą dzieciarni nasz odwiedził. I choć bidnie było,
chata z cegły rozbiórkowej wiatrem podszyta była, ale każden zjadł coś dobrego,
kulendy pośpiewali… - zadumał się mój
rozmówca. – Panie Poldku, ale w tym
roku też wszyscy będziemy razem. Mamy
przecież telefony, kontakt przez internet,
zawsze można wysłać także tradycyjny
list na pięknej papeterii. Najważniejsze,
by w t ych dniach mieć wszystkich
w sercu, dużo z nimi rozmawiać i przede
wszystkim dzielić się dobrym słowem.
Nieważne, że ktoś popiera taką partię,
a ktoś taką. Że jeden woli pędzić za pieniądzem, a drugi spędza czas na badaniu
historii rodziny. Kiedy rodzina jest z sobą
myślami, bo przez pandemię nie może
się zobaczyć, nawet największe zło nie
jest w stanie zniszczyć miłości i więzów
rodzinnych, szczególnie w czasie tak
cudownym jak święta Bożego Narodzenia
– przekonywałem pana Poldka. – A może
to niegłupie, co pan gadasz. Ja co prawda
nie mam głowy do internetów tak sześć
na dziewięć, ale zawsze mogie sobie ustawić zdjęcia rodziny na stoliku. A gdy
Mańka pójdzie spać, wzniosę cichutki
toast, kumpotem ma się rozumieć, za to,
byśmy na Wielkanoc znowu kalichlorkiem wszystkie razem świntowaly

.

Mamy dla was KSIĄŻKI I PŁYTY
Do naszej redakcji dotarła właśnie
książka Bogdana Pokropińskiego „Koleje
bielańskie”. To solidna, bardzo dobrze
udokumentowana monografia linii kolejowych przebiegających przez naszą
dzielnicę. Tory wiodą bowiem nie tylko
przez Radiowo do huty. Już w latach 20.
XX wieku przez Słodowiec, Buraków
i następnie wzdłuż Marymonckiej kolej
młocińska prowadziła aż ku Łomiankom.
Dziś niewiele osób o niej pamięta, a Bogdan Pokropiński swoją publikacją linię tę
przypomina.
Aby wygrać książkę (mamy do rozdania
10 egzemplarzy), wystarczy napisać maila
o treści „Kolej bielańska” na adres pburkiewicz@um.warszawa.pl.
Mamy dla was również pięć płyt z singlem „Dwa kroki stąd” nagranym przez
Samiego Harba, Nicka Sinclera, Kasię
Dereń i Karolinę Leszko. Album opatrzony jest autografami piosenkarzy. Aby
zgarnąć singiel, na ten sam adres należy
napisać wiadomość o treści „Dwa kroki
stąd”. Kto pierwszy, ten lepszy

.

