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FOT. S. KORZENIEWSKI

Bielany z nowym muralem
Na ścianie budynku przy
ul. Żeromskiego 4E powstał
mural z okazji 20-lecia Fundacji
Ewy Błaszczyk „Akogo?”
zapewniającej fachową pomoc

najmłodszym pacjentom
w śpiączce. Autorem muralu
jest artysta Wojciech Brewka.
czytaj więcej na s. 7
FOT. S. SUPINO

Strefa przy Frygijskiej otwarta
17 października dzieci z klasy 2 Szkoły Podstawowej nr 247 w Warszawie i seniorzy
z Ośrodka Wsparcia dla Seniora nr 2 z Wrzeciona przetestowali nowe miejsce na mapie
Bielan. Architekci, projektując plac, inspirowali się twórczością Tima Burtona.
Wykonawcą baśniowej strefy są górale z Kościeliska. czytaj więcej na s. 3
ŹRÓDŁO: ZGN BIELANY

Remontujemy „Maciusia”

W opustoszałym pawilonie
przy ul. Kasprowicza 14
powstanie Miejsce Aktywności Lokalnej dedykowane
bielańskim artystom. Zakład

FOT. S. KORZENIEWSKI

Nowy MAL na Kasprowicza
Gospodarowania Nieruchomościami poszukuje wykonawcy na
modernizację budynku.
czytaj więcej na s. 17

Modernizacja Przedszkola
nr 409 posuwa się do przodu.
Zakres prac obejmuje m.in.
przebudowę parteru budynku
i jego częściową nadbudowę.
Po rozbudowie pracownicy

przedszkola i dzieci zyskają
więcej miejsca. Powstanie
sześć nowych sal, sala do zajęć
ruchowych, pomieszczenia
dla personelu oraz wydzielona
szatnia dla dzieci. BF

Wywiady numeru: Andrzej MALINA | Magdalena CZAPIŃSKA | Jarosław BOBIN

Wyróżniliśmy
zasłużonych
dla kultury

Przebudowa
ul. Sokratesa
zakończona

„Dosłodzone”,
cukiernia dla
każdego

Radiowo
niejedno
ma imię

czytaj na s. 4–5
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czytaj na s. 20
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Felieton burmistrza

W NUMERZE:

Idziemy do przodu

Inwestycje

Mimo trudnej sytuacji panującej w kraju i mieście udaje nam
się doprowadzić do finału kolejne inwestycje, pozyskujemy
fundusze na następne, a przy tym nie zapominamy o pomaganiu
tym, którzy tej pomocy potrzebują najbardziej.

Chcemy rozmawiać
Nie jest teraz łatwo w samorządach. Wiele
znalazło się na krawędzi finansowej zapaści
w związku z gigantycznymi podwyżkami cen
energii. Rząd wyznacza nam kolejne zadania,
nie daje na ich realizację żadnych nowych
pieniędzy, a w tym samym czasie państwowi
dystrybutorzy energii drenują nasze budżety.
Przed nami trudny okres jesieni i zimy,
chcemy współpracować z rządem, ale w
tej atmosferze jest o nią bardzo trudno. Ten
konflikt nie jest nikomu potrzebny. Szukamy
oszczędności wszędzie, gdzie możemy, aby
zabezpieczyć jednostki oświatowe przed koniecznością nauki zdalnej.
Apeluję do premiera Mateusza Morawieckiego i ministra Jacka Sasina, aby nas nie
straszyli zarządami komisarycznymi. My
chcemy rozmawiać i są do tego odpowiednie
miejsca np. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu. To nie jest czas na podziały.
Nigdy nie odmówiliśmy pomocy i nigdy
jej nie odmówimy. Naszym obowiązkiem jest
wspierać i służyć mieszkańcom.
Pomagamy, bo warto
Na początku października ruszyliśmy

03

Ul. Sokratesa po przebudowie

17

Przy ul. Kasprowicza powstanie
FOT. M. SOKÓŁ

Stawiamy opór deweloperce
Na łamach jednego z lokalnych portali
internetowych pojawił się jakiś czas temu
artykuł, w którym napomniano mnie za sukcesywne zazielenianie naszej dzielnicy oraz
utrudnianie zabudowy serka bielańskiego
wokół stacji metra Słodowiec.
Pomysł ułatwiania deweloperom dogęszczania naszej dzielnicy kosztem kolejnych
terenów zieleni nie jest kierunkiem, którego
chcą mieszkańcy i naturalnie nie zamierzamy
go obierać. Wprost przeciwnie, będziemy
chronić te tereny, dbać o nie i dalej zazieleniać Bielany.
Dotychczas udało nam się obronić przed
zabudową Park Olszyna, plac przy ul. Frygijskiej czy łączkę przy Stawach Brustmana. Odkupiliśmy Dęby Młocińskie od huty
i przekazaliśmy w zarząd Lasów Miejskich.
Zrywamy beton z osiedlowych podwórek
– ponad 50 – i je zazieleniamy.
A na serku już niedługo posadzimy ponad
pół tysiąca drzew w ramach realizacji projektu z budżetu obywatelskiego, zgłoszonego
przez radnych Piotra Walasa oraz Ewę Turek.
Nasadzenia wykonamy tak, aby pozostawić
przestrzeń na imprezy kulturalne.

Baśniowa strefa na Frygijskiej

z kampanią „Bielany dla dzieci”. Jej celem
jest pomoc prawie 150 podopiecznym ukraińskich domów dziecka i 57 dorosłym, którzy
znaleźli azyl w ośrodku w Ustce. W naszą akcję włączyły się wszystkie bielańskie szkoły
i osoby prywatne.
Od 6 miesięcy dzielnica Bielany udzielała
wsparcia dzieciom znajdującym się w ośrodku, jak i tym, które przebywają w szpitalach
pediatrycznych w Ukrainie. Dzieci nieustannie potrzebują jednak ubrań, jedzenia, środków higienicznych, zabawek itp. Sami już
nie dajemy rady.
Dlatego zwróciliśmy się o Wasze wsparcie. Jeśli chcecie przekazać rzeczy dla dzieci,
zanieście je do pobliskiej szkoły. Na wejściu
do każdej z nich powinien wisieć plakat mówiący o zbiórce na którym są podane informacje o działaniu punktu. Akcja trwa do 10
listopada.
Najbliższe miesiące będą trudne i jeszcze
trochę czasu upłynie, zanim będzie lepiej.
I właśnie teraz musimy pokazać solidarność
wobec tych, którzy potrzebują szczególnie
naszego wsparcia i troski. Dziękuję za każdą
okazaną pomoc.

.
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Felieton naczelnego

Cukiernia „Dosłodzone”
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Czy Bielany to dzielnica 15-minutowa?

Piekarnia „Dej”

14

Pierwotnie ten felieton chciałem poświęcić innemu tematowi, ale skoro sam Carlos
Moreno, autor koncepcji miasta piętnastominutowego, pojawił się w stolicy i dane było
mi wybrać się na jego wykład – nie mogłem
napisać o niczym innym. Tak więc przyjrzyjmy się naszej dzielnicy i odpowiedzmy sobie
na pytanie, ilu minutowe są Bielany.
Miasto piętnastominutowe to przeciwieństwo dominującej od dekad tradycji urbanistycznej opartej na oddalonych od siebie
częściach miasta o pojedynczych funkcjach.
Sypialnie, zagłębia biurowców, kurczące się
tereny przemysłowe czy kulturalne centrum.
Krążymy między nimi, jedni samochodami,
inni komunikacją miejską, tracąc każdego
dnia czas. A skutki takiego rozdzielenia przestrzennego funkcji są złe dla nas, dla społeczeństwa i środowiska.
Jak przekonuje Moreno, piętnaście minut
to nie magiczne zaklęcie, a kierunek, którego
musimy się trzymać, pracując nad rozwojem
miast. Kierunek, na który składają się rozwijanie lokalności i tworzenie wielofunkcyjno-

ści naszych sąsiedztw, aby móc pracować,
odpoczywać, robić zakupy, uczyć się, prowadzić życie społeczne, leczyć się i spacerować
w promieniu 15 minut od miejsca zamieszkania.
I jak wypadają tutaj Bielany? Tak jak
w niektórych aspektach dzielnica jest nad
wyraz bliska koncepcji miasta piętnastominutowego, tak w innych już niekoniecznie.
Sąsiedztwa nie są u nas jedynie sypialniami,
ale pełnią też wiele innych funkcji.
Na praktycznie każdym osiedlu mamy
w zasięgu krótkiego spaceru parki, skwery
i strefy rekreacji, gdzie możemy odpocząć.
W planach są kolejne, jak skwer Marymonciak i parki kieszonkowe.
Niewielkie sklepy i markety pozwalają
zrobić zakupy obok domu bez potrzeby wypraw dalej samochodem. Jest targ Wolumen
położony na styku dużych blokowisk.
Uczenie się blisko domu nie jest większą
trudnością – szkół i przedszkoli nam pod
dostatek, a jeśli brakuje miejsc, placówki
są powiększane i modernizowane, aby móc
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przyjąć więcej dzieci.
Kulturę i życie społeczne też mamy na wyciągnięcie ręki. Umożliwiają to ośrodki kultury, filie biblioteki, spółdzielniane kluby czy
kluby seniora rozrzucone po całej dzielnicy.
Jest gdzie się leczyć, mamy szpital, kilka
przychodni, a nowa planowana na Wrzecionie pozwoli mieszkańcom na częstszy kontakt ze służbą zdrowia.
Na pewno przydałoby się u nas kilka biurowców i dużych zakładów zapewniających
więcej miejsc pracy lokalnie. Jest to problem
praktycznie każdej zewnętrznej dzielnicy
stolicy, traktowanej jak sypialnia, z której
dojeżdża się do biurowych zagłębi, aby pracować.
I jak skory byłbym do nazwania Bielan
dzielnicą piętnastominutową, tak nie w całości. Bo na północy mamy typowe obszary podmiejskie, gdzie brakuje wielu rzeczy
i przestrzeni, aby to zapewnić. Nie sposób
jednak nie zauważyć, że lokalność rozwija
się u nas pełną parą. I to jest dobry prognostyk na przyszłość.
MICHAŁ MICHAŁOWSKI
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Baśniowa strefa przy ul. Frygijskiej otwarta
Architekci, projektując plac,
inspirowali się twórczością
Tima Burtona. W strefie dla
dzieci znajdziemy m.in. zjeżdżalnię muchomor, zestaw
integracyjny, zadaszoną piaskownicę motyl, biblioteczkę w kształcie „Domu Kapelusznika”, stół do gry w karty
z krzesłami czy fotel „Królowej
Kier”.

Oprócz placu
zabaw w strefie
przy ul. Frygijskiej
powstało miejsce
przeznaczone
dla seniorów.
Jest to drewniany taras z ławkami, stołami do gry, urządzeniami do ćwiczeń, całość osłonięta od placu zabaw szerokim
pasem zieleni oraz trejażami,
które w najbliższej przyszłości
porosną bluszczem.
Na placu pojawiła się również
niewielka strefa edukacyjna z tablicami, na których znajdziemy
rys historyczny oraz archiwalne
fotografie osiedla Wrzeciono,
przygotowana przy współpracy
z Bielańską Fototeką.
– Bardzo fajnie to wygląda,
na pewno jest to coś innego,
nie tak jak wszystkie pozostałe place zabaw. Są ławeczki,
są stoliki, dla seniorów jest to
dobre miejsce do odpoczynku

– ocenia strefę jedna z seniorek.
– Najbardziej podobają mi się
huśtawki. Na pewno będziemy
przychodzić tu z koleżankami po lekcjach – dodaje jedna
z młodych testerek strefy.
Strefa powstała w miejscu,
gdzie wcześniej było 1264 mkw.
nawierzchni z płyt betonowych
i asfaltobetonu. Obecnie posadzono tam ponad 4300 roślin,
w tym m.in. perukowce, hortensje, migdałowce, tawuły, lilaki,
krzewinki, orliki. Warto dodać,
że jeszcze jakiś czas temu była
realna szansa, aby w tym miejscu powstał kolejny budynek
mieszkalny.
– Dzięki wspólnym działaniom mieszkańców i urzędu
dzielnicy udało się zablokować
deweloperskie zakusy, a zamiast
kolejnego bloku powstała tutaj przepiękna strefa rekreacji.
Dziękuję tu szczególnie mojemu zastępcy Włodzimierzowi
Piątkowskiemu i radnej dzielnicy Annie Czarneckiej za wsparcie tych działań – komentuje
Grzegorz Pietruczuk, burmistrz
dzielnicy.
Wykonawcą inwestycji jest
firma Baobab Brandys sp. z o.o.,
a plac zaprojektowali architekci
z biura projektowego LS-Project. Urządzenia zabawowe wg
indywidualnego projektu wykonała firma Braty i Kompany s.c.
z Kościeliska. Całkowity koszt
strefy zamknął się w kwocie 1,9
mln zł. REDAKCJA

.

Nowe miejsce rekreacji i wypoczynku testowały dzieci z klasy 2 Szkoły Podstawowej nr 247
oraz seniorzy z Ośrodka Wsparcia Dziennego Seniora nr 2. Wszyscy byli zadowoleni!
FOT. S. SUPINO
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Nagrodziliśmy bielańskie artystki i artystów
Bielany to dzielnica kultury. Nie bez powodu mieszka tu tak wiele artystek i artystów każdego formatu, działają różne pracownie
artystyczne, a przez cały rok odbywają się różnorodne wydarzenia kulturalne. I ta kultura co roku obchodzi swoje święto podczas
Bielańskiej Gali Kultury. Za nami już IV edycja!
FOT. S. KORZENIEWSKI

MICHAŁ MICHAŁOWSKI
– Cieszymy się, że możemy
gościć na Bielanach artystów nie
tylko powszechnie znanych, ale
też naszych lokalnych. Jesteśmy
dumni, że mamy możliwość zachwycać się niezwykłym talentem i pasją ludzi kultury – mówił
na uroczystości burmistrz Grzegorz Pietruczuk.
Uroczystość odbyła się z wielką pompą. Oprawa graficzna
i muzyczna jako żywo przypominała galę oscarową, a imprezę prowadził znany dziennikarz
i prezenter telewizyjny Jarosław
Kulczycki. Podczas gali na scenie ze swoimi utworami wystąpili znamienici artyści: Gabriela
Kurzac, Sami Harb i Kasia Lins.
Na gali nie zabrakło wyjątkowych gości. Na sali pojawili się
m.in. laureaci poprzednich edycji gali, artyści związani z naszą
dzielnicą, przedstawiciele organizacji zajmujących się kulturą
oraz radni dzielnicy i członkowie
zarządu .

Nagrody zostały
przyznane w siedmiu kategoriach:
twórca, edukacja
kulturalna, animacja kultury,
ambasador Bielan,
bielański autor,
mecenas kultury
i nagroda specjalna.
W kategorii „twórca” wyróżniona została ilustratorka Marcelina Jarnuszkiewicz. Znana jest
m.in. z wyjątkowej biżuterii inspirowanej naturą. Jej prace wystawiane były w Nowym Jorku,
Paryżu, Berlinie i Londynie. Jest
już 3. pokoleniem artystów w rodzinie, tworzących w pracowni
przy ul. Magiera.
Nagroda w kategorii „edukacja kulturalna” trafiła do muzyka
Krzysztofa Szmytke. Od lat bierze aktywny udział w organizacji
wielu imprez kulturalnych oraz
koncertów na terenie Bielan.
Przez wiele lat wspierał funkcjonowanie działu programowego
Mediateki Start-Meta, która jest
filią Biblioteki Publicznej im.
Stanisława Staszica.
Statuetka w kategorii „animacja kultury” przyznana została
Fundacji Sztuka Ciała. Fundacja
powołała do życia m.in. Teatr
Sztuka Ciała, dzięki któremu
od kilku lat mieszkańcy naszej

dzielnicy mogą uczestniczyć
w wydarzeniach takich jak Latający Teatr, który pojawia się
w bielańskich parkach i przy
placach zabaw, zapraszając do
wspólnej zabawy.
Tegorocznym „ambasadorem
Bielan” została Natalia Kukulska! Jest ona jedną z najbardziej
znanych i cenionych polskich
wokalistek. W swojej „dorosłej”
karierze nagrała jedenaście solowych albumów, z których większość osiągnęła status złotej,
platynowej lub multiplatynowej
płyty.
W kategorii „bielański autor”
wyróżniony został Grzegorz
Kasdepke, jeden z najpopularniejszych polskich pisarzy dla
dzieci. Opublikował ponad 50
książek, z których większość
cieszyła się statusem bestselleru.
Akcja wielu jego utworów rozgrywa się na Bielanach, które autor przez wiele lat zamieszkiwał.
Statuetka w kategorii „mecenas kultury” przyznana została
Galerii Młociny, która już od ponad dwóch lat stanowi kulturalno-rozrywkowe centrum Bielan.
Regularnie organizuje warsztaty
muzyczne, animacje dla dzieci
czy turnieje sportowe, zachęcając mieszkańców do aktywnego spędzania czasu i tworząc
dla nich przestrzeń do spotkań
z rodziną i przyjaciółmi. Galeria
czynnie wspiera działania kulturalne.
Nagroda specjalna trafiła do
Magdy Czapińskiej! Od urodzenia mieszkanka Bielan, poetka
i autorka tekstów wielu popularnych piosenek. Trudno znaleźć osobę, która nie potrafiłaby
zanucić „Wsiąść do pociągu”
– przeboju śpiewanego przez
Marylę Rodowicz, a autorstwa
właśnie naszej laureatki.
– Bielańska Gala Kultury to
święto wszystkich, którzy przyczyniają się do rozwoju działań
kulturalnych w naszej dzielnicy.
Dla mnie, jako osoby nadzorującej pracę Wydziału Promocji
i Kultury oraz współpracującej
z Bielańskim Ośrodkiem Kultury
i Biblioteką Publiczną im. S. Staszica, to również dzień, w którym
mogę wszystkim podziękować
za wysiłek, jaki wkładają w to,
by oferta kulturalna była różnorodna i na najwyższym poziomie
– komentuje zastępca burmistrza
Katarzyna Potapowicz.
Na zakończenie uczestnicy gali
zrobili niespodziankę Magdzie
Czapińskiej i odśpiewali wspólnie jeden z utworów jej autorstwa
– „Remedium”, czyli „Wsiąść do
pociągu byle jakiego”.

.
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Czapińska: Mam do Bielan ogromny sentyment
Refren tej piosenki „W moim magicznym domu” sam spadł mi z nieba. Nagle usłyszałam go w głowie. To jest piosenka o tych domach na Barcickiej, Lubomelskiej i Cegłowskiej, które znałam jak własną kieszeń – mówi w rozmowie z Karoliną Rudzik Magda
Czapińska, poetka i autorka tekstów piosenek, wyróżniona nagrodą specjalną podczas tegorocznej edycji Gali Kultury.
ROZMAWIAŁA
KAROLINA RUDZIK
Czym są dla Pani Bielany?
Magda Czapińska: Jedynym i ukochanym miejscem do życia. Mam do
Bielan ogromny sentyment. Nie umiałabym się stąd wyprowadzić i nic mnie
stąd nie ruszy. Na Bielanach mieszkam
od urodzenia. Dzieciństwo spędziłam
przy Barcickiej i Cegłowskiej.
Całe dnie bawiliśmy się na ulicach
z kolegami i z koleżankami, w Lesie Bielańskim robiliśmy wycieczki rowerowe.
W tamtych czasach było bardzo spokojnie i bezpiecznie. Bielany były naszym
Bullerbyn.
Kiedyś podczas spaceru wzdłuż Lasku Bielańskiego tata powiedział mi,
że tutaj kończy się świat. Przed nami
była tylko pustka aż po horyzont.
A ja wtedy nie miałam świadomości,
że ziemia jest okrągła i nie mogłam
zasnąć, bo wydawało mi się, że za
tym końcem świata jest czarna dziura.
A dziś właśnie mieszkam dokładnie
tam, gdzie ten świat z mojego dzieciństwa się kończył.
Swoje lata licealne też Pani
spędziła na Bielanach…
Byłam bardzo zawiedziona, że nie
dostałam się do Dewulotu (obecnie
XXXIX Liceum Ogólnokształcące im.
Lotnictwa Polskiego), ale na szczęście
zostałam przyjęta do liceum José Marti.
Było fajnie w pierwszym okresie, gdy
liceum mieściło się jeszcze na Żeromskiego, gdzie było dużo przestrzeni.
Ale w roku szkolnym 1967/68 była
przeprowadzka na Staffa, do o wiele
mniejszego budynku, gdzie do tej pory
uczyły się dzieci z podstawówki. Miałam wrażenie, że jesteśmy zamknięci
w domku krasnoludków... I czuliśmy,
że stała nam się krzywda.
Jak wspomina Pani Bielany
lat 50. i 60.?
Gdy byłam mała, chodziliśmy bawić
się na Serek Bielański, gdzie znajdowało się czaszki ludzkie i części broni po wojnie. Z grupą przedszkolaków
podczas spacerów po Lesie Bielańskim
znajdowaliśmy ludzkie kości… To było
dla nas przerażające.
Wojna zawsze była gdzieś w tle,
czy to w takich okolicznościach,
czy w opowiadaniach. Okolice Marymonckiej, Kasprowicza, Podczaszyńskiego i alei Zjednoczenia, ten
czworokąt, który te ulice tworzą,
to była cudowna kraina. Stały tam
małe domki willowe wśród zieleni.
W dalszych partiach Bielan powstawały nowe osiedla, które były uznawane
wówczas za przejaw nowoczesności.
A my mieszkaliśmy w domach, gdzie
przy każdej ulicy znajdowały się gazowe latarnie, które nadawały okolicy
niezwykły urok i klimat. Każdy dom
był otoczony ogródkiem. Były psy
i koty. Mieliśmy dużo miejsc zabaw
i kryjówek.

Tekstem do piosenki pt. „W moim
magicznym domu”, którą śpiewa
Hanna Banaszak, zainspirowała
się Pani tutaj na Bielanach. Gdzie
dokładnie?
Ta piosenka to trzecia, którą napisałam w życiu i ma już ponad 40 lat. Jest
bardzo prawdziwa. Wzięła się właśnie
z mojego „włóczenia się” po Bielanach
z psami i z mojego zwyczaju zaglądania ludziom przez okna do domu. Bardzo lubiłam wyobrażać sobie, co tam
się dzieje w środku. To pewnie wynikało z potrzeby ciepła, spokoju i bezpieczeństwa, bo mój dom z lat dziecięcych
niestety taki nie był. Refren tej piosenki
sam spadł mi z nieba. Nagle usłyszałam
go w głowie. To jest piosenka o tych
domach na Barcickiej, Lubomelskiej
i Cegłowskiej, które znałam jak własną
kieszeń. Dla mnie to była esencja bezpieczeństwa. Czasem znałam te domy,
bo tam mieszkali moi koledzy z dzieciństwa. A kot Maciej z tej piosenki istniał naprawdę i bardzo go kochałam. Ta
piosenka to emanacja moich uczuć do
Bielan. I chyba dlatego wszyscy lubią
tę piosenkę, bo opowiada o bezpiecznym kawałku świata.
Pewnie bielańska dzika grusza
też była inspiracją do napisania
tekstu do piosenki „Święty
spokój”?
Tak! To była grusza przy ulicy Podczaszyńskiego. Codziennie ją mijałam,
gdy szłam z psem na spacer. Była też
druga grusza, która rosła w naszym
ogródku za oknem. I pewnie te dwie
bielańskie grusze zainspirowały mnie
do napisania tej piosenki [śmiech]. Do
tej piosenki mam ogromny sentyment,
bo tam są moje emocje i dużo prawdy.
A „kamyk zielony” z piosenki
„Remedium”, również
w wykonaniu Maryli Rodowicz,
istnieje naprawdę?
Oczywiście. Znalazłam go, jak miałam 9 lat, gdy byłam na wakacjach
w Tomaszowie Mazowieckim. I wmówiłam sobie, że przyniesie mi szczęście.
Ale musiałam na to szczęście długo
czekać, bo kamyk zaczął działać, gdy
zostałam studentką i „wrzuciłam” go do
refrenu „Wsiąść do pociągu”. Ten refren
też spadł mi z nieba. I zawsze przypominał się, gdy jechałam tramwajem na
uczelnię i traktowałam go jako natrętną
myśl, nie wiedząc czemu pojawia się
w mojej głowie. Dużo czasu zajęło mi
zrozumienie, że to jest refren piosenki
i muszę teraz dopisać zwrotki. Dwa lata
później, gdy siedziałam przy maszynie
do pisania i pisałam pracę magisterską,
znalazłam ogłoszenie w „Expressie
Wieczornym”: : Program Trzeci poszukuje młodych autorów. To był akurat
1 czerwca, Dzień Dziecka. Wysłałam
kilka wierszy i zostałam zauważona.
Jestem przekonana, że ten kamyk zielony wtedy się obudził i powiedział „no
dobra, zaczynamy” [śmiech]. Do dzisiaj
pomaga mi w trudnych momentach.
Kiedyś go zgubiłam… i byłam przera-

żona. Na szczęście szybko się odnalazł.
W jakich okolicznościach powstał
tekst do piosenki pt. „Zamiast”?
To był 1981 rok. Początek stanu wojennego w Polsce, a ja właśnie zostałam
matką. Byłam przerażona tym, co dzieje
się dookoła mnie. Była zima, wyłączali
ciągle prąd i nie było czym palić w piecu.
Myśleliśmy nawet o paleniu książek. Na
ulicach czołgi i pojazdy pancerne, które
stacjonowały na AWF-ie i codziennie
jeździły Marymoncką. Obserwowałam
je z okna, trzymając moją małą córkę
na rękach. Byłam zrozpaczona, że żyję
w takich czasach i czułam się bardzo
bezradna. W zasadzie została tylko taka
„rozmowa z Bogiem”, bo na nic innego
nie ma już siły. Dziś już wiem, że to od
nas zależy, czy my ten nasz świat uratujemy czy go zupełnie pogrążymy.

"Całe dnie bawiliśmy
się na ulicach z kolegami i z koleżankami,
w Lesie Bielańskim
robiliśmy wycieczki
rowerowe. W tamtych
czasach było bardzo
spokojnie i bezpiecznie. Bielany były naszym Bullerbyn.
Ma Pani ulubione wykonanie
swoich tekstów piosenek?
Miałam duże szczęście do wykonawców, ale najbardziej podobają mi się
pierwsze wykonania moich piosenek.
Uwielbiam wykonanie „Wsiąść do pociągu” Maryli Rodowicz. I mam do niej
sentyment. Dzięki tej piosence z dnia na
dzień stałam się znaną tekściarką i dzięki niej zaprzyjaźniłam się z Agnieszką
Osiecką, która mnie bardzo wspierała na
początku mojej drogi.
Zdecydowanie wolałam pisać teksty-wiersze, do których później powstała
muzyka, niż dopisywać słowa do gotowej muzyki. Tego musiałam się nauczyć.
To zupełnie inny rodzaj pisania, którego
nauczyłam się po kilku latach. Przypomina rozwiązanie krzyżówki czy łamigłówki… Polega to na tym, aby wejść
bardzo precyzyjnie w strukturę muzyczną i wypełnić słowami wszystkie miejsca. Najlepiej z wdziękiem i sensem, bo
różnie z tym bywa. Nie zdawałam sobie
kiedyś sprawy, że nie do każdej muzyki
można napisać dobry tekst.
Cieszę się, że urodziłam się w innej epoce, gdzie tworzyli Przybora, Osiecka, Młynarski i Kofta, którzy tworzyli piękne teksty i byli dla
mnie wzorem. Z Agnieszką Osiecką
i Wojciechem Młynarskim udało mi
się też zaprzyjaźnić. Największą nagrodą dla mnie było ich wsparcie
i dobre słowa. Pewnie to było grzecznościowe, ale sprawiło mi wielką radość.

FOT. S. KORZENIEWSKI

Jakie emocje Pani towarzyszyły
podczas gali JoséSong, kiedy młode
wokalistki śpiewały Pani piosenki?
To była dla mnie urocza niespodzianka, której się absolutnie nie spodziewałam. Trzy bardzo zdolne dziewczyny,
laureatki poprzednich edycji JoséSong
zaśpiewały: „W moim magicznym
domu”, „Ale jestem” i „Zamiast”. . Byłam zaskoczona, wzruszona i zachwycona, bo zrobiły to naprawdę znakomicie.
Jeszcze raz dziękuję!
Czy Bielany są wg Pani dzielnicą
kultury?
Bardzo długo moje ukochane Bielany były niestety kulturalną pustynią.
W dzieciństwie jedyną atrakcją była
słynna Karuzela i koncerty estradowe
w Lesie Bielańskim. Żadnego kina,
sali koncertowej nie było. A teraz życie
kulturalne dosłownie kwitnie, choćby
w Ratuszu, w Bielańskim Centrum Edukacji Kulturalnej im. Jonasza Kofty czy
w Ośrodku Kultury. Jest jeszcze Ksiądz
Wojciech Drozdowicz, który organizu-

je wspaniałe koncerty w Podziemiach
Kamedulskich. Naprawdę jest w czym
wybierać.
Podczas Gali Kultury otrzymała
Pani Nagrodę Specjalną. Czy to
ważne wyróżnienie dla Pani?
Nie wiem, czym zasłużyłam sobie na
takie wyróżnienie, ale faktem jest, że
wszystkie piosenki napisałam na Bielanach, bo tu mieszkam i żyję od 70 lat.
Najlepsze pomysły zawsze mi przychodziły do głowy w czasie spacerów po
Lesie Bielańskim i po cudownych uliczkach Starych Bielan. To jest dla mnie
oaza ciszy, spokoju i zieleni. Tak na
przykład powstała piosenka „W moim
magicznym domu”,, do której muzykę
napisał mój sąsiad z Bielan Janusz Strobel. On się wprawdzie z Bielan niedawno wyprowadził, ale ja tu zostanę na zawsze, bo nie wyobrażam sobie lepszego
miejsca do życia.
Kocham Bielany i cieszę się bardzo,
że z wzajemnością.

.
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Mural dwóch światów
Na Bielanach na ścianie budynku przy ul. Żeromskiego 4E
powstał mural z okazji 20-lecia Fundacji Ewy Błaszczyk „Akogo?”
zapewniającej fachową pomoc najmłodszym pacjentom
w śpiączce. Autorem muralu jest artysta Wojciech Brewka.
MICHAŁ MICHAŁOWSKI
– Nasz nowy mural poświęcony jest wyjątkowej fundacji.
Fundacji z bielańskimi korzeniami. Fundacji, która dokonała
rzeczy niesamowitych. Fundacji, która uratowała dziesiątki
istnień ludzkich. Cieszę się, że
mogliśmy ją upamiętnić w krajobrazie naszej dzielnicy – mówił
podczas uroczystości odsłonięcia
muralu burmistrz Grzegorz Pietruczuk.
Fundacja „Akogo?” została
założona w 2002 roku przez Ewę
Błaszczyk i księdza Wojciecha
Drozdowicza z kościoła pokamedulskiego w Lesie Bielańskim.
Była to ówcześnie jedyna insty-

tucja w Polsce, która zajmowała
się systemowo rozwiązywaniem
problemów osób w śpiączce.
Przy ul. Podleśnej znajduje się
siedziba fundacji i przychodnia
neurologiczno-neurochirurgiczna. Ponadto przy Centrum Zdrowia Dziecka działa klinika „Budzik” dla dzieci, a w Olsztynie
dla dorosłych. Druga klinika dla
dorosłych powstaje przy Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim.
– Chciałem w takiej przystępnej abstrakcyjno-figuratywnej
formie pokazać, jak ja widzę
człowieka w śpiączce, człowieka uwięzionego między dwoma światami. Między światem
naszym realnym a między tym
jego światem wewnętrznym,
z którego nie może skontaktować

się z nami – wyjaśnia Wojciech
Brewka, autor muralu. – Ten
świat abstrakcyjny symbolizuje
prawa strona muralu, czyli człowiek w śpiączce, lecący, gdzie
granicą jest szklana ściana, ściana okien, o które może się rozbić. Świat realny pokazuje prawa
strona ściany, na której widzimy
m.in. budzik – dodaje Brewka.
– Mural jest piękny. Kolorowy.
Optymistyczny. Wojtkowi udało
się uchwycić mękę tego wygiętego ciała, które jednak chce iść do
przodu, które chce złapać powietrze – komentuje Ewa Błaszczyk
z Fundacji „Akogo?”.
Mural jest pierwszym etapem nowego programu fundacji
z okazji jej 20-lecia.

.

» Oficjalne odsłonięcie muralu z udziałem burmistrza Grzegorza Pietruczuka, ks. Wojciecha Drozdowicza, Ewy
Błaszczyk i Wojciecha Brewki FOT. S. KORZENIEWSKI

Fotorelacja / Bielańskie Duszki 2022
FOT. S. KORZENIEWSKI
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6.11 (niedziela), 18:00

4.11 (piątek), 19:00

5.11 (sobota) 11:00-13:00

Wieczór indyjski. W programie: pokazy
tańców indyjskich, prelekcja
multimedialna, kiermasz charytatywny,
degustacja przekąsek i inne.
Bilety 30 zł, od 18.10 w BOK i na eventim.pl

Piątek z Offem - Sport. Pokaz
filmów niezależnych z Hiszpanii,
Malty, Niemiec, Szwajcarii i Kanady
w formule dyskusyjnego klubu
filmowego. Wstęp wolny. Zapisy:
www.strefazajec.pl

Jesienny wieniec - warsztaty sąsiedzkie
Wstęp wolny
Zapisy: www.strefazajec.pl

18.11 (piątek), 19:00

18.11 (piątek), 19:00

Wernisaż fotografii Iwony Suszyckiej
„Histerium II". Wystawę stanowi kilka serii
- projektów o wspólnym "kobiecym
mianowniku". Wstęp wolny. Wystawa
czynna do 08.01.2023r.

Wernisaż – Japonia na nowo odkryta.
Autorzy zdjęć: Romuald Zabielski i
Ludmiła Kot. Wieczór uświetni minikoncert utworów Chopina. Wstęp wolny

19.11 (sobota), 10:00 - 12:00
Warsztaty taneczne rock'and roll mix. Dla
osób dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat.
Koszt 50 zł/osoba. Zapisy i wpłaty do 14.11

23.11 (środa), 19:00

19.11 (sobota), 12:00
Kocham teatr – Niespodzianka od serca.
Przedstawienie teatralne dla najmłodszych w
wykonaniu Teatru Eden.
Koszt: 20 zł/osoba
Zapisy: www.strefazajec.pl

20.11 (niedziela), 11:00

8, 22.11 (wtorek), 18:00-20:00
Śpiewajmy razem!
Warsztaty śpiewu białym głosem
Wstęp wolny

9, 23.11 (środa), 18:30-19:30
П латес для вс х – ф зичн вправи |
Pilates dla każdego – zajęcia ruchowe
Wstęp wolny
Zapisy: www.strefazajec.pl

17.11 (czwartek), 16:00-19:00
Otwarta pracownia krawiecka - spotkanie
sąsiedzkie
Wstęp wolny

OPPA 2022 Koncert „Tribute to Johnny
Cash". Wystąpią: Dominika Świątek, Piotr
Bakal, Michał Lonstar, Tomasz Szwed.
Komentarz czyta: Krystyna Czubówna.
Bilety 50 zł, od 8.11 w BOK i na eventim.pl

Zakręcona niedziela. Rodzinne warsztaty.
Prowadzenie: Łukasz Tulej. W drugiej części
ujrzymy zupełnie inny świat balonów.
Prowadzenie: Łukasz Bach
Koszt: 20 zł/osoba
Zapisy: www.strefazajec.pl

25.11 (piątek), 18:00

25.11 (piątek), 18:00

Festiwal Muzyki Kameralnej na Bielanach
„Koncert na cztery ręce". Wystąpi: Ravel
Piano Duo. Wejściówki od 14.11 w BOK i na
bielanski.waw.pl

Szyjemy Misie na Dzień Misia. Rodzinne
warsztaty krawieckie, podczas których
uszyjemy pluszowego misia.
Koszt: 30 zł/osoba
Zapisy: www.strefazajec.pl

24.11 (czwartek), 18:00-20:00

30.11 (środa), 19:30

27.11 (niedziela), 12:00

26.11 (sobota), 11:00-13:00

Divinatio choralis. Wróżby chóralne.
Koncert Chóru Eufonia.
Wejściówki od 14.11 w BOK i na
bielanski.waw.pl

Stuk i puk – czyli jesienny spacer o dzięciołach. Ruszaj z nami na spacer poświęcony
różnym gatunkom dzięciołów. Wstęp wolny,
MAL Studnia. Zapisy: www.strefazajec.pl

Karmnik dla ptaków - rodzinne warsztaty
stolarskie
Wstęp płatny
Zapisy: www.strefazajec.pl

Bielański Ośrodek Kultury
ul. Goldoniego 1
01-913 Warszawa
22 834 65 47, 504 399 108
ww.bielanski.waw.pl
facebook.com/BielanskiOsrodekKultury

Bielański Ośrodek Kultury Filia
ul. Estrady 112a
01-932 Warszawa
22 835 54 44
ww.bielanski-estrady.waw.pl
facebook.com/filiabok

18.11 (piątek), 17:30-20:00
Kalendarz adwentowy - rodzinne warsztaty
kreatywne
Wstęp wolny
Zapisy: www.strefazajec.pl

Pieczemy rogaliki! Spotkanie sąsiedzkie
Wstęp wolny
Zapisy: www.strefazajec.pl

Miejsce Aktywności Lokalnej
Samogłoska
ul. Samogłoska 9a, lok. 3, piętro 1
01-980 Warszawa
511 993 587
ww.samogloska.waw.pl
facebook.com/malsamogloska
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Bobin: Bielański Ośrodek Kultury, tu warto przyjść
Nie możemy konkurować z profesjonalnymi ośrodkami, takimi jak filharmonia czy teatr, bo nie mamy ani zaplecza
technicznego, ani finansowego. Ale staramy się, aby w naszej ofercie były wydarzenia odpowiadające gustom różnych odbiorców
– mówi w rozmowie z „Naszymi Bielanami” Jarosław Bobin, dyrektor Bielańskiego Ośrodka Kultury.
ROZMAWIAŁA
ALEKSANDRA ZBOROWSKA
Czy zadaniem Bielańskiego
Ośrodka Kultury jest bardziej
upowszechnianie kultury
czy dostarczanie rozrywki
mieszkańcom? A może chodzi
o integrację lokalnej społeczności?
Jarosław Bobin, dyrektor Bielańskiego Ośrodka Kultury: Naszą misją
jest odpowiadanie na potrzeby mieszkańców, ale jednocześnie powinniśmy
te potrzeby kształtować, pokazywać
nowe zjawiska i trendy w kulturze, słowem wyrabiać w odbiorcach kompetencje kulturowe i wrażliwość. Nasze
działania skupiają się więc na tym, aby
osiągnąć pewien balans, równowagę
pomiędzy tymi zadaniami.
A czy miejskie ośrodki kultury
w ogóle mają sens w dobie
powszechnej dostępności do
kultury, zarówno tej wysokiej,
jaki i popularnej, oferowanej
przez telewizję i Internet?
Mają sens bo wypełniają pewną lukę
kulturową. Są też istotne z punktu widzenia społecznego. Oczywiście nie
możemy konkurować z profesjonalnymi ośrodkami, takimi jak filharmonia
czy teatr, bo nie mamy ani zaplecza
technicznego, ani finansowego. Ale
staramy się, aby w naszej ofercie były
wydarzenia odpowiadające gustom
różnych odbiorców. Organizujemy gościnne występy profesjonalnych grup
teatralnych dla widowni dziecięcej,
koncerty muzyki klasycznej, poetycko-literackiej lub rozrywkowej. Nasza
oferta ma na celu integrację mieszkańców poprzez kulturę. Ale podstawą
naszego działania jest organizacja różnego rodzaju warsztatów zarówno dla
dzieci, jak i dla dorosłych. To na przykład zajęcia plastyczne „Mały Artysta”
czy dla młodych konstruktorów „Jak
zostać Architektem”, podczas których
dzieci tworzą własne prace konstruktorsko-plastyczne. Nowością są zajęcia
teatralne dla najmłodszych („Spotkaj
się z teatrem”). Mamy też bardzo bogaty wybór warsztatów tanecznych,
począwszy od baletu po taniec współczesny, naukę gry na instrumentach.
Natomiast dorosłych zapraszamy m.in.
na warsztaty szydełkowe („Coś dla
siebie”), fotograficzne („Fotoopowieści”), śpiewania („Eufonia”), taneczne
(„Bielański swing”, „High heels-taniec
na szpilkach”, naukę tańców różnych
narodowości, np. latynoskie, indyjskie w stylu Bollywood). Nie sposób
wymienić całej oferty. Ale chciałbym
podkreślić, że to warsztaty o niskiej
odpłatności.
Zresztą to nie są tylko zajęcia, podczas których nabywa się określonych
umiejętności. Tu liczy się również
uczestnictwo, możliwość przebywania
z innymi, poznawania nowych osób.
Natomiast przyznam, że rzeczywiście
współczesny odbiorca oczekuje, że

wszystko będzie miał „na wyciągnięcie
ręki”.
I na Bielanach tak ma?
Staramy się, aby tak było. Mamy
sieć ośrodków i klubów rozrzuconych
w różnych częściach dzielnicy. Działamy poprzez centralę oraz dwie filie,
o których jeszcze wspomnę, ale – aby
dotrzeć z ofertą jak najbliżej do mieszkańców – współpracujemy również
ze spółdzielniami mieszkaniowymi.
Na Bielanach zawsze była silnie rozbudowana spółdzielczość. Co istotne
z naszego punktu widzenia, spółdzielnie mieszkaniowe miały w zadaniach
statutowych zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców. Oznaczało to
konieczność posiadania lokalu do takich celów. My teraz z tego korzystamy. Podpisaliśmy umowy ze spółdzielniami, zgodnie z którymi spółdzielnie
ponoszą koszty utrzymania pomieszczeń, a my opłacamy instruktorów prowadzących warsztaty. W tych lokalach
organizujemy zajęcia m.in. muzyczne np. gry na pianinie, plastyczne np.
z rysunku czy malarstwa ale również
bardzo popularne zajęcia taneczne.
Wymienię tu dwa kluby działające na
Chomiczówce, przy ul. Nerudy i ul.
Bogusławskiego, jest też Klub Pod
Zdrówkiem na Wrzecionie, czy osiedlowy Klub WSM przy ul. Broniewskiego dla mieszkańców Piasek.
W jaki sposób przyciągacie
mieszkańców Bielan?
Mamy bogatą ofertę dla wszystkich
grup mieszkańców, począwszy od dzieci i młodzieży, poprzez osoby dorosłe,
aktywne zawodowo, skończywszy
na seniorach. Wychodząc naprzeciw
mieszkańcom organizujemy imprezy
plenerowe. Lockdown wprowadzony
podczas pandemii COVID-19 sprawił,
że wielu mieszkańców zostało na pewien czas pozbawionych możliwości
udziału w warsztatach czy wydarzeniach kulturalnych. Teraz widzimy
większą potrzebę aktywności i uczestnictwa w kulturze, ale bierzemy pod
uwagę obawy niektórych przed spotykaniem się w zamkniętych pomieszczeniach. Dlatego organizujemy imprezy
plenerowe takie jak „Grające podwórka”, „Muzyka na wodzie”, czyli koncerty przy Stawach Brustmana czy projekt „Kulturalnie w Parku Herberta”.
Ale przy układaniu programu kluczowe jest dostosowanie oferty do
uwarunkowań na danym terenie.
To znaczy?
Różnicujemy propozycje programowe w zależności od struktury mieszkańców i ich oczekiwań. Główna siedziba
BOK, przy ul. Goldoniego 1, znajduje
się w centrum osiedla zamieszkałego w
dużej mierze przez osoby starsze, które
mają ograniczone możliwości finansowe. Staramy się organizować głównie
imprezy niebiletowane lub o niskiej
odpłatności. Tak, by finanse nie były
blokadą w dostępnie do kultury. Proponujemy więc szeroki zakres zajęć za
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niewielkie stawki. Pozwala na to bieżąca dotacja od organizatora. Tu chodzi
głównie o warsztaty, które – powtórzę
– są naszym podstawowym działaniem.
Nasza druga lokalizacja to filia BOK
na Wólce Węglowej, przy ul. Estrady
112. Ośrodek działa tu w specyficznym
środowisku miejsko-wiejskim. Ma to
odzwierciedlenie w ofercie programowej – wykorzystujemy np. bliskość
Puszczy Kampinoskiej i zapraszamy
na warsztaty w plenerze. Prowadzimy
więc działalność kulturalno-ekologiczną chociażby poprzez zajęcia survivalowe (niedawno organizowaliśmy
„Misję Las” bazująca na szkoleniach
cichociemnych z II wojny światowej),
realizujemy zajęcia z udzielania sąsiedzkiej, pierwszej pomocy, warsztaty
ceramiczne czy nauki gry na instrumentach. Mamy również sekcję tkactwa artystycznego, która jest naszym
„oczkiem w głowie”. Sekcja istnieje
od wielu lat, jej uczestnicy zdobywają
liczne nagrody na krajowych przeglądach tkactwa artystycznego. Ale mamy
też warsztaty przybliżające bogactwo
natury np. poprzez zajęcia fotograficzne dla miłośników przyrody.
Z kolei trzeci nasz ośrodek to Miejsce Aktywności Lokalnej Samogłoska
na Młocinach. Animatorzy działają tu
w środowisku willowym, są nastawieni na integrację lokalnego środowiska,
wzmacnianie więzów społecznych oraz
promocję kultury umiejętności. Sąsiedzi spotykają się tu na wydarzeniach
organizowanych w rytm kalendarza
przyrodniczo-obyczajowego,
oferta
zmienia się wraz z porami roku, np. jesienią zapraszamy na warsztaty stolarskie i budowanie karmników, wspólne

gotowanie świątecznych potraw czy
poradnikowe np. jak jesienią i zimą być
bezpiecznym na drodze.
Ważnym aspektem jest kwestia dotarcia z ofertą do mieszkańców. I tu
bardzo dobrze układa się współpraca
z Urzędem Dzielnicy – my korzystamy z ich kanałów informacyjnych, oni
z naszych. Dzięki temu wiadomości
o planowanych wydarzeniach docierają
do szerokiej grupy odbiorców.
Kto częściej korzysta z oferty
BOK, seniorzy czy młodsze
pokolenie?
Głównie osoby, które nie są już aktywne zawodowo. Po części wynika to
ze specyfiki Bielan, gdzie większość
mieszkańców stanowią osoby starsze.
Ich uczestnictwo w różnego rodzaju
wydarzeniach kulturalnych bardzo nas
cieszy, bo to poprawia ich komfort życia, są aktywni i mają poczucie, że nie
są sami. To dla władz dzielnicy i naszych ośrodków kultury bardzo ważna
grupa mieszkańców. Świadczą o tym
chociażby Bielańskie Dni Seniora organizowane cyklicznie przez Urząd
Dzielnicy Bielany. Mamy bardzo dużo
klubów seniorów, na naszym terenie
działa także Uniwersytet III Wieku.
Nie zapominamy jednak o młodszym
pokoleniu. Przykładem jest chociażby
Projekt Kulturalnie w Parku Herberta. W pięknie zrewitalizowanej przez
Urząd Dzielnicy przestrzeni parku organizujemy niedzielne cykle familijnego teatru dla dzieci, a późnym popołudniem odbywają się tam koncerty m.in.
muzyki rozrywkowej, czy narodowej
z różnych stron świata, występy muzyków z Filharmonii Narodowej.

Jakie są największe wyzwania
przed jakimi stoicie?
Na pewno ciągłym wyzwaniem jest
stałe monitorowanie potrzeb mieszkańców a następnie dostosowywanie do
niej naszej oferty. Zwłaszcza, że zmienia się struktura dzielnicy ze względu na napływ nowych mieszkańców
i ich oczekiwania. W ostatnich latach
powstały też nowe osiedla np. w okolicach Broniewskiego i Słodowca,
w pasie między ulicami Nocznickiego
i Sokratesa czy w rejonie ulicy Przy
Agorze. To osiedla zamieszkałe głównie przez młode osoby, samotne lub
z dziećmi. Chcemy dotrzeć do nich
z naszą ofertą. Długoterminowym
wyzwaniem dla dzielnicy, a także dla
BOK-u, będzie stworzenie dodatkowych instytucji kultury poległych
BOK, mogą to być filie lub miejsca
aktywności lokalnej. Dodam, że planujemy otworzyć w przyszłym roku taką
placówkę przy ul. Kasprowicza, niedaleko północnego-zachodniego wyjścia
stacji Metra Słodowiec.
Jakie atrakcje na najbliższy czas
przygotowali pracownicy BOK dla
mieszkańców Bielan?
Mamy świetny zespół animatorów
kultury, więc na pewno atrakcji będzie
sporo. Trudno wymienić wszystkie ale
w listopadzie zachęcam do udziału np.
w Festiwalu Muzyki Kameralnej „Koncert na cztery ręce” (25.11); w wieczorze indyjskim (6.11) podczas, którego
będzie okazja obejrzeć tańce Kathak
i Barathanatyam; koncert „Tribute to
Johnny Cash (23.11).

.
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Malina: sport i edukacja to moje największe pasje
Nie nazwałbym się politykiem. Jestem samorządowcem. Zdecydowałem się na ten krok, ponieważ chciałem mieć wpływ na
to, czym żyję, co mnie pasjonuje, czyli na sport i na oświatę – mówi w rozmowie dla „Naszych Bielan” Andrzej Malina, zastępca
burmistrza, olimpijczyk, naczyciel, pasjonat sportu.
to obszary, do których jestem przygotowany teoretycznie i praktycznie,
posiadam doświadczenie i wiem, co
się tam dzieje. Nie będę wypowiadał
się o budowie mostów, bo nie jestem
inżynierem, ani nie będę zajmował się
tym, jak mają działać szpitale, bo nie
jestem lekarzem. Ale widzę, co można
zrobić lepiej w sporcie oraz oświacie.
Chciałem, aby urzędnicy podejmujący
strategiczne decyzje mogli skorzystać
z mojego doświadczenia.

ROZMAWIAŁ
MICHAŁ MICHAŁOWSKI
Mistrz świata w zapasach,
olimpijczyk, zawodnik Legii
Warszawa, a także najlepszy
sportowiec kraju w „Przeglądzie
Sportowym” z 1986 roku – lista
pańskich sukcesów i osiągnięć
sportowych jest długa, a
wymieniłem zaledwie kilka z nich.
Z których jest Pan najbardziej
dumny?
Andrzej Malina, zastępca burmistrza dzielnicy Bielany: Rzeczywiście
jest kilka wydarzeń, które były spełnieniem moich marzeń i osiągnięciem
wyznaczonych celów. Niewątpliwie,
jednym z nich było rozpoczęcie przygody sportowej, w idealnej dla mnie
dyscyplinie sportowej jaką były zapasy
w stylu klasycznym.
Lubiłem się zmagać, a sport zapaśniczy zapewnił mi satysfakcję i wiele
radości. Trenować zacząłem wcześnie,
mając 12 lat. Jak każdy młody chłopak
próbowałem swoich sił w piłce nożnej
i choć mógłbym tutaj osiągnąć pewne
sukcesy, to nie byłyby one tak znaczące jak w zapasach. Zapasy po prostu
pasowały do mnie, a ja pasowałem do
zapasów.
Jako zawodnik, zanim doszedłem
do tych spektakularnych sukcesów na
arenie międzynarodowej, musiałem
wiele się nauczyć i rozwinąć swoje
umiejętności. Sport to też porażki, więc
na początku trochę ich było. Po dwóch
latach treningów zacząłem pojawiać się
wreszcie w czołówce zawodów ogólnopolskich. Pamiętam, jak dumny byłem
z notki, która pojawiła się w gazecie,
bodajże „Kurierze Mazowieckim”,
a w której w tytule wspominano 15-letniego Andrzeja Malinę, wicemistrza
odbywającego się w Radomiu memoriału Władysława Miazia, wielkiego
zapaśnika. Memoriale, który odbywa
się do dziś.
Później już sukcesy przychodziły
znacznie częściej. Cztery razy udało
mi się osiągnąć mistrzostwo Polski
w juniorach, a potem z racji upływu
czasu przeszedłem do zmagań na poziomie seniorów, to było w latach 70.
i 80. Czterokrotnie wywalczyłem tytuł
mistrza kraju, najpierw w wadze średniej, a potem w półciężkiej. Zdobyłem
dwa medale, srebrny i brązowy, na
Mistrzostwach Europy i tytuł Mistrza
Świata w wadze 90 kg w Budapeszcie
w 1986 roku. W 1988 roku wziąłem
udział w Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Seulu, gdzie udało mi się wygrać jedną z trzech walk.
Niestety nie udało mi się pojawić na
Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles w 1984 roku. Zostały one zbojkotowane przez Związek Radziecki i państwa socjalistyczne, w tym Polskę. Na
podium stanęli wtedy zawodnicy, z którymi wcześniej wygrywałem i myślę,
że gdyby ówczesna sytuacja polityczna
wyglądała inaczej, sam wróciłbym do
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domu z medalem. To był właśnie czas,
w którym osiągnąłem szczyt moich
możliwości i formy.
Wielkim wydarzeniem, już w pracy trenerskiej było przyczynienie się
do „sukcesu stulecia” polskich zapaśników. Jako asystent Trenera Kadry
Olimpijskiej Ryszarda Świerada miałem przyjemność świętować zdobycie
pięciu medali na Igrzyskach Olimpijskich rozegranych w amerykańskiej
Atlancie, w tym trzy złote, srebrny
i brązowy.
Sport był dla mnie ważny, ale nie zaniedbywałem innych równie ważnych
spraw. Mam wielu znajomych i kolegów, którzy oddając się pasji sportowej
zaniedbali swoją edukację, co po zakończonej karierze, a ta mogła zakończyć się nagle, skutkowało problemami
w odnalezieniu się w codziennym, innym życiu. Z pomocą rodziny i mojego
trenera klubowego Ryszarda Głowackiego nie zaniedbałem swojej edukacji,
za co jestem im niezmiernie wdzięczny,
gdyż dzięki temu mogłem z powodzeniem rozpocząć pracę w obszarze sportowym i oświatowym.
Pańskie życie związane jest
ze sportem. W swojej długiej
karierze zajmował się Pan
również promowaniem ruchu
i aktywnego spędzania wolnego
czasu wśród młodzieży. Jak Pan
właśnie z tej perspektywy ocenia
coraz większe zasiedzenie
naszego społeczeństwa?
Przekazywanie wiedzy z zakresu
wychowania fizycznego, sportu i zachęcanie do ruchu było od dawna moją
pasją i misją. Takie wartości stosowałem zarówno w życiu osobistym, jak
i zawodowym, jako nauczyciel i trener, biorąc pod uwagę korzyści zdrowotne, mentalne płynące z uprawiania

sportu i stosowania wszelkiej aktywności. Proces dotleniania organizmu przez
trening sportowy amatorski, rekreacyjny czy zawodowy oraz podwyższenie
poziomu cech motorycznych, powoduje sprawniejsze funkcjonowanie, łatwiejsze przyswajanie wiedzy, lepsze
samopoczucie psychiczne i fizyczne,
większą odporność na choroby i wyższą samoocenę w gronie dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
Obecny styl życia, narzucony po
części przez technologiczne ułatwienia,
które pozwalają nam na coraz większy
brak ruchu, nie sprzyjają utrzymaniu
na wysokim poziomie naszej kondycji fizycznej i psychicznej. Większość
spraw możemy załatwić przez komputer i telefon, dokonać zakupów, zamówić posiłki itp. Takie sytuacje powodują minimalizowanie naszej aktywności
i ruchu, a to prowadzi m.in. do otyłości
u dzieci, młodzieży i dorosłych, która
staje się coraz większym problemem
ogólnoświatowym. Brak ruchu i zaniedbania aktywności fizycznej wynosimy często ze swojego najbliższego
otoczenia. Biorąc pod uwagę uwarunkowania i trendy zachodzące we współczesnym świecie, zachęcam wszystkie
środowiska do przekazywania swoim
podopiecznym dobrych wzorców i zachowań z obszaru sportu, wychowania
fizycznego i codziennej aktywności.
Po udanej sportowej karierze
zajął się Pan kształtowaniem
nowego pokolenia sportowców
i nauczaniem w Liceum
Ogólnokształcącym Mistrzostwa
Sportowego im. Janusza
Kusocińskiego. Jak Pan wspomina
tamte dni? Nie tęskni Pan za
odgłosem szkolnego dzwonka?
Między kolejnymi sukcesami sportowymi udało mi się skończyć studia

pedagogiczne, specjalizacja nauczyciel
wychowania fizycznego. Pracowałem w
szkołach podstawowych i średnich, aż
wreszcie trafiłem do liceum „Kusego”,
gdzie szkolenie sportowe prowadzone
jest na bardzo wysokim poziomie, co
plasuje placówkę w gronie najlepszych
szkół sportowych w kraju. Uczniowie
mają tam możliwość rozwijania się
w bardzo wielu dyscyplinach, od lekkoatletyki po sporty drużynowe, sporty
walki. Praca w LIX LO Mistrzostwa
Sportowego im. J. Kusocińskiego, z tak
zdolną i ambitną młodzieżą, była dużym wyzwaniem, ale i satysfakcją.
Odpowiadając na drugą część pańskiego pytania, powiem, że nie tęsknię,
bo nie odszedłem ze szkoły. Już nie jako
nauczyciel, a samorządowiec i zastępca
burmistrza, jestem w stałym kontakcie
nie tylko z „Kusym”, ale ze wszystkimi
innymi bielańskimi placówkami oświatowymi, które z powodzeniem realizują
program sportowy naszej dzielnicy.
I przychodzą wybory
samorządowe w 2018 roku,
kiedy zostaje Pan wybrany na
stanowisko zastępcy burmistrza
dzielnicy Bielany. Nie były
to Pańskie pierwsze wybory?
Co zdecydowało o tym, że
zaangażował się Pan w politykę?
Jak z perspektywy minionych
lat na stanowisku ocenia Pan
tę decyzję?
Nie nazwałbym się politykiem. Jestem samorządowcem. Oczywiście
miesza się to z polityką, bo polityka
dociera na przeróżne sposoby do naszych domów, wchodzi w nasze życie, więc nie sposób się nią w ogóle
nie zajmować. Zdecydowałem się na
ten krok, ponieważ chciałem mieć
wpływ na to, czym żyję, co mnie pasjonuje, czyli na sport i na oświatę. Są

byłem z notki, która
pojawiła się w gazecie, bodajże „ Kurierze
Mazowieckim ”, a w
której w tytule wspominano 15-letniego
Andrzeja Malinę,
wicemistrza odbywającego się w Radomiu
memoriału Władysława Miazia, wielkiego
zapaśnika.
Jako zastępca burmistrza
nadzoruje Pan m.in. realizację
zadań z zakresu sportu i rekreacji.
Widywany jest Pan ponadto często
w szkołach i przedszkolach. Czym
zajmuje się Pan na co dzień?
Z jakimi wyzwaniami wiąże się
praca zastępcy burmistrza?
Nadzoruję kilka wydziałów, w tym
Wydział Sportu i Rekreacji, który zajmuje się właśnie sportem i rekreacją, co
też muszę podkreślić. Razem z naczelnikiem Mateuszem Gotzem i jego zespołem zajmujemy się tym, aby oferta
sportowa i rekreacyjna, dofinansowywane zajęcia i kluby sportowe odpowiadały na oczekiwania mieszkańców
dzielnicy. Szukamy równowagi i staramy się nie koncentrować na jednych
dyscyplinach, aby nie zaniedbywać innych.
Nie zapominamy jednak o tych,
w których nasi sportowcy zdobywają medale i przynoszą dumę lokalnej
społeczności. Nadzoruję ponadto nasze
wielofunkcyjne Centrum Rekreacyjno-Sportowe Dzielnicy Bielany.
W zeszłym roku otwarto ośrodek
Hutnik, modernizuje się centra
sportowe, stawia balony nad
boiskami i buduje siłownie
plenerowe. Czego Pana zdaniem
jeszcze brakuje w naszej dzielnicy,
a co mogłoby przysłużyć się
tutejszym sportowcom i przy tym
promowaniu wśród mieszkańców
aktywnego spędzania wolnego
czasu? »
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WOM: sukcesy bielańskiej młodzieży
7 października w Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Lindego odbyło się
podsumowanie LV Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji szkolnej.

WOM w liczbach
W eliminacjach dzielnicowych rozgrywanych w poszczególnych dzielnicach uczestniczyło: 20218 zawodników i zawodniczek
z 258 szkół podstawowych (kat. dzieci),
20083 zawodników i zawodniczek z 261
szkół podstawowych (kat. młodzież), 6895
zawodników i zawodniczek ze 118 szkół
średnich.

W zawodach finałowych rozgrywanych
na poziomie stołecznym z udziałem zwycięzców eliminacji dzielnicowych uczestniczyło: 3456 zawodników i zawodniczek
ze 176 szkół podstawowych (kat. dzieci),
3501 zawodników i zawodniczek ze 155
szkół podstawowych (kat. młodzież), 1837
zawodników i zawodniczek z 99 szkół średnich (kat. licealiada)
Łącznie w zawodach finałowych LV Warszawskiej Olimpiady Młodzieży uczestniczyło 1049 zespołów szkolnych z udziałem
8794 dzieci i młodzieży. Razem z elimi-

nacjami dzielnicowymi daje to liczbę ok.
56 000 uczestników.
Uroczystość była zarazem okazją do wyróżnienia i złożenia podziękowań osobom
szczególnie zaangażowanym w życie sportowe stolicy. Honorową odznaką za zasługi
w rozwoju sportu młodzieży szkolnej, od
Szkolnego Związku Sportowego Warszawy
i Województwa Mazowieckiego wyróżniony został m.in. Mateusz Gotz, naczelnik
Wydziału Sportu i Rekreacji dla dzielnicy
Bielany.

.
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kontynuacja wywiadu
Ośrodków sportowych nigdy za wiele. Zawsze są sale, hale i centra sportowe, które wymagają modernizacji
czy rozbudowy. Na Bielanach brakuje
nam jednak najbardziej nowej pływalni, 50-metrowej. Starania o jej powstanie sięgają już poprzednich kadencji.
Mamy obecnie 3 pływalnie, jedna
w Akademii Wychowania Fizycznego
i dwie przy dzielnicowych Centrach
Rekreacyjno-Sportowych. Nie wystarczają one dla prawie stu pięćdziesięciotysięcznej społeczności, szczególnie
kiedy coraz więcej osób zainteresowanych jest pływaniem rekreacyjnym.
Zarząd Dzielnicy od początku kadencji szuka środków, gruntu i sposobu na wybudowanie czwartej pływalni.
Byliśmy już blisko, ale najpierw wybuchła pandemia, następnie wojna za
naszą wschodnią granicą, co spowodowało, że sytuacja znacznie się skomplikowała.
Nie wiem, czy się doczekamy w tej
kadencji budowy pływalni, ale kiedy
już do tego dojdzie, będę dziękował
każdemu, kto się do tego przyczyni.
Częste turnieje, zawody, biegi
i inne zajęcia sportowe to norma
na Bielanach. Urząd sam je
organizuje, jak i wspiera lokalne
kluby i stowarzyszenia kultury
fizycznej przy ich realizacji. Jak

Dominik Czaja
mistrzem świata
Zawodnik AZS AWF Warszawa, Dominik Czaja wywalczył
wraz z kolegami mistrzostwo
świata w wioślarstwie, podczas
mistrzostw rozgrywanych
w czeskich Racicach. W finale
polska osada pokonała po
bardzo zaciętej walce Brytyjczyków.

W uroczystości uczestniczyli dyrektorzy
i nauczyciele nagrodzonych szkół, burmistrzowie i pracownicy dzielnic, dyrektorzy i pracownicy Biura Sportu i Rekreacji,
przedstawiciele rady miasta, a także władze
Warszawy reprezentowane przez zastępcę
prezydenta Renatę Kaznowską.
Jak wypadły Bielany?
Zawody rozegrane były w następujących
kategoriach wiekowych: „dzieci” – rocznik
2009 i młodsi, „młodzież” – rocznik 2007–
2008 i „licealiada” – średnie szkoły dzienne
(rocznik 2002 i młodsi).
W klasyfikacji szkolnej LIX LO Mistrzostwa Sportowego im. Kusocińskiego zajęło
1. miejsce w kat. licealiada, a Szkoła Podstawowa nr 263 wywalczyła 2. miejsce w kat.
młodzież.
W klasyfikacji łącznej dla dzielnic Bielany zajęły 2. miejsce w kat. młodzież i 3.
miejsce w kat. licealiada.
Bielańscy młodzi sportowcy zdobyli łącznie 21 medali podczas olimpiady, dzięki
czemu nasza dzielnica zajęła drugie miejsce
w klasyfikacji medalowej. Lepsze było tylko
Śródmieście.

Wioślarstwo

wygląda kalendarz sportowych
wydarzeń na najbliższe miesiące?
Zbliża się 40. Bieg Chomiczówki.
Bieg, który odbywa się już od prawie
pół wieku i stał się kultową imprezą nie
tylko dla mieszkańców naszej dzielnicy, a i dla całego sportowego świata.
Bieg odbywa się w wyjątkowym czasie, bo w środku zimy.
W ostatnich dwóch edycjach niestety
musieliśmy zrezygnować z organizacji
biegu na tradycyjnej trasie przez osiedle i przenieść się na teren Akademii
Wychowania Fizycznego. Na szczęście udało się wrócić na Chomiczówkę
z rocznicową edycją. Zapraszam więc
do udziału w 40. Biegu Chomiczówki
i 16. Biegu o puchar Bielan, które odbędą się już 5 lutego 2023 roku.
Poza tym organizujemy i pomagamy
w organizacji wielu innych wydarzeń
sportowych. Każde cieszy się swoją popularnością, w zależności od formuły
czy dyscypliny. Przywołać tu mogę np.
Bieg Kobiet na Piątkę czy Przeszkodowy Bieg Hutnika, Bielański Wieczór
Lekkoatletyczny, Cross Bielański,
Bieg Dzika, Nocny Maraton Pływacki,
Memoriał Pływacki Zbigniewa Kucewicza, Bielański Festiwal Siatkówki,
Bielański Festiwal Gier Stolikowych,
mikołajkowe turnieje w karate oraz taekwondo olimpijskie i wiele więcej.
A już niedługo mamy 11 listopada,

czyli Święto Niepodległości i organizowane z tej okazji sportowe wydarzenia
takie jak Turniej Siatkówki, Integracyjne Zawody Szermiercze czy Turniej
Szachowy.
Bielany są kuźnią sportowych
talentów. Mamy mistrzynie,
wicemistrzów i medalistów
w przeróżnych dyscyplinach.
Co Pan, jako doświadczony
sportowiec poradziłby tym
wszystkim, którzy aspirują
do osiągnięcia sportowych wyżyn?
Nie chcę tutaj opowiadać banałów,
ale powiem to, co mnie zawsze pozytywnie motywowało. Należy wierzyć
w to, że sukces jest możliwy, że możemy go osiągnąć, a by go osiągnąć,
musimy być zdeterminowani, systematyczni, realizować proces treningowy
nawet w chwilach niemocy.
Musimy także radzić sobie z porażką, traktować ją jako rzecz pozytywną pod kątem informacji
i wyciągnięcia wniosków. Nie zniechęcajmy się porażkami, te zawsze się
zdarzają, tylko nauczmy się wyciągać
z nich lekcje na przyszłość, to pozwoli
nam doskonalić nasze umiejętności, by
kolejnym razem osiągnąć sukces.
I tego sukcesu życzę naszym wszystkim bielańskim sportowcom.

.

Startujący w barwach klubu
z Bielan Dominik Czaja, w Czechach w drużynie rywalizował
wraz z Mateuszem Biskupem,
Mirosławem Ziętarskim oraz
Fabianem Barańskim. Polacy
dość pewnie przeszli przez eliminacje, pokonując w swoim
pierwszym wyścigu Ukraińców
i Szwajcarów, pewnie kontrolując rywalizację i prowadząc po
przepłynięciu kilometra. Wyścig
półfinałowy, do którego biało-czerwoni dostali się bez repasaży, nasz zespół również wygrał,
po zaciętej walce zwyciężając
z drugimi na mecie Rumunami.
W finałowej rywalizacji sześć
najlepszych osad świata prezen-

towało bardzo wyrównany poziom. Świadczy o tym fakt, że
cała stawka zameldowała się na
mecie w przedziale sześciu sekund. Wyścig bardzo mocno rozpoczęli Włosi, którzy prowadzili
po 500 metrach, jednak już na
następnym pomiarze czasu szybsi byli biało-czerwoni. Polacy
nie oddali prowadzenia do mety,
jednak trzeba przyznać, że walka na finiszu okazała się pasjonująca. Osada Brytyjska, która
zaczęła nieco wolniej, z każdym
metrem zbliżała się do naszego
zespołu, przegrywając jednak
o 89 setnych sekundy z Dominikiem Czają i jego kolegami.
– Spełnienie marzeń – podsumował krótko na swoim fanpage'u świeżo upieczony mistrz
świata, reprezentujący barwy
AZS AWF Warszawa. Trenerem koordynatorem sekcji
bielańskiego klubu jest Adam
Skwarski. Był to jedyny złoty
medal Polaków podczas zmagań
w Czechach.

.
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Koszykówka

Festiwal koszykówki
Już po raz czwarty dzielnica
zorganizowała Międzyszkolny
Festiwal Koszykówki Młodzieży dziewcząt i chłopców.
Świetnie zaprezentowali się
gospodarze - SP 369, na której
obiekcie rozegrano zawody,
zdobywając pierwsze miejsce.
W zmaganiach mogły brać
udział zarówno dziewczęta, jak
i chłopcy w drużynach mieszanych. Od pierwszej edycji turniej
ma za zadanie popularyzację koszykówki wśród najmłodszych
i misję spełnia w bardzo dobry
sposób.
– Cieszę się, że tego typu
tradycje rozgrywania turniejów
sportowych w poszczególnych
dyscyplinach są zakorzenione na

Bielanach, co widzimy po kolejnym już turnieju, w szkole przy
ulicy Przybyszewskiego. Gratuluję wszystkim uczestnikom oraz
organizatorom, którzy wytrwale
propagują basket w naszej dzielnicy – podsumował burmistrz
Grzegorz Pietruczuk.
MVP Turnieju w kategorii
dziewcząt otrzymała Maria Bilowa z SP Św S. Kostki.
MVP Turnieju w kategorii
chłopców otrzymał Krystian
Tymczyszyn z SP 369.
Klasyfikacja końcowa:
IV miejsce SP Św S. Kostki,
III miejsce SP nr 289,
II miejsce SP nr 133,
I miejsce SP nr 369.
BIELANYNASTART.PL
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Gry strategiczne

Szachy w ratuszu
Jesień to tradycyjnie
intensywne zmagania szachistów na Bielanach. Już
po raz kolejny gościnnie w
bielańskim ratuszu rozegrano
turniej „ Szachy w ratuszu”.
Młodych szachistów w ratuszu
przywitał Włodzimierz Piątkowski, zastępca burmistrza.
Zawodnicy walczyli w dwóch
kategoriach. Do 8 lat i do 12 lat.
W młodszej kategorii wiekowej, do lat 8, zwyciężył Mateusz

Rabiej, legitymujący się najlepszym rankingiem spośród uczestników. Wyprzedził Leona Zalewskiego i Gabrielę Śmietanko.
W grupie 12-latków także
tryumfował Maksymilian Krogulski, który wyprzedził Filberta
Etut i Adama Mroczkowskiego.
Najmłodszy uczestnik zmagań szachowych w ratuszu miał
4 lata.

.
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Opadłe liście chronią przed skutkami zmian klimatu
Współczesna nauka mówi nam o drzewach inaczej niż zwykliśmy je odbierać. Dzięki książkom m.in. Petera Wohllebena zrozumieliśmy,
że drzewa, choć z jednej strony tak od nas odmienne, są żywymi i podobnymi nam organizmami. Posługują się swoistymi zmysłami, komunikują się między sobą i prowadzą życie społeczne. Mając tę świadomość, lepiej rozumiemy ich potrzeby.
AGNIESZKA GOŁĘBIOWSKA
Tym, co nas i inne zwierzęta
od drzew wyraźnie odróżnia, są
ich osiadły tryb życia i samożywność. I to właśnie te właściwości sprawiają, że drzewa
wykształciły specyficzne mechanizmy. W uproszczeniu możemy
powiedzieć, że drzewa same sobie wytwarzają warunki do życia, bo nie mogą się przemieścić.
Jedną z form przystosowania się
roślin do życia jest przebarwianie się liści i ich zrzucanie na
okres spoczynku. Przybliżył nam
to Mateusz Korbik, dendrolog ze
Szkoły Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie, który
bada miejskie drzewa, obserwuje zachodzące w nich procesy
i szuka sposobów na poprawę ich
dobrostanu w ekstremalnych warunkach miejskich.
– W trakcie sezonu wegetacyjnego drzewa pobierają potrzebne
do prawidłowego rozwoju i wzrostu związki, które biorą udział
w tworzeniu się m.in. liści. Wraz
ze zbliżającym się zimowym
spoczynkiem liście opadają, po
czym rozpoczyna się ich rozkład,
który prowadzi do częściowego
odzyskania przez podłoże wcześniej pobranych składników.
Liście są więc naturalnym nawozem, który dodatkowo wpływa
pozytywnie na funkcjonowanie
gleby – warstwa liści stanowi
miejsce życia tysięcy mikroorganizmów, które wpływają na jej
jakość. W mieście, gdzie warunki siedliskowe są zwykle bardzo
niekorzystne dla wzrostu drzew,
każde wygrabienie liści (poza
nielicznymi przypadkami) wyłącznie je pogarsza.
Na szczęście coraz więcej zarządców nie traktuje opadłych
liści jak śmieci i rozumie, jak
ważne jest ich pozostawianie.
Kasztanowce, orzechy
włoskie i dęby czerwone
Przyroda w miastach jest przekształcona, więc są pewne wyjątkowe sytuacje, kiedy obecność
liści pod drzewami działa niekorzystnie. To liście kasztanowców,
w których zimują poczwarki
szrotówka kasztanowcowiaczka,
motyla będącego utrapieniem
samych drzew oraz opiekujących
się nimi ogrodników.
Przeciwwskazaniem dla niegrabienia liści są też niektóre
patogeny. Wyjątki są też wśród
drzew zdrowych: liście niektórych obcych gatunków mają
właściwości alleopatyczne, tzn.
wydzielają do podłoża toksyny, które hamują wzrost innych
gatunków. A że nie mają u nas
naturalnych „konsumentów”, to
także bardzo wolno się rozkładają. Ale podkreślmy: to poje-

dyncze odstępstwa. Oprócz nich
w Polsce rośnie około dwustu
– w większości liściastych – rodzimych gatunków drzew i krzewów. Grabić liście powinno się
też z okolic solonych dróg. Można też oczyszczać nawadniane
i nawożone trawniki, ale pomyślmy, czy przy deficycie zasobów
może będzie taniej i zdrowiej zamienić je, chociaż częściowo, na
kwietne łąki.
Grabienie czy grabież?
Systematyczne wygrabianie
liści sprawia, że gleba staje się
jałowa. Co gorsza, pozbawione
mikroelementów podłoże nie
jest jedynym czynnikiem stresowym dla miejskich drzew.
W milczeniu znoszą też zalewanie korzeni betonem, nieprawidłowe przycinanie, prace
budowlane bez skutecznych zabezpieczeń, rozjeżdżanie, zadeptywanie, solenie dróg, rany od
kosiarek i w końcu suszę.

Systematyczne
wygrabianie liści
sprawia, że gleba
staje się jałowa.
Na wiele z tych czynników
nie mamy bezpośredniego wpływu, ale tym prostym działaniem,
a właściwie zaniechaniem, jakim
jest pozostawienie liści, możemy
wydatnie polepszyć jakość życia
nie tylko drzew, ale też całej flory, fauny i grzybów. Tymczasem
można odnieść wrażenie, że opadłe liście są dla wielu budzącym
się jesienią upiorem, jakby na
dowód popularnej ostatnio tezy,
że ludzkość dopadł syndrom biofobii, powodującej irracjonalny
lęk przed wszystkim, co żyje;
jednocześnie walające się butelki, pety, a ostatnio maseczki stają
się dla nas niewidzialne.
Nie chodzi tu jednak wyłącznie o źródło pożywienia. Liściasta ściółka spowalnia utratę
wody i jest miejscem do życia
tysięcy organizmów, które poprawiają strukturę gleby. Zapobiega przy tym ubijaniu jej
wierzchniej warstwy, tej, która transportuje do korzeni tlen
i wodę. Liście spadają więc nie
jako coś zbędnego, uboczny produkt przemiany materii, który
musimy zgarnąć i zutylizować.
Ich miejsce jest pod drzewem.
I teraz spójrzmy na schyłek jesieni wokół swojego bloku.
Gdzie są liście? Zalegają
w plastikowych workach (które
nigdy się nie rozłożą), są zrzucane do kontenerów przez zmachanych gospodarzy. Czy są w naszym sąsiedztwie jakieś drzewa,
które mają swój zimowy zapas,
czy ograbiono je ze wszystkie-

pokarmu dla wielu organizmów
żyjących w glebie, daje zimowe
schronienie płazom, owadom (w
tym larwom motyli), jest też bankiem nasion. Chroni rośliny, ich
korzenie i nasiona oraz organizmy żyjące w glebie przed suszą
i mrozem.

» Pod blokiem przy ul. Magiera 4 liście chronią i zdobią

go? I nie mają jak uciec w bardziej żyzne miejsce, na przykład
do jednego z bielańskich parków,
z których dzięki bielańskim
urzędniczkom jesień nie jest wywożona na taczkach.
Bielany w awangardzie
Nasza dzielnica była jedną
z pierwszych, w których kilka
lat temu rozpoczęto tzw. ekstensywną (jako przeciwieństwo
intensywnej) pielęgnację terenów zieleni. Polega ona przede
wszystkim na ograniczaniu koszenia i zachowywaniu ściółki
z opadłych liści. Efekty tych
działań możemy zobaczyć
przede wszystkim w parkach, ale
też w zieleni przyulicznej. Inicjatorką tych działań jest Anna
Piasecka-Bulwan, pracowniczka
Wydziału Ochrony Środowiska
UD Bielany. – Postawiliśmy na
naturalne procesy i odeszliśmy
od całkowitego wygrabiania liści. Po kilku sezonach przemyślanych zaniechań widzę, jak
przyroda, uśpiona przez wieloletnie, intensywne porządki,
odżywa. Drzewa i inne rośliny
lepiej znoszą suszę, gleba jest
odżywiona, więc przybywa
w niej coraz to nowych organizmów. Zależy nam, by te dobre praktyki przejmowali inni
zarządcy. Skorzysta na nich
osiedlowa zieleń. Staramy się
też edukować. Razem z Pauliną
Szczuczko-Jędruszak przygotowujemy przyrodnicze publikacje
edukacyjne, zapraszamy przedszkolaki do wspólnego budowania dla jeży kopczyków z liści,
organizujemy spacery dendrologiczne, ustawiamy tablice edukacyjne. Świadomość mieszkańców jest dziś znacznie wyższa.
Pani Anna podpowiada, że jeżeli
mamy opór przed zostawieniem
całej masy zrzuconej przez drze-

FOT. A. GOŁĘBIOWSKA

wa, zostawmy chociaż część,
ale dokładnie tam, gdzie spadły.
Zebrane w pryzmę pod drzewem nie odżywią korzeni, lecz
będą zalegać na pniu, który nie
jest do tego przystosowany, co
może drzewu zaszkodzić. Dobrą
praktyką jest wmiatanie zbędnych liści pod rozłożyste krzewy,
a wiosną przenoszenie ich resztek do kompostownika.
Rekultywacja gleby, czyli
postępowanie dowodowe
Podłoże w miastach składa się
głównie z piasku, gruzu i śmieci,
ze znikomej warstwy organicznej
i ubogiej trawy na wierzchu. Powodem tego są dziejowe zawieruchy, ale także trwające przez
dekady rabunkowe utrzymanie
zieleni: intensywne koszenie
i wywożenie pokosu, wygrabianie liści i gałązek oraz przeorywanie gleby podczas kolejnych
inwestycji. W mieście gdzieniegdzie mamy glebę tak jałową,
że od dziesięcioleci zamierają
kolejne nowe nasadzenia drzew,
a osobniki starsze źle reagują na
suszę. Jednym z takich miejsc
jest przyuliczny pas zieleni na
Gwiaździstej. W 2018 roku Tomasz Niewczas, miejski ogrodnik, opiekujący się żoliborskimi
drzewami, rozpoczął tu eksperyment. – Teren otoczyliśmy
płotkiem, a w środku usypaliśmy ok. 40-centymetrową warstwę liści zgrabionych z różnych
miejsc w dzielnicy. Przez całą
zimę ziemia była przykryta wilgotną warstwą mulczu (materii
organicznej), który zaczął się
rozkładać. Strukturę gleby mechanicznie poprawiły „robaki”,
wilgoć przyciągnęła grzyby (ich
wysyp nastąpił już po roku kompostowania) i mikroorganizmy
fauny glebowej. Te z kolei jeszcze mocniej zatrzymywały wodę

w glebie, a do tego, wchodząc
w symbiozę z korzeniami drzew,
poprawiły warunki ich życia.
Choć w glebie nadal był deficyt
azotu, pierwiastka budulcowego
roślin, jej skład odczuwalnie się
poprawił. Po trzech sezonach
kompostowania gleba zupełnie
inaczej pracuje. W suche i upalne lato to jedyne miejsce, gdzie
jest chłodno i wilgotno, mimo że
nikt tu nigdy nie podlewał. Kiedy dookoła wszystko schło, lipy
przy Gwiaździstej, które zawsze
reagowały na suszę jako pierwsze drzewa w dzielnicy, wyraźnie
mają się lepiej. Ściółka nie tylko
retencjonuje wodę, ale i tworzy
ochronny filtr przed wyjaławiającym promieniowaniem UV.
A dzięki temu, że materia organiczna coraz mocniej tętni
życiem, z każdym rokiem liście
rozkładają się coraz szybciej.
Życie z gnicia
Koronny argument wielu gospodarzy to ten, że liście gniją.
Sugerują tym samym, że „zgnilizna” jest jakąś chorobą, której
trzeba zapobiegać – grabiami
i taczką. A rozkład opadłych
liści jest etapem odwiecznego obiegu materii organicznej
w przyrodzie, jednym z procesów użyźniania gleby, która żywi
rośliny. Autorami tego rozkładu
są bezkręgowce i drobnoustroje,
w tym grzyby. Dżdżownice kalifornijskie w moim domowym
wermikompostowniku wprost
rzucają się na przegniłe liście,
które im przynoszę. Jesienna
ściółka jest bazą pokarmową dla
rodzimych dżdżownic, jednego
z przysmaków jeży, które szykują się już do zimowego snu
(wbrew miejskiej legendzie jeże
to mięsożercy z krwi i kości:
nie jedzą jabłek!). To też cenna
spiżarnia dla ptaków i źródło

Domek dla jeża od matki
natury
Na skrawku zieleni położonym u zbiegu ul. Perzyńskiego
i Magiera od lat funkcjonuje dziki parking. W toku przygotowań
do trwającej właśnie przebudowy drogi rowerowej wykonano
ekspertyzę przyrodniczą, która
stwierdziła tu występowanie
siedliska jeży europejskich. Od
tamtej pory dzielnicowe ogrodniczki zgrabione liście usypują
w kopczyki, by zapewnić zwierzętom bezpieczne miejsce zimowania. Bądźmy jak ogrodniczki!
To od nas zależy, czy jeże przetrwają zimę. Jeżeli schronią się
w przygotowanych do wywózki
liściach, wyrzucimy je razem
z nimi do kontenerów, narażając
na śmierć. Kiedy jeż wybudzi
się z letargu, traci zapasy, które
zgromadził do przetrwania zimy,
więc mocno spadają jego szanse
na przeżycie.
Zakazane dmuchawy
Jesienią 2020 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę (nr 115/20), która
ma m.in. na celu ograniczenie
wtórnej emisji pyłu. Zakazuje ona używania spalinowych
i elektrycznych dmuchaw do liści
– jednych ze sprawczyń wzbijania osiadłego już pyłu i zanieczyszczeń – we wszystkich
gminach województwa mazowieckiego. Zakaz dotyczy
wszystkich zarządców terenów
publicznych i niepublicznych.
Nie znalazłam słabych punktów zostawiania liści w spokoju.
Złośliwi mówią, że na grabieniu
zależy głównie tym ludziom,
którzy dostają za nie pieniądze.
Efekt jest taki, że jesienią z budżetów spółdzielni i wspólnot
(czyli z pieniędzy mieszkańców)
finansujemy degradację własnego otoczenia, żeby przez to
musieć potem dopłacać do jego
utrzymania. Przerwijmy to błędne koło!

.

Źródła:
materiały akcji społecznej wrocławian „Liść to nie śmieć”;
portal naukawpolsce.pl;
profile FB „Zielony Żoliborz”
i „Miejska partyzantka ogrodnicza”;
Piotr Tyszko-Chmielowiec: Jak
mówić o drzewach, w Drzewa cenniejsze niż złoto, Milanówek 2022;
konsultant dendrologiczny Mateusz
Korbik.
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Kot w wielkim mieście – omawiamy fakty i mity
Szogun, Pimpek czy Lucyna to tylko niektóre z wielu warszawskich kotów, które wyszły z domu i nie wróciły. Śmierć Szoguna, którego samochód potrącił pod jego własnym domem na Bielanach, upamiętnia tabliczka na furtce. Pimpka ktoś znalazł martwego – prawdopodobnie zatrucie. O Lucynie słuch zaginął. Na forach w mediach społecznościowych niemal codziennie pojawiają się ogłoszenia o zaginionych
kotach i zdjęcia martwych zwierząt.
KATARZYNA UDRYCKA
Kot poza domem to kot
w niebezpieczeństwie…
Pimpek i Lucyna były tzw.
kotami wychodzącymi – miały
domy, ale i możliwość swobodnego spacerowania po okolicy.
Ich historie pokazują, że kotu
poza domem grożą realne niebezpieczeństwa. Wypuszczając
kota, możemy zresztą sami narazić się na nieprzyjemności i konflikt z prawem. Każdy opiekun
zobowiązany jest bowiem dbać
o dobrostan fizyczny i psychiczny zwierzęcia. Poza tym, to on
odpowiada prawnie za szkody
swojego podopiecznego. Art.
431 § 1 Kodeksu cywilnego stanowi: „Kto chowa zwierzę (…),
obowiązany jest do naprawienia
wyrządzonej przez nie szkody
niezależnie od tego, czy było pod
jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło (…)”. Znam
historię człowieka, który wszedł
w ostry zatarg z sąsiadem, którego kocur regularnie obsikiwał
mu samochód.
…i niebezpieczny…
Przyrodnicy i organizacje
chroniące dziką przyrodę od
dawna alarmują o stratach powodowanych wśród dzikiej
fauny zarówno przez dziko żyjące, jak i „wychodzące” koty.
Naukowcy ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie, Instytutu Badawczego Leśnictwa w Raszynie
i Instytutu Biologii Ssaków
PAN w Białowieży wyliczyli, że
w Polsce wiejskie koty zabijają rocznie ok. 631 mln ssaków
i blisko 144 mln ptaków. W USA
drapieżnictwo kotów stanowi
pierwszą wśród bezpośrednich
przyczyn śmiertelności ptaków
związanych z działalnością człowieka, którą szacuje się na 1,5
a 3,5 miliarda ofiar rocznie. To
dwa razy więcej niż kolizje ze
szklanymi powierzchniami (2.
miejsce na liście). To zjawisko
dotyczy także miast. Anglicy
przeprowadzili badania sondażowe z udziałem opiekunów kotów „wychodzących” na terenie
Bristolu. Wynika z nich, że na
jednego kota przypada średnio
21 ofiar na rok. Dane są z pewnością niedoszacowane, gdyż kot
nie zawsze „informuje” opiekuna
o swoich zdobyczach. Tymczasem w Warszawie można spotkać
ponad 200 gatunków ptaków,
w tym również rzadkie i zagrożone.
Dlaczego wiążemy drapieżnictwo kotów z działalnością

człowieka? Bo kot domowy,
zgodnie z nazwą, jest gatunkiem udomowionym przez nas.
W przeciwieństwie do swoich
krewnych, żbika i rysia, nie
widnieje na liście ssaków Polski. Podobnie jak pies, w toku
współistnienia u boku naszych
przodków zmienił się na tyle,
że uznano go za nowy gatunek.
„Co ważniejsze, koty domowe
cały czas otrzymują wsparcie od
człowieka – karmienie, leczenie,

-Politycznej ds. Różnorodności
Biologicznej i Usług Ekosystemowych przy ONZ (IPBES).
Sto czy dwieście lat temu, gdy
na świecie żyło mniej ludzi,
a ludzka presja na przyrodę nie
była tak potężna, populacje
wolnożyjących miejskich kotów
stanowiły pewnie mniejszy problem. Dziś człowiek zubaża bioróżnorodność na ogromną skalę.
Na przykład liczebność ptaków
drastycznie spada w wyniku eks-

FOT. SHUTTERSTOCK

ciepły kąt (…). To powoduje, że
dzikie zwierzęta nie mają równych szans z kotami domowymi,
których liczebności nie regulują
głód i choroby w takim stopniu,
jak w przypadku dzikich drapieżników”, czytamy na facebookowym portalu Kot w dom.
Polowanie kotów domowych
nie ma więc nic wspólnego
z „prawami natury”. Co ważne,
kot domowy pozostaje gatunkiem obcym dla środowiska
bez względu na to, czy mieszka
w domu czy dziko. „Zdziczały
kot domowy nie staje się żbikiem, zdziczały pies wilkiem,
zdziczała świnia dzikiem, a zdziczała krowa turem”, tłumaczy
Rafał Maciaszek, biolog i twórca
portalu Łowca obcych, który za
edukowanie o zagrożeniach ze
strony inwazyjnych gatunków
obcych otrzymał nagrodę Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
Czy kot jest gatunkiem inwazyjnym?
Gatunki obce mogą, choć nie
muszą, stać się inwazyjne, jeśli
w środowisku, do którego zostaną
wprowadzone, natrafią na sprzyjające warunki (zwłaszcza brak
naturalnego wroga). Gatunki inwazyjne to jedna z pięciu przyczyn zaniku bioróżnorodności na
świecie według raportu Międzyrządowej Platformy Naukowo-

pansji rolnictwa i urbanizacji,
stosowania pestycydów, zanieczyszczenia środowiska. Ptaki
giną masowo w zderzeniach
z budynkami i samochodami,
cierpią z powodu nasilających
się zmian klimatu. Czy powinniśmy dokładać im dodatkowe
obciążenia?
Na zmianę podejścia do kotów
wskazują przykłady z innych
krajów. W maju br. niemieckie
miasto Waldorf wprowadziło
okresowy zakaz wypuszczania
kotów na czas lęgów rzadkiego
ptaka – dzierlatki zwyczajnej.
Na Islandii część gmin stosuje
podobne ograniczenia ze względu na ochronę lokalnej fauny.
W Polsce Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk
w lipcu br. nadał kotu domowemu status „inwazyjnego gatunku obcego”. Nie oznacza to,
co prawda, zmiany przepisów
w stosunku do kota, ale stanowi
mocny sygnał wskazujący na stanowisko nauki w tej sprawie.
Czy można pomagać jednocześnie kotom i przyrodzie?
Opiekunowie kotów wychodzących argumentują, że zwierzę
zamknięte w domu cierpi. Mieszko Eichelberger, zoopsycholog
z portalu kocie-porady.pl i opiekun kilku kotów, nie zgadza
się z tą tezą: „Możliwość wy-

chodzenia z domu absolutnie
nie jest warunkiem dobrostanu
kota. Udomowienie wykształciło
u kota silną potrzebę kontaktu
z człowiekiem, spychając potrzebę polowania na dalszy
plan. Wbrew powszechnej
opinii dobra relacja z opiekunem jest dla kota tak samo
kluczowa, jak dla psa”. Kot
w domu nie musi się nudzić,
jeśli dostarczymy mu interakcji
i bodźców. Osobiście nigdy nie
spotkałam tak szczęśliwych kotów, jak te na Pradze u Maryli,
w jej mieszkanku pełnym zakamarków i ciągle wymienianych
artefaktów, i gdzie koty aktywnie
uczestniczą w życiu gospodyni,
np. razem „rozpakowując” zakupy. Marta Anczewska swoją
kotkę Dynię wyprowadza na
smyczy na trawnik pod blokiem.
Jeśli nie możemy poświęcić kotu
czasu, można sprawić mu towarzystwo przedstawiciela jego
własnego gatunku, doradza lekarka weterynarii dr Dorota Sumińska.
Agnieszka Modlińska, która pracuje zawodowo na cały
etat, drugie tyle działa jako
wolontariuszka. Przez cały
rok opiekuje się bezdomnymi kotami. We współpracy
z bielańskim ratuszem albo na
własną rękę, roznosi karmę, stawia budki, organizuje leczenie
i pomaga przeciwdziałać rozrostowi populacji, zawożąc koty
na zabiegi sterylizacji i pośrednicząc w adopcji. Ale, jak sama
przyznaje, to syzyfowa praca.
Koty „wychodzące”, których
opiekunowie nie zadbali o kastrację, nieustannie krzyżują się
z tymi wolnożyjącymi. Agnieszka ciągle odkrywa więc nowe
mioty. Schroniska tymczasem
pękają w szwach.
Według Urzędu m.st. Warszawy takich wolontariuszy jak
Agnieszka jest na Bielanach zarejestrowanych ponad trzystu.
Na terenie dzielnicy żyją niemal
4 tys. bezpańskich kotów.
W ramach „Programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt” urząd wydaje mieszkańcom
karmę dla bezdomnych kotów
i talony na sterylizację w wybranych lecznicach. Szczegóły
znajdziecie na portalu warszawa19115.pl.
Czy należałoby wyłapać zdziczałe koty i zawieźć je do schroniska lub zapewnić domy, czy
raczej pozwolić im dożyć ich dni
w trudnym, ale znanym środowisku? Specjaliści nie są zgodni.
Na pewno znacznie prościej jest
zapobiegać zjawisku kociej bezdomności. Znajdować domy dla

kociąt, równolegle ograniczając
niekontrolowane rozmnażanie
dorosłych zwierząt. Rolę do
odegrania mają też mieszkańcy – czipując, sterylizując lub
zatrzymując w domach swoje
koty. Pamiętajmy, że koty określane mianem „wolno żyjących”
to zwierzęta porzucone przez
człowieka lub potomkowie takich zwierząt, więc u źródeł ich
statusu leży po prostu nieszczęście. Na koty wychodzące czyha
z kolei na ulicy wiele niebezpieczeństw.
Wokół kotów domowych narosło wiele kontrowersji. A przecież mamy wiele dowodów na to,
że dobrostan kota i ochronę dzikiej przyrody można pogodzić.
Jak pomóc?
Znalazłeś błąkającego się samopas kota? Wezwij Ekopatrol
Straży Miejskiej, który zapewni
mu bezpieczeństwo i odwiezie

do schroniska do czasu znalezienia właściciela. Zgłoś obserwację na profilu @Zaginione koty
i psy na Facebooku.
Znasz miejsce bytowania zdziczałych kotów? Możesz pomóc
zapobiec
niekontrolowanemu
rozrostowi populacji, organizując zabieg sterylizacji. Skontaktuj się z Fundacją Koteria
albo zapytaj w Urzędzie Miasta
o talony na kastrację. Możesz
poprosić o wsparcie na forach
internetowych, np. na Facebooku
(@Zwierzoluby z Bielan, @Zaginione/znalezione zwierzęta).
Masz kota? Zaczipuj go i dopilnuj, aby czip został zarejestrowany w odpowiedniej bazie.
Brak rejestracji powoduje, że
czip jest bezużyteczny w przypadku odnalezienia zaginionego
zwierzęcia. Jeśli to możliwe, nie
puszczaj kota samopas. Jeśli to
robisz, koniecznie zadbaj o jego
kastrację.

.

Po 15 października
do końca lutego prawo
nadal chroni przyrodę
Prawo o ochronie przyrody
stworzono po to, by zapewnić trwanie florze, faunie
i grzybom. Służą temu rozmaite zakazy. Obowiązują
one przez cały rok kalendarzowy, ich łamanie wymaga
zezwolenia regionalnego
dyrektora ochrony środowiska, które wskazuje warunki
bezpiecznego prowadzenia
prac i rekompensaty za
dokonane zniszczenia.
Panuje błędne przekonanie,
że w okresie od 16 października do końca lutego (podanym
w Rozp. Min. Środowiska ws.
ochrony gatunkowej zwierząt z 16.12.2016 r.) możemy
bez zezwoleń te zakazy złamać. Gdyby tak było, przyroda przez prawie pół roku
nie miałaby żadnej ochrony.
Ustawa nie może podawać terminu dla okresu lęgowego czy
rozrodczego zwierząt, bo dla
każdego gatunku jest on inny
i zmienia się w zależności od
warunków pogodowych (np.
sowy czy bieliki do lęgów podchodzą nawet w styczniu). Ten
akt prawny wskazuje jedynie
okres, w którym możemy bez
zezwoleń oczyścić budki lęgowe oraz usunąć gniazdo (materiał gniazdowy) z obiektów
budowlanych, terenów zieleni

z uzasadnionych względów
bezpieczeństwa lub sanitarnych. Ale uwaga: odstępstwo
nie dotyczy siedlisk, czyli rozmaitych przestrzeni, w których
gniazdo się znajduje. Przykładem może być stropodach, na
którym chcemy założyć kratki
wentylacyjne, ale też trudno
dostrzegalna szczelinka (pod
parapetem, płytą balkonową
itp.), wykorzystywana przez
ptaki lub nietoperze.
Po odchowaniu młodych
zwierzęta w swoich siedliskach
nocują, chronią się przed zimnem i drapieżnikami. Są też gatunki ptaków, jak gołębie miejskie, które odbywają lęgi cały
rok i są również prawnie chronionymi zwierzętami. W ich
przypadku odstępstwo w prawie zezwala nam na umyślne
płoszenie poza okresem lęgu,
umyślne zniszczenie pustego
gniazda lub siedliska, o ile nie
jest też siedliskiem innego gatunku. Zwierzęta kręgowe (w
tym ptaki!) chroni też Ustawa
o ochronie zwierząt, która zabrania znęcania się i zabijania.
Prowadzone przez nas jesienią
i zimą prace w budynkach czy
w zieleni nadal mogą stwarzać
dla nich zagrożenie, jeżeli nie
czuwa nad nimi doświadczony,
miejski przyrodnik.

.
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„Dosłodzone” pasją i miłością do cukiernictwa
Na Bielanach mieści się wiele świetnych cukierni. Ta pod nazwą „Dosłodzone” różni się jednak od innych. Na jej drzwiach powinien wręcz wisieć znak ostrzegawczy, iż wchodzi się tam na własną odpowiedzialność, ponieważ nikt nie oprze się wypiekom,
które tam zastanie.
IWONA SOBCZAK
Są one doskonałe zarówno pod względem smaku, jak
i wyglądu, co potwierdza zresztą ponad 20 tysięcy wiernych
fanów na Instagramie, obserwujących profil założyciela cukierni Sergieja Shevchuka. Wizyta
w cukierni przy ul. Gustawa
Daniłowskiego 2/4 jest więc pozycją obowiązkową dla każdego
łasucha.
Pochodzący z Ukrainy Sergiej
śmieje się, że jest cukierniczym
samoukiem. Jest skromny i nieśmiało uśmiecha się, gdy chwali
się jego wyroby. Nikt jednak nie
będzie miał wątpliwości, że jest
prawdziwym mistrzem w swoim fachu, gdy tylko skosztuje
choćby kolorowych makaroników. Ich smak i konsystencja
nie ustępują doskonałości tym
paryskim, których sława dociera
do każdego zakątka świata. To
dla Sergieja największy komplement.
Cukiernik do Polski przyjechał osiem lat temu, nie przypuszczając, że to właśnie pie-

czenie stanie się jego sposobem
na życie, ponieważ z wykształcenia jest… inżynierem budownictwa.

Smak i konsystencja kolorowych
makaroników
z „Dosłodzone”
nie ustępują
doskonałości tym
paryskim, których
sława dociera do
każdego zakątka
świata.
– Zanim zająłem się cukiernictwem na pełny etat, podejmowałem się różnych zajęć,
aby utrzymać się w Polsce. Po
powrocie z pracy jednak zawsze
wymyślałem nowe przepisy
na ciastka i ciasteczka, a to, co
upiekłem, zanosiłem następnego
dnia współpracownikom. W ten
sposób moje wyroby szybko zyskały pierwszych fanów – mówi

FOT. S. SUPINO

z uśmiechem Shevchuk. – Pewnego dnia koleżanka w pracy
poprosiła mnie, abym upiekł dla
niej tort na zamówienie. Wcześniej tego nie robiłem, więc
miałem obawy, czy podołam.
Szybko okazało się jednak, że
w tym odnalazłem swoją pasję –
dodaje cukiernik.
Dzisiaj w jego bielańskiej
cukierni i pracowni znajdziemy
bogatą ofertę tortów tradycyj-

nych, miodowych, w
kształcie cyfr, które
idealnie nadają się na
urodziny i inne okazje oraz
wspomniane makaroniki, ciasta,
ciasteczka czy specjalne desery
w słoiku. Wszystko wykonane z
produktów najwyższej jakości,
zakupionych od sprawdzonych
dostawców.
– Kiedy zaczynałem, chciałem, aby wszystko było natural-

ne. Nadal kieruję się tą zasadą,
choć nie zawsze jest to możliwe,
jak na przykład w przypadku
barwników. Zawsze uważnie
wybieram produkty, na których
pracuję. Dbam także o to, aby w

wyrobach nie było surowych jaj
czy niepasteryzowanego mleka, dlatego wszystkie słodkości
mogą być spożywane też przez
kobiety w ciąży i karmiące
mamy – dodaje.
Jeśli wytrawnym smakoszom
nic nie przypadnie do gustu,
Sergiej podkreśla, że można też
złożyć własne zamówienie i indywidualnie dobrać smaki czy
nawet przesłać grafikę referencyjną. Utalentowany właściciel
zadba o to, aby i takie wypieki
były „dosłodzone”.
Cukiernia mieści się przy ulicy Gustawa Daniłowskiego 2/4.
Lokal znajduje się na piętrze,
do którego prowadzi wejście
z patio po schodach. Sergiej
zaprasza do lokalu w piątki
w godzinach 12–18, a w soboty
i niedziele w godzinach od 10
do 16.
Zamówienia można składać jednak przez cały tydzień,
dzwoniąc pod numer telefonu
797 277 879 lub kontaktując się
przez media społecznościowe
cukierni: facebook.com/doslodzone lub instagram.com/sergiejwkuchni.

.

Dej, starobielańska piekarnia z prawdziwą duszą
W naszej kulturze chleb ma
duże znaczenie – zarówno
symboliczne, jak i kulinarne.
Pewne jest, że nie zabraknie
go na polskim stole. Dlatego
otworzenie piekarni to dobry
pomysł na biznes. Zwłaszcza,
jeśli wyróżnia się ona na tle
innych. Dokładnie tak, jak połączona z kawiarnią rzemieślnicza Piekarnia Dej, która
mieści się przy ul. Płatniczej
57 na Starych Bielanach.
IWONA SOBCZAK
Piekarnia Dej pierwszych
klientów powitała w czerwcu
ubiegłego roku. Wyrosła – jak
przysłowiowy chleb – z dwóch
pracowni, za których konceptem stoją dynamiczne kobiety
– Justyna Roszkowska i Anna
Rożalska.
– Po latach pracy w gastronomii totalnie wkręciłam się
w temat rzemieślniczego chleba na zakwasie, w czasach gdy
jeszcze tego typu piekarni było
dosłownie kilka w całej Polsce
– wspomina Justyna Roszkowska. – Głównie piekłam w pracy i w domu, ucząc się na własnych błędach. Odbyłam staże,
a w 2018 roku otworzyłam pracownię „Pochlebnie”, która wypiekała chleb głównie na zamó-

wienia – dodaje.
W tym samym czasie do
Polski wróciła Anna Rożalska
z ukończonym kursem cukierniczym w popularnej szkole
kucharskiej „Le Cordon Bleu”.
Tak samo zakochana w wypiekach oraz bogata w doświadczenia pracy w londyńskich piekarniach, gdzie głównie zajmowała
się wypiekiem drożdżówek
i viennoiserie. W 2019 otworzyła „Montażownię Cukierniczą”,
skąd do wielu warszawskich kawiarni codziennie rano dostarczano słodkie wypieki.
Pomysł na wspólny biznes
– W trakcie pandemii, gdy
wiele miejsc się zamknęło, trzeba było wymyślić nowy model
biznesowy, aby przetrwać. Po
kilku miesiącach stwierdziłyśmy, że obie marzymy o większym miejscu niż nasze mikropracownie i że raźniej będzie
zrobić to razem – śmieje się Justyna Roszkowska.
Po licznych próbach i przeszkodach na drodze do wynajęcia lokalu okazało się, że rodzinny dom Anny przy ul. Płatniczej
będzie najlepszym miejscem na
piekarnio-kawiarnię. Po remoncie i przystosowaniu go do działalności piekarniczej powstała
„Piekarnia Dej”.
Warto tu przyjść z wielu po-

» Anna Rożalska i Justyna Roszkowska zapraszają na przepyszne wypieki do „Dej”

wodów, ale tym głównym są
oczywiście rzemieślnicze produkty z najlepszej jakości składników.
– Nasze wcześniejsze doświadczenia dały nam przestrzeń do przetestowania wielu
produktów, dlatego możemy poszczycić się różnorodną ofertą.
Wszystkie chleby robione są na
zakwasie i bez dodatku drożdży.
W codziennej sprzedaży zawsze
mamy trzy „klasyki” i trzy chleby sezonowe. Do tego dochodzą

bagietki, focaccie czy bułki na
zakwasie – tłumaczy współwłaścicielka.
Bogata oferta dla każdego
Wśród słodkości zaś królują wypieki z ciasta półfrancuskiego – croissanty czy pain
au chocolat, ale też podwójnie
zapiekane rogale z różnymi sezonowymi nadzieniami, z których słynęła „Montażownia”.
– W ofercie mamy wiele drożdżówek (również wegańskich),

FOT. M. MICHAŁOWSKI

a w wybrane dni pojawiają się
również takie wypieki jak: bostocki, pastéis de nata czy can-

nelle. Mamy również bardzo
dobrą kawę, z kilkoma propozycjami sezonowych napoi na jej
bazie, a w sezonie letnim serwujemy własnej produkcji lody
– zachęca Justyna Roszkowska.
Właścicielki nieustannie szukają nowych smaków i chętnie
witają gości, którzy regularnie
przychodzą na kawę i „coś słodkiego”. Latem zaś delektują się
świeżymi wypiekami w sezonowym ogródku, w pobliskim
otoczeniu zabytkowych latarni
gazowych, charakterystycznych
dla Starych Bielan.
Piekarnia Dej mieści się przy
ul. Płatniczej 57 i czynna jest od
wtorku do niedzieli w godzinach
8–18 (wt.–pt.) i 9–17 (sob.–nd.).
Więcej informacji pod numerem telefonu 574 134 754,
adresem e- mail: piekarniadej@
gmail.com lub na Facebooku:
https://www.facebook.com/dejpiekarnia.

.
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Październik okazał się bardzo pracowitym miesiącem dla naszych młodzieżowych radnych!

Młodzieżowy budżet, skrzyneczki i pomocny tramwaj
MAJA PIECHOCKA
MRDB

Październik okazał się bardzo pracowitym miesiącem dla
naszych radnych. W ostatnich
dniach września odbyła się kolejna sesja – zaprzysiężeni zostali
nowi członkowie, którzy zgłosili
swoją kandydaturę za pośrednictwem otwartej przez nas rekrutacji. Wziąć w niej udział
mogła mieszkająca na Bielanach
młodzież, która uczy się poza
granicami dzielnicy i jest pełna
chęci do działania oraz zmiany
swojego otoczenia na lepsze.
Dołączyli do nas – Alicja Majewska, Gabriela Bronche, Kamil Prusak, Krzysztof Rogalski
oraz Ola Pniewska. Dzięki temu
możemy w większym gronie pracować nad projektami i myśleć
o planach na następne miesiące.

W minionym
czasie udało nam
się także wznowić
akcję „Różowa
skrzyneczka”.
Pierwsza z nich trafiła już do
Szkoły Podstawowej nr 352,
gdzie będzie służyć osobom,
które mają utrudniony dostęp do
artykułów higienicznych. Planujemy przekazać więcej skrzyneczek szkołom, które zadeklarują
chęć ich posiadania za pomocą
stworzonej przez nas ankiety.

Zatem jeśli chcesz, aby także
w Twojej szkole pojawił się
punkt ze środkami menstruacyjnymi, koniecznie ją wypełnij!
Wraz z nadejściem jesieni
zbliża się kolejna edycja Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego. Zeszłoroczny projekt
zakończył się dużym sukcesem,
a my, bogatsi o nowe doświadczenia i umiejętności, zabraliśmy się do pracy nad kolejnym
konkursem.
Rok temu fundusze trafiły do
dwóch bielańskich szkół – XLI
LO im. Joachima Lelewela oraz
XXII LO im. José Marti. Zrealizowane projekty poprawiły
komfort uczniów oraz sprawiły,
że każdy z nich poczuł, iż ma
realny wpływ na swoje szkolne
otoczenie i zachodzące w nim
zmiany. W tym roku pula nagród
jest jeszcze większa. Bielańskie
szkoły już zaprezentowały swoje pomysły, a niedługo dowiemy
się, który z nich zyskał największe poparcie wśród społeczności
szkolnych. Być może tym razem
to Waszej szkole uda się zwyciężyć?
W ostatnich dniach praca wre
także na naszej ściance w strefie
street artu na rogu ulic Magiera
oraz Jarzębskiego. Radni, wspierani przez wolontariuszy oraz
uczniów Szkoły Podstawowej
nr 209, zakasali rękawy i zaopatrzeni w rękawiczki i szpachelki,
zrywali nagromadzone warstwy
farby. Celem było oczyszczenie
ścianki, aby mogła pojawić się
na niej grafika promująca wspo-

» Radni MRDB wspólnie z artystką Magdaleną Kobierecką pracują nad muralem promującym Młodzieżowy Budżet Obywatelski

mniany wcześniej Budżet Obywatelski. Wykonała ją dla nas
w formie plakatu Pani Magdalena Kobierecka, za co serdecznie
dziękujemy!
Jednak to nie wszystko! Nasi
radni 8 października gościnnie
uczestniczyli w Dniach Młodzieży organizowanych przez
Młodzieżową Radę Dzielnicy Bemowo. Natomiast parę

dni później, 10 października
– w Światowy Dzień Zdrowia
Psychicznego, wzięliśmy udział
w akcji „Tramwaj H”. Na jeden dzień uruchomiona została
Linia Zdrowia Psychicznego,
kursująca na trasie Plac Narutowicza–Kawęczyńska Bazylika.
Inicjatywa była odpowiedzią na
rosnący na sile problem, jakim
jest zły stan zdrowia wielu osób

w naszym społeczeństwie. Przez
cały dzień w pojazdach można
było zasięgnąć informacji, gdzie
zwrócić się w razie kryzysu, szukać pomocy na co dzień czy jak
działać profilaktycznie.
Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli nas w tym miesiącu
i liczymy, że nasze projekty oraz
akcje w najbliższym czasie również przypadną Wam do gustu.

FOT. S. KORZENIEWSKI

Młodzieżowa Rada to nie tylko
my, radni, ale także osoby, które
sprawiają, że możemy stale działać i angażować się społecznie.
Wierzymy, że poświęcony czas
i wysiłek przyniosą rezultaty!
Do zobaczenia na kolejnych
akcjach!

.

Burmistrz wyróżnił zaangażowanych pedagogów

W trakcie wydarzenia wyróżniono kilkudziesięciu pedagogów za wzbogacenie oferty edukacyjnej placówek oświatowych.
Nauczycieli zostali również
wyróżnieni za wyjątkowe osiągnięcia dydaktyczne, za doskonalenie zawodowe oraz za
skuteczne wprowadzanie nowatorstwa pedagogicznego.
Nagrodą specjalną wyróżniono 87 nauczycieli i dyrektorów,
a 6 osób otrzymało nagrodę
Prezydenta Miasta Stołecznego
Warszawy. Jednak najważniejsze
wyróżnienia przyznali uczniowie. 24 pedagogów otrzymało
tytuł Nauczyciela Roku, a 4
uhonorowano tytułem Super Nauczyciela (w poprzednich latach
zdobyli trzy razy tytuł Nauczyciela Roku).
– Laureaci to wyjątkowi pedagodzy, którzy cieszą się dużym autorytetem wśród uczniów
i prezentują nieprzeciętną posta-

FOT. SHUTTERSTOCK

W Bielańskim Centrum Edukacji Kulturalnej przy ul. Szegedyńskiej odbyła się uroczysta
gala z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Do stypendiów... gotowi... start!
Miasto Stołeczne Warszawa
rozpoczęło nabór wniosków
o stypendium sportowe
w 2023 roku.

FOT. A. UZDOWSKA

wę nauczycielską. Widząc taką
wyjątkową kadrę pedagogów,
jestem spokojny o wykształcenie

naszych uczniów, bo wiem, że na
Was zawsze mogą liczyć – mówił burmistrz Pietruczuk.

.

Część oficjalną poprzedził
koncert Kasi Kowalskiej.
REDAKCJA

Stypendia skierowane są do
warszawskich
sportowców,
którzy w 2022 roku mają na
swoim koncie sukcesy sportowe na arenie krajowej lub
międzynarodowej w kategorii
wiekowej: junior, młodzieżowiec lub senior, a także do trenerów szkolących zawodników
w kategorii wiekowej senior,
posiadających wyniki na arenie
międzynarodowej.
Z wnioskiem o przyznanie
stypendium może wystąpić:

pełnoletni
kandydat/pełnoletnia kandydatka, rodzic lub
opiekun prawny niepełnoletniego kandydata/niepełnoletniej kandydatki.
Wnioski o przyznanie stypendium sportowego można
składać do 31 grudnia 2022
roku. Więcej informacji i formularze znajdziecie na stronie
sport.um.warszawa.pl.

.
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Ul. Sokratesa w nowym wydaniu – bezpieczna i wygodna
Przebudowaliśmy bielańską ul. Sokratesa. Wyposażyliśmy ją w nową infrastrukturę, dzięki czemu stała się bezpieczniejsza i wygodniejsza
dla mieszkańców. Wybudowaliśmy dwa ronda, wszystkie przejścia dla pieszych skróciliśmy i zabezpieczyliśmy azylem, a chodniki poszerzyliśmy. Dodaliśmy też sporo zieleni, tworząc m.in. ogrody deszczowe.
Dwie dekady temu ul. Sokratesa przebiegała przez rubieże
Warszawy. Dziś stanowi centrum
gęsto zamieszkanej dzielnicy.
Otoczona jest osiedlami pełnymi
sklepów, punktów usługowych
i terenów rekreacyjnych. Zmiany
miały na celu dostosowanie drogi do nowego otoczenia.
Ulica stała się bezpieczniejsza, a taki tragiczny wypadek,
jaki miał tam miejsce jesienią
2019 r., już nie będzie mógł się
wydarzyć. Tuż po tym zdarzeniu zamontowane zostały progi zwalniające, jednak było to
rozwiązanie tymczasowe. Choć
uniemożliwiło rozwijanie nadmiernej prędkości, to nie powstrzymywało kierowców przed
np. wyprzedzaniem na przejściach dla pieszych.
Przebudowa ulicy rozpoczęła
się w 2021 r. Najpierw roboty,
związane m.in. z asfaltowaniem,
prowadzone były na jezdni południowo-wschodniej, następnie
– już w tym roku – przeniosły
się na jezdnię północno-zachodnią. Na początku polegały na układaniu krawężników
w miejscach przyszłych pasów
dzielących jezdnię przed wlotami osiedlowych ulic, następnie
wiązały się z dokończeniem częściowo wybudowanych dwóch
rond. Kolejnymi krokami było
ułożenie asfaltu na jezdni północno-zachodniej i drodze dla
rowerów, dokończenie remontu
chodników, wreszcie skompletowanie oznakowania pionowego
i namalowanie oznakowania poziomego.

Wszystkie istniejące przejścia
dla pieszych przez ul. Sokratesa
zostały skrócone i zabezpieczone azylem. Powstało też nowe
przejście na wysokości budynku
nr 13. Po północno-zachodniej
stronie, gdzie koncentrują się
wszystkie sklepy i punkty usługowe, mieszkańcy zyskali szerszy chodnik. Dotychczasowy
był bardzo wąski, a obok niego
bez żadnej separacji przebiegała
równie wąska droga dla rowerów. Po zmianach przebiega bliżej jezdni, a od pieszych oddziela
ją pas zieleni.

Na razie posadziliśmy krzewy
i byliny. Pojawiły
się nie tylko między ścieżką rowerową a chodnikiem, ale również
w pasie dzielącym jezdnię.
Nie zabrakło też żywopłotów
utworzonych z irgi błyszczącej
oraz ogrodów deszczowych.
Ogrodów utworzyliśmy siedem o
łącznej powierzchni 497 m2. Posadziliśmy w nich lubiące wilgoć
rośliny takie jak m.in. kosaciec
syberyjski, bodziszek błotny czy
sit rozpierzchły. Zazielenianie
zakończy się sadzeniem drzew
– 19 dębów błotnych i 12 jarzębów szwedzkich upiększy ul.
Sokratesa do końca październi-

» Na przebudowie piesi zyskali szerszy chodnik, rowerzyści wydzieloną ścieżkę rowerową, a kierowcy nowe miejsca do parkowania

FOT. ZDM

ka. W sumie nowa zieleń, razem
z ogrodami deszczowymi, na ul.
Sokratesa obejmie powierzchnię
2187 m kw.
Zmiany uzupełniła modernizacja oświetlenia. W 2021 r. wymieniliśmy latarnie – betonowe
zastępując stalowymi. Na większości zamontowaliśmy oprawy skierowane na jezdnię i na
chodnik, w sumie 140 LED-ów.
Modernizacja oświetlenia została przeprowadzona z programu
„SOWA – oświetlenie zewnętrzne”.

.

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

Przy ul. Kasprowicza powstanie MAL!

W opustoszałym pawilonie
przy ul. Kasprowicza 14
powstanie Miejsce Aktywności
Lokalnej. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy szuka wykonawcy
inwestycji.
REDAKCJA
Adaptacja budynku sprowadza się do wydzielenia osobnych
przestrzeni na dwie pracownie
plastyczne oraz salę do warsztatów teatralnych. Aby umożliwić
większą elastyczność przestrzeni, planuje się podzielenie jej
modułowymi ścianami. Umożliwi to łączenie sal, ewentualnie
uzyskanie jednej większej powierzchni.
Przygotowania do inwestycji prowadzimy od kilku lat.
W 2019 roku zastępca burmistrza Włodzimierz Piątkowski
rozpoczął uzgodnienia ze stołecznym ratuszem, aby pawilon

wyłączyć z planowanej sprzedaży i przeznaczyć go na miejsce
użyteczności publicznej. Dzięki
temu budynek wrócił do zasobu
dzielnicy Bielany.
Projekt modernizacji uzgodniliśmy m.in. ze stołecznym
konserwatorem zabytków oraz
korzystaliśmy z rad artystów
i organizacji od lat współpracujących z naszym urzędem. W międzyczasie pozyskaliśmy środki
finansowe na prace budowlane,
a ZGN Bielany zajął się przygotowaniem procedury przetargowej na modernizację budynku.
Liczymy, że inwestycję uda się
zrealizować w przyszłym roku.
– Otwarcie Miejsca Aktywności Lokalnej na Kasprowicza
będzie dla mnie wielkim wydarzeniem. To jeden z pierwszych tematów, który podjęłam,
rozpoczynając kadencję radnej
jako Przewodnicząca Komisji
Kultury i Promocji. MAL będzie
pięknie służyć mieszkańcom
i twórcom – komentuje radna
Ewa Turek.

.
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Kulturalne miejsca

Jubileusz kulturalnej przystani Bielan
Tawerna „Gniazdo Piratów” działa na Bielanach od 20 lat. Przez ten czas na jej scenie wystąpiła niezliczona liczba artystów.
Lokal stał się nieoficjalnym lokalnym centrum kultury, które przyciąga mieszkańców nie tylko swoją wyjątkową atmosferą,
niebanalnym wystrojem, ale właśnie ofertą artystyczną.
REDAKCJA
„Gniazdo Piratów” jest najstarszą tawerną żeglarską w Warszawie. Mieści się przy ul. Ogólnej 5. Przekraczając próg lokalu,
odnosi się wrażenie, jakby przeniosło się w inny świat. Replika
starego żaglowca robi wrażenie
na niejednym gościu. Pod koniec
października tawerna obchodziła swój jubileusz. Emocji było,
co niemiara. Przez cztery dni
w lokalu wystąpiło 18 zespołów
i 7 solistów zaprzyjaźnionych
z tawerną.

Przez 20 lat
„Gniazdo Piratów”
odwiedziła niezliczona liczba artystów. W większości
w tawernie występowały zespoły
muzyczne z nurtu
szant i folku, ale
usłyszeć tam można również poezję
śpiewaną, bluesa,
country czy nawet
rocka.
Muzycy z całego kraju i z zagranicy chętnie bawią bielańską
publiczność. Muzykę na żywo
można tu usłyszeć 7 dni w tygodniu, przez cały rok. Każdy znajdzie coś dla siebie.
Oprócz licznych koncertów
w tawernie organizowane są

spotkania integracyjne, animacje dla najmłodszych piratów,
spotkania tematyczne czy uroczystości rodzinne. Otwartość
załogi jest doceniana przez gości, którzy z radością wracają na
pokład tawerny. Dbają o swoich
przyjaciół, służąc im pomocą.
W roku 2020 „Gniazdo Piratów” otrzymało nagrodę Firmy
Przyjaznej Społeczności Lokalnej podczas Gali Wolontariusza
Roku.
W czasach pandemii drzwi
„Gniazda Piratów” były otwarte
dla potrzebujących, a załoga szykowała obiady dla mieszkańców
naszej dzielnicy, dostarczając je
pod same drzwi. Załoga pomagała również seniorom w codziennych obowiązkach. Dzięki
swojej otwartości i determinacji
udało im się przetrwać ten trudny
czas.
Piraci z tawerny angażują
się w Finały Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy, organizują
koncerty charytatywne i festiwale muzyczne, współpracują z zaprzyjaźnionymi Fundacjami. To
miejsce to nie tylko klub, w którym można spędzić fajnie czas.
To społeczność przyjaciół, ludzi
serdecznych, o dobrym sercu.
W grudniu najmłodsi Piraci będą mieli okazję spotkać
w Tawernie Elfy, a może nawet
samego Świętego Mikołaja. Starsi natomiast, będą mogli przywitać Nowy Rok, przeżywając niezapomniany rejs.
Serdecznie zapraszamy do
Gniazda Piratów codziennie od
godz. 17:00, a także do śledzenia
profilu Tawerny Gniazdo Piratów na Facebooku.

FOT. ANDRZEJ MŁOCEK

.

Napraw sobie krzesło, czyli Otwarta pracownia
Otwarta pracownia stolarska
w ramach projektu „Mój
design” działa na Bielanach
przy ul. Wólczyńskiej 133.
Pod okiem profesjonalnego
stolarza każdy może zbudować
lub odnowić sobie sprzęty
domowe.
Otwarta pracownia to przestrzeń warsztatowa otwarta na
wszystkich pełnoletnich mieszkańców Bielan, niezajmujących
się profesjonalnie i zawodowo
stolarstwem, chcących pomajsterkować pod nadzorem
i wsparciem doświadczonego
stolarza w wyposażonej pracowni. W pracowni możemy nadać

nowe życie starym meblom, ale
nie tylko – można również stworzyć coś nowego i zrealizować
stolarskie marzenie.
– Do otwartej pracowni często przychodzi ktoś, kto np. ma
stary mebel – mówi Beata Olszewska z fundacji Cultura Memoriae, która prowadzi projekt.
– Często są to perły z czasów
PRL, które obecnie stają się coraz bardziej modne. Zdarza się,
że mają za sobą już pierwsze
szlifowanie czy wymianę tapicerek.
Prace prowadzone są pod
okiem pana Michała, doświadczonego stolarza. Mogą je wykonywać nawet osoby, które ze

stolarstwem nigdy wcześniej
nie miały nic wspólnego. – Pan
Michał jest cierpliwy, chętnie
pomaga, ale trzeba go słuchać
i uważnie wypełniać jego polecenia – mówi Beata Olszewska.
– Staramy się głównie pracować
z narzędziami ręcznymi, ale na
stanie znajdują się też urządzenia elektryczne. Najwięcej zużywa się papieru ściernego.
W pracowni znajdują się narzędzia ręczne takie jak strugi,
cykliny, dłuta i wiele innych.
Jest maszyna do szycia i wszystkie niezbędne narzędzia do zrobienia tapicerki. Dostępne są też
elektronarzędzia takie jak szlifierki, opalarki, frezarki, uko-

śnica czy zagłębiarka.
Zainteresowanie
Otwartą
Pracownią jest ogromne. Z tego
powodu w tym roku trzeba było
zrobić ograniczenie – do 25
godzin na osobę. Co ciekawe,
w większości z usług pracowni stolarskiej korzystają panie.
Na dziesięć osób średnio tylko
jedna to mężczyzna. – W większości przygotowują renowację
krzeseł albo foteli – mówi Beata
Olszewska. – Zdarzają się jednak też większe projekty. Przykładowo pewna para przygotowywała łóżeczko dla swojego
dziecka. Przychodzili na zmianę
– raz kobieta, raz mężczyzna.
W naszej pracowni powstała też

też np. szafka na wina.
Żeby przyjść na zajęcia, najpierw trzeba się zapisać. Najlepiej zrobić to, dzwoniąc pod
numer 886 529 922. Już podczas
pierwszej rozmowy można zdobyć informacje, jakie materiały
należy kupić i ułożyć sobie plan
pracy. Zapisy na kolejny miesiąc rozpoczynają się mniej więcej w połowie miesiąca.
Fundacja organizuje też
warsztaty stolarskie „Od zera do
fotela”. To okazja do stworzenia własnego mebla za pomocą
narzędzi ręcznych. „W ciągu
dwóch dni stworzymy konstrukcję fotela i tapicerowane siedzisko” – zapowiadają organizatorzy.

.
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Radiowo niejedno ma imię
W marcu 1938 r. mieszkańcy wsi Gać oddolnie przemianowali swoją miejscowość. Nowa nazwa nawiązywała do pobliskiej radiostacji
transatlantyckiej.
MATEUSZ NAPIERALSKI

P

rzy drodze z Wawrzyszewa do Mościsk – czyli
dzisiejszej ul. Arkuszowej
– w XVIII w. powstał niewielki,
prywatny folwark o nazwie Gać.
Najstarsza znana mi wzmianka
o jego istnieniu pochodzi ze spisu miejscowości parafii Babice
z 1789 r. Słowo „gać” według
słownika Witolda Doroszewskiego ma dwa znaczenia: „materiał
służący do gacenia” (okładania
ścian domu gałązkami, mchem,
sianem przed zimą dla ocieplenia) oraz „grobla z faszyny
lub drzewa” (faszyna to wiązka
gałęzi lub wiklinowych witek).
Moim zdaniem pochodzenie
nazwy folwarku było związane
właśnie z tą drugą definicją.
Na dawnych planach okolic
Warszawy możemy bowiem zauważyć, że obok Gaci znajdowała
się grobla, przecinająca strumień
(nazwany później Lipkowską
Wodą) i jego mokradła. Lokalizacja tej grobli pokrywa się
z końcowym odcinkiem obecnej
ul. Księżycowej, biegnącym prostopadle do ul. Arkuszowej.
Na kartach ksiąg metrykalnych parafii Babice znalazłem
określenia „Gorczewska Gaca”
(1793 r.) oraz „Gać Górcowska”
(1794 r.). Przydomki te świadczyły o przynależności osady do
dóbr ziemskich Górce. Później,
być może około 1818 r., Gać
stała się częścią majątku Opalin
vel Opaleń, o którym pisałem

szerzej w „Naszych Bielanach”
nr 8/2020. Śladem tej zmiany
własnościowej jest zapis „Gać
należąca do Opalenia” pojawiający się w jednym z babickich
aktów w 1819 r.
„Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego” podaje, że
w 1827 r. Gać liczyła 3 domy
i 40 mieszkańców. W latach 30.
XIX w. po wschodniej stronie
folwarku zaczęła rozwijać się
wieś-ulicówka o tej samej nazwie. „Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego” z kwietnia 1842
roku opublikowała opis majątku
ziemskiego Opalin, wymieniający budynki Gaci: dworek kryty
gontem, murowaną holendernię
(czyli ozdobną... oborę), sześć
drewnianych i krytych strzechą
chałup włościańskich oraz ponad
tuzin zabudowań gospodarczych
(stodół i chlewów). W jednym
z nich mieściła się karczma prowadzona przez Hila Jakubowicza
Libermanna. We wsi żyło wówczas kilkanaście rodzin, m.in.
Kajszczakowie,
Kordkowie,
Smolińscy, których potomkowie
mieszkają w tym rejonie po dziś
dzień.
Z biegiem lat Gać rozrosła
się także w stronę zachodnią,
w kierunku Mościsk, i na początku XX w. niemal połączyła
się z tą sąsiednią, starszą o kilka
wieków miejscowością. W przeprowadzonym sto jeden lat temu
spisie powszechnym odnotowano w Gaci 53 domy mieszkalne
i 356 mieszkańców.

„Wieś Floryanów, czyli Gać”
W dawnych czasach Gać nazywano również Florianowem.
Przykładowo, we wspomnianych
księgach babickiego kościoła
pod datą 30 marca 1811 r. odnotowano zgon Rozalii Boryczkowej, zmarłej we wsi „Floryanów
alias Gać”. Kim był ów Florian,
który dał osadzie swoje imię?
Myślę, że chodzi tutaj o szlachcica Floriana Znamierowskiego
herbu Gryf (żyjącego w latach
1761–1829), sędziego pokoju
i prezesa rady obywatelskiej
województwa mazowieckiego,
kawalera Orderu Św. Stanisława. Jak pisał profesor Marek
Wagner w książce „Górce. Historia i pamiątki”, Znamierowski
w marcu 1795 r. kupił od księżnej Joanny Sapieżyny majątek
Górce wraz z przyległościami.
W „Gazecie Warszawskiej” z 14
września 1816 r. tytułowano go
„dziedzicem wsi Górce i Gać”.
Wyroki ferowane przez sędziego
Znamierowskiego, szanowanego
przedstawiciela
warszawskiej
palestry, były często surowe, ale
zawsze sprawiedliwe.
Alternatywna nazwa wsi
utrzymywała się długo, przy
czym zapisywano ją na różne
sposoby. W skład majątku Opalin (luty 1863 r.) wchodziły m.in.
wieś Mościska oraz „wieś Floryanów, czyli Gać”. Ogłoszenie
z „Kurjera Warszawskiego” ze
stycznia 1877 r. informuje o wystawieniu na sprzedaż folwarku
„Florjanów vel Gać pod Warszawą”, w którym znajdował się

„wygodny dwór”. Na niektórych
starych mapach zastosowano
oboczną formę „Florianowo”.
W dokumentach z lat 30. XX wieku spotkałem nazwę „Floriany”.
Z kolei kapitan Marian Kajszczak ps. „Kuleczka”, żołnierz

wania mieszkańców radiofonią
(ponoć już wtedy połowa tamtejszych gospodarstw miała
radioodbiorniki), ale przede
wszystkim ze zobowiązującego
sąsiedztwa – otóż w latach 1922–
1923 na rozległej przestrzeni po-

» Folwark Gać, grobla i karczma na planie z 1829 r.
ŹRÓDŁO: Biblioteka Narodowa

Grupy Kampinos AK, wspominał, że urodził się w 1913 r.
w „Gaci-Florianowie”.
Uchwała o Radiowie
Nazwa Gać bywała przekręcana na „Gacie” i, jak łatwo się domyślić, kojarzyła się z pewnym
elementem garderoby. W marcu
1938 r. miejscowa rada gromadzka, przy pełnym poparciu
społeczności, podjęła uchwałę
o przemianowaniu wsi na Radiowo. Ta oddolna decyzja wynikała nie tylko z dużego zaintereso-

między Gacią a Babicami stanęło
10 potężnych, 128-metrowych
masztów antenowych Transatlantyckiej Radiotelegraficznej Centrali Nadawczej. Obiekt
ten, wraz ze stacją odbiorczą
w Grodzisku Mazowieckim, zapewniał łączność radiotelegraficzną („telegrafem bez drutu”)
z całym światem. Babicką radiostację uroczyście uruchomiono
17 listopada 1923 r., prezydent
RP Stanisław Wojciechowski
wymienił wówczas radiodepesze z prezydentem USA Johnem

Calvinem Coolidgem.
W wywiadzie dla dwutygodnika „Radio dla wszystkich”
w maju 1939 r. sołtys Radiowa
Szewczyk przyznał, że nazwa
Gać nie podobała się mieszkańcom i należało ją zmienić. „Radiowo” brzmiało chwytliwie,
nowocześnie,
symbolizowało
postęp technologiczny. Radny
Grędzicki z dumą uznawał widoczne z daleka maszty radiowe
za swoiste „godło” wsi. Władze
gromadzkie powymieniały tabliczki adresowe na domach;
trudno mi obecnie stwierdzić,
czy do wybuchu wojny nowa nazwa miejscowości doczekała się
urzędowego zatwierdzenia.
16 stycznia 1945 r. całą okolicą wstrząsnęły potężne eksplozje. Niemcy, w obliczu zbliżającego się frontu sowieckiego,
wysadzili w powietrze maszty
radiowe i towarzyszące im budynki techniczne. Taki był smutny koniec babickiej radiostacji,
wspaniałej inwestycji doby II
Rzeczypospolitej. W Lesie Bemowskim możemy natknąć się
na pozostałości fundamentów
nóg wielkich masztów, od kilku
lat figurują one w rejestrze zabytków.
Gromada Radiowo, z ostatecznie już ustaloną nazwą, została włączona do Warszawy
w 1951 r. w ramach dzielnicy Żoliborz. Granica miasta rozdziela
Mościska i Radiowo, jednak, co
ciekawe, przystanki autobusowe
„Mościska” znajdują się po warszawskiej stronie.

.
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Tajemnice stuletniego Lasku Bielańskiego – dziś Lindego (cz. 2)
Jego historia to początki naszej niepodległości odzyskanej w 1918 roku. Dawniej były to pola ćwiczeń wojsk rosyjskich „Bielańskie Wojenne Pola”, czyli poligon wojskowy w czasach zaborów. Były to nieużytki piaszczystych terenów. Władze miasta podjęły
więc decyzję o ich zagospodarowaniu. Pierwsza część artykułu została opublikowana w numerze „Nasze Bielany” 8/2022
ślenie zasługuje fakt, że zajmował środkową pozycję w lidze
okręgowej. Jak pamiętam w drużynie piłkarskiej byli Krzysztof
Baszkiewicz, później grał reprezentant Polski, świetny obrońca
Albin Midak i gracz o pseudonimie Piecyk. Każdy mecz to było
wielkie wydarzenie lokalne.

ADRIAN GAWERSKI
Na krótko przed wybuchem
Powstania
Warszawskiego
w naszym lasku zostali skoszarowani przez Niemców madziarzy
– Węgrzy, którzy szybko nawiązali kontakty z bielańczykami.
Niemcy natychmiast zmienili im
tę lokalizację. W połowie września 1944 okupanci w brutalny
sposób kazali nam opuścić nasze
mieszkania, skazując nas na wielomiesięczną tułaczkę, z której
wróciliśmy nie wszyscy na początku 1945 roku. Nasz „zagajniczek” poniósł niewielkie szkody,
kiedy na Bielanach gospodarzyli
okupanci.
Powróciliśmy do siebie na
Stare Bielany po 6 miesiącach
poniewierki. W tym czasie,
a szczególnie w latach 50. i 60.,
wiele się zmieniło wewnątrz tego
małego kompleksu. Od strony
ulicy Marymonckiej vis-a-vis
bramy wejściowej do obecnej
ul. Dewajtis powstał obóz Służby Polsce, w którym przebywali
pracujący przy odbudowie Warszawy junacy.
Kurczący się las
Natomiast brama przy ulicy
Twardowskiej i Cegłowskiej to
wejście na teren ogrodu Jordanowskiego, który powstał jako
jeden z pierwszych po wojnie
w Warszawie. Powierzchnia
leśna tego kompleksu zaczęła
ulegać znacznemu zmniejszeniu
w okresie budowy szpitala bielańskiego przy ulicy Marymonckiej i warsztatów remontowych
przy ulicy Barcickiej, oraz drugiej jezdni ulicy Kasprowicza
w kierunku huty. Inwestycje te
pomniejszyły powierzchnię le-

Oprócz sekcji piłkarskiej była również sekcja lekkoatletyczna, która
organizowała biegi
przełajowe po
lasku i w jego pobliżu dla seniorów
i juniorów. Stare
Bielany więc o wiele lat wyprzedziły
w tej konkurencji
Chomiczówkę.

ŹRÓDŁO: ARCHIWUM AUTORA

śną o 25%.
Również niewielkie uszczuplenie jego powierzchni nastąpiło przez budowę bloków mieszkaniowych o numerach 58 do 66
ul. Kasprowicza, w tym drugiej
jezdni i boiska piłkarskiego klubu PKS i Bielany (dziś parking
samochodowy). Warto tu wspomnieć, bo to boisko na piasku do
dziś przypomina obecną plażową
piłkę nożną rozgrywaną odkryw-

czo wtedy na Bielanach.
Las związany ze sportem
Boisko było na skraju lasku
o przepisowych wymiarach
i wymagało od zawodników
szczególnej kondycji z uwagi
na piaszczystą nawierzchnię.
Klub powstał z inicjatywy wielu
młodych mieszkańców Bielan
i Wawrzyszewa i miał swoich
zagorzałych kibiców. Na podkre-

W tych przełajach biegał na
pewno Jan Staniszewski, wielokrotny mistrz Polski na średnich
dystansach oraz chyba Kazimierz Kucharski – olimpijczyk
z Berlina. Pierwszy z nich reprezentował Ogniwo, a drugi klub
BOS.
Z wielkim sentymentem
wspominam te sportowe imprezy z lat 40. i 50., bo sam brałem
w nich udział, a szczególnie
w biegach juniorskich, kiedy
w przełaju laskowym zająłem
drugie miejsce za moim kolegą
z Wawrzyszewa Adamem Ciecierskim. Tradycja rozgrywek
w siatkówkę, które uprawiali
nasi starsi koledzy w czasie oku-

ŹRÓDŁO: ARCHIWUM AUTORA

pacji była w lasku kontynuowana
również po wojnie.
Kiedy na Barcickiej przy lasku
organizowano pierwsze na Bielanach liceum koedukacyjne (dziś
XXII Liceum Ogólnokształcące
José Marti), wróciły miłe wspomnienia i stare przyjaźnie. Była
to taka mała społeczność ludzi
bielańskich.
Na zakończenie
Nasz lasek na Starych Bielanach, choć nie ten sam co z cza-

sów mojej młodości, bo znacznie pomniejszony, dalej jednak
istnieje i rozrasta się wbrew
wszystkim, którzy go nie szanują, niszczą i zaśmiecają. Oby
nam się ostał na kolejne 100 lat.
Niech troskę o dalszy żywot lasu
przejmą obecni mieszkańcy Bielan.
Skądinąd po tak długim czasie
mógłby zostać on wpisany do
rejestru zabytków warszawskiej
zieleni.

.

Uczciliśmy ofiary Rzezi Marymontu
MICHAŁ MICHAŁOWSKI
ROCZNICE

FOT. S. KORZENIEWSKI
FOT. S. KORZENIEWSKI

Jak co roku uczciliśmy pamięć
mieszkańców Marymontu
oraz uciekinierów z innych
dzielnic zamordowanych przez
Niemców w czasie Powstania
Warszawskiego.
3 października przy pamiątkowym pomniku, który został
zbudowany w 2020 r., przy wejściu do XCIV Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Stanisława Maczka na Rudzie, spotkali
się kombatanci, samorządowcy,
przedstawiciele organizacji po-

zarządowych, szkolne delegacje
i wreszcie sami mieszkańcy, aby
wziąć udział w uroczystości poświęconej pamięci ofiar Rzezi
Marymontu. Przybyli złożyli
wieńce pod pomnikiem i oddali
hołd poległym.
Niemieckie zbrodnie w czasie
powstania nie ominęły także naszej dzielnicy. 14 i 15 września
1944 roku hitlerowcy dokonali
rzezi cywilów na Marymoncie.
Dziś nie ma już tych ulic, domów, podwórek. Wśród mieszkańców Marymontu i innych
części Bielan przetrwała jednak
pamięć o tych strasznych wrześniowych dniach, w których
Niemcy zamordowali blisko 400

osób.
– Niewątpliwie, największą
próbę miasto przeżyło 83 lata
temu w dobie Powstania Warszawskiego. W efekcie bohaterski zryw mieszkańców przeciwko jednej z największych potęg
wojskowych ówczesnego świata
legł u podstaw kolejnego odrodzenia się całej Rzeczypospolitej
– przemawiał podczas uroczystości burmistrz Grzegorz Pietruczuk. – Stoimy dzisiaj przed tym
pomnikiem oddającym hołd naszym sąsiadom z minionego czasu, z miasta, które po raz kolejny
wygrało w zapasach dziejowych.
Dziękuję świadkom tamtych
tragicznych dni, których jest już

coraz mniej i ich potomkom za
podtrzymywanie pamięci – mówił burmistrz.
Niewątpliwie cieszył fakt tak
licznej obecności młodzieży. Dla
nich to przecież taka żywa lekcja
historii. Spotkanie uświetniło
również przemówienie por. Józefa Kassyka, przewodniczącego
Bielańskiego Klubu Kombatanta. Modlitwę za poległych odprawił ksiądz prałat pułkownik
Bogusław Pasternak, kapelan
bielańskich kombatantów.
Uroczystość została zorganizowana wspólnie z organizacjami zrzeszonymi wokół Bielańskiego Klubu Kombatanta.
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Żeromski i jego ulica
1.
– Gdzie jesteś?
– Na Sokratesie?
Warto wiedzieć, aby nie popełnić podobnej gafy (nie był to
bowiem żart, niestety), co albo
kto stoi za nazwą bądź patronem
danej ulicy. Tu zaznaczyć wypada, że Sokrates nie był pisarzem
i wszystko o jego filozoficznych
dociekaniach wiemy z dialogów
jego ucznia Platona. Tego samego Platona, który wymyślił
Atlantydę…
2.
Stefan Żeromski urodził się
w Strawczynie (Kielecczyzna) dnia 14.X.1864, zmarł zaś
w dniu 20.XI.1925 w Warszawie. Ulica Żeromskiego istnieje
od roku 1928. Gdyby były inne
okoliczności, choćby zabory,
to bez trudu można sobie by
było wyobrazić ulice nazwane
od pseudonimów pisarza, czyli
Maurycego Zycha i Józefa Katerli, jakich używał, publikując
niektóre dzieła poza cenzurą carską, zwłaszcza w bardziej liberalnym zaborze austriackim.
3.
O nazwach ulic w sposób charakterystyczny
wypowiedział
się Olgierd Budrewicz, varsavianista już klasyczny, w swoim
słynnym Bedekerze warszawskim (wyd. 1966): „Po nazwach
ulic miast poznasz ustrój kraju,
w którym miasta te leżą, może
nawet zrozumiesz charakter narodu i nauczysz się jego historii”.
I dalej: „Przyszłe pokolenia będą
nas między innymi sądzić po nazwach ulic. Perspektywa w tym
samym stopniu zaszczytna, co
wymagająca odpowiedzialności”.
4.
Rip Van Winkle – tytułowy
bohater opowiadania Washingtona Irvinga z roku 1819 – został
magicznie uśpiony na dwadzieścia lat, aby po przebudzeniu odkryć, że nie jest już mieszkańcem
brytyjskiej kolonii, lecz obywatelem USA. W komedii Hibernatus z Louisem de Funèsem, choć
nie on grał tytułową rolę, pojawia się w roku 1969 odmrożeniec, który zamarzł 65 lat wcześniej na Grenlandii. Nie będę tu
streszczał, a raczej „spoilerował”
fabuły filmu, który nadal wart
jest obejrzenia. Do czego jednak zmierzam? Otóż w bardzo
wielu miejscach w Warszawie,
na Bielanach zaś w szczególności, w przeciągu ostatnich dekad
mnóstwo się zmieniło. A przede
wszystkim bardzo wiele przybyło budynków, obiektów i rozma-

itych konstrukcji, że o metrze nie
wspomnę.
Czyż zatem nie wypada zacząć od oficjalnej wizytówki
miasta, a w naszym przypadku
dzielnicy, jaką jest bez wątpienia
ratusz? Niech jednak piszą o ratuszu bez retuszu więksi znawcy
niż zwykły przechodzień, który
opisuje tutaj swoje impresje, aktualne wrażenia skonfrontowane
ze wspomnieniami. Zatem jeśli
się pomylę, to tylko dlatego, że
coś mi pamięć… dopisała.
I oto, gdybym był jednym ze
wspomnianych wyżej bohaterów, też bym był skonsternowany widokiem okazałego budynku
ratusza, który zarazem stanowi
dzielnicy centrum nie tylko administracyjne, ale zarazem kulturalne.
5.
Konrad Czarnocki, sekretarz
polskiego poselstwa (jak ongiś
zwykło się nazywać ambasadę)
w Szwecji, zabiegał przez wiele
lat o przyznanie Stefanowi Żeromskiemu Literackiej Nagrody
Nobla. Beneficjentem owych zakulisowych starań został polski
autor, który w przeciwieństwie
do Żeromskiego, nie budził
szczególnych kontrowersji ideowych ani politycznych, zwłaszcza od czasu wydania antyniemieckiego„Wiatru od morza”.
Chodzi naturalnie o Władysława
Stanisława Reymonta. Swoją
drogą, wiele osób nie wie bądź
nie zwraca uwagi na to, że nie
mamy na Bielanach ulicy Reymonta, lecz aleję Reymonta.
6.
Naprzeciw ratusza mieści się
Zespół Szkół numer 35, którego uczniowie być może do dziś
chyłkiem wyskakują podczas
przerwy do znajdującego się
trochę po przekątnej, po drugiej
stronie ulicy pawilonu „Radek”.
Z tym że teraz jest to sklep spożywczy, a w poprzednim tysiącleciu znajdował się tam bar o tej
samej nazwie. Frytki zamówione
podczas jednej przerwy można
było odebrać w trakcie następnej; przyrządzano je z ziemniaków świeżych i na miejscu obieranych. Oczywiście, nie było to
dla grzecznych uczniów… Ale
grzeczni wspomnienia mają nudne.
7.
Większości z nas – przez tzw.
„szkolne czytanie” (nader trafne określenie ukute przez profesora Janusza Sławińskiego),
czyli czytanie dla szkoły czy
w imieniu szkoły, a nie dla siebie
– myśl, aby o sięgnąć po jakąkol-

wiek książkę autorstwa Żeromskiego, wydaje się odstręczająca,
a jednak spróbuję coś pod koniec
tego felietonu polecić.
Tymczasem przytoczę prawdopodobnie
najsłynniejszy
w naszej literaturze przypis
odautorski, w którym komentuje Żeromski powód odstąpienia
od opisania sceny erotycznej
(o ile pamiętam, w ekranizacji
podobnych skrupułów nie mieli
realizatorzy). Ten szyderczy cytat pochodzi z powieści „Przedwiośnie” (pisownia oryginalna):
„Pruderia autora i głęboki szacunek wobec czytelnika(-czki),
a nade wszystko czołobitność
wobec superpruderii krytyka, nie
pozwala na przytoczenie szczegółów i perypetii tego wieczora,
które się dokonały w zamkniętym na klucz pokoju pani Laury.
Trudna rada! O szanowny(-a)
czytelniku(-czko) – nie żyjemy
w epoce wielkiej szczerości
mistrza odrodzenia i mistrza
wszystkich wieków Ludwika
Ariosta, który nie poskąpił sobie
i światu opisu szczęścia Ruggiera
i Alcyny w siódmej pieśni Orlanda Szalonego. Podówczas twórca
nie był zmuszony do wyrywania
najniezbędniejszej części swego pomysłu i wyrzucania go do
śmietnika. Dziś nie możemy iść
śladem wielkich ojców twórczości, czczonych powszechnie.
I tutaj, w tym poziomym
i przyziemnym uprzytomnieniu »Przedwiośnia« żywota,
najistotniejszy,
najzdrowszy,
najtęższy obraz przedwiośnia
i zdrową, tryskającą życiem treść
jego musimy zamknąć na klucz
i pozostawić niezdrowej, zepsutej, pełnej cynizmu domyślności
czytelnika(-czki)”.
8.
Pisałem o nowych budynkach, ale niekiedy powstają
w miejsce starych, które nadal
są obecne we wspomnieniu.
Nie mogę zatem nie wspomnieć
o poczcie przy ulicy Żeromskiego
17 i otaczających ją pawilonach,
które zniknęły przed paroma laty,
a w ich miejsce pojawił się okazały budynek mieszkalny. Zabudowa wciąż się podnosi wyżej
i wyżej, choć na szczęście tutaj
chyba nie wyłamuje się z rozsądnych proporcji, lecz na architekturze się nie znam.
9.
Jaką do czytania dziś bym
polecił pozycję omawianego
autora? Może tę, która ze zgrabnego tytułu jest bardziej znana,
niż z wnikliwej lektury do czego
zresztą przyczyniły się absurdal-
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ne obostrzenia cenzuralne sprzed
roku 1989. Mam na myśli wydany blisko sto lat temu, bo w roku
1923, esej „Snobizm i postęp”.
W „Snobizmie i postępie”
mowa jest o wielu sprawach
współczesnych, które budzą troskę autora, lecz ja skupię się na
wspomnieniu o tym, co nadal
jawi się jako aktualne. Chodzi
mianowicie o inwazję najniższej kategorii popkultury i jeszcze niższego lotu mass mediów.
Żeromski, rzecz oczywista, nie
używa tych współczesnych nam
określeń ani nawet w tamtych
czasach ukutego przez Witkacego słowa „spłyciarze” (od
płytkości i miałkości przekazu).
Popularna oferta kulturalna nie
powinna schlebiać wyłącznie gustom prymitywnym, bo w końcu
innych już nie będzie u odbiorców. Trzeba trzymać się mądrego środka.
Drugim tematem – dla Żeromskiego chyba o wiele ważniej-

Pożegnania
JOANNA
FABISIAK
POSEŁ NA SEJM RP
KOALICJA OBYWATELSKA

Jest takie miejsce w Tatrach,
które skłania do zadumy bez
względu na porę dnia, roku, pogodę, a nawet nastrój turysty. To
mała górska kapliczka na Wiktorówkach, a ściślej jej kamienne
ogrodzenie. Mały drewniany kościółek stoi na półce skalnej, jak
gdyby specjalnie dla niego przygotowanej w tym miejscu. Platformę okala naturalny mur, ze
ściekającym pośrodku strumyczkiem. Na głazach, tworzących
to osobliwe ogrodzenie, od lat
umieszczane są tablice wspominające ludzi gór, tych, co odeszli
nie w porę, za wcześnie. Nazwiska, ozdabiane gałązką kosówki
lub kwiatem szarotki, przypominają taterników, goprowców
– spieszących na pomoc nieznanym, a potrzebującym pomocy
turystom, którzy zakończyli swą
wędrówkę. Wspomnienia dotyczą tych, dla których góry okazały się niełaskawe, bo ośmielili się
zdobywać ich szczyty. Tabliczki
na Wiktorówkach to miejsce
wspomnień, ale i symbolicznego pochówku przede wszystkim
tych, którzy na zawsze zostali
gdzieś w lodach Alp, Himalajów

Rodzinie i Najbliższym,
wyrazy głębokiego współczucia
i kondolencje z powodu śmierci

Wyrazy głębokiego współczucia
oraz słowa wsparcia i otuchy

Pani BARBARZE JUSZCZUK

dla
Pani ALEKSANDRY ZIACH

Najszczersze wyrazy współczucia
z powodu śmierci
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Z powodu śmierci
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byłej Radnej i Przewodniczącej
Rady Gminy Warszawa - Bielany.

składają koleżanki, koledzy
i pracownicy bielańskiej oświaty
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Rada i Zarząd Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy

Kierownictwo i współpracownicy
Delegatury BAiSO w Dzielnicy Bielany

szym – jest walka o język, o polszczyznę piękną i czystą, bogatą
głównie bogactwem wyrazów
własnych i nowych, które tworzone są w zgodzie z jej duchem.
Polszczyzna oskrobana z lepkiego nalotu zbytecznych słów obcojęzycznych. Czy dziś nie jest
podobnie, że zalewa nas leksyka,
której odpowiedniki bez trudu by
można znaleźć? Swoją drogą, we
Francji tak właśnie się robi.
10.
Księgarnia imienia Krzysztofa
Kamila Baczyńskiego, pod numerem Żeromskiego 81, była dla
mnie miejscem wielu młodzieńczych odkryć literackich. Łezka
w oku się kręci, gdy wspomnę,
że za sprawą hiperinflacji w roku
1990 kupowałem tu książki za
bezcen. Ale za to dziś inflacja już
budzi zgrozę. W owej księgarni
był też dział antykwaryczny. Do
dziś pamiętam żal, jaki we mnie
wzbudziło to, że na później odłożyłem zakup pewnej powieści,

a wnet się okazało, iż ktoś mnie
ubiegł… Dopiero po latach udało
mi się zdobyć tę książkę.
Wywody te po części trącą
myszką, a nawet rażą naiwnością, lecz taki jest urok „płynnej
nowoczesności”, by żartobliwie
przywołać termin Zygmunta
Baumana.
11.
Latem roku 1914, w przededniu wybuchu Wielkiej Wojny,
która po dwudziestu latach okazała się dopiero pierwszą wojną światową (a obecnie trzecia
być może nadciąga, o ile już nie
trwa?), w Zakopanem, w którym od dłuższego czasu przebywał Stefan Żeromski, doszło do
jego spotkania z Józefem Konradem Korzeniowskim, czyli
angielskim pisarzem polskiego
pochodzenia, znanym na całym
świecie jako Joseph Conrad.
O nim i o jego bielańskiej ulicy
opowiem w następnym felietonie. ROBERT PAŚNICKI

.

Felieton Joanny Fabisiak

czy innych wielotysięczników.
Ludzie mówią – taka śmierć bez
sensu, ale czy każda inna ma
więcej sensu?
Niedawno
pożegnaliśmy
Janeczkę Piwek, bielańską zasłużoną i ofiarną „Siłaczkę” samorządową. Była łagodnie nieustępliwa w staraniach o poprawę
i rozwój małej „młocińskiej ojczyzny”. Znałam Jankę od lat
dziewięćdziesiątych, kiedy to ta
elegancka starsza pani zaczęła
prosić, a często także domagać
się należnych przywilejów dla
zaniedbanego infrastrukturalnie
osiedla. Miała w głowie gotowy
plan, co trzeba zrobić i w jakiej
kolejności. Miała też taką zdroworozsądkową wizję rozwoju
architektonicznego Bielan. Mówiła, że Młociny są ważne dla
całej Warszawy, bo to piękne
miejsce na budownictwo mieszkaniowe, a przecież stolica nie
ma go na północy za dużo. To
była prawda. Pani Janeczka swą
wszechstronną
działalnością
odcisnęła trwały ślad na ziemi
bielańskiej i to nie tylko na ukochanej, młocińskiej. Żegnali Ją,
w dniu pogrzebu, rzemieślnicy,
w których gronie pełniła wiele
ważnych funkcji, liczni sąsiedzi, wspominający życzliwość
i mądrość, samorząd Bielan
i wielu znajomych. Żegnaliśmy
oraz wspominaliśmy prawie stuletnią kobietę z przekonaniem,
że była nadal potrzebna i Jej
śmierć też była nie w porę.
Przedstawiłam dwie tak różne rzeczywistości, że czytelnicy mogą spytać, co je łączy.
Pozornie niewiele, może tylko
śmierć. To jednak zbyt uproszczona konkluzja. Ludzi gór i naszą bielańską „Siłaczkę” łączyło
przekonanie, że życie to zadanie

i wyzwanie, któremu trzeba podołać. Janka stawiała dalekosiężne i trudne do osiągnięcia cele.
Młodzi taternicy śmiało patrzą
w górę, marząc o zdobyciu szczytu, który tak dostojnie i dumnie
rysuje się na tle nieba, a na zaczepne pytanie, po co leziecie
w góry, odpowiadają – bo są.
Wielu was krytykuje, a wy idziecie do celu. Czasem wracaliście
zwycięzcami, czasem góra uczyła pokory i wracaliście z pochyloną głową, w której był już nowy
plan na zwycięstwo. Bywało,
że to góra odnosiła zwycięstwo
i zatrzymywała śmiałka w swych
objęciach na zawsze. Wówczas
my, przyjaciele, przynosimy
skalną tabliczkę na Wiktorówki.
Dla Pani Piwek także potrzebna
jest mała tabliczka, a może duża
tablica umieszczona na ścianie
urzędu bielańskiego, przypominająca kobietę, która pracy się
nie bała, która wyzwań też się
nie bała i która ludzi się nie bała,
nawet gdy ją krytykowali i dokuczali. Ona pięła się wyznaczoną
ścieżką do celu.
Podobne refleksje o tych,
którzy odeszli, będą nam towarzyszyły podczas nawiedzania
cmentarzy w dniu Wszystkich
Świętych. Będziemy wspominali i modlili się za bliskich
i znajomych. Podczas rodzinnych rozmów wspomnieniom nie
będzie końca. Opowiemy dzieciom i wnukom o ich większych
i mniejszych dokonaniach, bo
o zmarłych mówi się dobrze albo
wcale. Inspirowani zadumą nad
życiem i przemijaniem niech towarzyszy nam refleksja, że warto
zostawić świat nieco lepszym niż
był, gdy na niego przychodziliśmy.

.
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Zbieramy zgłoszenia do nagrody
Bielańskiego Wolontariusza Roku
Rada i Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy zapraszają
do udziału w organizowanym
co roku Konkursie pn. „Nagroda Bielańskiego Wolontariusza Roku”.
Głównym celem konkursu jest
uhonorowanie szczególnie wyróżniających się wolontariuszy,
organizacji oraz firm działających dla społeczności lokalnej
z terenu Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy, w 2022 roku.
Nagrody przyznane zostaną
w następujących kategoriach:
• Wolontariusz Roku,
• Organizacja przyjazna

wolontariuszom,
• Firma przyjazna społeczności
lokalnej,
• Inicjatywa społeczna roku,
• Szkoła promująca
wolontariat.
Zgłoszenia do tego zaszczytnego wyróżnienia przyjmowane
są do 8 listopada 2022 r.
Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie kompletnego, wypełnionego i podpisanego wniosku nominacyjnego
w jeden z poniższych sposobów:
• Dostarczenie (osobiste lub
pocztą tradycyjną) na adres:
Urząd Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy

Wydział Spraw Społecznych
i Zdrowia
ul. S. Żeromskiego 29
01-882 Warszawa
• Przesłanie skanu dokumentów
pocztą elektroniczną na adres
bielany.wsz@um.warszawa.
pl.
Kandydatury rozpatrzone zostaną przez Kapitułę powołaną
przez Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
Komplet druków dostępny jest
na stronie bielany.um.warszawa.
pl/-/nagroda-bielanskiego-wolontariusza-roku-2022.

ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW BIELAN
NA SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE
GAZOCIĄGU WARSZAWSKIEGO

8 listopada, godzina 17.00
Sala Widowiskowa Bielańskiego Centrum
Edukacji Kulturalnej
ul. Szegedyńska 9a

W planie spotkania m.in. omówienie trasy inwestycji, wstępnego
zakresu prowadzonych prac, harmonogramu projektu oraz zasad
bezpieczeństwa.
Serdecznie zapraszamy!

Gazociąg Warszawski to inwestycja realizowana przez Operatora Gazociągów
Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Realizacja przedsięwzięcia zwiększy bezpieczeństwo energetyczne Warszawy i gmin
ościennych. Oddanie gazociągu do użytkowania zaplanowano na 2025 r.
Gazociąg będzie przebiegać przez: Nieporęt, Jabłonnę, Warszawę (Białołęka,
Bielany, Bemowo), Łomianki, Stare Babice i Ożarów Mazowiecki.
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