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FOT. SPZZLO WARSZAWA-ŻOLIBORZ

Nowa przychodnia na Wrzecionie
W budynku przy ul. Przy Agorze znajdziemy Podstawową Opiekę Zdrowotną
dla dzieci i dorosłych, gabinety specjalistów, przestrzeń do rehabilitacji, a także
poradnię zdrowia psychicznego.
REDAKCJA
Droga do ogłoszenia przetargu nie była łatwa. Warunkiem rozpoczęcia budowy było
wyłączenie hydroforni, która
znajduje się w miejscu planowanej przychodni. W 2017 roku
zastępca burmistrza Włodzimierz Piątkowski zorganizował
spotkanie Zarządu Dzielnicy
z przedstawicielami wspólnot
mieszkaniowych
budynków
korzystających z przyłączy zlokalizowanych w hydroforni. Po
wielu latach udało się sfinalizować wykonanie nowych niezależnych przyłączy.

W 2019 roku działka została przekazana protokolarnie na
rzecz SPZZLO Warszawa-Żoliborz i ruszyły prace projektowe nowej przychodni. Cały
proces wydłużyły ograniczenia
finansowe i pandemia. Obecnie
nieruchomość jest objęta prawomocną decyzją o pozwoleniu na
budowę przychodni zdrowia.
– Nie było łatwo, ale się
udało! Mieszkańcy Wrzeciona
i Młocin zyskają nową przychodnię zdrowia, która jest tutaj
bardzo potrzebna – komentuje
Włodzimierz Piątkowski. – Istniało duże ryzyko, że jeżeli nie
uda się wybudować tu przychodni, to działka zostałaby

sprzedana i powstałby na niej
kolejny blok – dodaje.
– Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na budowę nowej przychodni przy
ul. Przy Agorze planowane
jest na przełom października
i listopada. Przewidywany zakres świadczeń zdrowotnych
obejmuje poradnie POZ dla
dorosłych, POZ dla dzieci, ginekologiczną, urologiczną oraz
rehabilitacyjną (sale fizykoterapii, kinezyterapii, ćwiczeń
indywidualnych, gabinet lekarski, pokój masażu). W przychodni planowane jest również
uruchomienie Poradni Zdrowia
Psychicznego (PZP) dla dzie-

Naturalna
polana „Hutnik”?
Radni są za!
czytaj na s. 9

ci, która będzie mieściła się
w wydzielonej części budynku,
z oddzielnym ciągiem komunikacyjnym, salą terapii grupowej, terapii indywidualnej
i pokojem obserwacyjnym. Plan
uruchomienia nowej poradni
PZP dla dzieci stanowi odpowiedź na ogromne zapotrzebowanie społeczne w tym zakresie
usług medycznych, szczególnie
istotnych w trudnych pocovidowych czasach – wyjaśnia
Małgorzata Zaława-Dąbrowska,
dyrektor SPZZLO Warszawa-Żoliborz.
Na realizację zadania wykonawca będzie miał dwa lata od
momentu podpisania umowy.

Bielański
brzeg
Wisły
czytaj na s. 8
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Nowe skrzydło Szpitala
Bielańskiego już gotowe
W nowej części szpitala znajdują się m.in. nowoczesny blok operacyjny oraz oddziały: intensywnej terapii, rehabilitacji i psychiatrii. Zgodnie z harmonogramem nowe skrzydło Szpitala Bielańskiego zostanie
otwarte do końca tego roku.
czytaj na s. 3

Przyjazna
zwierzętom
„Kocimiętka”
czytaj na s. 10

wydanie w wersji cyfrowej dostępne na stronie bielany.um.warszawa.pl/nasze-bielany

Ruszyły
Bielańskie
Dni Seniora
czytaj na s. 13
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W NUMERZE:

Felieton burmistrza

Stoimy przed wieloma
wyzwaniami

Wydarzenia

Jesień zaczynamy trudną sytuacją w całym kraju, która
niestety nie ominęła naszego miasta i naszej dzielnicy.
Niemniej staramy się realizować kolejne inwestycje,
wywiązywać z bieżących zadań, a przy tym nie
zapominamy o wsparciu najbardziej potrzebujących.
Oszczędności
W związku z rosnącymi cenami energii
i niepewną sytuacją ekonomiczną wdrażamy oszczędności energii w budynku urzędu
i podlegających nam jednostkach w dzielnicy. Ograniczamy temperaturę w pomieszczeniach, odłączamy urządzenia, które nie
muszą działać oraz optymalizujemy zużycie
energii i działanie oświetlenia. Na naszych
pływalniach również jest chłodniej. Ze
względu na ogromny wzrost kosztów musieliśmy obniżyć temperaturę wody o jeden
stopień. Jak widzą więc Państwo staramy się
szukać oszczędności wszędzie tam, gdzie są
możliwe.
Inwestycje w oświatę
Pomimo trudnej sytuacji finansowej i gospodarczej stale modernizujemy bazę oświatową. Chcemy, aby rodzice mogli posyłać
dzieci do placówek o wysokim standardzie,
bezpiecznych i jednocześnie przyjaznych
dzieciom. Zdajemy sobie sprawę, że w tym
temacie nadal jest wiele do zrobienia. We
wrześniu wprowadziliśmy do Wieloletniej
Prognozy Finansowej, czyli planu wydatków
na kolejne lata i dekady, wiele inwestycji w
tym zakresie m.in.: modernizację i adaptację

budynku szkolnego przy ul. Wrzeciono 24,
w tym rozbudowę poradni Psychologiczno-Pedagogicznej; remonty w Szkołach nr 293,
289, 223 i 53, a także modernizację kilku placów zabaw przy przedszkolach.
W sierpniu zwróciłem się do wiceprezydent Renaty Kaznowskiej z prośbą
o przyznanie środków na budowę nowego
budynku Przedszkola nr 240 im. „Polskich
Olimpijczyków” przy ul. Marymonckiej 34
w Warszawie. Wybudowane w 1950 roku
przedszkole jest już wyeksploatowane do
granic możliwości, a zarazem nie nadaje się
do rozbudowy. Razem z władzami Akademii Wychowania Fizycznego chcielibyśmy
wybudować nowy obiekt, który rozwiązałby
kwestie przepełnienia i ciasnoty. Zadanie zostało umieszczone w wykazie priorytetowych
zadań inwestycyjnych i liczymy na to, że uda
się je zrealizować w latach 2023–2024.
Święto seniorów
Koniec września to już tradycyjnie początek Bielańskich Dni Seniora, czyli najbardziej wyczekiwanego wydarzenia przez
starszą część naszej bielańskiej społeczności.
W tym roku zorganizowaliśmy dla Was ponad 80 różnych aktywności, w tym koncert,

FOT. M. SOKÓŁ

zajęcia sportowe, taneczne, spacery, pokazy
filmowe, prelekcje, warsztaty artystyczne
i komputerowe oraz wiele więcej.
Na zakończenie tegorocznych dni zagrają
dla Was koncert Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz ze wsparciem Warsaw String
Quartet. Harmonogram wydarzeń dostępny jest na stronie urzędu i w formie folderu
w Klubach Seniora. Serdecznie zapraszam
naszych seniorów do udziału!
Wielki powrót
I na zakończenie jeszcze pewna wiadomość, która na pewno ucieszy wielu mieszkańców. Szybowce wróciły na lotnisko Warszawa-Stare Babice! Próba ich uziemienia
się nie powiodła. Przypomnę, że 29 lipca
zarządca lotniska arbitralną decyzją wprowadził zakaz wykonywania lotów szybowcowych. Była to błędna decyzja i zabrałem
oficjalne stanowisko w tej sprawie. Zakaz
groził wstrzymaniem szkoleń, redukcją kadry
szkoleniowej, zwolnieniami i w rezultacie
zakończeniem chlubnej historii Aeroklubu
Warszawskiego.
Nie wyobrażam sobie nieba nad naszą
dzielnicą bez tych majestatycznych statków
powietrznych i bardzo dobrze, że wróciły!
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Ławka – fundament wygodnego miasta

Toma „Dyniolandia”

Nasze społeczeństwo się starzeje. Trend
ten szybko się nie zmieni. Choć z ławek korzystają nie tylko osoby starsze, to właśnie
one najbardziej ich potrzebują. Na pewno
wyprawa po zakupy na pobliski bazarek
będzie znacznie łatwiejsza, kiedy po drodze
znajdzie się miejsce pozwalające na odpoczynek przed podjęciem dalszej wędrówki. Z ła-
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Na szczęście ławki wracają do łask. Coraz
częściej mieszkańcy sprzeciwiają się ich usuwaniu przez zarządców terenów i domagają
się dostawiania nowych. Ławki montuje również miasto i nasza dzielnica. W kolejnym
roku przy bielańskich drogach, placówkach
oświatowych, placach zabaw oraz w parkach
zostanie ustawiona setka ławek. Zadanie realizowane będzie w ramach zwycięskiego
projektu z budżetu obywatelskiego. Głosowało za nim ponad tysiąc trzysta osób. Kolejne ławki pojawią się przy ul. Żeromskiego
i na placu Konfederacji.
Ludzie chcą ławek i te chęci okazują. Pytaniem więc nie jest, „czy stawiać ławki”, ale
raczej „jak wiele i gdzie”. A jeśli ławka staje
się przestrzenią nieodpowiedniego zachowania, należy szukać rozwiązania problemu
u jego źródła. Bo strata ławki to strata dla lokalnej społeczności.
MICHAŁ MICHAŁOWSKI

.
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Przedsiębiorcy

Felieton naczelnego

wek chętnie korzystają też rodzice z małymi
dziećmi. Młode mamy mają gdzie przysiąść,
kiedy ich pociechy bawią się na placu zabaw
lub gdy niemowlak domaga się nakarmienia.
Ich obecność doceniają również biegacze
oraz rowerzyści, którzy będą potrzebowali
złapać oddech po większym wysiłku.
Na wielu osiedlach niestety brakuje ławek.
Lub są usuwane. I czasem o ich usunięcie
starają się sami mieszkańcy, którzy są zmęczeni przesiadującym na nich „osiedlowym
elementem”. Liczą, że jeśli znikną ławki, to
zniknie też i element. Tak właśnie usunięcie
ławek z podwórka tłumaczyła mi mieszkanka jednego z wrzeciońskich bloków, którą
spotkałem podczas zbierania materiałów do
poprzedniego numeru. Jak pozbawienie się
podstawowej infrastruktury miałoby rozwiązać ten problem, nie wiem. Bo problem nie
leży w ławkach.
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Zielone podwórko? Możemy

Kwiaciarnia Kocimiętka

Ławki to nieodłączny element miejskiej
przestrzeni. Są nie tylko użyteczne, ale
mają walory estetyczne i ubogacają
wizualnie okolicę. Wygląda na schludniejszą i lepiej zagospodarowaną. Z ławek
korzystamy wszyscy. Niekiedy w sposób
nie do tego przeznaczony. Niemniej warto
w nie inwestować, szczególnie tam, gdzie
ich wyraźnie brakuje. Bo każdy z nas
potrzebuje w pewnym momencie usiąść,
częściej niż się nam wydaje.
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Nowe skrzydło Szpitala Bielańskiego już gotowe
W nowej części szpitala znajdują się m.in. nowoczesny blok operacyjny oraz oddziały: intensywnej terapii, rehabilitacji i psychiatrii.
Inwestycja za blisko 200 mln zł jest w całości finansowana z budżetu m.st. Warszawy. Zgodnie z harmonogramem nowe skrzydło Szpitala
Bielańskiego zostanie otwarte do końca tego roku.
Jak podkreśla Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy,
budowa nowej części Szpitala
Bielańskiego zakończyła się
w niespełna dwa lata.
– W nowym pięciokondygnacyjnym skrzydle szpitala
o powierzchni blisko 10 tys. m2
znajduje się blok operacyjny z 10
salami, oddział intensywnej terapii, oddział psychiatrii dla dorosłych, oddział rehabilitacji, laboratoria, centralna sterylizatornia.
Zgodnie z harmonogramem do
końca tego roku planujemy zakończyć całość inwestycji oraz
przenieść pacjentów i uruchomić
działalność medyczną w nowym
skrzydle – informuje prezydent.

Rozbudowa
i modernizacja
Szpitala Bielańskiego są w całości
finansowane
z budżetu miasta
– koszt inwestycji
to 196 mln zł.
Obecnie trwają wewnętrze
odbiory, próby systemów instalacyjnych oraz wyposażanie
obiektu. W połowie września
rozpoczną się odbiory Straży Pożarnej i kolejne, które potrwają
od 2 do 3 miesięcy.

– Dzięki nowo wybudowanej
części Szpital Bielański, który
jest największym samorządowym szpitalem w stolicy, rozszerzy swoją działalność medyczną
i będzie również jednym z najnowocześniejszych i najlepiej wyposażonych podmiotów – mówi
Ewa Malinowska–Grupińska,
przewodnicząca Rady m.st. Warszawy.
– W ramach inwestycji równolegle trwają postępowania
przetargowe na dostawę wyposażenia sprzętu medycznego, mebli
i akcesoriów do nowego budynku, na co miasto przeznaczyło
blisko 70 mln zł – podkreśla Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.
Modernizacja i rozbudowa
szpitala są realizowane w nowoczesnej technologii cyfrowego
modelu 3D i powstają zgodnie
z zasadami BIM – Building Information Modeling.
To innowacyjny sposób projektowania, realizowania oraz
zarządzania, który umożliwia na
każdym etapie inwestycji dostęp
do cyfrowego modelu 3D obiektu z użyciem platformy komunikacyjnej.
Wykonawcą inwestycji jest
konsorcjum firm STRABAG Sp.
z o.o. (lider) i Ed. Zueblin A.G.,
inwestorem jest m.st. Warszawa,
inwestor zastępczy to Miejskie
Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. UM

» Wizytacja nowego skrzydła Szpitala Bielańskiego z udziałem prezydenta Rafała Trzaskowskiego i wiceprezydent Renaty Kaznowskiej

.

Postępy w remoncie ul. Jarzębskiego
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
Remontujemy ul. Jarzębskiego. Wymieniliśmy już krawężniki na znacznym odcinku
oraz rozebraliśmy dotychczasowe płyty chodnikowe
w kilku miejscach. Prace
brukarskie potrwają jeszcze
co najmniej półtora miesiąca,
dopiero potem zostanie wymieniona nawierzchnia.
Ul. Jarzębskiego łączy Piaski
ze Starymi Bielanami, prowadzi
bezpośrednio do Urzędu Dzielnicy Bielany. Aby poprawić
bezpieczeństwo, trzy lata temu
między jezdniami ul. Jarzębskiego zamontowaliśmy wyspy z prefabrykatów. Chodziło
o uniemożliwienie kierowcom
wyprzedzania w rejonie przejść
dla pieszych. Natomiast jesienią
2020 roku, w ramach programu
„SOWA – oświetlenie zewnętrzne”, wymieniliśmy oświetlenie,
wstawiając nowe słupy i montując na nich ledowe lampy.
W tym roku rozpoczęliśmy

FOT. E. LACH/UM

kolejne działania na tej ulicy.
Związane są z remontem chodników i nawierzchni, mocno już
wyeksploatowanych. Poprawi
się bezpieczeństwo i komfort
uczestników ruchu, zaś wizualnie ul. Jarzębskiego upodobni
się do odnowionej w 2020 r. al.
Zjednoczenia, której jest naturalnym przedłużeniem w kierunku osiedla Piaski.
Prace rozpoczęły się na początku września. Prowadzone
są najpierw po stronie zachodniej ulicy. Wykonawca, firma
Balzola, na znacznym fragmencie wymienił tam krawężniki.
Od rejonu przystanku „Bielany
– Ratusz 03” do wjazdu pod
blok G. Daniłowskiego 8 zdjął
stary chodnik i przygotował
już podbudowę pod nowe płyty. Obecnie skupia się na rozbieraniu chodnika na dalszym
fragmencie w kierunku ul. W.
Broniewskiego. Na jezdni natomiast zdemontowane zostały
częściowo progi zwalniające
i wyspy. Było to konieczne
już teraz ze względu na roboty
brukarskie przy krawężnikach

Powstaje Skwer
Marymonciak
Urząd Dzielnicy Bielany podpisał umowę na zagospodarowanie niewielkiego skweru pomiędzy ulicami Bohdziewicza
a Łomiańską. Nowe miejsce do
wypoczynku ma być gotowe
na początku grudnia.

FOT. ZDM

i nieznaczne zwężenie jezdni.
Po wyremontowaniu chodników po zachodniej stronie
ulicy (pod koniec października) wykonawca przeniesie się
na drugą stronę. Po wymianie
chodników oraz wyłożeniu
zjazdów do garaży i na osiedlowe parkingi nową kostką po obu
stronach ulicy, zaplanowane zostanie weekendowe zamknięcie
ulicy na czas układania nowej
nawierzchni. Asfaltowanie poprzedzi wymiana azyli na przejściach dla pieszych. Przy okazji
uspokajamy – pozostawimy

zatokę parkingową na wysokości budynku urzędu dzielnicy
i znajdujące się obok dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
O kolejnych etapach i związanej z nimi organizacji ruchu
będziemy informować na bieżąco. Termin zakończenia remontu ul. Jarzębskiego pod szyldem
„frezowania plus” (obejmującego naprawę nawierzchni kilku
innych ulic do grudnia 2022 r.)
to koniec tego roku.

.

Zakres prac obejmuje prace
rozbiórkowe, w tym usunięcie
płyt i nawierzchni znajdującej
się na terenie skweru; przygotowanie gleby pod nowe nasadzenia; wytyczenie ciągów pie-

szych; wykonanie dwóch miejsc
parkingowych dla osób niepełnosprawnych, a także montaż
małej architektury (m.in. ławki),
oświetlenia i systemu nawadniającego.
Wśród nasadzeń pojawią się
m.in. drzewa (wiśnia piłkowana), a także krzewy, trawy
ozdobne, byliny i pnącza, tj. tawuła szara, liatra kłosowa, trześlica modra, szałwia i winorośl
amurska. BF

.
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Lisiecki: mentalnie ciągle jestem radnym dzielnicy
ROZMAWIAŁ MICHAŁ MICHAŁOWSKI
Jak ocenia Pan rozwój Warszawy
z ostatnich kilku lat? Miasto jest
m.in. doceniane w rankingach
i badaniach za podnoszenie
poziomu bezpieczeństwa na
drogach, rozwój infrastruktury
rowerowej czy poszerzanie
terenów zielonych.
Paweł Lisiecki, poseł na Sejm RP:
Niewątpliwie Warszawa się zmienia.
Są obszary, gdzie zmienia się na lepsze,
ale są też obszary, gdzie się nie zmienia, gdzie jest stagnacja albo następuje
regres, choć tych ostatnich obszarów
jest mniej.
Rzeczywiście następuje rozwój infrastruktury rowerowej i to bardzo dobrze. Pojawiają się nowe możliwości
dla osób, które korzystają z roweru jako
środka transportu lub sposobu na uprawianie sportu i rekreacji.
Czasami jednak mam wrażenie, że
powstawanie infrastruktury rowerowej
służy bardziej do zwalczania kierowców niż do promowania korzystania
z rowerów. I tutaj jest problem, bo co
to za przyjemność jechać rowerem po
kontrapasie, który prowadzi po ruchliwej ulicy? Nie jest to również według
mnie bezpieczne.
Poszerzanie terenów zielonych to
bardzo dobry trend. Sadzenie nowych
drzew i krzewów oraz wyznaczanie
nowych trawników jest ruchem we
właściwym kierunku, ponieważ mieszkańcy miasta bez zieleni nie są w stanie
normalnie egzystować.
Z drugiej jednak strony lepiej by
było, gdyby władze miasta lepiej chroniły dotychczasowy drzewostan i ograniczały jego wycinkę niż w miejsce wyciętych drzew sadziło nowe. Jest wiele
miejsc, gdzie wycina się dotychczasowe drzewa, chociaż można by tego
uniknąć. A nowe nasadzenia nie mają
jeszcze takich właściwości jak stary
drzewostan.
Jakie problemy Pańskim zdaniem
trapią miasto? Z jakimi sprawami
zgłaszają się do Pana mieszkańcy?
Mieszkańcy zgłaszają się w sprawach mieszkaniowych. Są to osoby,
które chcą wynająć mieszkanie od miasta. Wiele osób oczekuje w kolejce na
pomoc mieszkaniową ze strony miasta.
Są też osoby, które chcą wykupić zamieszkiwane przez siebie od kilkudziesięciu lat mieszkania.
Wśród problemów poruszanych
przez mieszkańców są sprawy związane z ograniczaniem przez władze miasta komunikacji miejskiej. Jest to problem, ponieważ z jednej strony władze
Warszawy ograniczają możliwość poruszania się samochodem po mieście,
aby zamiast tego korzystać z komunikacji miejskiej, a z drugiej strony ograniczają liczbę kursujących autobusów.
Co ciekawe, specyfika problemów
zgłaszanych przez mieszkańców zależna jest w dużej mierze od dzielnicy,
w której mieszka osoba zgłaszająca
problem. Inne problemy mają mieszkańcy Śródmieścia, którzy narzekają
na zbyt duży hałas i natężenie ruchu,
a inne problemy zgłaszają mieszkańcy
Białołęki, którzy skarżą się na to, że
szkoły są przepełnione. Jeszcze inne
problemy mają mieszkańcy Bielan czy
Pragi.

Jednym z problemów, które
poruszał Pan w swojej kampanii
wyborczej, była kwestia
uregulowania gruntów pod
budynkami spółdzielczymi. Jak
obecnie wygląda sytuacja w tej
sprawie? Jakie działania podjął
Pan celem rozwiązania tego
problemu?
Sprawa nieuregulowanych gruntów pod budynkami spółdzielczymi
trwa już ponad kilka dekad, a władze
Warszawy ewidentnie nie są zainteresowane rozwiązaniem tego problemu,
w związku z czym cierpią mieszkańcy
budynków spółdzielczych, którzy nie
mogą ani wyodrębnić swoich lokali,
ani założyć dla nich ksiąg wieczystych.
Wartość takich lokali jest o 20% niższa
na wolnym rynku, ponieważ nie można
ich nabyć na kredyt z banku, a jedynie
za gotówkę.
W tej sprawie powołaliśmy Zespół
Parlamentarny ds. Uregulowania Gruntów pod Budynkami Spółdzielczymi,
który współpracuje z Ministerstwem
Rozwoju i Technologii. Celem współpracy jest stworzenie projektu ustawy, który ureguluje te kwestie. Są już
pierwsze propozycje rozwiązania tego
problemu.

Wśród problemów
poruszanych przez
mieszkańców są
sprawy związane
z ograniczaniem
przez władze miasta komunikacji
miejskiej.
FOT. ARCHIWUM PRYWATNE

Jakiś czas temu grono
stołecznych samorządowców
przedłożyło do Sejmu projekt
zmiany ustawy o samorządzie
warszawskim. Czy może nam
Pan powiedzieć, jak wygląda
obecnie jego procedowanie i co
istotnego, w przypadku wejścia
proponowanych zmian w życie,
zmieniłoby się w funkcjonowaniu
miasta?
Projekt początkowo trafił do Komisji
Petycji, która uznała, że się nim nie zajmie, ponieważ zdaniem jej członków
powinien trafić do Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Natomiast prezydium tej Komisji
uznało, że warto zająć się projektem
i wystąpiło w tej sprawie m.in. do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Obecnie czekamy na opinie tych instytucji, aby podjąć prace.
Sam projekt jest ciekawą próbą decentralizacji władzy w Warszawie
poprzez danie poszczególnym Dzielnicom większych kompetencji. Dzięki
temu podejmowanie dużej części decyzji w ramach m.st. Warszawy odbywałoby się bliżej mieszkańców.

Podczas swojej pracy poselskiej staram się trzymać kontakt z mieszkańcami,
którzy w większości przypadków poruszają sprawy związane z samorządem
– mówi Paweł Lisiecki, poseł na Sejm RP (Prawo i Sprawiedliwość).
Coraz częściej mówi się o
trudnych relacjach na linii
rząd i parlament a samorządy
terytorialne. Jak Pan to widzi
z perspektywy osoby, która była
po obu stronach tej barykady?
Jak zwykle w takich sytuacjach pewne niedopowiedzenia urastają do takiej
rangi, że strony sporu odchodzą od
stołu rozmów i zaczyna się wzajemne
oskarżanie w mediach. Zresztą w części przypadków chodzi o to, aby dana
sprawa wybrzmiała medialnie.
Tymczasem rozmowy między stroną
rządową i samorządową odbywają się,
a pomysły rządowe są konsultowane
także z samorządami, w których rządzi
opozycja parlamentarna. Oczywiście
nie jest tak, że wszystkie postulaty samorządów da się spełnić, ale proszę mi
wierzyć, że zdanie samorządu jest brane pod uwagę.

Przeszedł Pan długą drogę:
chłopak z Pragi, radny i burmistrz
dzielnicy, aż wreszcie dostanie
się do Sejmu. Jak z perspektywy
czasu ocenia Pan swoje
działania na rzecz miasta i jego
mieszkańców? Czy nie tęskni Pan
za pracą w samorządzie?
Praca poselska a praca w samorządzie to dwie różne sprawy. W Sejmie
jest więcej działań ogólnych i pracy,
której efektów tak szybko się nie zobaczy. Praca w samorządzie natomiast
pozwala na szybkie ujrzenie efektów
działań i pozwala być bliżej ludzi.
Podczas swojej pracy poselskiej staram się trzymać kontakt z mieszkańcami, którzy w większości przypadków
poruszają sprawy związane z samorządem (sprawy mieszkaniowe, miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, remontów budynków

i dróg). Dzięki temu do końca z samorządu nie odszedłem, a niektórzy koledzy nawet zarzucają mi, że mentalnie
ciągle jestem radnym dzielnicy.
Ostatnio żegnał Pan z nami lato
na Bielanach. Jak podoba się
Panu nasza dzielnica? Czy Bielany
są ładniejsze od Pragi?
Bielany to piękna dzielnica, w której
łączy się przeszłość z teraźniejszością.
Podobnie jest z Pragą. Podobieństw jest
więcej. Praga tak jak Bielany to była
dzielnica w dużej mierze robotnicza,
chociaż trochę bardziej nowoczesna.
Zresztą w Warszawie najpiękniejsze
jest to, że wszystkie dzielnice mają
swoją niepowtarzalną historię i klimat.
Podobnie jest z Bielanami i Pragą.

.
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Nadesłane do redakcji

Prezydent m.st. Warszawy informuje,

Zielone podwórko? Możemy zrobić to sami
Zawsze wydawało mi się, że kwestia zieleni jest przez ludzi traktowana po macoszemu.
Niby każdy lubi otoczenie przyrody, ale jak przychodzi co do czego, ważniejsze są miejsca
parkingowe, dojazd itd., a każdy, kto twierdzi inaczej wyzywany jest od „ekoterrorystów”.
PATRYK BERNARDELLI
Dlatego gdy moja spółdzielnia mieszkaniowa wywiesiła informację o planowanym spotkaniu poświęconym zagospodarowaniu zieleni między blokiem,
w którym mieszkam i sąsiednim, nie spodziewałem się tłumów. Jednak ku mojemu
zaskoczeniu przyszło na nie ponad 40 osób!
Żeby lepiej uwypuklić skalę wydarzenia,
dodam, że na spotkanie tzw. komitetu domowego obejmującego te dwa bloki (i jeszcze
dwa kolejne) przyszło raptem 9 osób.
W trakcie spotkania padło bardzo wiele
słów m.in. na temat tego, jak drzewa ograniczają dopływ światła do mieszkania. Tylko
że o dziwo tym razem nie były to głosy rozżalonych agentów nieruchomości, którzy nie
mogą przez to sprzedać mieszkania, lecz głosy zrozpaczonych mieszkańców, którzy nie
mogą już wytrzymać w swoich mieszkaniach
z gorąca. Co więcej, widać było, że miesz-

kańcy są do okolicznych drzew przywiązani. Opowiadali o tym, jak sami je podlewali
i jak stare one są. Właściwie każda informacja o konieczności wycinki (spowodowanej
np. tym, że ktoś nie znając przepisów, posadził drzewo za blisko bloku) spotykała się
z oburzeniem, a każda informacja o możliwości nowych nasadzeń spotykała się
z wiwatami. Coś niesamowitego! W tak
wielu bardzo prozaicznych kwestiach jak
np. montaż dodatkowych stojaków na rowery głosy sąsiadów są podzielone, ale
w przypadku nowych drzew wszyscy mówili jednym głosem – Tak! Sadzimy! Powiem
więcej, w trochę mniejszej już grupce dogadaliśmy się ze spółdzielnią mieszkaniową,
że w czynie społecznym przekopiemy teren
zielony, aby można tam było zasadzić łąkę
kwietną (red. sąsiedzkie sadzenie łąki kwietnej odbyło się w ostatnią sobotę września).
Inną rzeczą, na którą zgodzili się wszyscy
mieszkańcy jest odbetonowanie podwórka.
To wszystko pokazuje, że coraz więcej ludzi

zdaje sobie sprawę z tego, jak zieleń wpływa
na ich codzienne funkcjonowanie i jest ona
dla nich coraz ważniejsza. Niestety zgodnie
z informacjami ze spółdzielni odbetonowanie placu między blokami to koszt ponad stu
tysięcy złotych i nie da się tego zrobić samemu. Dlatego bardzo żałowaliśmy, że program „Bielańskie Rewolucje Podwórkowe”
realizowany przez dzielnicę nie dotyczy terenów spółdzielczych. Mnożące się świetne
przykłady realizacji tego programu takie jak
np. podwórko przy Starej Baśni 3 czy Wrzecionie 28, 30, 32, 34 i 36 pokazują, że realizowany od 2017 r. program był strzałem
w dziesiątkę i byłoby wspaniale, gdyby mógł
być nie tylko kontynuowany, ale również
rozszerzony na kolejne tereny. Zapewne to
m.in. dzięki temu programowi w ostatnim
sondażu „Gazety Wyborczej” zadowolonych
z życia na Bielanach było aż 67% mieszkańców (to wynik drugi po Wilanowie!).

.

że na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy (ETO) eto.um.warszawa.pl oraz na stronie internetowej miasta stołecznego Warszawy um.warszawa.
pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego
Warszawy, zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanym przetargu ustnym nieograniczonym
na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Warszawie w dzielnicy Bielany przy ul. J.
Słowackiego 108, oznaczona jako działka ewidencyjna nr
14/9 o powierzchni 6152 m2 w obrębie 7-04-13, stanowiąca
własność m.st. Warszawy, uregulowana w księdze wieczystej
KW nr WA1M/00286471/4.
Przetarg odbędzie się 26 października 2022 r.
o godz. 11:00 w siedzibie Biura Mienia Miasta i Skarbu
Państwa Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
przy ul. T. Chałubińskiego 8, sala nr 40 (antresola)
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca przeprowadzenia przedmiotowego przetargu.
Informacje o gruncie można uzyskać w Wydziale Zbywania
Nieruchomości m.st. Warszawy Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przy ul.
T. Chałubińskiego 8 (antresola) oraz pod nr tel. 22 443 21
70, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00, a ponadto
z aktualną ofertą przetargową nieruchomości miasta stołecznego Warszawy można zapoznać się na stronie internetowej
um.warszawa.pl/nieruchomosci.
Mapa:
http://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=nieruchomosci

Wrzeciono i Brzeziny z nowymi
samorządami mieszkańców
We wrześniu odbyły się wybory do Samorządu Mieszkańców
Wrzeciono i Samorządu Mieszkańców Brzeziny. Mieszkańcy wybrali swoich nowych przedstawicieli, którzy już zaczęli pracę na rzecz
swoich osiedli.
Samorząd Mieszkańców jest
jednostką pomocniczą niższego
rzędu w Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy. Członkowie samorządu wybierani są przez mieszkańców i pełnią swoje funkcje
społecznie. Do zakresu działania
samorządu należy podejmowanie inicjatyw, opiniowanie i składanie wniosków we wszystkich
sprawach o znaczeniu lokalnym.
W skład Samorządu Mieszkańców Wrzeciona weszli:
Bartosińska Marta, Bochenek
Krzysztof, Kaszczuk Agnieszka,
Madej Marzena, Ołdakowska
Anna, Perzyna Krzysztof, Szwed
Małgorzata, Świderski Marek,
Tonderska Narcyza oraz Wojciechowska Maria. Teren działania
samorządu to obszar ograniczony ulicami: J. Kasprowicza, Przy
Agorze, Marymoncka i T. Nocznickiego.
Do Samorządu Mieszkańców
Brzezin wybrani zostali: Celejewski Jerzy, Kalinowska Ewa,
Komorek Irena, Melon Felicja,
Owczarek Grażyna, Putz Jakub,
Soliwoda Marzena, Szymanek
Paweł, Wasielkiewicz Dorota
i Żyliński Maciej. Teren działania samorządu to obszar ograniczony ulicami: Przy Agorze,
Marymoncka, S.B. Lindego oraz

Jak poruszać się po metropolii
warszawskiej?

FOT. H. TURLEJSKI

Konsultacje społeczne:
22 września – 12 października 2022
FOT. H. TURLEJSKI

J. Kasprowicza.
– Bardzo się cieszę, że coraz
więcej mieszkańców chce działać i współdecydować o sprawach swojej najbliższej okolicy.
Wszystkim członkom osiedlo-

wych samorządów życzę powodzenia i liczę na współpracę na
rzecz naszej dzielnicy – komentuje burmistrz Grzegorz Pietruczuk.

.

REDAKCJA

Szczegóły: omw.um.warszawa.pl

Wydarzenia

NASZE BIELANY

październik 2022 | 7
FOT. S. KORZENIEWSKI

Żegnaj lato...
Letni sezon kulturalny pożegnaliśmy
hucznym piknikiem „Żegnaj Lato na
Bielanach”! Gwiazdą wieczoru był zespół
Pectus, którego koncert przyciągnął tłumy.
Nasza wieloletnia tradycja spotkań na
bielańskim serku żyje dalej.
MICHAŁ MICHAŁOWSKI
Podobnie jak na powitaniu
lata sprzed kilku miesięcy, na
wydarzeniu nie zabrakło atrakcji dla osób w każdym wieku.
W specjalnie urządzonych strefach – edukacyjnej, kulturalnej,
sportowej, ekologicznej i zdrowia
– przygotowane były przeróżne
zabawy, animacje oraz konkursy
z nagrodami.
Na pikniku nie mogło zabraknąć służb. Nasi bielańscy strażacy poza wozem strażackim pokazali specjalistycznego robota
i masywnego drona, którego
przeloty nad serkiem wywoływały u zebranych ogromne emocje.
Kolejka
zainteresowanych
ustawiła się do namiotu Wojsk
Obrony Terytorialnej, gdzie terytorialsi opowiadali o swojej
służbie i zaprezentowali wyposażenie pojazdu bojowego.
Mieszkańcy mieli także okazję
porozmawiać ze swoimi przedstawicielami w radzie dzielnicy
i radzie miasta, którzy tłumnie
pojawili się na ostatnim letnim
pikniku.
Spragnieni kulinarnych do-

znań mogli odpocząć i posilić się
w strefie food trucków i relaksu.
– Żegnaj Lato to nasze duże
bielańskie święto, w którym
brała udział cała społeczność
dzielnicy, bo każdy i mały i duży
znalazł coś dla siebie w trakcie
tego wydarzenia. Cieszę się, że
tegoroczna edycja wypadła wyjątkowo spektakularnie, o czym
świadczy ogromna ilość uczestników pikniku i zachwycona
publiczność na koncercie, która
nie pozwalała artystom zejść ze
sceny – komentuje Katarzyna
Potapowicz, zastępca burmistrza
dzielnicy Bielany.
Na pożegnanie lata na bielańskiej scenie wystąpiło wielu artystów mniejszego i większego
formatu.
Koncerty rozpoczęły się od
występu laureatów konkursu JoséSong, którzy wykonali
utwory z repertuaru Anny Jantar.
Następnie zagrał zespół Rock &
Chopin z dość intrygującym połączeniem muzyki naszego słynnego kompozytora z rockiem.
Część koncertową, a także
dzień pełen wrażeń zakończyliśmy z zespołem Pectus.

.

FOT. S. KORZENIEWSKI

Bielany od kuchni

Gry na Piaskach

Wspólne gotowanie w plenerze? Jak widać,

17 września podwórko przy blokowisku na
Piaskach zamieniło się w wielki, kolorowy plac
zabaw! A to wszystko za sprawą Drugiego Sąsiedzkiego Turnieju Gier i Zabaw Podwórkowych.

mieszkańcy muszą to lubić, bo mimo
nieprzyjaznej pogody piknik „Polska od kuchni

Pogoda próbowała popsuć plany uczestnikom, ale wytrwałych nie zabrakło. Na turnieju można było spróbować sił
w wielu zabawach, zarówno tych starych i nieco zapomnianych, jak i zupełnie nowych. Fani ekstremalnych doznań
mieli okazję sprawdzić się na monocyklu! W imprezie
wzięło udział ponad 70 dzieci oraz ich rodzice, dziadkowie,
koleżanki, koledzy i sąsiedzi.
A co najważniejsze – okazało się, że nasze wielkie mrówkowce tętnią życiem!
Turniej zrealizowano w ramach miejskiego programu Inicjatywy Sąsiedzkie. Organizatorami Turnieju była Spółdzielnia
Mieszkaniowa Piaski C oraz Szkoła Podstawowa nr 289
w Warszawie. KR

na Bielanach” okazał się dużym suckesem.
wały gosposie z koła „Babeczki
z Rybna”. Dla spragnionych bardziej treściwego posiłku KGW
w Łomnicy przyrządził bigos
z cukinii.
Na koniec pikniku wystąpił
zespół Horyzonty, który poderwał uczestników do tanecznej
zabawy!
„Polska od kuchni” to projekt przygotowany i stworzony
z myślą o działaniu na rzecz promocji regionalnych produktów,
ekologii, zdrowego odżywiania
i integracji lokalnej społeczności. Stanowi niezwykłą okazję
do zapoznania się z kulturą kulinarną Polski, a przede wszystkim produktów regionalnych
z obszaru Mazowsza.
Wydarzenie zostało zorganizowane dzięki wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego.
MICHAŁ MICHAŁOWSKI

.
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FOT. SYLWESTER KORZENIEWSKI

Przy kuchni podobnie jak
w zeszłym roku stanął Pascal
Brodnicki, znany kucharz, autor
wielu książek kulinarnych, prezenter telewizyjny, a prywatnie
mieszkaniec naszej dzielnicy.
Warsztaty kulinarne poprowadził
także Jasiek Kuroń, znany z programów śniadaniowych, w tym
„Dzień Dobry TVN”. W gotowaniu wspierali ich mieszkańcy,
którzy uwijali się przy krojeniu,
siekaniu i podgrzewaniu składników szykowanych potraw.
Swoje kulinarne umiejętności
zaprezentowały również Koła
Gospodyń Wiejskich. Kucharki z KGW w Drężku przygotowały kurpiowskie fafernuchy, czyli korzenne ciasteczka
wypiekane tradycyjnie przed
Świętem Trzech Króli. Zupę
jabłkowo-chrzanową z chipsem
z regionalnej kiełbasy zaserwo-
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Bajkowa mozaika siedlisk, czyli Bielany od Wisły
Tym, co decyduje o bogactwie nadwiślańskiej przyrody, są przede wszystkim dzikie fragmenty koryta rzeki. Najpiękniejsze
i najbardziej naturalne, choć przekształcone przez człowieka krajobrazy, znajdujemy na peryferiach miasta, w tym w granicach
Bielan.
AGNIESZKA GOŁĘBIOWSKA
KATARZYNA UDRYCKA
Wiślany pejzaż malują bujne
i trudno dostępne lasy łęgowe,
nadrzeczne łąki, wyspy w korycie rzeki, łagodne plaże i urwiste
skarpy. Łęgi wyrastają na żyznych i wilgotnych glebach, są
więc charakterystyczne dla dolin
regularnie wylewających rzek.
To miejsce dla najwytrwalszych,
dla których niestraszne są ani
wezbrania, ani susza, ani działalność ludzi, którzy wycinają rośliny, regulują koryto czy wznoszą
betonowe brzegi. Ścisły związek z rzeką czyni łęg najbogatszym siedliskiem leśnym, przez
przyrodników porównywanym
nawet do tropikalnej dżungli.
W granicach Warszawy dominują łęgi topolowe i wierzbowe, ale
w Lesie Młocińskim spotkamy
również najcenniejsze w mieście
łęgi olszowo-jesionowe. Cenne
i rzadkie gatunki roślin występują też na suchych i piaszczystych wydmach – odkrytych lub
porośniętych borami. Enklawami różnorodnej flory i fauny są
nadrzeczne łąki i murawy. Niestety, dynamicznie zmieniające
się warunki są bardzo dogodne
dla gatunków inwazyjnych, które
wygrywają z rodzimymi konkurencję o pokarm i światło. Spomiędzy zadrzewień łęgowych
wyłaniają się skupiska klonów
jesionolistnych – przybyszy
z Ameryki Północnej. Gęste,
żółte łany na łąkach to rozpanoszone uciekinierki z ogrodów
– nawłoć późna i kanadyjska.
A kiedy wkracza rdestowiec,
inne formy życia mają marne
szanse.
Przeminęło z… piaskiem
W krajobrazie siedmiokilometrowego fragmentu bielańskiej
Wisły odnajdujemy też elementy przyrody nieożywionej. To
głazy w nurcie rzeki, jakich nie
zobaczymy na całym, liczącym
ponad 1000 km, szlaku żeglownym Wisły. Przyniósł je tu lodowiec, a odsłoniła erozja denna,
spowodowana przez regulacyjne
zwężanie
rzeki oraz rabunkową eksploatację wiślanego piasku(w Warszawie działa 8 piaskarni, które
łącznie pobierają dwukrotnie
więcej piasku, niż transportuje rzeka, a obliczono, że jest to
ok. 5000 wagonów kolejowych).
Z tych powodów w ciągu ostatniego półwiecza dno obniżyło
się o niemal 3 metry, powodując
m.in. wypłycenia portów, podmywanie bulwarów i uszkodzenie mostów.
Piaszczyste wyspy
i EKOrytarze
O wyjątkowość bielańskiego

odcinka Wisły zapytałam Łukasza Poławskiego, przyrodnika
z Zarządu Zieleni Warszawy,
zaangażowanego edukatora, inicjatora i uczestnika programów
ochronnych m.in. dla Wisły,
pasjonata miejskiej przyrody,
promotora jej ochrony i mieszkańca Bielan. – Bielański odcinek Wisły swą wyjątkowość
zawdzięcza obecnemu jeszcze
rozczłonkowaniu koryta rzeki,
sprzyjającemu
kształtowaniu
przez nurt piaszczystych wysp
(niekiedy niezbyt poprawnie nazywanych łachami; określenie to
w naszym regionie oznacza starorzecze, odciętą boczną odnogę
rzeki), gęsto pokrytych obecnie
zadrzewieniem wierzbowym lub
skąpo porośniętych roślinnością
albo jej całkowicie pozbawionych. Na odcinku bielańskim zachowały się one w formie szczątkowej. W Warszawie najwięcej
takich tworów w korycie rzeki
jest w dzielnicy Wawer. Na północy Warszawy zanikają głównie
z powodu postępującej zabudowy brzegów (mosty, ścieżki,
umocnienia), a efekt ten pogłębiają rekordowo niskie stany
wody w ostatnich latach. Na wyspach mogą odbywać lęgi rzadkie gatunki ptaków siewkowych,
m.in. chronione na terenie UE
rybitwa rzeczna i rybitwa białoczelna. Roztokowy charakter
Wisły na Mazowszu powoduje,
że jest ona ważnym miejscem
gniazdowania w Polsce także dla
mewy siwej, sieweczki obrożnej czy brodźca piskliwego.
Dlatego powstał tu obszar specjalnej ochrony ptaków „Dolina
Środkowej Wisły”, w ramach
europejskiej sieci obszarów
chronionych Natura 2000. Wiele gatunków ptaków ma tu także dogodne miejsca żerowania
i w miarę bezpieczne przestrzenie do odpoczynku. Niestety, bez
odpowiednich działań ochronnych wyspy mogą zaniknąć.
Przede wszystkim należałoby
odtworzyć zasypane połączenia
bocznej odnogi rzeki na Młocinach (była to część projektu m.
st. Warszawa pt. „Warszawskie
EKOrytarze”, który został rozpoczęty, ale niezrealizowany do
końca), a także nie zasypywać
pozostałych odnóg bocznych.
Bogactwu przyrodniczemu międzywala bielańskiego sprzyja
również fakt, że ma ono stosunkowo mało zaburzoną łączność
ekologiczną z zalewanymi niegdyś przez Wisłę kompleksami leśnymi, Lasem Bielańskim
i Lasem Młocińskim. Dodatkowo, obszar ten jest częściowo
położony w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego
i rezerwacie biosfery UNESCO
„Puszcza Kampinoska”. Dumą
bielańskiego brzegu Wisły jest
kolonia jaskółek brzegówek.

FOT. SHUTTERSTOCK

Ptaki te budują swoje norki
w urwiskach rzek, które zachowały się m.in. na wysokości Młocin. Na odcinku warszawskim
mamy tylko kilka takich kolonii:
na Białołęce, w Śródmieściu czy
Wawrze. Osobliwościami fauny
spotykanej na bielańskim odcinku są dla mnie bieliki, gągoły,
bielaczki, gniazdujące łabędzie,
ze ssaków łosie i mocno aktywne
tu bobry. Spośród gatunkowych
rzadkości najciekawszą moją
obserwacją w granicach dzielnicy jest lodówka, ptak z rodziny
kaczkowatych, najliczniej gniazdujący w Arktyce. Zimę licznie
spędza na Bałtyku, ale w środku
Warszawy to rzadki widok.
Na pytanie, co jeszcze możemy zrobić dla lepszej ochrony Wisły na Bielanach, Łukasz
odpowiada, że konieczna jest
likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci i wylotów ścieków
na Młocinach. A skoro o ściekach mowa… Prof. Maciej Luniak, nasz ornitolog z sąsiedztwa
i ambasador dzikiego życia
w mieście, uważa, że jaskrawym
przejawem złożoności współistnienia przyrody miasta z rzeką
jest ujście do Wisły dawnego
kolektora ścieków na Młocinach.
Kiedyś licznie gromadziły się
tu różne gatunki mew i kaczek
(zachęcając do polowań bieliki),
które miały bogate, choć niekoniecznie zdrowe żerowisko,
a zimą niezamarzające wody.
I tu paradoks: z jednej strony
rzeka zatruta ściekami, z drugiej
– atrakcja ornitologiczna. Odkąd
funkcjonuje oczyszczalnia Czajka, ptaki już na Młociny tak nie
lgną, a ich amatorzy stracili cenną miejscówkę. Ale sama rzeka
tylko na tym korzysta.
Ptaki, wszędzie ptaki
Wraz z roślinnością nabrzeż-

ną Wisła jest ważną ostoją dla
wielu gatunków wędrownych
i zimujących. W rozmaitych
opracowaniach najwięcej pisze
się właśnie o nich, choć są tylko
częścią tego bogatego ekosystemu. W gąszczu łęgów, w miękkich wierzbach i topolach oraz
w martwym drewnie licznie żerują owady, tworząc doskonałe
warunki życia dla dzięciołów,
które spotkamy tu cały rok. Na
warszawskim odcinku Wisły
stwierdzono aż 7 z 10 europejskich gatunków. Tam, gdzie są
dzięcioły, są też dziuple, a one
służą mniejszym mieszkańcom
łęgów. Ale dziuplaki to niewielka część ptasiego świata.

Wszystkie piętra
łęgów skrywają
bezpieczne zakamarki, w których
budują gniazda,
żerują i odpoczywają ptaki kilkudziesięciu gatunków.
Wiosną możemy zachwycić
się śpiewem ukrytego w zaroślach słowika, wypatrzeć sieweczki rzeczne i obrożne. To
mniejsze kuzynki mew, które
w niewielkich zagłębieniach na
piaszczystych wyspach i plażach
składają jaja w kolorze piasku.
Niestety, ta strategia ochrony
przed drapieżnikami naraża
gniazda na rozdeptanie przez ludzi albo spenetrowanie przez psy.
Wśród zwalonych kłód drzew lub
w stertach naniesionych przez
nurt gałęzi możemy dostrzec
brodźce piskliwe. W urwistych
skarpach brzegów oprócz brze-

gówek drążą swoje norki również zimorodki, lśniące zielono-turkusowym i intensywnie
pomarańczowym upierzeniem.
Jaskrawe barwy wcale nie ułatwiają dostrzeżenia tego zwinnego łowcy, bo lubi on wypatrywać
swoje ofiary, zastygając nieruchomo na zacienionej gałęzi.
W odróżnieniu od brzegówek
zimorodki nie migrują na długie
dystanse, więc możemy spotkać
je również zimą. Zimowa pora to
także szansa na obserwacje przybyszów z północy i ze wschodu
– nurów i traczy (np. wspomnianych przez Łukasza Poławskiego
bielaczków), które przeczekują
tu najzimniejsze miesiące. Wtedy też nad Wisłą pęcznieją stada
kormoranów, krzyżówek, łabędzi
niemych i łysek, które nie mają
czego szukać na zamarzniętych
zbiornikach.
Po pokarm i wodę do rzeki
udają się też rozmaite skrzydlate
z zabudowanego miasta. Jeżeli
chcecie z bardzo bliska zobaczyć jerzyka, idźcie latem nad
Wisłę. Żerują tu bardzo nisko
i ze świstem przecinają powietrze na wysokości oczu, nic sobie
z naszej obecności nie robiąc.
Wirują też setki jaskółek, a nad
łąkami dość łatwo zobaczyć polujące pustułki. Warto wybrać się
na rejs ornitologiczny promem
„Kurka wodna”, bo to okazja do
spotkania tych najpospolitszych
gatunków i rzadszych gości.
Podczas takiego rejsu pierwszy
raz w życiu zobaczyłam bataliony, które późnym latem posilały
się w Wiśle podczas swojej wędrówki.
Mewy czy rybitwy?
Idę o zakład, że często zadajecie sobie to pytanie. W Polsce
żyje wiele gatunków jednych
i drugich, które można spotkać

nad morzem i nad wodami słodkimi. Rybitwy są smuklejsze,
mają krótkie nogi, rozwidlone
i zaostrzone na rogach ogony.
Są też zwinniejsze w locie. Żywią się małymi rybami, bezkręgowcami wodnymi lub owadami
zbieranymi ponad roślinnością
wodną. W przeciwieństwie do
mew nie jedzą odpadków ani padliny. Wszystkie rybitwy odlatują na zimę. Więc jeżeli zimową
porą spotkamy w Polsce ptaka
żerującego na śmietniku lub krążącego nad budynkami, na pewno będzie to mewa.
Chrońmy, aby trwała
Na dzikich brzegach Wisły
mamy szansę obcować z naturą, jakiej zazdroszczą nam
mieszkańcy innych europejskich
stolic. Korzystajmy z tego przywileju, ale dbajmy, by nasza nadwiślańska rekreacja nie naruszała
dzikiego charakteru łąk i łęgów.
Poruszajmy się bezpiecznie dla
ptaków gniazdujących na plażach i piaszczystych wyspach,
chrońmy je przed naszymi psami. Choć bielański odcinek Wisły ma wyjątkowe walory, to
przekształcenia dokonane ręką
człowieka są tu bardzo silne.
Dalsza ochrona przyrody potrzebuje przede wszystkim gruntownego zbadania wszystkich
jej zasobów, rozpoznania największych zagrożeń i stworzenia
planów, które pomogą odzyskać
utraconą naturalną szatę.

.
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Nowe czujniki
monitorują powietrze
Zakończył się montaż czujników, dzięki którym każdy
mieszkaniec Warszawy może
sprawdzić aktualną jakość
powietrza w stolicy i sąsiednich gminach. Zamontowano
ponad 160 urządzeń, co czyni
powstałą sieć monitoringu jedną z największych w Europie.
Warszawa
systematycznie
zajmuje się problemem zanieczyszczeń powietrza. Ważne
jest także rzetelne informowanie
mieszkańców o aktualnym stanie
jego jakości. Dlatego do dotychczasowych stacji pomiarowych
dołączyły właśnie 164 czujniki
zamontowane przez firmę Airly
Public. Aż 108 urządzeń pojawiło się w stołecznych dzielnicach,
pozostałe rozlokowano w 17 sąsiednich gminach. W Warszawie
najwięcej nowych czujników
– dokładnie połowę – zamontowano przy placówkach edukacyjnych. Pozostałe pojawiły się
m.in. przy wybranych urzędach
dzielnic i ciągach komunikacyjnych, przy Centrum Edukacji
Leśno-Przyrodniczej na ul. Rydzowej oraz przy Schronisku na
Paluchu. Wszystkie urządzenia
będą informować o aktualnej jakości powietrza w mieście. Dane
ze wszystkich dotychczasowych
stacji referencyjnych oraz ponad
160 nowych czujników można
sprawdzić już na iot.warszawa.pl
oraz w aplikacji mobilnej Warszawa 19115.
Profesjonalny system
monitoringu jakości
powietrza
Czujniki mierzą zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi
PM10, PM2,5, a także – co jest

nowością – PM1, czyli pyłami,
których średnica nie przekracza 1 mikrometra. Oprócz tego
wszystkie czujniki mierzą zanieczyszczenie dwutlenkiem azotu,
a część urządzeń zlokalizowanych z dala od ulic – dodatkowo.
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Radni: zachowajmy polanę „Hutnik”
w naturalnym stanie
Radni dzielnicy są zgodni z mieszkańcami wnioskującymi o lepszą ochronę
i pozostawienie w stanie naturalnym polany „Hutnik” przy Lesie Bielańskim. Jest
to ważny element leśnego ekosystemu.

Nie tylko Warszawa
Dzięki nowym urządzeniom
jakość powietrza można sprawdzić także w 17 sąsiednich gminach: Halinowie, Izabelinie, Karczewie, Konstancinie-Jeziornie,
Lesznowoli, Milanówku, Nieporęcie, Nowym Dworze Mazowieckim, Otwocku, Piastowie,
Radzyminie, Starych Babicach,
Sulejówku, Wieliszewie, Wołominie, Ząbkach i Zielonce.
Urządzenia kupiono w ramach
projektu „Wirtualny Warszawski
Obszar Funkcjonalny (Virtual
WOF)”
współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa
mazowieckiego na lata 2014–
2020. Zakup został sfinansowany
w 80% ze środków unijnych.

MICHAŁ MICHAŁOWSKI

Warszawa stawia na IoT
IoT, czyli urządzenia Internetu
Rzeczy (ang. Internet of Things)
to jeden z wiodących trendów
nowoczesnych miast. Umieszczone w przestrzeni miasta czujniki monitorujące parametry
środowiska oraz miejskiej infrastruktury wraz z zaawansowanymi systemami informatycznymi
stanowią źródło wiarygodnych
danych – uzyskiwanych automatycznie w czasie zbliżonym do
rzeczywistego.

Stwórzmy wspólnie „Atlas wszystkich mieszkańców” Warszawy

.

WIĘCEJ NA UM.WARSZAWA.PL

O sprawie polany obradowała pod koniec
września dzielnicowa Komisja Ochrony
Środowiska, która podjęła jednomyślnie
uchwałę wyrażającą poparcie dla minimalizacji negatywnego wpływu ludzi na środowisko naturalne w tym miejscu.
Komisja wnosi m.in. o zaniechanie montażu nowych obiektów małej architektury
i urządzeń zabawowych lub rekreacyjnych
na terenie polany, w tym o niedopuszczenie do realizacji projektów zgłaszanych do
budżetu obywatelskiego zakładających powyższe. Radni wnioskują również o zmianę lokalizacji realizacji projektu z budżetu
obywatelskiego pn. „Ogólnodostępna ścianka wspinaczkowa” z obecnej na południową
część polany w pobliżu psiego wybiegu lub
na teren Ośrodka Sportowego Aktywnej

W ramach inicjatywy „Miastozdziczenie”,
prowadzonej
przez Fundację Puszka, powstaje „Atlas wszystkich mieszkańców”. Jest w nim miejsce na
nasze opowieści o pozaludzkich
mieszkańcach i mieszkankach
Warszawy: zwierzętach, roślinach, grzybach i innych. Wejdź
na stronę atlas.miastozdziczenie.pl i opisz konkretnego, dzikiego mieszkańca Warszawy
(możesz to zrobić anonimowo).

Warszawy „Hutnik” przy ul. Marymonckiej.
Komisja wskazuje ponadto na potrzebę
podjęcia ściślejszej współpracy ze Strażą
Miejską m.st. Warszawy w zakresie częstszego kontrolowania polany „Hutnik” pod
względem zaśmiecania terenu oraz palenia
ognisk pomimo funkcjonującego zakazu.
Radni wnoszą też o zorganizowanie społecznej kampanii edukacyjnej promującej
właściwe zachowania w lesie, informującej o zasadach korzystania z terenu polany
„Hutnik”, edukującej o wartości przyrodniczej i bioróżnorodności tego terenu.
Radni wyrazili zarazem swoje poparcie
dla działań podjętych przez Zarząd Dzielnicy na rzecz nadania polanie „Hutnik” statusu użytku ekologicznego.
– Las Bielański jest dla Warszawy tym,
czym Puszcza Białowieska dla Polski. Musimy dbać o nasz przyrodniczy skarb, dlatego we współpracy z mieszkańcami podję-

Możesz też opisać sytuację lub
miejsce, łączącą Was relację,
swoje wspomnienia lub odczucia. Codziennie mijane drzewo,
jednorazowe spotkanie z dziko
żyjącym zwierzęciem, długotrwała relacja z przylatującą
na balkon wroną, nostalgia po
polubionym w dzieciństwie ślimaku czy obserwacja dzielnego
miejskiego chwastu. Pomóżmy
ukazać ich różnorodność, opowiedzmy ich historie, Spraw-

liśmy uchwałę chroniącą polanę „Hutnik”
przed postępującą antropopresją. Mam nadzieję, że zyskamy niebawem nowy prawnie
chroniony obszar przyrody na mapie Bielan
– komentuje radny Krystian Lisiak, przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska
Dzielnicy Bielany.
Polana „Hutnik” to miejsce o znacznej wartości przyrodniczej, co wskazują specjaliści,
w tym prof. Maciej Luniak. Wskazuje on
w swojej opinii naukowej m.in., że polana
odgrywa ważną rolę jako otulina pobliskiego rezerwatu, chroniąc go przed negatywnym wpływem miejskiego otoczenia,
a także jest rzadkim rezerwuarem bogatej
bioróżnorodności.
Prof. Luniak zwraca również uwagę na
potrzebę przeprowadzenia na tym terenie
badania flory i fauny metodą „bioblitz”, aby
w pełni docenić jej ekologiczną wartość.

my, by byli mniej anonimowi.
Stwórzmy jak najpełniejszy zapis naszej miejskiej wspólnoty.
Zgłoszenie może mieć formę
tekstu, opowiadania lub notatki
o dowolnej długości. Wszystkie
nadesłane historie będą od listopada pojawiać się na stronie internetowej. Najciekawsze teksty
trafią do drukowanej, bezpłatnej
wersji atlasu, którą otrzymasz
jako autor/ka publikowanego
w druku zgłoszenia (premiera

.

w listopadzie). Jeśli chcesz, by
Twoje zgłoszenie miało szansę
pojawić się w wersji drukowanej, wyślij je do 10 października
2022 roku.
Jeśli masz pytania, napisz
pod adres kontakt@miastozdziczenie.pl. Odwiedź na FB wydarzenie pod nazwą użytą w tytule
artykułu. Projekt współfinansuje
m.st. Warszawa.

.
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Rośliny i kwiaty przyjazne zwierzętom? Kupimy je
w kwiaciarni „Kocimiętka”
Każdy właściciel czworonożnego przyjaciela z pewnością nie raz zastanawiał się, czy rośliny, które ma w domu są bezpieczne dla
zwierząt. I bardzo słusznie, ponieważ niektóre kwiaty mogą im zaszkodzić. A więc jakie wybrać? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w „Kocimiętce”, wyjątkowej kwiaciarni, w której rośliny są wyselekcjonowane tak, aby były bezpieczne dla naszych pupili.
IWONA SOBCZAK
Kwiaciarnia „Kocimiętka”
po raz pierwszy otworzyła swoje drzwi dla klientów w tegoroczny dzień zakochanych. Nie
przez przypadek, bo symbolicznie z miłości do kwiatów, która
trwa do dziś.
– Od zawsze ciągnęło mnie
do roślin. Jestem też właścicielką dwóch kotów, więc początkowo szukałam informacji
o bezpiecznych roślinach na
własny użytek. Gdy wybuchła
pandemia koronawirusa, podjęłam decyzję o zmianie swojego
życia. I tak zamieniłam pracę
w biurze na pracownię florystyczną. Ukończyłam odpowiednie kursy, zebrałam
doświadczenie zawodowe i połączyłam moje dwie wielkie pasje: do zwierząt i roślin – mówi
Pani Katarzyna Nowaczyńska-Babraj, właścicielka Kocimiętki.
W lokalu przy ulicy Żerom-

skiego 14 znajdziemy więc nie
tylko piękne rośliny, ale również
pewność, że większość z nich
jest bezpieczna (właścicielka
uprzedza, które z roślin mogą
nie być najlepszym pomysłem
do domu ze zwierzętami). Pani
Katarzyna śmieje się, że nie poprzestaje na teorii, której szuka
m.in. w literaturze weterynaryjnej, ale też część roślin jest
testowana w praktyce, przez
jej dwa syberyjskie koty. Yuki
i Kokietka uwielbiają specjalną
trawę oraz oczywiście naturalną
kocimiętkę! Niemniej jednak
roślin do wyboru jest dużo więcej. Zarówno tych małych, jak
i dużych. Co tydzień pojawiają
się nowości, co sprawia, że warto zaplanować dłuższą wizytę,
zwłaszcza że wiedza właścicielki jest na tyle rozległa, że nawet
zwykła rozmowa zamienia się
w ciekawą pogawędkę na temat
roślin i zwierząt. Stąd też do
„Kocimiętki” często przychodzi
wierne grono stałych klientów.
– Całe życie mieszkam na

» Katarzyna Nowaczyńska-Babraj, właścicielka Kocimiętki ze swoim kocim pupilem

Bielanach i bardzo lubię naszą
lokalną społeczność. Zresztą
każdy klient jest u mnie mile widziany. Zawsze chętnie doradzę,

a jeśli ktoś nie wie, jakie rośliny
wybrać do domu lub na balkon,
z przyjemnością zaaranżuję
przestrzeń na życzenie – dodaje

FOT. R. BABRAJ

z uśmiechem właścicielka.
W „Kocimiętce” znajdziemy jednak nie tylko rośliny
doniczkowe i ręcznie robione,

ceramiczne osłonki. Przez cały
rok można kupić tu bukiety
skomponowane z sezonowych
ciętych kwiatów, w przeróżnych
kolorach, dobranych do pory
roku. Dostaniemy tu również
bukiety i kompozycje florystyczne na przeróżne okazje: od
ślubów, przez urodziny, rocznice i komunie, po pogrzeby. One
również mogą być przygotowane z takich kwiatów, aby były
bezpieczne dla naszych pupili,
dlatego warto odwiedzać to
miejsce.
Kwiaciarnia „Kocimiętka”
mieści się przy ul. Żeromskiego
14. Lokal czynny jest od poniedziałku do soboty w godzinach
10–18. Kwiaty i bukiety można
zamówić, dzwoniąc pod numer
503996417, pisząc na adres kocimietka.waw@gmail.com lub
pisząc na kwiaciarniany fanpejdż facebook.com/KocimietkaKwiaty.

.

Bajkowa farma wuja Toma „Dyniolandia”
Podobno jest to najfajniejsza
farma dyniowa, na jaką można się wybrać w mieście. Co
więcej, znajduje się na Bielanach przy ul. Wóycickiego 41.
Mimo że wakacje się skończyły, sezon w Dyniolandii właśnie się rozkręca, gdzie czeka
mnóstwo atrakcji. To idealne
miejsce na rodzinny wypad
z dziećmi oraz zaplanowanie
halloweenowej rozrywki, gdyż
można tu kupić nawet własnoręcznie wyhodowane dynie.
IWONA SOBCZAK
Jak zapewniają właściciele,
Dyniolandia to o wiele więcej
niż tylko farma dyń. I mają rację. Na pokaźnym terenie ponad
11 000 m2 znajdziemy m.in.:
minizoo, w którym można pobawić się z łagodnymi zwierzętami, labirynt i tunele w słomie,
trampoliny, zjeżdżalnie, kręgle,
basen z kukurydzą, plac zabaw,
tyrolki, tor rowerowy, niewielki
park linowy, pole dyniowe oraz
szklarnie warzywne.
– Pomysł na Dyniolandię
wziął się z obserwacji tego typu
farm w Stanach Zjednoczonych,
które zazwyczaj znajdowały
się na obrzeżach dużych miast.
Pomyśleliśmy więc, że stworzymy miejsce, w którym można

poczuć się jak na wycieczce za
miastem, ale bez konieczności
wyjeżdżania z niego – mówi
Pan Adrian Siekierzyński, jeden
z pomysłodawców Farmy wuja
Toma.

O wszystkim będziemy informować na naszym facebooku,
dlatego warto nas obserwować
– dodaje.
Dyniolandia Farma Wuja
Toma czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach
12:00-20:00 oraz w weekendy
od sobota – niedziela 10:0020:00. Bilet wstępu kosztuje
25 zł lub 35 zł, w zależności od
dnia i godziny przybycia.
Więcej informacji na stronie
facebook.com/dyniolandia oraz
pod numerem tel. 663 55 66 55,
kontakt@dyniolandia.pl.

To idealne
miejsce na rodzinny wypad
z dziećmi...
Rozrywka dla całej
rodziny
Choć miejsce otworzono
niedawno, bo 14 lipca, zainteresowanych nie brakuje. Przychodzą tu zarówno rodziny
z dziećmi, grupy wycieczkowe,
jak i mali solenizanci, pragnący spędzić wyjątkowe urodziny
wśród owieczek kameruńskich,
kózek bezrożnych, miniaturowych świnek czy królików, ponieważ jest tu mnóstwo okazji
do rozwoju psychicznego, jak
i fizycznego. Organizowane są
również wycieczki edukacyjno-sensoryczne. Po zabawie
zaś można odpocząć w strefie
gastronomicznej lub nawet roz-

.

» Mini zoo w Dyniolandi cieszy
się ogromną popularnością wśród
najmłodszych FOT. DYNIOLANDIA

palić wspólnie ognisko i miło
spędzić czas.
– Nasze zwierzęta bardzo lubią małych gości i chętnie zjadają przysmaki, którymi częstują je goście. Czasem odwiedzają
nas również alpaki – dodaje
z uśmiechem Pan Adrian.
– Ponieważ mamy coraz krótszy dzień, właśnie instalujemy
oświetlenie całego terenu, żeby
nie trzeba było za wcześnie rezygnować z zabawy. No i nie
możemy się doczekać Halloween. Przewidzieliśmy specjalne atrakcje, oczywiście z naszymi dyniami w roli głównej!

Na słodko
A w kawiarni
Las na Starych
Bielanach wyrósł las... dyni!
Nowe menu,
nowa aranżacja,
nowy Las.

Głos seniora
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Senioralne aktywności

Wielkie Święto bielańskich seniorów
Pokazy filmowe, warsztaty malarskie, wycieczki, spacery z przewodnikiem, koncerty, aqua aerobic, spotkania z ciekawymi
ludźmi to tylko niektóre z propozycji przygotowanych na Bielańskie Dni Seniora.
ROBERT BISKUPSKI
Do 15 października na Bielanach na seniorów będą czekały najróżniejsze aktywności.
Przygotowaliśmy
wydarzenia
kulturalne, integracyjne, zajęcia
sportowe, wycieczki, wykłady
i warsztaty. – Jestem przekonany,
że każdy znajdzie coś dla siebie.
Jak pokazały nam poprzednie
edycje, Bielańskie Dni Seniora cieszą się w naszej dzielnicy
ogromną popularnością, a dzięki
stałemu kontaktowi z mieszkańcami 60+ mogliśmy przygotować program jeszcze bardziej
dopasowany do ich oczekiwań
i potrzeb – zaprasza burmistrz
Bielan Grzegorz Pietruczuk.
Jednym z ważniejszych punktów obchodów będzie Gala Miejsce Przyjazne Bielańskim Seniorom, która odbędzie się w sali
widowiskowej Urzędu Dzielnicy
Bielany przy ul. Żeromskiego 29. Zaplanowano też wiele
wycieczek, m.in. do Łazienek
Królewskich czy do tężni solankowej Uzdrowisko Konstancin-Zdrój. Seniorzy będą mogli się
też wybrać na spacer przyrodniczy nad Wisłą oraz na spacer
z przewodnikiem po Hucie.
Duży nacisk organizatorzy
położyli na sprawy komputerów
i Internetu. W ramach Bielańskiego Festiwalu Cyfrowego
@ktywni 60+ w Urzędzie Dzielnicy Bielany odbędą się m.in.
warsztaty: „Okiełznać social
media”, „Aplikacje na smartfona
z Androidem” i „Sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu”.
Nie zabraknie też ciekawych
prelekcji. W Ośrodku Wsparcia
dla Seniorów Nr 2 przy ul. Wrzeciono 5A odbędzie się Akademia
Umysłu Seniora, a w Bielańskim
Ośrodku Kultury przy ul. Goldoniego – wykład „Wizerunek osób
dojrzałych. Dlaczego warto dbać

o wizerunek w każdym wieku?”.
Na te wydarzenia wstęp będzie
wolny.

Bielańskie
Dni Seniora
cieszą się
w naszej dzielnicy ogromną
popularnością!
Bielańskie Dni Seniora to
również dużo rozrywki. W Klubie Seniora Wawrzyszew przy
ul. Czechowa 2 odbędą się
rozgrywki klubowe w brydża,
w Bibliotece Publicznej im. Staszica przy ul. Romaszewskiego 19
– pokaz filmu „50 wiosenAurory”,
a w Klubie Mieszkańców „Chomiczówka” przy ul. Nerudy 1
– zajęcia taneczne. Z kolei w Bielańskim Ośrodku Kultury przy
ul. Goldoniego 1 zaplanowano
spektakl komediowy „Dzień
z życia Lucjana, Lusi i mamusi”.
Obchody zakończą się 15 października koncertem dla seniorów, który odbędzie się w godz.
14-18 w Centrum Rekreacyjno-Sportowym Bielany przy ul.
Lindego 20. Wejść będzie można
tylko z zaproszeniem. Zaproszenia będą do odbioru w Urzędzie
Dzielnicy Bielany oraz w Klubach Seniora od 11 październiku.
Będzie można otrzymać maksymalnie dwa zaproszenia dla jednej osoby.
Seniorzy z Bielan zapowiadają, że chętnie wybiorą się

» Na otwarciu Dni Seniora wystąpił zespół Retro Orchestra

FOT. S. KORZENIEWSKI

FOT. S. KORZENIEWSKI

na organizowane wydarzenia.
– Program jest tak ciekawy, że
chciałoby się iść na wszystko
– mówi pani Teresa mieszkająca
na Piaskach. – Na pewno z koleżankami wybierzemy się na
wycieczki, ciekawie zapowiadają się też wykłady komputerowe.
Obowiązkowe są też zajęcia ta-

neczne, bo wszystkie lubimy potańczyć. Zauważyłam też wykład
„Jak starzeć się zdrowo i być
szczęśliwym mimo upływu lat”.
Jeśli tylko będę mogła, to się na
niego wybiorę.
Foldery ze szczegółowym
programem można znaleźć m.in.
w Urzędzie Dzielnicy Bielany,

FOT. S. KORZENIEWSKI

Bibliotece Publicznej im. St.
Staszica, Bielańskim Ośrodku
Kultury, Ośrodku Pomocy Społecznej i Centrum Rekreacyjno-Sportowym Bielany.
To nie wszystko
Na Bielańskich Dniach Seniora wydarzenia się nie kończą. Już

FOT. T. KACZOR
FOT. T. KACZOR

Ogród Ośrodka Wsparcia dla
Seniorów przy al. Zjednoczenia został jednym z laureatów
39. edycji konkursu Warszawa
w kwiatach! Senioralny
ogródek zajął trzecie miejsce
w kategorii „inicjatywy sąsiedzkie”.
MICHAŁ MICHAŁOWSKI
Wyniki tegorocznej edycji
konkursu ogłoszone zostały 28
sierpnia podczas kwietnego pikniku koło Pawilonu Edukacyjnego Kamień. Trwającej już od
wiosny ogrodowej rywalizacji
towarzyszyło wiele wydarzeń

dla mieszkańców, w tym warsztaty czy wspólne wysiewanie
łąk kwietnych. Wybór tych najpiękniejszych ogródków nie był
łatwy, bo mieszkańcy przesłali
niemal 200 zgłoszeń.
Kolorowy, zarośnięty, pełen
pięknych seniorskich rękodzieł
– tak wygląda ogródek skryty
między placem Konfederacji
a aleją Zjednoczenia. Jest on
w pełni ekologiczny i przyjazny
zwierzętom. Są tu poidełka dla
ptaków i owadów, domki dla
pszczół murarek i motyli. Jest
też zbiornik na deszczówkę
i kompostownik. Wyprodukowany przez seniorów kompost
i ziemia liściowa zasilają zało-

żone rabaty. Powstaje tu także
słynna wśród ogrodników gnojówka z pokrzyw. Nic dziwnego, że seniorom udało się
wyhodować własne warzywa
– fasolkę szparagową i ogórki.
W ogródku seniorzy pielą,
przerzucają kompost, podlewają
i sieją, ale też mogą po prostu
posiedzieć sobie w cieniu drzew
i napawać się widokiem kwiatów. Miejsce służy im także do
integracji, odbywają się też tutaj
senioralne imieniny czy urodziny. Ogród to również przestrzeń
do zajęć, które przeniosły się
tutaj z pomieszczeń ośrodka.
Ogród to nasze okno na życie
– mówią sami seniorzy.

.

FOT. T. KACZOR

Senioralny ogródek wyróżniony

26 października o godz. 13:30
w sali widowiskowej urzędu
(wejście od ul. Jarzębskiego)
odbędzie się debata „Bezpieczny
senior” organizowana przez Komendę Rejonową Policji Warszawa V.

.
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Być jak cichociemny, czyli bielańska „Misja Las”
Czy trzymając nad ogniem drewniane naczynie, można zagotować w nim wodę? Jeśli myślicie, że nie – jesteście w błędzie!
O tym, że jest to wykonalne mogli się przekonać w Puszczy Kampinoskiej uczestnicy fascynującego kursu … korzonkowego
zorganizowanego przez Bielański Ośrodek Kultury w ramach projektu „Misja Las”.
ALEKSANDRA ZBOROWSKA
Mimo że jest dopiero połowa
września, temperatura powietrza sięga niewiele ponad 10 st.
C. Ciężkie ołowiane chmury co
chwila zasłaniają słońce. Chłód
i groźba deszczu nie zniechęcają
jednak ponad dwudziestoosobowej grupy czekającej przed
wejściem do filii Bielańskiego
Ośrodka Kultury przy ul. Estrady 112. W niedzielne popołudnie ośrodek zaprosił na… kurs
korzonkowy. To ostatnie spotkanie z cyklu „Misja Las”, oryginalnego projektu inspirowanego
szkoleniami, jakie przechodzili
w Wielkiej Brytanii legendarni
Cichociemni.
– Zanim wyruszymy do lasu,
powiedzcie, czemu chcieliście
wziąć udział w kursie korzonkowym? – pyta Łukasz Tulej,
jeden z prowadzących zajęcia.
– Zmusiły nas do tego rosnące
ceny żywności – żartuje jeden
z panów, a grupa wybucha śmiechem. – A mówiąc poważnie,
warto wiedzieć, które polne rośliny i korzonki są jadalne, bo
nigdy nie wiadomo, kiedy taka
wiedza się przyda – wyjaśnia.
Zanim wyruszymy do lasu
Łukasz Tulej opowiada o walorach korzonków, bulw i cebul
polnych roślin. – Są one źródłem
wartościowego
pożywienia.
Z niektórych uzyskamy olej,
z innych mąkę. Ale to proces
żmudny i czasochłonny. Taki
sposób pozyskiwania żywności
jest w naszych czasach zwyczajnie nieopłacalny – przyznaje.
– Jednak zawsze warto wiedzieć, które rośliny mogą być
dla nas ratunkiem w potrzebie
– dodaje.
Czy „Misja Las” to forma przygotowania do życia
w niebezpiecznych czasach?
Czy wpływ na organizację takich zajęć miał wybuch wojny
w Ukrainie? Łukasz Wierzchosławski z BOK zapewnia, że
to przypadek. Ale umiejętność
przetrwania w lesie może się
przydać każdemu, zwłaszcza
mieszkańcom miasta, do którego przylega puszcza, amatorom
wędrówek po lesie i zbieraczom
grzybów. O tych, którym umiejętności survivalowe podczas II
wojny światowej niejednokrotnie ratowały życie, fascynująco
opowiadał Mateusz Napieralski.
Wielką historię ciekawie łączył
z informacją o historii lokalnej.
– W pierwszych dniach Powstania Warszawskiego oddział dowodzony przez cichociemnego
Adolfa Pilcha „Góra”/„Dolina”
miał zdobyć lotnisko na Wawrzyszewie, które znajdowało
się na terenach obecnie zajmowanych przez Hutę Warszawy
– mówił. – Projekt „Misja Las”

jest inspirowany właśnie szkoleniami Cichociemnych. Każdy
z nich oprócz zajęć strzeleckich,
walki wręcz czy z dywersji
musiał też przejść kurs korzonkowy. Szkolenia były bardzo
ciężkie, wręcz mordercze.
Wystarczy wspomnieć, że nad
ośrodkiem, w którym trenowali Polacy widniał napis: „Szukasz śmierci, wstąp do chwilę”
– mówił Mateusz Napieralski,
prezentując wojenne zdjęcia bohaterów na tablecie. – Później
kandydaci na skoczków musieli
zweryfikować zdobyte umiejętności. Wyposażeni jedynie
w nóż, sznurek i kawałek drutu musieli spędzić 2 tygodnie
w szkockich lasach, znajdując
tam pożywienie – opowiadał
Mateusz Napieralski.
Nam tyle czasu nie dano,
dlatego dziarskim krokiem
ruszamy ku Puszczy Kampinoskiej. Dzieli nas od niej ruchliwa ulica Estrady i kilkaset
metrów. Instruktor przypomina
o prawnych uwarunkowaniach,
których musimy przestrzegać. – Pamiętajmy, że zgodnie
z przepisami nie można zbierać
roślin na terenach prywatnych.
Dlatego my będziemy się szkolić wyłącznie na tych działkach,
których właściciele wyrazili na
to zgodę – podkreśla Łukasz
Tulej. Ale zastrzega, że w sytuacji ekstremalnej, oczywiście
nikt nie wymaga respektowania
praw własności – najważniejsze
jest przecież to, by przeżyć.
Zatrzymujemy się po dotarciu
do linii lasu. Wiodła do niego
gęsto porośnięta po bokach, wąska ścieżka. Z punktu widzenia
typowego mieszczucha – pozarastana niższym lub wyższym,
w każdym razie, zielskiem.
Z punktu widzenia instruktora
survivalu – przeszliśmy przez
bogato wyposażoną spiżarnię.
– Właśnie minęliśmy mnóstwo
jedzenia – uświadamia nas
instruktor. Chociażby babkę
zwyczajną, zwyczajną jedynie
z nazwy, bo można z niej zrobić mnóstwo odżywczych dań
– z liści sałatkę, herbatę czy sok
na miejsca ukąszeń i otarć skóry. Jadalne są także korzenie,
a z jej kwiatostanów zbiera się
kaszkę, która znakomicie zagęszcza potrawy. Podczas wędrówki przekonujemy się, że
wzmocnić siły można również
rosnącą wokół nawłocią, żywokostem, niecierpkiem, pięciornikiem gęsim, marchewką dziką, korzonkiem wiesiołka czy
ziela wrotyczu. Większość roślin jest także wykorzystywana
w medycynie niekonwencjonalnej, np. powszechny krwawnik.
Dowiadujemy się też, że aby
bezpiecznie korzystać z leśnego
i polnego menu, trzeba zwracać
uwagę na szczegóły (np., czy li-

Projekt „Misja
Las” jest inspirowany właśnie
szkoleniami
Cichociemnych.
Każdy z nich
oprócz zajęć
strzeleckich,
walki wręcz czy
z dywersji musiał
też przejść kurs
korzonkowy.
Szkolenia były
bardzo ciężkie,
wręcz mordercze.
ście wyrastają z oczek parzyście
czy naprzemiennie), bo wiele
roślin jest do siebie bardzo podobnyvh, zwłaszcza dla botanicznego laika.
Łukasz Tulej dodaje, że większość jadalnych roślin rośnie
nie w lesie, a na łąkach. Dla
wegetarian las oferuje pożywienie właściwie dopiero późnym
latem i jesienią, gdy są już jagody i grzyby. Część produktów można spożyć dopiero po
odpowiednim przygotowaniu.
Przykładem są żołędzie, których
na surowo lepiej nie jeść. Przed
spożyciem należy poddać je obróbce, np. moczyć kilka godzin
w strumieniu (chodzi o wypłukanie garbników). Nadają się
też do spożycia po upieczeniu
w ognisku, choć na leśny pop-

» Uczestnicy zajęć zdobywali wiedzę o gatunkach roślin, które można
spotkać w Puszczy i tego, do czego można je wykorzystać FOT. BOK

corn nie ma co liczyć. Pożytek
jest także z czapeczki żołędzi.
– Można wygwizdać na nim sygnał SOS – informuje Mateusz
Napieralski.
Grzęznąc na piaszczystych
ścieżkach charakterystycznych
dla Puszczy Kampinoskiej,
mamy też okazję zobaczyć ślady jej kopytnych mieszkańców.
– Przed nami przechodziły tędy
dziki. A ten to musiał być naprawdę duży okaz – zauważa
Łukasz Tulej, wskazując na zagłębienia w piasku. Przy okazji
tłumaczy, jakie ślady zostawia
dzik (dość duże, zaokrąglone
racice), a jakie sarna (drobne,
zaostrzone). Trudno powiedzieć
dokąd zmierzała grupka dzików,
my za cel obraliśmy obóz wybudowany na skraju puszczy.
Część z uczestników korzonkowej wyprawy zna to miejsce
doskonale, niektórzy nawet
pomagali w budowie szałasów
powstałych z beli i mchów.
Sporo osób regularnie bowiem
bierze udział w eskapadach organizowanych przez Bielański
Ośrodek Kultury. – Tydzień
temu braliśmy udział w bardzo
ciekawym kursie botanicznym.

Jestem farmaceutką, teorię dotyczącą właściwości roślin znam,
ale chciałam się przekonać, jak
to wygląda w praktyce. Narwałam sporo roślin i później próbowaliśmy ich z mężem w kuchni
jako dodatki do potraw – mówi
pani Ewa. – Podobne umiejętności zdobywaliśmy kiedyś
w harcerstwie. Szliśmy do lasu
na 3 dni i musieliśmy sobie radzić i radziliśmy sobie – przyznaje pan Andrzej, mąż pani
Ewy. Dziś młodzież z miasta
mogłaby mieć z tym kłopoty.
Choć nie wszyscy. – Często wybieramy się z dziećmi do Puszczy Kampinoskiej. Niedawno
nawet spędziliśmy noc w obozie. To było niesamowite doświadczenie – relacjonuje pani
Ula, której nastoletni syn wcześniej uszczelniał drewniane chaty obozowiska mchem.
Zwieńczeniem leśnej eskapady w poszukiwaniu jadalnych
korzonków była degustacja
znalezionych w plenerze smakołyków. Wcześniej instruktor pokazał, jak myć ręce…
w spienionym soku z mydelnicy lekarskiej. – Czy można
ugotować wodę w drewnianym

pojemniku? Można! – zaskakuje
nas instruktor. Tajemnica tkwi
w różnicy temperatur. Woda
wrze w 100 st. C, drewno pali
się w 400 st. C, a ogień rozpala
się do 900 st. C. Woda chłodzi
drewno od środka i zanim zajmie się ogniem – płyn zdąży się
zagotować. By to udowodnić,
instruktor wyciąga drewniane naczynie. Właściwie jest to
około dwudziestocentymetrowy
fragment wyżłobionego w środku pnia. Fakt, że nie jest to zwykła kłoda zdradzały dwa krzyżujące się nacięcia, przez które
wlewa się płyn. – Teoretycznie
wodę można zagotować nawet
w kartce papieru – przekonuje
Łukasz Tulej. Tego jednak nawet nie próbujemy. Za to lipowe
naczynie ląduje nad niewielkim ogniskiem rozpalonym w
pryzmie piachu. Niestety, czas
gonił, więc ostatecznie wywar
zabulgotał w metalowym kubku
nad palnikiem gazowej kuchenki. Każdy chętny miał więc sposobność spróbowania korzonków nie tylko na surowo, ale
także ugotowanych. Jak smakowały? To oczywiście kwestia
indywidualnych preferencji. Mi
niewątpliwie apetyt zaostrzyła dwugodzinna wędrówka po
lesie, ale muszę przyznać, że
lekko pikantne, wyraziste smaki
korzonków to coś, co moje podniebienie polubiło. Jako dodatek
do sałatek czy zup – idealne.
Kurs korzonkowy był ostatnim z serii warsztatów i prelekcji, jakie odbyły się w ramach
„Misji las”. Wcześniej można
było m.in. wybrać się na „Spacer
botaniczny” czy zajęcia „Odżyw
się w lesie – warsztaty kuchni
ziołowej”. Wówczas uczestnicy
dowiadywali się, które z roślin
polnych i leśnych są jadalne
i co z nich można upichcić. Pod
okiem prowadzącej spotkania
Marzeny Wawrzaszek poznawano m.in. przepisy na pesto z liści
podagrycznika lub pokrzywy
z ryżem, podpłomyki na mące
z sosny z dodatkiem konfitury
z dzikiej róży czy kawę z korzenia cykorii podróżnika. Umiejętności, które mogą się przydać
w podbramkowej sytuacji rozwijało też szkolenie kondycyjne
dla kobiet na specjalnie zbudowanym leśnym torze przeszkód.
Inspiracją były treningi kandydatów na skoczków w słynnym
Małpim Gaju. Choć po kilkugodzinnych warsztatach trudno
być mistrzem survivalu, zajęcia
z pewnością zwracają uwagę na
rzeczy, o których w czasie pokoju nie myślimy, zapominając, że
takie umiejętności przetrwania
z dala od ciepłego domu i pełnej
lodówki mogą się nam jeszcze
przydać.

.
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Babraj: Fascynuje mnie opowiadanie historii
Jednak dla mnie Bielany to przede wszystkim ludzie. Mam tu wielu znajomych i niemal całą rodzinę. Pisząc książkę, bardzo
chciałem osadzić akcję w miejscu, które znam i które jest dla mnie ważne – mówi w rozmowie z „Naszymi Bielanami” Rafał
Babraj, autor książek, scenarzysta gier komputerowych i były współpracownik naszej redakcji.
ROZMAWIAŁA
KAROLINA RUDZIK
Skąd Twoja pasja pisania?
Rafał Babraj, pisarz i scenarzysta
gier komputerowych: Parę lat temu
wpadła mi w ręce książka amerykańskiego autora Simona Sinka „Zaczynaj
od Dlaczego”. Wtedy w taki bardziej
świadomy sposób zdałem sobie sprawę,
że moje „dlaczego” to właśnie potrzeba
opowiadania historii. Ciągnęło mnie
do tego praktycznie od dziecka, ale
dopiero w liceum przestałem pisać do
szuflady. Lubiłem oglądać anime, czyli japońskie animacje, więc zacząłem
tworzyć fan fiction – fanowskie historie
z ulubionymi bohaterami.
Znalazłem w internecie grupkę podobnych zapaleńców i przez kilka lat
czytaliśmy wzajemnie swoje teksty.
Z czasem zacząłem pisać opowiadania
fantastyczne, ponieważ taka literatura
najbardziej mnie wciągała. W pewnym
momencie pojawiła się myśl: może
warto wysłać je do wydawcy? Spróbowałem i... nic. Zero odzewu. Wtedy dopiero się uczyłem, że droga do debiutu
nie będzie usłana różami.
Ale byłem konsekwentny, pisałem dalej, wysyłałem kolejne teksty.
I w końcu odezwał się do mnie legendarny i niestety już świętej pamięci Maciej Parowski z czasopisma
„Fantastyka – Wydanie Specjalne”.
W ten sposób jako student opublikowałem swoje pierwsze opowiadanie.
Później zaczęła się praca zawodowa
– jako dziennikarz, później urzędnik
i analityk. Swoje rzeczy pisałem po godzinach, często w nocy. Minęło ponad
dziesięć lat i w tym czasie opublikowałem jeszcze parę opowiadań i dwie
książki. Obecnie pracuję jako scenarzysta w studiu, które tworzy jedne
z najlepszych gier komputerowych na
świecie. Moja pasja przerodziła się
w pracę zawodową.
Skąd pomysł na fantastykę?
Czy świat, w którym żyjemy
nie odpowiada Tobie i chcesz
wykreować jakiś inny?
Nie, myślę, że całkiem nieźle odnajduję się w naszym świecie. Choć czy
wszystko mi w nim odpowiada, to już
inna kwestia. Natomiast fantastyka od
zawsze mnie przyciągała. Pamiętam,
jak w liceum przeczytałem Sapkowskiego czy Tolkiena – to było doświadczenie otwierające oczy. Obaj ci autorzy do teraz są dla mnie bardzo ważni,
ale mój ulubiony pisarz to jednak Steven Erikson.
Uwielbiam w fantastyce to, jak potrafi zaskakiwać – ostatnio ogromne
wrażenie wywarło na mnie „Ślepowidzenie” Petera Wattsa. Z jednej strony,
czytając takich gigantów, czerpiesz
ogrom inspiracji, z drugiej myślisz sobie – gdzie mi do nich?
Mam dużo pokory, dlatego nie porwałem się jeszcze na pełne światotwórstwo. Moje powieści zawierają
elementy fantastyczne, ale akcja obu
książek rozgrywa się głównie w Warszawie.

Dlaczego fascynują Cię chaos,
wojna, agresja, koniec świata?
Fascynuje mnie przede wszystkim
opowiadanie historii. Gdy wymyśliłem
taką, którą chciałem osadzić w ruinach
Warszawy zniszczonej przez tajemniczy kataklizm, to musiałem zadać sobie pytanie, jak by to mogło wyglądać?
A więc „Dystrykt Warszawa” bywa
wulgarny i jest tam agresja.
Uważam, że w trudnych chwilach w ludziach uwalnia się dużo
dobrego, ale oczywiście też dużo
złego. I chciałbym, aby tacy byli
też bohaterowie moich książek
– niejednoznaczni moralnie. Czasem ci
pomogą, a czasem wykorzystają. W sytuacjach krańcowych, takich jak koniec
świata jaki znamy, na powierzchnię
wypełzają najgorsze demony.

W pewnym momencie pojawiła
się myśl: może
warto wysłać je do
wydawcy? Spróbowałem i... nic. Zero
odzewu. Wtedy
dopiero się uczyłem, że droga do
debiutu nie będzie
usłana różami.
A może świat z Twoich książek
jednak odzwierciedla trochę nasz
świat?
Tak, na pewno trochę tak jest. Główna inspiracja do pisania to własne doświadczenia i obserwacje.
Czasem się śmieję, że parę razy udało mi się poniekąd przewidzieć przyszłość. Jako przykład mogę podać motyw Izolacji – na początku „Dystryktu
Warszawa” lokatorzy jednego z bloków są uwięzieni przez wiele miesięcy
w swoich mieszkaniach. Żyją w pewnego rodzaju pętli, jak bohater filmu
„Dzień Świstaka”. Gdy niedługo później w życiu realnym wybuchła pandemia koronawirusa i nagle zostaliśmy
zamknięci we własnych domach, miałem déjà vu.
Podobnie w moim audiobooku pt.
„Wirus demokracji” pojawia się nieznana choroba, która wywołuje potężny chaos w całym kraju. Ta książka też
powstała przed pandemią. Aż strach
napisać kolejną...
No właśnie. Będą kolejne książki?
Mam taką nadzieję. Druga część
„Dystryktu Warszawa” jest już u wydawcy. Premiera planowana jest na
2023 rok.

FOT. M. CZERSKI

W Twojej książce akcja toczy się
również na Bielanach. Co widzisz
w tej dzielnicy?
Bielany to moje centrum Warszawy.
Urodziłem się w Szpitalu Bielańskim,
chodziłem do szkoły podstawowej
na Kochanowskiego, studiowałem na
UKSW, a nawet przez pewien czas
pracowałem w CRS Bielany. Mam tu
swoje ulubione kawiarnie, cukiernie
czy restauracje. Najbardziej doceniam
spokój, zieleń, sąsiedzką atmosferę
i lokalne inicjatywy. Często można
mnie spotkać na grach planszowych
w Klubie Piaski, na siatkówce w Parku
Olszyna czy na piknikach pod urzędem
dzielnicy, gdzie pomagam żonie z jej
kwiaciarnią „Kocimiętką”. Jednak dla
mnie Bielany to przede wszystkim ludzie. Mam tu wielu znajomych i niemal
całą rodzinę. Pisząc książkę, bardzo
chciałem osadzić akcję w miejscu, które znam i które jest dla mnie ważne.
Dlatego czytelnik trafi m.in. do ratusza, Lasu Bielańskiego czy też zahaczy
o ulicę Broniewskiego… W drugiej
części akcja również będzie rozgrywać
się na Bielanach, choć w mniejszym
stopniu.
A znasz burmistrza Bielan?
Jest jednym z bohaterów Twojej
książki.
W „Dystrykcie Warszawa” faktycznie jest postać burmistrza Nowych Bielan, ale to bohater wymyślony przeze
mnie. Jest niejednoznaczny moralnie,
brutalny i zwłaszcza na początku dość
odpychający. Tymczasem burmistrza

Pietruczuka poznałem wiele lat temu,
gdy jako dziennikarz miejski pisałem
o Bielanach do „Dziennika Polska-Europa-Świat”. Jestem pod wrażeniem,
jak bardzo zmieniła się nasza dzielnica
od tamtego czasu. Bardzo miło wspominam tę współpracę. Nawet po tylu
latach, gdy mamy okazję spotkać się
z burmistrzem na różnych dzielnicowych wydarzeniach, zawsze wymienimy parę ciepłych słów.
Współpracowałeś też z „Naszymi
Bielanami”.
To prawda, gdy studiowałem dziennikarstwo na UKSW, pisałem artykuły
z życia uczelni. To były moje pierwsze

kroki jako dziennikarz. Najbardziej
w pamięć zapadła mi debata z udziałem
polityków z pierwszych stron gazet,
z której musiałem przygotować relację.
To było dla mnie duże przeżycie – oto
najważniejsi ludzie w kraju, których
znałem tylko z mediów, przyjechali na
Bielany.
Tak że to właśnie w „Naszych Bielanach” zaczynałem przygodę z dziennikarstwem, która trwała kilka lat
i wywarła na mnie duży wpływ. Nie
bez powodu głównym bohaterem mojego „Wirusa demokracji” jest właśnie
dziennikarz.

.
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Nowy rok, nowi radni i sprawdzone pomysły
Mimo tego, że rok szkolny rozpoczął się niecałe 3 tygodnie temu, radni Młodzieżowej Rady Bielan już działają! 6 września w Urzędzie Dzielnicy przeprowadziliśmy oficjalną sesję rozpoczynającą drugi rok VII kadencji MRB.
MARTA GARTKIEWICZ
MRDB

Było to pierwsze spotkanie poprowadzone przez nowe prezydium, na czele z przewodniczącą
Martą Gartkiewicz. Spotkaliśmy
się, aby podsumować pracę naszych poprzedników, powitać
nowych radnych oraz podziękować osobom, z którymi działaliśmy i współpracowaliśmy przez
cały rok. Jesteśmy wdzięczni
za każdą współpracę, ponieważ
wspólne działanie zawsze uczy
nas czegoś, co przydaje nam się
na kolejnych wydarzeniach. Na
sesji nie tylko zapowiedzieliśmy kilka nadchodzących akcji,
ale również przypomnieliśmy
o naszych flagowych projektach
– Młodzieżowy Budżet Obywatelski, Różowe Skrzyneczki czy
„Posprzątaj swój kawałek Bielan”.
III edycja ostatniego wydarzenia odbyła się w sobotę, 17
września. Razem z mieszkańcami Bielan spotkaliśmy się
przy drewnianym łosiu w Lasku
Lindego, gdzie następnie przez
blisko 2 godziny zbieraliśmy
śmieci porzucone w leśnej gęstwinie. Akcję przeprowadziliśmy we współpracy z harcerzami
z Warszawskiej Drużyny Harce-

rzy 293 oraz z wolontariatem ze
Szkoły Podstawowej nr 223. Byliśmy pod wrażeniem mobilizacji mieszkańców, dzięki którym
byliśmy w stanie zrobić coś dobrego dla bielańskiego kawałka
naszej planety – wow!
Oprócz wydarzeń organizowanych przez nas uczestniczymy
także w bielańskich uroczystościach patriotycznych. Byliśmy
obecni 1 września na obchodach
83. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz 11 września,
na wydarzeniu poświęconemu
pamięci Żołnierzy 77. Pułku
Piechoty Wojska Polskiego
i 77. Pułku Piechoty AK okręgu
Nowogródek oraz Mieszkańców
Ziemi Lidzkiej. Jest to dla nas
niezwykle istotne, aby upamiętniać bohaterów, którzy walczyli
o wolną i niepodległą Polskę.
Niebawem rozpocznie się II
edycja Młodzieżowego Budżetu
Obywatelskiego. W tym roku
szykujemy wiele nowości oraz
innowatorskich rozwiązań. Tegoroczna akcja będzie się nieco
różniła od poprzedniej, jednak
cel wciąż pozostaje ten sam
– wygraj 10 000 zł na projekt odmieniający funkcjonalność Twojej szkoły! Niedługo w naszych
mediach
społecznościowych
pojawią się szczegóły dotyczące
akcji. Stay tuned!

.

» 18 tysięcy złotych zasili II edycję Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego 2022. W sumie na realizację zwycięskich projektów w szkołach
przeznaczymy 45 tysięcy złotych. Tegorocznej edycji będzie towarzyszyć również kampania zachęcająca bielańską młodzież do większej aktywności
i zaangażowania w lokalne sprawy. FOT. SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Lekcje w muzeach i teatrach

Nagroda dla młodych im. Tadeusza Mazowieckiego

Stołeczne instytucje kultury
zapraszają uczniów do udziału
w lekcjach i warsztatach.
W Teatrze Powszechnym można zobaczyć, co dzieje się za
kulisami, a w Muzeum Marii
Skłodowskiej-Curie poznać
szczegóły z życia noblistki.

Doceńmy młodych mieszkańców naszego
miasta za działania na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego, upowszechnianie postaw obywatelskich i rozwijanie
społeczności lokalnej – we wrześniu
ruszył nabór zgłoszeń do nagrody im.
Tadeusza Mazowieckiego.

postaw obywatelskich, rozwój społeczności
lokalnej i poszanowanie praw człowieka.
W tegorocznej edycji zostaną nagrodzone
osoby za działania i projekty z 2021 roku.
Spośród przesłanych zgłoszeń Kapituła wyłoni laureatów w dwóch kategoriach wiekowych 15–19 i 20–26 lat.

Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy dla
osób młodych działających na rzecz społeczeństwa obywatelskiego im. Tadeusza Mazowieckiego dedykowana jest zaangażowanym, pełnym pasji i wchodzącym w dorosłość
obywatelom i obywatelkom. Chcemy docenić
i uhonorować tych, którzy działają na rzecz
miasta, za ich wkład w upowszechnianie

Zgłoś
Wypełnij formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie um.warszawa.pl/nagroda-dla-mlodych od 14 września do 12 października
2022 roku i zgłoś kandydatkę/a do Nagrody
im. Tadeusza Mazowieckiego. Na zwycięzców czekają nagrody finansowe o łącznej
wartości 30 tysięcy złotych oraz statuetki.

Muzeum Warszawy zaprasza
na lekcje muzealne, które odbywają się w bliskim kontakcie
z dziełami sztuki i przedmiotami
użytkowymi z dawnych czasów.
Lekcje dotyczą takich tematów
jak: Warszawa wielokulturowa,
Warszawianki dwudziestolecia
międzywojennego czy Życie
codzienne w dawnej kamienicy.
Wśród propozycji edukacyjnych
są też wykłady varsavianistyczne
i spacery.
Rejestrację na lekcje muzealne w roku szkolnym 2022/2023
prowadzi także Muzeum Powstania Warszawskiego. Muzeum oferuje zajęcia z historii
i języka polskiego na różnych poziomach nauczania. Wyróżniają
się przede wszystkim kontaktem
z żywą historią – eksponatami
i fragmentami ekspozycji.
Zajęcia dla dzieci i młodzieży
szkolnej prowadzi też Muzeum
Historii Żydów Polskich POLIN.
Warsztaty edukacyjne przedsta-

wiają 1000-letnią historię Żydów
jako integralną część historii Polski, uczą tolerancji, otwartości na
świat i akceptacji różnorodności
kulturowej. Muzeum zapewnia
wsparcie asystenta kulturowego
dzieciom z Ukrainy.
Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie zaprasza na lekcje
biograficzne poświęcone życiu
i dorobkowi naukowemu polskiej uczonej, dwukrotnie uhonorowanej Nagrodą Nobla.
Scenariusz lekcji jest oparty na
zagadnieniach ujętych w podstawie programowej i dostosowany
do różnych poziomów nauczania, od podstawówki po szkołę
ponadpodstawową.
Nadwiślańskie Muzeum Sztuki Nowoczesnej także zaprasza
grupy szkolne na oprowadzania
i lekcje muzealne towarzyszące
bieżącym wystawom.
Krótka historia teatru, Teatralne improwizacje, Przepis
na dramatyczny teatr – to niektóre tematy lekcji organizowanych przez Teatr Powszechny.
W ofercie są także warsztaty oraz
oprowadzania i wycieczki po teatrze. Celem zajęć jest włączanie
uczestników w aktywny proces
twórczy.

.
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Idea
Tadeusz Mazowiecki zawsze czuł odpowiedzialność – za kraj, który kochał, za ludzi,
na których krzywdę był szczególnie wrażliwy, za świat. Bardzo cenił energię, entuzjazm i pomysły młodych ludzi. Podkreślał,
że jesteśmy odpowiedzialni za to, jak toczy
się świat. Przyznając nagrodę jego imienia,
chcemy zwrócić uwagę na odpowiedzialność, która budzi się w ludziach młodych,
a która w połączeniu z ich młodzieńczym
zapałem może zrodzić rzeczy naprawdę
ważne. Tym samym chcemy podkreślić znaczenie głosu młodego pokolenia i efektów
włączenia go we wspólną przestrzeń działania, jaką jest miasto. UM
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„Przylesie” a Chomiczów(ka)
„Cisza i urok szczerej wsi a bliskość miasta!” – takim hasłem blisko 90 lat temu reklamowano projektowane osiedle willowe położone
nieopodal wawrzyszewskiego fortu.
MATEUSZ NAPIERALSKI

N

azwa „Chomiczówka”,
jak powszechnie wiadomo, wywodzi się od kresowej rodziny Chomiczów. Na
początku XX w. Józef Chomicz
założył firmę ogrodniczą, do
której dokooptował jako wspólników swoich braci. Rodzeństwo
kupiło grunta na parcelowanych wówczas dobrach ziemskich (majoracie) „Carski Dar”
w Wawrzyszewie. W ten sposób
powstała „kolonia Chomiczów”,
z plantacjami i luźną zabudową.
Na przełomie lat 20. i 30.
Chomiczowie postanowili założyć na Wawrzyszewie willowe
osiedle mieszkaniowe. Wydaje
się, że głównym orędownikiem
tej inwestycji był Bolesław Chomicz, zasłużony organizator straży pożarnej, a zarazem adwokat
i bankier. Plan zabudowy początkowo obejmował 27 morgów,
czyli 15 hektarów. W ogłoszeniu
w gazecie „ABC” z 25 lipca
1931 r. „deweloperzy” kreślili
taką wizję: „Obszary podstołeczne, położone od zachodniej
strony Warszawy (za Cytadelą), bardzo zdrowotne, bowiem
piaszczyste i otoczone lasami
(parkiem Młocińskim i lasem
rządowym) zyskały świeżo nowe
tereny budowlane. Powstające
osiedle «Chomiczów» […] stworzy na pograniczu Warszawy
nową dzielnicę o dużej przyszłości rozwojowej, dla zachodniej
części stolicy, między Powązkami a Bielanami”. W tym samym
czasopiśmie zachwalano, że posesje na osiedlu – „suche, ładne,
niedrogie” – są „rentowniejsze
od dolarów”.
Już niecałe dwa lata później
projekt „Chomiczowa” uległ
pewnej modyfikacji. Osiedle
zmieniło nazwę na „Przylesie”,
którą zawdzięczało lasowi przy

Osiedlu Łączności (czyli Boernerowie), odległemu o około półtora kilometra. Jak widzimy na
planie z 1933 r., na „Przylesiu”
wyznaczono ponad 130 działek budowlanych, kosztujących
w zależności od powierzchni od
1600 do 2200 zł. Dla porównania, miesięczna pensja robotnika
zatrudnionego w przemyśle wynosiła wtedy 156 zł, kilogram
pszennego chleba kosztował
0,78 zł, kilogram kiełbasy zwyczajnej 2,24 zł, a tona węgla...
66 zł (kwoty przeciętne według
„Rocznika statystycznego Warszawy 1933”). Zainteresowani
kupnem placu mogli udać się
do sklepu „Agrotechnika” firmy
braci Chomiczów przy ul. Zgoda
8, by otrzymać informacje i bezpłatny prospekt – coś w rodzaju
dzisiejszych planów deweloperskich. Przystępnych kredytów
udzielał Bank Gospodarstwa
Krajowego.
„Przylesie”, usytuowane pomiędzy dzisiejszymi ulicami
Księżycową a Kwitnącą, znajdowało się tuż za ówczesną granicą
Warszawy. Przed wojną komunikacja z osiedlem wyglądała
tak: dojeżdżało się tramwajem
linii „1”, „8” lub „Z” do skrzyżowania ulic Okopowej i Dzikiej
(dawnych rogatek powązkowskich), następnie kilka minut
przejażdżki podmiejskim autobusem zmierzającym do Izabelina, zatrzymującym się po drodze
koło fortu II Wawrzyszew. Autobusy te kursowały kilka razy
dziennie (co 2 lub 3 godziny),
a w niedziele i święta – kilkanaście razy, co godzinę. Inna opcja
to dotarcie tramwajami „1” lub
„8” do pętli u zbiegu ulic Powązkowskiej i Elbląskiej, a stamtąd
przechadzka wśród pól i piachów przez ponad dwadzieścia
minut. Oprócz tego można było
dojechać tramwajem linii „B” na
Boernerowo i również się trochę

Gdzieś od
końca lat 30.
zaczęła upowszechniać
się nazwa
„Chomiczówka” w odniesieniu do
całej okolicy,
a samo miano
„Przylesie”
z czasem odeszło w zapomnienie.
przespacerować.
Do wybuchu wojny, w granicach „Przylesia” wybudowano
około 60 domów, zarówno murowanych, jak i drewnianych.
W wydaniach „Biuletynu Przetargowego” z ostatnich lat przedwojennych oraz powojennej
prasie pojawiają się nazwiska
mieszkańców i właścicieli posesji: Urbanikowie, Firkowie,
Krawczykowie, Zdziebłowscy,
Niwiński, Biernacka, Kotowski,
Czyżewski, Kutra, Sosnowski,
Nowakowska. W gazetce „Nowa
Chomiczówka” (12 kwietnia
1992 r.) Leokadia Gancarz-Marcinak wspominała, że najpierw
zamieszkały tam rodziny Koladów, Sakowiczów i Michałowskich. Pani Leokadia przed wojną prowadziła w pokoju i kuchni
swojego domu (późniejszy adres
– Żółwia 7) sklep spożywczy.

» Reklama z „Kurjera Warszawskiego”, 15 kw. 1933 r. ŹRÓDŁO: Biblioteka Uniwerystetu Warszawskiego

Gdzieś od końca lat 30. zaczęła upowszechniać się nazwa
„Chomiczówka” w odniesieniu
do całej okolicy, a samo miano
„Przylesie” z czasem odeszło
w zapomnienie.
Jak czytamy w „Dzienniku
Urzędowym Rady Narodowej
i Zarządu Miejskiego m.st. Warszawy”, wiosną 1953 r. dwie
chomiczowskie ulice, noszące
wspólnie imię Kajetana Mościckiego (wybitnego inżyniera
i wynalazcy zmarłego w 1933 r.),
przemianowano na Księżycową
oraz Słonecznikową. Na ul. Księżycowej zachowała się do dziś
nawierzchnia z kocich łbów, pamiętająca jeszcze czasy carskie,
kiedy ulica ta była drogą dojazdową do wawrzyszewskiego fortu. W roku 1954 urzędowo zmieniono nazwy kolejnych ulic na
Chomiczówce. I tak na przykład
dotychczasowa aleja Bielańska
stała się aleją (ulicą) Kwitnącą,

ul. Narutowicza – Brązowniczą, ul. Okrzei – Mistrzowską,
ul. Wiśniowa – Sieciechowską,
ul. Staszica – Melioracyjną, ul.
Akacjowa – Osikową, ul. Dzierżyńskiego – Kluczową, a ul. Głowackiego – Żółwią (choć Wojciech Bartosz Głowacki pozostał
jako patron pobliskiej, maleńkiej
uliczki). Niewątpliwie nazwa ul.
Dzierżyńskiego („Krwawego Feliksa”, twórcy sowieckiej policji
politycznej) pochodziła już z lat
powojennych, a więc wcześniej
ta ulica musiała nazywać się
jeszcze inaczej.
Pod koniec lat czterdziestych
w jednopiętrowym domu przy
ul. Wiśniowej (Siechiechowskiej)
4 ulokowano szkołę podstawową
nr 80. Przestrzeń budynku okazała się za ciasna, toteż w 1952 r.
szkoła przeprowadziła się do nowej siedziby przy ul. Dzierżyńskiego (Kluczowej 17). Był to
– jak podaje strona internetowa

placówki – duży barak przeniesiony z Ogrodu Saskiego. Dom
przy ul. Sieciechowskiej 4 zajęło przedszkole nr 91, a w 1968
r. „osiemdziesiątka” rozpoczęła
działalność w tysiąclatce przy ul.
Aspekt 48.
W latach 70. zaczęły wyrastać „meandrujące” bloki nowej
Chomiczówki, które zajęły miejsce wielu starych budynków.
Urbaniści „powyginali” niegdyś
proste, równoległe ulice Kluczową i Mistrzowską. Pojedyncze, przedwojenne domy osiedla
„Przylesie” znajdziemy między
ulicami Żółwią a Księżycową
oraz przy Sieciechowskiej i Słonecznikowej. Niektóre są znacznie przebudowane. Warto wybrać
się na spacer i obejrzeć skrytą w
cieniu bloków dawną zabudowę,
w szczególności drewnianą chatę
pod adresem Żółwia 11A. Zostało tu coś ze wspomnianego „uroku szczerej wsi”.
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Pamiętamy o bohaterach 77. Pułku
MICHAŁ MICHAŁOWSKI
ROCZNICE

FOT. S. KORZENIEWSKI
FOT. S. KORZENIEWSKI

Jak co roku oficjalnie uczciliśmy pamięć Żołnierzy 77. Pułku Piechoty Wojska Polskiego
i 77. Pułku Piechoty Armii
Krajowej okręgu Nowogródek oraz Mieszkańców Ziemi
Lidzkiej.
11 września przy pamiątkowym głazie na placu Konfederacji spotkali się kombatanci,
samorządowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych
mieszkańcy dzielnicy, aby wziąć
udział w uroczystości poświęconej pamięci żołnierzy 77. Pułku.

Spotkanie uświetniły przemowy zaproszonych gości, w tym
Kazimierza Krajowskiego, prezesa Światowego Związku Żołnierzy AK Okręgu Nowogródzkiego i Ireny Biernackiej, liderki
Związku Polaków na Białorusi,
oddział w Lidzie, którzy mówili o niszczeniu polskich mogił
i cmentarzy żołnierskich przez
białoruskie władze.
Następnie delegacje złożyły
wieńce i oddały hołd poległym.
Na koniec uroczystości wystąpił
Chór Nowogródzkie Orły.
– Dla nowych mieszkańców
naszej dzielnicy to wciąż tajemnicze miejsce. Ci zaś, którzy
żyją tutaj od lat wiedzą, że pomnik za moimi plecami to waż-

na część naszej złożonej tożsamości. Przypomina on bowiem
tych, którzy niegdyś walczyli
daleko od polskiej stolicy, lecz
po wojennej zawierusze zdecydowali się osiąść właśnie wśród
nas – mówił do zgromadzonych
na uroczystości Włodzimierz
Piątkowski, zastępca burmistrza
dzielnicy. – Pomnik zaś, który stoi za moimi plecami to nie
tylko dowód męstwa i odwagi
żołnierzy Rzeczypospolitej, ale
również wspólnych wartości,
które kiedyś spajały nasz kraj.
To także symbol naszej wielkiej
wspólnoty, której Bielany są jednym z wielu elementów.
– Dla nas kombatantów, starszych ludzi, niezrozumiałe jest,

że ludzie ludziom, sąsiedzi sąsiadom robią tyle zła. Przecież
ludzie są na tej kuli ziemskiej
rzekomo stworzeniami najbardziej rozumnymi. A jednak mogą
czynić sobie to, co czynią – przemawiał por. Józef Kassyk, przewodniczący Bielańskiego Klubu
Kombatanta, który nawiązał do
trwającej obecnie wojny w Ukrainie – Rosjanie atakują ludność
cywilną, bombardują szkoły,
szpitale, zabijają dzieci. My, bielańska społeczność, potępiamy
agresję rosyjskich oligarchów na
naród ukraiński.
Uroczystość została zorganizowana wspólnie z organizacjami zrzeszonymi wokół Bielańskiego Klubu Kombatanta.
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Zjazd Absolwentów AWF Warszawa z okazji
dziewięćdziesięciolecia uczelni
W dniach 16–18 września, na zaproszenie JM Rektora prof. dra hab. Bartosza Molika, absolwenci Akademii Wychowania
Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie stawili się na Bielanach, aby uczestniczyć w tradycyjnym zjeździe z okazji jubileuszu
Uczelni. Wieloletnia tradycja tego rodzaju spotkań, zapoczątkowana w 1935 roku, ponownie podjęta w latach czterdziestych,
regularnie kontynuowana jest do dzisiaj.
FOT. A. KACPRZAK

INFORMACJA PRASOWA
Tegoroczne spotkanie, mimo
że z powodu pandemii opóźnione (Uczelnia obchodziła jubileusz 90-lecia w 2019 roku), jak
zwykle było przesycone radosną
atmosferą. Stawili się nań przedstawiciele 57 roczników (ponad
1100 osób), pragnący odświeżyć kontakty z czasów studiów,
ponownie dotknąć znajomych
miejsc, poczuć atmosferę lat
młodości, spotkać się ze swymi
akademickimi mentorami. To
wyjątkowe spotkanie, cieszące
się niesłabnącym zainteresowaniem osób, które ukończyły studia na bielańskiej Uczelni. Zjazd
tradycyjnie organizowało Stowarzyszenie Absolwentów AWF
Warszawa, stawiające sobie za
cel integrację międzypokoleniową wychowanków Uczelni,
mocne wsparcie zaś, jakie otrzymało ono od władz Akademii,
przyczyniło się do sukcesu wydarzenia.

» Otwarcie wielkiej parady roczników z udziałem burmistrza Grzegorza Pietruczuka, jego zastępcy Włodzimierza Piątkowskiego i rektorem AWF Bartoszem Molikiem

FOT. A. KACPRZAK

W przeddzień
oficjalnego otwarcia Zjazdu zorganizowano na terenie
campusu wieczorne ognisko, na
którym przy
dźwiękach gitar
i wspólnym śpiewaniu bawiło się
ponad 300 osób.
Natomiast w klubie Relax
Qultura odbyło się spotkanie
tych absolwentów, którzy przed
laty znaleźli swoje miejsce do
życia poza granicami kraju.
Otwarcie Zjazdu nastąpiło
w sobotę 17 września, a uczestników powitał rektor, profesor
Bartosz Molik i Zbigniew Sikora, prezes Stowarzyszenia
Absolwentów. Uroczystość tę
zaszczycili burmistrz Dzielnicy
Bielany Grzegorz Pietruczuk,
w towarzystwie wiceburmistrza
Włodzimierza
Piątkowskiego
oraz burmistrz Dzielnicy Żoliborz Paweł Michalec.
– Od 90 lat Akademia szkoli
oraz wychowuje kolejne pokolenia sportowców, którym kibicuje
i których wynikami emocjonuje
się cały kraj. Uczelnia przy Marymonckiej jest też ważną ostoją
bielańskiej społeczności i wielu
naszych mieszkańców rozwija

FOT. A. KACPRZAK

swoje sportowe umiejętności
dzięki niej. Życzę Akademii
kolejnych 90 lat i wielu więcej
– komentuje burmistrz Grzegorz
Pietruczuk.
Po otwarciu ruszyła kolorowa
parada roczników, wśród których znalazło się wiele znanych
postaci życia publicznego, w ich
gronie także słynni zawodnicy,
medaliści igrzysk olimpijskich
i innych światowych imprez sportowych, wielu znanych trenerów,
działaczy sportowych i pedagogów. Po uroczystościach rozpoczął się piknik, na którym uczestnicy celebrowali wspólny czas

w gronie przyjaciół.
Wieczorem, w hali lekkoatletycznej,
przekształconej
w uroczystą salę balową, przy
eleganckich stołach zasiadło
ponad 650 osób. Bal rozpoczęty
tradycyjnym polonezem trwał do
białego rana.
W niedzielne przedpołudnie,
pod popiersiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, patrona Uczelni,
uczestnicy Zjazdu pożegnali się
ze swoją Alma Mater, obiecując
sobie kolejne spotkanie za 3 lata
-– z okazji 95-lecia Akademii
Wychowania Fizycznego Jego
imienia.

.
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Profesor Zbigniew Wójcik – nasz wybitny sąsiad z Chomiczówki
„Piszesz o przeprowadzce. Sądząc z numeru mieszkania, musi to być jakiś cholerny mrówkowiec, oby tylko z mieszkaniami, a nie
– z dziuplami do mieszkania” – to fragment listu, jaki Zbigniew Wójcik otrzymał, gdy w czerwcu 1976 r. wprowadził się do nowego mieszkania w jednym z największych bloków na Chomiczówce na Bielanach.
DR MARIUSZ KOLMASIAK
Adresatem tego listu i zarazem
naszym bielańskim sąsiadem był
wybitny historyk, który urodził
się w Warszawie równo 100 lat
temu – 29 października 1922 r.
Dzieciństwo spędził, jak sam to
określił, na dworze belwederskim. Jego ojciec, chor. Walenty
Wójcik, był bowiem zaufanym
przybocznym Józefa Piłsudskiego. Dzięki temu w dzieciństwie
do jego bliskich koleżanek należały córki Marszałka. Stykał się
też z najważniejszymi osobami
ówczesnej Polski – prezydentem
Mościckim, marszałkiem Edwardem Śmigłym-Rydzem czy
premierami. Naukę rozpoczął
w przedszkolu i szkole „Rodziny
Wojskowej”, które mieściły się
w Belwederze i w gmachu Generalnego Inspektoratu Sił Zbrojnych (dziś Kancelaria Prezesa
Rady Ministrów), a kontynuował
ją w słynnym z „Kamieni na szaniec” Gimnazjum i Liceum im.
Króla Stefana Batorego.
Wartości wyniesione z rodzinnego domu i z przedwojennych
placówek oświatowych patriotycznie wychowujących swoich
podopiecznych uwarunkowały
całe jego dorosłe życie. Przygotowały go do trudnych czasów,
w których przyszło mu żyć jako
przedstawicielowi pokolenia Kolumbów – II wojny światowej,
gdy był członkiem Armii Krajowej, oraz komunizmu, podczas
którego nie zhańbił się współpracą z władzą narzuconą nam
z sowieckiej Rosji.
Jego powojenny życiorys podzielić można na trzy podstawowe części. Zbigniew Wójcik
był historykiem, opozycjonistą
i działaczem piłsudczykowskim.
Historyk
Karierę naukową zaczynał
podczas okupacji od tajnych
studiów historycznych na Uniwersytecie Warszawskim, które
ukończył w 1947 r. W kolejnych latach doktoryzował się,
pracując jednocześnie kolejno
w oddziale Muzeum Narodowego w Nieborowie, w Archiwum Głównym Akt Dawnych
i w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. I choć miał
wówczas styczność z archiwaliami, to podstawowym zadaniem
była jednak typowa praca urzędnicza, która nie pozwalała mu
rozwijać się naukowo.
W latach 1959–1992 pracował więc w Instytucie Historii
Polskiej Akademii Nauk, gdzie
awansował, uzyskując w 1983
r. tytuł profesora zwyczajnego.
W swojej pracy naukowej dał
się poznać jako wybitny badacz
dziejów nowożytnych oraz stosunków polsko-ukraińskich czy

polsko-rosyjskich, autor około
350 publikacji, w tym wielu książek. Do najważniejszych z nich
należały „Dzikie pola w ogniu”,
w których obalił wizję roli Polski
na Kresach ukazaną w „Trylogii” Sienkiewicza, „Historia Powszechna XVI-XVII w.”, będąca
do dziś wznawianym podręcznikiem wykorzystywanym na
studiach historycznych, czy „Jan
Sobieski 1629-1696”, która była
pierwszą biografią tego monarchy autorstwa polskiego autora.
Wójcik cieszył się uznaniem
środowiska nie tylko w kraju,
ale i poza granicami. Najlepszym
tego przejawem było dwukrotne zaproszenie go na półroczne
wykłady na Harvard University
– w 1972 i 1979 r.
Opozycjonista
Pierwszy z tych wyjazdów
jest dobrym przyczynkiem do
rozpoczęcia kolejnego wątku
w życiorysie Zbigniewa Wójcika, czyli jego opozycyjnej
karty z lat PRL-u. Zaproszenie
polskiego badacza do USA wydawało się bowiem komunistycznej Służbie Bezpieczeństwa
dobrą okazją do zinfiltrowania
tamtejszych środowisk ukraińskich i rosyjskich, rzecz jasna negatywnie nastawionych do władz
Związku Sowieckiego. Próby
namówienia Wójcika do zostania
tajnym współpracownikiem nie
przyniosły jednak efektu.
Współpracował za to z Solidarnością, podpisywał się pod
opozycyjnymi listami, wstawiał
się za kolegami z pracy internowanymi w czasie stanu wojennego, publikował też w drugim
obiegu antykomunistyczne artykuły.
W razie potrzeby nie wahał się
położyć na szali swojej kariery,
jak to miało miejsce w 1983 r.,
gdy publicznie odmówił przyjęcia nagrody państwowej za
książkę o Sobieskim. Przez kilka lat nie przyznawano mu za
to paszportu, blokowano dalsze
publikacje, dostawał anonimowe
pogróżki, a w prorządowej prasie
ukazywały się paszkwile pióra

To właśnie
taka niepokorność Zbigniewa Wójcika
wobec ówczesnej władzy
sprawiła po
latach, że poeta Zbigniew
Herbert dziękował mu „za
niezapomnianą postawę
w ciemnych
czasach”
Jerzego Urbana.
To właśnie taka niepokorność
Zbigniewa Wójcika wobec ówczesnej władzy sprawiła po latach, że poeta Zbigniew Herbert
dziękował mu „za niezapomnianą postawę w ciemnych czasach”, Władysław Bartoszewski
zadedykował mu swoją książkę
„z podziwem i sympatią dla Jego
wierności temu, czemu trzeba”,
a Stefan Melak określił go mianem rzecznika „Sprawy Niepodległości Rzeczypospolitej”.
Piłsudczyk
Ostatnie z określeń nie było
przypadkowe. Ważnym aspektem ówczesnej działalności
Wójcika było bowiem właśnie
odwoływanie się do tradycji
niepodległościowej, zwłaszcza
zaś do jej najwybitniejszego
przedstawiciela, czyli Józefa
Piłsudskiego. Aktywnie działał
w tym kierunku w latach 80.
i 90., a do najważniejszych efektów, w których miał swój wydatny udział, należało wywalczenie

» Zbigniew Wójcik (z lewej) w przebraniu żołnierza przy łóżku Józefa
Piłsudskiego w dniu jego imienin w Belwederze w 1927 r. FOT. NAC

» Zbigniew Wójcik w swojej biblioteczce w mieszkaniu przy Conrada 18. Zdjęcie powstało w 1983 r. do promowania biografii Sobieskiego w czasopiśmie „Nowe Książki”. Po odmowie przyjęcia nagrody artykuł został jednak
zdjęty przez cenzurę, a zdjęcie pozostało w rodzinnym albumie.
FOT. Danuta B. Łomaczewska (licencja EastNews / egzemplarz ze zbiorów Mariusza Kolmasiaka)

epitafium Marszałka w warszawskiej katedrze św. Jana, odsłonięcie pomnika Piłsudskiego na
terenie Akademii Wychowania
Fizycznego na warszawskich
Bielanach, sprowadzenie do Polski szczątków przedwojennego
ministra spraw zagranicznych
Józefa Becka czy reaktywowanie Instytutu Józefa Piłsudskiego
w Warszawie (początkowo jako
Towarzystwo Przyjaciół Instytutów Józefa Piłsudskiego Za Granicą), którego został pierwszym
prezesem. Ponadto przemawiał
na uroczystościach piłsudczykowskich, wygłaszał wykłady
i publikował poza komunistyczną cenzurą.
Był uważany za najważniejszego piłsudczyka w komunistycznej Polsce, na co wpływ
miały nie tylko jego rodzinne
korzenie i działalność na tym
polu, ale również zaufanie, jakim darzyły go córki Marszałka, przebywające wówczas na
kilkudziesięcioletniej emigracji
w Wielkiej Brytanii.
Bardzo symbolicznym docenieniem jego zasług było zaproszenie go w 2000 r. – razem
z córkami Józefa Piłsudskiego

i Prezydentem Ryszardem Kaczorowskim – do patronowania
sztandarowi Miasta Sulejówek,
tak bardzo związanego z pamięcią o Marszałku. Dla inicjatorów
Wójcik był bowiem symbolem
przechowania w kraju „pamięci
o Niepodległej”.
Za swoje osiągnięcia naukowe, ale i patriotyczne w wolnej
już Polsce odznaczono go Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
Sąsiad
Zbigniew Wójcik choć urodził się przy ul. Bonifraterskiej,
dzieciństwo upłynęło mu wokół Belwederu, a na czas wojny zamieszkał w Sulejówku, to
swoje późniejsze dorosłe życie
w przeważającej mierze spędził na Żoliborzu i Bielanach.
Stąd bowiem pochodziła jego
pierwsza żona – Stefania Zdziarska, z którą małżeństwo zawarł
w kościele św. Stanisława Kostki. Kolejno mieszkał tu przy
Krechowieckiej 6 (1948), Śmiałej 1 (1953–1955), Krasińskiego
8 (1955–1964), Przasnyskiej 10
(1964–1976) i wreszcie Conrada
18 (1976–2014).

Profesor zmarł tam w dniu 22
marca 2014 r. i został pochowany
na Powązkach. Swoim długim
i owocnym życiem udowodnił, iż
dało się zachować twarz w trudnych czasach. Został określony
mianem kryształowej postaci
i jest w tym bardzo dużo prawdy. Poświęcił się nauce, w której
osiągnął wybitne efekty. Był też
patriotą gotowym służyć Ojczyźnie – czy to w okresie wojny,
czy w czasie komunistycznego
zniewolenia, czy po odzyskaniu
suwerenności. Niewątpliwie był
więc człowiekiem, o którym
warto pamiętać.
***
W dniu 29 sierpnia 2022 r.
Rada Miasta Sulejówek z inicjatywy Mariusza Kolmasiaka
postanowiła jednogłośnie, aby
Miejska Publiczna Biblioteka
w Sulejówku nosiła imię prof.
Zbigniewa Wójcika. Pozostaje mieć więc nadzieję, że także
Warszawa czy Dzielnica Bielany
nie zapomną o swoim wybitnym
mieszkańcu i w przyszłości doczeka się on godnego upamiętnienia.

.
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Tajemnice stuletniego Lasku Bielańskiego – dziś Lindego (cz. 1)
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.
ADRIAN GAWERSKI

D

zielnicę naszą otaczają
z dwóch stron trzy kompleksy leśne: największy
od zachodu to Puszcza Kampinoska, a od północy Las Młociński
i Bielański. Każdy z nich ma swoją
bogatą historię, która zawarta jest
w wielu opracowanych dokumentach. Te kompleksy leśne
to nie tylko fragmenty dawnej
Puszczy Mazowieckiej. Objęte są one ochroną od 1959 roku
(puszcza) i od 1973 (lasy).
Ten mały lasek wprawdzie
pozostawiony bez ochrony ma
także swoje tajemnice, pomimo
że liczy sobie tylko 100 lat. Można powiedzieć, gdzie mu tam do
tych leśnych kompleksów, których pradzieje sięgają XIV wieku. Jakież to tajemnice ma ten
nasz młodziak, który rozpoczął
swoje życie na przełomie XIX
i XX wieku na krańcach naszego
miasta, a obecnie dzielnicy Bielany ustanowionej w 1992 roku?
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.
Sosnowy lasek
Na początku XX wieku sprowadzono specjalną odmianę
sosny kanadyjskiej, która miała
się zaadaptować w tych trudnych warunkach. Wtedy była to
wiedza tajemna, ale jak widzimy dziś, sprawdziła się w dużym stopniu. Dowodem tego są
obecnie sosny, nie sosenki, które
rosną przy drodze od ulicy Kasprowicza przez lasek do Szpitala Bielańskiego. Przedstawia to
zdjęcie, na którym rosnące, zasadzone sosny są niewiele wyższe
od mojego tatki Michała, który
ciągnie mnie na saneczkach na
tej to drodze w latach 30. XIX
wieku. To moja mała tajemnica.
Obszar, na którym posadzono tę
kanadyjską sosnę, obejmował
teren położony wzdłuż ulicy Kasprowicza do obecnej Lindego,
w prawo Marymoncką do Twardowskiej i Kasprowicza.
Ten nasz lasek jest starszy od
stacji metra Stare Bielany, a podróżowało po jego terenie wielu
młodych bielańczyków nie tylko ze Zdobyczy Robotniczej ze
swoimi rodzicami latem w wózkach, a zimą w saneczkach. Dziś
ci mieszkańcy liczą sobie już 90
lat i więcej, a te wspomnienia są
jakże miłe. Sosenki urosły do
wysokości kilku pięter, a wielu
z nas, którzy pamiętają kwitnienie sosen, już opuściło swoje
Pola Bielańskie na zawsze.

Cały ten teren był zabezpieczony ogrodzeniem z drutu
kolczastego na słupkach betonowych, co uratowało jego istnienie. Sadzonki tej sosny zostały także posadzone na polach
dzielących Zdobycz Robotniczą
od Wawrzyszewa. Niestety lasek nie był ogrodzony. Kiedy
więc przyszła ostra zima, a wraz
z nią okupanciz lat 1939 i 1940
lasek ten poszedł pod topór, bo
trzeba było czymś palić, a węgla
okupant jeszcze nie przydzielał.
Ponadto był on ściśle reglamentowany.
Utrzymaniem tego lasu zajmowała się szczupła kadra leśników
na czele z Panem Modzelewskim, który też był bielańczykiem i mieszkał na Zdobyczy
Robotniczej. „Dyrekcja leśnictwa”, która obejmowała swoim
nadzorem również Las Bielański
mieściła się w skromnym baraczku pod górą klasztoru Kamedulskiego w Lesie Bielańskim.
Osobliwością naszego lasku
jest wał (nasyp ziemny), który
przebiega w jego centralnej części w niektórych miejscach dziś
śladowo od Potoku Bielańskiego, dziś przy ulicy Lindego do
ulicy Grembałowskiej. Podobno
miał jakieś przeznaczenie militarne w czasie zaborów. Kiedyś
na jego początku od przepływu
strumyka do 1930 roku istniała
wiata drewniana półkolonii, którą rozebrano w czasie okupacji.
Kiedy nie było jeszcze ulicy
Twardowskiej, wzdłuż lasu od
Kasprowicza prowadziła ścieżka dojścia do pętli tramwajowej
AWF poprzednio CI WF. Wtedy
pętla tramwajowa. W tym czasie
mieszkańcy Bielan i Wawrzyszewa wydeptywali wszystkie
drogi prowadzące przez lasek do
pętli tramwajowej nr 15. To były
piesze autostrady łączące nas
z Warszawą, których ślady istnieją do dziś. Główny ich szlak
prowadził ulicą Twardowską, na
której rozkopano wspomniany
wał vis-à-vis istniejącego dziś
przedszkola. Tak było aż do

Na początku XX wieku
sprowadzono
specjalną odmianę sosny
kanadyjskiej,
która miała
się zaadaptować w tych
trudnych
warunkach.

» Kilkuletni Adrian
Gawerski ze swoim
ojcem podczas spaceru
przez Las Lindego
FOT. archiwum autora

1960, kiedy to uruchomiono na
Bielanach komunikację autobusową. Na tej pętli stał pierwszy
na Bielanach kiosk, gdzie można było zaopatrzyć się w prasę
i papierosy, a obsługiwała go rodzina Pani Żmijewskiej ze Zdobyczy Robotniczej. Osoba znana
wszystkim bielańczykom. Już
wtedy byli odbiorcy uprzywilejowani, którzy odbierali swoją
prasę.
Cała dzieciarnia zarówno latem, jak i zimą po szkole biegła
do lasku, gdzie organizowała
różne zabawy, a często kibicowała starszym kolegom. Niewielu z nas stać było na wyjazdy i wypoczynek poza domem.
Z wału zjeżdżaliśmy na sankach
i łyżwach, a w lasku organizowaliśmy podchody oraz różne gry
terenowe. Spacerując po lesie,
można jeszcze było wtedy zbierać grzyby, nawet prawdziwki.
Dziś to już wspomnienia z młodości.
Sport i konspiracja
W czasie okupacji lasek służył też moim starszym kolegom

do spotkań konspiracyjnych.
Na głównej alei prowadzącej
od ulicy Twardowskiej i Barcickiej (nieistniejącej głównej
bramy wejściowej) organizowali oni grę w siatkówkę. Były to
w istocie spotkania konspiratorów. Podnosili w ten sposób
swoją sprawność fizyczną, ale
także spotykali się w celach
omówienia działań przeciwko
okupantowi. Siatkę rozwieszano
na głównej alei między drzewami. Las chronił konspiratorów
i pozwalał na uprawianie sportu,
którego Niemcy Polakom uprawiać zakazali.
Okupant jednak czuwał i już
od 1941 obserwował te spotkania. Przy wejściu do lasku
umieścili szpica, który udawał
ociemniałego grajka na skrzypcach. Przechodzących obok ludzi prosił „Szanowni Państwo
wspomóżcie mnie biednego”,
a głównie obserwował, kto
wchodzi i wychodzi z lasku.
Konspiratorzy, a była ich liczna grupa, której skład się zmieniał w zależności od sytuacji,
przez swoje kontakty z wywia-

dem ustalili, że grajek to szpieg
gestapo. Decyzja mogła być tylko jedna, grajek na wiosnę 1942
został zastrzelony przy bramie
wejścia do lasku i to jest kolejna
tajemnica.
W tej grze w siatkówkę
uczestniczyli konspiratorzy bielańscy – Mietek Kobylecki, jego
brat Wiesiek, Tadek Kęć, Janusz
Kwiatkowski, Ziutek Czapski
i Witold Hummiel. Grała również z nimi przyszła żona Wieśka
Lidka Wytrykowska. W tej sytuacji trzeba było przerwać grę.
Wydarzenia związane z likwidacją grajka były wielką sensacją
bielańską.
Trudna sytuacja w okresie

okupacji zmusiła wielu mieszkańców Zdobyczy Robotniczej
do powiększenia areału upraw
ogródkowych, czego efektem
były dodatkowe uprawy przy lasku na dzisiejszej drugiej jezdni
ulicy Kasprowicza w kierunku
obecnej Huty. Każdy skrawek
ziemi był wykorzystany, od wylotu ulicy Barcickiej, gdzie dziś
stoją garaże i budynek. Rósł
duży łan zboża, w którym patrol
niemiecki postrzelił ojca mego
kolegi szkolnego....
kontynuacja tekstu
w kolejnym numerze

Felieton Paśnickiego

Patroni bielańskich
ulic – ulice bielańskich patronów

ŹRÓDŁO: ARCHIWUM AUTORA

W czym rzecz? W spacerowej
przygodności i jednocześnie
w odkrywaniu tego, z czym
możemy skojarzyć naszego
otoczenia symboliczny wymiar.
Na naszych warszawskich
Bielanach (bo są liczne inne
Bielany w Polsce, o czym kiedyś też będzie warto porozmawiać) jest przeszło 250 ulic.
Wątpię, aby każdy mieszkaniec
znał ich wszystkie nazwy, cóż
dopiero mówić, by przedreptał
choćby 10% z nich. Ja nie znam
wszystkich nazw z pewnością,
że o przejściu choćby połową z owych ulic nie wspomnę.
A gdyby tak nie omieszkać opieszyć (słowo to bardzo spodobało

się profesorowi Janowi Miodkowi, brzmi lepiej niż obejść)
każdego budynku, każdej alejki? Na ogół przemieszczamy
się w liniach raz wyznaczonych,
tych samych do znudzenia.
A gdyby zboczyć ze szlaku codziennej rutyny i odkryć uliczki
nieznane?
Tak wiele bielańskich ulic
nosi imiona pisarzy albo książkowe (przykładem ulica Rodziny
Połanieckich od tytułu powieści,
zresztą nie najlepszej, Henryka
Sienkiewicza), aż prosi się o Zaułek Bohaterów Literackich…
Tym samym anonsuję mój
tekst w listopadowym numerze
„Naszych Bielan”.
ROBERT PAŚNICKI
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Dziki pobiegły młocińskim brzegiem!

Lekkoatletyka

5. Bielański Wieczór
Lekkoatletyczny
Już po raz piąty na stadionie
lekkoatletycznym AWF odbyło
się sportowe wydarzenie „Bie
lański Wieczór Lekkoatletycz
ny”, które przyciągnęło tłumy
zarówno profesjonalnych
sportowców, jak i amatorów.
Uczestnicy rywalizowali ze
sobą w konkurencjach szybkościowych i technicznych.

Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszyła się rywalizacja młodzieżowa. Na starcie
biegów na krótkich dystansach
stanęły dziesiątki dzieci wraz
z dopingującymi ich rodzicami
i opiekunami. Po tej części do
walki w mityngu przystąpili starsi uczestnicy.

.

WIĘCEJ NA BIELANYNASTART.PL
FOT. MATERIAŁY ORGANIZATORA

FOT. A. CHOMCZYK

Już po raz siódmy na Bielanach odbył się „Bieg Dzika”, czyli jeden z najpopularniejszych biegów leśnych w regionie. Święto grupy biegowej Naprzód Młociny wypadło
nad wyraz okazale.
Na starcie do rywalizacji stanęło aż 200
biegaczy w biegu na 5 km oraz 110 biegaczy w zmaganiach na 10 km. Przed biegami
dorosłych na krótszych dystansach mogły
sprawdzić swoją formę dzieci i młodzież.
W biegu na 5 km zwyciężył Konrad Kobiałka – weteran biegu, reprezentujący barwy drużyny Naprzód Młociny wbiegł na
metę z czasem 17:07 i wyprzedził Marcina
Jędrzejewskiego oraz Krzysztofa Śliwę.
Wśród kobiet tryumfowała Justyna Kostrzewska.
– Nasza grupa melduje się na „Biegu Dzika” zawsze w pełnym składzie. Cieszę się,
że dopisała pogoda i udało mi się wygrać.

Startuję w tej imprezie od samego początku, nie licząc czwartej edycji, kiedy miałem
kontuzję. Atmosfera jest cudowna, bardzo
się cieszę z kolejnej edycji – komentował
Konrad Kobiałka.
Podobnie Justyna Kostrzewska dziękowała dzielnicy za tak bogatą ofertę biegową dla
mieszkańców, podkreślając, że zawsze lubi
stawać na starcie bielańskich imprez.
Dwukrotnie dłuższy dystans padł łupem
Dawida Zarodkiewicza – także reprezentanta Bielan i grupy Naprzód Młociny. Na
mecie zwycięzca zameldował się z czasem
37:16, pewnie pokonując Stephane Decrassaca i Kubę Stepkowskiego. Najszybszą koFOT. A. CHOMCZYK

bietą była Agnieszka Szymańska.
Na mecie medale wręczali zastępcy burmistrza Andrzej Malina, Włodzimierz Piątkowski i Sylwia Lacek, którym towarzyszył
radny Marcin Włodarczyk. Burmistrz Malina pogratulował wszystkim uczestnikom
i podkreślił rolę biegu, wyrażając nadzieję,
że w następnej edycji na starcie stanie co
najmniej tyle samo biegaczy.
Na wszystkich uczestników czekały po
biegu posiłek i ciepła herbata, jak również
możliwość integracji z innymi uczestnikami
ze środowiska biegowego.
BIELANYNASTART.PL
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Zapasy

Łukasiak z medalem
w Belgradzie
Świetne informacje dotarły do
nas z Belgradu, gdzie zakończyły się Mistrzostwa Świata
w zapasach. Zawodniczka
AZS AWF Warszawa Anna
Łukasiak wywalczyła brązowy
medal.
Zawodniczka
bielańskiego
klubu startowała w kategorii do
50 kilogramów. W turnieju mistrzostw świata stoczyła cztery
walki. Przegrała tylko jedną,
z późniejszą mistrzynią Yoi Sasaki, która zdominowała zmagania w tej kategorii, w żadnej
z walk nie tracąc nawet punktu.
Przed pojedynkiem Polka pokonała Mercy Genesis z Nigerii i Thi Nguyen z Wietnamu.
W pojedynku o brązowy medal
Łukasiak pokonała Francuzkę
Martine Sabatie.

Dla 34-letniej zawodniczki
AZS AWF Warszawa to największy sukces w karierze. Jak
przyznaje sama zawodniczka, jej
kariera nabrała rozędu dopiero
teraz, także ze względu na fakt,
że w ważnych pojedynkach wytrzymuje psychicznie.
Celem zapaśniczki z bielańskiego klubu jest wywalczenie
przepustki na Igrzyska Olimpijskie we Francji.
Anna Łukasiak w rozmowie
z „Przeglądem Sportowym”
przyznała, że wpływ na jej
sukcesy ma także środowisko,
w jakim trenuje. Na matach zapaśniczych AWF pojawia się coraz więcej kobiet. Zawodniczka
ma także możliwość treningu
z mężczyznami, licznie trenującymi w AZS AWF Warszawa.
WIĘCEJ NA BIELANYNASTART.PL

.

Piłka nożna

Białe Orły najlepsze
w turnieju Hutnika
Po raz kolejny na Bielanach
rozegrano zmagania piłkarskie
w ramach turnieju „Hutnik
Całych Bielan”, realizowanego
między innymi ze środków
urzędu dzielnicy przez Hutnik
Warszawa. Młodzi piłkarze
z rocznika 2004 rywalizowali
na boisku ośrodka Hutnik
Aktywna Warszawa.
Była to druga edycja tegorocznego turnieju, który już od kilku
lat rozgrywany jest na Bielanach.
W zmaganiach uczestniczyli

przedstawiciele ośmiu zespołów. Młodzi gracze rywalizowali
w fazie grupowej, a następnie
pucharowej.
W wielkim finale spotkały
się drużyny Hutnika Warszawa
i Białych Orłów Warszawa. Lepsi okazali się goście, zwyciężając
2:1.
Poza wymienionymi finalistaim w zmaganiach wzięli udział:
Polonez Warszawa, Ryś Laski,
Akademia Piłkarska Futgol oraz
Agape Białołęka.

.

WIĘCEJ NA BIELANYNASTART.PL

NASZE BIELANY

Rada Dzielnicy
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Śniadanie na trawie
JOANNA
FABISIAK
POSEŁ NA SEJM RP
KOALICJA OBYWATELSKA

T

en sam tytuł nosi obraz francuskiego malarza Édouarda Maneta wystawiony w 1864 roku
w paryskim Salonie Odrzuconych, przedstawiający sielankową scenę posiłku spożywanego
na tle wiejskiego krajobrazu. Autor nawiązuje w nim do, popularnych w tym czasie w malarstwie,
scen mitologicznych. Jednak
wybór tak prozaicznego tematu
jak śniadanie, a do tego realistyczne przedstawienie na pierwszym planie nagiej kobiety sprawiły, że paryżanie obraz poddali
bezpardonowej krytyce, a przy
okazji dostało się obyczajowi
śniadań na łonie natury. Temat
jednak fascynuje i wraca w twórczości wielu malarzy. Utalentowana szwedzka malarka Hanna
Pauli opiewa urodę plenerowego
posiłku w swym obrazie „Pora
śniadania”. A najbardziej znany
obraz z serii „śniadaniowej” to
Auguste'a Renoira „Śniadanie
wioślarzy”. Podobnych w treści
dzieł malarskich powstało wiele.
Zaryzykuję więc twierdzenie, że
ten sposób ucztowania pośród
drzew i kwiatów ma czar, któremu nie mogli się oprzeć malarze
i nie tylko oni, bo zwykli śmiertelnicy również mu ulegają. Tradycja pikników ogrodowych zakorzeniona jest w kulturze wielu
narodów, szczególnie w krajach
o łagodnym klimacie.
Klimat w Polsce bywa surowy,
jednak z nastaniem ciepłych dni
uciekamy z miasta na wieś, do
parku, lasu czy na działkę. Taką
formę spędzania wolnego czasu,
w gronie znajomych i przyjaciół Polacy lubili i nadal bardzo
lubią. Gościmy się na świeżym
powietrzu; przy ognisku, a coraz
częściej grillu.
Nie trzeba dodawać, że Bielany mają długą, kilkuwiekową
tradycję imprez plenerowych.
Już na początku XIX wieku
spotykali się warszawiacy w Lesie Bielańskim i nad brzegiem
Wisły, tradycyjnym miejscu
niedzielnych wycieczek całej
Warszawy. Anonimowy, dziewiętnastowieczny poeta zapisał
powszechność i masowość tych
wypraw takimi słowami; „Szosą,

wodą i brzegiem, dryndą, statkiem i pieszo Warszawianie szeregiem na Bielany dziś spieszą".
Dodajmy, że była to kompania
wesoła i rozbawiona, a animuszu dodawały jej wyborne trunki
przygotowywane przez bielańskich restauratorów, a wśród
nich najsławniejszego Józefa
Bochenka.
Współczesne formy śniadań
plenerowych nieco się zmieniły,
ale obyczaj posiłku zjadanego
na świeżym powietrzu pozostał.
Od kilku lat coraz popularniejsze
stają się tak zwane Targi śniadaniowe zainicjowane na Żoliborzu przez grupę tamtejszych
mieszkańców. W krótkim czasie
pomysł ten zyskał uznanie warszawiaków i nie tylko, bo wiele
miast przejmuje go jako własną
ofertę kulturalną. Okazuje się,
że „Targ śniadaniowy” to także
produkt eksportowy, który zainteresował wielu cudzoziemców.
A co w nim takiego uwodzicielskiego chciałoby się spytać, bo są
przecież i głosy krytyczne? Wyjście rano z domu na śniadanie,
na zewnątrz daje silniejsze poczucie, że jest to nasz dzień wolny. Myślimy tak nawet wtedy,
gdy za zamykanymi drzwiami
zostawiamy wiele obowiązków.
Udowadniamy też sobie sami,
że potrafimy atrakcyjnie spędzać
czas poza centrami handlowymi.
Wreszcie powód, moim zdaniem
najważniejszy, to możliwość
realnego kontaktu z przyjaciółmi i znajomymi, których przez
lata pandemii słyszeliśmy tylko
w telefonie. Targ jest miejscem
spotkań planowanych i niespodziewanych. Dzieci spotykają
tu koleżanki lub kolegów, a ich
rodzice poznają się i tak powstają nowe znajomości i przyjaźnie.
Oczywiście nie bez znaczenia
jest duży wybór różnorodnych
przysmaków, które kuszą, by
spróbować na miejscu lub zabrać
do domu dla dłuższego delektowania się przysmakiem. Program
„Targów śniadaniowych” wzbogacany jest bez przerwy o nowe
atrakcje. Rodzice znajdą tam coś
ciekawego dla dzieci, a i sami nie
będą narzekali na brak propozycji kulturalnych, czasami bardzo
wysmakowanych jak koncerty
dobrych zespołów, spotkania ze
znanymi autorami i aktorami,
no i oczywiście różnego rodzaju
warsztaty, które uczą i bawią.
Kulinarnych wrażeń dostar-

czył nam też bielański Urząd
i jego Wydział Kultury. Zapraszający plakat głosił „Polska od
kuchni na Bielanach jest to niezwykła okazja do zapoznania
się z kulturą kulinarną Polski”.
Byłam, widziałam, degustowałam, było smacznie. Występował zespół Horyzont i grał dużo
i głośno. To dobrze, bo muzyka
ściągała na imprezę tych mieszkańców, którzy nie dotarli do
internetowego zaproszenia. Przy
stołach biesiadnych trudno było
znaleźć wolne miejsce. Ludzie
dobrze się bawią.
W gorszym nastroju były
panie z Kół Gospodyń Wiejskich, zaproszone i poproszone
o przygotowanie regionalnych
specjałów. Smakołyki takie jak:
pyzy z mięsem, pierogi z różnym
nadzieniem, naleśniki smakowały wybornie. Zainteresowanie tymi potrawami było jednak
mizerne, bo impreza rozpoczęła się o piętnastej, mieszkańcy
przyszli więc po niedzielnym
obiedzie, co skutkowało tym, że
omijali obojętnie stoiska z wystawionymi potrawami. Może
warto pomyśleć na przyszłość
o wcześniejszym rozpoczęciu
kulinarnego spotkania. Pozwoli to gospodyniom bielańskim
nakarmić rodzinę wyśmienitymi
regionalnymi potrawami, a tym
samym mieć niedzielny poranek
wolny od stania przy garnkach,
a kobietom z kół gospodyń wrócić do domu bez pierogów, ale
za to z pieniędzmi za nie. Gwarantuję, że zadowolenie będzie
obopólne.
Przeglądając oferty różnych
festiwali, warsztatów i konkursów kulinarnych, dochodzi się
do wniosku, że kochamy jeść
w towarzystwie i na świeżym powietrzu, otoczeni zielenią i przyrodą. Najsmaczniejsze festiwale
kulinarne w Polsce to: festiwal
grzybów, oscypków, a nawet naszej narodowej zupy, czyli rosołu. Nie sposób nie dodać dni gęsiny i makowych rogalików na św.
Marcina czy festiwalu ziemniaka – też narodowego warzywa.
Jesień za pasem. Korzystajmy
więc dopóki ciepło z kulinarnych
atrakcji w plenerze, bo wkrótce
zostaną nam tylko wspomnienia
i czekanie na nową zieloną trawę. Smacznego!
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