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Największa inwestycja dworcowa 
w Polsce z bielańskiej stali
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Czytaj więcej str. 15

Wybory Prezydenta RP 
10 maja 2015 r.

Lokale wyborcze czynne są 
od godz. 7.00 do 21.00 

Weź ze sobą dowód osobisty 

Wybierz JEDNEGO kandydata 

Więcej informacji 
na stronie internetowej: 

www.bielany.waw.pl

Noc Muzeów na Bielanach 
– 16 maja

Noc Muzeów w „Maczku” 
ul. Gwiaździsta 35, godz. 18.00

Ratusz Bielany 
ul. Żeromskiego 29 (wejście od ul. Jarzębskiego), godz. 18.00

Noc Muzeów w Kotarba desing Studio 
ul. Gwiaździsta 15A lok. 406, kl IV, poziom A, godz. 19.00

Nocy Muzeów w Bielańskim Ośrodku Kultury 
ul. Goldoniego 1, godz. 19.00

Noc Muzeów w Bibliotece na Bielanach 
ul. Duracza 19, godz. 19.00

Noc Muzeów w Pracowni Filmu i Animacji 
Pracownia Filmu i Animacji Jarnuszkiewiczów, ul. Magiera 30/1, godz. 19.00

Czytaj więcej str. 11
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VII Sesja Rady Dzielnicy
misji Rewizyjnej Rady Dzielnicy 
Bielany m.st. Warszawy na 2015 
rok.

Teksty uchwał Rady Dzielnicy 
Bielany m.st. Warszawy są dostęp-
ne w wersji elektronicznej na stro-
nie internetowej www.bielany.
waw.pl – w zakładce BIP.

Robert Wróbel,
Przewodniczący Rady Dzielnicy

R ada Dzielnicy przyjęła 
sprawozdanie z działal-
ności  Ośrodka Pomocy 
Społecznej Dzielnicy 

Bielany m. st. Warszawy za 2014 
r. oraz sprawozdanie Specjali-
stycznej Poradni Rodzinnej Dziel-
nicy Bielany m.st. Warszawy za 
2014 r.  

Rada rozpatrzyła siedem 
skarg na działanie Zarządu Dziel-

Robert Wróbel
Przewodniczący Rady Dzielnicy

nicy Bielany m. st. Warszawy, na 
działania Zakładu Gospodarowa-
nia Nieruchomościami w Dziel-
nicy Bielany m.st. Warszawy oraz 
na działania Dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 187 w Warsza-
wie. 

Pozytywnie zaopiniowano 
trzy uchwały w sprawie wnio-
sków o zmiany w załączniku 
dzielnicowym Nr III do budżetu 

22 kwietnia 2015 r. odbyła się VII Sesja Rady Dzielnicy  Bielany m.st. Warszawy.

miasta stołecznego Warszawy na 
2015 r. 

Rada Dzielnicy podjęła również 
cztery uchwały w sprawie zaopinio-
wania projektów uchwał Rady m.st. 
Warszawy w sprawie nadania na-
zwy ulicom w Dzielnicy Bielany m. 
st. Warszawy: ul. Ptasi Raj, ul. Ru-
dzika, ul. Czyżyka i ul. Kosa.  

Przyjęła też uchwałę w sprawie 
zatwierdzenia planu kontroli Ko-

15 kwietnia 2014 r. Rada Dziel-
nicy Bielany m.st. Warszawa 
przyjęła stanowisko o ogłosze-
niu roku 2015 rokiem rezerwa-
tu Las Bielański. 

O było się to z inicjatywy 
Towarzystwa Przyjaciół 
Warszawy Oddział Żoli-

borz-Bielany oraz Samorządów 
Mieszkańców Domków Rodzin-
nych Stare Bielany, Wrzeciono 
oraz Wólka Węglowa. 

Rada Dzielnicy Bielany przyję-
ła stanowisko w sprawie rezerwatu 
Las Bielański z pewną dozą nie-
śmiałości, bo przecież tyle innych 
ważnych spraw i problemów jest na 
Bielanach. Niemniej, udało się i to 
jednogłośnie. Niemała w tym za-
sługa radnych kadencji 2010-2014, 
głównie Ewy Maniszewskiej, Anny 
Czarneckiej, Ilony Soi-Kozłowskiej 
i Joanny Radziejewskiej. 

W uzasadnieniu stanowiska 
zawarto apel skierowany do placó-

Rok 2015 rokiem rezerwatu Las Bielański
wek oświatowych i naukowych, 
organizacji społecznych i gospo-
darczych, samorządów oraz 
wszystkich mieszkańców Warsza-
wy o podejmowaniu inicjatyw 
uświadamiających potrzebę ochro-
ny Lasu Bielańskiego oraz popula-
ryzujących wiedzę o jego walo-
rach, zwłaszcza, wśród dzieci i 
młodzieży.

Dlaczego warto zajmować się 
Lasem Bielańskim? Tym, którzy 
nie do końca znają odpowiedź na 
to pytanie, warto zacytować frag-
ment książki autorstwa pracowni-
ków naukowych Polskiej Akade-
mii Nauk, panów Tadeusza Bauma 
i Przemysława Trojana zatytuło-
wanej Las Bielański w Warszawie 
- rezerwat przyrody – „Stolica Pol-
ski została obdarowana przez na-
turę skarbem niespotykanym w 
żadnym innym mieście Europy. 
Las Bielański jest bowiem:

1. najstarszym reliktem War-
szawy, obszarem puszczańskiego 

terenu, na którym powstało mia-
sto;

2. jedynym w stolicy zachowa-
nym w formie niemal niezmienio-
nej krajobrazem doliny Wisły z 
tarasem górnym, skarpą i tarasami 
wydmowym i zalewowym, zgru-
powaniami wiekowych dębów i 
starych sosen, partiami grabowy-
mi, olszyn i wiązów;

3. jedyną w swoim rodzaju 
przestrzenno-architektoniczną do-
minantą w panoramie miasta (…)

4. największym skupiskiem 
zieleni wysokiej w obrębie zabu-
dowy Warszawy.

22 października 2014 r. z ini-
cjatywy Urzędu Dzielnicy Bielany 
odbyła się konferencja „Las Bie-
lański i jego znaczenie”. Meryto-
ryczną część konferencji zapewni-
li dr Jan Chojnacki, prof. dr. hab. 
Maciej Luniak, prof. dr. hab. Sta-
nisław Miścicki. A oto wskazówki 
dla odwiedzających rezerwat Las 
Bielański zawarte w podsumowa-

niu tej konferencji, sporządzone 
przez prof. Macieja Luniaka:

● Szanujcie spokój i przyrodę 
Lasu – to nie jest zwykły park, a 
rezerwat przyrody – miejsce wy-
poczynku w przyjaźni z nią. Nie 
przeszkadzajcie innym w korzy-
staniu z tego.

● Nie spuszczajcie psów ze smy-
czy – pies biegając po lesie niepokoi 
zwierzęta, nawet z daleka, zostawia 
też woń drapieżnika. Ponadto, prze-
szkadza też tym, którzy przycho-
dząc do Lasu szukają spokoju. 

● Nie wydeptujcie, nie rozjeż-
dżajcie Lasu rowerem – niszczy to 
jego runo i zbocza tarasów, niepo-
koi zwierzęta w ich ostojach. Roz-
planowanie szlaków pozwala na 
dogodne przemieszczanie sie po 
Lesie. 

● Nie niszczcie drzew, runa, 
gleby Lasu – zubaża to jego przy-
rodę. 

● Unikajcie przejazdów samo-
chodem ulicą Dewajtis. Powoduje 

to zatrucie powietrza spalinami, 
zabija zwierzęta – zwłaszcza żaby/
ropuchy i jeże. Korzystajcie z oka-
zji leśnego spaceru.

● Namawiajcie innych, żeby 
chronili Las, szczególnie gdy wi-
dzicie, że szkodzą mu. Przyczy-
niajcie się do zachowania bogac-
twa jego przyrody dla przyszłych 
pokoleń. 

Dla rezerwatu Las Bielański, 
tak, jak dla każdego rezerwatu musi 
zostać opracowany plan ochrony. 
Ponadto, rezerwat Las Bielański, to 
jednocześnie Obszar Natura 2000, 
dla którego należy opracować plan 
zadań ochronnych. Bardzo liczymy 
na to, że w tym szczególnym dla 
rezerwatu Las Bielański roku, Re-
gionalnej Dyrekcji Ochrony Środo-
wiska uda się zakończyć prace nad 
tymi dokumentami.

Maria Wiro-Kiro 
Towarzystwo Przyjaciół Warszawy 

Oddział Żoliborz-Bielany

26 kwietnia w parku Kępa Po-
tocka w pobliżu „rzeki tulipa-
nów”, które Wydział Ochrony 
Środowiska Dzielnicy Bielany 
posadził jesienią ubiegłego 
roku odbył się Dzień tulipana.

Z tej okazji zaaranżowano po-
bliską przestrzeń, montując 
designerskie, kolorowe, roz-

kładane i obrotowe siedziska w 
kształcie tulipana. Wyremontowa-
no również mostek, który kolory-
styką powiązano z siedziskami.

Pomimo niesprzyjającej aury 
mieszkańcy licznie przybyli na 
spotkanie. Można było obserwo-
wać zręczne ręce pań kurpianek, 
robiących piękne ludowe wycinan-
ki. Pani Czesława Kaczyńska, jest 

Dzień tulipana na Bielanach

jedyną w Polsce wycinankarką 
ludowych motywów, która prezen-
towała swój kunszt przed królową 
Anglii. 

Pokazy � orystyczne prezento-
wali absolwenci studium podyplo-

mowego SGGW i szkoły Małgorza-
ty Niskiej, która jest jedną z dwóch 
wiodących szkół � orystycznych w 
Polsce. Floryści wykonali bukiety 
oraz kompozycje w naczyniach.

Przeprowadzono konkurs z 

wiedzy o roślinach cebulowych 
nagrodzonych pięknie ilustrowa-
nymi książkami. Dzieci bawiły się 
na małym placu zabaw, mogły ko-
lorować obrazki o tematyce tulipa-
nowej, malowały, robiły wydzie-
ranki i kwiatki z bibułki.

Dużym zainteresowaniem cie-
szył się punkt, gdzie prezentowano 
najnowsze odmiany tulipanów, a 
kto chciał otrzymywał najnowsze 
katalogi z roślinami cebulowymi.

Rozdawano również rozsady 
warzyw, m.in. sałaty w odmianach, 
lubczyk i szczaw.

Na spotkanie z licznie przyby-
łymi mieszkańcami przybyli rów-
nież członkowie Zarządu Dzielni-
cy Bielany: Ilona Soja-Kozłowska, 
Włodzimierz Piątkowski oraz rad-

ni: Daniel Pieniek, Wojciech Bor-
kowski. Iwona Walentynowicz, Jan 
Zaniewski. 

Rozmowy w władzami i rad-
nymi cieszyły się ogromnym zain-
teresowaniem i czasami do po-
szczególnych osób tworzyły się 
kolejki.

Wszyscy mieszkańcy zostali 
obdarowani prawdziwym tulipa-
nem, żeby choć przez jakiś czas 
przypominał im fajnie spędzony 
czas w plenerze.

Piknik został zorganizowany z 
inicjatywy Grzegorza Pietruczuka 
zastępcy burmistrza dzielnicy Bie-
lany. Sponsorem Dnia tulipana 
była � rma AG-Complex sp. z o.o.
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Łatwo jest wpaść w spiralę 
zadłużenia: wystarczy zacho-
rować, stracić pracę, przestać 
spłacać bieżące zobowiązania. 
Pojawia się ogromna presja, 
poczucie wstydu, a w sytuacji 
gdy zadłużenie dotyczy opłat 
za mieszkanie, także poczucie 
zagrożenia utraty dachu nad 
głową. Jest to często dramat 
całych rodzin i trudno sobie 
poradzić z taką sytuacją bez 
pomocy z zewnątrz. 

W sparcie dla zadłużonych 
lokatorów mieszkań 
komunalnych i socjal-

nych zaoferowało Miasto Warsza-
wa. 19 marca weszła w życie 
uchwała Rady m.st. Warszawy 
umożliwiająca umorzenie części 
zadłużenia:  uchwała nr VI
/107/2015 z dnia 26 lutego 2015 r. 
w sprawie przyjęcia „Zasad re-
strukturyzacji zadłużenia użyt-
kowników lokali wchodzących w 
skład mieszkaniowego zasobu 
m.st. Warszawy obowiązujących 
w latach 2015 – 2019”. 

Miasto pomaga zadłużonym lokatorom 
– kto może skorzystać?

Zgodnie z tą uchwałą miasto 
umorzy część długu po spełnieniu 
przez dłużnika ściśle określonych 
warunków. Umorzenie 70% w 
przypadku, gdy pozostałe 30% zo-
stanie spłacone w ciągu 3 miesięcy 
od podpisania porozumienia albo 
umorzenie 50% jeśli pozostała po-
łowa zostanie spłacona w miesięcz-
nych ratach w okresie do 4 lat od 
podpisania porozumienia.

Dodatkowo, w obu przypad-
kach, przez 4 lata od przystąpienia 
do programu, trzeba terminowo 
płacić bieżące opłaty związane z 
użytkowaniem lokalu, spóźnić się 
można tylko dwukrotnie w ciągu 
roku.

Aby skorzystać z tej pomocy 
trzeba podpisać porozumienie z 
miastem. Mogą to zrobić osoby 
posiadające zadłużenie na dzień 
30 września 2014 r., które w ciągu 
roku, przed porozumieniem, nie 
dewastowały lokalu i nie zakłóca-
ły porządku domowego.

Warto podkreślić, że program 
restrukturyzacji dotyczy także 
tych, którzy już nie mieszkają w 

lokalu z zasobu miejskiego, ale 
ciągle posiadają zadłużenie. Dłuż-
nicy często uważają, że wraz z eks-
misją znika dług, ale jest wprost 
przeciwnie – rośnie on ponieważ 
naliczają się odsetki. Po wydaniu 
przez sąd nakazu zapłaty sprawą 
zajmuje się komornik, który może 
zająć część wynagrodzenia, a w 
przypadku ludzi starszych część 
renty czy emerytury.

Program restrukturyzacji za-
dłużenia to ogromna szansa także 
dla pełnoletnich dzieci dłużników, 
którzy razem z rodzicami odpo-
wiadają za zaległości. Dzieci dłuż-
ników często są przekonane, że 
skoro nie są wpisane w umowie 
najmu jako najemcy, to nie odpo-
wiadają za to zadłużenie. Odpo-
wiedzialność w tym zakresie jest 
jednak solidarna. Jeśli mieszkały 
lub mieszkają w zadłużonym loka-
lu – razem z rodzicami odpowia-
dają za zadłużenie, nawet jeśli o 
zadłużeniu dowiedziały się dopie-
ro w momencie rozpoczęcia egze-
kucji komorniczej.

Skorzystanie z programu re-

strukturyzacji nie wyklucza moż-
liwości skorzystania z innych form 
pomocy oferowanych najemcom 
mającym problem z bieżącym re-
gulowaniem opłat za lokal:

1. możliwości udzielania ob-
niżki naliczonego czynszu dla osób 
uzyskujących niskie dochody;

2. możliwości przyznawania 
dodatków mieszkaniowych;

3. możliwości ubiegania się o 
ulgę w spłacie;

4. możliwości zamiany lokalu, 
w ramach mieszkaniowego zasobu 
m.st. Warszawy, na lokal o niż-
szych kosztach utrzymania;

5. różne formy pomocy ofero-
wane przez Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej.

Program restrukturyzacji za-
dłużenia jest korzystny nie tylko 
dla zadłużonych lokatorów, ale 
także dla m.st. Warszawy. Umo-
rzenie części zadłużenia poprze-
dzone będzie regularnym wnosze-
niem bieżących opłat oraz spłatą 
części zadłużenia. Instrument ten 
pozwoli wśród części lokatorów 
wyrobić i utrwalić zasadę termi-

nowego wnoszenia opłat za użyt-
kowanie lokalu.  Należy podkre-
ślić, że tego typu rozwiązania zo-
stały już zastosowane w innych 
miastach (np. Wrocławiu, Wał-
brzychu czy Elblągu) i w części 
rozwiązały w tych gminach pro-
blem zadłużenia lokali mieszkal-
nych. 

Dłużnicy, którzy otrzymali pi-
semne powiadomienia o możliwo-
ści przystąpienia do programu re-
strukturyzacji mogą składać wnio-
ski w Wydziale Obsługi Mieszkań-
ców dla Dzielnicy Bielany przy ul. 
Stefana Żeromskiego 29.

Zarząd Dzielnicy Bielany

Tę sentencję zna każdy i zga-
dza się z nią w mniejszym lub 
większym stopniu.  Na ogół 
też sceptycznie  przyjmuje-
my  argument, że pieniądze 
szczęścia nie dają.  Wszyscy 
zgodni  jesteśmy natomiast, 
że jeśli nawet pieniądze nie 
rządzą światem to z pewnością 
biznesem.

W spółczesna dyskusja o 
etyce biznesu i miejscu 
w nim pieniądza rozpo-

częła się w latach 50-tych  w No-
wym Yorku, a jej konkluzją było 
stwierdzenie, że podstawą biznesu 
jest zysk, więc powinien być jak 
największy bez względu na warun-
ki jego osiągnięcia. Wedle tej zasa-
dy przez dziesięciolecia działały 
� rmy i korporacje amerykańskie, a 
w ślad za nimi światowe. Ostatni 
wielki kryzys gospodarczy uświa-
domił jednak zawodność przyjętych 
reguł i brak bezpieczeństwa bizne-
su. To z kolei zmusiło ekonomistów 
do myślenia o konieczności  wzmoc-
nienie w nim zasad etycznych.

Przedsiębiorcy uczestniczący 
przed kilkoma dniami w konferen-
cji poświeconej wartościom w biz-

Pieniądz rządzi światem
nesie wskazywali na cztery zasady, 
których nieprzestrzeganie niszczy 
nie tylko � rmę ale także, lub przede 
wszystkim, jej właściciela.  Prawo 
wzajemnego zaufania wspólników 
i kooperantów to prawo porówny-
walne do prawa ciążenia w � zyce. 
Jeśli kłamstwa i matactwa pojawią 
się  między wspólnikami to niszczą 
zaufanie, które trzeba  z  wielkim 
wysiłkiem  i pokorą  odbudowy-
wać. Niestety rzadko z dobrym 
skutkiem.

Zasada druga odnosi się  
wprost do zysku. Zysk jest warun-
kiem prowadzenia działalności 
gospodarczej.   Zysk godziwy jest 
podstawą mądrego biznesu.                                                                   
Nierozsądne i szkodliwe dla biz-
nesu  jest oczywiście  lekceważenie  
zysku. Takie podejście  poznaliśmy 
w   PRL-owskiej  ekonomii braku. 
Inne  podejście, zakładające mak-
symalizację zysku z pominięciem 
społecznego celu wytwarzania, 
niesie za sobą wiele niebezpie-
czeństw.

Już Arystoteles a potem św. 
Augustyn i św. Tomasz z Akwinu, 
a także etyka protestancka Maxa 
Webera wskazują na chciwość  
jako źródło niegodziwego zysku.

Chrześcijańscy przedsiębiorcy 
biorący udział we wspomnianej 
konferencji podkreślali, że podej-
mowana i realizowana działalność  
musi mieć cel, nieść wartości i 
zaspokajać potrzeby społeczne. 
Cytowano dialog mędrca z czło-
wiekiem, który przyszedł prosić o 
radę, jak ma żyć, by być szczęśli-
wym?   Mędrzec  spytał „ile pie-
niędzy potrzeba jest człowiekowi 
do szczęścia?” Pytany odpowie-
dział „zawsze trochę więcej”. W 
odpowiedzi usłyszał „ dlatego nie 
jesteś szczęśliwy”.

Zasada kolejna koncentruje się  
na szacunku dla prawa w biznesie. 
Nierespektowanie lub interpreto-
wanie prawa  dla własnej wygody 
wprowadza chaos i niszczy ład 
życia gospodarczego. „Szara stre-
fa” to pomnik wystawiany bezpra-
wiu, które prędzej lub później 
uderzy w każdego z nas. Wreszcie 
reguła odnosząca się bezpośrednio 
do relacji międzyludzkich w przed-
siębiorstwie. Najważniejszym re-
gulatorem jest tu obustronna 
uczciwość. Proponuję lub przyj-
muję proponowane mi zasady i 
staram się ze swoich obowiązków 
wywiązać jak najsolidniej zarówno 

jako pracodawca jak i pracobiorca. 
Zalecany modus procedendi to 
„nie czyń drugiemu, co tobie nie-
miło”   Zasada zdawałoby się pro-
sta i klarowna ale rozmowy z oby-
dwoma stronami tych umów 
świadczą o tak różnych interpre-
tacjach, że aż trudno znaleźć po-
rozumienie. 

Do tej krótkiej re� eksji o pie-
niądzu i biznesie sprowokowały 
mnie pojawiające się artykuły pra-
sowe o młodych Polakach, coraz 
częściej i śmielej myślących o sa-
modzielnej działalności gospodar-
czej. Ta zmiana w myśleniu  mło-
dych o biznesie bardzo cieszy. 
Jeszcze przed kilkoma laty tylko 
7% Polaków w wieku 18 – 35 lat 
rozważało samodzielność gospo-
darczą. Obecnie ponad połowa 
wyobraża sobie prowadzenie wła-
snego biznesu, a ponad 75% pozy-
tywnie postrzega przedsiębior-
czość. Jeśli spojrzymy na Produkt 
Krajowy Brutto, którego blisko 
połowę wypracowuje mała przed-
siębiorczość, to z największą satys-
fakcją  poddamy się konstatacji, że 
polska gospodarka znajdzie w 
przyszłości satysfakcjonujące zasi-
lenie z tego sektora. 

Stabilność  małych � rm zale-
ży od wielu czynników. Jednym 
z nich, mającym ogromny ciężar 
gatunkowy i znaczenie, jest prze-
strzeganie zasad etycznych. Wie-
lu uczestników konferencji którą 
wspominałam, a byli to przedsię-
biorcy zajmujący wysokie miej-
sca  na liście najbogatszych Pola-
ków, mówiło o cenie jaką przy-
szło im zapłacić za lekceważenie 
tych zasad. Warto dodać, że kon-
sekwencje złych decyzji obciąża-
ły zwykle całą rodzinę i nierzad-
ko były nieodwracalne. Toteż 
namawiając do poważnego my-
ślenia o  samodzielnym działaniu 
gospodarczym zwracam uwagę 
na potrzebę oceny własnych pre-
dyspozycji, możliwości ekono-
micznych,  a le 
także przygo-
towania oso-
bowościowe-
go. Sukces jest 
bowiem skła-
dową  tych 
k o m p o -
nentów.

Joanna Fabisiak
Poseł na Sejm RP  
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B ardzo wysoka od lat pozycja 
w klasy� kacji klubów spor-
towych uczestniczących we 

współzawodnictwie sportowym 
dzieci i młodzieży, bardzo wiele 
sukcesów sportowych zawodników 
klubu, jak również wychowanków, 
których klub wypuścił w świat. 
Sukcesy z ostatnich miesięcy spra-
wiły, że grupa zawodników kilku 
dyscyplin zaproszona została w 
kwietniu przez Burmistrza Dziel-
nicy Bielany Tomasza Mencinę do 
Ratusza, by je świętować. W tym 
miesiącu medaliści marcowych 
Zimowych Mistrzostw Polski w 
Pływaniu także gościli na uroczy-
stym śniadaniu u zajmującego się 
m.in. sportem Zastępcy Burmi-
strza Grzegorza Pietruczuka.

Spotkania te zawodnicy UKS 
G-8 Bielany zawdzięczają gościn-
ności władz Bielan oraz swojej 
ciężkiej pracy i osiąganym wyni-
kom. W klubie trenują bardzo 
uzdolnieni pięcioboiści, taekwon-
dziści, triathloniści, biathloniści. 
Największą jednak grupę stanowią 
pływacy. Rok 2014 to wysokie po-
zycje w klasy� kacjach ogólnopol-
skich, we wszystkich juniorskich 
kategoriach wiekowych, zwycię-
stwo w klasyfikacji generalnej 

Lawina medali juniorów z UKS „G-8 Bielany”
UKS „G-8 Bielany” to uczniowski klub sportowy. 
Ale ten klub to nie tylko działający przy szkole 
i rozwijający zainteresowania „lokalny wyczyn”, 
to prawdziwa potęga polskiego sportu dzieci 
i młodzieży. 

Grand Prix – Warszawsko-Mazo-
wieckiego Okręgowego Związku 
Pływackiego. Okazało się jednak, 
że był to dopiero początek sukce-
sów w młodej, liczącej zaledwie 6 
lat sekcji klubu. Sezon zimowy 
przyniósł bardzo udane starty w 
Zimowych Mistrzostwach Polski 
Juniorów oraz Międzywojewódz-
kich Drużynowych Mistrzostwach 
Młodzików i ukazał dominację 
naszych pływaków nie tylko na 
Mazowszu, ale i pośród wszystkich 
pływackich klubów w Polsce! W 
rywalizacji tej wzięło udział blisko 
200 drużyn, a w każdej kategorii 
wiekowej ok. 600 zawodników! 

Wśród nich byli nasi multime-
daliści:

● Kacper Stokowski – laureat 
Plebiscytu na Najlepszego Spor-
towca Warszawy w kategorii „ Na-
dzieja Olimpijska 2014”, specjalista 
w konkurencjach w stylu dowol-
nym, motylkowym, grzbietowym;

● Karol Młynarczyk – medali-
sta w stylu motylkowym i dowol-
nym;

● Cezary Butkiewicz – meda-
lista w stylu motylkowym i dowol-
nym;

● Aleksandra Reks – medalist-
ka w stylu dowolnym;

● Filip Wardawa – wysokiej 
klasy kraulista i del� nista;

● Jakub Sobiecki – mistrz Pol-
ski w stylu klasycznym.

Do grona medalistów można 
również dopisać zawodników star-
tujących w sztafetach, które zdo-
były medale we wszystkich możli-
wych kolorach: Zuzannę Sudak, 
Annę Michniewską, Małgorzatę 
Soję, Agatę Skrzos, Szymona Świer-
cza oraz Eryka Piekarskiego. 

Klasyfikacja według roczni-
ków: 1999 – 6 m w Polsce, rocznik 
2000 – 1 m, 2001 – 2 m, 2002 – 
2 m, 2003 – 10 m.

Nie ma takiego drugiego klubu 
w kraju, który w juniorskiej klasy-
� kacji umieścił wszystkie roczniki 
w pierwszej dziesiątce!

Ostatnie osiągnięcia zawodników:
Biathlon
Filip Kliś – medale indywidualne: 2 złote, sztafetowe: 1 złoty Mistrzostw Polski Młodzików; Rafał Po-

wałka – medal sztafetowy: 1 złoty Mistrzostw Polski Młodzików, 3 m w Pucharze Polski; Dawid Buława - 
medal sztafetowy: 1 złoty Mistrzostw Polski Młodzików, 3 m w Pucharze Polski.

Taewkondo olimpijskie
Milena Mazurek – medale indywidualne: 1 złoty Mistrzostw Polski Juniorów; Weronika Uścimiuk – 

medal indywidualnie: 1 brązowy Mistrzostw Polski Juniorów; Szymon Białek – 2 m w Pucharze Polski; 
Anastazja Kłoczyńska – 1 m w Pucharze Polski, 2 m w Holland Open; Klara Kłoczyńska – 3 m Puchar 
Polski, 2 m Holland Open.

Pływanie
Pływacy wywalczyli drużynowo w Mistrzostwach Polski Juniorów 15 letnich I miejsce w klasy� kacji 

punktowej dla UKS „G – 8 Bielany”, dwa 3 m w Mistrzostwach Polski Szkół Sportowych dla SP 263 oraz 
Gimnazjum Nr 78. 

W Zimowych Mistrzostwach Polski w Pływaniu 2015 zawodnicy sekcji pływackiej zdobyli 26 medali:
Kacper Stokowski – medale indywidualnie: 3 złote, 1 srebrny, sztafetowe: 1 srebrny, 1 brązowy; Jakub 

Sobiecki – medale indywidualne: 2 złote, sztafetowe: 1 brązowy; Filip Wardawa – medale indywidualne: 1 
złoty, 2 srebrne, 1 brązowy, sztafetowe: 1 brązowy; Cezary Butkiewicz – medale indywidualne: 1 złoty, 1 
srebrny, 1 brązowy, sztafetowe: 3 złote; Karol Młynarczyk – medale indywidualne: 1 złoty, 2 brązowe, szta-
fetowe: 3 złote; Aleksandra Reks – medale indywidualne: 1 srebrny, 1 brązowy, sztafetowe: 1 brązowy; Jakub 
Wardak – medale sztafetowe: 3 złote; Rafał Słowik – medale sztafetowe: 3 złote; Jakub Śliwka – medale 
sztafetowe: 1 srebrny, 1 brązowy; Kacper Trześniewski – medale sztafetowe: 1 srebrny, 1 brązowy; Paweł 
Franke – medale sztafetowe: 1 srebrny, 1 brązowy; Zuzanna Sudak – medale sztafetowe: 1 srebrny; Małgo-
rzata Soja – medale sztafetowe: 1 srebrny; Anna Michniewska – medale sztafetowe: 1 srebrny; Agata Skrzos 
– medale sztafetowe: 1 srebrny; Karolina Kubiak – medale sztafetowe: 1 brązowy; Weronika Gotowska – 
medale sztafetowe: 1 brązowy; Magdalena Sudak – medale sztafetowe: 1 brązowy; Eryk Piekarski – meda-
le sztafetowe: 1 brązowy; Szymon Świercz – medale sztafetowe: 1 brązowy.

To nie pozostawia wątpliwości 
gdzie obecnie trenują najlepsi pły-
wacy… Tak, w UKS „G-8 Bielany”!

W marcowych Mistrzostwach 
Polski Szkół nasi zawodnicy- 
uczniowie i uczennice ZS Nr 52 
również nie zawiedli. Zajęli III 
miejsce w Mistrzostwach Polski 
Szkół Sportowych w kategorii 
szkół gimnazjalnych oraz III miej-
sce w Mistrzostwach Polski Szkół 
Sportowych w kategorii szkół pod-
stawowych. 

Po opanowaniu rynku mazo-
wieckiego i krajowego rozpoczęli-
śmy dalszą ekspansję. Nasz najbar-
dziej utytułowany pływak Kacper 
Stokowski, reprezentując nasz kraj 
na zawodach międzynarodowych 
zdobywał medale w wielu konku-
rencjach, co stawia go w junior-
skiej czołówce pływaków na sta-
rym kontynencie... I nie zawahamy 
się powiedzieć, że po tych sukce-
sach Kacpra niecierpliwie czekamy 
na kolejne.

Mimo krótkiej historii sekcji 
pływackiej nasz klub przekazał do 
szkolenia akademickiego, do są-
siadującej Akademii Wychowania 
Fizycznego, już 8 zawodników – 
medalistów młodzieżowych i se-

niorskich Mistrzostw Polski. Do-
łączyli oni do grupy trenera Pawła 
Słomińskiego i obecnie zdobywa-
ją medale największych krajowych 
imprez. Nasi wychowankowie – 
Daniel Biś i Jakub Bartosiewicz – 
walczą w akademickiej amerykań-
skiej lidze pływackiej zdobywając 
dla swoich uczelni punkty i meda-
le. To nasz wkład w polskie i świa-
towe pływanie!

O dobrej, konsekwentnej ro-
bocie trenerów oraz osób związa-
nych z organizacją szkolenia 
świadczy to, że w zdecydowanej 
większości zawodnicy odnoszący 
sukcesy to wychowankowie klubu 
realizujący program szkolenia 
oparty na współpracy z Zespołem 
Szkół nr 52, którego dyrektorem 
od wielu lat jest Jan Orłowski.

Ale jak to w sporcie - opisane 
powyżej sukcesy to już historia... 
Mamy nowy sezon, nowe starty, 
nowe cele, kolejne wyzwania. Czo-
łówka pływaków po obozie na 
Cyprze, gdzie trenowała pod 
okiem Pawła Wołkowa, szykuje się 
do kolejnych ważnych startów. 
A my trzymamy kciuki!

Trener Łukasz Drynkowski

Stowarzyszenie Forum Młodej 
Warszawy oraz Trener Kamil 
Majkowski zaprasza wszystkie 
Panie na bezpłatne warsztaty z 
technik skutecznej samoobro-
ny dla kobiet, które odbędą się 
23 maja 2015 r. o godz. 16.30 
w Klubie Namate przy ulicy 
Dewajtis 3. 

K urs będzie miał charakter 
treningu, którego celem 
jest przezwyciężenie stra-

chu przed napadem, opanowanie 

podstawowych nawyków obron-
nych oraz naukę neutralizowania 
działań potencjalnych napastni-
ków. 

Uczestniczka kursu musi być 
osoba pełnoletnią. Wymagane jest 
podpisanie oświadczenia o stanie 
zdrowia, umożliwiające udział w 
zajęciach � zycznych.  Liczba miejsc 
ograniczona. Decyduje kolejność 
zgłoszeń. 

Chętne Panie zapraszamy do 
kontaktu pod adresem e-mail: 
aleksander@fm.waw.pl 

Kurs samoobrony dla kobiet

Medaliści z UKS „G-8 Bielany” w bielańskim ratuszu
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Panie Profesorze, Akademia 
Wychowania Fizycznego Józefa 
Piłsudskiego w Warszawie powstała 
85 lat temu z inicjatywy Marszałka 
Józefa Piłsudskiego jako Centralny 
Instytut Wychowania Fizycznego...

W tym roku akademickim 
Akademia obchodzi jubileusz 85-
lecia istnienia, jest nowoczesną 
Uczelnią i integralną częścią naro-
dowego oraz europejskiego syste-
mu edukacji i nauki, wyróżnia się 
prestiżem i uznaniem. Kształci 
studentów i prowadzi badania na-
ukowe. Wykwalifikowana kadra 
naukowo-dydaktyczna składająca 
się z 365 nauczycieli akademickich 
zapewnia wysoki poziom naucza-
nia. Studia w AWF Warszawa są 
gwarancją zdobycia wysokich 
kwali� kacji niezbędnych w póź-
niejszej pracy zawodowej oraz dają 
możliwość rozwoju osobistego i 
awansu społecznego. Mury tej wy-
jątkowej Uczelni opuszczają jed-
nostki twórcze, kreatywne, wypo-
sażone w umiejętności interperso-
nalne i komunikacyjne. 

O randze kształcenia świadczą 
wysokie pozycje w rankingach 
ogólnopolskich, które Akademia 
zajmuje od wielu lat. 

Zwykle przy okazji takich jubi-
leuszy dokonuje się podsumowania 
dorobku działalności danej instytu-
cji, jak również wytycza się dla niej 
nowe kierunki działania i planuje 
nowe wyzwania. Czy i w przypadku 
bielańskiej uczelni jest podobnie?

Dziś trzeba sobie postawić ja-
sny cel - rozwój Akademii musi 
następować przez rozwój badań 
naukowych na rzecz sportu i zdro-
wia społeczeństwa. Akademia 
może dowolnie kształtować swoją 
ofertę studiów. Ważne, by nie bu-
dować jej pod typowego absolwen-
ta szkoły średniej, ale absolwentów 
różnych szkół wyższych, jak i osób 
które poszukują nowego obszaru 
wiedzy i chcą rozwijać swoje nowe 
kompetencje. AWF umożliwia 
zdobycie kompetencji poszukiwa-
nych w wielu obszarach życia spo-
łecznego i gospodarki. Potrzebne 
jest współdziałanie z naukowcami 
z innych uczelni, w tym zagranicz-
nych. Ten etap musi następować 
ewolucyjnie. Liczę tu na aktyw-
ność autonomicznych wydziałów 
naszej uczelni.

Fenomenem tej uczelni jest też 
i to, że jest chyba jedyną uczelnią, 
która przetrwała, w tym samym 
układzie architektonicznym, a 
jednocześnie jest nowoczesnym 
obiektem.

85 lat Akademii Wychowania Fizycznego
Rozmowa z prof. Andrzejem Mastalerzem, rektorem AWF.

Z czasów marszałka Józefa Pił-
sudskiego, który w 1927 r. przed-
stawił projekt wyższej szkoły za-
wodowej, mającej kształcić na-
uczycieli wychowania � zycznego 
dla szkół i wojska, pochodzą pra-
wie wszystkie obiekty. Niewiele 
jest takich, które powstały w latach 
późniejszych. Kampus projektu 
Edgara Norwertha powstał w la-
tach 1928-30 i był wtedy jednym z 
największych i najnowocześniej-
szych założeń sportowych w Eu-
ropie. To, co stworzył Norwerth 
było niezwykle funkcjonalne. We-
dług mojej wiedzy jesteśmy chyba 
jedyną uczelnią, która przetrwała, 
w tym samym układzie architek-
tonicznym i dalej jest tak nowo-
czesnym obiektem, jak na czasy 
kiedy powstała. Nie znam innej 
sportowej uczelni, która miałaby 
taką historię, a jednocześnie cały 
czas była tak nowoczesna. Jak 
wspominałem obchodzimy jubile-
usz 85-lecia AWF Warszawa. Jesie-
nią 1929 r. naukę rozpoczęło 119 
osób. Obecnie AWF obejmuje 
swym kształceniem ponad 5600 
osób - 3722 z nich w Warszawie, 
pozostali studiują w � lii w Białej 
Podlaskiej. 

W ciągu 85 lat szkoła wydała 
ponad 47 tys. dyplomów. CIWF-
AWF ukończyli wybitni sportow-
cy, m.in. Janusz Kusociński, Bro-
nisław Czech, Zbigniew Boniek, 
Otylia Jędrzejczak. Wykładali tutaj 
cenieni specjaliści kultury � zycz-
nej, na czele z Romanem Trze-
śniowskim, Stefanem Wołoszy-
nem, Zygmuntem Gilewiczem i 
Kazimierzem Fidelusem.

W największych imprezach 
międzynarodowych studenci AWF 
zdobyli łącznie 260 medali: 21 w 
igrzyskach olimpijskich, 76 w mi-
strzostwach świata, 105 - Europy 
oraz 58 w letnich uniwersjadach.

O ciągłym zainteresowaniu 
naszą Uczelnią najlepiej świadczą 
liczby. Pomimo niżu demogra� cz-
nego, o nasz indeks rywalizowało 
w 2014 r. blisko 4500 kandydatów 
i 42 doktorantów. W roku akade-
mickim 2014/2015 studia w naszej 
Uczelni łącznie rozpoczęło ponad 
5600 studentów, w tym prawie 600 
na studiach niestacjonarnych i 100 
doktorantów.

Dziś wiemy, że nasza Akademia 
nie będzie musiała martwić się bra-
kiem studentów, o których walczą 
nawet największe uniwersytety.

No właśnie... Świętujemy ju-
bileusz, a niedawno z mediów 
dowiedzieliśmy się, że placówka 
boryka się z poważnymi problema-
mi � nansowymi... 

Ulokowana na ponad 58 hek-
tarach placówka z jednej strony 
jest zabytkiem architektonicznym, 
z drugiej uczelnią o nowoczesnym 
systemie kształcenia, z dużą wy-
mianą międzynarodową – uczel-
nia musi się stale rozwijać i my to 
robimy. W 2014 r. zakończyliśmy 
modernizację Wydziału Rehabili-
tacji, Domu Studenta i rozpoczy-
namy inwestycje w infrastrukturę 
sportową. Na początek jest to sta-
dion LA. Czynimy usilne starania, 
aby teren i obiekty AWF zostały 
włączone do planu strategicznego 
inwestycji do� nansowywanych ze 
środków unijnych województwa 
mazowieckiego przewidzianych na 
lata 2013-2020. Znajdujemy pełne 
zrozumienie naszych potrzeb w 
Ministerstwie Sportu i Turystyki. 
Naszym obecnym problemem są 
zaległości w dbałości o ten mają-
tek, który jest majątkiem skarbu 
państwa. Największe niebezpie-
czeństwo ciągłości funkcjonowa-
nia AWF stanowią instalacje, któ-
re są bardzo stare i nie były remon-
towane od dziesiątków lat. Dziś nie 
możemy już odkładać na przy-
szłość inwestycji w infrastrukturę 
techniczną, której nie widać gołym 
okiem. Jest to modernizacja syste-
mu grzewczego (węzły cieplne), 
systemu wodno-kanalizacyjnego, 
a także pozostała infrastruktura 
energetyczna. Zakładane koszty 
naprawy i modernizacji tej infra-
struktury wynoszą ok. 120 mln zł. 
Liczymy na pomoc w tym zakresie 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego oraz Ministerstwa Spor-
tu i Turystyki. 

Co według Pana Profesora 
należy zrobić, aby AWF otrzymała 
większe środki na utrzymanie swo-
ich licznych obiektów?

Ministerstwo Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego do� nansowuje zada-
nia dydaktyczne realizowane przez 
Akademię. W porównania do 
wszystkich zadań statutowych dota-
cja MNiSW pokrywa jedynie poło-
wę naszych potrzeb. Pozostałe środ-
ki musimy pozyskać sami. To trudne 
zadanie, gdy trzeba utrzymać liczne 
obiekty, które mają wartość zabyt-
kową i z uwagi na to są kosztowne 
w utrzymaniu. Są to głównie koszty 
remontów, wymiany instalacji i me-
diów. Dziś już zadbaliśmy, aby AWF 
wpisano na listę projektów Woje-
wództwa Mazowieckiego w ramach 
kontraktu wojewódzkiego Marszał-
ka Województwa. Prowadzimy też 
rozmowy z MSiT na temat inwesty-
cji sportowych na terenie AWF. Te 
obiekty powinny być jednak wybu-
dowane i utrzymywane ze środków 
MSiT i pozostać w jego zarządzie 
tak, jak to było z Ośrodkiem Przy-
gotowań Olimpijskich, który istniał 
na terenie AWF w latach 70. i 80. To 
wtedy również polski sport święcił 
największe sukcesy, bo wspierała go 
strategia oparta o współpracę na-
ukową z największą polską uczelnią 
sportową.

Dziękuję za rozmowę i życzę, 
aby te trudności zostały jak naj-
szybciej pokonane i aby uczelnia 
mogła osiągać sukcesy w kształce-
niu młodego pokolenia.

Rozmawiał Tadeusz Olechowski

Sezon biegowy już w pełni, 
wiosenna pogoda sprzyja 
aktywności na świeżym powie-
trzu. Przed sezonem letnim 
warto zadbać o formę � zyczną.

Z apraszamy na otwarte, bez-
płatne treningi pod hasłem 
BiegamBoLubię absolutnie 

wszystkich fanów biegania, zarów-
no tych początkujących, jak i do-
świadczonych biegaczy.

Treningi z profesjonalnymi 
trenerami odbywają się w każdą 
sobotę w AWF Warszawa, ul. Ma-
rymoncka 34 w godz. 9.30 – 10.30. 
Spotykamy się z trenerem przy 

Otwarte treningi biegowe 
w AWF Warszawa

bramie głównej Uczelni o godz. 
9.30. Serdecznie zapraszamy na 
treningi mieszkańców Bielan! Ro-
dziny, dzieci, przyjaciele mile wi-
dziani.

Więcej informacji znajduje się 
na www.awf.edu.pl oraz FB www.
facebook.com/awfwwarszawie 

Prof. Andrzej Mastalerz
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J acek Wszoła, absolwent 
Technikum Łączności nr 
1 w Warszawie, w klubie 
AZS-AWF występował w 

latach 1971-1989, nigdy nie zmie-
niając barw klubowych; trenował 
pod okiem swego ojca – Romana 
Wszoły. Na Igrzyskach Olimpij-
skich w Montrealu (1976) zdobył 
złoty medal w skoku wzwyż, a w 4 
lata później na Igrzyskach Olim-
pijskich w Moskwie srebrny medal. 
W obu występach poprawiał re-
kord igrzysk olimpijskich. Halowy 
mistrz Europy oraz złoty medalista 
uniwersjady. Przez wiele lat utrzy-
mywał najwyższa formę sportową. 
W latach 1974-1988 zdobywał 11 
krotnie mistrzostwo Polski w sko-
ku wzwyż a w latach 19676-1987 
był 9-krotnym halowym mistrzem 
Polski i rekordzistą świata (235 
cm). Po zdobyciu olimpijskiego 
złota był nazywany „cudownym 
dzieckiem Montrealu”. Długonogi, 
z długim blond włosami, dzięki 
nienagannej technice skoku, u wi-
dzów wywoływał wrażenie jakby 
pokonywał poprzeczkę płynąc w 
powietrzu. W wieku 41 lat zdobył 
w Halowych Mistrzostwach Euro-
py Weteranów w Birmingham zło-
ty medal w skoku wzwyż (201 cm). 
Od czasu zakończenia kariery 
sportowej zajmuje się przedsię-
biorczością. Chętnie uczestniczy w 
spotkaniach, upowszechniający 
sport i jego ideały wychowawcze, 
z młodzieżą warszawską. 

Warszawska AWF od połowy 
XX w. przez dwie dekady była cen-
trum szkolenia piłki siatkowej w 
Polsce. Klub AZS-AWF Warszawa 
był w tych latach wzorem dla in-
nych zespołów czołówki polskiej, 
stając się równocześnie doskona-
łym miejscem rozwoju talentów 
sportowych siatkarzy i siatkarek 
studentów AWF, zasilających kluby 

Olimpijczycy z Bielan (II)
Centralny Instytut Wychowania Fizycznego, późniejszy AWF, powstawał 
w 1929 r. na Bielanach z myślą o stworzeniu w Polsce pierwszej uczelni 
kształcącej kadry trenerskie i ośrodka prowadzącego badania naukowe 
w oparciu o które miała być budowana potęga polskiego sportu. Sport 
od początku stanowił integralną część programu dydaktycznego Uczelni 
i codziennego życia studentów.

w całej Polsce. Po serii sukcesów 
męskiej reprezentacji Polski, na 
przełomie lat sześćdziesiątych i 
siedemdziesiątych (m. in. mistrzo-
stwo świata w 1974 r. w Meksyku), 
przyszedł ten najbardziej oczeki-
wany sukces, złoty medal olimpij-
ski zdobyty w Montrealu w 1976 r. 
W zespole grali byli zawodnicy 
AZS-AWF i studenci AWF: Ry-
szard Bosek, Wiesław Gawkowski, 
Edward Skorek, Włodzimierz Ste-
fański, Tomasz Wojtowicz i Zbi-
gniew Zarzycki. Trenerem drużyny 
był absolwent AWF, legendarny 
Hubert Wagner. To w tamtych la-
tach rodziła się współczesna potę-
ga polskiej piłki siatkowej i nieby-
wałe nią zainteresowanie polskiej 
opinii publicznej i słynna w świecie 
wspaniała widownia sportowa.

Jesienią 2001 r. podjęła studia 
w AWF Otylia Jędrzejczyk, która 
wkrótce w barwach AZS-AWF 
Warszawa, jako kobieta zdobędzie 
pierwszy złoty medal olimpijski dla 
bielańskiej uczelni. Jej, wydawało-
by się niekończące pasmo sukce-
sów międzynarodowych w pływa-
niu, przyniosło jej olbrzymią po-
pularność i rozpoznawalność me-
dialną. Zdobyty przez nią złoty 
medal na Igrzyskach Olimpijskich 
w Atenach w 2004, na 200 m sty-
lem motylkowym oraz 2 srebrne 
medale na dystansach: 400 m sty-
lem dowolnym oraz na 100 m sty-
lem motylkowym, spowodował, że 
stała się w pierwszej dekadzie XXI 
w. symbolem polskiego sportu i 
idolem młodzieży. Spotkały ją licz-
ne zaszczyty i wyróżnienia: zwy-
ciężyła w „Plebiscycie Przeglądy 
Sportowego” na najlepszego pol-
skiego sportowca roku 2004, „Naj-
piękniejszą Polką” została w plebi-
scycie czasopisma „Viva” oraz 
„Kobietą Roku 2004” w plebiscycie 
miesięcznika „Twój Styl” . W 2008 r. 

została „Kawalerem Orderu 
Uśmiechu” przyznawanego przez 
Międzynarodową Kapitułę Orderu 
Uśmiechu. Swój złoty medal wy-
stawiła na licytację, prowadzoną 
pod patronatem „Przeglądu Spor-
towego” i TVP, a dochód z aukcji 
przekazała do Kliniki Onkologii i 
Hematologii Szpitala Pediatrycz-
nego we Wrocławiu. Za ten gest 
została uhonorowana przez brytyj-
ski magazyn „Time” tytułem „Eu-
ropejki Roku 2004”. W 2005 r. 
Otylia Jędrzejczyk uległa wypad-
kowi samochodowemu, który 
przyniósł jej wielką osobistą trage-
die i utratę zdrowia. W tych trud-
nym okresie, jej zwolennicy nie 
zostawili jej samej. Czując oparcie 
w opinii publicznej pokonała trau-
mę, powróciła do zdrowia i przez 
wiele lat kontynuowała karierę 
sportową. Jej sukcesy i wielka ak-
tywność w środkach masowego 
przekazu zainteresowała pływa-
niem rzesze dzieci i młodzieży.

Dla starszego pokolenia miesz-
kańców Bielan, ten przegląd na-
szych olimpijczyków byłby niepeł-
ny, gdyby zabrakło w nim postaci 
legendarnej dla sportu Warszawy 
drugiej połowy XX w. - Janusza 
Sidło (1933-1999), studenta AWF 
i członka żoliborskiego klubu Spój-
nia. Kto spacerował w tamtych la-
tach po obiektach i alejach AWF 
musiał spotkać na stadionie lekko-
atletycznym czy na przylegającym 
poligonie, samego czy w grupie 
równie utytułowanych sportow-
ców, pod opieką słynnego trenera 
Zygmunta Szelesta, miotającego 
oszczepem Janusza Sidło. Los przy-
niósł mu „tylko” srebrny medal na 
Igrzyskach Olimpijskich w 1956 r. 
w Melbourne. A przecież należał 
do najlepszych oszczepników na 
świecie. Pięciokrotnie uczestniczył 
w igrzyskach olimpijskich (1952-

1968). Był pierwszym Europejczy-
kiem, który rzucił oszczepem po-
nad osiemdziesiąt metrów, rekor-
dzista świata, 2-krotnym rekordzi-
sta Europy, 64 razy reprezentował 
Polskę w meczach międzynarodo-
wych. Dwukrotnie wybrany naj-
lepszym sportowcem Polski w 
Plebiscycie Przeglądu Sportowego 
(w latach 1954 i 1955). Przez ma-
gazyn Track & Field News uznany 
został najlepszym lekkoatletą w 
historii, gdyż przez 20 kolejnych 
sezonów należał do dziesiątki naj-
lepszych oszczepników świata. Ni-
gdy jednak nie sięgnął po olimpij-
skie złoto.http://pl.wikipedia.org/
wiki/Janusz_Sid%C5%82o - cite_
note-3 Na Igrzyska Olimpijskie do 
Melbourne pojechał w roli fawo-
ryta. Sidło prowadził w konkursie 
po rzucie, w trzeciej kolejce, na 
odległość 79,98 i był bliski olimpij-
skiego złota. Zdecydował się jed-
nak pożyczyć oszczep, metalowy 
produkcji szwedzkiej przewyższa-

jący jakością norweski drewniany, 
Egilowi Danielsenowi, który słabo 
radził sobie w zawodach. Norweg 
oszczepem Polaka osiągnął znako-
mity rezultat, ponad 85 m, odbie-
rając reprezentantowi Polski, pew-
ne już wydawało się, szanse na 
złoty medal olimpijski. Wyczyn ten 
uważany jest za jeden z najpięk-
niejszych gestów fair-play w histo-
rii olimpizmu. Ten sportowiec o 
skośnych zielonkawych oczach, 
pogodnego usposobienia, był w 
tamtych latach ozdobą polskiego 
sportu, filarem słynnej polskiej 
drużyny lekkoatletycznej zwanej 
wunderteamem (1956-1966).

Nadchodząca wiosna skłania do 
dłuższych spacerów. Wędrując 
wśród obiektów sportowych uczelni 
bielańskiej, pamiętajmy, że jest to 
miejsce w którym rodziła się i rodzi 
się nadal historia naszych narodo-
wych sukcesów sportowych.

Jerzy Chełmecki

Fo
t. 

Ar
ch

. A
W

F
Fo

t. 
Ar

ch
. A

W
F

Złoci medaliści Igrzysk Olimpijskich wywodzący się ze studentów, 
absolwentów i pracowników CIWF-AWF Warszawa: 

1932 Los Angeles - Janusz Kusociński –LA, 1964 Tokio - Waldemar Baszanowski – pod. ciężarów, 1964 
Tokio - Kulej Jerzy – boks, 1968 Meksyk – Waldemar Baszanowski – pod. ciężarów, 1968 Meksyk - Jerzy 
Kulej- boks, 1972 Monachium - Marek Dąbrowski, Lech Koziejowski, Jerzy Kaczmarek szermierka, tur. 
drużynowy, 1972 Monachium - piłka nożna – Lesław Ćmikiewicz, Grzegorz Lato, Jerzy Kraska, Zygmunt 
Smalcerz - pod. ciężarów, 1976 Montreal - Janusz Pyciak-Peciak– pięciobój nowoczesny, Tadeusz Ślusarski 
–LA, Jacek Wszoła – LA, Ryszard Bosek, Wiesław Gawłowski, Edward Skorek, Włodzimierz Stefański, 
Tomasz Wojtowicz, Zbigniew Zarzycki - piłka siatkowa, Rybicki Jerzy – boks, 1996 Atlanta – Mateusz Ku-
śnierewicz – żeglarstwo, 1996 Atlanta - Paweł Nastula – judo, 2004 Ateny - Otylia Jędrzejczak – pływanie.

Otylia Jędrzejczyk

Tomasz Majewski
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W y d aw n i c t w o 
UKSW i  ks . 
prof. Józef Na-

umowicz za książkę pt. 
Prawdziwe początki Bożego 
Narodzenia uhonorowani 
zostali Nagrodą Stowarzy-
szenia Wydawców Katolic-
kich FENIKS 2015.

Gratulujemy!

UKSW

FENIKS dla Wydawnictwa 
UKSW i ks. prof. Naumowicza

18 i 19 kwietnia 2015 r. 
Chór UKSW pod dyrekcją 
dr. Michała Sławeckiego 
gościł w Trójmieście. 

P ierwszy dzień upłynął pod 
znakiem II Ogólnopolskiego 
Festiwalu Wielkanocnej Pie-

śni Chóralnej w kościele NMP 
Wniebowziętej – Gwiazda Morza 
w Sopocie. Jury konkursowe w skła-
dzie: prof. Marcin Tomczak, prof. 
Benedykt Błoński, prof. Dariusz 

Grand Prix w Sopocie 
dla Chóru UKSW

Dyczewski, dr Arkadiusz Wanat po 
wysłuchaniu wszystkich prezentacji 
przyznało Chórowi UKSW Złoty 
Dyplom i Puchar Rektora Akade-
mii Muzycznej im. Stanisława Mo-
niuszki w Gdańsku oraz Grand Prix 
za najwyższą punktację festiwalu, 
czym Chór pokonał wszystkie ze-
społy, które wzięły udział w zmaga-
niach konkursowych.

Gratulujemy!

UKSW

16 kwietnia 2015 r. w Auli 
Szumana na Kampusie przy ul. 
Wóycickiego Uniwersytetu Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie, odbyła się kon-
ferencja „Dylematy i wyzwania 
polskiej energetyki”. 

K onferencja została zorgani-
zowana przez Polską Izbę 
Gospodarczą Energetyki 

Odnawialnej i Rozproszonej oraz 
Uniwersytet Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie. Mia-
ła na celu przybliżenie tematyki 
odnawialnych źródeł energii oraz 
poszerzenie wiedzy na temat zie-
lonych technologii.

Jego Magnificencja Rektor 
UKSW ks. prof. dr hab. Stanisław 
Dziekoński otwierając konferencję 
podkreślił, że „UKSW jako insty-
tucja nowoczesna w obszarze dy-
daktyki, otwiera się na nowe roz-
wiązania w obszarze technologii”. 
Dodał, że „nasza Uczelnia nie tyl-
ko patrzy na ochronę środowiska 
poprzez biologię, ale również po-
przez człowieka, � lozo� ę i teolo-
gię”. Jego Magni� cencja zaznaczył, 
że ta konferencja jest pierwszą tak 

„Dylematy i wyzwania 
polskiej energetyki”

dużą o tej tematyce, promującą 
bardzo nowoczesne rozwiązania 
przyszłościowe jeśli chodzi o ener-
getykę.

Następnie głos zabrał prof. dr 
hab. Andrzej Radecki Prezes Pol-
skiej Izby Gospodarczej Energety-
ki Odnawialnej i Rozproszonej, 
który wyraził radość z uczestnic-
twa w konferencji tak wielu mło-
dych ludzi. Prezes PIGEOR pod-
kreślił, że fundamentem rozwoju 
sektora energetyki odnawialnej 
jest zaangażowanie młodego po-
kolenia: „To wyzwanie, któremu 
może stawić czoło młodość”.

Do wystąpień zostali zaprosze-
ni przedstawiciele dwóch uczelni 
wyższych: Politechniki Śląskiej 
i Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie oraz 
specjaliści z branży energetycznej.

Szeroka tematyka konferencji, 
od ogólnego stanu energetyki na 
świecie, przez rozwój energetyki 
prosumenckiej i jej postrzegania 
przez społeczeństwo, po aktualną 
sytuację na rynku pracy, dała moż-
liwość całościowego spojrzenia na 
polską energetykę.

Agnieszka Pawlak

W lipcu 2016 r. młodzież z całe-
go świata przyjedzie do Polski 
na spotkanie z papieżem w 
Krakowie z okazji XXXI Świato-
wego Dnia Młodzieży. 

T o wydarzenie poprzedzą 
Dni w Diecezjach, zaplano-
wane na 20-25 lipca 2016 r., 

podczas których młodzi będą po-
znawać para� e w całej Polsce.

Goście z zagranicy zawitają 
także do Archidiecezji Warszaw-
skiej. Para� e z lewobrzeżnej War-
szawy i okolic spodziewają się 
przyjąć nawet 20 tys. młodych lu-
dzi. W programie pobytu znajdzie 
się wizyta w najpopularniejszych 
warszawskich obiektach kultural-
nych oraz sanktuariach, rywaliza-
cja sportowa, pomoc potrzebują-
cym oraz czas w polskich rodzi-
nach. Młodzież będzie także 
uczestniczyła w dwóch central-
nych spotkaniach, z których jedno 
będzie miało miejsce na placu Pił-
sudskiego, a drugie przed Świąty-
nią Opatrzności Bożej.

Przygotowania do tego wiel-

Trwają przygotowania do 
Światowych Dni Młodzieży 2016

kiego wydarzenia już trwają – pra-
wie 150 parafii zorganizowało 
Para� alne Centra ŚDM, które pro-
wadzą formację duchową mło-
dzieży i organizują noclegi dla 
gości u rodzin. Prace para� i koor-
dynuje Diecezjalne Centrum ŚDM, 
które współpracuje z władzami 
m.st. Warszawy oraz poszczegól-
nych dzielnic.

Bieżące informacje o przygo-
towaniach do Dni w Diecezjach 
można znaleźć na o� cjalnej stronie 
internetowej: www.sdm2016.waw.
pl oraz Facebooku: facebook.com/
SDM2016Warszawa.

Na poniżej podane adresy ma-
ilowe koordynatorów centrów 
ŚDM bielańskich parafii mogą 
zgłaszać się wszyscy chętni do po-
mocy. Wiek wolontariusza nie gra 
roli - każdy może się włączyć w 
przygotowania do ŚDM 2016 i 
wziąć udział w tym wyjątkowym 
wydarzeniu. W para� ach powsta-
ją sekcje m.in.: duszpasterska, ję-
zykowa, zakwaterowania, wyży-
wienia, kultury i turystyki, me-
dyczna. Zachęcamy do zgłaszania 

się do para� alnych koordynatorów 
ŚDM drogą mailową bądź w kan-
celariach para� alnych.

Parafia pw. Zesłania Ducha 
Świętego, www.para� azeslaniadu-
cha.pl wolontariatnazeslaniu@
gmail.com

Parafia pw. św. Krzysztofa, 
www.sw-krzysztof.waw.pl,

Parafia pw. św. Zygmunta, 
www.swzygmunt.pl, redakcja.nk@
wp.pl,

Para� a pw. Matki Bożej Wspo-
możycielki Wiernych, www.wspo-
mozycielka.waw.pl, sdm2016@
wspomozycielka.waw.pl,

Para� a pw. Marii Magdaleny, 
ks.radoslaw.pleskot@gmail.com,

Parafia pw. Ignacego Loyoli, 
www.ignacyloyola.plsdm@morek.
net.pl,

Para� a pw. Niepokalanego Po-
częcia NMP, sdm2016@parafia-
wrzeciono.pl,

Para� a pw. św. Rafała i Alberta, 
kancelaria@gwiazdzista17.pl.

Diecezjalne Centrum ŚDM 
w Archidiecezji Warszawskiej
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Chór UKSW

Dyrektor Wydawnictwa UKSW dr. Elżbieta Sobczak i ks. prof. Józef Naumowicz

Rektor UKSW podczas otwarcia konferencji poświęconej energetyce
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C oś się wreszcie dzieje. Na 
kulinarnej mapie Bielan, 
wyrastają niczym grzyby 

po deszczu, kolejne ciekawe miej-
sca. Jak tak dalej pójdzie, będziemy 
drugą Saską Kępą, że o Starym 
Mokotowie nie wspomnę.

Lokalne zmysły podniebienia 
mamy różne, ale zjeść lubimy 
smacznie i niedrogo. Zatem; dla 
każdego coś pożywnego, zimnego 
i ciepłego. Zgłodniali? Ruszamy w 
drogę.

Na miłośników dalekowschod-
nich, orientalnych smaków czeka 
„Curry House” - kuchnia indyjska. 
Niepozorny pawilon na ul. Żerom-
skiego 81. Obsługa miła, zamor-
ska. Wnętrze ascetyczne, lecz wy-
bór potraw duży. Od licznych zup; 
z soczewicy, grzybów, baraniny, 
przez dania wegetariańskie po 
mięsne i oczywiście frutti di mare 
w szerokim wyborze. Do tego in-
dyjskie pieczywo. Czy wiecie co to 
jest: Matar Pulao albo Murgh Pa-
sanda? Ha! Sprawdźcie sami.

Dosłownie 15 metrów obok, 
(adres ten sam), jest księgarnia im. 
K. Baczyńskiego. A w niej... czarow-
ny kącik kawiarniany. Na sali szelest 
książek, a tu stoliczki oraz chwila 

Małe co nieco...
Szybki przewodnik po bistrach, barach i kafejkach.

refleksji. Nad kawami w różnych 
mutacjach, przez napoje czekolado-
we oraz z owoców, po... czaj dynio-
wy, a także lemoniadę. Wybór może 
niezbyt duży, lecz klimat bezcenny. 
I jeszcze pisane menu na szybie 
witryny. Różową szminką? Pastelą? 
Pełne wzruszenie.

Niespełna 300 metrów dalej, 
na Kleczewskiej 25 (wejście od 
Żeromskiego) działa „La Verona” 
- pizzeria, ca� eteria. Schodkami 
tup, tup, w dół. I czary mary. Wnę-
trze cudnie zagracone, artystycz-
nie, klimaty knajpek krakowskiego 
Kazimierza. Stare radio, lampa 

na� owa, przedwojenna maszyna 
do pisania, kapelusz z wiankiem 
czosnku na belce, vintagowa lo-
dówka, a nawet patefon z tubą! W 
takim klimacie jest do wyboru 
pizza w 50 rodzajach, duża gama 
makaronów, naleśników, sałatek i 
oczywiście napojów.

Idąc kolejne pół kilometra jest 
miejsce warte polecenia. Stylowa 
willa - dworek i już wiadomo: „Pod 
Podłogą”, ulica Płatnicza 35/37. 
Klub, a właściwie jadłodajnia ak-
torki Krystyny Sienkiewicz.

Dania główne, całkiem patrio-
tyczne, pachnące zupy staropolskie 

(ach, co za żurek!) albo schab po 
cygańsku, pstrąg po królewsku 
itd., przekąski zimne i gorące, wy-
bór naprawdę dla każdego. Do 
tego różne kawy, herbaty, napoje 
zimne z bąbelkami i bez, desery, 
ciasta domowe (szarlotka mniam, 
mniam), jednym słowem: rozkosz-
ne jadło.

Nogi (i żołądek) wiodą dalej, 
wzdłuż gazowych latarni, 600 me-
trów, nie więcej. Wejście od strony 
Pl. Konfederacji, choć adres: Schro-
egera 72. To „Café de la Poste”. Na 
frontonie świecące lampki w gir-
landzie, to znak, że otwarte. Kafej-
ka z ogródkiem, prowadzona przez 
polsko-francuski melanż serc, ofe-
ruje smaki naprawdę niezwykłe. 
Kawy wyjątkowej urody i aromatu, 
deski serów, a przede wszystkim 
własnego wypieku chrupiące ba-
gietki czy croissanty czekoladowe 
robione na maśle bretońskim! 
Asortyment jest naprawdę szeroki, 
by wymienić tarty w różnych kon-
� guracjach, talerze serów, wędlin, 
napoje ciepłe i zimne (oryginalne 
wody mineralne francuskie), słyn-
ne piwa belgijskie i wina, nie tylko 
z okolic Bordeaux.

Tymczasem, na drugim rogu, 
przy ul. Schroegera 80 (róg Kle-
czewskiej) wyrosła nam „Roślina”. 
Lokalik prowadzony przez mło-
dych ludzi z pasją. Pomysł na na-
zwę wziął się z � lozo� i życia, in-
klinacji wegetariańskich. W tle 

sączy się muzyka, na ścianie ro-
ślinność w doniczkach. Jest klimat, 
jest wybór. Na strudzonego wę-
drowca czekają pyszne śniadania 
z pasztetem i surówką, albo burger 
z pestek dyni i grochu, pełne po-
lotu ciasta, różnorakie napoje, np.: 
lemoniada malinowa z owocem 
granatu, wyciskane soki, rzadkie 
gatunki kaw, cudowne herbatki, 
itd. Wszystko świeżutkie, piękne, 
kolorowe, podane z uśmiechem. 
Inne. Acha, lada chwila zakwitnie 
na zewnątrz mini - ogródek. Jak to 
na wiosnę.

Niecały kilometr dalej należy 
wejść bramą w pasaż, gdzie rezy-
duje „Lawenda & Jazz”. Namiar: 
Aleja Zjednoczenia 36 (róg ul. Ka-
sprowicza). Już na zewnątrz przy-
kuwa uwagę rząd czerwonych fo-
teli i... drewniane skrzynki z przy-
bitymi płytami winylowymi. Lecz 
to tylko preludium. W środku do-
piero się dzieje: zdjęcia, eksponaty, 
zaskakująca scenogra� a. Kuchnia 
odrobinę w kierunku fusion. Bur-
gery, makarony, omlety, konkret w 
postaci polędwiczek wieprzowych 
z dodatkami, przystawki, napoje 
ciepłe, zimne, koktajle mleczne, 
alkohole. Menu dla każdego wg 
układu receptorów. Na dziś to 
wszystko. Za miesiąc przejdziemy 
na drugą stronę ulicy i...

Do zobaczenia.

Tutti Frutti

Niektórzy badacze historii 
uważają, że nasze tradycje 
związane z zabawami majowy-
mi pochodzą z czasów przed-
chrześcijańskich i mają zwią-
zek z obchodami celtyckiego 
święta płodności. 

W południowej Europie 
także w maju czczono 
płodność pod postacią 

bogini wiosny Flory. Maj więc 
wszędzie był miesiącem zabaw na 
świeżym powietrzu. Tradycje te 
dotarły także na Bielany.

Las Bielański od wieków służył 
warszawiakom jako miejsce odpu-
stów, zabaw, majówek i niedzielnego 
wypoczynku. Wisła jeszcze sto lat 
temu tętniła życiem. Dawała spra-
gnionym odpoczynku chwile wy-
tchnienia od codzienności, dla in-
nych, na przykład piaskarzy czy � i-
saków była wówczas miejscem pracy 
i źródłem utrzymania. Ci ostatni 
mieli w maju moc pracy. Wisłą bo-
wiem, kultywując m.in. tradycję ma-
jowego święta, tysiące ludzi płynęło 
do Zielonego Salonu Warszawy – tak 
określane wtedy Las Bielański.   

Walory tego miejsca umiał do-
cenić  i wykorzystać król Stanisław 

Bielańskie Majówki

August,  który w 1766 r.  urządził 
piękny bal majowy. Bal ten prze-
szedł do historii jako pierwsze 
wielkie przyjęcie organizowane 
przez króla od czasów koronacji. 
Wtedy w Lasku wzniesiono okaza-
łą twierdzę z salami balowymi oraz 
ratusz dla warszawskiego miesz-
czaństwa. Ustawiono okazałe alta-
ny, namioty, stoły i siedziska ozdo-
bione kwiatami. Zaproszeni goście 
dopływali na miejsce gondolami i 
łodziami udekorowanymi girlan-
dami kwiatów. Orszak na Wiśle 
zamykał Bachus w towarzystwie 
pięknych boginek. Król i jego świ-

ta, w towarzystwie bogatych miesz-
czan i rajców miejskich przybywa-
li licznie na plac, gdzie rozpoczy-
nały się powitania. Następnie zacni 
goście zasiadali przy uginających 
się od jadła stołach, gdzie królowa-
ły pieczone mięsiwa, napoje, a 
przede wszystkim strumieniami 
lało się wino. Punktem kulmina-
cyjnym zabawy była obserwacja 
pokazów zręczności. Śmiałek miał 
za zadanie wspiąć się po wysokim 
słupie, na szczycie którego umiesz-
czono butelkę zacnego wina i sa-
kiewkę pełną brzęczących  mie-
dziaków. Wszystko to mogło stać 

się jego nagrodą, o ile oczywiście 
zdobył sam czubek drąga.

Miejskie zabawy  majowe roz-
powszechniły się w XVIII w. i 
przeważnie finansowane  były z 
kasy królewskiej. Z czasem nabie-
rały charakteru i żywiołowości 
plebejskich uciech i zabaw. Ma-
jówki te dawały okazję przeniesie-
nia się do odświętnej rekreacyjnej 
przestrzeni. Budowano tzw. dołki, 
czyli obozowiska uboższych rze-
mieślników.  

W okresie międzywojnia zastą-
piły je zielone stoliki i zielone sale. 
Takich zielonych stolików, czyli 
koców  z posiłkami i  wódką w 
Lasku Bielańskim i Młocińskim 
były niezliczone ilości. 

„Już w 1950 r., kiedy to przed-
wojenne tradycje majówek na Bie-
lanach nabrały form zorganizowa-
nej rozrywki i rekreacji, lasek bie-
lański otrzymał nazwę Park Kultu-
ry na Bielanach. Zbudowano estra-
dy koncertowe, parkiety taneczne, 
czytelnie, wypożyczalnie książek i 
kaset, urządzono tereny sportowe 
i place zabaw dla dzieci.

Przez wiele lat od maja do koń-
ca września Park Kultury otwierał 
swoje podwoje we wszystkie wolne 
od pracy dni. Tętniło życie kultu-
ralno-rekreacyjne. Imprezy rozpo-
czynały się o godz. 14 i trwały do 
aż do zmierzchu. Na rozległych 

terenach Parku organizowano wy-
stawy, konkursy literackie, spotka-
nia z interesującymi ludźmi sztuki, 
kultury, polityki oraz różnorodne 
koncerty i występy artystyczne dla  
dorosłych i dla dzieci, a nawet 
spektakle teatralne. Działał punkt 
gier świetlicowych, funkcjonowała 
wypożyczalnia sprzętu sportowego 
i zabawek, strzelnica łucznicza, 
wypożyczalnia rowerów; można 
było pograć w tenisa stołowego. 

Wielką atrakcją były organizo-
wane jedyne wówczas w Warsza-
wie zabawy taneczne na powietrzu. 
W pobliżu parkietów tanecznych 
usytuowane były kawiarenki.

Park Kultury na Bielanach 
przez przeszło 30 lat był ośrod-
kiem życia kulturalnego Bielan i 
Żoliborza. Życie zamierało jednak, 
gdy przychodziły chłodniejsze 
miesiące, dlatego w tej dzielnicy 
odczuwano potrzebę znalezienia 
stałego miejsca na prowadzenie 
całoroczne działalności kultural-
nej. Wówczas, po osuszeniu bagien 
i mokradeł, powstało nowe osiedle 
Wawrzyszew. Właśnie w tej części 
Żoliborza przeznaczono część pa-
wilonu handlowego na placówkę 
kulturalną” (L. Lachowiecki, Huta 
Warszawa – Miasto-Społeczność-
Kultura, 2014).

Halina Szerszeń

Fo
t. 

L.
 R

ud
ni

ck
i

1 maja 1981 Święto Pracy „Festyn dla 
dzieci >>Wiosna na Bielanach<<”

1 maja 1981 r. – Święto Pracy „Festyn dla dzieci «Wiosna na Bielanach»”
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RECITAL JANA KONDRAKA 
W PODZIEMIACH KAMEDULSKICH

W niedzielę 17 maja zapraszamy na kolejny  
koncert z cyklu „Piosenka Autorska” w Podzie-
miach Kamedulskich. Na scenie wystąpi Jan Kon-
drak z recitalem „Sztukmistrz Śpiewa”. 
Artysta wykona pieśni, z których każda utrzymana bę-
dzie w innej stylistyce nawiązując w ten sposób do po-
staci legendarnego Sztukmistrza z Lublina. Jan Kondrak 
wystąpi bez nagłośnienia – podobnie jak śpiewacy w 
dawnych czasach. Dzięki temu słuchacze poczują natu-
ralną dynamikę śpiewu. 
Jan Kondrak propaguje od dawna swój specy� czny ro-
dzaj występowania jako odtrutkę na przerost techniki w 
sztuce, wyraża w ten sposób swoją tęsknotę do natural-
ności. Tytuł recitalu jest więc nieprzypadkowy. 
Rozpoczęcie koncertu o godz. 17.00 w Podziemiach Ka-
medulskich przy ul. Dewajtis 3. Wstęp wolny, serdecznie 
zapraszamy!

APOLINARY & DOBRY DIABEŁ 
W PODZIEMIACH KAMEDULSKICH

W niedzielę 31 maja br. o godz. 17.00 na sce- 
nie pojawi się Apolinary Polek – autor i wykonaw-
ca piosenek,koncertujący na różnych scenach od 
1999 r. 
Muzyk gra na gi-
tarze akustycznej, 
h a r m o n i j k a c h 
ustnych i banjo. 
W swoim reper-
tuarze wykonuje 
piosenki, w któ-
rych odbija się 
przyroda, droga 
i to, co najgłęb-
sze w człowieku. 
Swoje kompozy-
cje gra solo lub 
z zespołem, aku-
stycznie, dążąc 
do osiągnięcia 
pełni naturalnego 
brzmienia instru-
mentów i głosów. 
Artysta wystąpi w ramach projektu Apolinary Polek & 
Dobry Diabeł w bielańskim cyklu koncertowym „Pio-
senka Autorska”. 
Rozpoczęcie koncertu o godz. 17.00 w Podziemiach Ka-
medulskich przy ul. Dewajtis 3. Wstęp wolny, zaprasza-
my!

PIERWSZY KONCERT Z CYKLU 
„ARCYDZIEŁA KAMERALISTYKI” 
W KOŚCIELE ŚW. ZYGMUNTA

W niedzielę 17 maja zapraszamy do Kościoła  
Św. Zygmunta przy Pl. Konfederacji 55 na pierw-
szy koncert z cyklu „Arcydzieła Kameralistyki”. 
Cykl koncertów muzyki klasycznej organizuje 
Fundacja Art Connection przy wsparciu � nanso-
wym Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. 
Program wykona kwartet smyczkowy w składzie: Stanisław 
Tomanek – I skrzypce, Klementyna Schweizer – II skrzypce, 
Marceli Szczerek – altówka, Tatiana Przybylska – Karaszew-
ska – wiolonczela. W programie usłyszymy utwory W.A. 
Mozarta, L. Boccheriniego, J. Haydna, L. van Beethovena. 
Rozpoczęcie koncertu o godz. 18.30 w kościele św. Zyg-
munta przy Pl. Konfederacji 55. Serdecznie zapraszamy!

BIEL ANY PO GODZ INACH

Apolinary Polek

Fo
t. 

J. 
D

zi
ed

zi
cz

ak

DZIEŃ DZIECKA NA CHOMICZÓWCE – 
MOC ATRAKCJI DLA DZIECI I NIE TYLKO!

Lato coraz bliżej, dlatego rozpoczynamy se- 
zon imprezami plenerowymi przygotowanymi 
specjalnie dla mieszkańców Bielan! W sobotę 30 
maja, z okazji Dnia Dziecka, tereny rekreacyjne 
Osiedla Chomiczówka przy ul. Pabla Nerudy 1 wy-
pełnią się atrakcjami dla najmłodszych mieszkań-
ców naszej dzielnicy i ich rodzin. 
W programie imprezy znajdą się liczne zabawy anima-
cyjne, plastyczne i konkurencje sportowo-rekreacyjne 
oraz dmuchańce, kucyki i inne. 
Na scenie odbędzie się występ laureatów XXI Bielań-
skiego Przeglądu Zespołów Tanecznych „Taneczny Krąg 
2015”. Tradycyjnie nie zabraknie koncertu laureatów IX 
Konkursu Wokalnego „Mikrofon dla każdego”. 
Wystąpią również artyści z Teatru Muzycznego w Gdyni 
z programem artystycznym „Kolorowe Piosenki”, w któ-
rym znajdą się m.in. znane przeboje z repertuaru Majki 
Jeżowskiej.
Gwiazdą wieczoru będzie zespół Backbeat, który porwie 
publiczność do tańca w rytmie rock&roll’a. Artyści wy-
konają popularne przeboje z lat 50-tych i 60-tych takich 
wykonawców jak Elvis Presley, Chuck Berry, The Beatles 
i innych. 
Imprezę poprowadzi Maciej Gąsiorek – „Gość z Krainy 
Krasnoludków” – aktor Teatru Rampa znany jako postać 
Krasnoludka Piksela w programie „Budzik” TVP1. 
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Bielan 
oraz Gości. Start o godz. 14.00!

Jan Kondrak Klementyna Schweizer
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Stanisław Tomanek
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6 maja 2015, godzina 17.30 - Spotkanie Dys- 
kusyjnego Klubu Książki. Omówimy dwie pozy-
cje: „Czarny Anioł. Opowieść o Ewie Demarczyk” 
autorstwa A. Kuźniak i E. Karpacz-Oboładze oraz 
„Zagubiona dzielnica” P. Modiano.
Pierwsza z książek przypomina postać jednej z najbar-
dziej charyzmatycznych artystek polskiej piosenki. Au-
torki, na podstawie rozmów m.in. z przyjaciółmi Czarne-

go Anioła z Piwnicy pod Baranami, przybliżają fenomen 
Ewy Demarczyk, historię jej kariery i późniejszego „znik-
nięcia”.
„Zagubiona dzielnica” autorstwa laureata zeszłorocznej 
literackiej Nagrody Nobla to typowa dla tego autora 
sentymentalna podróż po Paryżu w poszukiwaniu śla-
dów i tajemnic z przeszłości głównego bohatera. Czas 
trwania ok. 1,5 godziny

8 maja 2015, godz. 16.00 – Bielańska Akademia  
Filmowa dla Wymagających. W maju zapraszamy 
na fascynujący obraz w reż. Richarda Linklatera. 
Film powstawał na przestrzeni 11 lat tak, że aktorzy w 
nim występujący dojrzewają razem ze swoimi postacia-
mi. Innowacyjność w podejściu do fabuły, czułość i mą-
dra re� eksja nad upływającym czasem zgrabnie prze-
platają się z poczuciem humoru. Film zdobył wszystkie 
najważniejsze nagrody � lmowe w 2014/2015 roku. Gra-
tulujemy i zapraszamy! Czas trwania:2,45 godziny.

13 maja 2015, godz. 17.00 – teatrzyk dla dzieci  
zatytułowany „Koziołek Matołek wyrusza w świat” 
w wykonaniu teatru TAK. Spektakl inspirowany 
tekstem „120 przygód Koziołka Matołka” Kornela 
Makuszyńskiego.
Za namową Srok – Balbiny i Haliny zdecydowałem się 
wyruszyć w podróż do Pacanowa. Nie spodziewałem 
się jednak, że to jest tak hen daleko! Najpierw szedłem 
przez las – żeby nudno nie było – z piosenką na ustach. 
Przypadkiem moje śpiewanie obudziło Babę Jędzę, któ-
ra rozzłoszczona rzuciła na mnie czar. W jednej chwili 
tra� łem do Nowego Yorku, wprost w ramiona ame-
rykańskiego Showmana. Ten o� arował mi bilet lotni-
czy do Warszawy, ale kto widział latającą kozę?! Cóż… 
Dzięki pomocy dzieci szczęśliwie wystartowałem, lecz 
zamiast w stolicy wylądowałem w Chinach. Tutaj po-
znałem Panią Cesarz Tokimono, z którą w ogóle nie mo-
głem znaleźć wspólnego języka. Do czasu... W podzięce 
otrzymałem herbatkę Ritu-Titu, dzięki której nareszcie 
wylądowałem w Polsce, a dokładnie w księstwie Kozie-
głowie, gdzie poznałem śliczną królewnę Zosię. Hmm… 
Pacanów może poczekać, a w Zosi to ja się chyba… za-
kochałem… Czas trwania spektaklu ok. 40 min.

14 maja 2015, godz. 17.00 – spotkanie autorskie  
z Anną Janko, pisarką, poetką , autorką m.in. po-
wieści „Dziewczyna z zapałkami” i „Mała zagłada”.
Autorka była nominowana do literackiej nagrody „Nike”. 
Współpracowała z wrocławskim miesięcznikiem „Odra”, II 
programem Polskiego Radia, czasopismem „Pani”. Obec-
nie współpracuje ze „Zwierciadłem”. Jest członkiem PEN-
Clubu i Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Ostatnio ukazały 
się: książka dla dzieci „Maciupeńki Maleńtas. Niezwykłe 
przygody w Brzuchu Mamy” i powieść „Pasja według św. 
Hanki”. Czas trwania spotkania ok. 2 godziny.

15 maja 2015 – II edycja konkursu literackiego  
„Zapiszmy wspomnienia”
Pierwsza edycja konkursu cieszyła się wielkim powo-
dzeniem i przybrała ramy ogólnokrajowe. Z tej racji pra-
gniemy go powtórzyć i powiązać z postacią Jana Długo-
sza – kronikarza i polskiego historyka, którego pamięć 
została ostatnio uczczona przez Sejm RP. Do konkursu 
zapraszamy osoby dorosłe, które za zadanie będą miały 
w formie kroniki/pamiętnika opisać ostatnie 25 lat swe-
go życia ze szczególnym uwzględnieniem zmian ustro-
jowo-społecznych, jakie w tym czasie zaszły. Konkurs 
zakończy uroczysta gala, na której zostaną wręczone 
nagrody. Finał konkursu przewidujemy w październiku 
2015. Prace można dostarczyć do Mediateki w dowolnej 
formie (listownej, elektronicznie, osobiście). Zgłaszany 
tekst nie może przekroczyć 7200 znaków (4 znormalizo-
wane strony formatu A-4 maszynopisu) i musi być dotąd 
niepublikowany i nienagradzany w innych konkursach.
Szczegółowy regulamin konkursu będzie dostępny na 
stronie internetowej Mediateki (www.mediateka.waw.
pl) oraz przy ladzie głównej w Mediatece. 

Mediatece START-META, ul. Szegedyńska 13a
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9.05 (sobota), godz. 19.00 i 20.00 
SPEKTAKL „ROZMOWA MŁODEGO KRYTYKA 
ZE STARYM”.
Wstęp wolny, wejściówki od 4 maja w godz. 9-17  w se-
kretariacie BOK

10.05 (niedziela), godz. 12.30
Z CYKLU „DWIE GODZINY DLA RODZINY”. 
W programie: spektakl oraz zajęcia plastyczne, bilety 10 
zł, przedsprzedaż od 4 maja.

10.05 (niedziela), godz. 17.00 i 19.00
KONCERT PT.  „HISTORIA D’ AMOUR”  INSPI-
ROWANY MUZYKĄ FADO W WYKONANIU 
KINGI RATAJ.
Bilety 10 zł , przedsprzedaż od 4 maja.

13.05 (środa), godz. 18.00 
MONODRAM „TAKA UMRĘ” W WYKONANIU 
NINY MALINOWSKIEJ.
Bilety 10 zł, przedsprzedaż od 7 maja.

17.05 (niedziela), godz. 12.30
Z CYKLU „PODRÓŻNICZEK”. 
W programie: spektakl pt. „Lwi król” oraz zajęcia pla-
styczne, bilety 10 zł, przedsprzedaż od  11 maja.

20.05 (środa), godz. 18.00 
Z CYKLU „SPOTKANIE Z PODRÓŻNIKIEM”. 
BARTOSZ MALINOWSKI „CHADAR, LODOWA 
DROGA”.
Wstęp wolny

24.05 (niedziela), godz. 15.00
SPEKTAKL  „ADHD I INNE CUDOWNE ZJAWI-
SKA”  W WYKONANIU JOANNY SZCZEPKOW-
SKIEJ I HANNY KONAROWSKIEJ, TEKST I REŻ. 
J. SZCZEPKOWSKA.
Wstęp wolny, wejściówki do odbioru od 20 maja w 
godz. 9-17 w sekretariacie BOK  oraz 23 maja podczas 
Fiesty Rodzinnej (informacja na http://� estarodzinna.
blogspot.com).

27.05 (środa), godz. 18.00
FINAŁ KONKURSÓW RECYTATORSKICH I 
PRZEGLĄDU DZIECIĘCYCH I MŁODZIEŻO-
WYCH ZESPOŁÓW TEATRALNYCH TEATRALIA 
2015.
Wstęp wolny

Bielański Ośrodek Kultury, 
ul. Estrady 112 
www.bok-� lia.eu, 
tel. 22 835 54 44
07.05 (czwartek), godz.18.00
Z CYKLU „MOJE FASCYNACJE, PODRÓŻE” - 
„ANDALUZJA” - SPOTKANIE Z JAROSŁAWEM 
BOBINEM. 
W programie: prelekcja, pokaz slajdów,  wstęp wolny

BIELAŃSKI OŚRODEK KULTURY
UL. GOLDONIEGO 1   TEL. 22 834 65 47   www.bok-bielany.eu

Noc Muzeów w „Maczku” 
ul. Gwiaździsta 35, godz. 18.00
Szkoła posiada bogaty zbiór eksponatów poświęco-
nych tematyce II wojny światowej oraz I Polskiej Dywi-
zji Pancernej, które są umieszczone w ekspozycji stałej 
i archiwum szkoły. Organizator zaprasza do aktywne-
go spędzenia czasu w szkole. Będzie można obejrzeć 
stałą ekspozycję muzealną, wziąć udział w rodzinnych 
warsztatach plastycznych, zagrać w turnieju gier plan-
szowych oraz zbudować makietę czołgu Sherman. Jed-
ną z atrakcji będzie stylowa kawiarenka historyczna.

Ratusz Bielany 
ul. Żeromskiego 29 (wejście od ul. Jarzębskie-
go), godz. 18.00
W budynku Urzędu będzie można zobaczyć dwie eks-
pozycje:
1. Huta Miastotwórcza. Jak rodziły się powojenne 
Bielany? – wystawa powstała w związku z uczczeniem 
„Dnia Hutnika”. Ekspozycja rozwija wątek urbanizacji 
Bielan, zawarty w niedawno wydanej przez Urząd Dziel-
nicy Bielany książce pt. Huta Warszawa. Miasto, społecz-
ność, kultura. Wystawę przygotowało Stowarzyszenie 
Społeczno Kulturalne Warszawa w Europie, we współ-
pracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Huty Warszawa.
2. STOP zaśmiecaniu lasów eksponuje dorobek kon-
kursu na rysunek satyryczny, zorganizowanego przez 
Stowarzyszenie Polskich Artystów Karykatury, pod 
patronatem dyrektora generalnego Lasów Państwo-
wych. Ideą konkursu było wsparcie leśników w walce z 
zaśmiecaniem lasów – poprzez humor, żart i satyrę. Ry-
sunki pokazują jak ważnym dla artystów jest problem 
zwalczania patologicznych wobec przyrody postaw. 
Zobaczymy prace m.in. Witolda Mysyrowicza, Edwarda 
Lutczyna, Henryka Sawki. 
Podczas bielańskiej Nocy Muzeów swoją obecność za-
powiedzieli przedstawiciele Stowarzyszenia Społeczno 
Kulturalnego Warszawa w Europie oraz Stowarzyszenia 
Polskich Artystów Karykatury.

Noc Muzeów w Kotarba desing Studio 
ul. Gwiaździsta 15A lok. 406, kl IV, poziom A, 
godz. 19.00
O godz 19.00 odbędzie się wernisaż wystawy malarstwa 
Spotkania. Autorzy prac: Maria Żytomirska, Magdalena 
Magrzyk, Marek Kotarba. Ponadto prezentacja Studia 

Marka Kotarby: galeria autorska, pracownia ceramicz-
na, pracownia malarska, rozmowa z artystą.
W Kotarba design Studio znajduje się ekspozycja rzeź-
by ceramicznej wykonanej z porcelany, obrazy olejne i 
akrylowe, rysunki, prace hybrydowe - malarstwo łączo-
ne z porcelanową płaskorzeźbą, ceramika malowana 
na szkliwie. Dostęp dla osób niepełnosprawnych.

Nocy Muzeów w Bielańskim Ośrodku Kultury 
ul. Goldoniego 1, godz. 19.00
Godz. 19.00-20.30: wernisaż rysunku i malarstwa 
uczestników zajęć „Studium z natury” prowadzonych 
przez artystę plastyka Jacka Barszcza. Wystawa podsu-
mowuje całoroczną pracę w ramach sekcji.
Godz. 21.00-23.00: koncert z cyklu „Scena Młodych” 
- prezentacje wokalne i instrumentalne młodych arty-
stów.

Noc Muzeów w Bibliotece na Bielanach 
ul. Duracza 19, godz. 19.00
W Noc Muzeów, Biblioteka Bielany zamieni się w Szkołę 
Magii i Czarodziejstwa Hogwart. Uczestnicy będą mo-
gli wejść do magicznego świata małego czarodzieja i 
poczuć się jak bohaterowie najpopularniejszej na świe-
cie książki! Mile widziane przebrania.
Nie zabraknie ceremonii przydziału do odpowiednie-
go domu, czego dokona Tiara Przydziału. Następnie 
wszyscy uczniowie zostaną zaproszeni na zajęcia, które 
prowadzić będą nauczyciele z Hogwartu. Wśród lekcji 
pojawią się przedmioty takie jak: Obrona przed czarną 
magią, lekcja uważności czy nauka latania na miotle. To 
nie koniec atrakcji czekających na uczestników Nocy w 
Bibliotece! Odbędą się liczne konkursy, gry i quizy z na-
grodami, a najlepsi otrzymają nagrody rzeczowe. Przez 
całą noc uczniowie będą zdobywali punkty dla swoje-
go domu. Na koniec ogłoszony zostanie zwycięski dom 
i przeprowadzony plebiscyt na najlepsze przebranie.
Dostęp dla osób niepełnosprawnych.
W ofercie poczęstunek.

Noc Muzeów w Pracowni Filmu i Animacji  
       na Bielanach
Pracownia Filmu i Animacji Jarnuszkiewiczów, 
ul. Magiera 30/1, godz. 19.00
Organizator zaprasza na projekcje � lmów o okolicy, 
warsztaty animacji i spotkanie z twórcami.

NOC MUZEÓW NA BIELANACH – 16 MAJA 2015 R.

70. rocznica Dnia Zwycięstwa
W związku z przypadającą 70. rocznicą Dnia Zwycięstwa Rada i Zarząd Dzielnicy 
Bielany oraz Bielański Klub Kombatanta zapraszają do wzięcia udziału w uroczy-
stościach i spotkaniach patriotycznych, które odbędą się 8 maja.

Program uroczystości 8 maja
Godz. 12.00 – uroczysta Msza święta w kościele św. Marii Magdaleny przy ul. Wólczyńskiej 64.
Godz. 13.00 – uroczystość patriotyczna przy pomniku 30. Pułku Strzelców Kaniowskich na Cmenta-

rzu Wawrzyszewskim.
Godz. 18.00 – w Bielańskim Ośrodku Kultury przy ul. Goldoniego 1 odbędzie się pokaz � lmu doku-

mentalnego w reżyserii Aliny Czerniakowskiej pt. Kampinoska epopeja. Wstęp wolny – wej-
ściówki od 4 maja w godz. 9.00–17.00 w Sekretariacie BOK.
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Czujecie się związani z Bielana-
mi? Co najbardziej podoba Wam się 
w tej Dzielnicy? 

Piotr: Bielany są na ludzką ska-
lę. Bardzo różnorodne. Twarde. 
Żywe. Dla wielu z naszych sąsia-
dów, starszych i młodszych ta oko-
lica była pierwszym miejscem w 
Warszawie po przeprowadzce do 
miasta.

Marcelina: Przyroda pomogła 
im się zaaklimatyzować. Cykl pór 
roku jest taki sam wszędzie. Na 
Bielanach przyroda żyje. Widać 
niebo. Czuć wodę. Ale w nocy szu-
mią autobusy, na Broniewskiego po 
horyzont widać tramwaj. Jak ci źle, 
wsiadasz i jesteś w centrum wśród 
ludzi, jak się ludźmi zmęczysz wra-
casz na Bielany w kwadrans.

Pod koniec lutego br. otworzyli-
ście dla zwiedzających pracownię. 
Mieści się ona na parterze bloku 
przy ul. Magiera 30. Opowiedzcie 
proszę o historii tego miejsca.

Marcelina: Nasz blok powstał 
w 1961 r. i z założenia była w nim 
pracownia dla artysty. Zajął ją mój 
dziadek, Jerzy Jarnuszkiewicz. Pra-
cował w niej do końca aktywnego 
życia twórczego. Tu powstawała 
„Pieta”, która stanęła nad grobem 
pradziadków na Powązkach. 

Piotr: Przełóżmy to na dzisiej-
sze kategorie – developer buduje 
osiedle i oddaje wartościowy lokal 
rzeźbiarzowi. Mało prawdopodob-
ne. (śmiech)

Marcelina: Po śmierci dziadka 
pracownie wydzierżawił mój tata 
Marcin, scenograf i reżyser. Pięć 
lat temu dołączyliśmy do pracow-
ni my.

To dobre miejsce 
Rozmowa z Marceliną Jarnuszkiewicz i Piotrem Kornobisem, artystami z Bielan.

Piotr: To dobre miejsce. W 
pracowni mieliśmy przyjęcie zarę-
czynowe, w ogródku przed blo-
kiem rosną rośliny, które dostali-
śmy po ślubie. Na Magiera powsta-
wały animacje do spotów Ojczy-
stego i Papierowa. Tu narodził się 
Pół Człowiek Pół Koń.

20 lutego br. odbył się tam werni-
saż wystawy „WSTAWAĆ DZIAŁAĆ 
ZASYPIAĆ”. To właśnie ta praca 
została zrealizowana dzięki stypen-
dium Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Za pomocą różnych 

technik m.in. ascetycznej, bardzo 
przejmującej animacji „Półczłowiek 
Półkoń/ Halfman Hal� orse” opo-
wiedziałaś o doświadczeniu depresji. 
Na wernisażu pojawili się też m.in. 
wasi sąsiedzi z bloku przy ul. Magie-
ra – jak reagowali na wystawę, jak 
reagują na pomysł prowadzenia w 
tym miejscu pracowni/galerii? 

Marcelina: Bardzo zależało 
nam, by wernisaż był możliwością 
spotkania z sąsiadami. 

Piotr: Nasi sąsiedzi dużo znie-
śli przez te lata – pył, remonty, 
hałasy. 

Marcelina: Widz to dla nas po-
wód do działania. Ja pokazuję ka-
wałek siebie, wypuszczam dalej, 
ale do ludzi, zawsze dla ludzi, dla 
siebie i dla nich.

Piotr: Nie jesteśmy policjanta-
mi, rolnikami, urzędnikami. Nie 
budujemy domów. Nie umiemy 
leczyć ludzi ani zwierząt. Za to 
Marcelina ma iskrę bożą, siada i 
rysuje. Ja jak się zepnę potrafię 
opowiedzieć historię.

Marcelina: Każdy twórca chce 
być zauważony, pragnie kontaktu 
z drugim człowiekiem. Kontaktu, 
o który na co dzień czasem trudno. 
Dlatego warto otwierać pracownię 
i się spotykać. Nie we własnym 
środowiskowym sosie, bo takich 
okazji jest mnóstwo, ale z sąsiada-
mi właśnie.

Piotr: Zachwycamy się podob-
nymi rzeczami. Że park jest pusty i 
że biegają po nim psy. Że rano dzie-
ci idą do szkoły. Że w nocy jest tak 
cicho, ale jeden ptak śpiewa uparcie. 
Nie mówimy o tym do siebie na 
ulicy czy pod sklepem, nawet w 
domu. Nie mamy takiego nawyku i 
przez to w momentach szczerego 
zachwytu jesteśmy samotni. 

Marcelina: A obrazy w kinie, 
teatrze czy na ulicy możemy oglą-
dać razem i wspólnie się nimi cie-
szyć albo smucić.

16 maja w ramach Nocy Muze-
ów będzie można odwiedzić Waszą 
galerię. Opowiedzcie, co przygoto-
waliście na tę okazję.

Piotr: Postawiliśmy sobie dwa 
zadania. Pierwsze – pokazać Bie-
lany przepuszczone przez naszą 
wrażliwość. Drugie – odsłonić 

przed widzami kawałek warsztatu. 
To pierwsze jest paradoksalnie 
łatwiejsze, bo nasz warsztat jest 
wyjątkowo mało spektakularny.

Marcelina: Moje rysunki moż-
na przynajmniej pokazać. Ale pra-
cę chłopaków – proces wymyśla-
nia historii, realizacji materiału – z 
tym jest gorzej.

Piotr: Powstają obrazy mocno 
osadzone w bielańskiej rzeczywi-
stości, ale lekko podkręcone, wyj-
mujące z niej to, co dla nas stano-
wi o istocie tego miejsca. Sąsiadom 
może się spodobać. 

Marcelina: Będzie wspólne ry-
sowanie, będą wyjątkowe zdjęcia, 
pokażemy najnowsze klipy. Zapra-
szamy.

Jakie są Wasze dalsze plany? 
Marcelina: Pracujemy równo-

legle nad wieloma rzeczami. Ja 
mam szczęście współpracować 
przy kilku projektach z zakresu 
wzornictwa. Cały czas angażuję się 
też w OKO I UCHO.

Piotr: To co pokażemy podczas 
Nocy Muzeów to wstęp do więk-
szego przedsięwzięcia � lmowego 
z Bielanami w roli głównej. Jeste-
śmy koproducentami dwóch � l-
mów fabularnych - „Wołanie” w 
reżyserii Marcina Dudziaka miało 
ostatnio premierę na festiwalu w 
Rotterdamie. Czas na kolejny plan. 
Obrazy i pomysły mamy, musimy 
jeszcze ułożyć je w interesującą 
widza historię. A potem zebrać 
budżet i robić to, co chcemy robić 
najbardziej na świecie - kino dla 
sąsiadów.

Rozmawiała Magdalena Ulejczyk

Marcelina Jarnuszkiewicz jest stypendystką Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. Z kropek i kresek tworzy gra� ki oraz animacje. 
Piotr Kornobis jest jednym z założycieli zespołu � lmowego Oko i 
Ucho, którego spot do kampanii Narodowego Centrum Kultury „Oj-
czysty - dodaj do ulubionych” zdobył I nagrodę w kategorii Kampanie 
Instytucji Publicznych. Małżeństwo twórców: Marcelina Jarnuszkiewicz 
i Piotr Kornobis mieszkają i pracują na Bielanach.

Zmieniliśmy layout gazety, 
zatem świeżutka rubryka się 
pojawia. Będziemy w niej 
podglądać, co zdarzyło się cie-
kawego na naszym podwórku. 
Klucz w tytule.

W nowy rok wkroczyliśmy 
krokiem pewnym, zwartym i opty-
mistycznym. Choć szczerze mó-
wiąc, prawdziwej zimy nam się 
zachciało. A tu: ani widu, ani sły-
chu. Gdzież się podziały te dawne 
prywatne piruety na lodowisku 
przy ul. Podleśnej? Jak zjeżdżać 
saneczkami z górki „na pazurki” 
na Chomiczówce? Lub szu szu szu 
nartami w Puszczy Kampinoskiej? 

Z PAMIĘTNIKA KWARTALNIKA...                   czyli co piszczy w bielańskiej trawie
Nie da rady. Dlatego nęka nas py-
tanie: kto ukradł zimę?

Na szczęście mieliśmy antido-
tum w postaci Biegu o Puchar Bie-
lan i Chomiczówki. Też można 
sportu zażyć, napięcie skompen-
sować, poprzebierać nóżkami. 
Raz, dwa, raz, dwa, wołał w próbie 
mikrofonu pan o 8 rano, budząc 
okolicznych mieszkańców. Brama 
się nadmuchała, kiwając na wie-
trze, a biegacze robili przed star-
tową rozgrzewkę. Nasi terenowi 
wysłannicy widzieli jak szeleszcząc 
złotą folią, wbiegali do hipermar-
ketu przy ul. Kwitnącej, wzbudza-
jąc bramki i nerwowość ochronia-
rzy. Start: poooszły ogary...

Tymczasem w innym miejscu 
popłynęły, ale śmiecie. Sygnały od 
mieszkańców wskazały, że Potok 
Bielański jest brudny. Poszliśmy, 
widzieliśmy, niestety, to prawda. 
Plastikowe butelki, torebki, puszki 
itd. Oczywiście zostanie to sprząt-
nięte z pożytkiem dla nas, Bielań-
czyków. Zachodzi tylko mianowi-
cie proste pytanie. Kto to zrobił? 
Ano.., inni mieszkańcy. Samo z 
nieba nie spadło. Kwadratura koła? 
Piszemy o tym otwarcie, gdyż trzy-
mamy standard, nie ukrywamy, 
pod dywanik nie zamiatamy.

À propos! Z racji braku zimy i 
wczesnego przedwiośnia, na ulice 
Bielan wyległy zwinne ekipy sprzą-

tające w odblaskowych kamizel-
kach. Na głównych osiach dzielni-
cy: Kasprowicza - Żeromskiego - 
Broniewskiego, porządkowano, 
zamiatano, w woreczkach śmiecie 
ustawiano. Co oznacza, że zadba-
nie o naszą wspólną przestrzeń 
musi być, nie tylko na okoliczność 
Wielkanocy.

Zmęczeni nieco wędrówką, 
chcieliśmy odnowić siły za pomocą 
kawy. Mamy dwie wiadomości: złą 
oraz dobrą. Wiecie co się stało? 
Kultowy barek „Agatka” przy ulicy 
Żeromskiego już nie istnieje. Stali-
śmy jak te sieroty pod zamkniętymi 
drzwiami, nucąc z nostalgią pio-
senkę Macieja Kossowskiego pt. 

„Agatko, miła Agatko...”. Na szczę-
ście coś „drgnęło w temacie”. Od-
kryliśmy mini kawiarniane zagłę-
bie wzdłuż ul. Schroegera oraz przy 
Kasprowicza. Przybywają nowe 
kafejki, coś się dzieje, ożywa oko-
lica. Miejsca na tajne rendez-vous 
jak znalazł. Emerytki i emerytów 
w pierwszej kolejności zapraszamy. 
Odpowiednie skreślić. Nie ma się 
czego wstydzić, wszakże stara mi-
łość „nie rdzewieje”. Czyż nie tak?

Tym bardziej, że życie kultu-
ralno - oświatowe nam nieustan-
nie rozkwita, niczym kwiecie. O 
czym informujemy ob� cie w po-
łączonych siłach medialnych: na 
łamach „Naszych Bielan”, strony 
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W tym roku odbędzie się III 
edycja Fiesty Rodzinnej na Biela-
nach. Pamiętasz, kiedy narodził się 
pomysł na taką inicjatywę?

Pomysł Fiesty Rodzinnej naro-
dził się podczas wakacyjnej, ro-
dzinnej przygody we Włoszech. 
Na wyspie położonej niedaleko 
Wenecji uczestniczyłem we wspól-
nym biesiadowaniu społeczności 
zamieszkującej Pelestrine, która w 
ten sposób chciała uczcić patrona 
wyspy. Pomyślałem wtedy, że moż-
na by spróbować przenieść trady-
cję włoskich spotkań do Polski, na 
Bielany, gdzie mieszkam. 

W 2013 r. przystąpiłem do or-
ganizacji „pilotażowego progra-
mu” pierwszej Fiesty Rodzinnej. 
Najważniejszym zadaniem, z któ-
rym od razu musiałem się zmie-
rzyć było pozyskanie zaufania 
mieszkańców do władz Dzielnicy. 
Potrzebowałem wsparcia ze strony 
Ratusza na realizację swojego 
przedsięwzięcia. Przychylna moje-
mu pomysłowi była Joanna Boldin, 
dyrektor Młodzieżowego Domu 
Kultury przy ul. Cegłowskiej 39. 

Czym różni się Fiesta Rodzinna 
od innych imprez, w których miesz-
kańcy Bielan mogą uczestniczyć w 
ciągu roku?

Główną ideą jest to, żeby jak 
najwięcej osób włączyło się w re-
alizację projektu. Fiesta kierowana 
jest do ludzi z pasją, gotowych na 
nowe doświadczenia, ceniących 
sobie wspólne biesiadowanie pod 
bielańskim niebem. W tym czasie 
każdy ma okazję do zaprezentowa-
nia swojej indywidualności. Poka-
zuje kulturę na wiele różnych spo-
sobów. Jest to również doskonała 

III Edycja Fiesty Rodzinnej
Rozmowa z Sebastianem Świerszczem, inicjatorem i współorganizatorem akcji.

okazja do znalezienia wsparcia 
potrzebnego do realizacji swoich 
pomysłów.

W ramach tegorocznej edycji 
Konkursu Fiesty Rodzinnej do 4 
maja można przesyłać prace w 
dwóch kategoriach tematycznych i 
wiekowych. Do jakiej grupy odbior-
ców jest on skierowany?

Idea konkursu zrodziła się, gdy 
razem z przyjaciółmi ze Stowarzy-
szenia Mamy Czas zaczęliśmy się 
zastanawiać: jakie talenty posiada-
ją mieszkańcy Bielan? Postanowi-
liśmy to sprawdzić, i w tym roku 
poszukujemy talentów literackich 
i plastycznych. 

Prace można składać w dwóch 
kategoriach wiekowych na adres 
MDK przy Cegłowskiej 39: 12-16 
oraz 16-21 lat. Dla najmłodszych 
inspiracją do narysowania komiksu 
jest twórczość Juliana Tuwima. 
Starszym uczestnikom zapropono-
waliśmy � lm Tadeusza Konwickie-
go „Ostatni dzień lata”, który ma być 
bazą do stworzenia krótkiej formy 
literackiej. Z niecierpliwością cze-
kamy na to, co zaprezentują nam 
młodzi mieszkańcy Bielan. 

 „Ostatni dzień lata” zdobył 
Grand Prix w Wenecji w 1958 r. 
Ten dramat psychologiczny, ro-
zegrany między dwojgiem ludzi, 
mówi o samotności i potrzebie 
miłości - to bardzo trudny temat. 
Dlaczego Twój wybór padł akurat 
na ten � lm? 

Film Tadeusza Konwickiego w 
moim przekonaniu jest dziełem, 
które może zainspirować do bar-
dzo głębokich przemyśleń związa-
nych z ludzką naturą. Niedługo 

minie 50 lat od realizacji tego ob-
razu, a wiele osób traktuje go jako 
jeden z najważniejszych w życiu. 
Myślę tutaj m.in. o jurorach. Oso-
biście spotkałem pana Tadeusza 
Konwickiego, autora scenariusza. 
Nie ukrywam, że � lm jest trudny, 
ale wysoko stawiamy poprzeczkę 
młodym mieszkańcom Dzielnicy. 
Gdyby spróbować spojrzeć na ten 
� lm odzierając go ze znaczeń po-
litycznych, otrzymamy studium 
ciekawych ludzkich zachowań, 
które w życiu są najważniejsze. 
Chcemy konfrontować młodzież z 
wysoką, ogólnodostępna sztuką, 
to jest celem konkursu.

Jury konkursu składa się ze 
znanych i cenionych osobistości, 
w jego skład wchodzą: Joanna 
Szczepkowska, Michał Ogórek oraz 
Rafał Wojasiński. Jak udało Ci się 
namówić ich do współpracy?

Idea Fiesty Rodzinnej jest na tyle 
zrozumiała dla ludzi kultury i sztuki, 
że bardzo chętnie się w nią angażu-
ją, nie oczekując wynagrodzenia. 
Pani Joanna Szczepkowska jest pi-
sarką, wielbicielką Tadeusza Kon-
wickiego. Kiedy zaproponowałem 
jej ten temat, zgodziła się od razu.

Pan Michał Ogórek, mieszka-
niec Bielan, również wyraził apro-
batę dla takiej inicjatywy. Jest cieka-
wy, jakie prace wpłyną na konkurs.

Trzecim jurorem jest Rafał 
Wojasiński, ceniona osobowość w 
edukacji kulturalnej na Bielanach 
- nie wyobrażam sobie, że mogło-
by go zabraknąć.

Najbliższa Fiesta Rodzinna już 
23 maja. Jakich atrakcji mogą spo-
dziewać się mieszkańcy Bielan?

W tym roku zapraszamy na 
dwudniowe biesiadowanie. Pierw-
szego dnia, 23 maja spotykamy się 
na świeżym powietrzu w ogrodzie 
Młodzieżowego Domu Kultury 
przy ul. Cegłowskiej 39. Dla dzie-
ci będą jak zwykle animacje, które 
zorganizujemy wspólnie ze Stowa-
rzyszeniem Mamy Czas, współor-
ganizatorem Fiesty. Dziewczyny ze 
Stowarzyszenia wykonują świetna 
robotę, bez ich pomocy Fiesta nie 
miałaby takiego kształtu. Po ani-
macjach zaprosimy na pokaz mody 
znanych warszawskich projektan-
tów. A to wszystko przeplatane 
pokazami sztuki cyrkowej grupy 
Mimello i naszych bielańskich cyr-
kowców z Igą Rajs na czele. Na 
zakończenie odbędzie się uroczy-
ste wręczenie nagród w konkursie 
komiksowym a następnie wspólne 
gotowanie i podwieczorek w myśl 
idei Slow Food. O godz. 17:00 dan-
cing pod bielańskim niebem przy-
gotowany specjalnie dla nas przez 
Szkołę Tańca Salsa Libre.

W niedzielę, 24 maja zaprasza-
my na spektakl Joanny Szczepkow-
skiej pt. „ADHD i inne cudowne 
zjawiska”, Spektakl zostanie wysta-
wiony w Bielańskim Ośrodku Kul-
tury przy ul. Goldoniego 1, który 
wspiera naszą inicjatywę. Po spek-
taklu nastąpi wręczenie nagród w 
konkursie literackim. Całość za-
kończy wspólny bankiet we foyer 
BOK-u. Serdecznie wszystkich 
zapraszam.

Szczegóły dotyczące konkursu 
oraz regulamin znajdziecie na 
stronie: http://� estarodzinna.blog-
spot.com/

Rozmawiał Paweł Hołubiec

Sebastian Świerszcz – aktor, uro-
dził się w 1980 r. w Gdańsku. Swo-
ją teatralną przygodę rozpoczął 
od teatru amatorskiego. Jeszcze 
w szkole średniej statystował w 
„Hamlecie” Krzysztofa Nazara 
w Teatrze Wybrzeże. Ukończył 
Akademię Teatralną im. A. Ze-
lwerowicza w Warszawie. Zagrał 
m. in .  w  przedst awieniach 
„Wszystkim Zygmuntom między 
oczy…” w reżyserii Marka Fiedo-
ra, „Romeo i Julia” w reżyserii 
Krzysztofa Rekowskiego. Obecnie 
pracuje na deskach Teatru Współ-
czesnego w Warszawie. Mieszka 
na warszawskich Bielanach.

III Edycja Fiesty rodzinnej już 23 
i 24 maja. Bezpłatne wejściówki 
na spektakl „ADHD i inne cu-
downe zjawiska” 24 maja do 
wzięcia od 20 maja w BOK przy 
ul. Goldoniego 1 oraz na Fieście 
Rodzinnej w Młodzieżowym 
Domu Kultury Bielany 23 maja.

Z PAMIĘTNIKA KWARTALNIKA...                   czyli co piszczy w bielańskiej trawie
www dzielnicy, bielańskiego konta 
Fb i netowego Radio KiS. Napraw-
dę jest w czym wybierać.

Co znów sprawdzili nasi wywia-
dowcy, czytelnicy incognito, robiąc 
cichy research bibliotek. Wnioski są 
takie, że naród nasz lokalny czyta. 
I to sporo. Jest ruch, nowości suk-
cesywnie spływają, choć może nie 
w ilości, jakie byśmy sobie życzyli. 
Ach, ta krótka � nansowa kołderka. 
W każdym razie; dużym powodze-
niem cieszą się biogra� e słynnych 
osób, a także powieści lżejszego 
kalibru. Sorry, z całym szacunkiem 
dla twórcy, ale książkowymi scena-
riuszami Bergmana, nie będziemy 
się katować na wiosnę.

I przyszła „Zielona Panienka” 
znad łąk mazowieckich, szuwarów, 
przepastnych puszczańskich kniei 
okolic Truskawia, Izabelina, Lasek. 
Co zauważyliśmy po kwiatkach 
wiosennych, sprzedawanych ulicz-
nie. Kwiaciarki wyległy nie tylko 
na bazarach przy Conrada, Bro-
niewskiego, Wolumenie. Szczegól-
nym wzięciem cieszą się czułe 
tulipany i żonkile. Po czemu ten 
bukiecik, szefowo? Że, co? Nie ma 
pani czasu?

No właśnie. Z tym przestawia-
niem czasu na letni to zawracanie 
głowy. Tylko nam się bielański 
„zegar biologiczny” rozwala. Prze-
cież to jest relikt dawnej epoki 

maszyn parowych. Gdy bladym 
świtem proletariacka brać szła 
zmęczoną masą, ku dymiącym 
manufakturom. Gdy chłop z kura-
mi chadzał spać. Już dawno udo-
wodniono i obliczono naukowo, 
że oszczędności w tym nie ma, a 
nawet są straty, społeczno - zdro-
wotne. Jaki w tym sens? O, i takie 
myśli nam po głowie fruwają.

Ha! Latają już szybowce. Na-
prawdę. Aeroklub przy ul. Księży-
cowej wcześnie zaczął sezon, gdyż 
pogoda sprzyja. Nad Bielanami 
wirują sztuczne ptaki o skrzydłach 
białych i dostojnych. Cóż za ro-
mantyczny widok.

Skoro o ptaszkach już mowa. 

Na koniec podejrzeliśmy ornitolo-
giczne życie Lasu Bielańskiego. Co 
one tam wyprawiają: kwilenie, pi-
ski, nawoływania, istny rejwach! 
Zauważyliśmy różne gatunki, a 
niektóre udało nam się sfotogra-
fować jako żywy dowód. Spotkali-
śmy między innymi drążącego 
dzięcioła (fotka), zaraz po nim 
zwinną pliszkę, wreszcie, na dole 
nad Wisłą, polującą rybitwę. Są 
śliczne, prawda?

Tyle w kwartale, następna od-
słona za trzy miesiące. O pozosta-
łych wydarzeniach donosimy me-
dialnie ustawicznie.

Mała Czarna
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W obecnym roku będzie reali-
zowany projekt Placu Zabaw w 
Parku Młocińskim. To największa 
inwestycja zeszłorocznej edycji 
budżetu partycypacyjnego. Kiedy 
narodził się ten pomysł?

Na początek muszę się przy-
znać, że tak naprawdę to jestem 
tylko współautorką tego projektu. 
Drugą autorką jest Kasia Błachnio. 
Obie działamy w Samorządzie 
Mieszkańców Młocin i pomysł na 
Bielański Plac Zabaw pojawił się 
na jednym z naszych posiedzeń. 
Gdy tylko stało się możliwe uczest-
niczenie w podziale budżetu, wie-
dzieliśmy, że musimy to wykorzy-
stać dla Młocin. Początkowo roz-
ważaliśmy kilka różnych propozy-
cji. Jednak nasze osiedle jest jedną 
z najdynamiczniej rozwijających 
się części Bielan pełną rodzin z 
dziećmi. Plac zabaw był wyborem 
oczywistym. 

Na lokalizację Placu Zabaw 
wybrała Pani Park Młociński. Jakie 
czynniki przeważyły za wyborem 
właśnie tego miejsca?

Początkowo złożyłyśmy z Kasią 
dwa niemal bliźniacze projekty na 
place zabaw w różnych lokaliza-
cjach. Ostatecznie do konkursu 
stanął tylko mój. Park Młociński 
jest bardzo lubianym miejscem 

Nowy Plac Zabaw w Parku Młocińskim
Rozmowa z Agnieszką Gola, pomysłodawczynią projektu wyłonionego w ramach Budżetu Partycypacyjnego na rok 2015.

wypoczynku. W weekendy ściąga-
ją tu prawdziwe tłumy. W tygodniu 
zaś służy głównie najbliższej oko-
licy, czyli Młocinom. Dla mnie też 
jest to miejsce wyjątkowe. Niemal 
codziennie bywam tam na rowe-
rze. W naszym parku każdy znaj-
dzie coś dla siebie: aktywny wypo-
czynek na świeżym powietrzu, ci-
sze lasu, ale również spotkania się 
przy ognisku i grillu. Chyba ni-
gdzie w Warszawie nie ma takiego 
drugiego miejsca. Na popularnej 
polanie stoi już kilka urządzeń za-
bawowych dla dzieci wybudowa-
nych przez Lasy Miejskie. Pamię-
tam, że kiedy korzystały z nich 
moje dzieci, drżałam z obawy o ich 
bezpieczeństwo. Te zabawki choć 
ładne, po prostu nie spełniają dzi-
siejszych norm. Marzył mi się plac 
zabaw na miarę tego przy pl. Wil-
sona lub z Fortu Bema. W zeszłym 
roku nadarzyła się okazja, by taki 
współczesny plac zabaw powstał w 
Parku Młocińskim. Jak się okazało 
ten pomysł spodobał się również 
innym. 

W projekcie, który Pani złożyła 
możemy przeczytać, że Plac Zabaw 
nie będzie miejscem przeznaczo-
nym tylko dla dzieci. Jakich atrakcji 
możemy się spodziewać po realiza-
cji przedsięwzięcia?

Plac Zabaw w Parku Młociń-
skim ma przede wszystkim wpisać 
się w specy� kę leśnej polany. Pro-
jekt zakłada zachowanie palenisk 
i miejsc do odpoczynku, a sam 
plac zabaw ma nawiązywać do 
tematyki lasu. Całość ma być za-
projektowana specjalnie dla nas i 
wszystkie zabawki i urządzenia 
mają mieć niepowtarzalny charak-
ter. Najważniejsze jest zachowanie 
klimatu miejsca. Dla dzieci prze-
widziałam dwie części – wydzielo-
ny i ogrodzony placyk dla naj-
młodszych i duży plac zabaw dla 
dzieci starszych. Tak jak już mó-
wiłam, ma to być nowoczesny plac 
zabaw z popularnymi urządzenia-
mi precyzyjnie określonymi i wy-
branymi przez rodziców. Pojawi 
się tu między innymi piramida i 
zjazd linowy, będą piaskownice i 
huśtawki. Ponieważ jednak w tym 
miejscu czas spędzają również do-
rośli, mają powstać boiska do bad-
mintona i pierwsze na Bielanach 
boisko do siatkówki plażowej. 
Przewidziałam także część dla ro-
dziców i dziadków przychodzą-
cych z dziećmi i wnukami – siłow-
nię plenerową. Podsumowując 
powstający plac zabaw ma służyć 
dzieciom, młodzieży i osobom 
dorosłym, w tym seniorom. Jeste-
śmy już po dzielnicowych konsul-

tacjach społecznych i wspólnie z 
innymi zainteresowanymi wybie-
raliśmy i wskazywaliśmy najcie-
kawsze rozwiązania. 

Co Pani zdaniem zadecydowa-
ło, że w ubiegłorocznym głosowaniu 
projekt ten uzyskał tak duże popar-
cie społeczne?

Bielany dotychczas nie miały 
dużego placu zabaw w popular-
nym miejscu wypoczynkowym. 
Myślę, że po prostu było zapotrze-
bowanie na taki projekt. Zwycię-
stwo wymagało jednak ode mnie 
zaangażowania i pewnej strategii. 
Sama prowadziłam akcję popula-
ryzującą projekt, a na samorządo-
wym profilu facebookowym za-
chęcałam mieszkańców do jego 
poparcia. I to zadziałało. Młociny 
to aktywna społeczność.

Czy brała Pani udział w obecnej 
edycji budżetu partycypacyjnego 
na rok 2016? Jeśli tak, to jaki pomysł 
będzie Pani teraz promowała?

Poprzednia edycja była dużo 
trudniejsza dla projektodawców. 
Trzeba było dokonać dokładnych 
wyliczeń, precyzyjnie określić 
funkcje. W tym miejscu chciała-
bym podziękować � rmie projek-
towej, która pomogła nam wycenić 

urządzenia i podpowiedziała kilka 
rozwiązań. Dobrze się stało, ze w 
bieżącej edycji formalności zosta-
ły uproszczone. Tym razem jednak 
nie złożyłam żadnego projektu, ale 
kilka pomysłów miałam. Znalazły 
się inne osoby, które je zgłosiły. 
Mnie pozostaje popularyzowanie 
młocińskich projektów i zagłoso-
wanie. W przyszłej edycji zapewne 
wezmę czynny udział, bo na Bie-
lanach brakuje jeszcze pewnego 
obiektu sportowego dla wszyst-
kich…

Rozmawiał Paweł Hołubiec

Agnieszka Gola
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32. konkurs „Warszawa w 
kwiatach i zieleni” startuje 11 
kwietnia 2015 r. Konkurs adre-
sowany jest do mieszkańców 
Warszawy, � rm oraz do insty-
tucji publicznych działających 
na terenie stolicy. 

Z nadesłanych zgłoszeń jury 
wyłoni zwycięskie realiza-
cje dotyczące zieleni w 

przestrzeni miejskiej. Zgłoszenia 
będą przyjmowane do 30 czerwca 
2015 r. Organizatorami konkursu 
są Towarzystwo Przyjaciół War-
szawy oraz Miasto Stołeczne War-
szawa.  Kuratorami 32. konkursu 
„Warszawa w kwiatach i zieleni” są  
Kwiatuchi.

Historia konkursu „Warszawa 
w kwiatach i zieleni” sięga dwu-
dziestolecia międzywojennego. 
Jego inicjatorem w roku 1935 był 
ówczesny prezydent Warszawy - 
Stefan Starzyński. Idea powróciła 
w latach 70., kiedy to społecznicy 
Oddziału Powiśla TPW zorgani-
zowali konkurs lokalny. Od 1984 
roku „Warszawa w kwiatach i zie-

Rusza 32. konkurs „Warszawa w kwiatach i zieleni”
leni” jest konkursem obejmującym 
całą Warszawę i organizowanym 
wspólnie przez Towarzystwo Przy-
jaciół Warszawy i Miasto Stołeczne 
Warszawa.

Konkurs „Warszawa w kwia-
tach i zieleni” jest ważnym elemen-
tem wizerunku stolicy: miasta 
nowoczesnego, nastawionego na 
rozwój i ekologię. Dzięki odnowie-
niu formuły oraz otwarciu konkur-
su na młodych mieszkańców War-
szawy w zeszłym roku udało się 
zebrać dużą liczbę zgłoszeń. Wie-
rzymy, że w tym roku konkurs 
jeszcze bardziej zadomowi się w 
świadomości warszawiaków. – 
mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, 
Prezydent m.st. Warszawy.

Co roku konkursowi towarzy-
szą spotkania i warsztaty adreso-
wane do wszystkich mieszkańców 
Warszawy, poświęcone zieleni w 
przestrzeni miejskiej. Spotkania z 
cyklu „Centrum porad” odbywają 
się w najbardziej zielonych miej-
scach stolicy.  Pierwsze spotkanie 
pod tytułem „Wysadź miasto” od-
będzie się 11 kwietnia 2015 r. w 

Otwartym Jazdowie (Osiedle Jaz-
dów, ul. Jazdów 3/12). W progra-
mie między innymi: oficjalne 
otwarcie 32. konkursu „Warszawa 
w kwiatach i zieleni”, warsztaty 
(bomby kwiatowe, niekonwencjo-
nalne doniczki) oraz dancing mię-
dzypokoleniowy. Nad tegorocz-
nym programem „Centrów porad” 
czuwają Kwiatuchi – duet arty-
styczny, specjalizujący się w dzia-
łaniach w przestrzeni publicznej.

Tegoroczną edycją „Warszawy 

w kwiatach i zieleni” chcemy zejść 
do gruntu. Chcemy działać nie 
tylko na własnych balkonach, ale 
też pomiędzy nimi. Chcemy poka-
zać, że działania w przestrzeni 
miejskiej mogą przynieść więcej 
korzyści niż tylko poprawę estety-
ki danego miejsca. Chcemy, aby 
sąsiedzi wspólnie działali na swo-
ich „śmieciach”. Aby zasiali nie 
tylko kwiaty, ale też zebrali żniwo 
w postaci głębszych relacji sąsiedz-
kich. Podczas cyklu „Centrum 
porad” będziemy praktycznie 
przybliżać różne techniki miej-
skiego ogrodnictwa, które pozwo-
lą oswoić przestrzeń, miasto. Po-
czuć, że jest ono nasze! – mówią  
Kwiatuchi.

Zgłoszenia do 32. konkursu 
będzie można nadsyłać od 11 
kwietnia do 30 czerwca 2015 r. 
poprzez stronę internetową: www.
warszawawkwiatach.pl lub na ad-
res Towarzystwa Przyjaciół War-
szawy, plac Zamkowy 10, 00-277 
Warszawa. Koordynatorem kon-
kursu na Bielanach z ramienia 
Towarzystwa Przyjaciół Warszawy 

Oddział Żoliborz-Bielany jest pani 
Ewa Maniszewska tel. do biura 
Oddziału 22 251 54 57. Gala wrę-
czenia nagród 32. konkursu „War-
szawa w kwiatach i zieleni” odbę-
dzie się 30 sierpnia 2015 r. 

Organizatorzy: Towarzystwo 
Przyjaciół Warszawy Warszawy 
– www.tpw.org.pl i Miasto Sto-
łeczne Warszawa – www.um.
warszawa.pl.

Kuratorzy: Kwiatuchi – kwia-
tuchi.org.

Koordynator: Szustow. Kul-
tura i komunikacja

Patroni medialni: Radio dla 
Ciebie, Gazeta Wyborcza, Gaze-
ta Stołeczna, Co jest grane, Zwy-
kłe Życie, Aktivist, kampanie-
spoleczne.pl, natemat.pl

Więcej informacji: www.war-
szawawkwiatach.pl 

Kontakt dla mediów: Majka 
Duczyńska, SZUSTOW. KUL-
TURA I KOMUNIKACJA, tel. 
669 663 966.
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B udowa dworca Nowa Łódź 
Fabryczna to jedna z naj-
większych realizowanych 

obecnie  inwestycji w Polsce, trze-
cia co do wielkości inwestycja 
dworcowa w Europie. Liczby mó-
wią same za siebie: wartość kon-
traktu netto – 1,4 mld zł, 2 tys. 
pracowników,  600 tys. m3 betonu. 
I wkład bielańskiego zakładu:  20 
tys. ton prętów żebrowanych od 
20 mm do 32 mm, wyprodu-
kowanych w Hucie ArcelorMittal 
Warszawa.  

– Cieszymy się, że nasza stal 
wykorzystywana jest przy realiza-
cji  najważniejszych inwestycji, 
które modernizują transport pu-
bliczny w Polsce. Wyprodukowane 
w naszej Hucie pręty żebrowane 
posłużyły do budowy stacji II linii 
warszawskiego metra. Kolejne 
partie naszych prętów zbrojenio-
wych pojechały do Łodzi, stając się 
częścią jednego z najnowocze-
śniejszych dworców kolejowych w 
Europie – mówi Marek Kempa, 
prezes zarządu ArcelorMittal War-
szawa. 

Realizacja projektu Nowa Łódź 
Fabryczna wkracza w ostatnią fazę. 
Wykonawca wkrótce rozpocznie 
układanie torów oraz roboty wy-
kończeniowe.

Prace na budowie podziemne-
go dworca kolejowego mają być 
prowadzone do końca tego roku. 
PKP PLK planuje, że pierwsze po-
ciągi na dworzec dotrą w ostatnich 
miesiącach 2015 r., kiedy rozpocz-

Największa inwestycja 
dworcowa w Polsce 
z bielańskiej stali

nie się okres testów i prób eksplo-
atacyjnych.

Nowy łódzki dworzec będzie 
jednym z najnowocześniejszych w 
Europie. To projekt, który zmieni nie 
tylko oblicze miasta, ale także pol-
skiej kolei.  Zaprojektowano go jako 
część  węzła komunikacyjnego, któ-
ry w centrum miasta połączy kolej, 
autobusową komunikację daleko-
bieżną, komunikację miejską oraz 
prywatny transport samochodowy.

Na najniżej położonym – dru-
gim – poziomie nowego dworca, 
ulokowanym 16,5 m pod ziemią, 
zaprojektowano stację kolejową z 
czterema peronami i ośmioma 
torami. Nowa stacja będzie w sta-
nie odprawić 20-krotnie więcej 
pasażerów niż obecnie (nawet do 
200 tys. dziennie).

Na pierwszym poziomie, 8 m 
pod ziemią, umiejscowiono dwo-

rzec kolejowy z poczekalnią, kasa-
mi, obiektami komercyjnymi, a 
także pomieszczeniami dla dyrekcji 
stacji i pracowników technicznych. 
Tutaj również pasażerowie będą 
mogli przesiąść się do autobusów.  
Znalazł się tu także parking dla sa-
mochodów i rowerów, który może 
pomieścić blisko 1000 pojazdów.

Główne wejścia do budynku 
znajdują się na poziomie ulicy. Bu-
dynek ma 350 m długości i 85 m 
szerokości. Dzięki przeszklonemu 
stropowi do wnętrza dotrze światło 
dzienne. Na wewnętrznej elewacji 
od strony dworca odwzorowane 
zostaną ściany starego dworca Łódź 
Fabryczna - przy rozbiórce budyn-
ku każdy element architektury do-
kumentowano i tworzono gipsowe 
odlewy.

Ewa Karpińska

Widok na perony
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W Zespole Szkół nr 124 
przy ul. Conrada 6, od-
było się 17 marca spo-

tkanie konsultacyjne zorganizo-
wane przez ZTM z mieszkańcami 
w związku z planowanymi zmia-
nami komunikacyjnymi na terenie 
Bielan, Bemowa i Woli. Najwięcej 
emocji budziły zmiany tras linii 
autobusowych 112, 167 i 184. Kon-
trowersyjna dla niektórych jest 
również trasa nowego tramwaju nr 
11, który ma jeździć okrężną dro-

Konsultacje ZTM z mieszkańcami
gą od metra Młociny do metra 
Marymont - jednakże ZTM poin-
formował, że fragment trasy na ul. 
Jana Pawła jest tymczasowy.  
Przedstawiciele ZTM wysłuchali 
wszystkich uwag oraz propozycji 
zmian przybyłych mieszkańców i 
obiecali wziąć je pod uwagę pla-
nując ostateczne trasy  autobu-
sów.

W spotkaniu wzięli udział za-
stępcy burmistrza  dzielnicy: Artur 
Wołczacki (odpowiedzialny za 

 

 

 
Szybko i bezpiecznie* opłać swoje rachunki! 
 
Adres placówki: 
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami  
POK InPost Finanse 
ul. Grębałowska 23/25 
01-808 Warszawa 
 
*Punkt przyjmuje wpłaty w oparciu o licencję Komisję 
Nadzoru Finansowego! 
 
 
 

Wydział Infrastruktury dla Dziel-
nicy Bielany) i Grzegorz Pietru-
czuk oraz radni.
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NEKROPOLIS 
Dom Pogrzebowy

Kompleksowe us ugi pogrzebowe

Warszawa ul. Gwia dzista 17
(na terenie parafii w. Rafa a i brata Alberta)

tel. 606 653 850 (ca odobowy)
tel. 600 856 850

www.nekropolis.com.pl
mi dzynarodowy transport zmar ych

Z wielkim żalem i smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość 

o śmierci

Małgorzaty
Szkopińskiej

wieloletniej 
nauczycielki historii w SP nr 133 

im. Stefana Czarnieckiego.
Najbliższym wyrazy szczerego 

współczucia składają

Naczelnik i pracownicy
Wydziału Oświaty i Wychowania

Naszej Koleżance 
Woli 

Romaldowskiej 
wyrazy głębokiego 

współczucia z powodu 
śmierci ukochanego  

Taty
oraz Wszystkim Jej Bliskim

składają 

Naczelnik i pracownicy
Wydziału Działalności 

Gospodarczej i Zezwoleń
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25 kwietnia podczas Pikni-
ku zorganizowanego przez 
Samorząd Mieszkańców 
Młocin przy wsparciu Zarządu 
Dzielnicy Bielany, mieszkańcy 
mieli okazję porozmawiać o 
nowym miejscu aktywności 
lokalnej.

S potkanie odbyło się na te-
renie Szkoły Podstawowej 
nr 77 (ul. Samogłoska 9), 

gdzie znajduje się budynek, które-
go I piętro i prawdopodobnie piw-
nice zostaną przeznaczone na lo-
kal na działalność dla mieszkań-
ców. 

O genezie i potrzebie powoła-
nia ogólnodostępnego miejsca 
opowiedziała zastępca burmistrza 
Dzielnicy Bielany - Ilona Soja-Ko-

Lokal na działalność 
kulturalną dla Młocin

złowska. Z kolei dyrektor Bielań-
skiego Ośrodka Kultury Jarosław 
Bobin mówił o funkcjonującym na 
podobnych zasadach białołęckich 
„3 pokojach z kuchnią”. 

O ich potrzebach rozmawiali z 
mieszkańcami Młocin zastępcy 
burmistrza dzielnicy Bielany: 
Grzegorz Pietruczuk i Włodzi-
mierz Piątkowski,  radni dzielnicy 
Bielany, przedstawicielki Samorzą-
du Mieszkańców Młocin: Mira 
Kantor-Pikus i Dagmara Gumow-
ska.

Koncepcja Lokalu na Działal-
ność Kulturalną dla Młocin po-
wstaje przy współpracy z BOK.

Wszystkich, którzy mają uwa-
gi dotyczące funkcjonowania 
przyszłego lokalu na działalność 
dla mieszkańców Młocin prosimy 

o kontakt z Samorzą-
dem Młocin (e-mail: 
samorzad.mlociny@
w p. p l ) ,  r a d ny m i 
dzielnicy Bielany z IV 
okręgu lub z sekreta-
riatem zastępcy bur-
mistrza dzielnicy 
Bielany - Ilony Soi-
Kozłowskiej (tel. 22 
373 34 09). 

Redakcja
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Spotkanie władz dzielnicy z mieszkańcami Młocin
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Magia tych świąt 
Już w maju rusza kolejna 
edycja Bielańskiej Akademii 
Seniora! Zapraszamy wszyst-
kie osoby 50+ dysponujące 
wolnym czasem w ciągu tygo-
dnia i zainteresowane szeroko 
pojętym rozwojem osobistym. 
W nowej edycji wykłady i 
warsztaty będą dotyczyły 
relacji z innymi, rozwoju oso-
bistego, dbałości o kondycję 
� zyczną oraz stan zdrowia. 

Zapraszamy Seniorów, którzy 
są ciekawi siebie i świata, chętni do 
zdobywania nowych umiejętności 
i poszerzania wiedzy. Czekają na 
Was ciekawe aktywności, a Ci co 
nie mieli okazji uczestniczyć w 
poprzedniej edycji -  mają szansę 
to nadrobić. 

Poza wykładami, odbędą się 
warsztaty plenerowe oraz wyjścia 
do kina i galerii. O uczestnictwie 
w poszczególnych modułach bę-
dzie decydowała kolejność zgło-
szeń. Udział w projekcie jest cał-
kowicie bezpłatny, a najaktywniej-
si Seniorzy zostaną nagrodzeni 
wycieczką krajową. 

Zapisy w Punkcie Informacyj-
nym Urzędu Dzielnicy (ul. Żerom-
skiego 29), w holu głównym  znaj-

Człowiek całe życie robi dobrą 
minę do złej gry, ukrywając: 
niechęć do szefa, złość na 
sąsiada, pretensje do rodziny, 
uciechę z cudzego nieszczęścia 
– przekonuje autor „Ferdydur-
ke”. Tymczasem każdy widzi, 
że gdy nadchodzi Wielkanoc – 
wszystkie Gombrowiczowskie 
„gęby” ustępują miejsca bu-
ziakom ujmującym, uśmiech-
niętym, tchnącym życzliwością 
dla bliźnich, wręcz empatią. 
Tak się właśnie objawia –

Magia tych świąt

Na „jajeczko” w Mediatece Start-
Meta Zarząd Dzielnicy i Dyrektor 
Ośrodka Pomocy Społecznej zapro-
sili ponad 200 seniorek i seniorów. 
Odnotowaliśmy to w marcowym 
numerze gazety, należy jednak pod-
kreślić wkład pracy zespołu i pod-
opiecznych Ośrodka Wsparcia Nr 1 
w przygotowanie uroczystości.

Już od lutego trwały próby gru-
py teatralnej. Misterium pt.: 
„Ludzkie Krzyże” obejrzeliśmy 
jako re� eksję, że krzyż to niełatwy 
los człowieka, ale jego dźwiganie 
ma  głębszy sens. Uczestnicy po-
bytu dziennego i Klubu Seniora 
zdobili świece na prezenty, szyko-
wali – w ramach zajęć plastycz-
nych – wystrój stołów i sali z feerią 
zieleni i gigantyczną palmą. Bie-
lańskie Ośrodki Wsparcia urzą-
dzają świąteczne spotkania senio-
rów na zmianę. Ostatnią Wigilię 
organizowało Wrzeciono, zaś to 
„jajeczko” Aleja Zjednoczenia, a 
Wrzeciono dołożyło część prezen-
tów. „Głos Seniora” sumiennie to 
obwieszcza pro publico bono, bo 
jak się ludzie napracują, to liczą na 
ślad w ich rubryce.

Do szkoły nr 53 przy Rudzkiej, 
dzięki życzliwości Dyrekcji użycza-
jącej pomieszczeń Stowarzyszeniu 
„Vis Major” przyszło ponad 150 
osób – na spotkanie o pracowicie 
przygotowanym scenariuszu. Był 
to bowiem wieczór pamięci o na-
szym papieżu – w dziesiątą roczni-
cę śmierci, gawęd o obrzędach 
wielkanocnych, a zarazem impreza 
pod hasłem „młodzież seniorom 
– seniorzy młodzieży”, które głosi 
i realizuje „Vis Major”. Renata Ba-
nasiak wspominała początki pon-
tyfikatu i jak wyglądał Rzym w 
dniach pogrzebu. Jolanta Wójci-
kiewicz czytała przesłanie do mło-
dzieży, Krystyna Radecka dekla-
mowała swoje wiersze o papieżu. 
Śpiewaliśmy „Barkę”. Słuchaliśmy 
opowieści o potrawach wielkanoc-
nych w dawnej Polsce – według 
Syrokomli. Wystąpił szkolny ze-
spół muzyczny pod kierunkiem 
pani Marioli Pruszkowskiej – z 

koncertem na cymbałkach i solist-
ką-skrzypaczką Hanią Dudzińską. 
Sławny dziecięco-młodzieżowy 
teatrzyk „Tygrysek” /instruktorki 
Mirosława Iwaszczuk i Zo� a Wró-
blewska/, który obchodzi w tym 
roku trzydziestolecie istnienia, 
uzupełnił scenariusz efektowną 
porcją mistyki w spektaklu pt. 
„Prawo jazdy”, gdzie wiedźmy Abra 
i Kadabra jeździły na wrotkach, 
rozdając czarodziejską moc.

W imieniu Zarządu Dzielnicy 
życzenia składał Grzegorz Pietru-
czuk, zastępca burmistrza dzielni-
cy Bielany, pani poseł Joanna Fa-
bisiak częstowała jajeczkami z 
czekolady, a wśród nas siedział 
90-letni weteran Powstania War-
szawskiego Bernard Tadeusz Zyg-
fryd – „Sęp”.

Na koniec Staszek Błoński z 
zespołu wokalnego „Bell Canto” 
zaśpiewał kilka okolicznościowych 
utworów i wszyscy, syci wrażeń, 
udali się do sali biesiadnej. 

Podobnie jak w Mediatece, w 
Klubie Mieszkańców „Chomiczów-
ka” świętowało ponad 200 osób. Był 
ks. prałat dr Jan Szubka, zastępcy 
burmistrza dzielnicy Bielany Grze-
gorz Pietruczuk i Włodzimierz 
Piątkowski i oczywiście organizator 
spotkania prezes WSBM „Chomi-
czówka” Edward Młynarczyk. Wi-
tając gości, Jacek Bączkowski prze-
kazał na jego ręce podziękowania 
dla Zarządu Spółdzielni za wspie-
ranie działalności TKKF. A my 
dziękujemy Panu Prezesowi i 
WSBM „Chomiczówka” za serce 
dla seniorów. W tym osiedlu istnie-
ją przecież dwa Kluby Mieszkań-
ców, a w nich dwa Kluby Seniora.

Przed poczęstunkiem odbył się 
koncert, ale jaki! Koncertował sam 
Iwo Orłowski – tenor sławny w 
kraju i za granicą z występów w 
teatrach i na scenach operowych. 
A na scenie przy ul. Pabla Nerudy 
wystąpił z nim skrzypek-wirtuoz 
Mariusz Kielan.

Artysta śpiewał, opowiadał, 
tańczył „Zorbę”, żartował, fascy-
nując nie tylko głosem, ale i oso-
bowością.

Jego dwaj synowie ukończyli 

Bielańska Akademia Seniora
duje się skrzynka, w której można 
zostawić swoje zgłoszenie (pozo-
stawiając następujące informacje: 
imię, nazwisko, tel. kontaktowy 
oraz email). 

Do 11 maja 2015 r. zgłoszenia 
są przyjmowane również pod nr 
tel. 503 113 421 (od poniedziałku 
do środy w godz. 9-15) oraz ma-
ilowo na adres: senior@tworczosc.
org.pl

Liczba uczestników jest ogra-
niczona, o uczestnictwie w progra-
mie będzie decydowała kolejność 
zgłoszeń. W miarę dostępności 
miejsc będzie można zapisać się 
bezpośrednio podczas pierwszych 
wykładów.

Wszystkich zainteresowanych 
zapraszamy do zapisów i aktywne-
go uczestnictwa w dwumiesięcz-
nym programie aktywizująco-edu-
kacyjnym. 

Szczegółowe informacje oraz 
program dostępne są na stronie 
Urzędu (bielany.waw.pl) oraz na 
plakatach i ulotkach dostępnych w 
Urzędzie Dzielnicy.

*Program finansowany jest 
przez m. st. Warszawa Dzielnicę 
Bielany. 

WSZ

naszą szkolę sportową, a sam jest 
tam prezesem Klubu Sportowego. 
Zaprzyjaźniony jest z dzielnicą, bo 
byłego burmistrza Rafała Miastow-
skiego zmusił kiedyś do śpiewania 
razem z nim, a Grzegorza Pietru-
czuka zamierza nauczyć śpiewać. 
Pierwszy raz wystąpił publicznie w 
wieku 6 lat, gdy stanął na parapecie, 
by odśpiewać „Tango Milonga”.

Po latach występów na kontrak-
cie w Niemczech, 2 kwietnia 2005 
r. trwało tam ostatnie przedstawie-
nie, w którym grał. W czasie prze-
rwy wezwał go dyrektor, proponu-
jąc, aby jako jedyny Polak w zespo-
le wyszedł na scenę i przerwał 
spektakl, bo papież właśnie zmarł. 
Ale dopiero po przedstawieniu i 
feerii braw Iwo Orłowski zwrócił się 
do publiczności: „Jestem Polakiem. 
Uczcijmy minutą ciszy odejście Jana 
Pawła II”. Sala była wypełniona, lecz 
ludzie opuszczali ją tak bezszelest-
nie, że nie było słychać kroków.

Teraz po 10 latach ze wzrusze-
niem wysłuchaliśmy pieśni pt. 
„Twoja prostota” ze słowami pióra 
Karola Wojtyły.

Podziękowanie

W Wielkanoc w Klubie „Pod 
podłogą z jadłem” odbyło się świą-
teczne spotkanie samotnych se-
niorów z Bielan, w którym uczest-
niczyło ok. 70 osób. Za smaczne 
śniadanie połączone z obiadem i 
za świąteczne paczki uczestnicy z 
prezesem Zbigniewem Doleckim 
serdecznie dziękują sponsorom: 
WSS „Społem” Żoliborz i pani 
prezes Rowickiej, Firmie „Putka”, 
Cukierni „Bom-Bom”, Cukierni 
„Ziółek i Spółka” z ul. Potockiej i 
Uli Bogobowicz. Dziękują także 
darczyńcom, dzięki którym w za-
wieszonej na drzwiach skarbonce 
uzbierało się 430 
zł. Jedzenie i 
pączki zawie-
ziono też sied-
miorgu prze-
wlekłe chorym 
członkom Klu-
bu.

Irma Wieczorkowska-Bednarek

30 marca w Teatrze Wielkim 
Opery i Baletu odbył się II 
Kongres Uniwersytetów Trze-
ciego Wieku pod honorowym 
patronatem Pani Anny Komo-
rowskiej, żony Prezydenta RP. 
Uroczystość zbiegła się obcho-
dami 40-lecia Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku w Polsce, 
których pomysłodawczynią 
była Halina Szwarc. Jesteśmy 
dumni, że pierwsza tego typu 
placówka powstała w 1975 r. 
na warszawskich Bielanach.

Kongres został zainaugurowa-
ny przez Krystynę Lewkowicz, 
Prezes Fundacji „Ogólnopolskiego 
Porozumienia UTW”. Następnie 
swoje przemówienie wygłosił Mi-

II Kongres Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku w Polsce

chał Szczerba, Przewodniczący 
parlamentarnego zespołu ds. Uni-
wersytetów Trzeciego Wieku.

Uroczystość miała dla nas 
szczególne znaczenie ponieważ 
Pani Irena Moskal, Prezes UTW, 
została odznaczona Złotym Krzy-
żem Zasługi, który otrzymała z rąk 
Prezydenta RP Bronisława Komo-
rowskiego.

Urząd Dzielnicy Bielany repre-
zentowali Zastępca Burmistrza 
Grzegorz Pietruczuk oraz Anna 
Czarnecka, Wiceprzewodnicząca 
Rady Dzielnicy Bielany.

Pani Irenie serdecznie gratulu-
jemy i życzymy realizacji kolejnych 
planów.

Paweł Hołubiec

uzbierało się 430 

wlekłe chorym 

Iwo Orłowski i Mariusz Kielan 
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Anna i Bronisław Komorowscy na obchodach 40-lecia UTW
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Po co rodzicowi kara?
Mama dwójki dzieci pakuje 

zabawki do wózka, zabezpiecza 
szelkami młodszego syna, co chwi-
lę ponawiając prośbę w kierunku 
starszej córki: „Kasiu, chodź tutaj, 
idziemy do domu”, „Ja już czekam. 
Idziemy”. Kasia jednak dalej w 
najlepsze gotuje zupę z piasku i 
trawy w drewnianym domku i 
odkrzykuje tylko: „Jeszcze chwi-
lę!”, „Nie chcę iść do domu”, 
„Mamo, poczekaj”. Młodszy brat 
zaczyna się niecierpliwić w wózku. 
W końcu mama podchodzi do 
dziewczynki i mówi: „Kasia! Wy-
chodzimy, jeśli nie przyjdziesz tu 
natychmiast, w domu nie oglądasz 
bajek”. Mama Kasi prawdopodob-
nie potrzebowała skuteczności, a 
więc szybkich efektów, chciała być 
usłyszana i chciała zatroszczyć się 
o młodszego syna. Powodem, dla 
którego rodzice decydują się na 
karę jest często chęć poradzenia 
sobie w trudnej sytuacji, poczucie 
bezsilności, chęć uczynienia dziec-
ka posłusznym. 

Dorośli zapytani o to, dlaczego 
karzą dzieci odpowiadają, że chcą, 
by były grzeczne, by były im po-
słuszne, chcą się za nie nie wsty-
dzić. Innymi słowy stosują karę, 
jako sposób, który ma wspomóc 
ich w tym, by dzieci zachowywały 
się zgodnie z ich oczekiwaniami. 
Innym powodem wymierzania kar 
jest chęć wymierzenia sprawiedli-
wości i poczucie, że dziecko po-
winno ponieść konsekwencje swo-
jego zachowania. „Odnoszę wra-
żenie, że rodzice czują się dobrymi 
rodzicami, jeśli dziecko robi to, co 
oni chcą, by robiło. Silne jest takie 
przekonanie, że matka czy ojciec 
dobrze radzi sobie w swojej roli, 
jeśli dziecko jest mu posłuszne. 
Brak posłuszeństwa dowodzi z 
kolei, że rodzice sobie nie radzą” 
- uważa Joanna Ogrodowska, psy-
cholog, certyfikowana trenerka 
Familylab Polska. „Jest takie nie-
słuszne społeczne oczekiwanie, 
żeby rodzic poradził sobie z dziec-
kiem, które jest głośne, hałaśliwe, 
albo odmawia spełnienia prośby 
dorosłych, a więc żeby zrobił z 
dzieckiem porządek. Nie oczekuje 
się, że opiekun będzie to dziecko 
wspierał w wyrażaniu swoich emo-
cji, starał się je usłyszeć i zrozu-
mieć, ale że podejmie jakąś rodzi-
cielską internwencję, która spowo-
duje, że dziecko zmieni swoje za-
chowanie tu i teraz” - dodaje Anna 

Jeśli nie kara, to co? 
Świadomość tego, że kary utrudniają budowanie relacji, a także doświadczenie braku ich skuteczności są wśród rodziców 
coraz powszechniejsze. Co kieruje rodzicami, kiedy decydują się wymierzyć dziecku karę? Jakie są konsekwencje karania? 
I wreszcie - czy można osiągnąć swoje rodzicielskie cele w inny sposób?

Olczyk-Grabowska – certy� kowa-
ny trener Familylab Polska, koor-
dynator projektu „Pracownia Ro-
dziny”. Posługiwanie się w wycho-
waniu dzieci karami i nagrodami, 
na krótką metę może rzeczywiście 
pomóc dorosłym w podporządko-
waniu dzieci swojej woli. Jedno-
cześnie pomijamy jednak dziecię-
ce uczucia i traktując dzieci z per-
spektywy władzy, utrudniamy 
budowanie bliskiej i bezpiecznej 
relacji.

Miłość bezwarunkowa

Al� e Kohn, ekspert od wycho-
wania i edukacji radzi zadać sobie 
pytanie: „Czy rzeczywiście chcesz 
tego, żeby Twoje dziecko było po-
słuszne, uległe, żeby robiło to, cze-
go oczekują od niego ci, którzy są 
silniejsi?” (A. Kohn, Wychowanie 
bez nagród i kar. Rodzicielstwo bez-
warunkowe, MiND). Na tak posta-
wione pytanie mało kto odpowie 
twierdząco. Chcemy oczywiście, 
żeby dzieci z nami współpracowa-
ły, żeby przystawały na nasze proś-
by, żeby liczyły się z naszym zda-
niem. Ważne jest jednak uświado-
mienie sobie tego, że trening ule-
głości zaowocuje tym, że w przy-
szłości dzieciom będzie trudno 
chronić swoje granice, a ktoś inny 
(np. koledzy, szef ) może zająć 
miejsce rodzica, jako tego, który 
mówi, co należy robić, a co nie, co 
jest dobre, a co złe. „Kary nie wy-
chowują, a zamiast tego uczą tylko 
spełniania oczekiwań innych, żeby 
uniknąć doświadczenia przykrości 
ze strony rodzica” - wyjaśnia Anna 
Olczyk-Grabowska - „Niszcząco 
wpływają też na więź i zaufanie do 
rodzica, który występuje z pozycji 
władzy”. „Relacja buduje się w 
oparciu o szacunek, zaufanie, mi-

łość i współpracę” - dodaje Joanna 
Ogrodowska - „Trudno to pogo-
dzić z wymierzaniem kar, które 
odmawiają dziecku prawa do de-
cydowania o sobie, zrywają kon-
takt i uniemożliwiają prowadzenie 
autentycznego dialogu, w którym 
ważne są potrzeby rodzica i dziec-
ka”. 

Al� e Kohn stara się w swoich 
książkach przekonać rodziców i 
profesjonalistów, którzy pracują z 
rodzicami i dziećmi, że tym, czego 
dzieci potrzebują najmocniej jest 
bezwarunkowa miłość rodziców. 
Tylko w oparciu o taką miłość 
dzieci mogą budować zdrowe po-
czucie własnej wartości. Miłość 
bezwarunkowa polega na tym, by 
kochać dzieci za to, że są, niezależ-
nie od tego jak dziecko postępuje, 
czy odnosi sukcesy, czy dobrze się 
sprawuje. Miłość warunkowa wią-
że się z kolei z tym, że dzieci muszą 
na akceptację i uwagę rodziców 
zasłużyć - innymi słowy polega 
więc na tym, że rodzic kocha dzie-
ci za to, co robią. Narzędzia wy-
chowawcze, takie jak kary, czy 
nagrody są właśnie wyrazem mi-
łości warunkowej, która sprawia, 
że dziecko wciąż musi zabiegać o 
akceptację rodziców.

Orędownikiem bezwarunko-
wej miłości jest również Jesper 
Juul, duński pedagog i terapeuta 
rodzinny. Proponuje on, by auto-
rytet oparty na strachu i władzy, 
zastąpić autorytetem osobistym, 
zasadzającym się na relacji i zaufa-
niu. „W kontakcie z dzieckiem 
najważniejszy jest język osobisty, 
czyli mówienie o tym, czego chcę, 
czego nie chcę, co lubię a czego nie 
lubię. Umożliwienie dziecku po-
znania siebie” - mówi Anna Ol-
czyk-Grabowska. Dla rodziców, 
którym jako dzieciom odmówiono 
prawa mówienia o swoich potrze-
bach i uczuciach, taka komunika-
cja może być wyzwaniem. Jeśli w 
dzieciństwie mówiono nam, że 
„dzieci i ryby głosu nie mają” i że 

dorośli, ze względu na swoje więk-
sze doświadczenie zawsze mają 
rację, odnalezienie w sobie swoje-
go wewnętrznego głosu, tego, co 
chcę i co lubię nie przychodzi na-
turalnie. Autentycznej i osobistej 
komunikacji wielu dorosłych uczy 
się dopiero wtedy, gdy czują, że 
brakuje im narzędzi do budowania 
relacji i rozwiązywania trudnych 
sytuacji ze swoimi dziećmi, kiedy 
poczują, że to, czego próbowali 
dotychczas nie działa albo rani 
dziecko.

Rodzice na warsztat

Jednym ze sposobów na rozwi-
janie swoich rodzicielskich kom-
petencji jest udział w warsztatach 
organizowanych przez psycholo-
gów, pedagogów i trenerów, którzy 
specjalizują się w obszarze relacji 
rodzinnych. Czy to oznacza, że 
rodzicielstwa można nauczyć się 
na warsztatach? Niezupełnie. 
Udział w takim spotkaniu nie spra-
wi, że nasze nawyki natychmiast 
się zmienią. Praca nad tym, by 
zmody� kować wyuczone, często 
odruchowe sposoby reagowania, 
musi potrwać. „Naszym celem nie 
jest to, by dać rodzicowi receptę i 
oczekiwać, że będzie on wprowa-
dzał wszystko, co usłyszy w życie. 
To tak nie działa. Uczestnicy, któ-
rzy biorą udział w całym cyklu 
warsztatów mówią nam często, że 
z każdego spotkania są gotowi za-
czerpnąć dla siebie tylko pewną 

część, jakąś myśl, nowe spojrzenie, 
a często po prostu wsparcie. Z każ-
dego kolejnego warsztatu biorą dla 
siebie coś więcej” - opowiada Jo-
anna Ogrodowska. „Rodzice, któ-
rzy przychodzą na warsztaty za-
zwyczaj kierują się chęcią zdobycia 
nowych, skutecznych metod, któ-
re pozwolą im poradzić sobie w 
trudnych sytuacjach. Problem w 
tym, że takich uniwersalnych me-
tod, które pasowałyby do każdego 
rodzica, każdego dziecka i każdej 
trudnej sytuacji po prostu nie ma”  
– potwierdza Anna Olczyk-Gra-
bowska. Można natomiast zacząć 
uczyć się rozumieć komunikaty, 
które wysyła dziecko i odpowiadać 
na nie. To wzmacnia więź i powo-
duje, że relacje się poprawiają. 
Kluczem nie jest więc korzystanie 
z konkretnych metod, ale zmiana 
perspektywy patrzenia na relacje i 
na rodzinę. „Rodzice, którzy 
uczestniczą w takich spotkaniach, 
z jednej strony zaczynają lepiej 
rozumieć swoje dzieci, a z drugiej 
strony mieć dla siebie więcej wy-
rozumiałości. Wiele miejsca po-
święcamy temu, by wesprzeć 
uczestników i pokazać im, że bycie 
dobrym rodzicem nie oznacza by-
cia rodzicem idealnym. To jest 
uwalniające i pozwala wyjść z „roli 
rodzica”, ku autentyczności w re-
lacji z dzieckiem” - mówi Joanna 
Ogrodowska.

Małgorzata Stańczyk

Zapraszamy rodziców z Bielan na warsztaty 
w ramach „PRACOWNI RODZINY”

PRACOWNIA RODZINY to 
cykl bezpłatnych wykładów i warsz-
tatów dla rodziców, którzy chcą 
rozwijać swoje umiejętności wycho-
wawcze. W bezpiecznej atmosferze, 
pod okiem doświadczonych psy-
chologów i pedagogów rodzice 
mogą dowiedzieć się jak radzić z 
wybuchami złości dziecka, jak 
wspierać ich poczucie własnej war-
tości oraz budować dobrą relację 
opartą na szacunku i zrozumieniu.

Jeśli chcesz:
● lepiej rozumieć swoje dziec-

ko,
● rozwijać swoje umiejętności 

rodzicielskie,
● poznać skuteczne metody 

wychowawcze,

● dowiedzieć się, jak ciekawie 
spędzić czas w rodzinnym gronie, 
nasza oferta jest skierowana do 
Ciebie.

Miejsce: Biblioteka Publiczna, 
ul. Duracza 19 /I piętro/ niedaleko 
Metra Słodowiec.

Organizator: Fundacja Przy-
stanek Twórczość, Fundacja Umie-
jętności Psychospołecznych Man-
zana.

Partner: Biblioteka Publiczna 
im. S. Staszica w Dzielnicy Biela-
ny

Więcej informacji oraz zapisy: 
www.tworczosc.org.pl

Zadanie jest realizowane dzię-
ki do� nansowaniu m.st. Warszawy 
Dzielnicy Bielany.
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XVI Bielański Rajd Rowerowy
16 maja 2015 r., godz. 9.30, 
przy pomniku Marszałka 
Józefa Piłsudskiego, na tere-
nie Akademii Wychowania 
Fizycznego w Warszawie ul. 
Marymoncka 34 – rozpocznie 
się XVI Bielański Rajd Rowero-
wy. Zakończenie rajdu będzie 
miało miejsce w Izabelinie na 
Polanie Jakubów obok budyn-
ku dyrekcji Kampinoskiego 
Parku Narodowego w godz. 
14.00 – 16.00.

O rganizatorami rajdu są: 
Urząd Dzielnicy Bielany 
m.st. Warszawy oraz To-

warzystwo Krzewienia Kultury 
Fizycznej „Chomiczówka”, a 
współorganizatorem - Akademia 
Wychowania Fizycznego Józefa 
Piłsudskiego w Warszawie.

Dla uczestników przygotowa-
ne są trzy trasy:

● Trasa GIGA 70 - 80 km. Start 
o godz. 9.30 (zapisy od godz. 9.00). 
AWF – Dąbrowa Leśna – Mogilny 
Mostek – Muzeum - Miejsce Pa-
mięci Palmiry – Wiersze - Roztoka 
- (odpoczynek) – Mogiła Powstań-
ców 1863 – Pociecha (Krzyż Jerzy-
ków) – Sieraków – Izabelin (Pola-
na Jakubów obok dyrekcji KPN) 
– zakończenie rajdu.

● Trasa MEGA 50 - 60 km. 
start godz. 10.00 (zapisy od godz. 
9.30). AWF – Dąbrowa Leśna – 
Dziekanów – Izabelin – Sadowa 
– Dziekanówek - Palmiry Wieś - 
Kaliszki – Adamówek – Janówek 
Kolonia – Muzeum - Miejsce Pa-
mięci Palmiry - Pociecha (Krzyż 
Jerzyków) - Sieraków – Kamień 
Pamięci – Droga Łączniczek AK 
- Izabelin (Polana Jakubów obok 
dyrekcji KPN) – zakończenie raj-
du.

● Trasa MINI 25 - 30 km start 
godz. 10.30 (zapisy od godz. 10.00).

AWF – Dąbrowa Leśna – Dzieka-
nów – Izabelin – Sadowa – Dzie-
kanówek - Palmiry Wieś – Mu-
zeum - Miejsce Pamięci Palmiry 
- Pociecha (Krzyż Jerzyków) - Sie-
raków – Kamień Pamięci - Droga 
Łączniczek AK - Izabelin (Polana 
Jakubów obok dyrekcji KPN) – 
zakończenie rajdu.

Zalecana trasa powrotu dla 
wszystkich grup: z Izabelina do 
Lasek obok Zakładu dla Niewido-
mych i do Wólki Węglowej lub 
szlakiem czerwonym do Opale-
nia.

26 marca dzieci z bielańskich 
przedszkoli nr 422, 327, 340 i 
328 wzięły udział w Igrzyskach 
Przedszkolaków na Chomi-
czówce. Uczestnicy zmierzyli 
się w 10 konkurencjach sporto-
wych - od chodzenia na szczu-
dłach przez skakanie na piłce 
po rzuty piłką do bramki. 

J ako gimnazjalistki ze szkoły 
przy ul. Conrada współor-
ganizowałyśmy tę imprezę 

wraz z naszymi nauczycielami. 
Chętnie dowiedziałyśmy się, co 
sądzą o niej nasi goście. Zadałyśmy 
uczestnikom oraz ich wychowaw-
com kilka pytań. Zapytałyśmy, czy 
podobają im się zabawy i czy chcie-
liby, żeby było więcej takich igrzysk. 
„Tu jest fajnie! Wszystkie zabawy 
mi się podobają. Lubię strzelać 

ZS Nr 124 zorganizował 
Igrzyska Przedszkolaków

piłką w bramki!”- powiedziała 
mała Kaja. Paniom wychowawczy-
niom z przedszkoli zadałyśmy py-
tanie, co sądzą o organizowaniu 
tego rodzaju atrakcji: „Bardzo po-
dobają mi się te zabawy. Nie ma tu 
niezdrowej rywalizacji, a dzieci 
świetnie się bawią”- stwierdziła 
pani Joanna z przedszkola nr 340.  

Kiedy wszystkie dzieci ukoń-
czyły postawione przed nimi za-
dania, czekała na nie słodka nie-
spodzianka. Reprezentanci przed-
szkoli zostali nagrodzeni pamiąt-
kowymi dyplomami oraz pucha-
rami. Jeszcze grupowe zdjęcia i ... 
koniec Igrzysk Przedszkolaków. 
Dzieci wspaniale się bawiły, więc 
czekają na kolejne.

Oliwia Cegiełka, Kinga Pełka
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Ogłoszenia drobne
DAM PRACĘ

• Rencistkę lub emerytkę z Bielan zatrudnię 2-3 
razy w tygodniu do pomocy w domu. Tel. 506 
795 161.

SZUKAM PRACY
• Zaopiekuję się osobą starszą od poniedziałku 
do piątku, od 4 do 5 godzin dziennie. Referencje. 
Tel. 697 960 691.

USŁUGI
• Malowanie – Tapetowanie. Remonty. Osobiście. 
Solidnie. Tel. 694 065 757.

• Malarz doświadczony wykona remonty małe 
i duże, gładź gipsowa, tapeta, wykładzina, 
Błyskawiczne terminy, umiarkowane ceny, 
wysoka jakość – osobiście. Tel. 502 255 424, 
22 835 66 18.

• Pogotowie komputerowe. Masz problem z 
komputerem ? Zadzwoń! ;-) Bezpłatny dojazd na 
terenie Warszawy. Preferowane dzielnice: Bie-
lany, Bemowo, Żoliborz, Łomianki. Wystawiam 
faktury Vat 23%, tel. 503 500 065.

NIERUCHOMOŚCI                                      
• Sprzedam działkę budowlaną 1022 m2 Jabłonna 
k/Nidzicy. Jezioro, las, prąd. Tel. 695 153 549

• Sprzedam nieruchomość. Łomianki-mieszkalny 400 
m2 +usługowy 234 dz. 1700. Tel. 695 153 549

• Do wynajęcia. Łomianki, ul. Wiślana 66, usługowy 
234 m2, 2 hale. Tel. 695 153 549

• Zamienię mieszkanie 50 m2, II piętro bez windy, 
rozkładowe, o podwyższonym standardzie – al. 
Reymonta (Bielany) na równorzędne lub mniej-
sze. Tel. 695 361 098.

• Sprzedam działkę budowlano-rekreacyjną o po-
wierzchni 1700 m w Kaliszkach gmina Czosnów. 
Graniczy z Puszczą Kampinoską. Woda, gaz, 
prąd, domek drewniany. Tel. 607 445 147. 

SPRZEDAM
• Opel Astra III hatchback, 2005 r., automat, kolor 
srebrny, cena 12 tys. zł. Tel. 509 599 938.

• Tanio amerykański b. wygodny, używany komplet 
wypoczynkowy (fotel, kanapa 2 os.) Telefon: 506 
795 161 po 17:00.

• Sprzedam samochód Nubira II, poj. 1,6, rok 2000. 
Koła letnie i zimowe, Tanio. Tel. 508 458 891.

NAUKA
• Chemia – nauczycielka udziela korepetycji. Tel. 
695 612 825.

• Angielski – Bielany, Żoliborz, egzamin gimnazjal-
ny, matura (podstawowa, rozszerzona), certyfi kat 

FCE, sprawdzian szóstoklasisty,  konwersacje, 
korepetycje, konkursy, tłumaczenia. Magister, 
międzynarodowy certyfi kat CAE (poziom zaawan-
sowany), doświadczenie, efektywnie, dojazd. Tel. 
609 979 485.

• Tłumaczenia pisemne w zakresie General 
English na poziomie zaawansowanym – 
prace szkolne, listy prywatne, CV i listy 
motywacyjne, itp. Angielski-polski, pol-
ski-angielski. Magister, międzynarodowy 
certyfikat CAE (poziom zaawansowany), 
wieloletnie doświadczenie, również jako 
tłumacz na wyjazdach. Rzetelni i szybko. 
Tel. 609 979 485.

• Jest doskonała okazja by poprawić swoje 
wyniki w szkole i skorzystać z KOREPE-
TYCJI z zakresu przedmiotów takich jak: 
Matematyka, Fizyka oraz Chemia. Szczegóły 
znajdziecie na stronie: www.piotrpajewski.pl/
korepetycje/ . Wszystko sprawnie, miło, tanio 
i skutecznie.

• Język niemiecki z doświadczeniem szkoła 
podstawowa, gimnazjum, liceum, wolne terminy 
poniedziałki i wtorki. Tel. 503 118 163.

• Studentka udzieli lekcji języka angielskiego 
– dzieci, młodzież. 40 zł/godz. Tel. 797 954 
208.
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Toyota Avensis to jeden z naj-
częściej wybieranych samocho-
dów klasy średniej, który teraz 
będzie jeszcze bardziej kom-
fortowy i elegancki, otrzyma 
najbardziej zaawansowane 
systemy bezpieczeństwa oraz 
nowe, dynamiczne silniki. 
Wszystko to z myślą o wymaga-
jących europejskich klientach

A vensis jest samochodem, 
zaprojektowanym z myślą 
Europie i wyzwaniach, ja-

kie nasz rynek stawia przed produ-
centami. Jednocześnie jego właści-
ciele mogą liczyć na japońską nie-
zawodność, trwałość i jakość wy-
konania. Użytkownicy doceniają 
wyjątkowość tego modelu, nie tyl-
ko głosując portfelem — do tej 
pory kupiło go ponad 1 mln 711 
tys. klientów — ale też przyznając 
najwyższe noty w prestiżowych 
rankingach. Przykładem może być 
niemieckie badanie satysfakcji z 
samochodu ośrodka J.D. Power za 
rok 2014 Avensis otrzymał najwyż-
sze oceny użytkowników, w pełni 
spełniając, a nawet przewyższając 
oczekiwania, jakie z nim wiązano 
przed zakupem. Dziś można już 
składać zamówienia na jeszcze bar-
dziej atrakcyjnego Avensisa.

Powrót limuzyny
Auto będzie dostępne jako ele-

gancka limuzyna i praktyczne 
kombi (Touring Sports). Oba nad-
wozia są dynamiczne i prestiżowe, 
wyróżniając się w swojej klasie 
stylem i dojrzałością. Długość po-

Nowa Toyota Avensis 
– innowacje, prestiż i nowe silniki
Przyjrzyjmy się bliżej autu, które Bielański dealer Toyoty – Toyota Bielany zaprezentuje mieszkańcom 13 czerwca podczas 
plenerowej imprezy Powitanie Lata 2015.

jazdu wzrosła o 40 mm, a jego 
przód zyskał bardziej masywny 
wygląd. Dzięki tym zabiegom, za-
równo z przodu jak i z tyłu nowy 
Avensis wygląda na pojazd szerszy 
i mocniej osadzony na drodze. 
Re� ektory przednie i tylne zostały 
wyposażane w pełną technologię 
LED (w tym w światłach mijania i 
drogowych), a w linii bocznej wy-
różniają się nowe wzory 17- i 18-
calowych felg aluminiowych. 

Jednym z celów postawionych 
przed twórcami nowego Avensisa 
było zagwarantowanie podróżnym 
najwyższego poziomu komfortu 
już od wersji podstawowej. Naj-
ważniejszą zmianą w tej dziedzinie 
jest całkowicie nowe wnętrze. Ele-
gancja i klasa - to pierwsze słowa, 
jakie się nasuwają po wejściu do 
samochodu. Niezwykły efekt zo-
stał osiągnięty poprzez nowocze-
sny, wyra� nowany projekt wnę-
trza, najwyższej jakości materiały 
i eleganckie wykończenie wszyst-

kich elementów, z którymi styka 
się kierowca. Nowa deska rozdziel-
cza została podzielona wizualnie 
na dwa poziomy, w których górna, 
szeroka część zawiera umieszczo-
ny przed oczami kierowcy zestaw 
przyrządów osadzonych w głębo-
kich tubach oraz zupełnie nowy 
kolorowy wyświetlacz o przekątnej 
4,2-cala. Na niższym poziomie 
deski rozdzielczej dominuje 
8-calowy wyświetlacz dotykowy, 
integrujący wszystkie funkcje sys-
temu multimedialnego.

We wnętrzu Avensisa jest ciszej 
niż do tej pory, za co odpowiadają 
nowe elementy wygłuszenia nad-
wozia i komory silnika oraz prze-
projektowane osłony podwozia.  

Bogactwo w środku 
i na zewnątrz
W porównaniu do dotychcza-

sowego modelu wszystkie wersje 
wyposażeniowe nowego Avensisa 
zostały istotnie wzbogacone.

Już podstawowa wersja mode-
lu będzie oferowała pełen pakiet 
bezpieczeństwa Toyota Safety Sen-
se, tempomat z ogranicznikiem 
prędkości, światła LED do jazdy 
dziennej, klimatyzację oraz radio 
z CD, USB i Bluetooth.

Na kolejnym poziomie do tych 
elementów dołączą dwukolorowe 
wykończenie wnętrza z Alcantarą, 
4,2-calowy wyświetlacz kolorowy 
umiejscowiony między zegarami, 
automatyczne światła drogowe, 
czujniki deszczu i zmroku, system 
multimedialny Toyota Touch 2 z 
kamerą cofania i rozbudowany 
pakiet Toyota Safety Sense. 

Luksus przynoszący 
oszczędności
Toyota jest liderem w dziedzinie 

oszczędnych napędów, dlatego no-
woczesny Avensis nie mógł się obyć 
bez jeszcze wydajniejszych silników. 
Do  udoskonalonych pod względem 
zużycia paliwa i emisji CO2 jedno-
stek benzynowych dołączyły dwa 
całkiem nowe silniki Diesla. 

Mniejszy i wydajniejszy silnik 
1.6 D-4D zastąpił w Avensisie do-
tychczasową jednostkę 2.0 D-4D. 
W połączeniu z 6-stopniową ma-
nualną skrzynią biegów, będzie o 
ponad 20 kg lżejszy od poprzedni-
ka. Jednostka rozwija 112 KM przy 
4,000 obr./min. i 270 Nm w zakre-
sie 1,750-2,250 obr./min., co daje 
przyśpieszenie od 0 do 100 km/h 
w 11,4 sek. i prędkość maksymal-
ną 180 km/h. W porównaniu do 
dotychczasowego silnika 2.0 D-4D 
zużycie paliwa zostało obniżone o 
8%, do poziomu 4,1 l/100 km.

Nowa jednostka 2.0 D-4D bę-
dzie równie oszczędna co mniejszy 
silnik 1.6 D-4D, przy większym 
nacisku na dynamikę i osiągi po-
jazdu. Osiągając 143 KM przy 4,000 
obr./min. i 320 Nm w zakresie 
1,750-2,500 obr./min., nowy diesel 
równomiernie rozwija moc i ener-
gicznie reaguje na dodanie gazu. 
Silnik ten będzie także wyróżniał 
się wysoką kulturą pracy oraz sys-
temem Start&Stop. Standardowo 

– innowacje, prestiż i nowe silniki

współpracując z 6-stopniową ma-
nualną skrzynią biegów, umożliwi 
zużycie paliwa na poziomie zaled-
wie 4,5 l/100 km. 

Oba silniki Diesla będą wyma-
gały rzadszych przeglądów (co 20 
tys. km), co pozwoli zmniejszyć 
koszt ich obsługi serwisowej na 
dystansie 90 tys. km o ok. 20%.

Zmiany nie ominęły również 
silników benzynowych. Wszystkie 
zostały zmody� kowane pod kątem 
obniżenia zużycia paliwa. Zwiększył 
się stopień sprężania, proces wtry-
sku paliwa jest teraz bardziej opty-
malny, a nowe materiały zmniejszy-
ły współczynnik tarcia. Znaczne 
zmiany w automatycznych skrzy-
niach bezstopniowych CVT, stoso-
wanych z silnikami 1.8 i 2.0, pozwo-
liły na oszczędności w zużyciu pa-
liwa o kolejne 4%. Dzięki temu 
średnie zużycie paliwa silnika 1.6 
zostało obniżone z 6,5 do 6,1 l/100 
km, silnika 1,8 z 6,5 do 6 l/100 km, 
a silnika 2,0 z 6,9 do 6,1 l/ 100 km.

Bezpieczny jak Toyota
Toyota Avensis od lat zapew-

nia kierowcom i pasażerom naj-
wyższy poziom bezpieczeństwa. 
Europejski instytut bezpieczeń-
stwa Euro NCAP przyznał mode-
lowi najwyższą notę pięciu gwiaz-
dek. Toyota spodziewa się, że 
nowy model powtórzy ten sukces 
dzięki wielu innowacyjnym roz-
wiązaniom, do których należy 
pakiet Toyota Safety Sense, będą-
cy standardowym wyposażeniem 
każdej wersji modelu. Dzięki dzia-
łaniu radaru laserowego i kamery, 
umieszczonych na przedniej szy-
bie, systemy aktywnej ochrony 
przedzderzeniowej będą oferowa-
ły wiele nowych funkcji: ostrzeże-
nie o niebezpieczeństwie zderze-
nia czołowego, autonomiczne 
hamowanie awaryjne, ostrzeżenie 
o niezamierzonej zmianie pasa 
ruchu, automatyczne światła dro-
gowe czy odczytywanie znaków 
drogowych.

Karol Szczawiński
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1. Teresa Renata Banasiak – PO, Wiceprzewodnicząca Komisji Mieszkaniowej; członek Komisji Kultury, Sportu i Promocji: Siedziba Klubu Kultury „Barka”, 
ul. Klaudyny 18a, pierwszy czwartek miesiąca, g. 18.00-19.00 – 7 maja, Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513 ul. Żeromskiego 29,  ostatnia środa miesiąca, 
g. 18.00-19.00 – 27 maja.

2. Stefan Kulesza – PiS, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej; członek Komisji Budżetowej, Planowania Przestrzennego i Ekologii: Siedziba PiS, ul. Kaspro-
wicza 15, pierwszy poniedziałek miesiąca, g. 18.00-19.00 – 4 maja, Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513, ul. Żeromskiego 29, g. 18.00-19.00 – 18 maja.

3. Daniel Pieniek – PO, Wiceprzewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Promocji; członek Komisji Oświaty i Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Dialogu Spo-
łecznego: Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179, ul. Żeromskiego 29, g. 19.00-20.00 – 12, 26 maja, tel. 507 699 046, poczta@danielpieniek.pl.

4. Małgorzata Poręba – PO, Wiceprzewodnicząca Rady, członek Komisji Budżetowej, Planowania Przestrzennego i Ekologii; Komisji Oświaty oraz Komi-
sji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej: Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 508 ul. Żeromskiego 29,  g. 15.00-17.00 – w ramach dyżuru Wiceprzewodni-
czącej Rady w  drugi poniedziałek miesiąca. Zapisy w Sekretariacie Rady.

5. Jan Zaniewski – PiS, członek Komisji Budżetowej, Planowania Przestrzennego i Ekologii: Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, drugi poniedziałek miesiąca, 
g. 17.00-18.00 – 11 maja.

1. Wojciech Borkowski – PO, Przewodniczący Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej; członek Komisji Budżetowej, Planowania Przestrzennego 
i Ekologii: Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179 ul. Żeromskiego 29, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 
10, g. 16.00-17.00 – 5, 19 maja.

2. Emilia Katarzyna Romanik – PiS, Członek Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej i Komisji Kultury, Sportu i Promocji: Bielański Ośrodek Kultury, ul. 
Goldoniego 1, pierwsza środa miesiąca, g. 17.00-18.00 – 6 maja, twoja.radna@gmail.com, tel. 517 170 751.

3. Krupa Natalia – PO, Członek Komisji Rewizyjnej i Komisji Mieszkaniowej oraz Komisji Oświaty: Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513, ul. Żeromskiego 
29, ostatnia  środa miesiąca, g. 18.00-19.00 – 27 maja.

4. Szczepan Szczepański – PiS, Członek Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej oraz Komisji Kultury, Sportu i Promocji: Przychodnia Medycyny 
Rodzinnej, ul. Marymoncka 34, pierwszy wtorek miesiąca, g. 13.00-14.00 – 5 maja.

5. Ryszard Zakrzewski – PiS, Członek Komisji Mieszkaniowej oraz Komisji Oświaty: Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179, ul. Żeromskiego 29, pierwszy 
czwartek miesiąca, g. 18.00-19.00 – 7 maja.

1. Maciej Chmielewski – PO, Przewodniczący Komisji Budżetowej, Planowania Przestrzennego i Ekologii; członek Komisji Rewizyjnej i Komisji Oświaty: Urząd 
Dzielnicy Bielany V p., pok. 513 ul. Żeromskiego 29, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.

2. Tomasz Maciej Herbich – PiS, Przewodniczący Komisji Mieszkaniowej; członek Komisji Budżetowej, Planowania Przestrzennego i Ekologii: Urząd 
Dzielnicy Bielany I p., pok. 179 ul. Żeromskiego 29, pierwszy i trzeci wtorek miesiąca, g. 19.00-20.00 – 5, 19 maja.

3. Anna Neska – PO, Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej; członek Komisji Budżetowej, Planowania Przestrzennego i Ekologii oraz Komisji Samorzą-
dowej, Bezpieczeństwa i Dialogu Społecznego: Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179 ul. Żeromskiego 29, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w 
Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.

4. Ilona Popławska – PO, Przewodnicząca Komisji Oświaty; Wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej; członek Komisji Kultury, Spor-
tu i Promocji: Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179 ul. Żeromskiego 29, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.

5. Sławomir Umiński – PiS, Członek Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Dialogu Społecznego oraz Komisji Oświaty: Klub WSM „Chomiczówka”, ul. Pabla 
Nerudy 1, g. 17.00-18.00 – 5 maja.

1. Anna Czarnecka – Niezrzeszona, Wiceprzewodnicząca Rady, e-mail: ancho@wp.pl, Wiceprzewodnicząca Rady Członek Komisji Zdrowia, Rodziny 
i Pomocy Społecznej oraz Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Dialogu Społecznego: Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 508 ul. Żeromskiego 29,  g. 
16.15-17.30 – w ramach dyżuru Wiceprzewodniczącego Rady w trzeci poniedziałek miesiąca. Zapisy w Sekretariacie Rady, Klub Seniora „Pod 
Zdrówkiem”, ul. Wrzeciono 10c, g. 16.15-17.30 – 6 maja.

2. Magdalena Lerczak – PO, Przewodnicząca Komisji Kultury, Sportu i Promocji; członek Komisji Budżetowej, Planowania Przestrzennego i Ekologii: 
Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179 ul. Żeromskiego 29, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.

3. Jakub Jan Roszkowski – PiS, Członek Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Kultury, Sportu i Promocji: Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179 ul. Żeromskiego 29, 
po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10 g. 17.00-18.00 – 4 maja.

4. Piotr Cezary Ślaski – PO, Wiceprzewodniczący Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Dialogu Społecznego; członek Komisji Kultury, Sportu i Pro-
mocji: Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513 ul. Żeromskiego 29, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10.

5. Michał Świderski – PiS, Członek Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Dialogu Społecznego oraz Komisji Oświaty: Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 
15, drugi poniedziałek miesiąca oraz inne terminy po wcześniejszym uzgodnieniu w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10, g. 15.40-16.20 – 5 maja.

1. Joanna Radziejewska – PO, Przewodnicząca Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Dialogu Społecznego; członek Komisji Budżetowej, Planowa-
nia Przestrzennego i Ekologii: Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513 ul. Żeromskiego 29, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie 
Rady, tel. 22 373 35 10.

2. Łukasz Jan Świderski – PiS, Członek Komisji Budżetowej, Planowania Przestrzennego i Ekologii oraz Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej: 
Bielański Ośrodek Kultury, ul. Goldoniego 1, pierwsza środa miesiąca, g. 17.00-18.00 – 6 maja oraz Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513, ul. Żeromskiego 29, 
ostatni poniedziałek miesiąca, g. 18.00-19.00 – 25 maja.

3. Iwona Walentynowicz – Niezrzeszona, e-mail: radna.walentynowicz@gmail.com, Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetowej, Planowania Prze-
strzennego i Ekologii; członek Komisji Rewizyjnej i Komisji Mieszkaniowej: Szkoła Podstawowa Nr 79, Sekretariat szkoły, ul. Arkuszowa 202, drugi 
wtorek miesiąca, g. 8.00-10.00 – 12 maja.

4. Joanna Wieczorek – PiS, Członek Komisji Budżetowej, Planowania Przestrzennego i Ekologii  oraz Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Dialogu 
Społecznego: Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, pierwszy poniedziałek miesiąca, g. 18.00-19.00 – 4 maja.

5. Robert Wróbel – PO, Przewodniczący Rady, Członek Komisji Budżetowej, Planowania Przestrzennego i Ekologii oraz Komisji Kultury, Sportu i Pro-
mocji: Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 509, ul. Żeromskiego 29, g. 16.00-17.00 – w ramach dyżuru Przewodniczącego Rady w pierwszy poniedziałek 
miesiąca. Zapisy w Sekretariacie Rady.
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