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Część luterańska cmentarza

Listopad to miesiąc zadumy i wspomnień. W tym wyjątkowym okresie przypominamy ludzi, którzy związali swoje życie z Białołęką i tu zostali pochowani.
Cmentarze to nie tylko miejsce
wiecznego spoczynku, ale i cenny
zapis lokalnej historii. Również
przeszłość Białołęki zapisana jest
w rzędach nagrobnych płyt, w
miejscu o niezwykłym uroku i niepowtarzalnej atmosferze. Przy ulicy Mehoffera, na piaszczystym pagórku, oddzielony zielenią starych
drzew od wielkomiejskiego gwaru,
znajduje się jeden z najstarszych
warszawskich cmentarzy, którego
geneza sięga początku XIX wieku.

Pośród dębów, akacji i kasztanów
spoczywają obok siebie wyznawcy katolicyzmu i Kościoła polsko-katolickiego, artyści i powstańcy,
dorośli i dzieci. Z okazji zbliżającego się Święta Zmarłych, przypominamy historie osób, których losy
na zawsze już związały się z Białołęką.
Najstarsze, pochodzące jeszcze
z XIX w., mogiły znajdują się
w centralnej części nekropolii, nieopodal kaplicy pw. św. Marii Mag-
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Historia wyryta w kamieniu
daleny, w 11 kwaterze. Wśród
nich jednym z ciekawszych jest
grób właściciela Winnicy Józefa
Labey’a. Jak informuje francuski
napis na nagrobku w kształcie kolumny okolonej kiściami winogron, Józef Labey urodził się
w 1809 r. w Avenay we Francji,
a zmarł w 1856 r. Czy należał do
jednej z rodzin francuskich, które
jak podaje Polski Słownik Biograficzny, ówczesny właściciel Tarchomina hrabia Tadeusz Mostowski sprowadził do Polski? Nie
wiadomo. Pewne jest, że zanim
osiadł w swoim majątku długo
przebywał we Francji i miał kontakty z francuskimi rewolucjonistami. Napis na nagrobku Józefa
Labey’a („fondateur des vignes de
Tarchomin”) – sugeruje, że zakładał w Tarchominie winnice, stąd
zapewne nazwa białołęckiego
osiedla Winnica.
Inne XIX-wieczne mogiły, które warto odwiedzić ze względu na
ich wartość historyczną, to groby
przedstawicieli niemieckiej rodziny Unruh – Ludwiki z Dąbrowskich Unruh zmarłej w 1853 r.
oraz Zdzisława Unruh zmarłego w 1874 r., a także Barbary
z Berlińskich Engelhart zmarłej
w 1865 r.

Wśród nowszych grobów na
szczególną uwagę zasługuje, znajdująca się w kwaterze 6 mogiła
prof. Stanisława Jagmina (18751961), wybitnego rzeźbiarza i pioniera polskiej ceramiki artystycznej. Zasłynął on jako twórca
kwestionujący podział na sztukę
czystą i stosowaną oraz niestrudzony eksperymentator w dziedzinie technologii ceramicznych
i ich zastosowania w architekturze. W latach 1907-10 pracował
w Warszawie, następnie stworzył
wytwórnię ceramiki i pracownię
rzeźby w Wiśniewie koło Warszawy (dziś Białołęka). Stara kaflarnia już dziś nie istnieje, ale pozostały po niej nazwy ulic: Ceramiczna, Majolikowa, Kaflowa,
Ćmielowska. Sam profesor też
doczekał się „swojej” ulicy, a na
jego skromnym grobie ktoś położył fragment kolorowego kafla –
znak skromnego hołdu złożonego
artyście.
Podobnie jak na innych warszawskich cmentarzach, tak i tutaj
znajdują się mogiły z lat wojny.
cd. na str. 5

owy rok szkolny rozpoczął
N
się dla białołęckich szkół wyjątkowo pomyślnie. W poniedziałek 8 października w Centrum
Nauki Kopernik odbyła się gala
wręczenia wyróżnień w programach edukacyjnych „Wars i Sawa” oraz „Szkoła z pomysłem”,
realizowanych w ramach „Polityki edukacyjnej m.st. Warszawy na
lata 2008 – 2012”.
Certyfikaty te przyznawane są

szkołom, które w ciekawy sposób
wspierają zdolnych uczniów i pobudzają ich kreatywność. Od
2010 r. nagrodzono w ten sposób
już 86 placówek.
Podczas tegorocznej uroczystości certyfikaty „Szkoła z pomysłem” z rąk Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz otrzymały również
trzy szkoły z Białołęki:
• Szkoła Podstawowa nr 154 im.
Pawła Edmunda Strzeleckiego

• Szkoła Podstawowa nr 257 im.
Profesora Mariana Falskiego
• Szkoła Podstawowa nr 342 im.
Jana Marcina Szancera.
Placówki te wykazały się ogromnym zaangażowaniem w aktywność społeczną i rozwijanie talentów
swoich podopiecznych. Laureatom
życzymy dalszych sukcesów i mamy nadzieję, że już w przyszłym
roku do ich grona dołączą kolejne
białołęckie szkoły.
SC

Grób Józefa Labey’a

Ewidencja gruntów
w nowym miejscu

Jerzyki kontra
komary

Białołęcki
Dzień Seniora

Słowem i dźwiękiem malowane

– delegatura zmienia siedzibę

– wieża w budowie

– wyjątkowe święto
starszych mieszkańców

– receptę na szczęście
wyśpiewa Kameleon
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Innowacyjne szkoły
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Jesienne obrady na Białołęce
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września białołęccy radni po
raz kolejny spotkali się na
27
sesji. Choć na zewnątrz mamy już

Urząd Dzielnicy Białołęka
m.st. Warszawy
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
tel. 22 676 76 70
tel. 22 510 33 20
adres internetowy:
www.bialoleka.waw.pl
e-mail:
dzielnica@bialoleka.waw.pl
Godziny pracy urzędu
poniedziałek-piątek: 8.00-16.00
W poniedziałki Wydział Obsługi
Mieszkańców dyżuruje w godz.
16.00-18.00
Referat Obsługi Rady
ul. Modlińska 197, pok. 123
tel. 22 510 31 10
faks: 22 676 69 14
e-mail: wor@bialoleka.waw.pl
Telefony pomocne przy załatwianiu następujących spraw:
Sprawy meldunkowe
tel. 22 510 33 09 do 11
Dowody osobiste
tel. 22 510 33 12 do 14
Rejestracja pojazdów
tel. 22 510 33 05 do 07
Prawa jazdy
tel. 22 510 33 08
Ochrona środowiska
tel. 22 741 72 99
Pozwolenia na budowę, zmiana
sposobu użytkowania, zgłoszenie robót budowlanych
tel. 22 510 31 92 lub 510 31 31
Ewidencja gruntów, wypisy
i wyrysy z rejestru gruntów
tel. 22 443 16 37 do 39
Podziały nieruchomości, dzierżawy, nabywanie/zbywanie
nieruchomości
tel. 22 510 31 76
Urząd Stanu Cywilnego (rejestracja urodzeń, małżeństw
i zgonów, udzielanie ślubów)
tel. 22 510 31 48
Świadczenia rodzinne, opiekuńcze i alimentacyjne
ul. Milenijna 2a
tel. 22 811 62 64
lub 22 811 50 07

Dzielnica Białołęka

jesień, atmosfera na sali konferencyjnej ratusza była jak zwykle
gorąca. Na początku obrad zajęto
się kwestią przesunięć budżetowych
m.in. na potrzeby oświaty, dzięki
czemu możliwe będzie sfinansowanie dotacji dla placówek niepublicznych. Propozycja spotkała się z pozytywną opinią wszystkich obecnych radnych. Również jednogłośnie przyjęte zostały projekty uchwał
dotyczące przekazania środków na
prace modernizacyjne w szkołach:
SP nr 314 im. Przyjaciół Ziemi
(ocieplanie budynku oraz remont
kuchni), SP nr 118 im. Przyjaciół

Mazowsza (remont kuchni) oraz
Gimnazjum nr 124 im. Polskich
Noblistów (ocieplanie budynku).
W dalszej części obrad ożywioną
dyskusję wywołała propozycja
zmiany nazwy Mostu Marii Skłodowskiej-Curie na Most Północny
lub Most Północny Marii Skłodowskiej-Curie. Pomysł ten jednak spotkał się z negatywnym przyjęciem
przez większość radnych, gdyż wiązałoby się to ze zbyt dużymi kosztami.
Kolejnym postulatem, wobec którego białołęccy radni byli jednomyślni, uznając go w pełni za zasadny, był projekt uchwały dotyczący
nadania nazwy ‘Małopolska’ ulicy
zlokalizowanej między ulicami

Piasta Kołodzieja i Ostródzką.
Miłą niespodzianką dla wielu
mieszkańców Białołęki może być
również decyzja o przekazaniu bibliotece publicznej środków finansowych w wysokości 50 tys. złotych
na zakup e-booków. Miłośnicy połączenia tradycyjnej książki oraz
możliwości, jakie dają nowe technologie, z pewnością będą mieli niemały powód do radości. Następna
sesja rady, a wraz z nią wiele interesujących projektów uchwał i dyskusje na aktualne tematy czekają
nas już za miesiąc.
O sesji budżetowej napiszemy
w kolejnym numerze „Czasu Białołęki”.
S.C.

Nowa lokalizacja delegatury Biura Geodezji i Katastru
Od 22 października 2012 r. Delegatura Biura Geodezji i Katastru dla Dzielnicy Białołęka, mieszcząca się dotychczas w ratuszu przy ul. Modlińskiej 197, zostanie przeniesiona do tymczasowej lokalizacji znajdującej się
przy ul. Marszałkowskiej 77/79.
Przypominamy, że w powyższej jednostce mieszkańcy Białołęki mogą uzyskać m.in.:
• informacje o gruntach, budynkach i lokalach zawartych w operacie ewidencji gruntów,
• wypisy i wyrysy z operatu ewidencji gruntów i budynków oraz informacje składane przez komorników sądowych,
• zaświadczenia o nadanym numerze porządkowym oraz o wpisach w ewidencji gruntów i budynków.

OGŁOSZENIE
Urząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy zaprasza do składania oferty na wynajem lokali na potrzeby nauki dzieci 6-letnich z oddziałów przedszkolnych w następujących lokalizacjach:
1. Rejon Szkoły Podstawowej nr 112 przy ul. Zaułek 34, tj. okolice ulic: Zaułek, Berensona, Głębokiej, Lewandów oraz Kąty Grodziskie (na odcinku od ul. Berensona do ul. Wyszkowskiej)
2. Rejon Szkoły Podstawowej nr 154 przy ul. Leśnej Polanki 63/65, tj. okolice ulic: Aluzyjnej, Trąby, Sprawnej i Grzymalitów
3. Rejon Szkoły Podstawowej nr 342 przy ul. Strumykowej 21a, tj. okolice ulic: Strumykowej, Hanki Ordonówny, Światowida (na odcinku od ul. Stefania do ul. Barei), Książkowej oraz Odkrytej.
Lokal powinien posiadać: 4-6 pomieszczeń o pow. 60–70 m2 na sale lekcyjne, pomieszczenie na szatnię, pomieszczenie na kuchnię przystosowaną do cateringu. Przy budynku powinien być teren pod plac zabaw oraz parking.
Oferty należy kierować na e-mail: wow@bialoleka.waw.pl bądź na adres Wydziału Oświaty i Wychowania
Urzędu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa, wejście C, II piętro, pokój
238a. Więcej informacji można uzyskać pod nr. tel. 22 510 32 14 oraz 510 33 54.

Warsztaty dla rodziców
Stowarzyszenie dla Rodzin zaprasza mieszkańców Białołęki na jesienną edycję warsztatów umiejętności
wychowawczych dla rodziców. W ich trakcie rodzice mogą się dowiedzieć, jak być konsekwentnym i stawiać
granice, jak rozwiązywać konflikty, stosować pochwały, motywować do nauki oraz do aktywności i samodzielności, radzić sobie z nadpobudliwymi czy dorastającymi dziećmi, przez zabawę ułatwiać rozwój małych dzieci.
Celem naszych działań jest nabycie przez rodziców umiejętności porozumiewania się z dzieckiem i wzmacniania jego rozwoju. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej, z wykorzystaniem wielu praktycznych
ćwiczeń przez specjalistów z dużym doświadczeniem.
Udział w nich może pomóc rodzicom uniknąć wielu popełnianych nieświadomie błędów wychowawczych.
Warsztaty odbywają się w ośrodkach Stowarzyszenia dla Rodzin, Zespołach Psychologiczno-Terapeutycznych:
– „Zacisze” ul. Pszczyńska 26/57, tel. 22 253 49 47, kom. 518 452 047,
– „Nowodwory” ul. Nowodworska 35/51, tel. 22 290 53 90, kom. 696 509 924,
– „Ząbkowska” ul. Ząbkowska 39 m 1,2, tel. 22 619 42 67
Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się telefoniczne do zespołu Zacisze: 22 253 49 47; 518 45 20
47 lub na adres mailowy: sdr.zapisy@interia.pl.
Bezpłatne zajęcia dofinansowane są ze środków Miasta Stołecznego Warszawy. Mogą wziąć w nich udział
osoby, które spełniają kryteria projektu.
Katarzyna Szczepanek – Stowarzyszenie dla Rodzin

Pomóż chorym i niepełnosprawnym
Prosimy o przekazanie przenośnych i sprawnych odtwarzaczy CD oraz audiobooków dla niepełnosprawnych, słabowidzących starszych osób. Za każdy dar
serca dziękujemy.
Kontakt: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy im. Sue Ryder, ul. Mehoffera 72/74,
tel. 22 811 06 88 wew.101, terapia@zol.warszawa.pl
ZOL

www.bialoleka.waw.pl
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Sześciolatki w nowym oddziale przy ul. Sprawnej
pozycji 3 duże sale przeznaczone
do nauki i 3 mniejsze, gdzie mogą
się bawić. Tuż obok znajduje się
plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią. – Chcemy również poprawić bezpieczeństwo najmłodszych w drodze na zajęcia – zaznacza zastępca burmistrza Piotr
Smoczyński. – Dlatego jeszcze
w bieżącym roku, w pobliżu budynku będą montowane progi
zwalniające – dodaje Piotr Smoczyński.
Red.

odetchnąć. Wszystko to dzięki
przeniesieniu „zerówek” do nowego budynku przy ul. Sprawnej.
Jeszcze we wrześniu wszyscy
razem uczęszczali do jednego budynku. Przez to lekcje odbywały
się na 3 zmiany. Teraz jednak w
pomieszczeniach, które do tej
pory zajmowały sześciolatki, odbywają się lekcje dla klas 1-3,
natomiast w budynku przy ul.
Sprawnej klasy „0” mają do dys-
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d 1 października uczniowie
O
ze Szkoły Podstawowej nr
154 przy ul. Leśnej Polanki mogą

Jeszcze o ul. Skarbka z Gór
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ostatnich miesiącach ul.
W
Skarbka z Gór przeszła remont, który pozwolił na przejazd
nią autobusów przegubowych.
Mieszkańcy mogli w końcu odetchnąć z ulgą, bo takie rozwiązanie usprawniło komunikację
z osiedla Derby do centrum. Niestety nie można jeszcze mówić
o happy endzie. Jedna ze wspólnot mieszkaniowych wystąpiła
z wnioskiem do dzielnicy i ZTM
o zaprzestanie kursowania autobusów fragmentem drogi, będącym jej własnością oraz zabroniła
prowadzenia jakichkolwiek prac
modernizacyjnych.
Dzielnica zwracała się do niej
jeszcze przed remontem, potwierdzając wolę zakupu gruntu na

własność. Zgodnie z prawem
grunt będący drogą publiczną,
a taką jest właśnie ul. Skarbka
z Gór, nie może stać się własnością żadnego innego podmiotu niż
podmiot prawa publicznego,
w tym przypadku m.st. Warszawy. Co więcej właściciel nieruchomości zajętej pod drogę publiczną (czyli wspólnota) nie ma
prawa ograniczania dostępu do
niej. Dzielnica nadal jest gotowa
przystąpić do rokowań o nabycie
na rzecz miasta gruntu zajętego
pod ul. Skarbka z Gór. Środki na
ten cel są zabezpieczone w dzielnicowym budżecie. O postępach
w tej sprawie będziemy Państwa
informować w kolejnych numerach Czasu Białołęki.
Red.

bok skateparku przy ul. OdO
krytej pojawiła się niedawno
żółta tablica informacyjna – oznacza to, że długo oczekiwana budowa słynnej wieży dla „jerza”
nabiera realnych kształtów. Do
końca roku na miejscu tablicy stanie pierwsza w Polsce wieża lęgowa dla jerzyków – niewielkich,
przypominających jaskółki ptaków, które przylatują do naszego
kraju na przełomie kwietnia i maja, by wydać na świat swoje potomstwo. Jerzyki, choć na pierwszy rzut oka zdają się być małe
i niepozorne, są niezwykle interesującymi stworzeniami. Większość swojego życia spędzają
w locie – mogą wytrzymać w ten
sposób nawet 2-3 lata (tak, to nie
jest pomyłka). Lądują głównie
podczas okresu lęgowego. Przede
wszystkim stanowią jednak niezastąpioną broń w walce z uciążliwymi plagami meszek i komarów,
Dzielnica Białołęka

które są ich głównym pożywieniem. W ciągu doby jeden jerzyk
potrafi zjeść aż 20 tysięcy tych
krwiopijnych owadów.
Mimo że są to ptaki chronione,
w ciągu ostatnich 20 lat można zaobserwować znaczny spadek ich
populacji. Specyficzna budowa
nóg jerzyków sprawia, że mogą
one siadać wyłącznie na pionowych powierzchniach np. ścianach budynków. W okresie lęgowym chętnie zakładają gniazda
w szczelinach bloków mieszkalnych i pod dachami domów. Niestety coraz częściej, mimo przepisów budowlanych nakazujących
dostosowanie remontowania budynków do terminów lęgów ptaków, masowo zakleja się zakamarki z małymi jerzykami. W
związku z tym Urząd Dzielnicy
Białołęka wraz z Stołecznym Towarzystwem Ochrony Ptaków postanowiły zaangażować się w ini-

Z myślą o pasażerach korzystających z Międzynarodowego
Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie oraz
Mazowieckiego Portu Lotniczego w Modlinie Koleje Mazowieckie przygotowały ofertę
specjalną – „Bilet lotniskowy”.
Od 1 września na podstawie biletu w cenie 12 zł pasażerowie
mają możliwość przejazdu pociągami KM na trasie Warszawa Lotnisko Chopina – Modlin,
a także środkami komunikacji
miejskiej ZTM (autobusy, tramwaje, metro, SKM) w pierwszej
strefie biletowej przez 60 minut. Szczegółowe informacje na
stronie: www.mazowieckie.
com.pl.
SC
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Jerzyki kontra komary

Bilet
lotniskowy

cjatywę utworzenia specjalnych
bezpiecznych miejsc lęgowych,
przystosowanych do potrzeb tych
pożytecznych ptaków. Wieża, wybudowana według jednego z kilku
projektów wyłonionych w konkursie zorganizowanym rok temu
przez STOP, będzie miała na celu
zachęcenie jerzyków do gniazdowania, co jednocześnie sprawi,
że komary i meszki nie będą już

dla mieszkańców takim utrapieniem. Natomiast w okresie pozalęgowym wieża stanowić będzie
estetyczny element otoczenia dla
mieszkańców.
Osoby, które zainteresowane są
ochroną tych pięknych i pożytecznych ptaków, zapraszamy na stronę Stołecznego Towarzystwa
Ochrony Ptaków www.stop.most.
org.pl.
S.C.
www.bialoleka.waw.pl
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Białołęcki Dzień Seniora

ak co roku pod patronatem BurJOśrodka
mistrza Dzielnicy Białołeka,
Pomocy Społecznej
i Białołęckiego Ośrodka Kultury
odbędą się uroczystości związane
z Dniem Seniora. 25 października
2012 roku Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów i Inwalidów już po raz trzeci weźmie
udział w tych obchodach. Tegoroczne Dni Seniora będziemy obchodzić w roku szczególnym,
gdyż został on ogłoszony jako

„Rok Aktywności osób starszych
i solidarności międzypokoleniowej”. W uroczystościach związanych z Dniem Seniora zawsze
uczestniczą przedstawiciele władz
dzielnicy, Zarządu Głównego,
Okręgowego i Rejonowego, sponsorzy oraz emeryci z ośmiu kół terenowych PZERiI i organizacje
pozarządowe skupiające w swych
szeregach seniorów. Podczas gali
odbędzie się prezentacja założeń
programu działania, a w szczegól-

ności różnych form integracji i aktywizacji środowiska emeryckiego. Staramy się dotrzeć za pośrednictwem kół terenowych do
szerokich kręgów środowiska
emeryckiego. Dużym zainteresowaniem cieszy się realizacja Europejskiego Programu Żywnościowego, w ramach którego wspomagamy ludzi najbardziej potrzebujących pomocy materialnej.
W naszej działalności nie zapominamy o ważnej dziedzinie, jaką
jest zdrowie i właściwy styl życia.
W tym zakresie realizujemy
program „Senior Starszy Aktywniejszy”. Zaprezentujemy również
ofertę programową dotyczącą różnych form integracji i aktywizacji
ze szczególnym uwzględnieniem
działań o charakterze edukacyjnym, samopomocowym oraz
wprowadzanie innowacyjności
w działaniu.
W programie części oficjalnej
26 emerytów z zarządu i kół zostanie wyróżnionych pamiątkowymi dyplomami i upominkami
za działalność na rzecz naszego
środowiska. Uroczysta gala za-

kończy się występem zespołu
„TRIODEN”. W programie znajdą się piosenki między innymi
Hanki Ordonówny, Adama Astona i Toli Markiewiczówny.
Nasze koleżanki przygotowały
także prezentację strojów z lat
trzydziestych. Mamy nadzieję, że
obchody Dnia Seniora staną się
ważnym wydarzeniem dla środowiska emeryckiego naszej dzielnicy.
W imieniu Zarządu Oddziału
Rejonowego PZERiI pragnę serdecznie podziękować władzom
dzielnicy i sponsorom za zrozumienie oraz wspieranie działalności związku na rzecz ludzi potrzebujących pomocy nie tylko
materialnej ale także kontaktu
z drugą osobą.
Naszej działalności przyświecają przesłanie „SENIORZE, RENCISTO nie bądź sam”! i słowa ks.
Twardowskiego „Spieszmy się
kochać ludzi”.
Zarząd O/R BiałołękaPZERiI
Helena Szczech
Projekt otrzymał dotację z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy

Wspaniałe przedszkole
Dwa lata temu przeżywałam dylemat znany rodzicom – zapisać dziecko do przedszkola. Na
myśl o tym odżywały we mnie wspomnienia
z własnego dzieciństwa …
Mama przygotowywała mnie na ten dzień. Chodziłyśmy oglądać
bawiące się przedszkolaki, zapewniała, że będzie wspaniale, bo
będę bawić się i uczyć z dziećmi i miłymi paniami. Z dumą przymierzałam w domu obowiązkowy fartuszek. Jednak rozstanie
okazało się trudniejsze. Wyrwana z objęć mamy, zapłakana idę do
sali. Po chwili wjeżdża kocioł dymiącej zacierkowej. Kucharka
nalewa mi okazałą chochlę. Zacierka wielkości mojej piąstki z impetem wpada do talerza rozbryzgując mleko na mój śliczny fartuszek. Pani pakuje mi na siłę do ust kleistą breję. Zacierkowa
wymieszana ze łzami nie smakuje najlepiej… Czar pryska.
Nie chcę by moje dzieci tak wspominały przedszkole. Pełna lęku
wybieram Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 przy
ul. Strumykowej. Czas pokaże, iż był to doskonały wybór…
Z duszą na ramieniu wchodzę do sali. Witają nas uśmiechnięte
Ciocie i zaciekawione spojrzenia dzieci. Zbieram się na odwagę
i ryzykuję pytanie: – Czy mogłabym troszeczkę zostać? No to
pierwszy dzień – tłumaczę. Mogę zostać ile chcę – pada odpowiedź. Siadam i oto znów jestem na przedszkolnym krzesełku,
tylko w całkiem innej roli…
Wjeżdża śniadanie. Na półmiskach przybranych listkami zielonej sałaty leżą plasterki wędliny i sera w towarzystwie pomidorków. Dzieci wybierają, panie nakładają, robi się cichutko i tylko
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mi burczy w brzuchu. Wieczorem w domu, przy kolacji na
hasło „smacznego” moje maluchy odpowiadają „dzię-ku-jemy”. W kolejnych dniach zostaję krócej. Do końca roku szkolnego moje dzieci biegały na wyścigi od przedszkolnej furtki
do szatni. Szybka zmiana bucików, „Kocham cię” i już ich nie
ma.
Chciałabym podziękować Paniom Wychowawczyniom, Pedagogom Wspierającym i Paniom Pomagającym ubiegłorocznych grup: „ Biedronki” i „Kangurki”, a poprzednio grupy
„Smerfy”, Paniom Psycholog i Terapeutkom za to, dzięki ich
ciepłu, zrozumieniu moje dzieci zachowają w pamięci przedszkole jako miejsce, gdzie mogły radośnie odkrywać świat
i uczyć się podstaw życia w społeczeństwie. I na koniec wreszcie serdecznie dziękuję za wszystko Pani Dyrektor Ewie Kulikowskiej.
Mama Karolinki i Maksia

www.bialoleka.waw.pl
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Wielkie bieganie dla niepodległości
listopada zbliża się wielki11
mi krokami. Jeśli połknąłeś
biegowego bakcyla, to razem
z nami możesz uczcić to święto
w Biegu Niepodległości.
Zapraszamy pasjonatów sportowej rywalizacji i osoby lubiące
aktywnie spędzać czas. Jeśli nie
chcesz startować w biegu, przyjdź
pokibicować zawodnikom. Nic

tak dobrze nie robi jak gorący doping. W tym roku biegacze wystartują już po raz piętnasty. Tradycyjnie bieg odbędzie się na
terenach leśnych Choszczówki,
nieopodal klubu Dziki Zakątek.
Ruszamy punktualnie o godzinie
11.00 Wyznaczyliśmy 12 kategorii startowych, aby każdy – zarówno przedszkolak jak i senior –

miał równe szanse powalczyć
o nagrody, medale i dyplomy.
Każdy uczestnik oczywiście
otrzyma pamiątkową koszulkę
startową. Trzeba będzie na nią
nakleić numer startowy, który
otrzymamy po zapisie. Swój
udział można zgłaszać drogą emailową na adres: sportowy@
bos.waw.pl. Niezdecydowani bę-

dą mieli możliwość zapisania się
maksymalnie na 15 minut przed
startem swojej kategorii. Po biegu
zapraszamy na gorący posiłek,
który pozwoli uzupełnić stracone
kalorie.
Liczymy, że aura nam dopisze,
zatem do zobaczenia na trasie.
DN

Ruszyło Biegowe Grand Prix Białołęki

Amatorzy biegania z całej Warszawy i okolicznych miejscowości, podzieleni na m.in. przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz osoby
dorosłe, wystartowało na dystansach 100, 300, 500, 1000 oraz
6000 m.
Wśród zwycięzców należy wyróżnić triumfatorów biegu głównego (6 km) – Marka Omszańskiego z TRUCHTU Tarchomin
oraz Małgorzatę Szadurę z Grupy

Biegowej CHOTMO, którzy jako
pierwsi zdobyli komplet punktów
w całym GP Białołęki. Znakomicie zaprezentowała się też grupa
zawodniczek ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Legionowie, zajmując wszystkie czołowe lokaty
w swojej kategorii.
Organizatorzy czterech biegów
rozgrywanych w każdą z czterech
pór roku, tj. Urząd Dzielnicy, Białołęcki Ośrodek Sportu oraz stowarzyszenie SALUS, już teraz za-
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W październiku br. na terenie Lasku Henrykowskiego zapoczątkowany został cykl imprez biegowych pn. „Cztery pory roku” Biegowe Grand Prix
Białołęki – Jesień 2012.

praszają wszystkich chętnych do
udziału w kolejnym – Zimowym
biegu, który odbędzie się na prze-

łomie stycznia i lutego 2013 r.
Emocji z pewnością nie zabraknie.
Roman Stachurski

dokończenie ze str. 1
W środkowej części nekropolii
przy głównej alei znajduje się,
ufundowany w 1997 r. przez władze Białołęki, pomnik oraz jedenaście grobów żołnierzy VII Obwodu AK „Obroża”, którzy po
przeprawieniu się na lewy brzeg
Wisły polegli 21 września 1944 r.
w Kampinosie, w czasie walki
z Niemcami pod Polesiem Nowym. Co roku w rocznicę tych
wydarzeń pod pomnikiem upamiętniającym ich śmierć organizowane są uroczystości.
Niedaleko wejścia, w drugim
rzędzie od alejki równoległej do
ul. Mehoffera jest jeszcze jeden
grób z czasów wojny, ale nie jest
to jednak grób żołnierski. To
wspólna mogiła trzech dziewcząt,
które upamiętnia wyjątkową tragedię nie związaną z działaniami
okupantów. Trzy koleżanki – Teresa Figauzer, Wiesława Gorzkowska i Cecylia Kosiorek – poszły popływać 3 sierpnia 1943 r.
Tego dnia wszystkie utopiły się w
Wiśle. Miały po niespełna 15 lat.
W kwaterze 10 odnajdujemy
Dzielnica Białołęka

jeszcze jeden ślad tragicznych polskich losów. Jest to mogiła Pawła
Siudaka (1905-72), sekretarza premiera rządu RP na uchodźstwie,
Stanisława Mikołajczyka. W 1948 r.
wraz z innymi współpracownikami Mikołajczyka, został aresztowany przez władze PRL, a następnie w 1951 r. – po długotrwałych
przesłuchaniach i torturach – skazany na wieloletnie więzienie za
„szpiegostwo i dywersję” na podstawie spreparowanych oskarżeń.
Zwolniony na mocy amnestii w
1956 r., zamieszkał w Tarchominie i tu doczekał końca swoich dni.
Wśród innych mogił na tarchomińskim cmentarzu na uwagę
zasługują również liczne groby
kapłańskie, m.in. ks. prof. Wincentego Kwiatkowskiego – twórcy warszawskiej szkoły apologetycznej czy ks. Adama Szczepaniaka – więźnia obozu w Dachau,
proboszcza parafii Narodzenia
NMP w Płudach oraz zakonne:
Zgromadzenia Sióstr Rodziny
Marii w Płudach i na Białołęce
oraz Sióstr Służebniczek NMP,
a także grób Braci Dolorystów.
Opisując cmentarz przy Mehof-

fera nie sposób pominąć historii
miejscowej „białej damy”. Jej mogiła znajduje się w środkowej
części cmentarza, a grób zdobi
biała figura przedstawiająca wysmukłą kobiecą postać. Spoczywa
w nim „Krycha” zmarła w 1937 r.
po porodzie. Jej mąż jeszcze długo po pogrzebie przychodził na
cmentarz z gramofonem i odgrywał ukochanej żonie jej ulubione
melodie. Z mogiłą wiążą się opowieści o tym, że zmarła straszyła
dzieci po zmroku. Na ile było
w tym prawdy nie wiadomo, ale
faktem było, że w pobliżu grobu
znajdowała się bardzo głęboka
studnia z niską cembrowiną i rodzice w trosce o bezpieczeństwo
swoich dzieci straszyli je Krychą,
by nie kręciły się przy studni.
Cmentarz „na górce” od zawsze
był obecny w życiu mieszkańców
Białołęki. To właśnie tędy chodziło się z Henrykowa na religię
do kościoła św. Jakuba czy nad
Wisłę, tędy także wracało się na
skróty z zakupami ze sklepów
przy Modlińskiej. Tutaj dzieci
zjeżdżały na sankach, tu cała społeczność uczestniczyła w waż-

Mogiła Barbary
z Berlińskich Engelhart

nych wydarzeniach. Dlatego nie
da się opowiedzieć jego historii
w oderwaniu od zawiłych ludzkich losów, które pieczołowicie
przechowywane w pamięci stały
się nieodłącznym elementem historycznego dziedzictwa Warszawy.
Joanna Kiwilszo
Autorka serdecznie dziękuje
Państwu Hannie i Jerzemu Zarębom za podzielenie się wspomnieniami o tarchomińskim cmentarzu.
www.bialoleka.waw.pl
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Spotkanie z Herbertem
wieku interesujący się twórczością Herberta.
W części oficjalnej spotkania,
ku wielkiej radości zgromadzonych, siedemnastu nauczycieli
i dyrektorów szkół herbertowskich zostało uhonorowanych Medalem Komisji Edukacji Narodowej – najwyższym odznaczeniem
przyznawanym przez Ministra
Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. Wśród odznaczonych osób
była również dyrektor CV Liceum
Ogólnokształcącego – Elżbieta
Gęsina.
W czasie uroczystości został też
rozwiązany konkurs: Śródziemnomorskie inspiracje w twórczości
Zbigniewa Herberta.
Jak co roku, podczas zjazdu,
dla uczczenia pamięci poety zawartej w jego dziełach, uczestnicy przyglądają się bliżej jednemu
z dzieł Herberta. Tym razem tekstem przewodnim zjazdu była
„Jaskinia filozofów” – najwyżej

idź wyprostowany wśród tych co na kolanach
wśród odwróconych plecami i obalonych w proch…”
(Z. Herbert „Przesłanie Pana Cogito”)
Spotykają się raz w roku, ale
przesłanie Pana Cogito niosą na
co dzień. Mowa o szkołach, które
za swojego patrona przyjęły Zbigniewa Herberta, aby przekazywać
uczniom wartości zawarte w jego
dziełach.
W tym roku zjazd szkół herbertowskich odbył się już po raz
czternasty, tym razem w murach
CV Liceum Ogólnokształcącego.
Stowarzyszenie Klub Herbertowskich Szkół jest organizacją zrzeszającą szkoły noszące imię twórcy. W Polsce jest ich 18 i jedna
w Stanach Zjednoczonych. Misją
stowarzyszenia jest integracja
społeczności szkolnych wokół
osoby patrona i świata jego wartości zawartego w twórczości poe-

tyckiej poprzez organizację imprez kulturalnych o zasięgu ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym, propagujących twórczość
Herberta – między innymi corocznego zjazdu. Gośćmi zjazdu, poza przedstawicielami szkół noszących imię poety, byli między innymi żona autora oraz władze
Fundacji im. Zbigniewa Herberta.
W czasie uroczystości wykład
przybliżający przesłanie dramatu
„Jaskinia Filozofów” pt. „Dlaczego Sokrates Herberta był poetą?”
wygłosił dr hab. Jacek Kopciński
z Instytutu Badań Literackich
PAN, literaturoznawca i krytyk
literacki znany przede wszystkim
młodzieży jako autor podręczników do nauczania literatury XX

Elżbieta Gęsina
dyr. Liceum CV
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„Idź dokąd poszli tamci do ciemnego kresu
po złote runo nicości twoją ostatnią nagrodę

ceniony z jego dramatów, którego
wystawienia na scenie podjęła się
grupa teatralna z CV LO.
Zjazd zakończył się zapaleniem
zniczy i położeniem kwiatów na
grobie Zbigniewa Herberta, znajdującym się na warszawskich Powązkach.
AW

Słowem i dźwiękiem malowane
uż po raz trzeci na deskach BOK
Jtymzagości
zespół Kameleon, który
razem wyśpiewa nam receptę
na szczęście. Członkowie zespołu
(jak piszą o sobie na stronie internetowej www.muzykabezgranic.
pl) wyspecjalizowali się w „interpretatorskim mocno improwizowanym i wirtuozowskim stylu
akompaniamentu, jak i twórczemu wykonywaniu muzyki instrumentalnej. Punktem wyjścia
w działalności zespołu są autorskie aranżacje znanych kompozycji oraz nowe utwory polskich
kompozytorów. Kameleon wypracował własny system pracy, bazujący na prawdziwym akustycz-

nym brzemieniu instrumentów.
Nie stroni jednak od poszukiwań
nowych tonów.
Zespół tworzą artyści związani
ze Stowarzyszeniem Muzyka Bez
Granic, które zostało powołane do
życia dziewięć lat temu, przez
twórców skupionych wokół osoby Hadriana Filipa Tabęckiego.
Jak wskazuje nazwa organizacji,
łączy ona artystów – instrumentalistów, kompozytorów, aktorów,
pedagogów – otwartych na różne
gatunki muzyczne: od muzyki
klasycznej, poprzez jazz, aż do
muzyki rozrywkowej. Wśród celów, jakie realizują członkowie
stowarzyszenia są między innymi:

upowszechnianie muzyki w jej
wielorakiej formie i funkcji społecznej, wzbogacanie życia społecznego w estetyczne doznania
muzyczne czy propagowanie idei
muzyki jako uniwersalnego języka.
„Malarze słowa” to jeden z projektów stowarzyszenia, który przybliża publiczności twórców – poetów, tekściarzy, wykonawców;
dla których tekst, obok muzyki,
jest równoważnym nośnikiem
znaczeń. Każdy koncert z cyklu
„Malarze słowa” stanowi monografię jednego twórcy, którego
dzieła są osnową programu całego

koncertu. Wśród artystów, których twórczość posłużyła do „malowania słowem” znaleźli się między innymi: Czesław Niemen,
Agnieszka Osiecka, ks. Jan Twardowski oraz Anna German.
Wśród tych mistrzów są również
Kameleony, którzy w swoim dorobku mają piosenki, muzykę do
spektakli i filmów a nawet działania z pogranicza muzyki, teatru
i artystycznego eksperymentu.
Co usłyszymy tym razem, można się będzie przekonać już 18
listopada o godz. 19.00 (sala
BOK-u). Zapraszamy.
AW
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Kulturalny rozkład jazdy
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• 6 listopada 2012 godz. 8.15, Czytelnia Naukowa nr XX, ul. Vincenta van Gogha 1. Cyfrowa obróbka zdjęć bez tajemnic – bezpłatny kurs dla seniorów.
• 18 listopada 2012 godz. 19.00, Białołęcki Ośrodek Kultury, Malarze słowa „Szczęście wg Kameleonów” – V cykl koncertów. Odbiór bezpłatnych zaproszeń od dnia 24 października w Wydziale
Kultury dla Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, pok. 240 C,
tel. 22 51 03 104.
• 16 listopada 2012, godz. 19.30, „Białołęckie Spacery Fotograficzne ” – fotografia nocna, Miejsce spotkania: przystanek autobusowy przy ul. Picassa, Informacje i zapisy: skszubr@gmail.com,
www.sks-zubr.blogspot.com, tel. 691 286 789.
• 25 listopada 2012, godz.19.00, Parafia Rzymsko-Katolicka NMP
Matki Pięknej Miłości, ul. Myśliborska 100. Koncert towarzyszący
Integracyjnym Warsztatom Wokalnym „Cecyliada Wieczernik”.

www.bialoleka.waw.pl
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Kulturalna jesień w pełni

Kalendarium
imprez BOK

Tym, którzy jesiennym nostalgiom wychodzą naprzeciw, Białołęcki Ośrodek Kultury proponuje program
liryczny i dramatyczny, a osobom pragnącym sezonowym smutkom zrobić na przekór serwuje bogaty program komediowy.
Białołęckie
Zagłębie Teatralne
Niewątpliwie najważniejszym
wydarzeniem w najbliższym czasie będzie długo wyczekiwana
premiera Teatru na PrzeKur. W
jego zespole znaleźli się aktorzy,
których nazwiska znane są miłośnikom polskich filmów i seriali:
Rafał Mroczek, Jarosław Gruda,
Magdalena Mroszkiewicz. Na
scenie zobaczymy także opiekuna
debiutującej grupy – Piotra Wawra. „Łzy Manueli” powstały według scenariusza Magdaleny
Mroszkiewicz, a wyreżyserowała
je Katarzyna Krakowiak. Komedia ukazuje troje Aktorów i Reżysera podczas realizacji kolejnych
odcinków telenoweli. Sceny z planu filmowego przeplatają się z zabawnymi sytuacjami z życia artystów. Oszczędna w formie, za to
zagrana z farsowym rozmachem
sztuka, wprowadzi w dobry nastrój wielbicieli nie tylko polskich, ale i wenezuelskich seriali!
Zanim jednak nad białołęcką
sceną zabłysną gwiazdy ekranu
niejeden jesienny wieczór umilą
naszej publiczności dobrze znane
zespoły. Pod koniec października
aktorzy Teatru 13 zaproszą na
„Kruma” izraelskiego dramaturga
Hanocha Levina. Sztuka ukazuje
dramatyzm i komizm zwykłego
życia, odsłania straszne i śmieszne
strony ludzkiego losu.
W pierwszy weekend listopada
CoMeta przypomni „Wesele
u drobnomieszczan” – rzadko grane w Polsce dzieło mistrza dramaturgii niemieckiej Bertolda
Brechta.

27.10., godz. 18.00
28.10., godz. 18.00
Hanoch Levin „Krum”
Zespół Teatru 13, reż. Jolanta
Sikorska.
Wstęp wolny, obowiązuje
rezerwacja miejsc

Kompania Teatralna Mamro
pokaże natomiast miniaturę teatralną pt. „Grupa Laokoona” według dramatu Tadeusza Różewicza
oraz „Kolację na cztery ręce” Paula Barza – historię spotkania
dwóch najwybitniejszych muzyków baroku: Jana Sebastiana Bacha i Jerzego Fryderyka Haendla.
Tradycyjnie pod koniec listopada podczas Festiwalu Teatrów
Amatorskich „Garderoba Białołęki” BOK będzie gościł najlepsze
niezawodowe zespoły teatralne
z całej Polski. Przez dwa dni prezentowane i oceniane będą przedstawienia, które nieczęsto goszczą
na warszawskich scenach.
Adam Strug gościem
Białołęckiej Sceny
Estradowej
Adam Strug jest laureatem
wszystkich ważniejszych konkursów wokalnych w Polsce. Mieszka i tworzy na Białołęce. Podczas
koncertu w BOK artysta wykona
piosenki z tegorocznego solowego
albumu „Adieu”. Krążek od razu
zyskał uznanie krytyki i słuchaczy, a samemu artyście przyniósł
nominację do Nagrody Koryfeusz
Muzyki Polskiej w kategorii Osobowość Roku. Usłyszymy utwory
liryczne, orientalne i minimalistyczne, a specjalnie dla białołęckiej
publiczności Strug zaśpiewa piosenki ze stworzonego przez siebie
„repertuaru tarchomińskiego”.
Składają się nań części, których
akcja rozgrywa się między Żeraniem a Jabłonną. Towarzyszyć
mu będą wybitni instrumentaliści:
znany jazzowy perkusista Frank
Parker, multiinstrumentalista Ja-

nusz Prusinowski, kontrabasista
i producent płyty Marcin Pospieszalski. Na trąbce zagra Szczepan
Pospieszalski, a na klarnecie i fletach drewnianych – Michał Żak.
Sekcję współtworzą także Wojtek
Lubertowicz (bębny orientalne)
i Piotr Piszczatowski (baraban).
Białołęcka Scena dla Dzieci
Przed nami kolejna bajka z cyklu edukacyjnych koncertów pt.
„W Królestwie Muzyki”. Tym
razem w muzycznej krainie będą
się działy dziwne rzeczy. Zniknie
tron, Dama Dworu Pauza nie będzie potrafiła zagrać na fortepianie ani jednej nuty, zawsze wesoły
i pogodny Paź Trylik stanie się
markotny, smutny i ospały, a zewsząd będą dochodziły jakieś dziwne dźwięki... Zapraszamy dzieci
wraz z rodzicami na pełen magii
spektakl „Czary mary”, w którym
w roli Czarodzieja Tona wystąpi
zawodowy iluzjonista.
BOK

3.11., godz. 18.00
4.11., godz. 18.00
Bertold Brecht „Wesele
u drobnomieszczan”
Teatr CoMeta, reż. Aneta
Muczyń.
Wstęp wolny, obowiązuje
rezerwacja miejsc
10.11., godz. 18.00
„Grupa Laokoona” wg Tadeusza Różewicza i „Kolacja na
cztery ręce” Paula Barza
Kompania Teatralna Mamro,
reż. Grzegorz Reszka.
Wstęp wolny, obowiązuje
rezerwacja miejsc
11.11., godz. 18.00
Wiktor Mereżko „Salka myśliwska”
wg sztuki „Stół dla kobiet
w sali myśliwskiej”
Teatr Akt-em, reż. Żanna
Gierasimowa.
Wstęp wolny, obowiązuje
rezerwacja miejsc
17.11., godz. 18.00
POLECAMY!
Koncert Adama Struga
„Adieu”.
Bilety: 30 i 20 zł

Czary mary

18.11., godz. 13.00
Białołęcka Scena dla Dzieci
„Czary mary” z cyklu
„W Królestwie Muzyki”
scen. i reż. Ewa Szawłowska.
Bilety: 15 zł

Dzielnica Białołęka

24–25.11., od godz. 9.00
do godz. 21.00
XIV Festiwal Teatrów Amatorskich „Garderoba Białołęki”.
Wstęp wolny

www.bialoleka.waw.pl

Tekst i zdjęcia: BOK

Foto Jacek Zembrowski

19.11., godz. 20.00
„Łzy Manueli” Magdaleny
Mroszkiewicz,
Teatr na PrzeKur, reżyseria
i adaptacja tekstu – Katarzyna
Krakowiak, asystent reżysera –
Piotr Wawer Występują: Magdalena Mroszkiewicz, Jarosław
Gruda, Rafał Mroczek, Piotr
Wawer
Wstęp wolny, obowiązuje
rezerwacja miejsc
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