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RADOŚĆ
Z ŻYCIA SCENOGRAFA 
CZYLI WAWER 
NA FILMOWO
O tym że w Wawrze można się 
zakochać na dobre oraz o tym, 
jak to się stało, że kręcenie scen 
do serialu “Rodzina Zastępcza” 
zostało przeniesione do Wawra na 
ponad 11 lat. 

MARYSIN WAWERSKI
ŚLUBUJĘ UROCZYŚCIE
Komentarz powyborczy z punktu 
widzenia mieszkańców Marysina 
Wawerskiego. Czy władze naszej 
dzielnicy podniosą w tej kadencji 
standardy, nie zawiodą oczekiwań 
i  pochylą się także nad troskami 
i kłopota mi mieszkańców osiedla 
Marysin?

WAWERSKIE SPRAWY
BRZEMIĘ WSPÓŁ-
ODPOWIEDZIALNOŚCI
Koalicja większościowa w Radzie 
Dzielnicy Wawer to nowe 
otwarcie, które jest szansą na 
korektę dotychczasowej polityki 
i sposobu działania dzielnicy, 
a także postawienia na pierwszym 
miejscu nowych tematów.
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Nie zabierajcie nam stacji kolejowej!
INWESTYCJA. W ramach modernizacji linii kolejowej nr 7 planowane jest przesunięcie stacji kolejowej Warszawa - Wawer 
o kilkaset metrów. Wielu mieszkańców się na to nie zgadza - zbierane są podpisy pod petycją w tej sprawie. 3

SPOŁECZEŃSTWO
PSZCZOŁY 
- MOJA INSPIRACJA
Pszczelarstwo to 
odpowiedzialność i nieustająca 
przygoda, którą można rozpocząć 
w każdym wieku i miejscu. 
Przekonujemy o tym na 
przykładzie pasieki w ogródku 
w Aninie.4

HISTORIA
SPRAWIEDLIWY WÓJT 
GMINY WAWER
Stanisław Krupka w 1939 roku 
został wybrany na wójta gminy 
Wawer. Funkcję tę pełnił przez 
całą okupację. W grudniu 
1939 należał do nielicznych 
zatrzymanych przez Niemców, 
którzy uniknęli egzekucji.
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OŚWIATA
NAUCZYCIEL 
NA MEDAL
W placówkach oświatowych na 
terenie dzielnicy Wawer  
pracują charyzmatyczni  
i kreatywni nauczyciele. Dwoje 
z nich uzyskało świetny wynik 
w ogólnomiejskim konkursie 
„Nauczyciel na medal”.
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INWESTYCJA
ZAPOMNIELI 
PODŁĄCZYĆ LATARNIE
Do dnia dzisiejszego nie 
święcą latarnie na nowym 
ciągu komunikacyjnym, 
łączącym osiedle Sadul i osiedle 
Międzylesie, którego budowa 
zakończyła się już wiele miesięcy 
temu.

15

ŚWIDERMAJERY
WILLA 
KAZIMIERÓWKA
W ramach cyklu publikacji 
zawierających akwarele 
wawerskich świdermajerów 
prezentujemy willę Kazimierówka 
- jednopiętrowy dom drewniany 
w Aninie z charakterystycznymi 
werandami.

fot. Rafał Czerwonka
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projektowania dla wszystkich 
odcinków sieci wodociągowej 
i  kanalizacyjnej ujętych w  aktual-
nym planie inwestycyjnym spółki 
MPWiK. Otrzymaliśmy w  tym 
zakresie zapewnienie, że nastąpi to 
w ciągu najbliższych kilku miesię-
cy. To powinno zdecydowanie 
zintensyfikować rozwój infrastruk-
tury podstawowej, tak oczywistej 
w  wielu miasteczkach i  wioskach. 
Zobowią zaliśmy się także wspól-
nie, już jako koalicja, do przedsta-
wienia kolejnych propozycji opty-
malizacji działań w  tym zakresie. 
Jedną z  tych propozycji, uzgod-
nioną już teraz, jest opracowanie 
mapy dzielnicy, która w  czytelny 
sposób będzie prezentować ureal-
nione terminy powstania poszcze-
gólnych odcinków sieci wodo-
ciągowej i  kanalizacyjnej wraz ze 
wskazaniem na jakim aktualnie 
etapie znajduje się dana inwestyc-
ja komunalna. Każdy mieszkaniec 
będzie mógł dzięki temu obser-
wować postęp w  realizacji tych 
podstawowych mediów do jego 
posesji.
Najtrudniejszym do uzgodnienia 
w koalicyjnych rozmowach obsza-
rem były sprawy związane z ładem 
przes trzennym. Od samego począt-
ku uzgodnień postulowaliśmy 
wzię cie w  całości odpowiedzial-
ności za ten obszar w celu ochro-
ny istniejącej tkanki miejskiej oraz 

Zdecydowanie łatwiej jest stać 
z  boku i  wytykać błędy. Prościej 
jest też wskazywać problemy do 
rozwiązania niż samodzielnie je 
rozwiązywać. Wzięcie na swoje 
barki jakiejkolwiek odpowiedzial-
ności wiąże się zawsze z  pracą, 
obowiązkami, dodatkowymi ko-
sztami i  ryzykiem. Nie każdy ma 
na to ochotę - w dzisiejszych cza-
sach coraz częściej wybierana jest 
łatwizna i ignorancja.
Jako Stowarzyszenie Razem dla 
Wawra bezpośrednio po wyborach 
samorządowych, świadomie, choć 
nie bez obaw, podjęliśmy rozmowy 
o  współpracy z  Koalicją Obywa-
telską. Nie odrzuciliśmy oferty st-
worzenia większościowej koalicji 
w  Radzie Dzielnicy Wawer mając 
wiedzę o tym jak wiele jest jeszcze 
w Wawrze do zrobienia i jak bardzo 
potrzebne są tutaj ręce do pracy. 
Mając zatem do wyboru realny 
wpływ i  szansę na kształtowanie 
dzielnicy Wawer lub przy glądanie 
się z  boku i  wytykanie błędów 
rządzącym, wybraliśmy pracę 
w  pierwszym szeregu i  wzię cie 
współodpowiedzialności za rozwój 
naszej dzielnicy. Zawsze zresztą 
czuliśmy się współgospodarzami 
dzielnicy, a  teraz powinna za tym 
iść również nieco większa spraw-
czość.
Od początku koalicyjnych rozmów 
mieliśmy kilka twardych postu-
latów warunkujących współpracę.
W  zakresie zapewnienia dostępu 
mieszkańcom Wawra do pod-
stawowych mediów, takich 
jak wodociąg czy kanalizacja 
uznaliśmy, że na początku niez-
będne jest ropoczęcie procedur 
administracyjnych oraz samego 

WAWERSKIE SPRAWY. Od redaktora naczelnego.

Brzemię współodpowiedzialności
zapewnienia zrównoważonego 
rozwoju urbanistycznego Wawra. 
Udało nam się w tym względzie os-
tatecznie porozumieć, co skutko-
wać będzie między innymi tym, że 
w  kompetencjach i  bezpośrednim 
nadzorze wiceburmistrza ze stro-
ny Razem dla Wawra znajdować 
się będzie Wydział Architektury 
i  Budownictwa Urzędu Dzielnicy 
Wawer. Ponadto przeprowadzony 
zostanie audyt pracy tego wydzia-
łu, ogłoszony zostanie konkurs 
na jego naczelnika, a  także prze-
prowadzona zostanie kontrola wy-
branych decyzji administracyjnych 
związanych z  wydaniem decyzji 
o  warunkach zabudowy i  pozwo-
leniu na budowę. Ujednoli cona 
zostanie także interpretacja 
współczynników planistycznych 
i  podstawowych definicji i  para-
metrów zagospodarowania terenu. 
Razem z  koalicjantem będzie-
my też dążyć do jak najszybszego 
uchwalenia planów miejscowych 
obejmujacych dzielnicę Wawer.
Zgodziliśmy się również co 
do potrze by pilnej koordy-
nacji poczynań zmierzających 
do przeciwdziałania smogowi 
w dziel nicy Wawer. W praktyce ma 
to być reali zowane m.in. poprzez 
powołanie dedykowanego zespołu 
koordynującego w  tym zakresie, 
składającego się z  odpo wie dzial-
nych jednostek i strony społecznej.

RAFAŁ CZERWONKA
r.czerwonka@gazetawawerska.pl

Zgodziliśmy się również co do 
tego, że potrzebny jest konkretny 
plan rozbudowy ścieżek rowe-
rowych i infrastruktury rowerowej, 
takiej jak parkingi rowerowe, dla 
zbudowania ogólnodzielnicowego 
systemu dla komunikacji rowe-
rowej. Priorytetem mają być drogi 
dla rowerów w ramach wschodniej 
nitki ul. Patriotów oraz jej połącze-
nia z drogą dla rowerów w ul. Wał 
Miedzeszyński.
Przeprowadzony zostanie także 
przegląd otoczenia placówek oś-
wiatowych pod kątem organi zacji 
i  bezpieczeństwa oraz estetyki 
i zieleni miejskiej. Tutaj rozwiąza-
nia dopiero będą wypracowywane 
z  udziałem zainteresowanych 
stron, w tym strony społecznej.
Tych uzgodnień jest więcej, cho-
ciaż mamy świadomość, że wszys-
tkiego nie da się ustalić z  góry. 
Stąd najważniejsze na tym etapie 
są deklaracje woli współpracy po 
obydwu stronach i  to, że jesteśmy 
w dużej mierze spójni w kwestiach 
programowych. To czy bedziemy 
potrafili współpracować i  zgadzać 
się ze sobą w  poszczególnych 
kwestiach pokażą nadchodzące ty-
godnie i miesiące.
Rozmowy koalicyjne i  poszcze-
gólne ustalenia sfinalizowane 
zostały wyborem nowego Zarzą-
du Dzielnicy na sesji Rady Dziel-
nicy Wawer w  dniu 3 grudnia br. 
Wiceburmistrzem z  ramienia 
Stowarzyszenia Razem dla Wawra 
został Jacek Wiśnicki. Znam Jac-
ka już od jakiegoś czasu i  mogę 
zapewnić, że ma mnóstwo po-

mysłów, szybko się uczy i z pewno-
ścią będzie Państwa pozytywnie 
zaskakiwał.
Uzgodnioną koalicję traktuje-
my jako nowe otwarcie w  dziel-
nicy Wawer, które jest szansą na 
korektę dotychczasowej polity-
ki i  sposobu działania dzielnicy, 
a także postawienia na pierwszym 
miejscu nowych tematów, takich 
jak dbałość o  ład przestrzenny, 
uzupełnienie infrastruktury pod-
stawowej czy walka ze smogiem. 
Chcemy wcielać w  życie nasze 
idea ły, z  którymi szliśmy do wy-
borów samorządowych, zwłasz-
cza w  zakresie zieleni i  ładu 
przestrzennego. Możemy być 
i  będziemy wierni naszym ide-
ałom, bo działalność samorządowa 
to nie jest dla nas być albo nie być 
- to dla nas przede wszystkim pasja 
i zatroskanie o dobro wspólne.
Nasze zobowiązania oznaczają, 
że czeka nas dużo pracy. Wierzę 
w  to, że brzemię współodpowie-
dzialności za Wawer, które pode-
jmujemy, przyniesie, przynaj mniej 
po pewnym czasie, satysfakcję 
i  poczucie dobrze spełnionego 
obowiązku.

Dziennikarze i stali współpracownicy:
Jan Andrzejewski, Ineza Bodył-Plaskota, Małgorzata Gutowska-Adamczyk, 
Piotr Grzegorczyk, Anna Miara, Michał Mroziński, Bartosz Mróz, Olga 
Pasierbska, Anna Sajkowska, Krzysztof Sokołowski, Jacek Wiśnicki
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Nie zabierajcie nam stacji kolejowej!

Kilkanaście tygodni temu spółka 
PKP PLK zapowiedziała że chcia-
łaby przesunąć peron stacji kole-
jowej Warszawa-Wawer o około 
400 metrów. Nowe perony wraz 
z przeniesioną zabytkową wiatą 
przystankową miałyby się znaleźć 
pod wiaduktami ciągu drogowego 
Płowiecka - Czecha. Nie zgadza się 
na to wielu mieszkańców dzielni-
cy, a w szczególności mieszkańców 
osiedla Wawer. Wraz ze Stowarzy-
szeniem Razem dla Wawra rozpo-
częli zbiórkę podpisów pod petycją 
w sprawie odstąpienia od przeno-
szenia peronów tej stacji. Przedsta-
wiamy poniej główne argumenty 
organizatorów petycji.
Linia kolejowa nr 7, przechodząca 
przez całą długość dzielnicy Wa-
wer, stanowi kręgosłup komunika-
cyjny tej dzielnicy, a kursujące na 
niej pociągi komunikacji miejskiej 
i podmiejskiej stanowią podstawo-
wy środek komunikacji dla ogrom-
nej rzeszy mieszkańców tej części 
Warszawy. Projektowane rozwią-
zania w ramach przygotowywanej 
modernizacji przedmiotowej linii 
kolejowej ukształtują warunki ko-
munikacyjne w dzielnicy Wawer 
na dziesiątki lat – stąd tak ważne 
jest ich dokładne przeanalizowanie 

INWESTYCJA. Kontrowersje w sprawie modernizacji linii kolejowej nr 7 na terenie dzielnicy Wawer.

oraz skonsultowanie z mieszkań-
cami - opowiadają autorzy petycji.
Według inicjatorów akcji likwi-
dacja stacji kolejowej Warszawa 
- Wawer w obecnym miejscu i jej 
przeniesienie pod wiadukt drogo-
wy w ciągu ulic Płowieckiej i Bro-
nisława Czecha poważnie utrudni 
korzystanie z usług przewoźników 
na linii kolejowej nr 7 wielu pasa-
żerom. W bezpośrednim zasięgu 
aktualnej lokalizacji stacji kolejo-
wej Warszawa-Wawer znajduje się 
osiedle Wawer zamieszkane przez 
niespełna 4 tysiące mieszkańców 
oraz osiedle Anin zamieszkane 
przez ponad 5 tysięcy mieszkań-
ców. Tak znaczne odsunięcie stacji 
od stosunkowo gęsto zamieszkanej 
części dzielnicy Wawer jest nie-
uzasadnione z punktu widzenia 
dostępności tej stacji dla jak naj-
szerszego grona aktualnych i przy-
szłych użytkowników.
Ponadto okolice nowej, propono-
wanej lokalizacji stacji Warszawa-
-Wawer są zdecydowanie mniej 
zaludnione, a także nie mają duże-
go potencjału inwestycyjnego jeśli 
chodzi o nową zabudowę miesz-
kaniową. Oznacza to, że nowa 
lokalizacja peronu kolejowego 
zmniejszyłaby dostępność oferty 
komunikacji miejskiej dla miesz-
kańców Wawra, a przekonywanie 
mieszkańców do korzystania z 
miejskiego transportu publicznego 

RAFAŁ CZERWONKA
r.czerwonka@gazetawawerska.pl

KREDYTY 
Międzylesie

KREDYTY MIĘDZYLESIE
ul. ŻEGAŃSKA 11

WARSZAWA- MIĘDZYLESIE

•	 KREDYTY
•	 POŻYCZKI
•	 CHWILÓWKI
•	 FIRMOWE

TEL. 889-186-911

dla budżetówki- KAŻDA decyzja 
jest pozytywna!!!

NOWE BIURONOWE MOŻLIWOŚCI

poprzez realizację węzła przesiad-
kowego miałoby zupełnie odwrot-
ny skutek.
Przesunięcie peronu stacji Warsza-
wa - Wawer pod wiadukt drogowy 
w ciągu ulic Płowieckiej i Bronisła-
wa Czecha oznaczałoby także jego 
znaczne odsunięcie od stosun-
kowo niedawno wybudowanego 
parkingu samochodowego Parkuj 
i Jedź, co w dużej mierze zniechę-
całoby kierowców samochodów do 
przesiadania się do komunikacji 
miejskiej oraz zniwelowałoby do-
tychczas poczyniony wysiłek inwe-
stycyjny w tym miejscu.
Autorzy petycji podkreślają, że ar-
gument związany z tym, iż nowa 
lokalizacja peronu kolejowego 
umożliwi realizację rzekomo po-
trzebnego węzła przesiadkowego 
nie został poparty przeprowadze-
niem jakiekolwiek analizy z tym 
związanej. W opinii mieszkańców 
wysoce wątpliwe jest zapotrzebo-
wanie na możliwość przesiadania 
się w tym miejscu oraz pozorne 
udogadnianie w ten sposób dojaz-
du do przychodni zdrowia znaj-
dującej się przy ul. Józefa Strusia. 
Po przeniesieniu peronu w nowe 
miejsce nie będzie także możliwo-
ści swobodnego przesiadania się 
pomiędzy autobusami kursujący-
mi ulicą Widoczną, a pociągami, 
które zdarza się, że są odwoływane 
lub mają opóźnienia. Nie bez zna-
czenia jest fakt tego, że planowany 
węzeł przesiadkowy służyłby głów-
nie tym pasażerom komunikacji 
miejskiej, którzy tranzytowo prze-
jeżdżają przez dzielnicę Wawer. 
W bezpośredniej okolicy obecnej 
lokalizacji stacji kolejowej War-
szawa – Wawer powstały ponadto 
punkty usługowe obsługujące pa-
sażerów, takie jak sklepy i kawiar-
nie, których istnienie po likwidacji 
stacji kolejowej mogłoby okazać 
się nieopłacalne. W nowej, pro-
ponowanej lokalizacji przystanku 
kolejowego nie ma takich punktów 
usługowych. 
Jednoczesna likwidacja przejścia 
podziemnego w miejscu obecnej 
stacji kolejowej spowodowałaby, 
że tory kolejowe stałyby się tutaj 
barierą dla komunikacji pieszej, 
co utrudniłoby między innymi 
dojście do wielkopowierzchnio-
wego sklepu znajdującego się po 
wschodniej stronie torów kolejo-
wych. 
Przenoszenie stacji kolejowej War-
szawa-Wawer jest nieuzasadnione 

również z historycznego punktu 
widzenia. Istniejące przejście pod-
ziemne przy aktualnej lokalizacji 
stacji jest częścią tożsamości dziel-
nicy Wawer, związanej z tragicz-
nymi wydarzeniami w 1939 roku. 
Sam budynek stacji kolejowej, 
istniej ący od lat 50-tych ubiegłego 
wieku, również mógłby docelowo 
służyć celom publicznym, czemu 
sprzyjałoby bezpośrednie sąsiedz-
two stacji kolejowej.
Autorzy petycji przekonują, że po-
wyższe argumenty przesądzają o 
tym, że przesunięcie peronu jest 
nieuzasadnione ekonomicznie. 
Zakres prac związanych z likwi-
dacją i odtworzeniem w nowym 
miejscu peronu przystankowego 
wraz z zabytkową wiatą przystan-

kową byłby niewspółmiernie duży 
w stosunku do przypuszczalnych 
korzyści. W kwestii umożliwienia 
pasażerom przesiadania się po-
między komunikacją kolejową, a 
komunikacją autobusową wystar-
czyłaby realizacja odpowiedniego 
dojścia do wiaduktów drogowych 
z obecnej lokalizacji peronu przy-
stankowego. 
Według wielu mieszkańców naj-
większym problemem jest to, że re-
alizacja tak znacznej ingerencji w 
infrastrukturalną tkankę dzielnicy 
Wawer odbywa się bez konsultacji 
z mieszkańcami. Na dzień dzisiej-
szy świadomość pomysłu prze-
niesienia peronów stacji kolejowej 
Warszawa-Wawer w nowe miejsce 
jest wśród mieszkańców znikoma. 

Stacja kolejowa Warszawa - Wawer
fot. Rafał Czerwonka

Obecna i planowana lokalizacja stacji Warszawa - Wawer
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MARYSIN WAWERSKI. Komentarz powyborczy z punktu widzenia mieszkańców Marysina Wawerskiego.

Ślubuję uroczyście
Dotychczas władze nie wykazy-
wały większego zainteresowa-
nia nawiązaniem dobrych relacji 
z  radą osiedla Marysin Północny, 
a wydawałoby się, że to naturalny 
kanał komunikacji i wiedzy o rze-
czywistych problemach miesz-
kańców. Mieszkańcy oczekują, aby 
Zarząd Dzielnicy doceniał opi-
nie rad osiedlowych konsultując 
z  nimi zwłaszcza projektowanie 
lokalnego budżetu. Przy odro-
binie wysiłku, dobrym zwycza-
jem mogłyby się stać regularne 
spotka nia np. burmistrza z radami 
osiedlowymi w trakcie konsultacji 
wydatków budżetowych na kolej-
ne lata, ponieważ dopuszczenie 
mieszkańców do dyskusji po głoso-
waniu nad kształtem budżetu nie 
ma większego sensu (to tak, jakby 
po ślubie pytać małżonków o  to, 
czy w  ogóle chcieli brać ślub). Bo 
to przecież przedstawiciele miesz-
kańców powinni mieć wpływ na 
to, co dotyczy wawerskich osied-
li. Podpisana aktualnie Deklara-
cja Programowa, uzgodniona 
pomiędzy Koalicją Obywatelską 
i  Razem dla Wawra, zakłada za-
proszenie rad osiedlowych do dys-
kusji nad wypracowaniem nowej 
formuły funkcjonowania rad, co 
mogłoby poprawić współpracę 
z  dzielnicą i  zwiększyć szanse na 
szybkie i skuteczne rozwiązywanie 
problemów Marysina.
Obserwuję dotychczasowy sposób 
zarządzania w  Marysinie - brak 
inwestycji, zaniedbane chodni-
ki, kulejący transport. Od pew-
nego czasu z   zainteresowaniem 
przyglądam się działaniom Rady 
Osiedla Marysina Północnego, 
która słusznie zwraca uwagę na 
priorytetowe „sprawy do załatwie-
nia” w  obecnej kadencji samorzą-
du:

 ■ Po pierwsze rada osiedla ws-
kazuje na absolutną konieczność 
konsultacji społecznych w spra wie 
decyzji o  warunkach zabudowy 
bloku komunalnego przy Korko-
wej 119/123.

 ■ Po drugie rada osiedla po raz 
kolejny przypomina włodarzom 
o fatalnej komunikacji autobusowej 
- chodzi głównie o  linię 115, dla 
której czas oczekiwania na mary-
sińskim przystanku w  kierunku 
Międzylesia to ponad 2 godziny! 
(tylko szczęśliwcy potrafią śledzić 
aktualną trasę autobusu za pomocą 
aplikacji). W soboty i niedziele li-
nia 115 nie kursuje. Autobusy linii 
305 jeżdżą zbyt rzadko (co godzi-

„Wierny Konstytucji i  prawu 
Rzeczypospolitej Polskiej, ślubu-
ję uroczyście obowiązki radnego 
sprawować godnie, rzetelnie 
i  uczciwie, mając na względzie 
dobro mojej gminy i  jej miesz-
kańców”. Takie ślubowanie złożyli 
nowo wybrani radni. 
Czy władze naszej dzielnicy pod-
niosą w tej kadencji standardy i tym 
samym spełnią przedwyborcze 
obietnice, nie zawiodą oczekiwań, 
pochylą się nad troskami i kłopota-
mi mieszkańców zwłaszcza Mary-
sina? Jaką naprawdę moralnością 
będą się kie rować i czy zamierzają 
faktycznie czynić dobro? Co zro-
bi posiadający władzę urzędnik 
w  sytuacji dylematu moralnego? 
Lawrence Kholberg - profesor 
psychologii z  Harvard Universi-
ty - wyróżnił trzy stadia rozwoju 
moralnego człowieka. 
Pierwsze, kiedy to treść moral-
ną określa zwrot: „dobre jest to, 
co służy interesom własnym jed-
nostki”- co wyraża egocentryzm 
dziecka zawarty w  haśle „moral-
ność to troszczenie się o  siebie 
samego”. Drugie to konformizm, 
kiedy moralność oznacza robienie 
rzeczy, za które jest się lubianym, 
a także uznanie, że dozwolone jest 
to, co jest zgodne z prawem. I nie 
byłoby w  tym nic dziwnego, lecz 
wchodząc na trzecie, najwyższe 
stadium, staje się jasne, że to prawa 
człowieka są ważniejsze od innych 
praw, a prawo tworzy się po to ,aby 
ochraniać niż ograniczać swo-
body jednostki i  jeśli to koniecz-
ne, można i  należy je zmieniać. 
Prawo, które szkodzi społeczności 
jest krzywdzące nawet jeśli jest 
„legalne”. Idąc jeszcze wyżej w hi-
erarchii rozwoju moralności przyj-
muje się, że zasady moralne takie 
jak na przykład sprawiedliwość 
i  poszanowanie godności czło-
wieka znajdują się ponad prawem. 
Badacze szacują, że 75% ludności 
świata znajduje się w  pierwszym 
i drugim stadium.

nę), a prowadzą przecież do strate-
gicznego miejsca jakim jest przy-
chodnia na ulicy Strusia. „Jeszcze 
do przychodni to jakoś człowiek 
wyjdzie i  najwyżej jest wcześniej 
tą godzinę, ale z powrotem to już 
ciężko” - skarży się pani Teresa, 
mieszkanka Marysina - „przys-
tanek powrotny jest daleko i nawet 
jak się do niego dojdzie to potem 
trzeba długo czekać, więc wracam 
na piechotę, a  jak człowiek stary 
i  chory to z  sił opada”. Jak infor-
mowałam w  artykule „Przewlekłe 
sprawy Marysina” (GW/10/2018 ) 
do dziś nie podjęto oczekiwanych 
przez mieszkańców działań. Na 
pismo RO z 21.11.2017r w spra wie 
zmian w  komunikacji miejskiej 
dyrektor ZTM Andrzej Franków 
28.12.2017r. odpisał, że prze-
prowadza konsultacje z  Urzędem 
Dzielnicy, a  urząd od tego czasu 
milczy. Nowy Zarząd Dzielnicy 
i  komisje rady zamierzają prze-
prowadzić analizę sieci transportu 
publicznego i opracować wielolet-
ni plan rozwoju. Proponowałabym 
jeszcze zaprosić do tej rozmowy 
rady osiedlowe, gdyż są bogatym 
źródłem informacji przekazy-
wanych bezpośrednio przez miesz-
kańców, a  to oni najlepiej wiedzą 
jakie są ich potrzeby. Moje pytanie 
brzmi: kiedy realnie nastąpi popra-
wa funkcjonalności komunikacji 
w Marysinie?

 ■ Po trzecie: palącą potrzebą jest 
konieczność zwiększenia liczby 
miejsc parkingowych na osied-
lu. Marysin się rozrasta za sprawą 
nowopowstających budynków 
wielorodzinnych, a  parkingów 
nie przybywa. Trudno znaleźć 
rozwiązanie satysfakcjonujące 
wszystkich, ale może znalazłyby 
się miejsca na działkach miej-
skich w  Marysinie na dodatkowe 

miejsca postojowe? Deklaracja 
Programowa przewiduje pod-
jęcie działań mających na celu 
uporządko wanie parkowa nia, 
bezwzględne egzekwowanie obo-
wią zku projektowania ogólno-
dostępnych miejsc parkingowych, 
a  także przeanalizowanie możli-
wości wdrożenia płatnych stref 
długotrwałego parkowania w cen-
trach osiedli. Zapowiada także 
walkę z nielegalnym parkowa niem. 
Wydaje się, że to właśnie brak mie-
jsc par kingowych „zmusza” ludzi 
do nielegalnego parkowania.
Zaniedbań na Marysinie 
jest bardzo wiele. Sprawy 
nierozwiązane - brak kanalizacji 
deszczowej, brak planów zagos-
podarowania przes trzennego - 
wciąż będą nam uprzykrzać życie. 
Sprawy drobne - nieodśnieżane 
dojście do przedszkola, brak oświe-
tlenia chodników, brak ławeczki 
dla seniorów na odcinku od ul. 
Łysakowskiej do PKP Gocławek 

– mogłyby nareszcie znaleźć 
rozwiązanie. Czy nowy Zarząd 
dotrzyma słów ślubowania, okaże 
troskę i zaangażowanie po rzucając 
protekcjonalny ton, pochyli się nad 
palącymi problemami i  zacznie 
poważnie rozmawiać z radą osied-
la?
Nowe władze dzielnicy mają am-
bitne plany na najbliższe 5 lat 
kadencji. Planują między inny-
mi przeciwdziałanie smogowi, 
rozbudowę ścieżek rowerowych, 
likwidację rozlewisk po opadach, 
zapewnienie mieszkańcom Waw-
ra dostępu do podstawowych 
mediów, a także opracowanie poli-
tyki senioralnej wraz z  planem 
wdrożenia. Z  nadzieją i  uwagą 
będziemy się przyglądać działa-
niom nowych władz, bo jak mówi 
filozof liczą się czyny, nie słowa.
Na koniec jeszcze raz serdecznie 
dziękuję wszystkim 329 miesz-
kańcom, że właśnie na mnie odda-
liście Państwo swój cenny głos.

OLGA PASIERBSKA
o.pasierbska@gazetawawerska.pl

Ulica Korkowa w Marysinie Wawerskim fot. Peterka
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CIEKAWE MIEJSCE. Winiarnia i sklep węgierski w osiedlu Anin.

Węgierskie wina w Aninie
Święta Bożego Narodzenia na 
całym świecie to czas spotkań, 
pewnych przemyśleń i  podsu-
mowań. Zbliża się koniec roku, 
i  wszyscy właśnie wtedy zastana-
wiamy się jaki będzie ten następny 
rok. Często to czas, kiedy zakopu-
jemy się w domach, albo z rodziną, 
znajomymi, albo po prostu sami 
z  książką, odpoczywamy i  zbi-
eramy siły na nowe wyzwania. 
Przed nami także czas Sylwestra 
i  karnawału obfitujący w  ciekawe 
spotkania, imprezy i  szaleństwa. 
Dla mnie to czas, który staram się 
spędzać z  najbliższymi, a  z  rac-
ji Winiarni, którą prowadzę wraz 
z  moimi córkami na ulicy Kajki, 
często jest to czas z winami. 
Nie zawsze tak było, moja przygo-
da z winami zaczęła się rok temu, 
kiedy postanowiłam importować 
naprawdę smaczne węgierskie 
wina. A  ponieważ fascynuję się 
Węgrami, ich kulturą i  kuchnią, 
chciałam Państwu przybliżyć ten 
niesamowity winny świat naszych 
Bratanków. 
Na Węgrzech jest sporo regionów 
winiarskich, z których najbardziej 
znane są okolice Egeru i  Toka-
ju, Villány oraz Nagy Somló, 
a także niesamowite Badacsony ze 
wzgórz ami wulkanicznymi i  do-
skonałym klimatem okolic Bala-
tonu. W  naszej winiarni obecnie 
poznać Państwo mogą wina 
właśnie z  Egeru, Tokaju i  Badac-
sony.
W  Tokaju powstają najbardziej 
znane na świecie słodkie, białe 

wina Tokaj, a także wytrawne Fur-
mint. Wino Tokaj jest znane od 
wieków. Król Ludwik XIV nazy-
wał je „królewskim winem”. Zanim 
wynaleziono cukier rafinowany, 
na królewskich dworach w  całej 
Europie smakowano słodki Tokaj 
na kryształowych łyżeczkach, tak 
jak deser. Nazwa regionu pocho-
dzi od miasta Tokaj, a w jego skład 
wchodzi ponad 28 miejscowości 
rozrzuconych wzdłuż opadających 
wzgórz oraz między dwiema rze-
kami –  Tisza i  Bodrog, obfitują-
cych w gleby lessowe i kredowe.
Niesamowite wina z  Tokaju moż-
na kosztować zarówno jako des-
er, jak również, te wytrawnie-
jsze, wspania le będą smakować 
z  delikatną rybą. Wina tokajskie 
charakteryzują się intensywnym 
aromatem i  smakiem, a  wszystko 
zależy od tego, z  jakiego szczepu 
powstają i  w  jakim czasie zostały 
zebrane. W  naszej winiarni są 

dostępne wszelkie rodzaje Toka-
jów, a  nawet Essencia, która jest 
ikoną, i  wytwarzana jest jedynie 
z  winogron Aszú. To wino może 
leżakować nawet 200 lat. Mamy 
także Tokaje wytrawne i  pół-
wytrawne. Nasi goście do zupy 
rybnej szczególnie upodobali so-
bie właśnie wytrawnego Tokaja 
Furmint. Znajdą Państwo u  nas 
również szlachetne Aszú od 2 do 
6 puttonów, słodkie i  niezwykłe 
w smaku, a  także wina z późnego 
zbioru, a  także wina lodowe, tak 
zwane Ice Wine.
Około 100 kilometrów od Tokaju 
rozpoczyna się region winiarski 
Eger, który jest królestwem czer-
wonego wina Egri Bikavér (Bycza 
Krew) oraz białego Egri Csillag, 
które jest odpowiedzią na żelazną 
recepturę czerwonego Bikavér, ale 
w wersji białej. 
Egri Bikavér to wino mocne, bo-
gate w  taniny i  smaki przypraw. 

Jest flagowym winem regionu Eger 
powstającym z co najmniej trzech 
odmian winogron, komponowa-
nego w odpowiednich proporcjach 
procentowych, z których większość 
stanowi miejscowy szczep Kék-
frankos . Wino to ma mocny smak 
o  pełnym aromacie ciemnych 
owoców leśnych oraz o  dobrej 
kwasowości. Będzie fantastyczne 
do karpia, a  także do wszelkich 
czerwonych mięs serwowanych 
podczas świątecznych spotkań. 
U nas cieszy się powodzeniem do 
prawdziwej zupy gulaszowej, pr-
zygotowanej z  mięsa wołowego 
i  goto wanej z  dodatkiem czerwo-
nego wina. 
W  odpowiedzi na czerwone wino  
Egri Bikavér powstało wino białe 
o  wdzięcznej nazwie Egri Csil-
lag, czyli Gwiazda Egeru. Wino 
jest kompozycją czterech białych 
odmian, w  tym przynajmniej 
w  50% miejscowych, takich jak 
Leányka, Királyleányka, Furmint, 
Hárslevelü, Zengö i  Zenit. Wino 
jest bardzo aromatyczne, o nutach 
białych kwiatów i  owoców tropi-
kalnych. W  smaku można odszu-
kać elementy cytrusów, ananasa 
i migdałów. Gwiazda Egeru dobrze 
będzie smakowała do delikatnych 
potraw, na przykład do pörköltu 
z kurczaka.
Oczywiście oprócz tych dwóch 
win spotkamy w  Egerze niesa-
mowite wina szczepów Caber-
net Sauvignon, Cabernet Franc, 
Merlot oraz wspaniale Muskaty 
w  wersji wytrawnej lub słodkiej. 
Warto spróbować, bo wszystkie 
są naprawdę dobre. Jedne z  nich 
głębsze, idealne do ostrych dań, 
drugie delikatniejsze i  bardziej 
subtelne. Podobne szczepy zna-
jdziemy także nad Balatonem, 
w słynnym Badacsony.
Ja jednak nie Eger, a  właśnie Ba-
dacsony darzę szczególnym sen-
tymentem, ponieważ wina tam 
próbowane najbardziej mi sma-
kowały, miały niesamowity czy-
sty smak i  przepiękny delikatny 
aromat. Badacsony to królestwo 
Szarego Mnicha (Szürkebarat) 

czyli znanego inaczej Pinot Gris, 
oraz ciekawych Muskatów, Juh-
farka i  Zweigelt. Badacsony jest 
specyficzne, ma dobry klimat, 
a  nasłonecznienie jest większe 
dzię ki tafli wody odbijającej 
promienie słoneczne. Ma to wpływ 
na szybkość dojrzewania i  smak 
winogron, które oprócz tego rosną 
na wulkanicznej glebie.
Kociołek i Wino to szeroka oferta 
niedrogich win stołowych, także 
z okolic Badacsony, które nasi Goś-
cie zdążyli już polubić. Wieczo-
rami można przyjść, posiedzieć, 
wypić smaczne wino z  karafki 
zagryzając węgierską kiełbaską. 
To taki fajny czas dla nas samych. 
Wraz z  dziewczynami również 
chętnie opowiemy Państwu więcej 
o naszej pasji do Węgier, o węgier-
skich winach, o  zwyczajach i  sa-
mych ludziach, a  także o  tym, jak 
ugotować naprawdę smaczny gu-
lasz. Ta winiarnia jest spełnieniem 
naszych marzeń o  odrobinie Wę-
gier w  Polsce. Zapraszamy, może 
spróbują się Państwo przekonać 
osobiście?  

Ewa Hangel

Mapa winnych regionów Węgier
źródło: hdimagegallery.net

Ewa Hangel – Pasjonatka kuchni 
węgierskiej, właścicielka niewielk-
iej winiarni Kociołek i Wino oraz 
autorka kilku książek kulinarnych. 
Miłość do Węgier zaszczepiła 
swoim córkom od najmłodszych 
lat. O  Węgrzech może opowiadać 
godzinami, jest zwolenniczką pros-
tych i  pysznych dań gotowanych 
w  jednym garnku. W winiarni do 
dobrego wina zjemy gulasz węgi-
erski, zupę rybną czy leczo, a także 
gołąbki z liści kiszonej kapusty.
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ANIN. „Tu muszą mieszkać szczęśliwi ludzie”.

Mój Anin
Miałam dwóch dziadków kole-
jarzy, ale żaden z  nich nie kupił 
działki w Aninie.
Poniekąd są usprawiedliwieni. 
Kiedy hrabia Branicki parcelował 
swe włości, Władysław Gutowski 
miał zaledwie dwanaście lat, Jan 
Serwatka zaś niepełne dwa. 
Kręcili się potem co prawda po 
Falenicy i  Miedzeszynie, jed-
nak ostatecznie urodziłam się 
w  małym satelickim miasteczku 
bez właściwości, podobnym do 
wielu miast okalających Warszawę. 
Nie wiem, kiedy dowiedziałam 

się o  Aninie, pewnie w  latach 
sześćdziesiątych, gdy nie bez przy-
gód wybrałyśmy się z  mamą do 
międzyleskiego Szpitala Kolejowe-
go, w którym leżał po raz pierwszy 
i niestety nie ostatni, mój tata. 
Aninowi stuknęła wtedy 
pięćdziesiątka. I mimo że w drodze 
na Dworzec Wschodni, gdzie wsia-
daliśmy w pociąg do Mińska Ma-
zowieckiego, wyglądałam zapewne 
przez okno, nie dostrzegłam jesz-
cze wtedy jego porażającej urody. 
Stało się to znacznie później, za 
sprawą kolejnych podróży do szpi-
tala.
W  latach dziewięćdziesiątych 
byłam już dorosła. Miałam własne 
dzieci, a  mój tata znów chorował. 
Kiedy wyglądałam przez okno 

autobusu 525, za każdym razem 
upar cie powracała do mnie ta 
sama myśl: „Tu muszą mieszkać 
szczęśliwi ludzie”.
Zazdrościłam im trochę tego 
szczęścia i  prestiżowego adresu, 
bo już wiedziałam, że mieszkać 
w  Aninie, znaczy wygrać los na 
loterii. Wpatrywałam się w  okna 
mijanych domostw, w  uporząd-
kowane ogródki przy ulicy Kajki, 
zachwycałam wszechobecną ziele-
nią. Wzdychałam i  wracałam na 
Pragę Południe, nie pozwalając 
sobie nawet na marzenie, że kiedyś 
i  ja znajdę się wśród tej garstki 
szczęśliwców. 
Ale moje westchnienia nie pozos-
tały bez echa. Dosłownie w  os-
tatniej chwili, tuż przed wielkimi 
obchodami stulecia, zamieszka-
liśmy w Aninie i, chcąc nie chcąc, 

staliśmy się szczęśliwcami. 
Od tej pory mam okazję przyglądać 
się naszemu osiedlu nie tylko przez 
szyby komunikacji publicznej. 
Doświadczam go w  całej pełni 
jego urody, a czasem zaniedbania. 
Podziwiam piękne domy i  boleję 
nad rozbieranymi raz po raz świ-
dermajerami, świadkami stuletniej 
tradycji. Zachwy cam się pięknymi 
ogrodami i  boleję nad workami 
pełnymi śmieci, które ludzie małej 
wiary podrzucają gdzie bądź, 
aby zaoszczędzić marne grosze. 
Wdycham balsa miczne powietrze 
osiedla i  serce mi się kraje, kiedy 
widzę sosny, usychające na par-
celach, na których zbudowano 
apartamentowce.
I  choć moi synowie tęsknią cza-
sem za osiedlem, na którym się 
wychowali, ja takiej myśli nie 

miałam nigdy. Jestem szczęśliwa 
tu, w  Aninie, i  mam nadzieję, że 
wychowam tu kiedyś moje wnuki. 
Bardzo szybko przekonałam się, 
że Anin to miejsce przyjazne. Dla 
kogoś, kto próbuje dopiero uwić 
tu gniazdo najważniejsi są bowiem 
ludzie, a ludzi znalazłam tu wspa-
niałych. 
Anin jest silny zwłaszcza swoimi 
kobietami. To aninianki są solą 
tej piaszczystej ziemi, one tworzą 
jej historię, piszą o  tym, co wiel-
kie i  małe, kultywują tradycję, 
sąsiedzką przyjaźń, pielęgnują 
kulturę słowa. Cieszmy się, że jest 
nam dane mieszkać w niezwykłym 
miej scu, które – być może – dzięki 
swej urodzie uczyni nas lepszymi?

Małgorzata 
Gutowska-Adamczyk

RADOŚĆ. O tym, jak pewna ekipa filmowa na dobre zagościła w dzielnicy Wawer. 

Wszystko zaczęło się gdzieś 
pod koniec tamtego stulecia. 
Jako młody scenograf dostałam 
propozycję pracy przy serialu 
“Rodzina Zastępcza”. Trzy odcinki 
pilotażowe były wyprodukowane, 
serial się spodobał , przystąpiliśmy 
do całej serii. Przez rok nagry-
waliśmy na hali przy Chełmskiej 
w  zbudowanych dekoracjach, 
które po każdej serii składaliśmy 
i  rozkładaliśmy. Takie dekoracje 
na ogół buduje się na raz, nie służą 
do wielokrotnego użytku. Skutek 
był taki, że z  nagrania na nagra-
nie nasza dekoracja wyglądała 
żałośniej i wszystkie próby łatania 
i  retuszowania nie zdawały eg-
zaminu . 

Jak to u  nas w  branży, zapadła 
szybka decyzja, przenosimy się do 
wnętrz naturalnych. Telefon z pro-
dukcji, jedziesz Inka jutro z  reży-
serem do Radości obejrzeć dom. 
Był to niewinny początek mojego 
romansu z tą stroną Wisły i z Waw-
rem. Pojechaliśmy. Wawer był dla 
mnie miejscem abstrakcyjnym 
zupełnie. Obejrzeliśmy dom i pod-
jęliśmy bardzo pochopną decyzję, 
źe go wynajmujemy do produkcji. 
Gdybym miała dzisiejszą wiedzę 
scenograficzną oraz świadomość, 
że utkniemy w  nim na... 11 lat!, 
napewno byśmy szukali dalej, ale 
los tak chciał. Uwiodła nas okolica, 
urocza właścicielka, przeliczyliśmy 
tylko liczbę pokoi, czy starczy dla 
wszystkich naszych małych bohat-
erów nie myśląc, źe dom jest zbyt 
mały. No ale miała to być krótka 
przygoda .

Dom przysposobiłam do naszych 
celów, dostał nowe kolory, prze-
biliśmy jakieś drzwi i  produkcja 
ruszyła. To była moja prawdziwa 
rodzina zastępcza. Zaczęłam regu-
larnie jeżdzić do Radości z  mo-
jego mieszkania na Muranowie. 
Nie była to miłość od pierwszego 
wejrzenia, ale z  każdym rokiem 
odkrywałam urodę i  niezwykły 
klimat tej strony Warszawy. Za 
każdym razem jak przekraczałam 
linię Wisły czułam się jakbym 
jechała na wakacje a nie do pracy.
Mieliśmy swoje rytuały związane 
z tą produkcją. Codziennie z cen-
trum zabierał nas produkcyjny 
busik zwany “ babowozem”, gdyż 
zabierał głównie dziewczyny. 
Pierwszy przystanek wszyscy mieli 
w “Serku “, gdzie robiliśmy zakupy 
na śniadanie. W tym czasie “Serek” 
był jedynym większym sklepem 

w okolicy i do tego tak dobrze zao-
patrzonym .
Jak już przeżuliśmy radośnie ser-
kowe frykasy zabieraliśmy się 
koło 9 rano do pierwszej sceny. 
To były luksusowe warunki pracy 
w porównaniu z dzisiejszym tem-
pem, kiedy często już od 6 rano 
ekipa jest w trakcie pracy.
Lato i  wiosna była okresem 
nieustannego grillowania w  film-
owym ogródku Kwiatkowskich. 
Rano zrzutka na wiktuały i kto był 
akurat wolny to stawał do grilla.
Wesoło, radośnie i bardzo, bardzo 
rodzinnie. Znaliśmy wszystkie 
swoje aktualne problemy, smutecz-
ki i  radości. Nikt nie był anoni-
mowy. 
Mieliśmy jako ekipa pracować 
z  cudnymi i  wyjątkowymi akto-
rami. Każdy z  nich to oddzielna 
opowieść. Piotr Fronczewski, Ga-

brysia Kownacka, Joanna Trze-
piecińska, Tomasz Dedek, Hanna 
Śleszyńska, Jarosław Boberek, Jo-
anna Kurowska - to tylko główne 
postacie, ale w  każdym niemalże 
odcinku pojawiały się epizody 
brawurowo grane przez gościnnie 
występujących aktorów. Pamiętam 
piękne kreacje Jana Peszki, Emila 
Karewicza, Dominiki Ostałowskiej 
i  wielu innych. Podobno nasz se-
rial bardzo lubił Gustaw Holoubek 
i też chciał coś zagrać kiedyś.
Myślę, że byliśmy jedną z  pierw-
szych ekip filmowych, która tak 
na stałe “zamieszkała” w dz-
ielnicy Wawer. Po paru latach 
sama zamieszkałam w  Radości 
i zaczęłam ściągać filmowców w te 
strony w  ramach różnych projek-
tów, ale to już zupełnie inna opo-
wieść.

Z życia scenografa czyli Wawer na filmowo
INEZA BODYŁ-PLASKOTA
i.bodyl@gazetawawerska.pl

OŚWIATA. W placówkach oświatowych na terenie dzielnicy Wawer pracują charyzmatyczni i kreatywni nauczyciele.

Nauczyciel na medal

29 listopada br. zakończył się miej-
ski etap warszawskiego plebiscytu 
“Nauczyciel na medal “. Konkurs 
ten jest organizowany rokrocznie 
przez portal warszawa.naszemi-
asto.pl oraz dziennik Polska 
Metropolia Warszawska, pod pa-
tronatem marszałka województwa 
mazowieckiego Adama Stru zika. 

Celem tej akcji jest nagrodzenie 
najbardziej charyzmatycznych 
i  kreatywnych nauczycieli, takich, 
którzy mają umiejętność nawiązy-
wania dobrych relacji z uczniami, 
cieszą się szacunkiem, autorytetem 
i powszechną sympatią.
Z  naszej dzielnicy w  kategorii 
nauczyciel edukacji wczesnosz-
kolnej została wytypowana Pani 
Anna Baka (Prywatna Szkoła Pod-
stawowa nr 105 w  Miedzeszynie) 
i  zajęła zaszczytne trzecie miejsce 
( !) z 1623 punktami. Wyprzedzili 

nas Targówek na pierwszym miej-
scu i Bielany na drugim.
W  kategorii nauczyciel klas 4-8 
i gimnazjum - czwarte miejsce za-
jął Pan Jerzy Sawicki (Szkoła Pod-
stawowa nr 140 w Radości) z 1867 
punktami. 
Gratulujemy naszym wawerskim 
nauczycielom i  życzymy dalszych 
sukcesów zawodowych. 

Anna Baka Jerzy Sawicki

INEZA BODYŁ-PLASKOTA
i.bodyl@gazetawawerska.pl
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fot. ZTMParking “Kiss & Ride’

SADUL. Dzielnicowa inwestycja drogowa czeka na oświetlenie.

Zapomnieli podłączyć latarnie

Wiele miesięcy upłynęło już od za-
kończenia budowy drogi, będącej 
przedłużeniem ul. Mydlarskiej, 
która to połączyła osiedle Sadul 
i osiedle Międzylesie. Z nowej dro-
gi korzysta coraz większa liczba 
mieszkańców, zarówno do komu-
nikacji samochodowej, rowerowej, 
jak i pieszej. Do dnia dzisiejszego 
niestety nie święcą na tym nowym 
ciągu komunikacyjnym latarnie. 
I  wygląda na to, że nie zaświecą 
jeszcze długo.

W  Urzędzie Dzielnicy Wawer 
wszyscy powtarzają, że w  kwestii 
tych nieświecących latarnii teraz 
wszystko jest w  rękach firmy In-
nogy. Owszem, czekamy teraz na 
wykonanie przyłącza energety-
cznego przez tę firmę, która ma 6 
miesięcy na taką realizację. Pod-
stawowym pytaniem jest jednak to 
dlaczego Urząd Dzielnicy Wawer 
dopiero w październiku zakończyl 
projektowanie nowego przyłącza 
energetycznego i  zlecił jego real-
izację do firmy Innogy. Przecież 
o  tym, że nowe latarnie trzeba 
będzie w  tym miejscu zasilić wia-

domo już od kilku lat. To wygląda 
tak, jakby urząd dopiero niedawno 
zorientował się że nowe latarnie 
będą potrzebowały prądu.
Nie ma niestety technicznych moż-
liwości , aby chociaż tymczasowo 
przyłączyć zasilanie do tych 
latarnii. To wynika z tego, że zasilić 
trzeba aż 41 latarni, a  tego nie da 
się zrobić inaczej niż docelowo. 
Trzeba doprowadzić zasilanie do 
skrzynki elektrycznej znajdującej 
się na skrzyżowaniu Mirtowej 
i Mydlarskiej, a na to trzeba jeszcze 
chwilę poczekać.

Skrzynka elektryczna na skrzyżowaniu Mirtowej i Mydlarskiej
fot. Rafał Czerwonka

ANIN. Pomysł na usprawnienie komunikacji przy szkole podstawowej.

Kiss & Ride 
niezbędne przy SP 218

Kilka lat temu Zarząd Transportu 
Miejskiego uruchomił pierwsze 
tzw. strefy „Kiss & Ride” z  myślą 
o kierowcach podwożących swoich 
bliskich do najbardziej oble-
ganych przystanków komunik-
acji miejskiej. Nie trzeba nikomu 
tłumaczyć, że na zatłoczonych 

ulicach, w  porach największe-
go szczytu, takie rozwiązanie 
nie tylko ułatwia „wysadzenie” 
pasażera w  dogodnym miejscu, 
ale także zapobiega tamowaniu 
ruchu i  zaistnieniu sytuacji nie-
bezpiecznych. Strefy Kiss&Ride 
mogłyby zdawać egzamin również 
przy budynkach użyteczności pu-
blicznej. - Tuż przed ósmą rano, 
w rejonie przejść dla pieszych przy 
skrzyżowaniu Kajki i  Odrodze-
nia jest jak w  mrowisku albo 
ulu. Dzieci biegną do szkoły ze 
wszystkich stron wkraczając na 
Odrodzenia nie tylko na przejś-
ciach. Rodzic wycofujący samo-
chód z  zatoki parkingowej przy 
Odrodzenia może nie zauważyć 
pieszego czy zmotoryzowanego 

który w  tym samym celu dociera 
w to właśnie miejsce. - mówi Piotr 
Marcin Wiszniewski, autor projek-
tu wyznaczenia strefy w  ramach 
budżetu partycypacyjnego na rok 
2019.
Niestety mieszkańcy Wawra 
nie docenili wystarczająco tego 
przedsięwzięcia (zgłoszony jako 
ogólnodzielnicowy), być może ze 
względu na fakt, że funkcjonowa-
nie podstawówki dotyczy tylko 
naj bliższych jej obszarów, a  co 
za tym idzie liczba głosów z  nat-
uralnych przyczyn mogła być 
ograniczona i  ustępowała innym 
projektom. Nie zmienia to jednak 
faktu, że ta drobna, ale skuteczna 
inwestycja w  płynność i  bezpiec-
zeństwo ruchu, zdaniem 434 gło-

sujących powinna zostać zreali-
zowana. Pozostaje mieć nadzieję, 
że nowy zarząd Wawra dostrzeże 
tę potrzebę i  znajdzie jej odpow-
iednie miejsce w budżecie dzielni-
cy. Dobrym rozwiązaniem wydaje 
się być połączenie budowy stre-
fy Kiss&Ride z  planowaną przez 
ZDM przebudową skrzyżowania. 
Zgodnie z  informacjami ze strony 

internetowej zarządcy, ma pow-
stać sygnalizacja świetlna, azyle 
z  wyspą rozgraniczającą kierunki 
ruchu, a  przystanki komunika-
cji miejskiej zostaną przeniesione 
przed skrzyżowanie. Miejsce na za 
zatokę dla podwożących swoje dz-
ieci mogłoby się znaleźć tam, gdzie 
obecnie pasażerowie czekają na 
autobus w stronę centrum.

JAN ANDRZEJEWSKI
j.andrzejewski@gazetawawerska.pl

SADUL. Nieudana próba przejęcie działki przez spadkobierców byłych właścicieli.

Działka z placem zabaw przy Gajowej obroniona

W  dniu 5 grudnia br. Sąd Okrę-
gowy w  Warszawie w  I  instanc-
ji orzekł, że działka pod pla-
cem zabaw przy ul. Gajowej jest 
własnością Skarbu Państwa. To 
efekt wieloletniej batalii sądowej, 
w  której formalnie od 2013 roku 
toczyło się kilka postępowań. 
Działka przy Gajowej to naj dłużej 
niemodernizowany plac zabaw w 
dzielnicy Wawer. Skarb Państwa 
kupił tę działkę od rodziny Branic-

kich jeszcze przed II wojną świa-
tową, ale w  czasie wojny przed-
miotowy akt notarialny za ginął. 
Jednym z  dowodów w  sprawie 
był w zwiąku z tym inny akt nota-
rialny, sporządzony w  1959 roku, 
który został odnalezio ny w  archi-
wum w Milanówku – akt ten pot-
wierdzał istnienie przedwojennego 
aktu notarialnego i faktu sprzedaży 
nieruchomości przez Branic kich. 
To głównie na jego podstawie 
udało się sprawę wygrać.
Z  uzyskanych przeze mnie rela-
cji wynika, że postępowanie nie 

było proste i  wymagało przeszu-
kania wielu archiwów pod kątem 
dokumentów dotyczących tej  
nieruchomości. Po tym jak udało 
się odnaleźć akt notarialny z 1959 
można było już być dobrej myśli. 
Spadkobiercy Branickich mogą 
oczywiście jeszcze złożyć 
odwołanie od wydanego wyroku.
Juz teraz należą się jednak duże 
podziękowania dla Pani mecenas, 
która prowadziła tę sprawę z  ra-
mienia Zakładu Gospodarowa nia 
Nieruchomościami dla dzielnicy 
Wawer.Plac zabaw przy ul. Gajowej w osiedlu Sadul

fot. Rafał Czerwonka

RAFAŁ CZERWONKA
r.czerwonka@gazetawawerska.pl

RAFAŁ CZERWONKA
r.czerwonka@gazetawawerska.pl
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MARYSIN WAWERSKI. Pomysłów na działania z seniorami jest mnóstwo. 

Wsparcie dla seniora

Agata Anusiewicz i  Aneta Sień-
kowska wspólnie prowadzą 
Międzypokoleniowy Klub Fun-
dacji Wsparcie, który można 
odwiedzić przy ulicy Kościusz-
kowców 80 w Marysinie. 
Fundacja Wsparcie działa na 
dwóch płaszczyznach: chce inte-
grować seniorów, a  także pomaga 
rodzinom w  opiece nad chory-
mi z  demen cją w  tym z  chorobą 
Alzheimera. Pani Agata z  werwą 
i humorem opowiada o swoich po-
mysłach.

- Mamy dużo energii, żeby ludzi 
aktywizować, w ogóle tu jest dużo 
seniorów i  potrzeba, żeby coś dla 
tych ludzi robić, coś z nimi robić, 
żeby wyciągnąć z domu, a jest dużo 
osób w domu. Jest tu pole do pop-
isu dla naszej fundacji, żeby ludzie 
chcieli i żeby się przełamali. Mamy 
mniejszy problem z pomysłami, ty-
lko potrzeba więcej zaufania ze st-
rony mieszkańców. Fundacja stara 
się robić wszystko za darmo, bo 
pozyskujemy środki pieniężne od 
miasta i od sponsorów. A to wydaje 
mi się wzbudza nieufność, bo chy-
ba panuje takie przekonanie, że jak 
coś jest za darmo, to niekoniecz nie 
to jest coś dobrego. Ludzie często 
mają opory przed korzysta niem 

z  naszych zajęć za darmo. Fun-
dacja, jako organizacja dzia łająca 
dla społeczności, zaprasza bezpłat-
nie na zajęcia, żeby każdy mógł 
skorzystać i  żeby pieniądze nie 
były przeszkodą.
Zapraszamy osoby, które nie mają 
możliwości wybrać się gdzieś dalej 
i  czekamy na chętnych, zwłaszcza 
z  najbliższej okolicy, mówi pani 
Agata.
Raz w  tygodniu, we wtorki odby-
wają się zajęcia międzypokolenio-
we, aby nawiązywać relacje i  dz-
ielić się doświadczeniem. - Jest 
to mini klub dla seniorów, żeby 
nie zamykali się w  domu i  w  sa-
motności narzekali na ból głowy, 
depresję. Pani Agata proponu-

je spacer, rozmowę, spotkanie 
w  klubie. Takie wspólne działanie 
podnosi pewność siebie, zwiększa 
optymizm, a  to przekłada się na 
polepszenie samopoczucia psy-
chicznego i  fizycznego. - Czasem 
panie przynoszą swoje powidła, 
naleśniki i robią degustację. W ten 
sposób nawiązują się znajomości, 
kontakty towarzyskie. - Zamiast 
łykania tabletek z  reklamy, u  nas 
mamy tabletkę kontaktów to-
warzyskich albo śmiechu - uśmie-
cha się pani Agata. 
Krystyna (70l): - Dowiadujemy się 
tu różnych rzeczy o  śnie, długo-
wieczności, jak żyć w zdrowiu. Jest 
miła atmosfera.
Helenka (80l): - Ja jestem za-
dowolona z  zajęć plastycznych, 
bo zrobiłam słoiczki, łapacz snów. 
Tutaj tak się wyłączam, skupiam 
i  myślę o  pracy. Byłyśmy też na 
spacerze nad Wisłą, poznawałyśmy 
zioła. Miło, że choć raz w tygodniu 
możemy się tu spotkać.
Irenka (88l): - Tu jest towarzystwo, 
coś się dzieje, nawet syn zauważył, 
że mi się tu podoba, bo jak wracam 
to jestem zadowolona.
Helenka: - Ja tak samo, mam na-
reszcie wyjście z domu, mam zaję-
cie. Przychodzę, bo mi się podoba.
Krystyna: - Lubię tu przychodzić, 
bo wykłady mi się podobają i lubię 
rękodzieło, lubię się uczyć.
Anna (64l): - Czuję się tu super, 
robimy maści, herbatki i  przede 
wszystkim spotkania są ciekawe za 
każdym razem.
Pani Agata w  przyszłości planuje 
zrealizować projekt ogrodu sen-
sorycznego i cieszy ją to, że jest to 
świetna aktywność dla seniorów. 
Ogrodoterapia oddziałuje na 
zmysł wzroku, dotyku, powonie-
nia, wpływa stymulująco na mózg 
i  daje wiele satysfakcji. Każdy ma 
do czynienia z  nasionkami, fasol-
kami, szyszkami, które samodziel-
nie sadzi, pielęgnuje, cieszy się 

kwia tami. - Stworzyliśmy namiast-
kę takiego ogrodu - ścieżkę senso-
ryczną przy klubie kultury Zastów. 
Seniorzy posadzili najpierw na-
sionka, potem małe sadzonki prze-
sadzali do większych pojemników 
i  tak, małymi krokami, chcemy 
działać. Jednak realizacja projek-
tu całego ogrodu sensorycznego 
to kosztowny pomysł i  fundacja 
szuka możliwości sfinansowania 
zamierzenia. Mimo, że dyrekcji 
Wawerskiego Centrum Kultu-
ry podobał się pomysł - niestety 
w  czasie rozmów z  zarządem 
Fundacji nie padły konkretne 
deklaracje. 
Pani Agata chce działać i  wciąż 
szuka pomysłów na zaktywizo-
wanie seniorów i  zachęcenie ich 
do wyjścia z  domu i  nawiązania 
nowych relacji. Chce, aby projek-
ty, które realizuje w  fundacji były 
wspólnymi pomysłami – tak aby 
seniorzy mieli poczucie wpływu 
na to, co chcą i będą robić.
Należałoby również przyjrzeć się 
skuteczności komunikacji z  se-
niorami w  celu lepszego dociera-
nia z  nowymi programami i  ofer-
tami. Starsze pokolenie nie jest 
biegłe w  obsłudze smartfonów, 
Facebooka, a  często nie posiada 
też Internetu. Skuteczne prze-
kazywanie informacji musi się 
odbywać bezpośrednio poprzez 
opiekunki z opieki społecznej albo 
przez tablice ogłoszeń znajdujące 
się w  różnych instytucjach naszej 
dzielnicy. 
Kreatywne spotkania dla wszyst-
kich chętnych seniorów odbywają 
się we wtorki w godzinach 15-17.

OLGA PASIERBSKA
o.pasierbska@gazetawawerska.pl

Fundacja Wsparcie 

tel: 570 386 060
www.fundacjawsparcie.eu

SADUL. Trwa budowa kolektora sanitarnego, który będzie odbiornikiem ścieków bytowych dla dużej części osiedla.  

Budowa w ul. Lucerny 
bez dbałości o pieszych

Od pewnego czasu trwa budowa 
kanalizacji sanitarnej w  ul. Lu-
cerny. W  zasadzie to trzeba się 
cieszyć, że ta budowa się toczy 
- było bowiem wiele kłopotów 
z tym, aby się w ogóle rozpoczęła.

Trzeba też niestety jednak zau-
ważyć, że budowa jest reali-
zowana bez jakiejkolwiek dbałoś-
ci o pieszych. Blokowane są 
poszczególne odcinki chodnika 
bez wyznaczenia alternatywnych 
przejść dla pieszych, brakuje oza-
kowania wskazującego którędy 
piesi mogą się przemieszczać, 

a  istniejące przejścia dla pieszych 
kończą się placem budowy lub 
są po prostu zablokowane przez 
sprzęt budowlany. Poprosiliśmy 
MPWiK o  zdopingowanie wyko-
nawców budowy w  zakresie egze-
kwowanie zapewnienia organizacji 
ruchu dla pieszych.

RAFAŁ CZERWONKA
r.czerwonka@gazetawawerska.pl

Budowa kanalizacji w ul. Lucerny
fot. Rafał Czerwonka
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SPOŁECZEŃSTWO. W Wawrze mieszkają ludzie, ktrzy znaleźli ciekawy sposób na to, jak realizować swoje marzenia. 

Pszczoły - moja inspiracja
Nieznane kusi – przyznam, że od 
dawna interesowała mnie tajemni-
ca życia i funkcjonowania pszczół. 
Swoją przygodę z pasiecznictwem 
zaczęłam od gruntownego zgłę-
bienia tematu - potem już było 
łatwiej. Podczas kursu pszczelar-
skiego poznałam doświadczonych 
pszczelarzy, zdobywałam od nich 
wiedzę, zwłaszcza praktyczną. 
Śmielej zadecydowałam o  naby-
ciu pierwszych uli z  zaufanego 
źródła - to ważne! Z  wielkim 
przejęciem przywieźliśmy upra-
gnione pszczółki na działkę pod 
Warszawą. Pierwszy sezon zao-
wocował pomnożeniem liczby uli, 
a  słabsze rodzinki doszły do sił. 
Mając w  następnym roku już kil-
kanaście rodzin w dobrej kondycji, 
postanowiłam przewieźć część pa-
sieki do przydomowego ogródka 
w  Aninie. Chciałam obserwować 
podopiecznych na co dzień. 
Wkrótce okazało się, że moje 
pszczółki zaakceptowały nowe 
miejsce i  mają się bardzo dobrze. 
Zauważyłam też, że rodzina i zna-
jomi(!) zaczęli interesować się ich 
życiem. Pewnego dnia, dzwoniąca 
do furtki sąsiadka rozbroiła mnie 
pytając, czy nie zaszkodzi moim 
pszczołom, gdy pod wieczór po-
pryska przed szkodnikami swoje 
kwiaty?... :)
Chętnie podzielę się z Aninianami 
wiedzą i niewielkim, lecz intensy-
wnie zdobywanym, doświadcze-
niem.

Życie pszczelej rodziny.
Pszczoły to stworzenia pracowite, 
sprytne i  inteligentne. Organizują 
swoją pracę w oparciu o największą 
wydajność, przy jak najmniejszym 
wysiłku. Pszczoła miodna wyksz-
tałciła wyjątkową organizację 
pracy. Rodzina jest jednym orga-
nizmem składającym się z  matki 
– królowej oraz robotnic i  trutni. 
Tworzą one nierozerwalną więź, 
żyjąc ze sobą w harmonii. Na czele 
stoi królowa nadająca ton/kierunek 
działań całej nawet 100-tysięcznej 
społeczności. Matka jest większa 
niż pozostałe pszczoły, ponieważ 
od początku jest inaczej karmio-
na (mleczkiem pszczelim). Składa 
jaja, z których wykluwają się kolej-
ne pokolenia pszczół. W  okresie 
maksymalnego rozwoju składa 
do 2,5 tys. jaj na dobę. Robotnice 
natomiast pozbawione są zdol-
ności rozrodczych. Odpowiadają 
za prace wykonywane w  ulu. Od 
pierwszego dnia po wygryzieniu 
się, pracują! Najpierw czyszczą 
komórki plastra, do których mat-
ka składa jaja. Następnie robotnice 
zostają karmicielkami młodych 
larw. Wówczas specjalne gruczoły 
zaczynają produkować pokarm 
– mleczko pszczele. Następnie 
wypacają wosk poprzez gruczoły 
znajdujące się na spodniej stronie 
odwłoku każdej samicy. Jest on 
głównym budulcem plastrów. 
Należy dodać, że konstrukcja 
komórki, jej połączenia z  kolejną 

oraz całego plastra, zapewnia dużą 
wytrzymałość przy jednoczesnym 
minimalnym wykorzystaniu suro-
wca. Powyższe budowle są pow-
tarzalne i  wznoszone z  konkret-
nym przeznaczeniem. W mocnych 
plastrach pszczoły ulowe maga-
zynują odbierany od zbieraczek 
nektar. Przekazują go jedna dru-
giej. Wzbogacają nektar cennymi 
substancjami produkowanymi 
przez wolę gardzieli, odparowując 
jednocześnie wodę, której może 
być nawet 90%. W  dojrzałym 
miodzie może być 20% wody. 
Nektar, czyli nakrop, wędruje na-
jpierw na bieżące potrzeby rodz-
iny. Poza tym, pszczoły produkują 
tzw. pierz gę z  pyłku kwiatowego 
i miodu, którą karmią młode. Na-
dwyżka miodu trafia do magazynu 
czyli do miodni. Tam następu-
je odparowywanie i  dojrzewanie 
miodu. Leżakuje on do czasu, aż 
pszczoły zdecydują o  powlecze-
niu go cieniutką warstwą wosku, 
zabezpie czającą przed pochłanian-
iem wilgoci z  wnętrza ula. Z  tego 
miejsca kradniemy pszczołom 
miód. Kolej nym etapem w docho-
dzeniu do specjalizacji zbieraczki 
jest funk cja strażniczki ulowej, 
broniącej ul przed napastnika-
mi czyhającymi na wtargnięcie 
do środka. Po tych pracach, 21 
dnia po wygryzieniu, następuje 
czas wylotu z ula na ciężką próbę, 
którą jest praca zbie raczki, do-
starczającej rodzinie nektar, pyłek 

i  wodę. Praca ta jest dla pszczoły 
niebezpieczna i wyczerpująca, wy-
ko nuje ją około dwudzies tu dni 
i  spracowana umiera poza ulem. 
Podczas jednego lotu po nektar 
zbieraczka odwiedza od 50 do 100 
kwiatów. W zależności od tego, jak 
daleko musi polecieć po nektar, 
tyle razy pokonuje ową odległość. 
Zasięg lotu pszczół jest efektywny 
w promieniu do 1,5 km od pasie-
ki. Czytelnik powinien wiedzieć, 
że pszczoła miodna (Apis mel-
lifera) nie decyduje z  przypadku 
o  tym, które rośliny miododajne 
będą obiektem zainteresowania 
wo kół pasieczyska. Zostaną wy-
brane najbardziej wartościowe dla 
rodziny, zapewniające najwięcej 
energii i  pożywienia. Jest to tzw. 
wierność kwiatowa, nazywana 
też gatunkową. Dzięki temu, że 
pszczoły pracują cały czas na tych 
samych kwiatach, łatwiej uczą się 
ich obsługi. Nie tracą czasu na 
szukanie nowych miejsc do po-
bierania pyłku i  nektaru. Są sza-
lenie skuteczne w  prawidłowym 
zapylaniu roślin, np. uprawnych. 

Nie ma innych takich ZAPY-
LACZY! Oblatują kwiaty tak dłu-
go, aż te nie przestaną kwitnąć. 
400 pszczół przez całe swoje życie 
musi odwiedzić ok. 4 mln kwi-
atów, żeby wyprodukować jeden 
kilogram miodu! Proszę zwrócić 
uwagę na to, ile istnień pochłania 
wyprodukowanie słoika płynnego 
złota. Okresowo przebywają w ulu 
trutnie, których rolą jest zapłod-
nienie matki. Są osobnikami nie-
samodzielnymi, są karmione, nie 
wykonują żadnych prac w  ulu 
i poza nim. Ciekawostką jest to, że 
nie posiadają żądła. Matka leci na 
trutowisko na lot godowy, gdzie 
dochodzi do aktu kopulacyjnego, 
w  wyniku którego truteń ginie. 
Samce przed zimą są głodzone 
i wypędzane z ula. 
Pszczelarstwo to odpowiedzial-
ność i nieustająca przygoda, którą 
można rozpocząć w każdym wieku 
i miejscu. Zachęcam do rozpoczę-
cia pszczelarskiej przygody.

Monika Beli
pszczelarka anińska
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Sprawiedliwy wójt gminy Wawer 
HISTORIA. W dzisiejszym Marysinie Wawerskim Janusz Korczak organizował kolonie letnie dla swoich wychowanków.

Wiosną 1940 roku, Janusz Korczak 
napisał do Stanisława Krupki, wój-
ta gminy Wawer list z prośbą o po-
moc w  organizacji jeszcze jednej 
kolonii. Chciał zapewnić dzieciom 
choć odrobinę bezpieczeństwa 
i spokoju w czasie wojny. 
Pisał wówczas: „to może być os-
tatnia szansa pobiegania dzieci po 
lesie (…) może to ostatnie lato”.
Sprawujący funkcję wójta waw-
erskiej gminy, Stanisław Krup-
ka, zobowiązał się ułatwić trans-
port i  wyżywienie wychowanków 
Domu Sierot, mimo że pomoc 
Żydom w  jakiejkolwiek formie, 
była już przez Niemców zakaza-
na. Lato 1940 roku było ostatnim, 
jakie Janusz Korczak spędził na 
Marysinie, po prawie 20 latach co-
rocznych przyjazdów.
Tak Henryk Wierzchowski 
wspominał Krupkę:
W  lipcu 1939 r. został wybrany 
wójtem gminy Wawer. Funkcja ta 
w okresie okupacji nie była łatwa. 
Wymagania i  nakazy okupanta 
z  jednej strony, a  obowiązek prz-
estrzegania zarządzeń polskich 
władz konspiracyjnych z  drugiej 
stwarzały skomplikowane sytu-
acje. Stanisław Krupka umiał zach-
ować po-stawę dobrego patrioty 
w każdej sytuacji, nigdy nie naraża-
jąc otoczenia na represje okupanta, 
chociaż sam kilka razy znalazł się 
o włos od śmierci. W tragiczną noc 
hitlerowskiego mordu w  Wawrze 
27 grudnia 1939 r. był wśród aresz-
towanych i  skazanych na śmierć. 
Uniknął jej zupełnie przypadkowo 

— znalazł się w ostatniej dziesiątce 
skazanych, których ułaskawiono, 
nakazując zająć się pogrzebaniem 
rozstrzelanych.
Piękną kartę działalności Stanisła-
wa Krupki stanowi pomoc, jakiej 
udzielał dr. Januszowi Korczakowi 
i prowadzonej przez niego kolonii 
w  Wawrze liczącej ok. 100 dzie-
ci żydowskich. Wójt odwiedzał 
kolonię mieszczącą się w  willi 
zwanej „Różyczką” i  wychodził 
z  niej zawsze pod wielkim urok-
iem osobowości Korczaka i  jego 
systemu wychowawczego. Uroko-
wi doktora uległ nawet niemiecki 
komendant rejonu Wawra, por. 
Stephan (oficer rezerwy, z zawodu 
architekt, Szwed z  pochodzenia), 
co wykorzystano dla zorganizowa-
nia znakomitego systemu zaopat-
rywania kolonii w żywność i opał. 
Transporty żywności dla „Róży-
czki” trzeba było kierować z wielką 
ostrożnością, aby nie narazić życia 
ludzi zajmujących się tym oraz nie 
dopuścić do przechwycenia ży-
wności przez żandarmów. Akcję 
zaopatrywania kontynuo-wano 
pomyślnie aż do likwidacji kolonii 
w październiku 1940 r. i przejścia 
dzieci wraz ze swym opie-kunem 
i wychowawcą do getta w Warsza-
wie.
Również w liście który mój Ojciec 
Michał Wasserman Wróblewski 
i  Ela Frydman wysłali do Krupki 
w 1966 roku czytamy:
„Komitet Korczakowski przesyła 
Panu wyrazy uznania za szlachet-
ną postawę wobec Kolonii Dz-

iecięcej «Różyczka» w  Wawrze 
oraz udzielenie pomocy w  doży-
wianiu wychowanków tej kolonii. 
Dostępne nam dokumenty, pod-
pisane przez dr. Korczaka Janusza, 
świadczą o  tym, że w  okresie 
największej ciemnoty, grozy 
i  nieszczęść, których sprawcą był 
faszyzm hitlerowski, zachował 
Pan godność Człowieka. W  imię 
tej godności, z  narażeniem włas-
nego i  rodziny życia, pozostawał 
Pan w  bezpośrednim kontakcie 
z kolonią dzieci żydowskich, prag-
nął Pan uratować je od zagłady. 
Są czyny, które nigdy nie zapadają 
w niepamięć. Są postawy i uczucia 
— budzące szacunek. [...] W  tym 
aspekcie prosimy przyjąć słowa 
pełne serdeczności, w  których 
pragniemy podkreślić odwagę 
i  bezinteresowną postawę, jaką 
przejawiał Pan w dobie najstraszli-
wszych czasów pogardy”.
Dla mnie to Stanisław Krupka jest 
Sprawiedliwym wśród Narodów 
Świata, mimo że Go nie ma na liś-
cie w Yad Vashem. A oto kryteria 
przyznawania medalu „Sprawied-
liwego” Yad Vashem:

 ■ Uratowany musi być Żydem, 
a osoba, która ocaliła mu życie, nie 
może być narodowości ży-dows-
kiej.

 ■ Z uratowaniem życia nie mogła 
się wiązać jakakolwiek rekompen-
sata dla wybawcy.

 ■ Pospieszenie na ratunek mu-
siało wiązać się z jakimś ryzykiem 
dla życia lub wolności wybawcy.
Sprawiedliwy wśród Narodów 

Świata (transkrypcja z  hebraj-
skiego: Chasid Umot ha-Olam) – 
to najwyższe izraelskie odznacze-
nie cywilne nadawane nie-Żydom, 
przyznawaneprzez Instytut Pamię-
ci Męczenników i Bohaterów Ho-
locaustu Yad Vashem w Jerozolim-
ie.

Roman Romuald Wróblewski 
ur. w  1949 r., po maturze uciekł 
do Szwecji na paszporcie turys-
tycznym. Prof. nadzwyczajny fiz-
jologii medycznej na Karolinska 
Institutet. Opublikował ponad 111 
publikacji medycznych na temat 
raka i  chorob neurologicznych. 2 
córki i 6 wnuczat. Był najmlodszym 
Ratownikiem wodnym w Warsza-
wie. Aktualnie poświęca się pracy 
naukowej oraz zajmuje badaniami 
losów Powstanców Warszawskich 
którzy po obozach niemieckich 
trafili do Szwecji w  ramach akcji 
UNRRA i  tzw. „Bialych okrętów”. 
Jego ojciec - Misza Wasserman 
Wróblewski - był jednym z  wy-
chowawców, współpracowników 
doktora Janusza Korczaka.

Na prośbę autora prosimy o  kon-
takt  pod redakcyjnym adresem: re-
dakcja@gazetawawerska.pl osoby 
posiadające jakiekolwiek pamiąt-
ki, zdjęcia po po wawer skim wó-
jcie czasów okupacji - Stanisław-
ie Krupce, oraz po Doktorze 
Korczaku i  marysińskiej kolonii 
dla sierot „Różyczka”.

Stanisław Krupka

Stanisław Krupka (1900-
1977) W  1939 roku został 
wybrany na wójta gminy 
Wawer. Funkcję tę peł-
nił przez całą okupację. 
W grudniu 1939 należał do 
nielicznych zatrzymanych 
przez Niemców w  Wawrze, 
którzy uniknęli zbiorowej 
egzekucji. W  latach wo-
jennych zaangażowany był 
w  ruch oporu, udzielał po-
mocy członkom konspira-
cji i  osobom pochodzenia 
żydowskiego, w  tym Janu-
szowi Korczakowi. Mało 
kto wie, że nieopodal ul. 
Dzielnicowej w osiedlu Wa-
wer znajduje się ulica jego 
imienia.

Potwierdzenie otrzymania pomocy przez Tow. “Pomocy dla sierot” od wójta Stanisława Krupki 

Drodzy sąsiedzi!
Zapraszamy Was na drugą edycję 
sąsiedzkiej gwiazdki w  Falenicy! 
Widzimy się w sobotę, 15 grudnia 
od godziny 16, na skwerku przy 
powstającej Kulturotece. Przez 
dwie godziny spędzimy miło czas 
w  dobrej atmosferze wśród sąsi-
adów i znajomych.

Podobnie jak rok temu rozpalimy 
ognisko, damy Wam do wystroje-
nia choinkę a  Wy przynieście to 
czym chcecie poczęstować innych .
Obowiązuje strój adekwatny do 
pogody bo bawimy się przez dwie 
godziny „pod chmurką”.
Do zobaczenia!
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 ■ Rusza przebudowa Wału Miedzeszyńskiego
21 listopada br. Warszawa podpisała umowę z firmą Skanska na 
przebudowę ul. Wał Miedzeszyński na odcinku od ul. Trakt Lubelski 
do trasy S2. W ramach zadania powstaną dwie jezdnie z dwoma 
pasami ruchu w każdym kierunku, jezdnie lokalne, chodniki i ścież-
ki rowerowe. Wybudowana zostanie też magistrala wodociągowa 
i kanalizacja sanitarna. Koszt budowy wyniesie 79 mln zł, w tym 
prace MPWiK 19,5 mln zł. Wykonawca ma 18 miesięcy na realizację 
zadania.

 ■ Ruszyło lodowisko w Aninie
Od 24 listpada br. działa lodowisko w Aninie przy ul. V Poprzecznej 
22. Czynne jest codziennie od 9 do 21 z półgodzinnymi przerwami 
technicznymi o godz. 12, 15 i 18 (w weekendy o godz. 15 i 18 sa to 
przerwy godzinne). 

 ■ Pole do disc-golfa w Wawrze
W rejonie ulic Murarskiej i Węglarskiej powstało największe w 
Warszawie i jedno z największych w Polsce pole do disc-golfa. Gra 
jest bardzo podobna do tradycyjnego golfa – kij i piłka zostają 
zastąpione dyskiem, a dołek z flagą - charakterystycznym koszem.

 ■ Półmetek na budowie POW
Niespełna połowa zaplanowanych prac na budowie Południowej 
Obwodnicy Warszawy została już wykonana. Prace trwają od 2017 
roku. Jak zapewnia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Auto-
strad, całość będzie gotowa do sierpnia 2020 roku.

 ■ II sesja Rady Dzielnicy Wawer
Podczas drugiej sesji Rady Dzielnicy Wawer w obecnej kadencji 
wybrany został nowy Zarząd Dzielnicy Wawer. Burmistrzem wy-
brany został Norbert Szczepański z Koalicji Obywatelskiej, a jego 
zastępcami Leszek Baraniewski z Koalicji Obywatelskiej oraz Jacek 
Wiśnicki z Razem dla Wawra. 

 ■ Doradztwo w sprawie smogu
Jeszcze do 17 grudnia br. funkcjonuje w Urzędzie Dzielnicy 
Wawer doradca, który rozwieje wszelkie wątpliwości w tematyce 
związanej z wymianą piecy i spełniania wymogów mazowieckiej 
uchwały antysmogowej. W ramach pomocy można z doradcą 
umówić się np. na oględziny pieca, aby go ocenić pod kątem 
konieczności wymiany. Umówić można się telefonicznie lub za 
pośrednictwem poczty elektronicznej: emisje@ios.edu.pl, 532 295 
879.

 ■ Grzebią na Trakcie Lubelskim
Rozpoczęła się długo oczekiwana budowa przyłączy i sięgaczy na 
Trakcie Lubelskim na odcinku od ulicy Klimontowskiej do ulicy 
Płowieckiej. Po budowie przyłączy Trakt Lubelski na tym odcinku 
ma byc gruntownie wyremontowany - nie ma jednak na to jeszcze 
zarezerwowanych środków finansowych w budżecie m.st. Warsza-
wy.

 ■ Wiem czym oddycham
Zakończyło sie głosowanie na lokalizacje czujników powietrza, 
które zostaną zainstalowane przez firmę Aviva. Firma ta sfinansu-
je instalację 100 takich czujników. Warszawa wzbogaci się z ten 
sposób o kilka czujników - jeden z nich będzie zlokalizowany na 
wawerskim osiedlu Sadul.

 ■ Zima w mieście
W szkołach ruszyły zapisy do programu „Zima w mieście”, który 
będzie realizowany w okresie ferii zimowych, tj. od 28 stycznia do 
8 lutego 2019 roku. Udział jest bezpłatny. Podobnie jak w latach 
ubiegłych pobierana będzie jedynie opłata za wyżywienie w 
wysokości 7 zł za dwa posiłki dziennie, w tym jeden ciepły. W dz-
ielnicy Wawer w programie bierą udział szkoły nr 86, 109, 124, 138, 
204, 218 oraz Zespół Szkolno Przedszkolny nr 9.  

 ■ Dekomunizacja chodników
Stowarzyszenie Miasto jest Nasze złożyło petycję w w sprawie 
zmiany ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu dro-
gowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.) dotyczącej parko-
wania samochodów na chodnikach oraz przeciwdziałania niele-
galnemu parkowaniu. Dzięki zmianie przepisów to zarządca drogi 
miałby decydować o ewentualnym dopuszczeniu parkowania 
całych samochodów na chodniku.

W SKRÓCIE

WIGILIJNY BARSZCZYK 
I MAKOWIEC ZAWIJANY 
Święta za pasem! Znowu mnóstwo 
kulinarnych planów i  znowu nie 
nastawiliśmy zakwasu na barszcz 
i ciasta na piernik. Nic nie szkodzi, 
poleniuchujmy trochę, a jeśli chodzi 
o  gotowanie - w  tym roku trochę 
ułatwimy sobie życie. Pokażę Wam 
jak szybko przygotować wigilijny 
barszczyk – smak podkręcimy 
sokiem z  czarnej porzeczki 
i  przyprawami, a  makowiec 
upieczemy z  dodatkiem gotowej 
masy makowej. A  zaoszczędzony 
czas przeznaczymy na wypicie 
pysznej świątecznej herbaty 
w miłym towarzystwie. Smacznych 
Świąt! 

BARSZCZYK WIGILIJNY 
 ■ 2 l czerwonego barszczu (w  

 kartonie)
 ■ 300-350 ml soku z  czarnej 

porzeczki
 ■ 1 ząbek czosnku
 ■ 3 goździki 
 ■ 3 szt. ziela angielskiego 
 ■ 2 liście laurowe
 ■ ½ łyżeczki majeranku
 ■ 2-3 suszone grzyby (małe)
 ■ Sól i pieprz do smaku 

Barszcz wlewamy do garnka 
i  mocno podgrzewamy (nie 
gotujemy!). Dodajemy wszystkie 
przyprawy oraz grzyby, lekko 
solimy i  odstawiamy na 2-3 
godziny, aby wywar nabrał 
mocy. Po tym czasie przelewamy 
barszcz przez gęste sito, ponownie 
podgrzewamy i  dodajemy sok 

z  czarnej porzeczki. Zaczynamy 
od 100 ml na każdy litr barszczu 
i  jeśli będzie za mało kwaśny, 
dolewamy więcej soku. Podajemy 
w  kubeczkach lub z  dodatkiem 
uszek lub pasztecików. Gotowe! 

MAKOWIEC ZAWIJANY 
Składniki na 2 strucle 

NADZIENIE:
 ■ 600 g gotowej masy makowej 

z bakaliami 

DODATKOWO: 
 ■ 100 g rodzynek, 
 ■ 50 g kandyzowanej skórki 

pomarańczowej, 
 ■ 2 łyżki miodu, 
 ■ 1 łyżeczka olejku migdałowego 

CIASTO DROŻDŻOWE:
 ■ 450 g mąki pszennej tortowej
 ■ 120 ml letniego mleka
 ■ 100 g masła
 ■ 4 jajka (białka i  żółtka 

oddzielnie!)
 ■ 30 g świeżych drożdży lub 7 g 

suchych
 ■ 4 łyżki cukru
 ■ 2 łyżki spirytusu
 ■ szczypta soli

LUKIER:
 ■ ¾ szklanki cukru pudru + 2 

łyżki soku z cytryny

CIASTO DROŻDŻOWE 
Drożdże zasypujemy cukrem, 
wlewamy letnie mleko, dodajemy 

4-5 łyżek mąki, dokładnie 
mieszamy i  odstawiamy na 15 
minut. Dodajemy pozostałe 
składniki – z  jajek tylko żółtka! 
i  wyrabiamy ciasto, pod koniec 
dodając rozpuszczone i ostudzone 
masło. Odstawiamy do wyrośnięcia 
na ok. 1,5 godz. 

Masę makową łączymy 
z  dodatkowymi bakaliami 
i olejkiem migdałowym. Dodajemy 
pianę ubitą z  białek i  ostrożnie 
mieszamy. 
Ciasto dzielimy na dwie 
porcje. Blat posypujemy mąką 
i  wałkujemy prostokątne cienkie 
placki, na które nakładamy masę 
makową (zostawiamy od brzegu 
ok. 3 cm czystego ciasta). Ciasto 
ostrożnie zwijamy w  rulon (nie 
przyciskając) i  układamy na 
papierze do pieczenia, który 
następnie zawijamy wokół ciasta 
tworząc ciasne „opakowanie”. 
Dzięki temu nasze makowce 
w czasie pieczenia zachowają ładny 
kształt, a  nadzienie pozostanie na 
miejscu. 

Pieczemy w  temperaturze 180 
stopni przez 40 minut. 

Po wystudzeniu dekorujemy 
lukrem i posypujemy makiem lub 
ulubionymi bakaliami. 

Joanna Grabowska-Kowalska 
www.kuchniajoanny.pl 

KĄCIK KULINARNY. 
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Ptasia linia. Ptasie stołówki.

Dokładnie 22 listopada rozpoczął 
się dla mnie okres dokarmiania 
ptaków. Temperatura oscylowała 
wokół zera, sypnęły dwie garście 
śniegu. Uznałem, że czas by dać 
znać ptakom, które co jakiś czas 
zaglądają ciekawie do karmnika, 
że o  nich nie zapomniałem i  że 
kiedy spadnie śnieg i  ściśnie 
mróz, mogą śmiało do mnie 
wpadać. Jak co roku będę na nie 
czekał z  lornetką i  aparatem. Czy 
jest jednak jakiś inny, niż chęć 
podglądania ptaków, powód by je 
dokarmiać? Wbrew pozorom nie 
jest to oczywiste. Kilka lat temu 
dość mocno swoje zdanie na temat 
dokarmiania wyrażał mieszkający 
w  Puszczy Białowieskiej Adam 
Wajrak. Uważał on, że ptakom 
nasze dokarmianie nie jest 
potrzebne i  zaburza naturalne 
procesy zachodzące w przyrodzie. 
Pomagamy bowiem tym 
osobnikom, które nie powinny 
przetrwać zimy i  w  ten sposób 
osłabiamy populację. Zaleca on 
więc sporadyczne dokarmianie 
ptaków, tylko w  przypadku 
najsurowszej zimy oraz rezygnację 
z  karmników. Karmniki są 
środowiskiem nienaturalnym, 
sprzyjającym wymianie bakterii 
i  wirusów, a  przez to bywają 
ogniskami ptasich chorób (jak 
komunikacja miejska albo kolejki 
do lekarzy w świecie ludzi). Zamiast 
sypania ziarna w  karmniku 
proponuje rozrzucanie go na 
ziemi. Warto pochylić się nad 
tą drugą kwestią. Płynie z  niej 
pierwsze ważne przykazanie dla 
ptasich „dokarmiaczy”. Trzeba 
dbać o czystość stołówki, okresowo 
ją sterylizować (ja kilka razy 
w zimę myję karmnik wrzątkiem) 
i  obserwować przylatujące 
ptaki. Jeśli zauważymy chore 
ptaki (mogą to być np. wrzody 
charakterystyczne dla ptasiej ospy) 
należy przerwać dokarmianie. 
W ten sposób może ocalimy kilka 
ptaków, które unikną zarażenia.
Natomiast co do pierwszej rady 
Wajraka to trzeba zauważyć, 
że zdarzają się ludzie, którzy 

dokarmiają ptaki cały rok. 
Są oni zazwyczaj piętnowani 
w środowisku i sam pamiętam jak 
oburzałem się na pewną panią, 
która sypała ziarno w środku lipca, 
bo lubi jak w  karmniku kręcą 
się ptaki. Niedawno zetknąłem 
się jednak z  odmiennym 
stanowiskiem reprezentowanym 
przez stowarzyszenie Ptaki Polskie, 
które bardzo cenię za pokazywanie 
innej, mocniej osadzonej w tradycji 
europejskiej i  światowej, wizji 
ochrony przyrody. Stowarzyszenie 
zachęca do dokarmiania 
ptaków już od wczesnej jesieni 
a  nawet przez cały rok! Jak 
to wytłumaczyć? Otóż ludzie 
gwałtownie zmieniają krajobraz 
miast i  wsi, nie dając często 
ptakom czasu na przystosowanie 
się. Patrząc choćby na nasze 
coraz bardziej sterylne miasta, 
bez ziół i  traw, z  nowymi obcymi 
gatunkami i  wszędobylskimi 
iglakami, to naprawdę trudno się 
dziwić, że populacje wróblowatych 
maleją. Dokarmianie daje ptakom 
szansę na odbudowę liczebności 
i  przyzwyczajenie do nowych 
warunków. Dobrze odżywiony 
ptak to także trudniejszy cel 
dla naszych milusińskich – 
kotów, które są niezwykle 
niebezpiecznymi seryjnymi 
mordercami. Szacuje się, że 
w samej Wielkiej Brytanii rocznie 
koty odpowiadają za śmierć 1,5 
miliona ptaków. Nie ma chyba co 
udawać, że bez dokarmiania ptaki 
będą bliżej natury, skoro tę naturę 
dawno już przekształciliśmy. 
Oczywiście rzecz wygląda inaczej 
z  perspektywy osady w  sercu 
Puszczy Białowieskiej a  inaczej 
z  perspektywy Falenicy, czy 
Marysina Wawerskiego i  wydaje 
się, że w tym kontekście można te 
dwa krańcowo różne stanowiska 
pogodzić.
Skoro już rozstrzygnęliśmy czy 
dokarmiać ptaki, należy się 
zastanowić jak to robić. Tu można 
znaleźć całą masę poradników 
w  internecie, więc nie będę 
się powtarzał. Warto jednak 
pamiętać o  kilku zasadach. Po 
pierwsze unikajmy w  diecie 
ptaków odpadów z  naszego stołu. 
Wiadomo, że wyrzucanie chleba to 
hańba każdej polskiej gospodyni 
i gospodarza, ale ptaków starajmy 
się pieczywem nie częstować, bo 
zwyczajnie im szkodzi. To tak 
jakbyśmy podawali dzieciom 
na obiad miskę czipsów. Niby 
przyswoją trochę kalorii, może im 

PRZYRODA. Witajcie w Wawrze – prawdopodobnie najbardziej ptasiej dzielnicy Warszawy.

to nawet smakować, ale nagrody 
w konkursie na rodzica roku za taki 
gest nie możemy się spodziewać. 
Nie róbmy więc tego ptakom, dla 
których sól, przyprawy i  dodatki 
chemiczne mogą być przyczyną 
chorób. Dla nich lepiej już by 
było, gdyby trochę pogłodowały. 
Szczególnym przykładem 
patologii w  temacie dokarmiania 
jest to co robimy naszym 
kaczkom i  łabędziom. Widać 
to np. nad brzegiem Morskiego 
Oka w  Aleksandrowie, który 
zaścieła często warstwa starego 
pieczywa. Ptaki żerują w  zasadzie 
tylko na tym pokarmie, co źle 
wpływa na ich kondycję. Nadmiar 

„śmieciowego jedzenia” u  kaczek 
może powodować schorzenie 
zwane „anielskim skrzydłem”. 
Jest to deformacja lotek, która 
prowadzi do utraty umiejętności 
lotu i w konsekwencji – śmierci. Co 
ciekawe w Warszawie coraz częściej 
pojawiają się automaty z darmową 
karmą dla ptactwa wodnego. 
Być może takie urządzenie 
powinno się znaleźć też u  nas? 
Tymczasem jednak kaczki można 
karmić pokrojonymi warzywami, 
ziarnami zbóż, niełuskanym 
słonecznikiem, a także gotowanymi 
(bez soli!) kaszami – pęczakiem, 
gryczaną, czy jęczmienną. Co 
ważne jedzenie wykładajmy im 

na brzegu, a  nie wrzucajmy do 
wody. Osobiście zachęcam do 
prowadzenia własnych stołówek 
i  wabienia różnych gatunków 
zróżnicowanym menu. Miejmy 
jednak świadomość, że często 
nasze karmniki służą też ptakom 
drapieżnym. Karmnik więc, jak 
każde miejsce publiczne powinien 
mieć opracowane drogi ewakuacji. 
Najlepiej, żeby znajdował się na 
odsłoniętym terenie, dającym 
szanse ucieczki. Pomagajmy 
ptakom przetrwać zimę. Liczę, że 
jak co roku dostaniemy zdjęcia 
waszych stołówek. Będziemy je 
zamieszczać na profilu Ptasia 
Linia.

Dzwoniec (Chlors chloris) przy karmniku fot. Jacek Wiśnicki

KĄCIK SATYRYCZNY

O autorze:
Tomasz Lachowski - architekt, zawodowo zajmujący się brandingiem. Komentuje rzeczywistość rysując - 
prowadzi na Facebook-u autorską galerię pod wiele znaczącą nazwą <bezobrazy>.

JACEK WIŚNICKI
j.wisnicki@gazetawawerska.pl
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Dzisiaj prezentujemy, dziesiąty z  kolei, 
budynek z  Anina znajdujący się na li-
ście gminnej ewidencji zabytków. Może-
cie Państwo sami typować do publikacji 
konkretne obiekty: p.grzegorczyk@gaze-
tawawerska.pl najlepiej z  jakimś opisem, 
historią związaną z  budynkiem lub/oraz 
z działką na której stoi. 

Na akwareli:
Drewniany dom przy ul. Trawiastej 16 
to jednopiętrowy „świdermajer” z  cha-
rakterystycznymi oryginalnymi weran-
dami – dolną całkiem obszerną oraz 
sporo mniejszą górną. Z  ulicy ciężko go 
dostrzec ponieważ stoi w głębi działki, za-
słonięty przez współczesny budynek (nota 
bene ze stylizowanymi na andriollańskie 
motywami snycerskimi). W  sąsiednim 
domu nieopodal mieszkał sam mistrz 
K.I.Gałczyński.
Edward Klejn, pierwszy właściciel pose-
sji, zbudował tą obszerną drewnianą willę 
około 1910 roku. Parę lat później przybyły 
z Wilna profesor Kazimierz Sławiński od-
kupił posiadłość nadając jej nazwę „Osada 
Kazimierówka nr 33”, lecz chyba niezbyt 
często w niej mieszkał i w  rezultacie wy-
najmował dom znajomym na letnisko. 
Pod koniec Wielkiej Wojny w willi rozlo-
kowano wojsko. W pewnym okresie w Ka-
zimierówce mieściło się nawet dowództwo 
I  Pułku Szwoleżerów z  pułkownikiem 
Gustawem Orliczem Dreszerem (bliskim 
współpracownikiem Marszałka) na czele.
W kwietniu 1935 roku posiadłość przeszła 
w ręce rodziny Ruśkiewiczów (m.in. Leo-
narda i jego stryja Stanisława), a już po II 
wojnie, Mirosława - jedna z trzech córkek 
Leonarda - wyszła za mąż za Jerzego Maka-
rewicza. Zupełnie niedawno, po spłaceniu 
pozostałych spadkobierców, ich syn Jacek 
Makarewicz, wspólnie z  małżonką, stali 
się jedynymi właścicielami willi. W domu 
tym pan Jacek się wychował, potem wy-
emigrował, ale jego rodzice mieszkali tutaj 
do końca swoich dni. Ojciec Jacka, Jerzy 
Makarewicz był podobno bardzo aktywny 
fizycznie – latem uprawiał jogging, w  zi-
mie można go było spotkać w okolicznych 
lasach na nartach biegowych.
Rodzinna wieść niesie, że przed wojną 
dziadek Jacka Leonard, jako pracownik 
biurowy warszawskich browarów „Ha-
berbusch & Schiele” raz na dwa tygodnie 
otrzymywał deputat - pod bramę domu 
podjeżdżał wóz konny zaprzężony w dwa 
silne perszerony z  dwiema skrzynkami 
piwa i  napojów. Warto wspomnieć, że 
współczesnym kontynuatorem browar-
nianych tradycji wspomnianego przedsię-
biorstwa jest dzisiaj piwo Królewskie.

W 1944 roku w willi stacjonowały sowie-
ckie wojska – działała m.in. oficerska sto-
łówka, a  rosnąca przed domem dorodna 
lipa do dziś przypomina swoim krzywym 
pniem o  zderzeniu z  ruskim czołgiem. 
Około 1960 roku nastąpiła parcelacja całej 
działki na 5 mniejszych ok 1000-metro-
wych, wymuszona potrzebą uniknięcia 
wykupu ponadnormatywnej ziemi przez 
Państwo.
Obecni właściciele mają wielki sentyment 
do rodzinnej posiadłości i  chyba zarazi-
li nim własne dzieci - kolejne pokolenie 
świdermajerowych właścicieli. W planach 
mają remont generalny, więc prawdopo-
dobnie nastąpi wymiana poszycia dachu, 
docieplenie ścian, przebudowa funkcji 
poddasza, wszystko z absolutnym respek-

tem dla charakteru miejsca.
W środku willi czas się zatrzymał w okoli-
cach lat 50’. Być może również z tego po-
wodu dom służył jako tło do wielu filmów 
i seriali np. w pamiętnej „Kronice wypad-
ków miłosnych” Andrzeja Wajdy. Obecny 
właściciel Jacek Makarewicz wspominał 
w  rozmowie ze mną scenę z  aktorką Zo-
fią Czerwińską grającą tu na planie seria-

lu „Białe tango”. Z  sentymentem i  łezką 
w  oku przywołał też atmosferę prywatek 
organizowanych w  Kazimierówce przez 
młodszą siostrę mamy Krystynę, około 
czasów gomułkowskiej odwilży. Jak oni się 
bawili... To se ne vrati.
Korzystałem z  materiałów źródłowych: 
„O  starym Aninie-inaczej” Barbary Wo-
łodźko-Maziarskiej.

Autor akwareli:
Piotr Grzegorczyk, architekt, scenograf, 
absolwent Wydziału Architektury Poli-
techniki Warszawskiej. Prowadzi niewiel-
kie Studio Architektury Mieszkaniowej. 
Jako wizualizator technik odręcznych 
(aerograf, akwarela, rysunek) współpra-
cował w  latach 90-tych z  największymi 
pracowniami architektonicznymi w  War-
szawie i Berlinie.
     Piotr Grzegorczyk Radny Dzielnicy Wawer

HISTORIA DZIELNICY. Cykl publikacji zawierający akwarele wawerskich świdermajerów.

Willa Kazimierówka

Leonard i Stefania Ruśkiewiczowie 
- dziadkowie Jacka Makarewicza

PIOTR GRZEGORCZYK
p.grzegorczyk@gazetawawerska.pl




