PÓŁKOLONIE DLA DZIECI

7 DNI ZABAWY BEZ LIMITU

www.fikolki.pl
Ferio Wawer

ul. Kazimierza Szpotańskiego 4

lipiec /
sierpień 2019
Nr 7 (22)
Gazeta bezpłatna
ISSN 2544-3666
Nakład: 7000 egz.
Aleksandrów, Anin, Falenica, Las, Marysin, Miedzeszyn, Międzylesie, Nadwiśle, Radość, Sadul, Wawer, Zerzeń

www.gazetawawerska.pl

Wszystko co wiemy o Kanale Wawerskim

KANAŁ WAWERSKI. Różnorodny przyrodniczo, z wieloletnią historią oraz o ogromnym znaczeniu dla odwodnienia

wielohektarowych obszarów od Wesołej aż do Wawra. Jaka przyszłość czeka ten najważniejszy wawerski ciek wodny?
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ŁAD PRZESTRZENNY

PRZYRODA

Zgodnie z prawem może
powstać zabudowa niezgodna
z uchwalonym, miejscowym
planem zagospodarowania
przestrzennego. Niweczy to cały
wysiłek planistyczny.
3

Ogrody, jak każda ludzka dzia
łalność, podlegają rozmaitym
modom. Współczesne założenia
ogrodowe pokazują zasobność
właścicieli, bo nikomu już nie
przychodzi do głowy, że ogród
mógłby pełnić jakąkolwiek inną
rolę niż rekreacyjna.
10

ZGODNIE Z PRAWEM,
NIEZGODNIE Z
PLANEM

OGRÓD MIEJSKI

URBANISTYKA

INWESTYCJA

ŚWIDERMAJERY

Przykład harmonijnej przestrzeni,
w której niewielkie, ale bardzo
funkcjonalne trzykondygnacyjne
punktowce zostały zręcznie
wkomponowane w zieleń leśną.
Można się zachwycić.
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Nowe, niezwykle potrzebne
ronda zostały już zaprojektowane.
Uzyskano także pozwolenie na
budowę. Dlaczego zatem środki
na ich realizację zniknęły w
tegorocznym budżecie podczas
majowej sesji Rady Warszawy?
14

Jest podpiwniczony, lecz
zbudowany oszczędnie, z lichych
materiałów. Podobno w trakcie
okupacji, pod jego oknami
niemieccy żandarmi zastrzeli
li w czasie godziny policyjnej
mężczyznę.
15

OSIEDLE IBJ MODERNISTYCZNA
PEREŁKA

RONDA NA KADETÓW
NIEPOTRZEBNE?

DREWNIAK Z ULICY
POPRADZKIEJ

WAWERSKIE SPRAWY. Od redaktora naczelnego.

Wakacyjny czas
RAFAŁ CZERWONKA

r.czerwonka@gazetawawerska.pl

Truizmem jest stwierdzenie,
że wakacje są po to, aby odpocząć.
Fakty są jednak takie, że nie wszys
cy odpocząć mogą, nie wszyscy
też odpoczywać potrafią. Dla nie
których wakacje to czas bardziej
intensywny, chociażby z tego
powodu, że dzieci mają wolne
od szkoły i trzeba zapewnić nad
nimi opiekę. Pamiętajmy jednak,
że wakacje właśnie takie mają być
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TYTUŁEM WSTĘPU
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- mają być złamaniem codziennej
rutyny. Tak abyśmy my i nasze
dzieci mogli się na przykład trochę
wspólnie ponudzić. Wykorzystuj–
my mądrze ten wakacyjny czas.
Redakcja Gazety Wawerskiej
też zamierza nieco skorzystać ze
sprzyjającej pogody, co będzie
skutkowało tylko jednym, lipcowo-sierpniowym,
wakacyjnym
numerem.
Tym razem rozpisujemy się
dużo na temat Kanału Wawerskiego, przebiegającego przez wiele
dzielnicowych osiedli. Poszczególne cieki wodne na terenie naszej

dziel
nicy, w tym właśnie Kanał
Wawerski, to bardzo szeroki temat,
zarówno w kontekście historycz
nym, w kontekście teraźniejszych
problemów z odwodnieniem, jak i
w odniesieniu do przyszłości dziel
nicy. Chyba wcześniej nie było
nigdzie tak dużego opracowania
publicystycznego na ten temat?
Tradycyjnie
piszemy
też
o niezwykle ciekawej historii
Międzylesia oraz opisujemy kolej
nego wawerskiego drewniaka,
który tym razem prezentujemy
w technice rysunku odręcznego.
Do świdermajerowych akwareli

wrócimy niebawem.
Oprócz spraw bieżących
mamy także tekst o falenickim
zagłębiu filmowym (Fallewood?)
oraz artykuł o perełce architektonicznej Wawra, jaką jest osied
le Instytutu Badań Jądrowych w
Aninie.
Dodatkowo
prezentujemy tekst o tym, co w miejskim
ogrodzie może wyrosnąć oraz kilka przepisów kulinarnych zachęcających do spożywania owoców
- wszak sezon owocowy w pełni.
Zapraszam serdecznie do lektury. Udanych wakacji!

ŁAD PRZESTRZENNY. Na granicy Międzylesia i Sadula powstaje biurowiec “Patriotów Park”.

Zgodnie z prawem, niezgodnie z planem

Plac budowy pomiędzy ul. Mrówczą i ul. Patriotów

Z drugiej jednak strony biu
rowiec powstaje na terenie objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
obszarów Sadul i Zbytki, część
I - Sadul, w ramach którego
przeznaczenie tego terenu jest zupełnie inne. W planie uchwalonym w maju 2018 roku teren ten
przeznaczony jest pod usługi użyteczności publicznej i jest to jedyny
taki obszar w całym sadulskim planie zagospodarowania. Wygląda
jednak na to, że usługi publiczne,
takie jak żłobek, klub kultury czy
przychodnia zdrowia, nigdy na
tym terenie już nie powstaną.
Zaprojektowany biurowiec nie
przewiduje także zaplanowanej
w tym miejscu publicznej drogi, oznaczonej w planie symbo
lem 35KDL, która miała połączyć

lokalnie potrzebne. A może nawet
znajdzie się tutaj sklep spożywczy
r.czerwonka@gazetawawerska.pl
lub bankomat, na które w osiedlu
Wraz z początkiem lipca Sadul i w tej części Międzylesia
br. rozpoczęła się budowa biu wszyscy stracili już nadzieję?
rowca pod nazwą “Patriotów
Park” (chociaż precyzyjnie rzecz
ujmując budowa tak naprawdę
przyśpieszyła, bo formalnie rozpoczęła się już wiele lat temu).
Nowy biurowiec, o powierz
chni całkowitej ponad 4 tys. m2,
zlokalizowany będzie w osiedlu Międzylesie, tuż przy granicy
z osiedlem Sadul, a konkretnie
pomiędzy ulicami Mrówczą i Patriotów.
Z jednej strony budowa ta
kiego dużego biurowca w tym
miejscu może być powodem do
zadowolenia. Znajdą się tu nowe
biura, może ktoś będzie miał pracę
blisko domu, być może w budynku będą też jakieś usługi, które są
Fragment M.P.Z.P. obszarów Sadul i Zbytki, część I - Sadul
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obrzeża osiedli Sadul i Międzylesie
z ulicą Patriotów. Projekt zagospodarowania terenu przewiduje taki
sposób posadowienia budynku,
który całkowicie uniemożliwi realizację tej drogi zgodnie z planem
miejscowym.
Samą drogę być może uda się
uratować poprzez jej poprowadzenie tuż obok. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego rej. ul. Zwoleńskiej (część I),
uchwalonym w 2015 roku, w bezpośrednim sąsiedztwie trwającej
budowy, też przewidziany został
pas drogowy o szerokości 11,5
metra (15KDL). Teren na usługi
publiczne został jednak “stracony”
bezpowrotnie.
Wszystko to jest zgodne z
prawem. Pozwolenie na budowę
biurowca wydano w 2011 roku,
kiedy to proces uchwalania planu zagospodarowania Sadula był
jeszcze w powijakach (jego pierw
sze wyłożenie miało miejsce do
piero w 2013 roku). Budowa formalnie rozpoczęła się w ciągu 3
lat od wydania pozwolenia na
budowę, a co za tym idzie samo
pozwolenie jest cały czas ważne.
Plan zagospodarowania nie wygasza wydanych do czasu jego
uchwalenia pozwoleń na budowę,
a jedynie same decyzje o warun
kach zabudowy.
Nie tak powinno jednak wyglądać planowanie przestrzeni. Po
co był cały ten wysiłek planistycz
ny związany z uchwaleniem planu miejscowego? Po co misterne

wyznaczanie dróg i terenów na
poszczególne rodzaje zabudowy
w planie zagospodarowania, zbie
ranie uwag mieszkańców i ich
rozpatrywanie w procesie konsultacyjnym, uzyskiwanie uzgodnień
i opinii do planu, skoro chwilę
później duża część tego co wypracowano staje się zupełnie nieaktualna?
Być
może
w
procesie
uchwalania miej
scowego planu
zagospodarowania
przestrzeni
powinny być brane pod uwagę
wszystkie rozpoczęte budowy,
tak aby nie uchwalać na poszcze
gólnych działkach czegoś innego,
niż to co tam faktycznie powstaje. A może jednak pozwolenia na
budowę, które nigdy nie zostały
skonsumowane wbiciem więcej
niż jednej łopaty powinny być wygaszane wraz z uchwaleniem planu
zagospodarowania?
Rozwiązania idealnego pewnie
tu nie ma, ale to nie oznacza, że nie
trzeba poszukiwać przynajmniej
lepszego niż obecne. Z pewnością
jest na tym polu przestrzeń do poprawy prawa.
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INFORMACJA NA TEMAT
INTERWENCJI
STRAŻY POŻARNEJ
Z DNIA 22.06.2019
22 czerwca na skutek intensywnych i nagłych opadów
deszczu doszło do przelania
się wody w Kanale Wawerskim
w okolicy ulicy Obiegowej i
Bielszowickiej. Na miejscu
zja
wił się zastęp strażaków z
OSP Wesoła wozem bojowym
379 22 GBA 2/30/2,5 Volvo
FL614. Interwencja zakończyła
się wypompowaniem wody z
zalanych ulic.

Problemy z zatorami zgłoszono
tego poranka w wielu miejscach na
całym wawerskim odcinku kanału –
m.in. na ul. Bylicowej, IX Poprzecz
nej, Antenowej, Trzykrotki. Zarząd
Zieleni m.st. Warszawy wydał dyspozycję likwidacji przetamowań w
korycie i udrażniania zapchanych
przepustów i krat na całym odcinku
kanału objętym przez nich utrzymaniem na mocy porozumienia z
PGW Wody Polskie (ok. 12 km).
Zaniepokojenie mieszkańców ul.
Bielszowickiej budzi fakt, że opisane
zdarzenie może się powtórzyć w
każdej chwili, a powodów spiętrzenia wody w kanale może być bardzo
wiele. Ze strony internetowej znajdującej się na zachodnim skraju Starej
Miłosnej oczyszczalni „Cyranecz
ka” można się dowiedzieć, że z roku
na rok rośnie ilość podłączanych
do sieci kanalizacyjnej ulic. Pytanie
brzmi: czy w ślad za rozwojem sieci
rośnie przepustowość koryta kanału
i czy nadąża modernizacja istniejących przepustów i nieuregulowanych
brzegów? Czy właściwe służby dbają
na bieżąco o wybieranie połamanych
gałęzi, liści, niezagrabionych traw i
chwastów, poprzewracanych drzew,
czasem nawet śmieci bytowych?
Z Kanałem Wawerskim jest
jeszcze inny problem – zrzuty śmier
dzącej wody. Nikt do końca nie wie
skąd, choć głównym podejrzanym
jest funkcjonująca od lat 80. wspo
mniana wcześniej oczyszczalnia
ścieków „Cyraneczka”. Na wino
wajczynię wskazują jednoznacznie
ilości zrzucanej cuchnącej wody
(wielokrotnie przewyższające po-

Zarys dziejów Kanału Wawerskiego
Początki prac melioracyj
nych na obszarze, który przecina
obecnie Kanał Wawerski sięgają co
najmniej XVII wieku. Za uczynieniem akurat tego lokalnego cieku
głównym odpływem w stronę Wisły
stali prawdopodobnie Olędrzy,
społeczność pochodząca m.in. z
terenów Fryzji, Niderlandów i Prus
Królewskich. W XVII wieku miała
miejsce ich pierw
sza fala napływowa na nadrzeczne tereny okolic
Warszawy. Była to ludność, która
w przeciwieństwie do miejscowej,
gospodarującej z reguły na terenach
suchych, potrafiła odnaleźć się na
terenach zalewowych i bagiennych,
a jedną z technik, które przyniosła ze
sobą, było m.in. osuszanie gruntów
przez budowę sieci kanałów.
Najstarszymi dokumentami i
w zasadzie jedynymi ówczesnymi
źródłami, które potwierdzają istnienie i przybliżony przebieg Ka
na
łu

są XVIII-wieczne mapy. Rizzi Zannoni, hydrograf francuskiej ma
ry
narki handlowej, autor mapy Polski z
1772 roku, narysował go sięgającego
aż miejscowości Dębe Wielkie. Co
istotne, na tarasach nadzalewowych
Wisły, w obszarze dzisiejszych dziel
nic Wawer i Wesoła oraz miast Józefów i Otwock, oznaczył jeszcze tylko
rzeki Mienię i Świder oraz ich dopływy. Kanał musiał więc już wówczas
pełnić ważną rolę dla całej okolicy.
Podobnie sytuacja wygląda na planach okolic Warszawy geometry
królewskiego Karola de Perthéesa
z 1786 roku oraz Louisa Harynga z
drugiej dekady XIX wieku. Z tym, że
w tych przypadkach Kanał posiada
niewielkie, południowe zasilenie i
zaczyna się w okolicy Starej Miłosny.
Jednak jedną z najbardziej cennych
map w kontekście źródła, kształtu
i ujścia Kanału w tamtym okresie,
jest wycinek planu powiatu warsza-

wskiego zdeponowany w zbiorach
Archiwum Narodowego w Krako
wie, na którym naniesiono dokładny zarys porozbiorowej granicy
prusko-austriackiej. Prze
bieg interesującego nas cieku, rozpoczynającego się w Zakręcie i łączącego
się pod kątem prostym ze strugą
płynącą z Za
goź
dzia, żywo przypomina obecny układ, w którym
Kanał Wawerski wpada do Kanału
Nowe Ujście, kierując się niemal
identycznie w stronę dawnej łachy
na Zakolu Wawerskim. Kanał Nowe
Ujście został w miejscu łączenia
nałożony sztucznie, już po II woj
nie światowej, na fragment Kanału
Zagoździańskiego. Wskazuje to, że
wszelkie prace regulacyjne pro
wa
dzone na tych kanałach przez ostatnie 200 lat do dziś, miały nawet
przy stosunkowo dużej ingerencji
w ogólny wygląd, jedynie charakter
kosmetyczny, nie zmieniając zarysu

fot.: Monika Waśkiewicz

W piątkowy wieczór, 21 czerw
ca, nad Starą Miłosną miało miej
s
ce oberwanie chmury. Podobno
w ciągu godziny na okolicę spadła
równowartość średniomierzonych
miesięcznych opadów. Zanotowano wiele lokalnych podtopień na
działkach, dojazdach, w garażach
podziemnych i piwnicach. Kanał
Wawerski gwałtownie wezbrał
przyjmując ogromne ilości wody,
która wartkim, spienionym nurtem przekotłowała się jego korytem
na zachód, w stronę Wisły. Nic w
tym dziwnego – teren znajduje się
w granicach zlewni Kanału i tędy
właśnie od setek lat spływają wody
opadowe.
Posesja pani Moniki leży nad
Kanałem w okolicy ulic Obiegowej
i Bielszowickiej, na granicy Anina

i Międzylesia. Razem z mężem obserwowali wzburzone wody w korycie jeszcze w piątek wieczorem.
Wzburzone, ale bezpieczne. W sobotę o godz. 6.00 rano panią Monikę
obudziły krzyki stojącego na środku
podwórka po kolana w wodzie męża
– Zalało nas! Jednocześnie poziom
wody w Kanale nie zmienił się –
woda przypłynęła od strony lasu...
Zakres szkód i obszar roz
le
wis
ka przeraził właścicieli oraz
ich sąsiadów, ale wszyscy na
tych
miast przystąpili do działania. Błyskawicznie powiadomili służby – na
interwencję przyjechała jednostka
Straży Pożarnej z OSP Wesoła. Okazało się, że woda przypłynęła lasem
i duktem leśnym. Ale skąd się
tam wzięła? Przyczyna znajdowała się całkiem blisko, bo około 200
metrów od zalanych po
se
s
ji, tam
gdzie ul. Obiegowa wieńczy swój
bieg mostkiem nad Kanałem. Szybko okazało się, że wąskie przepusty
zostały pozatykane przez koszone w
ostatnich dniach w korycie kanału i
niezagrabione trawy, zaś niepozorny
mostek zamienił się w tamę. Nastąpiło spiętrzenie wody, która błyskawicznie wylała na boki aż do ul.
Czeladniczej tworząc w pobliskim
lesie rozlewisko o powierzchni ok 5
ha. Strażacy udrożnili przepływ, pomogli wykonać przekop dla odpływu wody stojącej w lesie, wypompowali część wody z terenu posesji i
pojechali. Właściciele zalanej działki
zaczęli liczyć straty. Woda zalała
część materiałów budowlanych,
podmyła ogrodzenie, sprzęty i pojazdy.
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Zatamowany przepływ pod mostkiem na ul. Obiegowej.

fot.: Monika Waśkiewicz

KANAŁ WAWERSKI
4
Ale Kanał!

Zalana działka przy ul. Bielszowickiej.
jemność przydomowego szamba) cjalnych komunikatach na ten temat
oraz miejsca zgłoszeń zlokalizowane cisza... Interwencje mieszkańców w
zawsze na zachód od niej – z sprawie cuchnących ścieków skutWiśniowej Góry, Międzylesia, Ani- kują odsyłaniem ich przez urzędna i osiedla Wawer. To oczywiste, ników dzielnicowego Wydziału
że jedynym naturalnym odpływem Ochrony Środowiska, który przekiejest dla niej koryto kanału, zaś przy rowuje zapytanie do Zarządu Zieleni
oczyszczalni widoczne jest tajemni- m.st. Warszawy, a ten odsyła ich do
cze ujście, z którego sączy się woda. Straży Miejskiej. Taki kanał.
Prawdopodobnie tamtędy właśnie
spuszczany jest jej nadmiar, ale w ofi
Piotr Grzegorczyk
ich przebiegu, ani miejsca połączeń
i ujścia. Dużą ciekawostką jest, że na
mapach z tamtego okresu oznaczano również istniejące na Kanale
Wawerskim młyny wodne, m.in. w
obszarze dzisiejszego Anina, a na
jednej z nich ciek określono mianem
Strugi Drojowskiej. Na planie parce
lacyjnym ciągnących się m.in. przez
Międzylesie, Borków i Zerzeń dóbr
Miłosna z 1887 roku, widać na nim
kilka stawów oraz sporo mniejszych,
łączących się z nim strumyków.
Początek wieku XX przyniósł wysyp
dokładniejszych, wojskowych map
topograficznych. Zarówno ro
syj
skie jak i pruskie potwierdzają jego
początek w Zakręcie.
Okresem przełomowym w
dziejach Kanału były lata międzywojenne, kiedy płytki, często wylewający i niekształtny strumień
pogłębiono i nadano jego przekrojowi charakterystyczny trapezowy
kształt. Za tą metamorfozą stała

utwo
rzo
na w 1924 roku Spółka
Wodna Obwodu Wawerskiego.

Roboty przy budowie Kanału Wawerskiego

Założyli ją właściciele terenów z
obszaru tzw. niziny wawerskiej,
ciągnącej się od Saskiej Kępy przez
znaczną część obszarów gmin Wa
wer, Zagóźdź i Letnisko Falenica.
Działalność tego przedsiębiorstwa
miała na celu zmeliorowanie podmokłego obszaru o powierzchni
ponad 6 tysięcy hektarów, którego
stosunek wodny zaburzyły dodatkowo XIX-wiecz
ne budowy nasypów szos brzeskiej i lubelskiej,
plantów kolejowych linii Nadwiślańskiej i Terespolskiej oraz
XX-wieczna zabudowa letniskowa

ciąg dalszy na str. 5

KANAŁ WAWERSKI
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Kanał Wawerski - środowisko naturalne

ciąg dalszy ze str. 4

na rozparcelowanych, podmiejskich folwarkach. Fundusze na
budowę kanałów zaczerpnięto z
pożyczki udzielonej przez no
wo
powstały Bank Gospodarstwa Kra
jowego oraz z kasy Warszawy, która
8 lat wcześniej wchłonęła z gminy
Wawer Grochów, Saską Kępę i Gocław. Miasto było żywnie zainteresowane osuszeniem tego terenu,
wiążąc z nim plan budowy dużego
portu lotniczego. Kanał, który uzys
kał miano Kamionkowsko-Wawer
skiego był jednym z ważniejszych
dla całej inwestycji. Jego budowa
trwała w latach 1927-1935. Wraz
z nim pobudowano i połączono
m.in. Kanały Kawęczyński, Ulgi,
Gocławski i Wystawowy, łączące
Kanały Kamionkowsko-Wawerski
i Zagoździański przez m.in. Zakole
Wawerskie z Jeziorem Kamionkowskim i Wisłą. Mimo ogromu prac
włożonych w inwestycję, wszystkie
zabiegi spółki wodnej prowadzone
do wybuchu wojny nie rozwiązały

dennych oraz ślimaków. Ryb na
odcinku Wesołej ani bezpośrednio
poniżej w Międzylesiu - nie zaobserwowano. Poniżej Międzylesia, kanał przebiega na dłuższym
odcinku przez tereny zabudowane,
jest głęboko wcięty i zacieniony.
W tych miejscach ma skąpą roślinność zanurzoną i odpowiednio
ubogą faunę. Pokrój przypominający niewielką śródlądową rzekę
odzyskuje tuż przed połączeniem z
Kanałem Nowe Ujście na wysokości Zakola Wawerskiego. Jest to jego
najbogatszy przyrodniczo odcinek,
chroniony jako zespół przyrodniczo-krajobrazowy. W tym miej
scu w kanale występują już ryby
(okoń, ciernik) a roślinność zanu
rzona wzbogaca się o rdest ziemno-wodny i rdestnice.

Roślinność nadbrzeżna
Brzegi Kanału są typowymi
siedliskami roślinności szu
wa
ro
wej, która nie rozwija się tam
w pełni ponieważ jest regularnie
usuwana. Wyjątkiem jest obszar
Zakola Wawerskiego, gdzie wykształcają się w pełni zbiorowiska
szuwaru właściwego i wielkoturzycowego. Zarośla i zadrzewienia
są na wielu odcinkach zbliżone
do nadrzecznych łęgów. W pełni
rozwinięte zbiorowiska łęgowe
występują jednak tylko w Zakolu
Wawerskim. W wielu miejscach
nad brzegiem rosną dorodne olchy czarne i wierzby należące do
problemu podtopień. Jezioro Kamionkowskie, mimo pobudowanej
w 1928 roku przepompowni, która
miała wspomagać wydalanie wody
do Wisły, często było przeciążone.
Mniejsze, lokalne stacje pomp
również nie zawsze były wydajne.
Konieczne były, już w latach powojennych, poszerzenie m.in. Kanału
Ulgi oraz budowa na terenie Wawra Kanału Nowe Ujście. Z pomocą
przyszła też regulacja Wisły, która
wcinając się w dno koryta, obniżyła
swoje lustro o ponad dwa metry, zbijając przy tym zwierciadło
wód gruntowych na odciętych
wałami, dawnych terenach zalewowych. Przez kolejne dekady na
terenie Wawra było to widoczne
szcze
gól
nie, a Kanał Wawerski w
przeciwieństwie do czasów kiedy
powstawał, przeznaczony jest dziś
głównie do odbioru nadmiaru
wody przy rzadkich i chwilowych,
ale groźnych incydentach hydrologicznych.
Adam Ciećwierz

kilku gatunków (również odmiany sadzone). Kilkanaście dębów
w sąsiedztwie kanału ma rozmiary
zbliżone do pomnikowych. Zarośla
krzewiastych wierzb z czeremchą,
jarzębiną, kruszyną i chmielem są
dogodnym środowiskiem życia
ptaków wróblowych („śpiewających”). Wśród roślin ziel
nych w
trakcie kwitnienia zwracają uwagę
kosaciec żółty, żywokost i rutewka
żółta. Na niektórych od
cin
kach
spotyka się storczyki. Storczyk
szerokolistny (kukułka szerokolistna) był obserwowany w Wesołej.
W Zakolu Wawerskim występują
oprócz tego kruszczyk szerokolistny, kukułka krwista i podkolan biały. Spośród innych roślin
chronionych w Zakolu występują
także: nasięźrzał pospolity, bobrek
trójlistkowy i salwinia pływająca.
W roślinności nadbrzeżnej Kanału
znane są pojedyncze przypadki
występowania barszczu sosnowskiego – niebezpiecznego, parzącego gatunku przybyłego z Azji. Naj
częś
ciej jednak rośliny budzące
emocje okazywały się niegroźnym
barszczem zwyczajnym lub arcydzięglem (gatunek leczniczy i
chroniony).

Fauna
Kanał Wawerski jest chętnie
zamieszkiwany przez płazy: żaby
wodne, jeziorkowe i moczarowe.
Odgałęzienia i zakola kanału oraz
łączące się z nim drobne zbiorni-

źródło: Archiwum Państwowe w Krakowie

Jakość wody i organizmy wodne
W górnym biegu, powyżej
osiedla Stara Miłosna, gdzie
Kanał odprowadza wody głównie
z terenów leśnych, pol
no-łą
ko
wych i torfowiskowych jego wody
są wolne od zanieczyszczeń, jednak okresowe wysychanie utrudnia rozwój organizmów wodnych.
Fragment kanału przechodzący
przez dzielnicę Wesoła ma 3,5 km
długości. Nadmierne użyźnienie (eutrofizacja) występuje na
odcinku przechodzącym przez
teren zabudowany. Poniżej osiedli, gdzie kanał znów wkracza
na tereny zadrzewione i łąkowe
wytwarza się obfita roślinność
zanurzona z przewagą moczarki
kanadyjskiej i roślin z rodzaju
rogatek. Obserwuje się tu bogatą faunę bezkręgowców: skorupiaki (wioślarki, małżoraczki,
ośliczki), małże (z rodzajów skójka
i kulkówka), bardzo liczne ślimaki
z rodzajów żyworódka, zatoczek
i błotniarka. Obficie występują
ważki, a najczęściej spotykanym
gatunkiem jest ważka płaskobrzucha. Na szczególną uwagę zasługują gatunki wskazujące na dobrą
jakości wód: larwy chruścików i
widelnic. W miejscu gdzie kanał
opuszcza teren dzielnicy Wesoła
znajduje się ujście ścieków oczysz
czonych z oczyszczalni Cyranecz
ka. Poniżej tego miejsca roślinność
zanurzona zanika, a fauna zostaje
zredukowana do bezkręgowców

ki są miejscem rozrodu płazów
o lądowym trybie życia – żaby
trawnej oraz ropuchy szarej. W
wodach Kanału często widać pływające zaskrońce – węże, które z
upodobaniem żywią się płazami.
Wilgotne łąki w pobliżu kanału
odwiedza żmija zygzakowata.
Nad kanałem bardzo licznie
występują ptaki. Na odcinku w
Wesołej w ramach dorocznego ptakoliczenia zaobserwowano łącznie ponad 50 gatunków
ptaków, zaś w Zakolu Wawerskim
blisko 130 w tym 70 lęgowych takich jak słowik szary, strzyżyk,
pokrzewki, kos, kwiczoł, pleszka,
rudzik, wilga i wiele innych. Naj
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głośniejsze, najbardziej charakte
rystyczne głosy należą do słowika
szarego i trzciniaka. Do naj
ład
niej
szych należą: bażant, dudek,
dzięcioł zielony i licznie występująca kaczka krzyżówka oraz rzadka
mandarynka. Ptakiem najbardziej
widowiskowym jest zimorodek,
który korzysta z licznych obiektów
zwieszających się nad wodą, żeby
wypatrywać ryb i nurkować po
nie, spadając jak kamień, dziobem
w dół. Cierpliwy obserwator może
zauważyć gryzonie związane z
wodą: nornika północnego i piżmaka oraz ślady żerowania bobrów. Wieczorami wzdłuż kanału
i w świetle pobliskich latarń latają
liczne nietoperze.

Kanał Wawerski w Międzylesiu.

Bordową linią zaznaczona granica austriacko-pruska z lat 1795-1807.
Północ znajduje się po lewej stronie mapy.

Dorota Wrońska

fot.: Dorota Wrońska
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Czym jest i dlaczego jest nam niezbędnie potrzebny
„Na początku był chaos...” - te
słowa o początkach świata zna pra
wie każdy. Czy chaos towarzyszył
powstawaniu w XVII wieku Kanału
Wawerskiego – ważnego elementu
układu wodnego odprowadzającego
nadmiar wód opadowych do Wisły
z terenu dzisiejszych warszawskich
dzielnic Wesoła i Wawer – tego nie
wiemy. Wiemy za to, że po ponad
300 latach od jego początków, po
licznych rozbudowach, moderniza
cjach, zmieniających się zarządcach
i właścicielach słowo „chaos” doskonale oddaje jego obecny stan techniczny, który w praktyce ozna
cza
brak możliwości pełnienia ważnej
roli w ochronie przeciwpowodziowej i poprawie bezpieczeństwa
użytkowników terenów przyległych
poprzez za
pewnienie swobodnego
spływu wód opadowo-roztopowych
do Wisły.
Mieliśmy już ludzi na Księżycu,
sondy na Marsie... zejdźmy czym
prędzej na Ziemię i przyjrzyjmy się
Kanałowi w naszym Wawrze, który
niby niewielki, niepokaźny – potrafi jednak boleśnie przypomnieć, że
prawa fizyki są nieubłagane i że woda
opadowa musi gdzieś odpłynąć. Zapatrzeni w kosmiczne sondy, kom
pu
te
ry i smartfony zapominamy
o prostych zasadach współżycia z
przyrodą i przestrzegania jej praw.
Kanał Wawerski przypomina nam o
tym boleśnie, wylewając co jakiś czas
po nawalnych deszczach lub tocząc
śmierdzące wody, zatrute przez źle
działające oczyszczalnie lub nielegalne spusty ścieków. Może już czas
inaczej spojrzeć na ten ważny element naszej miejskiej infrastruktu
ry?

Popatrzmy więc czym jest dzi
siaj, a czym mógłby być, Kanał
Wawerski. Jaką rolę może i powi
nien pełnić, jako część kanalizacji
deszczowej, lub jako element wspólnego terenu zieleni dla mieszkańców
naszej dzielnicy.
Czym dzisiaj jest Kanał Wawerski?
Z opracowań dostępnych na
stronach Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzę
du
m.st. Warszawy takich jak "Charakterystyka i ocena funkcjonowa
nia układu hydrograficznego m.st.
Warszawy" z 2015 r., "Studium
uwarunkowań i kierunków zagos
podarowania przestrzennego m.st.
Warszawy" z 2006 r. i planów miejscowych oraz innych wynika, że
„Kanał Wawerski to podstawowy
element układu odwadniającego
dzielnic Wesoła i Wawer, warunkujący zabezpieczenie przeciwpowo
dziowe i rozwój terenów zurbani
zowanych tych dzielnic”. Jako tak
ważna część infrastruktury miejskiej
kanał podlega szczególnej ochronie
co do układu, zapewnienia zdolności odbioru wód opadowych z
terenu ich naturalnego spływu i z
niezbędnych
zbiorników retencyjnych. Ochrona tego układu hydrograficznego powinna być realizowana właśnie przez zapewnienie
retencji (gromadzenie) wód opadowych oraz, co ważne, przez pozostawienia stref wolnych od górnej
krawędzi korony kanału - 5m dla
ogrodzeń i 10m dla zabudowy.

»» Jak to możliwe, aby ciek wodny zmniejszał swoje możliwości
przepływu bliżej swojego ujścia, gdzie ilość prowadzonej wody
znacząco wzrasta?
»» Jak to możliwe, że nie ma na naszym terenie zbiorników retencyjnych gromadzących wody opadowe i umożliwiających ich
odpowiednio powolne spuszczanie do Kanału Wawerskiego bez
groźby wystąpienia podtopień?
»» Jak to możliwe, że ocenia się na 70% ilość nielegalnych odwodnień z terenów zabudowanych, prowadzonych rurami do kanału,
odprowadzających wody opadowe bez żadnej, choćby minimalnej, lokalnej retencji i bez ich podczyszczania?
»» Skąd takie podstawowe błędy techniczne i jawne nieprzestrze
ganie od lat obowiązujących przepisów miejscowych i ustawy o
ochronie środowiska?
»» Jak to możliwe, że pomimo zaleceń urbanistycznych sformuło
wanych już w 2006 r. w Studium co do stref ochronnych kanału
mamy tak wiele budynków wybudowanych w ostatnich latach,
których ogrodzenia usytuowano w linii korony Kanału, chociaż
powinny być odsunięte minimum 5 m?
»» Jak to możliwe, że mamy tak wiele budynków w odległości 3-5 m
od korony Kanału, chociaż powinny być odsunięte min. 10 m?
Czy to zwykłe samowole budowlane, czy też niezgodne z zasadami
(ustanowionymi przecież przez Urząd m.st. Warszawy), a wydane
zostały przez nasze dzielnicowe urzędy takie właśnie warunki
zabudowy i pozwolenia na budowę?
»» Jak to możliwe, że Kanał Wawerski, pomimo iż ustawowo – jako
wody płynące – należy do Skarbu Państwa, na dwóch odcinkach
jest własnością prywatną: ok. 230 m w rejonie ulic Czatów - Kaczy
Dół w Aninie i ok. 200 m w rejonie ulic Kossakowskiego - Jelenia/
Międzylesie?

Aby odpowiedzieć na to pytanie starałam się zebrać jak naj
więcej informacji. Przeprowadzi
łam wiele rozmów z pracownikami
Urzędu Miasta, Urzędu Dzielnicy
Wa
wer, Zarządu Zieleni Miejskiej,
Przedsiębiorstwa Wo
dy Polskie.
Przeanalizowałam wiele materiałów
dostępnych na stro
nach Urzędu
Miasta Warszawy i innych stronach
Co wiemy dzisiaj o naszym Kanale internetowych. Wyłania się z tego
Wawerskim, jak funkcjonuje i jak raczej smutny obraz...
realizowana jest jego ochrona?
Dzisiejszy kanał to przestarza

fot.: Dorota Wrońska

Kanał Wawerski – tama bobrów na wysokości oczyszczalni Cyraneczka.

łe urządzenie melioracyjne mające
status wody płynącej, nie spełniający dostatecznie swojej roli jako
odbiornika wód opadowych i roztopowych, zarówno z zielonych jak
i zurbanizowanych terenów dziel
nic Wesoła i Wawer oraz prawie w
ogóle niewykorzystany i niedostęp
ny mieszkańcom jako zielony ciąg
rekreacyjny.
Kanał Wawerski na swojej trasie
od Hipolitowa poprzez Wesołą, do
połączenia z Kanałem Nowa Ulga

na terenie Wawra, zbierający wody
opadowe ze zlewni o po
wierz
ch
ni ok. 2080 ha (z czego ok. 1100 ha
leży w granicach Warszawy) wymaga poważnej rewitalizacji technicznej i biologicznej, podobnie
jak współpracujące z nim rowy i
instalacje odprowadzające do niego
wody opadowe. W obecnym stanie,
przy wystąpieniu deszczy nawalnych
będzie nadal zaskakiwał mieszkańców zalewaniem piwnic czy podtopieniami. Nie może być inaczej,
jeżeli przekrój Kanału Wawerskiego
na trasie jego przebiegu w dzielnicy
Wesoła jest większy niż jego przekrój
w dzielnicy Wawer!
Pomijając przyczyny tego stanu rzeczy – chociaż nie powinno
być to pozostawione bez działania
miasta - niezgodna z zaleceniami
zabudowa stref kanałów utrudnia
ich konserwację i eksploatację oraz
na dużych odcinkach uniemożliwia zaplanowanie i realizację w
przyszłości gruntownego remontu
Kanału czy wykonanie tras wzdłuż
kanałów jako terenów rekreacyjnych
dla mieszkańców. Pamiętać należy,
że wszelkie zalecenia urbanistyczne
dotyczą minimum. Są miejsca, gdzie
gospodarz terenu może dla dobra
terenu, którym zarządza, zwiększyć
te strefy ochronne kanałów. Zamiast
tego w uchwalanych Miejscowych
Planach Zagospodarowania przez
Radę Miasta, a dotyczących Kanału
Wawerskiego znajdujemy różne
zapisy. W Planie Zagospodarowania
dla Anina z 2010 r. Kanał Wawerski
ma mieć strefę ochronną 10 m, po
5 m od osi kanału – bez określenia
czy dotyczy to ogrodzeń czy też

Kanał Wawerski przy ul. Antenowej.

ciąg dalszy na str. 7

fot.: Anna Miara
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Kanał Wawerski
ciąg dalszy ze str. 6

budynków. Nietrudno zauważyć, że
5 m od osi kanału to znacznie mniej
niż 5 czy 10 m od górnej krawędzi
skarpy kanału. Plan Zagospodarowania z 2014 r. dla obszaru Wiśniowej
Góry ustanawia strefę ochronną
kanału jako pas gruntu o szerokości
po 10 m w obie strony od jego osi i
ustala bezwzględny zakaz grodzenia
terenów minimum 6 m od brzegów
kanału, a posadowienia budynków –
minimum 10 m od brzegów kanału.
Skąd takie rozbieżności w zapisach
dla poszczególnych odcinków tego
samego Kanału? Przecież wszystkich projektantów opracowujących
Miejscowe Plany Zagospodarowania
Przestrzennego obowiązują ponoć te
same zalecenia ze Studium?
Jak to możliwe, że Kanałem Wa
werskim płyną okresowo cuchnące
ścieki, którymi raczy nas oczysz
czalnia w Starej Miłosnej i inni,
niezidentyfikowani
najczęściej,
truciciele?
Wyobraźmy sobie czysty Ka
nał Wawerski, nad którym można
pospacerować z wózkiem, w ciszy
posłuchać ptaków i popatrzeć na
wodę. Gdyby jeszcze były latarnie i
ławeczki, ścieżka rowerowa, a nawet
jakaś mała knajpka ze stolikami na
trasie, gdzie można by posiedzieć
przy kawie... Marzenia...
Na razie jest brutalna wawers
ka rzeczywistość. Czy słowo „chaos”
w odniesieniu do przedstawionego
opisu naszego Kanału Wawerskiego
to przesada? Chyba nie.
Wielu mieszkańców Wawra
mieszkających na terenie tzw. zlewni
Kanału Wawerskiego – chociaż czasem w poważnej od niego odległości – zupełnie nie zdaje sobie sprawy,
jak ważny jest dla nich ten kanał, że
stanowi podstawowy element odbio
ru wód opa
do
wych ze znacznego

terenu osiedli Mię
dzy
le
sie, Anin i
Wawer. Mało kto wiąże problemy z
zastoinami wody na swojej ulicy czy
osiedlu ze stanem naszego kanału i
brakiem całego powiązanego z nim
systemu retencji. Innego niż Kanał
Wawerski odbiornika wód opado
wych, czyli, mówiąc wprost, innej
kanalizacji deszczowej miasto nie
przewiduje. Kiedy więc nasz kanał
zacznie być traktowany jak ważna
część infrastruktury dzielnicy?
Kto zrządza Kanałem Wawerskim?
Do 31 grudnia 2018 r. zarządza
nie wodami w Polsce wykonywały
struktury samorządowe – powoływane przez Sej
mi
ki Samorządowe
Wojewódzkie Zarządy Melioracji i
Urządzeń Wodnych. Od 1 stycznia
2019 r. działa, powołane nowelizacją
us
ta
wy Prawo Wodne, Państwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Pol
skie, w którego strukturze są obec
nie Regionalne Zarządy Gospodarki
Wodnej i Zarządy Zlewni. Według
informacji otrzymanej z RZGW w
Warszawie Kanałem Wawerskim (i
pozostałymi na terenie Warszawy)
na podstawie zawartego porozumie
nia zarządza Miasto st. Warszawa –
czyli nic się nie zmieniło, bo do grudnia 2018 r. było podobnie. Bieżącym
utrzymaniem i konserwacją kanału
zajmuje się Zarząd Zieleni Miejskiej.
Zobaczmy więc, jakie kroki podej
mowało miasto w ostatnich 3 latach
w sprawach inwestycji zmierzają
cych do poprawy technicznego sta
nu Kanału Wawerskiego.
We wrześniu 2016 r. ogłoszony
został przez Urząd Miasta i zakończony wyłonieniem wykonawcy przetarg na Opracowanie załączników
do Wniosku o dofinansowanie w
ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 20142020 dla przedsięwzięcia: Wyko-

Nizina Wawerska - Kanał Wawerski i inne kanały melioracyjne.

rzystanie Kanału Wawerskiego jako
odbiornika wód opadowych i roztopowych z terenu dzielnic Wesoła i
Wawer. Brzmi dobrze!
29 czerwca 2017 r. Regionalny
Dyrektor Ochrony Środowiska w
Warszawie wydał decyzję o środo
wiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia:
„Wykorzystanie
Kanału Wawerskiego jako odbiorni
ka wód opadowych i roztopowych z
terenu dzielnic Wesoła i Wawer”, w
której stwierdził brak potrzeby prze
prowadzania oceny oddziaływania
na środowisko ww. przedsięwzięcia.
Zakres robót określony w decyzji
to miedzy innymi: przebudowa 10
przepustów, regulacja skarp i koryta ze zmianą niwelety dna kanału
na terenie osiedli Anin i Wawer,
budowa 4 zbiorników retencyjnych
i bocz
nych przelewów rurowych.
Brzmi jeszcze lepiej! Tylko, że to ko
niec dobrych wiadomości, bo z roz
mów przeprowadzonych w Urzędzie
Miasta wiemy, że „projekt nie prze
szedł w fazę realizacji”. Jako Gazeta
Wawerska zwróciliśmy się do Biura
Infrastruktury Urzędu Miasta o pot-

wierdzenie tej informacji, chociaż
cisza wokół tego tematu nie napawa
optymizmem.
I rzeczywiście, 18 lipca br. Biu
ro Infrastruktury potwierdziło nam
pisemnie, że cyt. „Wniosek nie prze
szedł pomyślnie etapu oceny merytorycznej, w związku z czym projekt
nie został skierowany do dofinansowania. Z uwagi na brak dofinansowania z funduszy pomocowych
oraz brak środków na realizację
przedsięwzięcia w budżecie m.st.
Warszawy, projekt obecnie nie jest
realizowany”. No i mamy kanał.
Gruntowny remont Kanału
Wawerskiego pozostanie w sfe
rze

źródło: Wikipedia

zainteresowań naszej Gazety Wa
werskiej. Będziemy nadal w imieniu
mieszkańców pytać Urząd Miasta st.
Warszawy, Urząd Dzielnicy Wawer,
Zarząd Zieleni Miejskiej i Przedsiębiorstwo Państwowe Wody Polskie
o plany i działania na rzecz zapewnienia prawidłowego, technicznego
funkcjonowania,
ucywilizowania
otoczenia zarówno Kanału Wawers
kiego, jak i innych kanałów w naszej
dzielnicy. Wsparcie naszego działania
przez mieszkańców, Rady Osiedli,
Radnych Dzielnicy Wawer, Radnych
m.st. Warszawy i Burmistrzów Dzielnicy Wawer mile widziane.
Anna Miara

Wszystko, co zostało opisane wyżej jako problemy Kanału Wa
werskiego, dotyczy oczywiście także całej sieci rowów i kanałów
odprowadzających wody opadowe w Wawrze i w całej Warszawie.
Niewielkie to dla nas, wawerczyków, pocieszenie. Wylewający często
Potok Służewiecki, pogrodzone lub zasypane wręcz kanały w wielu
rejonach deweloperskiej działalności w innych częściach Warszawy
cierpią na tę samą chorobę – nieprzestrzeganie i lekceważenie usta
lonych reguł urbanistycznych i zdrowego rozsądku. Wracamy więc
do określenia „chaos” – tym razem w odniesieniu do układu hydrograficznego całego terenu Warszawy.
Zachęcam Państwa do zgłębienia tego tematu. Proponuję
odwiedzenie strony internetowej Biura Architektury i Pla
no
wa
nia Przestrzennego Urzędu Miasta st. Warszawy. Jest tam bardzo
ciekawe opracowanie z 2015 r.: „Charakterystyka i ocena funkcjo
nowania układu hydrograficznego, ze szczególnym uwzględnieniem
systemów melioracyjnych na obszarze m.st. Warszawy wraz zalece
niami do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego m.st. Warszawy i planów miejscowych”.
Lektura bardzo ciekawa, bo chociaż ocenia układ hydrograficz
ny Warszawy w aspekcie problemów i zaleceń urbanistycznych – to
liczne fragmenty pokazujące dewastacje są przeznaczone dla ludzi o
silnych nerwach.
http://architektura.um.warszawa.pl/hydrografia

Mostek na Kanale Wawerskim pomiędzy ulicami Koryncką i Sadulską.

źródło: Wikipedia

Plik 3. Analiza powierzchniowa zlewni. Wstęp. Warszawa lewobrzeżna.
Plik 4. Analiza powierzchniowa zlewni Warszawa prawobrzeżna (str. 172-176 dot. Kanału Wawerskiego, Zerzeńskiego, Zagoź
dziańskiego, Nowe Ujście).
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8
KACZY DÓŁ - MIĘDZYLESIE
(Archeologia pamięci)
Za przejazdem kolejowym, już na
obszarze Kolonii Zerzeń, znajdowało
się przedłużenie ulicy Niepodległości (obecnie ul. Żegańska) w kierunku
Zerzenia. Nad przejazdem którejś nocy
– według Józefa Sypuły był to rok 1931
albo 1932 – na przewodach elektrycz
nych zawisł wielki czerwony transpa
rent. Widniały na nim trzy duże białe
litery L, co czytało się – jak pamięta
Sypuła – Liebknecht, Luksemburg, Lenin. Mimo upływu ponad czterdziestu
lat od tamtego wydarzenia (rozmowa
miała miejsce w 1973 roku), Sypuła nie
bez dumy wspominał, że transparent
zdołano zdjąć dopiero około godziny
jedenastej przed południem. A także
i to, jak nazajutrz w warszawskich

gazetach czytał doniesienia, że komuniści w Międzylesiu zniszczyli linie
wysokiego napięcia powodując zwarcie przewodów i pozbawiając okolice
elektryczności. Podkreślał jednak, że
nieprawdziwy był dalszy ciąg jakoby na
tory kolejowe położono podkłady c hcąc
spowodować wykolejenie pociągu eks
presowego do Lwowa.
Józef Sypuła był szewcem i
członkiem grupy młodzieżowej KPP
w Międzylesiu (po wojnie wycofał
się z działalności politycznej i w 1947
roku został skreślony z listy członków
partii). Należeli do niej także drugi Sypuła, Władysław, również szewc, oraz
Henryk Całka, Antoni Ambroziak,
Władysław Siek, Józef Świątek i Fran-
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4.

ciszek Nurzyński. Z grupy starszych
Sypuła współdziałał z Filipem Brzesz
czem, zdunem. Przygotowywał on tzw.
„żabki” do zawieszenia transparentu oraz szablony do malowania haseł
propagandowych na murach (po woj
nie Filip Brzeszcz zrezygnował z dzia
łal
noś
ci i nie przyjął odznaczeń). W
grupie starszych miejscowej komórki
KPP znajdowali się ponadto Józef Szymański, szewc, Wacław Jakubczyk, bez
zawodu, i Jagodziński, murarz, którego
imienia Sypuła nie zapamiętał. Młodzi
dokształcali się politycznie słuchając
odczytów i uczestnicząc w dyskusjach
organizowanych latem w znanych sobie miejscach w lasach hrabiego Bra
nickiego, brali u
 dział w manifestacjach

Józef Sypuła w warsztacie Spółdzielczego Zakładu Szewskiego. Rok 1975.

Budynki kolonii/osady robotniczej przy dawnej ulicy J. Piłsudskiego (obecnie ul. Patriotów).
Stan z 1973 r.

1-majowych w Falenicy rozpędzanych
przez konną policję, i zazwyczaj z okazji
tego właśnie święta malowali hasła na
murach albo rozrzucali ulotki. Te Sypuła przywoził z Otwocka. Rozrzucali
je przed świtem między przystankami
kolei szerokotorowej i kolejki wąskotorowej, wokół hal fabrycznych należących wówczas do firmy Niels Baren
C. O., skrzyżowania ulic Niepodległości
i 11 Listopada (obecnie Żegańskiej i
Pożaryskiego), w okolicach huty szkła
M. Szpit
bau
ma naprzeciwko wylotu
ulicy Kościelnej (obecnie ul. Paprociowa), a nawet – grając policji na nosie –
w pobliżu posterunku PP, gdzie nieraz
byli przesłuchiwani. W pobliżu Wiśniowej Góry trzeba było uważać na braci
Porębskich – mówi Sypuła. Bili. Należeli do ja
kiejś prorządowej organizacji
paramilitarnej i bywało, że chadzali w
mundurach, a nawet z bronią1.
Czerwony transparent z bielejącym trzema literami L i akcję jego
zdejmowania musieli oglądać Andrzej
i Bronisława Wróblowie, właściciele
piętrowej murowanicy z restauracją na
parterze przy ulicy Niepodległości 2 róg
ul. Piłsudskiego (do niedawna budynek
ten istniał pod adresem ul. Żegańska 2,
obecnie w tym miej
scu znajdują się
schody do przejścia podziemnego na
skrzyżowaniu ul. Żegańskiej i ul Patrio
tów). Wejście umieszczone w elewacji
narożnej i balkon nad nim uświetniały
raczej surowy, masywny biało tynko
wany budynek. Wystawiony w ekspo
nowanym miejscu, obok przystanku
kolejowego i naprzeciwko fabryki,
dawał wgląd nie tylko na skrzyżowanie
ulic, przejazd i peron stacji zbudowanej
w 1936 roku, ale z piętra również na

okolice hal fabrycznych oraz na to, co
działo się za torem kolejowym na krótkiej drodze prowadzącej do przystanku
kolejki wąskotorowej (zbudowany w
1912 roku). Sama Wróblowa, osoba
postawna i znacznej tuszy była niezbyt
rozmowna, raczej zamknięta i dość
obcesowa w obyciu. Słysząc i widząc
wiele z tego, co działo się w osadzie o
nader swoistym charakterze, musiała
zachowywać ostrożność, a i umiejętnie
radzić sobie z różną, często szczególną
klientelą restauracji.
Sąsiadem Wróblowej był najpierw

Władysław Porębski w mundurze
Związku Strzeleckiego.

Bolesław Paprocki, a następnie inżynier
Jan i Emilia Włodarscy. Odkupiona w
1936 roku od poprzedniego właściciela willa (obecny adres tej posesji to ul.
Żegańska 2A) stała inaczej niż reszta
małomiasteczkowej zabudowy tego
odcinka ulicy Niepodległości – wśród
owocowych drzew w głębi zadbanego
ogrodu otoczonego gęstym żywopłotem

fot.: E. Karwacki

fot.: Andrzej Głowacki

Budynek łaźni i świetlicy kolonii/osady robotniczej.
Stan z 1973 r.

fot.: Andrzej Głowacki
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Budynek Wróblów. Z prawej strony dyżurka dróżnika przed przejazdem kolejowym.
Stan z 1973 r.

żywotników. Była prawie niewidoczna z
ulicy. Jan Włodarski cieszył się mirem
wśród miejscowej społeczności. Został
wybrany na przewodniczącego komisji
rewizyjnej w zarządzie międzyleskiej
straży pożarnej, później powierzono
mu stanowisko skarbnika, a następnie
ponownie przewodniczącego komisji
rewizyjnej2. Starszy z jego synów, Wie
sław, w latach późniejszych ukończył
Politechnikę Warszawską, a młodszy,
Andrzej – Akademię Medyczną spe
cjalizując się w medycynie nuklearnej.
Cała rodzina należała do wspólnoty
Kościoła ewangelickiego.
Willę Włodarskiego od następnej
należącej do Walerego Kani (budynek
obecnie pod adresem ul. Żegańska 2C),
dzieliły dwie parcele o znacznej powierz

chni (łącznie 2570 m kw.) wykupione
w 1937 roku przez Władysława i Bronisławę Sadłowskich. Po rozbiórce starej
zabudowy otwierały szeroki dostęp do
zespołu drewnianych parterowych bu
dynków zajmującego większość obsza
ru ograniczonego ulicami Nie
pod
leg
łości, Piłsudskiego, Wąską (obecnie ul.
Kożuchowska) i Dworcową. Wszystkie
jednakowe, kryte czarną papą położoną
na dwuspadowych spłaszczonych
dachach, wyglądem przypominały baraki. Były to domy dwurodzinne. Oddziel
ne wejścia umieszczono w elewacjach
szczytowych. W jedynym murowanym
budynku znajdowała się łaźnia i świet
lica. Prawdopodobnie do tego właśnie
zespołu budynków odnosi się wzmianka w opra
co
wa
niu Ewy Popławskiej–

Bukało. Autorka pisząc o sprzedaży w
1920 roku Fabryki Wyrobów Metalowych „Wawer” zniszczonej w 1915
roku pożarem Maksymilianowi Lisow
skiemu, cytuje artykuł „Polska placówka
przemysłu metalowego” z czasopisma
„Świat” nr 16 z 1924 r. mówiący, że „Na
terenie tym znajdowała się też należąca
do fabryki kolonja robotnicza”3. Jeśli tak,
to można domniemywać, że kolonię tę
zbudowano mniej więcej w tym samym
okresie co fabrykę. Możliwe, że pierwotnie domy przeznaczone były dla budow
ni
czych fabryki, a do
pie
ro następnie
dla zatrudnionych w niej robotników.
Z kolei Henryk Wierzchowski podaje,
że według pierwszego spisu ludności w
II RP przeprowadzonego w 1921 r. „w
osadzie fabrycznej było 9 budynków
i 79 mieszkańców”4. Wszystko to jednak dotyczy okresu poprzedzającego
zmianę nazwy miejscowości, a zatem i
wytyczenia ulic oraz nadania im nazw.
W źródłach dotyczących nieruchomości pod pierwotną nazwą „Kaczy Dół
Nr 13” leżącej po obu stronach drogi,
nazwanej później ulicą Niepodległości,
brak wzmianek o „kolonii robotniczej”
i „osadzie fabrycznej”. Wydaje się to po
twierdzać jej związek z fabryką.
Po upadłości fabryki wagonów
wąskotorowych Maksymiliana Lisowskiego w 1929 r. nieruchomość przejął
Bank Towarzystw Spółdzielczych Spółka Akcyjna. Prawdopodobnie wówczas
to potraktowano rozdzielnie nieruchomość z zabudowaniami fabrycznymi i

Wnętrze hali wschodniej FAE Kazimierza Szpotańskiego. Fotografia z archiwum FAE. (obecnie galeria handlowa Ferio Wawer.)
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kolonię/osadę robotniczą. Wspomina
o tym Karol Mroziński (1905), tokarz–
frezer w FAE K. Szpotańskiego. Łączy
on podział z licytacją i umieszcza je
w roku 1931. Nie wiemy, czy razem
z fabryką osada przeszła w ręce dzier
żawcy Nielsa Barena producenta walców drogowych. Po zakończeniu przez
niego działalności w 1934 lub 1935 r.,
”Posesję tę, własność wówczas Banku
Towarzystw Spółdzielczych, nabył
Dyr. Szpotański 27 czerwca 1938 r.
na własny rachunek – wobec sprzeciwu akcjonariuszy, którzy nie sądzili,
że dalsza rozbudowa fabryki jest ko
nieczna. (…) Już 1 sierpnia 1938 r. jako
pierwsze aparaty wysokiego napięcia
zostały przeniesione z Warszawy do
Międzylesia wyłączniki 150 kV. (…)
20 kwietnia 1939 r. odbyło się uroczyste otwarcie oddziału w Międzylesiu.
Oddział Międzylesie zatrudniał wte
dy 250 osób, w tym 20 inżynierów
i techników”5. Autor tekstu nie podaje przy tym jakiejkolwiek wzmianki o kolonii/osadzie przyfabrycznej.
Również w opracowaniu Zbigniewa
Filingera, który pisze, że Kazimierz
Szpo
tań
ski „zakupił fabrykę wraz z
terenem ok. 5,5 ha”6, brak informacji
dotyczącej zespołu drewnianych budynków mieszkalnych. Inżynier Ry
szard Winsze – jak pamięta jego syn
Jerzy – został przez Kazimierza Szpo
tań
skie
go ściągnięty z Wołomina do
fabryki już w 1937 r. i zamieszkał nie w
pobliskiej „osadzie”, lecz w mieszkaniu

9
wynajętym przy ul. Tadeusza Kościuszki
36 (obecnie ul. Niemodlińska). Jednak
w pamięci Wiesława Gwadery (1931)
zachowało się, że zatrudnienie jego
ojca przez Kazimierza Szpotańskiego w
fabryce, również w 1937 r., łączyło się
z przeprowadzką całej rodziny do jednego z tych drewnianych parterowych
domów. Łaźni Gwadera już nie pamięta, mimo że zachował wspomnienie
o kąpielach w drewnianej balii do prania. Jednak nie od Szpotańskiego, ale
od Banku Towarzystw Spółdzielczych
w styczniu tegoż roku wydzielony plac
z budynkiem przypisanym do ulicy
Dworcowej 5 zakupił za 9 tys. złotych
Tadeusz Filipowicz, który przeniósł
się tu z Wiśniowej Góry. Budynek był
jednak tak zniszczony, że trzeba było
go rozebrać i na starych fundamentach postawić od nowa. Filipowiczowie
zamieszkali w nim jeszcze tego samego
roku. Podobnie w 1937 roku place z
budynkami zakupiły rodziny Zdu
ni
ków przy Dworcowej 7 oraz Gawryszewskich i Miszewskich kolejne przy
ulicy Józefa Piłsudskiego (obecnie ul.
Patriotów), a dwie parcele przy ulicy
Niepodległości także wspom
nia
ni już
Sadłowscy. Później w jednym z budynków przy ulicy J. Piłsudskiego w
pobliżu kamienicy Wróblów znalazł
siedzibę Urząd Pocztowy, przeniesiony
tam z tymczasowego pomieszczenia w
remizie OSP. Związek kolonii/osady z
fabryką został ostatecznie przerwany
i wówczas bezpowrotnie straciła swój
charakter. Dziś z całego zespołu pozostały tylko resztki, i to w stanie wielce
zmienionym (np. budynek pod adresem
ul. Dworcowa 5B).
Cdn.
Bogdan Birnbaum
Wiktor Kulerski
Przypisy końcowe:
1. Antoni, Jan, Leopold i Władysław
Porębscy należeli do Związku
Strzeleckiego, tzw. “Strzelca”.
2.Historia Ochotniczej Straży
Pożarnej Warszawa-Międzylesie,
dz. cyt.
3. Ewa Popławska-Bukało, Dawna
fabryka Szpotańskiego w Międzylesiu.
Zabytkowy zespół poprzemysłowy
w Międzylesiu. Wydruk komputero
wy, str.4. Opracowanie z 2005 roku
nieopublikowane. Cyt. za zgodą
autorki.
4. Henryk Wierzchowski, Z dziejów
Międzylesia, Biblioteka Publiczna
Dzielnicy Wawer, Warszawa 2005,
str.17.
5. Monografia pierwszej Państwowej
Fabryki Aparatów Elektrycznych,
dawniej K.Szpotański i S-ka S.A.,
Warszawa. Maszynopis niedatowany, bez autora, prawdopodobnie
sporządzony przez samego Kazimierza Szpotańskiego w 1947 r., jak może
wynikać z treści.
6. Zbigniew Filinger, dz. cyt.
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PRZYRODA. Co mi tu wyrosło, czyli pisarka w ogrodzie.

Ogród miejski
MAŁGORZATA
GUTOWSKA-ADAMCZYK

m.gutowska-adamczyk@gazetawawerska.pl

z folii i w składanym
inspekcie na tarasie,
aby się zahartowały.
Rozdawałam
potem sadzonki, bo
mimo
dokupienia
sześciu dużych skrzyń
(150x80x80 cm) i zajęcia nimi dwóch miejsc
parkingowych na podjeździe, nie ze wszystkim się nie zmieściłam.
Typowy błąd młodego
ogrodnika.
Urządzanie miejsca dla wa
rzyw na
tarasie czy balkonie
nie wymaga wiele praPomidory koktajlowe rosną na balkonie.
cy, jeśli mamy odpo
wiednio przygotowane skrzy
nie. cukinie, bakłażany, czarna rzodW wysokich (60-80 cm) na dno kiew, pory, selery buraki i truskawkładziemy drewno z drzew liści- ki. W workach zaś ziemniaki. W
astych. Potem darń przewróconą każdej ze skrzyń posadziłam różne
trawą w dół, następnie kartony (bez wspierające się rośliny oraz kwiaty.
folii!), nie do końca przerobiony
Oczywiście w moim ogrodzie
kompost, wreszcie ziemię ogrod- mam też krzewy ozdobne i kwiaty,
niczą. I tu uwaga: kupiłam ziemię ale serdecznie zachęcam do ekspe
na bazie torfu, która tego lata ab- rymentowania z uprawą warzyw
solutnie nie zdała egzaminu, po- w skrzynkach na balkonie, tarasie
nieważ niezwykle szybko wysycha albo podjeździe. Jest z tym trochę
i kiedy wyrywałam sałaty-skuban- pracy, jednak co za przyjemność
ki, które zaczęły zawiązywać pąki, zjeść wyhodowany przez siebie
zobaczyłam, jak mimo podlewa- pomidor, ogórek czy sałatę. Samo
nia w pojemnikach jest sucho! zdrowie i bez chemii!
Susza trwa. Czy pomyśleliście
Potem intensywnie podlewając,
przelałam niektóre warzywa. Teraz o podlewaniu ogrodu deszczówką?
rozumiem, dlaczego liście na me Warto ją zbierać, rośliny lubią
lonach i ogórkach podsychają! Nie miękką i ciepłą wodę. To oszczędz braku – z nadmiaru wody! O tym ność i działanie proekologiczne, a
w następnym felietonie.
właśnie zanosi się na deszcz!
W tej chwili w małych skrzynkach mam zioła i resztkę marchwi,
na jednym balkonie dojrzewają poMałgorzata
midory koktajlowe, w typowo bal
Gutowska-Adamczyk
konowych, plastikowych skrzyn
pisarka,
kach rośnie fasola tyczna, a w
ogrodniczka-hobbystka,
dużych ogórki, melony, pomidory,
mieszkanka Wawra

fotografie: M. Gutowska-Adamczyk

Ogrody, jak każda ludzka
działalność, podlegają rozmaitym
modom. W ogrodach, jako rośliny
ozdobne, występowały między
innymi ziemniaki, których te
raz nikt by za roślinę ozdobną nie
uznał, zaś wiele pięknych roślin,
w tym mniszek pospolity, cykoria
podróżnik, wężownik czy stokrotka pospolita ma złą renomę. Z
niewiadomego powodu są one
uważane za chwasty i zaciekle tępione. Sądzę, że te właśnie chwasty
są przyszłością naszych ogrodów,
bo wykształciły zdolność rośnięcia
bez dodatkowego zasilania oraz
podlewania.
Współczesne założenia ogro
dowe pokazują zasobność właści
cieli, bo nikomu już nie przychodzi do głowy, że ogród mógłby
pełnić jakąkolwiek inną rolę niż
rekreacyjna. A przecież nie zawsze tak było! Przydomowy ogród
przez wieki pełnił rolę zaplecza
kuchni! Niektórzy szczęściarze
mają jeszcze na swoich działkach
drzewa owocowe, zasadzone ręką
dawnych właścicieli, czasem babci lub dziadka. To wspaniała tra-

dycja! Drzew tych jednak na ogół
nie szanujemy, nie opiekujemy się
nimi, choć moglibyśmy korzystać
z owoców, mieć je za darmo. W
zeszłym roku był urodzaj jabłek.
Zebrałam wiele spadów z jabłonki
sąsiada, zrobiłam ze spadów ocet
winny i piwo jabłkowe.
Nieopodal na mojej ulicy rosną zapomniane przez wszystkich
morwy. Kto jeszcze pamięta takie
drzewo? Kto objadał się w dzie
ciństwie czarną lub białą morwą,
notabene doskonałym lekarstwem
na podwyższony poziom cukru?
Moje psy uwielbiają czas owocowania morwy i mirabelki. Nie dają
się wtedy odciągnąć od dojrzałych
owoców, które spadły na ziemię.
Tymczasem niedaleko mojego
domu właściciele posesji kazali
ściąć dorodną morwę, bo śmieciła
chodnik! Minęła moda na morwy,
na mirabelki, jabłonie, czereśnie
czy orzechy włoskie. Minęła moda
na sadzenie lip, bo co po zapachu,
co po miododajnym pyłku, co po
kwiatach, z których można parzyć
zdrową zimową herbatkę, skoro
lipa zrzuca jesienią liście… Tego
grzechu dopuszczają się wszystkie drzewa liściaste, więc je wyrugowaliśmy z naszych ogrodów,
zapraszając do nich przede wszystkim zakwaszające ziemię iglaki.
To one są modne, a towarzyszy
im trawnik przycięty niczym dywan, na którym nie pożywi się
żaden owad ani drobny płaz. Uprawiamy w naszych ogrodach coraz
mniej kwiatów. Kiedy widzieliście
w swoim ogrodzie motyla? Nie jestem wyjątkiem, też mam mnóst-

wo tuj, jednak nie ja je sadziłam,
zastałam je, kiedy kupiliśmy dom.
Nie potrafię jednak zrozumieć
tej tujozy w naszych ogrodach.
Tuje wzięły szturmem nawet balkony apartamentowców! Jedyna
nadzieja, że moda na niejadalne
tuje przeminie, a zastąpi ją moda
na hodowanie karłowych drzew,
warzyw i owoców w pojemnikach,
na co bardzo Was namawiam!
A oto moje doświadczenia. W zeszłym roku kupiłam
sześć
drewnianych
skrzynek
80x40x40 cm z przeznaczeniem
na uprawę ziół. Choć skrzynki
stały w miejscu dość za
cie
nio
nym, przez lato i jesień miałam
nadmiar mięty, bazylii, pietruszki,
lubczyku, tymianku, oregano i estragonu. Lubczyk, oregano i mięta
przetrwały zimę w skrzynkach i
w tym roku już nie musiałam ich
sadzić. Zachęcona pozytywnym
doświadczeniem dokupiłam kolej
ne skrzynki i wczesną wiosną wysiałam w mieszkaniu pomidory
oraz inne warzywa na rozsadę. Tu
od razu uwaga: jedno opakowanie
zawiera na ogół zbyt dużo nasion
jak na jedną rodzinę, zatem dziel
cie się z przyjaciółmi! Sadzonek
wyprodukowałam o wiele za dużo!
Zdecydowanie przeceniając swoje
możliwości, a zwłaszcza posiadany
areał posiałam: pomidory, bakłażany, kapustę, sałatę, buraki, brukselkę, jarmuż, pory, selery, bazylię,
poziomki, fasolę, dynie, ogórki,
melony, cukinie, marchew, piet
ruszkę naciową, groszek cukrowy
i bób! To wszystko trzeba było
gdzieś umieścić, podlewać, do
świetlać specjalną lampą. W ciepłe
wiosenne dni wynosiłam sadzonki na balkon i taras, przechowywałam je w niewielkiej szklarence

Po raz pierwszy zasiałam bakłażany.

Pod tujami można uprawiać poziomki.

Ogórki rosną w dużej plastikowej donicy.

PRZEZ OSIEDLA
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URBANISTYKA. Działania na rzecz wpisania anińskiego osiedla do gminnej ewidencji zabytków.

Osiedle IBJ - modernistyczna perełka?

JAN ANDRZEJEWSKI

j.andrzejewski@gazetawawerska.pl

W styczniu 2019 r. Stowarzyszenie Razem dla Wawra (SRdW)
złożyło do tworzącego się nowego
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla m.st. Warszawy”
szereg propozycji. Jedną z nich
był postulat objęcia ochroną konserwatorską budowanego na przełomie lat 50. i 60. osiedla pracowników Instytutu Badań Jądrowych
(IBJ) w Aninie, poprzez wpisanie
go do gminnej ewidencji zabytków
(GEZ) jako obszaru o szczególnych walorach urbanistycznych
i architektonicznych. Każdy, kto
pierwszy raz odwiedza Anin w
rejonie ulic Zorzy, Zambrowskiej
i Pazińskiego od razu zachwyca
się pięknem przyrody i harmonią
przestrzeni, w której niewielkie,
ale bardzo funkcjonalne trzykondygnacyjne punktowce zostały
zręcznie wkomponowane w zieleń
leśną. To efekt pracy legendarnego,
aktywnego w latach 1936-80 zespołu „Warszawskich Tygrysów”,
architektów spółki KłyszewskiMokrzyński-Wierzbicki (charakterystyczny pseudonim powstał
po 1945 roku w związku z rysunkiem Aleksandry Wejchert, która
umieściła na drzwiach ich pracowni rysunek trzech tygrysów
rozszarpujących swoich rywali w
konkursach architektonicznych).
Układ przestrzenny osiedla
jest wzorcowy pod względem usytuowania bloków, relacji między
nimi, ciągów komunikacyjnych,
zapewnienia miejsc garażowych, a
także rozlokowania obiektów użyteczności publicznej tj. przedszkola w samym centrum i z wielkim
obszarem do zabaw na świeżym
powietrzu oraz pawilonu handlowego z mini-targowiskiem (już
nieistniejącym). Architektura jest
prosta i funkcjonalna, początkowo projektowana z większą troską o detal, w późniejszych latach
oszczędniej. Pierwsze punktowce,
ulokowane bliżej rogu ulic Zambrowskiej i Pazińskiego, można

Mozaika przy wejściu do bloku.
uznać za swego rodzaju wizytówkę
osiedla i odcisk pamięci po „Warszawskich Tygrysach”. Na ich fasadach w okolicach wejść głównych
znajdują się bowiem charakterystyczne dla projektantów mozaiki
z innym wzorem na każdym bloku. Niestety na jednym z nich ten
ciekawy detal architektoniczny zakryto podczas prac termomodernizacyjnych.
Zagrożenia
W ostatnich latach wybudowano na osiedlu trzy apartamentowce, w tym dwa w miejscu terenów zadrzewionych - wszystkie
wyższe o jedną kondygnację od
zabudowań istniejących, zawsze
ogrodzone, maksymalnie wykorzystujące pojemność działki, bez
szacunku dla charakteru osiedla
oraz sąsiadującego z inwestycjami
drzewostanu. To bezpośredni skutek braku w obowiązującym planie
miejscowym zapisów chroniących
ten unikalny układ urbanistyczny
i przyrodniczy. Zbyt wiele w jego
zapisach szczegółowych nieprecyzyjnych lub zbyt „miękkich” określeń dotyczących gospodarowania
istniejącym drzewostanem. Zbyt
niski minimalny współczynnik
powierzchni biologicznie czynnej
(25% - czyli tyle, ile dla lokalizacji
śródmiejskich). Plan dopuszcza
również możliwość nadbudowy
o jedną kondygnację istniejących
trzykondygnacyjnych budynków z
jednoczesną zmianą geometrii dachów na mansardowe (!). Szerzej
pisaliśmy o tym w numerze letnim
2018 r.
Nadmierna intensywność zabudowy zaburza zastany układ
urbanistyczny osiedla, ogranicza
przestrzeń wspólną i tereny zielone. Zagrożeniem nie jest powstawanie nowych budynków samo
w sobie, ale sposób w jaki jest to

fot.: Jan Andrzejewski

prowadzone, czyli z typowym dla
deweloperskich inwestycji maksymalnym „wyciskaniem” wskaźnika PUM (powierzchni użytkowej
mieszkań), bez oglądania się na
ład przestrzenny, ochronę przyrody czy dobrostan mieszkańców.
Nic nie stało na przeszkodzie, by
np. apartamentowiec „Willa pod
dębami” przy ul. Zorzy wznieść
dokładnie w miejscu szkaradnego parkingu z prowizorycznymi
wiatami przy zachowaniu formy
niewielkiego punktowca. Powstał
jednak budynek znacznie większy
niż pierwotna zabudowa IBJ, pod
topór poszły liczne dęby, innym
przycięto gałęzie lub po prostu
uschły, a na domiar złego całą inwestycję ogrodzono. A może nowy,
zgrabny nowoczesny punktowiec,
zaprojektowany z respektem dla
kontekstu miejsca, stałby się nową
wizytówką osiedla IBJ?

Plan działań dla ochrony osiedla
IBJ
Wpisanie osiedla do GEZ
wy
da
je się względnie najszybszą dostępną formą ochrony jego
przestrzeni przed deformacją,
zważywszy na to, że uchwalanie
planów miejscowych (i ich zmian)
ze względu na skomplikowanie
procedur trwa latami (wyłożenia,
konsultacje, zgłaszanie uwag itd.).
Przewodniczący Komisji Ładu
Przestrzennego Rady Dzielnicy
Wawer Piotr Grzegorczyk (SRdW)
rozpoczął w lipcu wielopłaszczyznowe działania, których zwieńczeniem miałaby być uchwała
Rady Dzielnicy postulująca o wpisanie osiedla IBJ na listę obszarów
chronionych. „Chciałbym - włączając do tego celu lokalne media,
organizacje czy dzielnicowe struktury samorządowe - rozpropagować tę ideę wśród szerokiego grona mieszkańców Anina i dzielnicy
Wawer, miłośników architektury,
przyrody, kultury, pasjonatów lokalnej historii oraz samorządowców” – pisze Piotr Grzegorczyk w
liście kierowanym m.in. do burmistrza Wawra Norberta Szczepańskiego, przewodniczącego Rady
Dzielnicy Michała Żebrowskiego,
prezesa Zarządu i przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni
Mieszkaniowej Anin, odpowiednio Janusza Drabika i Michała
Gryzińskiego,
przewodniczącej
Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej "Wrzos" Stanisławy Cyngot

Wnętrze osiedla IBJ.
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oraz do dyrektora Narodowego
Centrum Badań Jądrowych (następca prawny Instytutu Badań Jądrowych) prof. Krzysztofa Kurka.
Istotą działań na rzecz wpisania osiedla IBJ do GEZ jest uzyskanie jak najszerszego poparcia
społecznego, zarówno ludzi i podmiotów bezpośrednio zainteresowanych (mieszkańców, właścicieli
i zarządców nieruchomości), jak
i szerzej Warszawiaków, instytucji
miejskich i środowisk związanych
z architekturą, bo chodzi o dobro
kultury współczesnej ważne dla
całej stolicy. W efekcie, każda inwestycja na terenie IBJ musiałaby
być konsultowana ze stołecznym
konserwatorem zabytków. Nie
chodzi w tych działaniach o całkowite zablokowanie możliwości
realizacji nowych inwestycji, a jedynie o wprowadzenie dodatkowej
kontroli nad procesem dostosowywania projektów do unikalnego
charakteru osiedla.
Trzy dęby
W międzyczasie SRdW złożyło wniosek do miejskiego Biura
Ochrony Środowiska o ustanowienie trzech najokazalszych dębów
osiedla IBJ pomnikami przyrody.
Można to uznać za kontynuację
wieloletnich starań mieszkańców,
którzy już od lat 50. nie tylko dbali o zastaną przyrodę, ale przede
wszystkim rozwijali ją prowadząc
dodatkowe nasadzenia i zakładając
przyblokowe ogrody. Dzięki temu
osiedle ma dzisiaj (jeszcze!) niepowtarzalny parkowy charakter,
którego zazdroszczą mieszkańcy
innych, nawet nowoczesnych i prestiżowych lokalizacji.

fot.: Jan Andrzejewski
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FALENICA. Wawerskie Hollywood.

Z pamiętnika scenografa,
czyli Wawer na filmowo, odc. 8

INEZA BODYŁ-PLASKOTA
i.bodyl@gazetawawerska.pl

Mało kto wie, nawet z rdzennych mieszkańców Falenicy, co
mieści się za szlabanem na ulicy
Bysławskiej 88. Z daleka szlaban, a
przy nim domek ochrony sugeruje, że to jakieś tereny przemysłowe.
Nie zwraca uwagi, a tymczasem
za betonowym płotem istnieje i

świetnie prosperuje fabryka snów
- nasze rodzime wawerskie Hollywood.
Tu powstaje większość scen do
tak popularnych seriali, jak: "Na
dobre i na złe", "M jak miłość", "Na
sygnale", "Barwy szczęścia", "W
rytmie serca". Zdarzają się dni, że
jednocześnie pracuje kilka ekip
filmowych.
Absolutnie imponujące jest zaplecze scenograficzne tego całego
przedsięwzięcia. Zbudowane są i w
pełni profesjonalnie wyposażone
dwa szpitale, przychodnia lekarska,
dwa hotele, cztery restauracje, posterunek policji, areszt, kilkanaście
mieszkań. Wszystkie te obiekty
rozplanowane są na terenie ład-

nej i zadbanej zieleni, w sezonie
letnim z dużym powodzeniem
nagrywamy sceny plenerowe w
ogródkach tych filmowych knajpek, mamy też duży zielony skwer
z rabatami do scen pasażowych.
Sercem i centrum tego mias
tecz
ka filmowego są biura po
sz
czególnych seriali i duża stołówka,
gdzie spracowani filmowcy spotykają się na posiłki. Plan filmowy
rządzi się swoimi, specyficznymi
prawami. Obowiązuje 12-go
dzinny dzień pracy, każdego dnia
zaczynamy pracę o innej godzinie,
zależy to od zajętości aktorskich,
od tego jaką porę dnia mamy
nagrywać. Jeśli w scenariuszu
mamy sceny wieczorne i nocne, to

Jedna ze scenografii na planie filmowym przy Bysławskiej 88

Fot. Ineza Bodył-Plaskota

PREMIERA. 20 sierpnia odbędzie się pierwszy pokaz filmu o Falenicy.

Falenicka Atlantyda
Film dokumentalny, którego
celem było ocalenie od zapomnienia historii Falenicy, przed wojną tętniącej życiem miejscowości
letniskowej, to projekt społeczny,
którego inicjatorem jest Irek Dobrowolski - reżyser, którego ostatni film „Walka - życie i zaginiona
twórczość Szukalskiego”, będący
jednocześnie pierwszym polskim
dokumentem Netflixa, współprodukował Leonardo DiCaprio. Producentem „Falenickiej Atlantydy”
jest Anna Dobrowolska i firma Film
Street.
“Falenica jest zjawiskiem kulturowym. Kiedyś była to miejscowość letniskowa, w której toczyło

się intensywne życie kulturalne.
Po wielu ciekawych miejscach
nie ma już śladu, ale mogły zachować się one na fotografii czy w
opowieści. Chcemy, by uczestnicy projektu poczuli ducha dawnej
Falenicy. Wszystkie materialne
ślady: wywiady, zdjęcia, albumy
staną się właśnie tkanką filmu dokumentalnego. Również ludność
żydowska mieszkająca dawniej
w Falenicy będzie przedmiotem
naszego zainteresowania. Chcemy zaktywizować młodzież, by
odkryła dawne dzieje, zaczęła inaczej patrzeć na swoją okolicę, na
najstarszych mieszkańców, którzy
pamiętają wojnę i czasy przedwo-

jenne” - tłumaczy opiekun artystyczny projektu i mieszkaniec Falenicy Irek Dobrowolski, wielokrotnie
nagradzany reżyser, znany także z
głośnego “Portrecisty” czy kultowego “Sierpniowego nieba. 63 dni
chwały” o powstaniu warszawskim
(zwiastuny filmu obejrzało blisko 9
milionów osób, a na fanpage’u film
ma ponad 330 tysięcy fanów).
“Falenicka Atlantyda” to świat,
który żyje w pamięci najstarszych

Fot. Ineza Bodył-Plaskota

Jedna ze scenografii na planie filmowy przy Bysławskiej 88
zaczynamy póżniej i też kończymy
póżniej, bo 12 godzin pracy to nie
stety standard. Zdarza się, że jedna ekipa je obiad, a druga w tym
samym czasie śniadanie.
Praca na planie zdjęciowym
to głównie czekanie. Bardzo
często pytają mnie osoby spoza
branży, po co tyle ludzi na planie
i dlaczego oni w zasadzie nic nie
robią, tylko tak snują się bez celu.
Tak to może wyglądać z boku, ale
każde działanie w filmie ma swoją kolejność i celowość. Każdy z
pionów filmowych czeka na swoje
przysłowiowe 5 minut, żeby jak
najsprawniej wykonać swoją część,
bo przecież cała reszta czeka na
nich. Pierwsza scenografia przygotowuje obiekt do zdjęć. Następnie reżyser omawia z aktorami scenę i ustala ruch sceniczny.
Według tych ustaleń operator wymyśla ruch kamer i gdzie położyć
jazdę pod wózek zdjęciowy. W
tym samym czasie ustawiane jest
światło. Jak już cała technika stoi,
następuje próba nierejestrowana z
aktorami, która pozwala wychwycić wszystkie błędy i niedociągnięcia. Szybkie poprawki i można

nakręcić scenę. Często jest wiele
dubli - a to aktor pomyli kwestię,
a to tyczka od dżwięku wejdzie w
kadr, ktoś z ekipy odbije się w lustrze lub szybie, przeleci samolot i
dżwięk jest nie do wzięcia itd, itp...
I tak analogicznie z każdą sceną.
Dziennie przeważnie nakręcamy
w trybie serialowym koło 12 scen.
Nie jest to łatwa praca, wymaga
odporności psychicznej i fizycznej,
szybkich decyzji i dużej kreatyw
ności. Nagrodą jest natychmiasto
wy efekt.
Dla nas, pracujących tu na
codzień, od lat, to chleb powszedni i nic specjalnie ciekawego, ale
może warto by było zorganizować
jakieś dni otwarte dla miłośników
konkretnych seriali, żeby mogli z
bliska zobaczyć jak powstaje magia
kina. Ot, taki lużny pomysł.
Po wytwórni filmowej na
Chełmskiej to nasza falenicka fabryka snów jest największym tego
typu planem filmowym w Polsce.
Jej działalność elektryzuje całą
dzielnicę, bo siłą rzeczy różnych
obiektów zewnętrznych szuka się
jak najbliżej Bysławskiej, żeby za
oszczędzić czas na przejazdach.

mieszkańców, opowieściach tych,
którzy już odeszli, ale pozostawili
swoje historie dzieciom. Dokument
ma pokazać świat, którego już nie
ma i poszerzyć świadomość historyczną mieszkańców Wawra jako
“małej ojczyzny”, której centrum
była przed wojną właśnie Falenica.
Justyn Kołakowski - reżyser
debiutujący “Falenicką Atlantydą”,
pracujący pod nadzorem artystycznym pomysłodawcy projektu
- Irka Dobrowolskiego - mówi o
tym miejscu tak: “Moi rówieśnicy
zwykle uciekali z Falenicy, chcieli się stąd wyrwać. Nieliczni tylko
świadomi mieszkańcy dostrzegali jej unikatowy charakter. Dzisiaj
odwracamy tę sytuację odsłaniając
dawną twarz Falenicy poprzez film.
I co jest niezwykłe - kontekst historyczny okazuje się bardzo aktualny,
wręcz namacalny. Wierzę że praw-

da o falenickich losach umocni
więź pomiędzy przestrzenią i
społecznością, która coraz piękniej
rozkwita. Nic już nie będzie takie
samo - Atlantyda powraca na powierzchnię!”.
Premierę filmu “Falenicka Atlantyda” zaplanowano na 20 sierpnia - odbędzie się ona w Kinokawiarni Stacja Falenica, przy ulicy
Patriotów 44B, o godz. 19.00 w ramach obchodów 77. rocznicy likwidacji falenickiego getta.
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STRAŻ POŻARNA. Z notesu strażaków.

Upały, ulewy i pożar

Obchody 90-lecia OSP Rudzienko i Powiatowego Dnia Strażaka
Z wizytą u przyjaciół.
1 czerwca druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Radości zostali zaproszeni przez zaprzyjaźnioną jednostkę na uroczyste obchody
90-lecia istnienia OSP Rudzienko
połączone z Powiatowym Dniem
Strażaka Powiatu Mińskiego. W
uroczystościach uczestniczyło kilkadziesiąt reprezentacji straży OSP
i PSP z regionu wraz z pocztami
sztandarowymi. Ponadto nie zabrakło posłów z ziemi mazowieckiej,
samorządowców oraz lokalnych
przedsiębiorców i działaczy społecznych. Po uroczystej mszy świętej i
serii przemówień rozdano medale i
odznaczenia. Strażacy z Radości w
ramach podziękowania za zaproszenie oraz dotychczasową współpracę
wręczyli na ręce Prezesa OSP Rudzienko symboliczny bochen chleba
wypieczony przez jednego z druhów.
Całość zakończyła się integracją
strażaków przy wspólnym obiedzie.

Te piękne ceremonie są dowodem
integralności Ochotniczych Straży
Pożarnych z ich rodzimym regionem i jego mieszkańcami.
Woda i chwila grozy.
Początek wakacji przyniósł ze
sobą falę upałów. Temperatura podczas dnia sięgała nawet 38°C. Upały
przeplatane był gwałtownymi załamaniami pogody, podczas których
występowały burze z silnymi opadami deszczu i gradu. 21 czerwca
ok godz. 19 w dzielnicach Wawer i
Wesoła wystąpiły gwałtowne opady deszczu. Najbardziej ucierpiało
osiedle Stara Miłosna gdzie zostały
zalane liczne mieszkania, garaże i
ulice. Kilkanaście minut potężnej
ulewy wystarczyło aby część arterii stała się zupełnie nieprzejezdna.
Strażacy z OSP Radość prowadzili
działania przy ul. Rumiankowej, Kolendrowej, Cienistej, Tymiankowej,
Diamentowej, Jaspisowej i Szermier-

W SKRÓCIE

czej. W sumie OSP Radość została
zadysponowana do 12 adresów na
ok. 80 zgłoszeń otrzymanych przez
Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego. W działaniach uczestniczyły jednostki z OSP Ursus; Wesoła, JRG nr 8; 12; 13; 14 oraz JRG
Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.
Mimo licznych sił i środków, usuwanie skutków nawałnicy trwało
bardzo długo. Strażacy ochotnicy
wrócili do swoich domów ok. godz.
2 następnego dnia. Wydawało się,
że na tym działania w Starej Miłosnej zakończono. 22 czerwca o godz.
10:17 zastęp z Radości w niewiele
zmienionym składzie, ponownie
udał się na ww. osiedle celem pompowania wody.
1 lipca był słonecznym i wietrznym dniem. Po ulewach które nawiedziły naszą część Warszawy nie
było śladu. Tego dnia w godzinach
popołudniowych do Stanowiska
Kierowania Komendanta Miejskiego wpłynęło zgłoszenie o pożarze
lasu w Aleksandrowie. Zgłoszenie
wydawało się być bardzo poważne.
Kilka dni wcześniej na Mazowszu
w powiecie przysuskim płonęło ok.
30 ha lasu, a w działaniach uczestniczyło 120 strażaków, 50 samochodów oraz 2 samoloty. Do działań
natychmiast skierowano strażaków z
JRG-12 oraz OSP Radość. Po przyjeździe na miejsce przez pierwszy
zastęp z JRG, zastał on pożar trawy
o powierzchni ok. 20 m2 który szybko ugaszono. Pozostałe siły i środki
zostały zawrócone do koszar.
Stanisław Rybicki

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>.
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■■ Ewakuacja przedszkoli
27 czerwca br. kilkadziesiąt przedszkoli na terenie Polski otrzymało
informację o podłożeniu ładunków wybuchowych. Ewakuowano
także m.in. placówki na terenie dzielnicy Wawer. Tereny wokół
budynków sprawdziły odpowiednie służby, a dzieci zostały ewakuowane.
■■ Wawerskie lato seniora
Przez całe wakacje na terenie dzielnicy Wawer odbywają się
różnorodne zajęcia dla seniorów w ramach Wawerskiego Lata
Seniora. Poszczególne zajęcia zaplanowane są do 31 sierpnia w
placówkach wawerskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Wawerskiego Centrum Kultury, Biblioteki Publicznej i wawerskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji.
■■ Kino plenerowe na Plaży Romantycznej
Gdzie w Wawrze można poczuć romantyczną atmosferę? Z pewnością podczas seansów kina plenerowego na wawerskiej Plaży Romantyczne . Od 30 czerwca br. tradycyjnie ruszyło kino plenerowej
na wawerskiej Plaży romantycznej. Projekcje na plaży przy ul Rychnowskiej będą się odbywać w każdą niedzielę do końca sierpnia, w
lipcu o godz. 21.30, a w sierpniu o godz. 21. Wstęp wolny.
■■ Przywracanie pamięci o dawnych mieszkańcach
Aleksandrowa
Pod koniec czerwca z inicjatywy Jacka Wiśnickiego, Zastępcy
Burmistrza Dzielnicy, w porozumieniu z Fundacja Kamienie
Niepamięci i Parafią ewangelicko-augsburską Świętej Trójcy w
Warszawie oraz wspólnie z mieszkańcami uprzątnięty został teren
dawnego cmentarza na terenie osiedla Aleksandrów.
■■ Kolejne etaby budowy Południowej Obwodnicy Warszawy
W nocy z 14 na 15 lipca uruchomiony został ponownie przejazd
kolejowy w Miedzeszynie. Ponadto przywrócono równorzędne
skrzyżowanie na ul. Bystrzyckiej, a także wprowadzono ruch
jednokierunkow na ul. Arniki. Budowa POW-u wchodzi w kolejne
etapy. Nowy, nieoficjalny planowany termin zakończenia budowy
wawerskiego odcinka Południowej Obwodnicy Warszawy to
grudzień 2020 roku.
■■ Chętni do wykonania studium III linii metra
16 lipca minął termin składania ofert na wykonanie studium
technicznego III linii metra, która ma połączyć Stadion Narodowy i
Gocław. Złożonych zostało pięc ofert. Wybrany wykonawca będzie
analizował przebieg nowe linii w trzech wariantach, dwóch zdefiniowanych przez Metro Warszawskie i jednym zaproponowanym
przez siebie.
■■ Śmiertelny wypadek w ul. Patriotów
18 lipca br. u zbiegu ulic Patriotów i Słotnej w osiedlu Radość doszło do wypadku z udziałem pieszej. Samochód marki Honda potrącił kobietę na przejściu dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej.
Niestety 70-letnia kobieta zginęła na miejscu. Kierujący pojazem
był trzeźwy.
■■ Plan zagospodarowania osiedla Las bliski uchwalenia
Na posiedzeniu Komisji Ładu Przestrzennego Rady Dzielnicy Wawer w dniu 23 lipca br. zostanie zaopiniowany projekt uchway Rady
m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania obszaru Las.
■■ Trwa weryfikacja projektów budżetu obywatelskiego
Suma środków finansowych przeznaczonych na projekty budżetu
obywatelskiego w Wawrze wynosi ok. 2.5 mln zł. Po raz pierwszy
można było składać także projekty ogólnomiejskie. Spośród
złożonych projektów dzielnicowych 25 projektów ma koszt
jednostkowy powyżej 200 tys. zł, co daje łączną kwotę ponad 8
mln zł. 23 projekty dotyczą sportu i rekreacji, 22 dotyczą Wawerskiego Centrum Kultury, a 29 dotyczy biblioteki. Łącznie na wawerskiej liście jest 169 zgłoszonych projektów.
Ocena projektów potrwa do 8 sierpnia. Od 9 do 13 sierpnia br.
autorzy będą mogli składać odwołania, a ich rozpatrywanie
zakończyć się musi do 26 sierpnia br.. Głosowanie na projekty potrwa od 6 do 23 września br.. Wyniki gosowania zostaną przedstawione 3 pażdziernika br. W tym roku będzie można głosować na
maksymalnie 15 projektów dzielnicowych i 10 projektów ogólnomiejskich.
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INWESTYCJE. Z budżetu miasta zniknęła wawerska inwestycja drogowa.

Ronda na Kadetów niepotrzebne?
RAFAŁ CZERWONKA

r.czerwonka@gazetawawerska.pl

W uchwalonym na początku
roku budżecie Warszawy na 2019
rok zarezerwowane zostały środki
finansowe w kwocie ponad 4 mln
złotych na realizację zadania ogólnomiejskiego pod nazwą „Rozbudowa skrzyżowań ul. Kadetów z
ul. Poprawną i ul. H. Łasaka”.
Celem tej inwestycji, zgodnie
z jej opisem w budżecie miasta, ma
być podniesienie poziomu bezpie
czeństwa, poprawa przepustowości i płynności ruchu oraz wzrost
czytelności układu skrzyżowań w
przedmiotowym miejscu. Zadanie
inwestycyjne obejmuje budowę
rond na skrzyżowaniach ul. Kadetów z ul. Poprawną i ul. H. Łasaka
wraz z budową ścieżki rowerowej
i chodników, wykonaniem kanalizacji deszczowej, oświetlenia i przebudową sieci elektroenergetycznej.

Skrzyżowanie ul. Kadetów z ul. Łasaka

KĄCIK KULINARNY.

Fot. Rafał Czerwonka

cienkie).
Układamy
owoce
rozcięciem do góry i posypujemy
ciasto kruszonką. Pieczemy 40
stopni w temperaturze 175 stopni
dokładnie ucieramy masę). Na (do tzw. suchego patyczka). Po
końcu wsypujemy mąkę i krótko wystudzeniu można posypać
mieszamy łopatką.
cukrem pudrem.
Składniki kruszonki wkładamy
do naczynia, szybko zagniatamy SAŁATKA: ARBUZ I
i następnie rozcieramy między MOZZARELLA Z SOSEM
palcami, aby powstały małe MIĘTOWYM
kawałeczki.
Blachę do pieczenia wykładamy SKŁADNIKI na 2-3 porcje
papierem, przekładamy ciasto 400 – 500 g arbuza (waga po
i wyrównujemy (będzie dosyć obraniu)

SEZON OWOCOWY W PEŁNI

Korzystajmy z lata! Sezon owocowy
w pełni, od razu mam ochotę
upiec ulubione ciasto! Ucierane,
z pięknym maślanym aromatem i
dużą porcją ulubionych owoców.
Wybrałam nektarynki, może Wy
skusicie się na morele lub ostatnie
truskawki? Na obiad – wakacyjna
sałatka. Arbuz z dodatkiem mięty i
pysznej mozzarelli. Doskonała jako
samodzielne danie i dodatek do
mięs z grilla. Smacznych wakacji!
UCIERANE CIASTO Z
OWOCAMI I KRUSZONKĄ
SKŁADNIKI na formę 30 x 40 cm
Wszystkie składniki powinny być
w temperaturze pokojowej.
■■ 180 g cukru
■■ 200 g masła
■■ 4 duże jajka
■■ 200 g mąki pszennej
■■ 60 g mąki ziemniaczanej
■■ 1 łyżeczka proszku do
pieczenia
■■ 1 łyżeczka wanilii
■■ szczypta soli
■■ 500 g owoców (np. morele,
śliwki, truskawki, waga po
wyjęciu pestek)
KRUSZONKA
■■ 100 g mąki
■■ 35 g cukru pudru
■■ 50 g schłodzonego masła

WYKONANIE
Owoce
myjemy,
wyjmujemy
pestki i przekrawamy na połowę
(truskawek nie kroimy).
Mąkę pszenną i ziemniaczaną
przesiewamy, dodajemy proszek
do pieczenia oraz sól i odstawiamy.
Masło ucieramy z cukrem na
puszystą masę. Nadal ubijając
dodajemy wanilię oraz po
jednym jajku (po każdym

W 2019 roku planowane było
pozyskanie nieruchomości, wybór
wykonawcy robót budowlanych i
ich realizacja. Wykonany został już
projekt techniczny nowych rond, a
także uzyskano pozwolenia na realizację inwestycji w trybie tzw. specustawy drogowej.
Zaprojektowane ronda mają po
22 metry średnicy, a także azyle dla
pieszych i przejazdy dla rowerów.
W bezpośrednim sąsiedztwie rond
zaprojektowano brakujące chodniki
i odcinek drogi rowerowej.
Nikt chyba nie ma wątpliwości,
że wspomniane ronda są pilnie potrzebne i poprawiłyby bardzo trudną sytuację komunikacyjną w tym
rejonie. Sytuację trudną szczególnie
dla pieszych i rowerzystów. Z uwagi
na wzmożony ruch samochodowy
na ul. Kadetów szczególnie ryzykowne jest przechodzenie przez przejście przy skrzyżowaniu z ul. Łasaka. Jeszcze bardziej piesi narażeni

są na przejściu dla pieszych przy
skrzyżowaniu z ul. Poprawną, gdzie
widoczność jest bardzo słaba z uwagi na niefortunne wyprofilowanie
jezdni.
Tym bardziej dziwi fakt tego,
że na sesji Rady Warszawy w dniu
30 maja br. zmniejszono kwotę
przeznaczoną na to zadanie o ponad
3,6 mln zł zmieniając jego nazwę na
„Rozbudowa skrzyżowań ul. Kadetów z ul.Poprawną i ul. H. Łasaka –
prace przygotowawcze”. W praktyce
oznacza to tyle, że inwestycja ta nie
będzie póki co kontynuowana.
Miasto nie zamierza w 2019
roku, zgodnie z pierwotnymi
założeniami, budować tych dwóch
rond, mimo iż nic nie stoi na przeszkodzie w wyłanianiu samego
wykonawcy budowy. Nie wiadomo
też czy te wycofane środki finansowe zostaną przywrócone na realizację inwestycji w 2020 roku.
Pozostaje mieć nadzieję, że nie
dojdzie w ulicy Kadetów do żadnej tragedii, która dopiero uświa
domiłaby włodarzom jak bardzo ta
zaniechana inwestycja jest potrzebna.
■■
■■
■■
■■

125 g mozzarelli w zalewie
50 – 70 g roszponki
½ czerwonej cebuli
2 łyżki czarnej porzeczki lub
malin
■■ 2 łyżki uprażonych pestek
słonecznika i dyni
■■ ok. 10 listków świeżej mięty
do dekoracji
DRESSING
■■ Sok z ½ Cytryny
■■ 5 łyżek oliwy
■■ 2 łyżki sosu sojowego
■■ 1 łyżeczka sosu sriracha lub
duża szczypta ostrego chili
■■ 1/3 szklanki świeżej mięty
(*lub mniej)
WYKONANIE
Arbuza obieramy i kroimy w
kostkę lub wydrążamy kulki małą
łyżeczką. Mieszamy z umytą
roszponką oraz posiekaną w piórka
cebulą. Dodajemy pokrojoną
mozzarellę, owoce, uprażone pestki
i świeże liście mięty. Składniki
sosu mieszamy w blenderze lub
jeśli go nie posiadamy – bardzo
drobno siekamy miętę i dopiero
łączymy z resztą składników. Jeśli
sos będzie za gęsty dodajemy
kilka łyżek wody. Mięta ma różną
intensywność smaku; zależnie od
preferencji można jej dać mniej lub
więcej. Polewamy sałatkę sosem
bezpośrednio przed podaniem!
Joanna Grabowska-Kowalska
www.kuchniajoanny.pl
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HISTORIA

HISTORIA DZIELNICY. Cykl publikacji zawierający akwarele wawerskich świdermajerów.

Drewniak z ul. Popradzkiej

PIOTR GRZEGORCZYK

p.grzegorczyk@gazetawawerska.pl

Dom znajduje się na posesji obej
mu
ją
cej ok. 0,4 ha, nazywanej
dawniej „Szangajówką” i był własnością żydowskiego kupca, mieszkańca Falenicy. Pod sąsiednim
adresem Folwarczna 3 (taką nazwę
przed wojną nosiła ul. Popradzka)
mieszkała Fajga Celkiert, ko
lej
no na Folwarcznej 5 mieszkali
Henoch Bokier i Ela Rozbruch,
a po drugiej stronie ulicy na Folwarcznej 4 - Zylberg i Zuchman,
którzy podobno przeżyli wojnę.
Wg informacji pozyskanych od
obecnego mieszkańca Krzysztofa Żukowskiego, dom ma ponad
100 lat. Jest podpiwniczony, lecz
zbudowany oszczędnie, z lichych
W lutym 2018 rozpoczęliśmy w
Gazecie Wawerskiej cykl pu
b
li
kacji dotyczących spuścizny E. M.
Andriollego na terenie dzielnicy
Wawer. Tym razem jednak prezentujemy inny przykład budownictwa drewnianego. Nie znajduje
się w ewidencji zabytków. Jest
wciąż zamieszkały, choć w nienajlepszym stanie. W świder
majerach, willach i pensjonatach mieszkali letnicy. W takich
domach jak ten mieszkali i pracowali lokalni kupcy i ich rodziny, najczęściej żydowskiego pochodzenia. Takie falenickie sklepy
ożywały w sezonie letnim, aby po
sezonie pogrążyć się w letargu,
półśnie, lub służyć na mniejszych
już obrotach lokalnej ludności
podwarszawskiego sztetla... To
także nasze dziedzictwo.
Autor rysunku:
Piotr Grzegorczyk - architekt,
scenograf,
absolwent
Wydziału Architektury Politechniki
Warszawskiej; prowadzi niewiel
kie Studio Architektury Mieszkaniowej;
jako
wizualizator
technik odręcznych (aerograf, akwarela, rysunek) współpracował
w latach 90-tych z największymi
pracowniami architektonicznymi
w Warszawie i Berlinie.
www.piotrgreg.x.pl

materiałów. Przed wojną mieścił
się w nim sklep z rybami. W roku
1940, w związku z tworzeniem po
wschodniej stronie torów falenic
kiego getta oraz przesiedleń z tym
związanych, w domu zamieszkał
pan Pawłowski z żoną, kolejarz. Po
jego śmierci w pokoju z kuchnią
dożyła do 2016 roku jego brata
nica Helena Pawłowska. Rodzina
Żukowskich mieszka w domu od
1958 roku, gdzie początkowo zaj
mowali dwa pokoje z kuchnią. Do
1966 roku w jednej izbie na strychu mieszkała jeszcze 4-osobowa
rodzina Przyborowskich. Potem
fragment dachu „podupadł” i lokatorów przesiedlono - od tamtej
pory strych jest niezamieszkały.
Przed wojną wschodnią elewację od strony ul. Młodej (dawniej
Kolejowa, potem 11 Listopada,
na krótko przemianowana na ul.
Hitlera oraz ul. Stalina) oz
da
biał niewielki balkonik. Podobno
w trakcie okupacji, pod oknami
domu niemieccy żandarmi za
strzelili w czasie godziny policyjnej
mężczyznę.

„Po przejściu na drugą stronę
torów na ulicy zwanej tuż przed
wojną 11 listopada nie zo
ba
czylibyśmy przykładów ładnej
architektury. Stały tu skromne
piętrowe kamienice z balkonami i oknami, które posiadały
wtedy okiennice. Między nimi
domy drewniane, w głębi podwórka z wychodkami, które nadal można znaleźć w Falenicy. Z
zachowanego spisu żydowskich
właścicieli domów na ul. 11 listopada wynika, że przed wojną
ich liczba sięgała 14stu, a ulica
była znacznie gęściej zabudowana, bo ostatni na liście jest
właściciel domu pod nr 46. Dziś
na Młodej jest tylko 20 domów.
W pobliżu na ul. Folwarcznej
(dziś Popradzka) działała przychodnia dla dorosłych i dla
dzie
ci. Pod nr 7 przyjmował
doktor Joachim W. Kowalski”
Fragment książki pod redakcją
Barbary Wizimirskiej „Falenica
w wielu odsłonach. Przewodnik”

ELEGIA MIASTECZEK ŻYDOWSKICH
Antoni Słonimski
Nie masz już, nie masz w Polsce żydowskich miasteczek,
W Hrubieszowie, Karczewie, Brodach, Falenicy.
Próżno byś szukał w oknach zapalonych świeczek,
I śpiewu nasłuchiwał z drewnianej bóżnicy.
Znikły resztki ostatnie, żydowskie łachmany,
Krew piaskiem przysypano, ślady uprzątnięto
I wapnem sinym czysto wybielono ściany
Jak po zarazie jakiejś lub na wielkie święto.
Błyszczy tu księżyc jeden, chłodny, blady, obcy,
Już za miastem na szosie, gdy noc się rozpala,
Krewni moi żydowscy, poetyczni chłopcy,
Nie odnajdą dwu złotych księżyców Chagalla.
Te księżyce nad inną już chodzą planetą,
Odfrunęły spłoszone milczeniem ponurym.
Już nie ma tych miasteczek, gdzie szewc był poetą,
Zegarmistrz filozofem, fryzjer trubadurem.
Nie ma już tych miasteczek, gdzie biblijne pieśni
Wiatr łączył z polską piosnką i słowiańskim żalem,
Gdzie starzy Żydzi w sadach pod cieniem czereśni
Opłakiwali święte mury Jeruzalem.
Nie ma już tych miasteczek, przeminęły cieniem,
I cień ten kłaść się będzie między nasze słowa,
Nim się zbliżą bratersko i złączą od nowa
Dwa narody karmione stuleci cierpieniem.
(20 sierpnia mija 77. rocznica likwidacji falenickiego getta)
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