
Aleksandrów, Anin, Falenica, Las, Marysin, Miedzeszyn, Międzylesie, Nadwiśle, Radość, Sadul, Wawer, Zerzeń

lipiec /
sierpień 2020
Nr 6 (32)
Gazeta bezpłatna
ISSN 2544-3666
Nakład: 9000 egz.

www.gazetawawerska.pl

KRAJOBRAZ
KRZYŻE I KAPLICZKI 
WAWERSKIE
W Wawrze kapliczek i krzyży 
jest wyjątkowo dużo. Wynika to 
przede wszystkim z tego, że ta 
część Warszawy stanowiła kiedyś 
zbiór osad i wsi, a to właśnie 
głównie w nich podtrzymywano 
zwyczaj ich wznoszenia.

FALENICA
TARGOWISKO 
NIEKOMPETENCJI
Krótko o długiej i wciąż 
niezakończonej historii 
przebudowy targowiska 
w Falenicy, czyli o tym co 
i dlaczego wyszło nie tak i kiedy 
ta przebudowa ma szansę się 
wreszcie zakończyć.

1453

FALENICA
CENTRA LOKALNE
„Centra Lokalne” to podejmowane 
w miejscach przestrzennego 
chaosu współczesne próby 
rewitalizacji (lub zaprojektowania 
od zera) publicznej, osiedlowej 
przestrzeni miejskiej. Jaki był 
pomysł na centrum lokalne w 
Falenicy?

www.groszek24.waw.pl

Internetowe zakupy z odbiorem 
własnym lub dostawą do domu.

Fot. Anna Warchoł

HISTORIA
WIELKA 
METAMORFOZA 
MAŁEGO BUDYNECZKU
Każdy, kto czeka w Falenicy 
na pociąg do Warszawy, musi 
zauważyć mały, murowany domek 
tuż przy torach. Mało kto wie, co 
się tam mieściło i jak głębokie są 
jego piwnice.

ANIN
WILNIANIN Z 
URODZENIA, 
WAWERCZYK Z 
WYBORU
W dniu 23 czerwca br. na 
Powązkach Wojskowych odbył 
się pogrzeb Emila Karewicza. 
Od połowy lat siedemdziesiątych 
mieszkał w Aninie. 18-1915
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Dziennikarze i stali współpracownicy:
Małgorzata Albińska-Frank, Jan Andrzejewski, 
Anna Miara, Michał Mroziński, Stanisław Rybicki, 
Andrzej Tomaszczyk, Dorota Wrońska

Innym razem, także w Faleni-
cy, pewna kobieta rzuciła niedo-
pałek papierosa na środek chod-
nika, wprost pod moje nogi. Kiedy 
zwróciłem jej grzecznie uwagę, 
w  niemiłych słowach (delikatnie 
rzecz ujmując) oraz z iście włoską 
gestykulacją kazała mi wstąpić do 
Policji. 

Nawiązując do tych dwóch 
przykładów zachowań chcę powie-
dzieć, że Falenica to osiedle zróż-
nicowane pod każdym względem. 
Bardzo trudno byłoby to osiedle 
i  jej mieszkańców ująć jednym, 
specyficznym słowem czy zda-
niem. Gdybym był jednak zmu-
szony to chyba właśnie słowa “róż-
norodność” użyłbym w  pierwszej 
kolejności. W zasadzie każdy z nas 
jest inny i każde miejsce ma swoje 
genius loci, ale w przypadku Fale-
nicy ta mieszanina wszystkiego jest 
szczególnie charakterystyczna.

WAWERSKIE SPRAWY. Od redaktora naczelnego.

Falenicki folklor
Falenica to z jed-

nej strony niezwykle 
bogata historia, pięk-
ne lasy, nadwiślań-
ski rezerwat, cieka-
we budynki (w  tym 
także świdermajery 
i  np. stacja kolejowa 
zamieniona w  nie-
powtarzalne kino), 
czy wreszcie mitycz-
na “szkoła falenicka”. 
Jednocześnie Falona 
to także największe 
zagłębie komunal-
nych kopciuchów 
(z  którymi dzielnie 
walczy m.in. faleni-
cki Smog Wawerski), 
potężne inwestycje 
deweloperskie, czy też wiele zanie-
dbań infrastrukturalnych i  cias-
nota w  centralnej części osiedla. 
Prawda, że dużo tego jak na jedno 
osiedle?

Ten falenicki folklor ma tak-
że odzwierciedlenie w  artykułach 
w niniejszym numerze Gazety Wa-
werskiej, bo to głównie na Falenicy 
tym razem się skupiliśmy (mając 

RAFAŁ CZERWONKA
r.czerwonka@gazetawawerska.pl

oczywiście w pamięci, że Miedze-
szyn też jest ważny). Piszemy rzecz 
jasna o  problemach z  rozbudową 
falenickiego centrum, prezentując 
kalendarium tego co się w tej spra-
wie wydarzyło oraz to jak w ogóle 
doszło do pomysłu na centrum lo-
kalne w Falenicy (no i oczywiście 
czemu wyszło jak wyszło). Zasta-
nawiamy się czy decyzja o realiza-

cji tunelu drogowego pod torami 
była najlepszą z  możliwych oraz 
czy jest jeszcze coś takiego jak fa-
lenicki duch miejsca. Piszemy też 
o  szerzej nieznanym falenickim 
rezerwacie Wyspy Zawadowskie, 
a  na historyczny deser mogą się 
Państwo przekonać, że nawet dzie-
je falenickiego szaletu są wciągają-
cą lekturą. Miłego czytania.

W  trakcie moich niedawnych 
zakupów na falenickim bazarze, 
kiedy to zapomniałem z  jednego 
z pawilonów zabrać ze sobą ciężką 
torbę z warzywami, sprzedawczyni 
biegła za mną kilkaset metrów, aby 
mi te zapomniane zakupy wręczyć. 
Pomyślałem sobie: “co za przyzwo-
ita kobieta” - nie każdy bowiem 
puściłby się w  tak daleki pościg, 
zostawiając swój biznes, do któ-
rego ustawiała się właśnie kolejka 
klientów. 
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od zera) publicznej, osiedlowej 
przestrzeni miejskiej. Propozycje 
integracji (istniejących i  projekto-
wanych) niezbędnych lokalnych 
funkcji publicznych (także ko-
mercyjnych) jako odpowiedź na 
potrzeby okolicznych społeczno-
ści - z  ich codziennymi kontak-
tami, aktywnościami, wymianą, 
specyfiką, życiem społecznym 
na poziomie relacji sąsiedzkich 
i osiedlowych. „Centra Lokalne” są 
projektowane przez ekspertów: ur-
banistów, architektów, socjologów, 
ekonomistów i  mają być (z  zało-
żenia) dopasowane do konkretnej 
lokalizacji. W  ich powstawaniu 
ważną rolę spełniają społeczne 
konsultacje.

W  Warszawie nie mamy ani 
starej części spełniającej rolę cen-
trum lokalnego ani takich centrów 
w  dzielnicach. Po wielu latach 
chaotycznej rozbudowy Warszawy 

przypomniano 
sobie, że o takie 
centra trzeba 
zadbać. Pierw-
szy pomysł pod 
nazwą „Centra 
Integracji Lo-
kalnej” pojawił 
się w 2013 roku, 
w  wyniku dys-
kusji prowadzo-
nych przez sto-
łeczny Ratusz 
z mieszkańcami 
w ramach cyklu 
zatytułowane-
go „Warszawa 
2.0. Zmieniamy 

Warszawę”. W efekcie, stwierdzono 
istotny niedobór miejsc spełniają-
cych funkcje społeczno-kulturalne 
w wymiarze dzielnicowym. Wkrót-
ce o  pomoc w  wytypowaniu kon-
kretnych lokalizacji poproszono 
miejscowy oddział Stowarzyszenia 
Architektów Polskich (SARP), któ-
ry z kolei włączył w to także socjo-
logów i  ekonomistów. W  czerwcu 
2015 roku SARP zorganizował na 
zlecenie Biura Funduszy Europej-

Na początku były dwa słowa
Pisane małą literą - to po 

prostu osiedlowe (lub podmiej-
skie) centralne skupiska lokalnych 
funkcji, i  choć ławeczka piwna 
przed wilkowyjskim monopolem 
z serialu „Ranczo” to jednak trochę 
za mało, to już np. osiedlowy rynek 
- ze sklepami w  parterach, targo-
wiskiem, pocztą, placem zabaw, 
skwerem z  fontanną, przystan-
kiem autobusowym – uznałbym 
za przykład ideal-
ny. Centra lokalne 
istniały w naszych 
miastach od za-
wsze. Wyznacza-
ne przed wiekami 
jako przywilej 
lokalnego władcy 
„miejsca targo-
we” powstawały 
na podgrodziach, 
w skupiskach lud-
ności obsługującej 
gród i  najbliższą 
okolicę. Z  czasem 
przekształcały się 
- jako ośrodki wy-
miany handlowej, 
usług, funkcji administracyjnych 
- w  samodzielne miasta. W  Pol-
sce mamy wspaniałe stare centra 
lokalne (Kraków, Zamość, Sando-
mierz, Gdańsk, Wrocław) i  kom-
pletnie pozbawione takich cen-
trów ogromne dzielnice w  tychże 
miastach.

„Centra Lokalne” to podej-
mowane w  miejscach przestrzen-
nego chaosu współczesne próby 
rewitalizacji (lub zaprojektowania 

Centra lokalne
FALENICA. O pomyśle na rewitalizację centralnej przestrzeni miejskiej w osiedlu.

skich i Rozwoju Gospodarczego m. 
st. Warszawy specjalne warsztaty, 
których celem było wytypowanie 
10ciu (spośród 250ciu) konkret-
nych warszawskich lokalizacji god-
nych zainwestowania i przeobraże-
nia w  modelowe Centra Lokalne. 
Na bazie warsztatów, w  zespole 
pod przewodnictwem zmarłego 
niedawno prof. ndzw arch. Krzysz-
tofa Domaradzkiego, powstało 
148stronicowe „Studium koncep-
cyjne dotyczące centrów lokalnych 
w Warszawie”, w którym uwzględ-
niono analizy wybranych 10 sto-
łecznych lokalizacji zarekomen-
dowanych władzom Warszawy do 
sfinansowania w „programie pilo-
tażowym”. Wśród wytypowanych 
do realizacji Centrów Lokalnych 
znalazła się wawerska Falenica. 

W wyniku dyskusji uczestnicy 
warsztatów – projektanci i aktywi-
ści - przyjęli następujące kryteria 
definiujące pojęcie centrum lokal-
nego:

 ■ zawiera element powszechnie 

dostępnej przestrzeni publicz-
nej;

 ■ jest wielofunkcyjne 
(z  możliwością wymienności 
funkcji w  zależności np. od 
pory dnia czy roku);

 ■ znajduje się w  niewielkiej 
odległości od miejsc zamiesz-
kania (10-15 min spaceru);

 ■ służy wymianie: handlowej, 
intelektualnej, społecznej;

 ■ ma program/ofertę dla 
różnych grup wiekowych 
i społecznych;

 ■ łączy ludzi, buduje lokalną 
wspólnotę;

 ■ ma przyjemną, ładną formę 
urbanistyczną;

 ■ ma swój niepowtarzalny, 
budujący lokalną tożsamość 
charakter.

Centrum Lokalne w Falenicy
Za największy potencjał fa-

lenckiego centrum uznano: cen-
tralną i  dobrze skomunikowaną 
lokalizację, zakorzenioną wśród 
społeczności lokalnej handlową 
funkcję terenu (targowisko, DH 
Fala, poczta, drobne usługi) oraz 
obecność funkcji kulturalnych 
dających wiele okazji do spotkań 
i kontaktów sąsiedzkich (kino, bi-
blioteka). Zwrócono również uwa-
gę na chaos przestrzenny panujący 
w  centrum Falenicy, duży niedo-
statek przestrzeni publicznych 
o  funkcjach innych niż komuni-

kacja, brak funkcji związanych np. 
ze sportem i rekreacją, oraz niewy-
kształcone powiązania funkcjonal-
no-przestrzennego pomiędzy sta-
cją a obiektami handlowymi.

Zarekomendowano:
 ■ uporządkowanie kwestii par-

kingowych (wprowadzenie 
ograniczeń i przyporządkowa-
nie miejsc - postojowych funk-
cjom publicznym)

 ■ poprawę bezpieczeństwa 
i komfortu pieszych (remonty 
chodników, oświetlenie ulicz-
ne),

 ■ powiązanie przestrzenne 
wszystkich funkcji – od stacji 
Falenica po targowisko,

 ■ uzupełnienie funkcji publicz-
nych oraz nadanie nowej, este-
tycznej formy targowisku;

 ■ powstanie ogólnodostępnych 
miejsc do siedzenia

 ■ budowę toalety publicznej 
(lub wykorzystanie istniejącej 
infrastruktury stacji PKP)

 ■ modernizację lub budowę no-
wej wypożyczalni książek

I tak to się wszystko zaczęło...

Korzystałem m.in. z: „Studium kon-
cepcyjne dotyczące Centrów Lo-
kalnych w  Warszawie” opracowanie 
z 2015 r. 

PIOTR GRZEGORCZYK
p.grzegorczyk@gazetawawerska.pl

Typy Centrów Lokalnych wg M. Happach, K. Sadowy

 Potencjalny obszar projektowanego Centrum Lokalnego w Falenicy wg „Studium koncepcyjnego doty-
czącego Centrów Lokalnych w Warszawie” str. 86, 2015r. Lokalizacja obiektów dodana przez autora:  

1. Kinokawiarnia Falenica, 2. Kulturoteka, 3. D.H. „Fala”, 4. Targowisko
„Funkcje pełnione przez 

Centrum Lokalne nie mogą 
mieć wyłącznie charakteru 
komercyjnego. To szcze-
gólnie ważne w  odniesie-
niu do przestrzeni publicz-
nej – musi ona zachęcać 
do przebywania w niej nie 
tylko na zasadach odpłat-
ności, np. wówczas, gdy 
miejsca siedzące zapew-
nione są przez ogródki ka-
wiarni lub restauracji”.
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PRZYGOTOWANIA / KONSULTACJE SPOŁECZNE
2013 – Konsultacje z mieszkańcami „Warszawa 2.0. Zmieniamy Warszawę”.
2014 – Utworzenie w budżecie miasta rezerwy 90 mln na rozwijanie centrów lokalnych.
II 2015 – 1sze spotkanie z falenickimi mieszkańcami i kupcami. Obecny zastępca prezydenta m.st. 
Warszawy M. Olszewski proponuje pod szyldem „Centrum Integracji Lokalnej” modernizację targo-
wiska wraz z terenem przyległym. Na cel przeznaczono 4,7 mln zł. 
IV 2015 - Prezydent m.st Warszawy przekazuje Dzielnicy Wawer do zarządzania nieruchomości m.st. 
Warszawy położone przy ulicach Walcowniczej, Bystrzyckiej i Trocinowej czyli teren targowiska.
VI 2015 – Oddział warszawski SARP ogłasza warsztaty nt. idei Centrów Lokalnych. Do organiza-
torów napływają komentarze i wnioski dotyczące finalnego wyboru pionierskich 10ciu lokalizacji. 
Zarząd Dzielnicy Wawer powierza Zakładowi Gospodarki Nieruchomościami (ZGN) zarządzanie 
nieruchomościami stanowiącymi teren targowiska przy ul. Walcowniczej, a tym samym nadzór nad 
realizacją przebudowy targowiska w ramach zadania Centra Lokalne.
IX 2015 – Pod egidą warszawskiego oddziału SARP powstaje „Studium koncepcyjne dotyczące cen-
trów lokalnych w Warszawie” z wytypowanymi 10 warszawskimi lokalizacjami na „Centra Lokalne”- 
wśród nich znajduje się Falenica.
IX 2015 – ZGN Wawer (bez konkursu architektonicznego i bez przetargu) podpisuje z Pracownią 
Projektową VGR umowę na opracowanie koncepcji urbanistycznej i architektonicznej przebudowy 
targowiska w Falenicy oraz na przeprowadzenie konsultacji społecznych na kwotę 69 tys. zł z termi-
nem XII 2015. Koncepcja została przekazana inwestorowi dopiero w VI 2016 r., a kwota wzrosła do 
88 tys. zł.
IX 2015 – Konsultacje społeczne w Falenicy.
XI 2015 – W Gazecie Stołecznej ukazuje się specjalny dodatek „Centra Lokalne” z głównym nagłów-
kiem: „50 milionów na centra lokalne”. Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy: „Reko-
mendacje SARP dotyczące lokalizacji warszawskich centrów lokalnych to początek naszego projektu 
ożywienia miejsc spędzania wolnego czasu przez społeczności lokalne. Proces tworzenia centrów 
lokalnych nie kończy się na wskazanej dziesiątce”.
VIII 2016 - Ewa Masny–Askanas, wiceprzewodnicząca Rady m.st. Warszawy: ”W pierwszym war-
szawskim Centrum Lokalnym znajdzie się targowisko, siłownia plenerowa, plac zabaw, parking dla 
korzystających z targowiska, biblioteka wraz z centrum społeczno-kulturalnym i atrakcyjnie zago-
spodarowane skwery. Radni przeznaczą na budowę całego obiektu aż 14 mln”.1

TARGOWISKO - PROJEKTOWANIE i BUDOWA
XI 2016 – ZGN, po przetargu publicznym, podpisuje z firmą GiD Zespół Projektowy umowę na wy-
konanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej targowiska (w oparciu o koncepcję urbanistyczno-
-architektoniczną wykonaną wcześniej przez Pracownię Projektową VGR). Wartość umowy 269 tys. 
zł, termin wykonania V 2017. Projekt wprawdzie przekazano Zamawiającemu w terminie i został 
skierowany do realizacji wykonawcy robót budowlanych, lecz ujawnione szybko liczne błędy projek-
towe uniemożliwiły prowadzenie robót. 
V 2017 – Napływają informacje o planach PKP dotyczących przebudowy linii Warszawa – Otwock. 
Pomysł na tunel pod torami w centrum Falenicy.
VI 2017 –ZGN podpisuje kolejną umowę z GiD Zespół Projektowy na projekt (zapomnianego!) tym-
czasowego zasilania targowiska. Koszt 16 tys. zł. 
IX 2017 – Dyrektor ZGN Ryszard Skoczeń podpisuje z  wykonawcą targowiska, firmą Climatic, 
umowę na 14,275 mln zł. Wiceprezydent Michał Olszewski zapowiada: ”Projekt będzie realizowany 
etapowo, zajmie dłużej niż, gdybyśmy robili go jednorazowo. To dlatego, żeby nie przerywać pracy 
targowiska, zachować ciągłość pracy.” Pokazano wizualizacje projektu. Zakłada on budowę jasnych 
parterowych pawilonów z dużymi witrynami i spadzistym dachem wzdłuż ulicy Walcowniczej i Fil-
mowej. Obiekty będą miały od 15 do 26 m2 powierzchni. W całości bazar ma być gotowy w VIII 
2019 roku, choć w nieoficjalnych rozmowach urzędnicy przyznają, że mają nadzieję na wcześniejsze 
ukończenie prac – pod koniec 2018 roku. Mniej więcej w tym samym czasie ma być gotowa Kultu-
roteka na rogu Walcowniczej i Patriotów. Natomiast do 2022 roku pod torami kolejowymi PKP PLK 
zamierza wybudować tunel.2

III 2018 – Z uwagi na liczne błędy projektowe w dokumentacji budowlanej i wykonawczej targowi-
ska w Falenicy uniemożliwiające prowadzenie prac budowlanych, ZGN Wawer zleca wykonanie za 
35 tys. zł. ekspertyzy sprawdzającej poprawność zaprojektowania konstrukcji obiektów targowiska. 
Ekspertyza potwierdza liczne i poważne błędy obliczeniowe i konstrukcyjne i  stwierdza, że doku-
mentacja w obecnym stanie nie może stanowić podstawy do realizacji inwestycji.
V 2018 – Z uwagi na protest projektanta co do ustaleń ekspertyzy z III 2018, oraz wobec faktu prze-
kazania przez GiD Zespół Projektowy kolejnych czterech rewizji projektu konstrukcji obiektów tar-
gowiska (pawilonów i zadaszenia na placu do handlu z samochodów), ZGN zleca za 34 tys. zł. wyko-
nanie kolejnej ekspertyzy otrzymanych 4 rewizji projektu. Ekspertyza potwierdza kolejne wady i to, 
że projekt konstrukcji nadal nie może stanowić podstawy realizacji inwestycji.
V 2018 – ZGN (rok po odbiorze dokumentacji projektowej od projektanta i  8 miesięcy po skie-
rowaniu jej do realizacji) odstępuje od umowy z GiD Zespół Projektowy w części dot. konstrukcji 
i nadzoru autorskiego oraz nalicza kary umowne i występuje do sądu o odszkodowanie. Jednocześnie 

ZGN zawiera umowę z wykonawcą przebudowy targowiska w Falenicy, firmą Climatic, na sporzą-
dzenie projektu wykonawczego konstrukcji oraz dostosowanie projektu architektonicznego w zakre-
sie umożliwiającym wykonanie inwestycji. Koszt 195 tys. zł.
VI 2018 - Na budowę targowiska w Falenicy potrzeba dodatkowych 3 mln. zł. Na skutek wykrycia 
błędów w projekcie prawdopodobnie opóźni się także termin oddania do użytku. Kilkumiesięczne 
opóźnienie wydaje się nie do uniknięcia, ale - jak twierdzi dyrektor ZGN Krzysztof Jończyk - termin 
zakończenia realizacji inwestycji nie może przekroczyć 21 grudnia 2019 roku. 3

XII 2018 - Trwa odliczanie do otwarcia pierwszego etapu targowiska. Niestety nie udało się nadrobić 
opóźnienia. Zakończenie II etapu przewidziane jest do 31 maja 2019 roku. Etap III - od ulicy Filmo-
wej - ma rozpocząć się 1 VI 2019 i potrwać do 30 VIII 2019 roku. Ostatni, obejmujący część od strony 
ul. Walcowniczej, według założeń wystartuje 1 IX 2019 i zakończy się 20 XII 2019 roku. 4

IV 2019 - Budowa bazaru w Falenicy została podzielona na cztery etapy. Pierwszy dotyczy budowy 
21 pawilonów (od Trocinowej i Bystrzyckiej). Zgodnie z umową pozostałe 67 pawilonów będzie go-
towych do końca grudnia 2019. Na inwestycję przeznaczono 17,2 mln zł. Według oceny przedstawi-
ciela ZGN terminy te nie są jednak realne i wymagane będzie wydłużenie prac. 5

VIII 2019 – według obliczeń Biura Kontroli Urzędu m.st. Warszawy dokonującego kontroli przebu-
dowy Targowiska w Falenicy, wydatki na inwestycję wg zawartych umów wzrosną do kwoty 19,22 
mln zł. Warto też odnotować, że w latach prowadzenia inwestycji 2015-2020, wawerskim ZGN za-
rządzało kolejnych 5 dyrektorów natomiast od IX 2017 do 2020 na budowie targowiska w Falenicy 
zmieniło się 5 Kierowników Budowy. Od IX 2015 do IV 2019 na zadanie przebudowy Targowiska 
w Falenicy ZGN podpisał łącznie 22 umowy plus wiele aneksów. Poza wskazanymi wyżej umowami 
na wykonanie koncepcji urbanistyczno –architektonicznej, na wykonanie dokumentacji projektowej, 
na roboty budowlane, na zamienną dokumentacje konstrukcji i umowy na wykonanie 2 ekspertyz 
projektu konstrukcji podpisano dodatkowo: 10 umów na nadzór robót budowlanych, sanitarnych 
i elektrycznych za kwotę ponad 200 tys. zł. oraz zapłacono 112 tys. zł. za obsługę prawną. Do samej 
tylko umowy z IX 2017 na wykonanie robót budowlanych z firmą Climatic do VIII 2019 podpisano 
10 aneksów zawierających zmiany zakresu prac, kwot, terminów i in... .
IV 2020 - kolejny, 11 już aneks do umowy z IX 2017 z firmą Climatic na przebudowę Targowiska 
w Falenicy, przesuwa termin oddania obiektu do użytku na 20 XII 2020.
VII 2020 – Wg dyrektora ZGN Piotra Stefańskiego dotrzymanie grudniowego terminu zakończenia 
prac przy przebudowie Targowiska w Falenicy jest mało realne. Głównie z uwagi na COVID oraz na 
wykryty podczas wykopów pod kolejne pawilony potężny, nieuwzględniony na mapach geodezyj-
nych, zbiornik na nieczystości.

KULTUROTEKA - PROJEKTOWANIE i BUDOWA
III 2017 – Przygotowano tzw. program funkcjonalno-użytkowy na potrzeby budowy obiektu wie-
lofunkcyjnego tzw. Kulturoteki oraz podpisano umowę z wykonawcą kulturoteki w systemie zapro-
jektuj i buduj. Koszt inwestycji to ponad 5,8 mln zł. W budynku kulturoteki znajdzie się m.in. filia 
WCK, filia Biblioteki Publicznej oraz Miejsce Aktywności Lokalnej. Kulturoteka stanie się integralną 
częścią Centrum Lokalnego, obejmującego także targowisko i jego otoczenie. Rozpoczęcie prac bu-
dowlanych planowane jest na II kw. 2017 r.6 
XI 2017 – Uroczyste wbicie łopat pod kulturotekę w Falenicy przez członków Zarządu Dzielnicy. 
Przypomniano, że obiekt ma powstać do listopada 2018 r. Koszt budowy to ponad 6 mln zł.
I 2020 - Jak relacjonuje rzecznik Urzędu Dzielnicy Konrad Rajca, Kulturoteka najprawdopodobniej 
zostanie otwarta dla mieszkańców jeszcze w styczniu, teraz trwają odbiory. Termin zakończenia in-
westycji wydłużył się ze względu na utrudnienia, jakie napotkał wykonawca przyłączy wodno-kana-
lizacyjnych i gazowych.7

I 2020 - Władze dzielnicy zapowiadają, że wielkie otwarcie Kulturoteki odbędzie się w lutym 2020 r.. 
Budowa Kulturoteki kosztowała blisko 6 mln. zł.8

VII 2020 – Oficjalne otwarcie Kulturoteki w Falenicy.

Źródła:
1. tvnwarszawa.tvn24.pl, 2. wawer.warszawa.pl, 3. tvnwarszawa.tvn24.pl, 4. tuwawer.pl
5. tuwawer.pl, 6. wawer.warszawa.pl, 7. wyborcza.pl, 8. eska.pl

Piotr Grzegorczyk, Anna Miara

KALENDARIUM POWSTAWANIA 
CENTRUM LOKALNEGO W FALENICY 2013-2020

PYTANIA
Dlaczego nie ogłoszono konkursów na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej 
Centrum Lokalnego w Falenicy (podobnie jak np. dla skweru S. Broniew-skiego „Orszy” na war-
szawskim Mokotowie), na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku kulturoteki, kon-
cepcji architektonicznej targowiska (lub przynajmniej nieograniczonego przetargu na wykonanie 
takiej koncepcji)?
oraz

Dlaczego nadzór nad budową targowiska powierzono dzielnicowemu ZGN, przygotowanemu 
bardziej do administrowania dzielnicowymi nieruchomościami niż nadzoru nad tak dużymi in-
westycjami?
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mościami (ZGN) w  maju 2017 r. 
dokumentację projektową (projekt 
budowlany i wykonawczy). 

Wkrótce nastąpiło uroczyste 
podpisanie umowy z  wykonaw-
cą przebudowy targowiska firmą 
Climatic. Od przedstawicieli Ra-
tusza i  Dzielnicy Wawer miesz-
kańcy usłyszeli przy tej okazji, że 
oto powstaje „najlepsza przestrzeń 
publiczna”, „rynek wśród białych 
pawilonów”! Brzmiało nieźle. De-
monstrowano wizualizacje.

Wkrótce jednak wykonawca 
zgłosił inwestorowi, że dokumen-
tacja projektowa zawiera licz-
ne błędy, które nie pozwalają na 
wykonanie stalowych konstruk-
cji pawilonów i  zadaszeń placu. 
W  projekcie zabrakło stacji trafo, 
jak się okazało - niezbędnej do 
funkcjonowania nowoczesnego 
targowiska. Zaczęła się karuzela: 
pisma, narady, aneksy do umowy, 
ekspertyzy projektu konstruk-
cji, zwiększanie kosztów budowy, 
przesuwanie terminów - obraz 
niekompetencji inwestorskiego 
nadzoru nad tym nieskompliko-
wanym przecież technicznie zada-
niem obejmującym kilkadziesiąt 
niepodpiwniczonych, niewielkich, 
parterowych, prostych kubatur 
o powierzchni 15–30m2 plus zada-
szenie placu!

Od sierpnia 2019 roku fale-
nickie targowisko miało służyć 
lokalnej (i  nie tylko) społeczno-
ści. Dotarliśmy do obszernych 
protokołów kontroli tej inwestycji 
przeprowadzonych w  2019r. za-
równo przez warszawski Ratusz 
jak i Dzielnicę Wawer. Kontrolerzy 

W  2015 r. warszawski Ratusz 
w  porozumieniu z  warszawskim 
oddziałem Stowarzyszenia Archi-
tektów Polskich wybrał Falenicę 
jako miejsce realizacji pilotażo-
wego programu Warszawskich 
Centrów Lokalnych. Częścią tego 
Centrum miało być nowoczesne 
targowisko. Przy wsparciu SARP 
można było się spodziewać kon-
kursu w  którym architekci na 
niemałym, bo liczącym 7660m2 
placu wyczarują nowoczesny 
obiekt targowy zachowujący waż-
ne cechy starego bazaru, czyli np. 
możliwość handlu z  samochodów 
– cenionej w warunkach miejskich 
formy zakupu świeżych warzyw 
i owoców prosto od producentów. 
Niestety, konkursu na koncepcję 
urbanistyczno – architektoniczną 
przebudowy targowiska nie zorga-
nizowano.

Na bazie wykonanej przez Pra-
cownię Projektową VGR w  2016 
r. koncepcjii (bez przetargu, ani 
konkursu), firma GiD Zespół Pro-
jektowy (tym razem wyłoniona 
w  przetargu publicznym) przygo-
towała i  przekazała wawerskiemu 
Zakładowi Gospodarki Nierucho-

Targowisko niekompetencji
FALENICA. Krótko o długiej i wciąż niezakończonej historii przebudowy targowiska. 

podsumowują procedurę wybo-
ru projektanta, wykonawcy oraz 
sposób wykonywania nadzoru 
nad przebudową targowiska. Oto 
wybrane, obszerne cytaty z  pro-
tokołów kontroli oraz wystąpie-
nia pokontrolnego Biura Kontroli 
Urzędu m.st Warszawy z 15 stycz-
nia 2020 r.:

 ■ kryteria oceny ofert nie gwa-
rantowały wyboru projektanta, 
który posiadał doświadczenie 
w projektowaniu budowy lub prze-
budowy obiektów o charakterysty-
ce i skali zbliżonej do przedmiotu 
zamówienia;

 ■ wykonawca (dot. projektan-
ta) nie musiał posiadać żadnego 
doświadczenia w  zakresie projek-
towania budowy lub przebudowy 
obiektów o charakterystyce i  skali 
zbliżonej do przebudowy targowi-
ska przy ul. Walcowniczej;

 ■ warunki udziału w  postępo-
waniu zostały opisane w  sposób 
nieprecyzyjny, naruszający zasady 
polskiej gramatyki;

 ■ zamawiający miał świado-
mość braku wiedzy i  doświad-
czenia swoich pracowników do 
rzetelnego odbioru skomplikowa-
nej i obszernej dokumentacji pro-
jektowej, jednak nie podjął przed 
dniem wszczęcia postępowania 
dotyczącego wykonania prac bu-
dowlanych jakichkolwiek działań, 
które pozwoliłyby mu na uzyska-
nie obiektywnej i  kompetentnej 
informacji ze źródeł zewnętrznych 
na temat rzetelności zamówionych 
przez siebie projektów i  ich zgod-
ności ze stanem wiedzy technicz-
nej i obowiązującymi przepisami;

 ■ Skutkiem nieprzygotowania 

Zamawiającego było odebranie 
przez Zamawiającego od Pro-
jektanta przedmiotu umowy bez 
jakiegokolwiek, choćby najprost-
szego sprawdzenia zawartości me-
rytorycznej opracowań (np. kom-
pletności rysunków lub zgodności 
wersji papierowej z elektroniczną);

 ■ Zamawiający nie zapewnił 
np. swoim pracownikom oprogra-
mowania umożliwiającego otwar-
cie plików cyfrowych zawierają-
cych rysunki projektowe;

 ■ działania ZGN Wawer w  za-
kresie nadzoru i  koordynacji nad 
realizacją prac budowlanych na 
podstawie projektów wydanych 
przez GiD Zespół Projektowy były 
nierzetelne i  realizowane z  opóź-
nieniem (…). Koordynacja ta była 
prowadzona w sposób wadliwy np. 
nie ustalono lub nie egzekwowano 
zasad obiegu dokumentów pomię-
dzy uczestnikami procesu inwesty-
cyjnego;

 ■ wielokrotne interwencje oraz 
skargi firmy Climatic na jakość 
otrzymywanej dokumentacji pro-
jektowej i  wykonawczej spowo-
dowały, że ZGN Wawer po ok. 8 
miesiącach od dnia przekazania 
dokumentacji przez Projektanta 
podjął działania mające na celu 
obiektywną weryfikację jakości 
opracowań projektowych wykona-
nych przez GiD Zespół Projektowy

 ■ zlecenie ekspertyzy pierwot-
nej wersji dokumentacji projek-
towej w  marcu 2018 r. po ok. 8 
miesiącach od przekazania Inwe-
storowi przez Projektanta opraco-
wań oraz po blisko 4 miesiącach 
od rozpoczęcia prac budowlanych 
było działaniem spóźnionym 

i błędnym;
 ■ brak wiedzy i  doświadcze-

nia pracowników ZGN Wawer do 
rzetelnego sprawdzenia skompli-
kowanej i obszernej dokumentacji 
projektowej spowodował, że ZGN 
przyjął bierną postawę i  bezkry-
tycznie przyjmował poprawianą 
przez Projektanta dokumentację;

 ■ ZGN Wawer zleciła firmie 
Kappa-Projekt wykonanie (kolej-
nej – przyp. red.) rewizji nr 4 pro-
jektu wykonawczego przebudowy 
targowiska. Autorzy ekspertyzy 
w  sposób jednoznaczny wskazują 
na liczne błędy, niską czytelność 
rysunków oraz konieczną po-
nowną weryfikację założeń sta-
tyczno-wytrzymałościowych. (…) 
W  efekcie otrzymanej ekspertyzy 
w  dniu 22.05.2018r ZGN Wawer 
poinformował firmę GID Zespół 
Projektowy o odstąpieniu od umo-
wy nr 142/181/TT/441/NZ/2016 
z  dnia 15.11.2016r w  części do-
tyczącej konstrukcji i  nadzorów 
autorskich prowadzonych przez 
projektanta konstrukcji. W  tym 
samym dniu ZGN Wawer zawarł 
z  firmą Climatic umowę, w  któ-
rej powierzył wykonawcy sporzą-
dzenie projektu wykonawczego 
konstrukcji oraz dostosowanie 
i uszczegółowienie projektu archi-
tektury dla zadania przebudowy 
targowiska przy ul. Walcowniczej 
w zakresie umożliwiającym wyko-
nanie inwestycji;

 ■ Inwestor w związku z nierze-
telnym wykonaniem umowy na 
wykonanie projektu budowy tar-
gowiska (…...) naliczył firmie GID 
Zespół Projektowy kary umowne 
(……) Trwa procedura prawna 
dotycząca zapłaty przez Projek-
tanta na rzecz ZGN Wawer kwoty 
222.368,64zł brutto wraz z  odset-
kami (……) 

ciąg dalszy na str. 6

ANNA MIARA
a.miara@gazetawawerska.pl

Rzeczywistość. Już nie białe a szaro-beżowe pawilony
z nieprzemyślanym sposobem odprowadzenia wody deszczowej. 

Rury spustowe od rynien można było wprowadzić pod kostkę.

Wizualizacja projektu targowiska. Czy to dostaliśmy? Niezupełnie. 
Zmieniono płyty elewacyjne z białych na jasnobrązowe i zrobiło się smutniej. 
Widać, że brak dobrego zadaszenia dla kupujących i sprzedających Inwestor 

zaakceptował już w fazie koncepcji. 

Stanowiska do handlu z samo-
chodów. Te daszki nie ochronią 

dobrze nawet samochodów przed 
zacinającym deszczem a co z ku-

pującymi i sprzedawcami?
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do sytuacji, w  której Wykonawca 
prac budowlanych otrzymał wad-
liwą dokumentację projektową, 
a  wprowadzane do projektów po-
prawki były przekazywane z opóź-
nieniem i  były niskiej jakości. 
W  konsekwencji doprowadziło to 
do przestojów w  realizacji inwe-
stycji a następnie do wypowiedze-
nia Projektantowi części umowy 
i  udzielenia odrębnego zamówie-
nia na sporządzenie zamiennych 
projektów wykonawczych.

Oszczędzimy Państwu setek 
kolejnych uchybień w  przygoto-
waniu i  prowadzeniu tej inwesty-
cji opisanych szczegółowo na 133 
stronach Protokołu kontroli.

Warto podkreślić, że wyko-
nanie 2 ekspertyz dokumentacji 
projektowej kosztowały ZGN 70 
tys zł, zamienna dokumentacja 
konstrukcji pawilonów i  zadaszeń 
kosztowało 195 tys. zł, a koszt ob-
sługi prawnej związanej z  docho-
dzeniem roszczeń od projektanta 
wyniósł (do października 2019 r.) 

ciąg dalszy ze str. 5
 ■ Zamawiający udzielił zamó-

wienia na wykonanie zamiennych 
projektów wykonawczych w trybie 
zamówienia z  wolnej ręki, mimo 
niezaistnienia łącznie warunków 
umożliwiających zastosowanie 
wybranego trybu niekonkurencyj-
nego. Artykuł 10 ust.2 ustawy Pra-
wo Zamówień Publicznych stano-
wi, że Zamawiający może udzielić 
zamówienia w  trybie zamówienia 
z wolnej ręki tylko w przypadkach 
określonych w ustawie

 ■ Opierając się na zgroma-
dzonym materiale dowodowym 
ustalono, że w  przedmiotowej 
sprawie bezsprzeczne jest niena-
leżyte wykonanie zobowiązania 
przez Projektanta (błędy i  braki 
w  projektach), odebranie przed-
miotu umowy przez Zamawiają-
cego bez jakiegokolwiek spraw-
dzenia zawartości merytorycznej 
opracowań. (...) Stwierdzono, że 
to Inwestor swoim nieprofesjo-
nalnym działaniem doprowadził 

ponad 112 tys. zł. Wszystkie te wy-
datki razem stanowią niebagatelną 
kwotę 378 tys. zł.

I  jeszcze ważna sprawa. Wi-
zja architektów została zmieniona 
w  procesie wyboru wykonawcy 
targowiska – czego kontrolują-
cy, niestety, nie zauważyli. ZGN 
Wawer zaakceptował propozycję 
firmy Climatic, w  której zmienio-
ne zostały okładziny elewacyjne 
opisane wcześniej w  projekcie. 
Zamiast bardzo jasnych płyt Equi-
tone Linea o grubości 10 mm, fir-
ma Climatic wprowadziła znacz-
nie tańsze płyty Equitone Tectiva 
TE60 w  kolorze jasnobrązowym, 
grubości 8 mm, o  mniejszej wy-
trzymałości. To nie powinno zda-
rzyć się w  procesie przetargu bo 
jest niezgodne z ustawą Prawo Za-
mówień Publicznych. Nie dosta-
niemy więc „rynku wśród białych 
pawilonów”. Nie dostaniemy także 
zadaszonego pasażu dla kupują-
cych. Sprzedający z  samochodów 

nie dostaną dobrze zaprojektowa-
nych stołów i stelaży do wyłożenia 
towaru. W  ochronie przed desz-
czem, zamiast dobrze zaprojekto-
wanego przekrycia, znowu pojawią 

się przypadkowe daszki, zasłony, 
parasole itd.

Kupcy z oddanych już do użyt-
ku pawilonów mówią o  proble-
mach z  wentylacją, trudnych do 
mycia wąskich pasach nieotwie-
ranych okien, w  których trudno 
coś wyeksponować (a  to ważna 
dla nich sprawa bo na zewnątrz 
pawilonów nie będzie można wy-
stawiać reklam ani towarów). Mó-
wią o przeciekających dachach pa-
wilonów i nieszczelnych daszkach 
zewnętrznych. Smutny to obraz 
i  chociaż nowe targowisko będzie 
na pewno nieporównywalnie lep-
sze od starego bazarku - to jednak 
szansa na stworzenie nowoczesne-
go i w ramach Centrum Lokalnego 
wygodnego targowiska nie została 
chyba w pełni wykorzystana.

Pierwotny termin przekaza-
nia ostatniego etapu inwestycji 
do użytku minął 20 sierpnia 2019 
r. Najnowsze wieści mówią już 
o 2021 r. 

C.d.n.

Wizualizacja targowiska w Rykach. Można zadbać o użytkowników 
targowiska i zaprojektować funkcjonalne i skuteczne zadaszenie?

W 20-tysięcznej Włodawie też potrafili zadbać o użytkowników. 
Stanowiska do sprzedaży samochodowej 

i pasaż dla kupujących porządnie osłonięte.

Wizualizacja targowiska we Wiązownej. 
Ma nie tylko zadaszenie wygodne dla wszystkich użytkowników, 

ale także ujednolicone stanowiska do wyłożenia towarów

Zrobieni w tunel
FALENICA. Kto za, kto przeciw tunelowi?

Jedyny tunel, o którym jeszcze 
kilka lat temu mówiło się w  Fale-
nicy, to było zapuszczone przejście 
podziemne pod peronami, gdzie 
znany trener piłkarskiej narodo-
wej reprezentacji chadzał na spa-

cer z  psem. Najstarsi Faleniczanie 
traktowali pogłoski o  mającym 
ewentualnie powstać tunelu jako 
wizję z  pogranicza idei pełnego 
skanalizowania osiedla tudzież 
wybudowania metra do Józefowa - 
ktoś, gdzieś, kiedyś tak powiedział, 
ale chyba żartował. Gwoli ścisłości 
– zachodni wylot tunelu był ujęty 
w  planie zagospodarowania prze-
strzennego dla obszaru Falenica 
Zachód, ale brak było wylotu po 
wschodniej stronie, ponieważ na-
dal nie uchwalono planu dla tej 
części osiedla.

Zaczęło się niepozornie - od 
komunikatu PLK (Polskie Linie 

Kolejowe) nt. wykonania przejść 
podziemnych w  miejscach „prze-
dreptów”, czyli dzikich, nielegal-
nych ścieżek przez torowiska. 
Jedno z  nich zadziwiało swoją lo-
kalizacją, w związku z czym zostało 
zwołane posiedzenie komisji inwe-
stycyjnej z  udziałem przedstawi-
cieli inwestora. Sprawa szybko się 
wyjaśniła jako błąd i niezwłocznie 
zdecydowano o  jego przesunięciu 
o kilkaset metrów. W tym samym 
komunikacie była także mowa 
o  tunelach których wyjaśnienie, 
jak się okazało, zajęło więcej czasu 
niż główny powód spotkania.

Tak o  to, w  2016 roku, na 
scenę wawerskiej mapy inwesty-
cji „wkroczyły” tunele w  Falenicy 
i Radości. Sprawa zaczęła nabierać 
tempa wraz z pogłoskami o posze-
rzeniu linii otwockiej do 4 torów (2 

podmiejskich i 2 dalekobieżnych). 
We wrześniu, ówczesna Rada 
Osiedla Falenica, wyraziła stano-
wisko przeciwne budowie tunelu 
samochodowego, a  zamiast niego 
zaproponowała wygodne przej-
ście pieszo-rowerowe. Następnie 
Dzielnicowa Komisja Inwestycyj-
na na posiedzeniu w  lutym 2017 
r. przyjęła uchwałę o  podobniej 
treści. Zupełnie inne stanowisko 
uchwaliła natomiast 2 miesiące 
później Rada Dzielnicy, przegło-
sowując po burzliwej dyskusji 
uchwałę o  budowie tunelu samo-
chodowego. Ostatecznie, po kilku 
miesiącach rozważań, w 2018 roku 
zdecydowano się na schowanie ul. 
Walcowniczej w  ziemię (bez bu-
dowy dodatkowych dróg), zaś po 
zachodniej stronie na wykonanie 
jednokierunkowych dróg dojazdo-

wych. Taką wersję tunelu przyjął 
ostatecznie i  forsuje po dzień dzi-
siejszy stołeczny Ratusz.

Ostatnim akcentem w sprawie, 
było społeczne zebranie jesienią 
2019 roku 1200 podpisów miesz-
kańców na „Liście poparcia dla 
postulatu zmiany planowanego tu-
nelu samochodowego na tunel pie-
szo rowerowy” pod egidą Społecz-
nego Komitetu Obrony Centrum 
Falenicy. Wkrótce też aktywiści 
zorganizowali spotkanie informa-
cyjne, podczas którego wiele osób 
poznało (wreszcie) szczegóły pla-
nowanej inwestycji (tych próżno 
szukać na stronie miasta czy inwe-
stora). Przez zamieszanie związane 
z  pandemią dalsze losy postulatu 
Komitetu utkwiły w biurokratycz-
nych machinach Ratusza.

ciąg dalszy na str.7

BARTOSZ MRÓZ
b.mroz@gazetawawerska.pl
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Aby ostatecznie dobić Paryż 
Północy, Sowieci wbili w jego serce 
pal, stawiając 36-piętrowy pomnik 
Stalina. Rozebrano wiele ocalałych 
po Powstaniu Warszawskim pereł 
secesji aby na wieki pozostawić coś 
kulturowo obcego, choć z  kulturą 
w nazwie.

Falenicki duch miejsca ma 
swoją długą historię sięgającą co 
najmniej XIII wieku, kiedy sło-
wiańskiej wiosce rybackiej fale-nic 
nie mogły zrobić, bo chronił ją bóg 
fal Chwalon. Najsilniejsze wibra-
cje wielokulturowe, intensywnie 
kształtowały centrum Falenicy 
wokół ulicy Handlowej, która stała 
się z czasem sercem podwarszaw-
skiego letniska. Wzrastała szybko 
wraz z napływem kupców, głównie 
żydowskich, nastawionych na co-
raz większą liczbę przybywających 
tu letników, jadących na wywczas 
z  Nalewek do Falenicei. Piętrowe 
sklepiki, z małą odległością od sie-
bie, tworzyły wschodnio-brzmiący 
klimat. Był zegarmistrz, piekarz, 
krawiec, cukiernik i  był też salon 
firmowy obuwia Baty, nadający 
ulicy europejskiego sznytu.

Handlowa odeszła do histo-
rii we wrześniu 1939 roku. Naj-
pierw jej część spłonęła w wyniku 
ostrzału artyleryjskiego. Nieba-
wem ocalałą resztę Niemcy dopa-
lili w zemście za zaciekłość obrony 
polskich linii, w  jednej z  najważ-
niejszych bitew obronnych o  bra-
my stolicy. Budynki zaplecza 
bazaru, które ocalały weszły do te-

rytorium getta razem z  większoś-
cią obszaru letniska po wschodniej 
stronie torów. Stały tam do sierp-
nia 1942, kiedy to z  placu przed 
dworcem popędzono do bydlęcych 
wagonów ponad sześć tysięcy Ży-
dów, mordując wielu z  nich jesz-
cze przed wejściem do transportu 
do Treblinki. Zamordowane przez 
Niemców domostwa, rozkradzio-
ne do ostatniej deski przez okolicz-
ną ludność, utworzyły białą plamę 
na mapie centrum miejscowości. 

Po wojnie Falenica walczyła 
o nową tożsamość. Nie było tu już 
miejsca dla Żydów. Nawet ci ura-
towani, a było ich ponad 300 osób, 
nie mieli dokąd wrócić, albowiem 
nowa władza zasiedliła ich domy 
(te które ocalały, najczęściej z dala 
od centrum), jak to się wtedy mó-
wiło, chłopami bezrolnymi. Z całej 
okolicy. 

Duch miejsca odżył w  no-
wym bazarze. Ten zwierzęcy słynął 
wśród gołębiarzy na całą Polskę. 
Kiedy poległ w walce z ptasią gry-
pą, bazar spożywczy skupił w sobie 
życie miejscowości. Szybko zdobył 
taką renomę, że najlepsze restaura-
cje w Warszawie kupowały świeże 
produkty właśnie tu a nie na Pol-
nej. Wizyta na bazarku stała się dla 
mieszkańców codziennym rytua-
łem. Mieliśmy swoich zaufanych 
sprzedawców. Wszyscy się znali. 

Aż tu nagle bach! Bazar nie 
spełnia norm unijnych. Musi być 
całkowicie pod dachem i  łatwo 
zmywalny. Ktoś gdzieś zagrał pro-

jektami w  trzy karty. Koncepcja, 
konsultacje - szast-prast - i  mamy 
drogie pawilony „modułowe”. We-
szły buldożery i  rozwaliły wszyst-
ko.

W efekcie konsultacji społecz-
nych, o  których mało kto słyszał, 
zostaje wybrany projekt, którego 
realizacja niebawem przekroczy 
20 milionów złotych. Projekt, któ-
ry jest dla ducha miejsca Falenicy 
zabójczy. 

W  zamierzeniu nowy bazar 
miał być integrującym miejscem 
spotkań dla mieszkańców. Zrobi-
my zakupy i  miło poplotkujemy 
przy kawie jak nam dobrze zro-
biono… Nikt jednak nie pomy-
ślał o  tym, że estetyka i harmonia 
z  otoczeniem mają znaczenie. 
Miejsca, w  których chcielibyśmy 
przebywać muszą mieć klimat.

Trudno mi zrozumieć jaki in-
telektualny oportunizm decyden-
tów, doprowadził do tej katastrofy. 
Katastrofy dosłownej albowiem 
inwestycja otrzymała już etykietę 
“najbardziej pechowej inwestycji 

w dziejach dzielnicy”. 
Patrząc na estetykę centrum 

osiedla, nie sposób nie wspomnieć 
również o  budynku Fali. Panie 
prezesie, nadzorco naszego uko-
chanego sklepu, gdzie miła i kom-
petentna obsługa tworzy najlepiej 
zaopatrzony spożywczak w  oko-
licy, nie mówiąc już o  użyteczno-
ści punktów usługowych i  innych 
sklepów w  budynku. Dlaczego 
jednocześnie Fala to jeden z  naj-
brzydszych budynków w  Polsce? 
Nie wiem czy spółdzielnia ma ja-
kieś wielkie plany remontowe tego 
miejsce i  zwleka z  estetyką, ale 
trwa to już latami i peerelowski si-
ding z blachy falistej z łuszczącą się 
burą farbą sprawia, że trudno jest 
mówić o jakimkolwiek pięknie. 

A przecież gdyby Pan sprzedał 
tą blachę na złom, a za otrzymane 
pieniądze pokrył część budynku 
deskami z  elementami snycerki 
nawiązującej do lokalnej tradycji. 
Chwalebnym wzorem do naśla-
dowania jest Kulturoteka lub nie-
wielki biurowiec Falenica Park vis 

a vis dworca. Naprawdę wystarczy 
chcieć… a i w historii Falenicy za-
pisałby się Pan chwalebnymi zgło-
skami.

Dotykamy tu drażliwej kwestii 
społecznej odpowiedzialności bi-
znesu. Nowi ludzie przejęli budyn-
ki i grunty po upadłych zakładach 
pracy. Nie czują jednak zupełnie 
związku z  falenickim duchem 
miejsca. Mówię tu o własnym do-
świadczeniu włączenia mecenasów 
w projekty kulturotwórcze. 

 Lokalny biznes marzy o ‘pra-
wie Wilanowie’, nie licząc się 
z  historią i  wielkim potencjałem 
turystycznym tego niezwykłego 
miejsca. Za chwilę będziemy przy 
zjeździe z obwodnicy i otworzą się 
przed nami zupełnie nowe moż-
liwości. Czas więc zrozumieć, że 
podniesienie jakości tkanki kultu-
rowej, jaką jest estetyka centrum, 
w efekcie podniesie ceny oferowa-
nej tu deweloperki, a nam wszyst-
kim da piękno wokół nas. 

Irek Dobrowolski

Fot. Piotr Grzegorczyk

Fot. Anna Małgorzata Stankiewicz

Duch miejsca
albo rozmyślania o nowym
obliczu bazaru w Falenicy

FALENICA. Komentarz o estetyce centrum osiedla.

ciąg dalszy ze str. 6
Mimo, że do roku 2023 in-

westor wstrzymał prace na wa-
werskim odcinku linii kolejowej, 
to ostatnio właściciele działek, na 
których terenie ma być realizowa-
na inwestycja otrzymali decyzje 
o wstrzymaniu pozwoleń na budo-
wę z nakazem przerwania trwają-

cych prac. Nieoficjalnie słyszy się 
tu i ówdzie, że nie powstanie wia-
dukt na granicy Józefowa i  War-
szawy (po śladzie ul. Werbeny) 
i pozostanie tylko tunel w Falenicy. 
Oczywiście zdania, jak w  każdym 
innym temacie, są podzielone − 
od zbawiennego wpływu tunelu 
(na co?), po całkowitą dewastację 

jeszcze do końca nieuformowa-
nego Centrum Lokalnego osiedla. 
Dla autora tego artykułu nie ulega 
wątpliwości, że koncepcja tunelu 
jest po prostu zła, ale mam świado-
mość, że z  perspektywy warszaw-
skiego Ratusza czy mieszkańców 
innych osiedli, Falenica nie jest do-
brem samym w sobie, o które trze-
ba dbać. To raptem kilka przelo-
towych ulic, po których trzeba jak 
najszybciej przejechać, to dworzec 
kolejowy, targowisko (w budowie) 
i jedna świetna kinokawiarnia.

Spójrzmy na tę wizję tunelo-
wą i  oddajmy jej nieco sprawied-
liwości - Człowiek rusza swoim 
automobilem spod bazaru, kar-
tofle wesoło podskakują w  bagaż-
niku i  zamiast spędzić najbliższe 
pół godziny w  korku z  powodu 
opuszczonego szlabanu, przemyka 

pod torami w  stronę zachodzące-
go nad Wyspami Zawadowskimi 
słońca… Jak to z  wizjami bywa, 
problem pojawia się, kiedy przy-
chodzi do konkretów. Niestety 
Falenica, mimo wielu jej zalet, nie 
jest z gumy i nie pomieści komfor-
towo czterech torów, parkingów, 
Kulturoteki z przyległościami, tar-
gowiska, budynku Fali oraz tunelu 
z  niezbędnymi odwodnieniami 
i rozjazdami.

Jednym z  argumentów zwo-
lenników tunelu samochodowego 
(moim ulubionym) było to, żeby 
szybko dojechać na pocztę – nie-
stety, inwestycja najprawdopodob-
niej spowoduje zburzenie tego bu-
dynku. Innym „udogodnieniem” 
ma być przystanek w  tunelu, na 
którym będzie można poczekać 
na autobus linii 213 (linia 142 zo-

stanie skierowana na pętlę przy ul. 
Bysławskiej). Będzie czym oddy-
chać...Jest jeszcze jeden argument 
za tunelem pieszo-rowerowym. 
W  przypadku jego powstania 
wzmocniona zostanie oś łącząca 
obie części Falenicy. Pozwoli to 
w  przyszłości zrewitalizować ul. 
Młodą tak (jak na to zasługuje), 
uspokoi ruch w  centrum i  przy-
wróci go pieszym – zgodnie z wy-
tycznymi projektowanego od 2016 
roku Centrum Lokalnego.

Jednego możemy być pewni 
− to, czy tunel powstanie czy nie, 
określi na najbliższych kilkadzie-
siąt lat charakter centrum Falenicy, 
a  są dwie szkoły myślenia o  cen-
trach osiedli − Międzyleska (z  tu-
nelem tranzytowym) i  Józefowska 
(z  miejscem dla ludzi). Którą wy-
bierzemy?Projekt tunelu drogowego w Falenicy Fot. PKP PLK
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PORADNIA CHIRURGII
NACZYNIOWEJwKOLMED

WPoradniChirurgiiNaczyniowejprzychodniKOL-
MED wybitni, doświadczeni specjaliści, m.in.
ordynatorOddziałuChirurgiiOgólnejPowia-
towego Centrum Zdrowiaw Otwocku prof.
drhab.n.med.WALDEMARKOSTEWICZ, spe-
cjalista w dziedzinie chirurgii naczyniowej oraz
chirurgii ogólnej i laparoskopowej, absolwent
Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej
w Warszawie, pomagają pacjentom z ciężkimi
chorobami układu naczyniowego.

WKOLMEDstawiamy równieżnawczesną
diagnostykę chorób układu naczyniowego.Wpra-
cowni USG KOLMEDwybitni specjaliści radiolodzy

zMiędzyleskiego Szpitala Specjalistycznego
wWarszawie:lek.med.ANDRZEJROKICKIoraz
lek.med.AGNIESZKAVANHOOK,wykonująm.in.
badania USG metodą Dopplera. Badanie dopple-
rowskiema duże znaczeniew diagnostyce chorób
skutkujących nieprawidłowym przepływem krwi
wtętnicachszyjnych,kręgowych(mogącychpowo-
dować udarmózgu), tętnicach trzewnychw jamie
brzusznej, tętnicach górnych i dolnych, zwłaszcza
u chorych z przewlekłymniedokrwieniem kończyn
dolnych (chromanie przestankowe), comoże do-
prowadzićdomartwicyiamputacjikończyny.Bada-
nie dopplerowskie jest również przydatne
wwykrywaniuzagrażającychpęknięciemtętniaków
aorty i tętniakówobwodowychwkończynach.

BadanieUSGDoppler tętnicpowinnobyć
przeprowadzone u pacjentów z grupy pod-
wyższonego ryzyka, tj. u osóbotyłych, z cukrzycą
i powikłaniami naczyniowymiw cukrzycy (stopa
cukrzycowa), u chorych z nadciśnieniem tętni-
czym i u pacjentów, którzymają zbytwysoki po-
ziom cholesterolu i trójglicerydów.

Wykonanie badania jest możliwe i bez-
pieczne również u kobiet z podejrzeniem chorób
naczyń w ciąży. Badanie dopplerowskie służy
także sprawdzeniuefektów leczenia,operacji na-
czyniowych i zabiegów,np.powstawieniustentu
do naczynia.

Wcelu skorzystania z usług przychodni KOLMEDprosimy o kontakt telefoniczny (22 815 68 00, 22 812 03 99),
wysłanie wiadomości e-mail (kontakt@kolmed.pl) lub osobiste zgłoszenie się do przychodni KOLMED (ul. Bursztynowa 2c,Warszawa).

Innowacyjna
terapiaBeovu®
wleczeniuwysiękowegoAMD

PRACOWNIA ENDOSKOPII wKOLMED
Badania i zabiegi w Pracowni Endoskopii KOLMEDwykonuje dr n.med.MACIEJ KIERZKIEWICZ,
ordynatorOddziału IIWewnętrznego iGastroenterologiiMiędzyleskiegoSzpitalaSpecja-
listycznegowWarszawie.Wnaszej pracowni oferujemy:�GASTROSKOPIĘ, KOLONOSKOPIĘ,
SIGMOIDOSKOPIĘbez barwienia i z barwieniemultrafioletem (chromoendoskopia),�zabiegiPO-
LIPEKTOMIIprzyużyciudiatermiiargonowej(usunięciepolipów),�BIOPSJĘ ibadaniahistopatolo-
giczne,�NOWOŚĆwKOLMED–ablacjanabłonkaBarrettaplazmowąkoagulacjąargonową(APC),
�NOWOŚĆwKOLMED– niszczenie zmian naczyniowych żołądka oraz jelita grubego plazmową
koagulacjąargonową(APC),�ZNIECZULENIEANESTEZJOLOGICZNE.

WKOLMEDinnowacyjnąterapięBeovu®prowa-
dzidrn.med.AGNIESZKAKAMIŃSKA,ordy-
nator Oddziału OkulistycznegowMiędzy-
leskim Szpitalu SpecjalistycznymwWar-
szawie, lekarzokulista,mikrochirurgzwielolet-
nim doświadczeniem w wykonywaniu m.in.
zabiegów iniekcji doszklistkowych. Na zwyrod-
nienie plamki żółtej związane zwiekiem (AMD)
choruje w Polsce około 1,3mln osób.W krajach
wysoko rozwiniętych jest ono najczęstszą przy-
czynąślepotyuosóbpowyżej55. rokużycia. Zda-
niem dr n. med. Agnieszki Kamińskiej przy tym
schorzeniu kluczowe jest przyjmowanie leków
anty-VEGF (bardzo skuteczna jest INNOWACYJNA
terapia Beovu®), którew znacznym stopniu spo-
walniająprzebiegchorobyipoprawiająwidzenie.

Kwalifikacja pacjentówdo innowacyjnej
terapiiBeovu®odbywasięnapodstawiebadania
okulistycznego, uzupełnionegooOCT (tomogra-
fiaplamki).Leczeniezapomocąiniekcjidoszklist-
kowych przy użyciu preparatu nowej generacji
Beovu®wporównaniu z terapią,wktórejwyko-
rzystuje się Lucentis, Eylea czy Avastin, nie wy-
magawykonywania takwielu iniekcji w długim
czasie. Innowacyjnamolekułaanty-VEGFumożli-
wiławprowadzenienowegosposobudawkowa-

nia. Napoczątkowymetapie nasycania pierwsze
trzy dawki podawane sąwmiesięcznych odstę-
pach.Potempacjentprzyjmujelekjużtylkorazna
trzymiesiące.

InnowacyjnaterapiaBeovu®wznacznym
stopniu przyczynia się do utrzymania pra-
widłowychparametrówanatomicznychsiatkówki,
atakżezwiększeniabezpieczeństwaikomfortuPa-
cjentów. Osoby objęte leczeniem w pierwszym
rokuterapiimuszącomiesiącodbywaćwizytykon-
trolne, podczas których lekarz, na podstawie ba-
dania OCT, decyduje o terminie podania leku
ikontrolujepostępchoroby.Zachowanieciągłości
leczenia i trzymaniesięściślezaleceń lekarzaoku-
listy jestwarunkiempowodzenia terapii.

NOWYspecjalistawPoradniGinekologicznejwKOLMED
Dr n. med. LESZEK GMYREKma specjalizacje pierwszego
i drugiego stopnia w zakresie ginekologii i położnictwa,
a także w dziedzinie ginekologii onkologicznej. Jest absol-
wentemAkademiiMedycznejwŁodzi.W2010 r.obronił tytuł
doktoranaukmedycznychwCentrumOnkologiiw Instytucie
im.Marii Skłodowskiej-CuriewWarszawie. Obecnie pracuje
na stanowisku ordynatora Oddziału Ginekologiczno-
Położniczego w Powiatowym Centrum Zdrowia
w Otwocku, natomiast w przychodni KOLMED konsultuje
pacjentki, wykonuje szereg badań ginekologicznych, w tym
USG ciąży, USG ginekologiczne, a także ambulatoryjne za-
biegi ginekologiczne. Dr n. med. Leszek Gmyrek, jest człon-
kiemuznanych towarzystwginekologicznych imedycznych,
między innymi: Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego
iPolskiegoTowarzystwaGinekologii Onkologicznej. Posiada
liczne certyfikaty potwierdzające jego doświadczenie i wiedzę z zakresu ginekologii: Certyfikat
USG Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Fetal Medicine Foundation (FMF), który uprawnia
do wykonywania badań ultrasonograficznych i badań prenatalnych (w tym testu PAPP-A) do-
tyczących kolposkopii. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z rejestracją przychodniKOLMEDwcelu
umówieniawizyty u dr. n.med. LESZKA GMYRKA.

KOLMED jako jedna z nielicznych placówekmedycznychw Polsce oferuje
INNOWACYJNĄ terapię brolucizumabemBeovu® (będącymmolekułą anty-VEGF)
skierowaną do Pacjentów, którzy zmagają się ze zwyrodnieniem plamki
żółtej związanym zwiekiem (AMD).
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Tego lata za wejście do 
rezerwatu płaci się komarom 
daninę krwi, zatem tylko 
w  teorii wstęp jest tu bezpłatny. 
Za to z  miejsca zaczynają się 
przeżycia rodem z  najdzikszej 
głuszy. Najpierw długi marsz 
tunelami cienistej zieleni, przez 
gęsty liściasty las, który nieco 
przypomina tropikalną dżunglę. 
To łęg – zbiorowisko z  wierzbą, 
topolą, wiązem, olszą i  klonem - 
typowe dla brzegów rzek. Liczne 
pnącza, łany pokrzyw i  roje 
kąśliwych owadów zapewniają 
bezpieczeństwo i  spokój 
dziesiątkom gatunków drobnych 
ptaków śpiewających. Las 
zdradziecko urywa się stromym 
uskokiem. Poniżej rozpościera się 

płaska przestrzeń, która okresowo 
jest już korytem rzeki.

Wisła bez gorsetu
Wybrzeża Falenicy 

i  naprzeciwległego Wilanowa to 
ostatni moment, w którym wiślane 
wody cieszą się swobodą. Kilkaset 
metrów dalej zostaną wtłoczone 
w  ciasny gorset warszawskich 
wałów przeciwpowodziowych. 
Dlatego właśnie tu powstają 
płycizny i  łachy. Bardzo dobrze 
tu widać ile materiału niesie 
duża rzeka w  swoim środkowym 
biegu. Do butów się klei ten 
uprzykrzony wiślany osad, który 

sprawia, że plaże są błotniste kiedy 
pada, a  pylaste kiedy jest sucho. 
Wypisz-wymaluj dokładnie tak 
samo wygląda on na brzegu Nilu, 
gdzie był błogosławieństwem 
podtrzymującym cywilizację przez 
tysiąclecia.

Jest to mieszanka 
drobin organicznych (mułu) 
i  mineralnych (iłu). W  tej 
mozaikowej postaci pokazuje swoją 
zdolność do naprzemiennego 
kurczenia się i  pęcznienia co 
sprawia, że jego gruba warstwa 
jest bardzo kiepskim podłożem 
do stawiania budynków. Ten osad, 
gdyby mu długo nie przeszkadzać, 
skamieniałby w  postaci łupków, 
dobrych na murki i  dachówki. 
Zaorany stałby się mierną, 
pylastą glebą, dobrą na pastwisko, 
ale gdyby spędził dłuższy czas 
porośnięty nadrzecznym łęgiem 
wytworzyłby bogatą czarną 
ziemię. Gdyby go deptać spłynąłby 
z  powrotem do rzeki i  czekałby 
na następną okazję, żeby gdzieś 
osiąść i  to go na Warszawskim 
brzegu spotyka najczęściej. Tworzy 
czytelnię śladów w której zapisują 
się wszyscy ludzcy i  zwierzęcy 
przechodnie oraz daje gwarancję, 
że spędzimy długie godziny na 
czyszczeniu obuwia. Mimo to 
amatorzy są liczni.

Co tu rośnie?
Nadbrzeżne zarośla tworzą 

głównie wierzby, które znakomicie 
znoszą okresowe zalewanie. 
Pomiędzy nimi kiełkuje masowo 
mało popularna, ale za to 
ciekawa roślina: rzepień. To 
jeden z  największych zwycięzców 
ewolucji. Gatunek ten bez 
pomocy człowieka zasiedlił 
wszystkie kontynenty z wyjątkiem 
Antarktydy. Nie dość że potrafi 
rosnąć we wszystkich klimatach 
to jeszcze wykształcił owoce, 
które dzięki czepnym kolcom 

znakomicie podróżują na piórach 
ptaków. Razem z  albatrosami 
i  fregatami pokonywał oceany, 
a od ujść rzek w ich górę wędrował 
z  lokalnym ptactwem. Kolczaste 
owocki wytrzymują też długi 
pobyt w morskiej wodzie. Świetnie 
się nadają do robienia naturalnych 
ozdób, służąc np. jako rzepy do 
broszki.

Co tu fruwa?
Najwdzięczniejsze ptaki 

rezerwatu to bez wątpienia 
sieweczki: drobiazg biegający tu 
i tam na cienkich nóżkach. Piórka 
mają w  skromnych kolorach, 
dziobek malutki za to przepiękne 
wielkie oczy. Gniazdują tu dwa 
gatunki: sieweczka rzeczna 
i obrożna. Można też spotkać inne 
ptaki o  podobnym stylu życia: 
brodźca piskliwego i  biegusa 
zmiennego. Z  tych co bardziej 
lubią latanie niż biegi mamy 
tu cały bukiet mew i  rybitw. 
Gatunkami lęgowymi są tu mewa 
siwa, mewa śmieszka oraz rybitwy: 
rzeczna i białoczelna. Choć nie są 
spokrewnione, wszystkie te ptaki 
zakładające gniazda na wyspach 
potrafią je znakomicie ukryć na 

pustej zdawałoby się przestrzeni. 
Samo gniazdo jest raptem 
kilkucentymetrowym dołkiem 
w  piasku, niekiedy osłoniętym 
przed wiatrem suchą gałęzią albo 
pojedynczą kępką trawy. Pstrokate 
jaja doskonale udają kamyki. 
Dla niewprawnego oka nic tu 
nie ma, a  dla oka niechętnego 
chronienie takich pustych łach to 
jakaś pomyłka. Jednak one tu są, 
a  ostatnie jaja mogą się pojawić 
nawet w  środku lata, dlatego jest 
ważne żeby nie zapuszczać się tam 
i  nie wprowadzać psów. Nasze 
ssacze towarzystwo niech zostanie 
na brzegu, a ptaki – niech żyją!

Falenicki Rezerwat: Wyspy Zawadowskie
PRZYRODA. Atrakcyjne przyrodniczo wybrzeża Falenicy i naprzeciwległego Wilanowa.

Fot. Dorota Wrońska

DOROTA WROŃSKA
d.wronska@gazetawawerska.pl

Wiślany osad jest podobny do materiału niesionego przez inne duże rzeki

Błotnisty brzeg to czytelnia śladów Sieweczka rzeczna

Rzepień pospolity

Fot. PixabayFot. D. Wrońska

Fot. D. Wrońska

Fot. Wikipedia
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KACZY DÓŁ - MIĘDZYLESIE
(Czas wojenny) 12.

Ubywały ze szkoły stopniowo 
tylko nieliczne dzieci. 9 listopada 
1939 roku do Drucianki przesta-
ły uczęszcza Wanda i  Krystyna 
Szarszmit. W dokumentach pozo-
stały adnotacje: u Krystyny z klasy 
czwartej - „przeszła do szkoły nie-
mieckiej w Warszawie”, a u Wandy 
z klasy siódmej po prostu - „prze-
stała uczęszczać”.1 

Na początku roku 1940 poja-
wiły się adnotacje, jakich wcześ-
niej nie czyniono i  jakie nie wy-
stępują później. I  tak w  Księdze 
ocen za rok szkolny 1939/40 klasy 
IVa można przeczytać, że: Lajtman 
Salomon Lejb, syn Izraela i Chany, 
urodzony 21 stycznia 1929 roku 
w  Iłży, powiat iłżecki, wyznania 
mojżeszowego, został „Wykreślony 
5 I 1940 r.”; Majewski Szlama, syn 
Idela i Sary, urodzony 28 czerwca 
1929 roku w  Międzylesiu, powiat 
warszawski, wyznania mojżeszo-
wego, został „Wykreślony 5 I 1940 
r.”; Rotsztajn Rywka, córka Szmu-
la i  Fajgi, urodzona 15 kwietnia 
1929 roku w  Międzylesiu, powiat 
warszawski, wyznania rzymsko-

-katolickiego, została „Wykreślo-
na 5 I  1940 r.”; Śmietanka Estera, 
córka Nuchema i  Zlaty, urodzona 
8 kwietnia 1929 roku w Międzyle-
siu, powiat warszawski, wyznania 
mojżeszowego, została „Wykre-
ślona 5 I  1940 r.”. Całość arkuszy 
ocen kl. IVa podpisała wychowaw-
czyni Stanisława Ciepielewska. 
W  arkuszach klasy IVb czytamy: 
Damlich Liba, córka Barucha 
i Chany, urodzona 1 czerwca 1927 
roku w  Mińsku Mazowieckim, 
wyznania mojżeszowego, zosta-
ła „Usunięta ze szkoły ponieważ 
jest Żydówką”; Śmietanka Fajwek, 
syn Nuchema i  Zlaty, urodzony 8 
grudnia 1927 roku w  Międzyle-
siu, powiat warszawski wyznania 
mojżeszowego, został „Usunięty ze 
szkoły ponieważ jest Żydem”. Ar-
kusze ocen kl. IVb podpisali wy-
chowawczyni Julia Kręcicka i  Jan 
Kociszewski. W  arkuszach klasy 
Vb : Winogóra Rywka, córka Ma-
jera Chaima i Tauby, urodzona 25 
sierpnia 1928 roku w  Międzyle-
siu, powiat warszawski, wyznania 
mojżeszowego „Opuściła szkołę 5 

stycznia 1940 roku”. Na końcu ar-
kuszy ocen klasy Vb znajdują się 
podpisy Kazimierza Dylewicza, 
Janiny Kołakowskiej, Stanisławy 
Ciepielewskiej, Stanisława Ciepie-
lewskiego, Jana Kociszewskiego, 
Franciszka Kręcickiego i  jeden 
podpis nieczytelny. W  klasie VIb: 
Majewska Hela, córka Idela i Sary, 
urodzona 15 września 1926 roku 
w Międzylesiu, powiat warszawski, 
wyznania mojżeszowego zosta-
ła „Usunięta ze szkoły z  powodu 
zarządzenia władz niemieckich”; 
Śmietanka Tema, córka Nuchema 
i  Zlaty, urodzona 8 czerwca 1925 
roku w  Międzylesiu, powiat war-
szawski, wyznania mojżeszowego 
została „Usunięta ze szkoły zarzą-
dzeniem władz niemieckich”. Ca-
łość arkuszy ocen klasy VIb zamy-
kają podpisy A. Mackiewiczowej, 
Janiny Kołakowskiej, Stanisławy 
Ciepielewskiej, Stanisława Ciepie-
lewskiego, Walerii Wysokińskiej, 
Stanisława Czyża .2

Wykreśleń i  stosownych ad-
notacji z 5 stycznia 1940 roku za-
pewne dokonywali wychowawcy 

klas na polecenie otrzymane od 
kierownika szkoły. Czy Fajwek, 
Szlamek, Rywka, czy Esterka py-
tali swoją wychowawczynię lub 
wychowawcę – Dlaczego? Raczej 
nie. Od 1 grudnia 1939 roku każde 
z nich po ukończeniu dwunastego 
roku życia musiało nosić na ręka-
wie białą opaskę z niebieską gwiaz-
dą Dawida. 

W  dokumentach z  poprzed-
niego roku szkolnego 1938/1939   
są ponadto zapisani uczniowie, któ-
rych w roku 1940 już brak: w klasie 
IIa Lajtman Abram Icek, syn Ide-
la i  Chany urodzony 20 kwietnia 
1930 r. w Falenicy; w klasie IIb Ja-
błonka Rajzla, córka Szlamy i Laji 
urodzona 16 grudnia 1929 roku 
w Międzylesiu; Centner Beniamin 
syn Hersza (brak imienia matki) 
ur. 19 listopada 1928 r. w Zerzniu; 
w klasie IVb Centner Frajda, córka 
Hersza (brak danych).3

Poza tym w  dokumentach 
tych występują jeszcze nazwiska 
czworga uczennic i  uczniów, któ-
rzy w 1939 roku ukończyli szkołę, 
a  mianowicie: Arenson Mordka, 

syn Jankiela i  Mali – Ruhli ur. 30 
czerwca 1924 r. w  Międzylesiu; 
Furwasser Rachel – Lea, córka Icka 
i Estery, ur. 16 maja 1925 r. w Kar-
czewie; Majewska Bajla, córka Ide-
la i Sary, ur. 9 kwietnia 1924 roku 
w  Międzylesiu; Winogóra Estera, 
córka Majera - Chaima i Tauby, ur. 
7 kwietnia 1926 w Warszawie.

Zapisy w księgach ocen z tam-
tych lat są ostatnim śladem po 
międzyleskich rodach żydowskich, 
których nazwiska w dokumentach 
szkolnych nie pojawiły się już ni-
gdy więcej. Śladem uwierzytelnio-
nym podpisami nauczycieli, którzy 
musieli wykonać polecenie władz. 
A księgi te ocalały dzięki Francisz-
kowi Kręcickiemu, który zawcza-
su zdołał je wynieść z  Drucianki 
i ukryć poza szkołą. 

„W  styczniu 1940 r. okupant 
wydał nakaz odebrania dzieciom 
elementarzy, wypisów do nauki 
języka polskiego, historii i geogra-
fii”.4 Także w kronice Zosinka od-
notowano: „na ostre zarządzenie 
trzeba było opakować podręczniki 
i  zdać je w  gminie”.5 Z  nauczania 
nakazano wyłączyć historię, litera-
turę polską i geografię. Równocześ-
nie wprowadzono obowiązkową 
naukę języka niemieckiego w kla-
sach starszych, a  we wszystkich 
dwujęzyczne świadectwa. Przestał 
ukazywać się młodzieżowy mie-
sięcznik „Płomyk”. Jego miejsce 
zajął „Ster”. Według Jana Koci-
szewskiego jedyną książką, jaką 
posługiwano się w  nauce języka 
polskiego była „Gawęda z jeżyną”.6 
Zofia Skurzanka pamięta jednak, 
że w Druciance uczyła się wówczas 
z dwu innych opowiadań: „Sędzi-
wa sosna” i „Wesele zięby”.7 Brako-
wało nie tylko podręczników, ale 
i  lektur szkolnych. Tu pomocna 
okazała się Czytelnia Nowości E. 
Wyszyńskiej. Jej księgozbiór za-
chował się. Właściwie nie wiado-
mo dlaczego. Czy przez przeocze-
nie władz, czy może myląca dla 
okupanta okazała się nazwa, jako 
że nie użyto w niej słowa „bibliote-
ka”, a tylko „Czytelnia”, w dodatku 
ograniczona do „Nowości”, a  do 
tego „Materiały piśmienne”. Tak 
czy inaczej, co najmniej niektóre 
lektury szkolne w tym księgozbio-
rze zachowały się. Nauczyciele 
kierowali więc dzieci po książki 
do Czytelni Nowości E. Wyszyń-
skiej, co przynosiło korzyści obu 
stronom. Zresztą jeszcze w 1939 r. 
Kazimierz Dylewicz przy pomocy 

Zapis w arkuszu ocen Liby Damlich: ,,Usunięta ze szkoły ponieważ 
jest Żydówką”.

Zapis w arkuszu ocen Fajwka Śmietanki: ,,Usunięty ze szkoły po-
nieważ jest Żydem”.

Cd.
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zaufanego woźnego szkolnego Jana 
Przyborowskiego wiele podręczni-
ków i  wypisów dla klas starszych 
oraz map ukryli pod podłogami 
w obu pracowniach zajęć praktycz-
nych na strychu, a globusy na pod-
daszach. Nieco później przydały 
się do nauki na tajnych kompletach 
zorganizowanych przez Jadwigę 
Mantorską. Z  pomieszczeń Dru-
cianki korzystało bowiem tajne 
gimnazjum ogólnokształcące dzia-
łające pod przykrywką wawerskiej 
filii XXXIV Szkoły Dokształcającej 
w  zakresach metalowym i  kupie-
ckim przy ulicy Łukiskiej 198 dzia-
łającej od roku szkolnego 1940/41. 
Jednak część zajęć, szczególnie 

takich do których potrzebne były 
pomoce naukowe, jak dostarczone 
przez Tadeusza Filipowicza mi-
kroskopy, odbywały się w domach 
prywatnych u Jadwigi Mantorskiej 
(matematyka) przy ul. Plantowej 
5, Tadeusza Filipowicza (język 
polski) przy Dworcowej 5, leka-
rza Eugeniusza Kądziołkiewicza 
lub Kondziołkiewicza (biologia) 
przy ul Oficerskiej (?) oraz Jana 
Baculewskiego (łacina), dyrektora 
wymienionej XXXIV Szkoły Do-
kształcającej. Początkowo, od 1940 
r., organizacją tajnego nauczania 
w zakresie I klasy gimnazjum kie-
rowała Jadwiga Mantorska, na-
uczycielka matematyki i  czynna 
łączniczka ps. „ Kamila” rejonu 
Otwock z  Wojskowej Służby Ko-
biet AK. O  niej to wspomnienie 
zachowało się we wspólnej relacji 
Marii Kowalskiej – Gawryszew-
skiej „Zosi”, Aliny Pawłowskiej – 
Jerzmanowskiej „Ewy” i  Barbary 
Rosner „Hani”- łączniczek z Mię-
dzylesia: „Naszą szkołę zorganizo-
wała i prowadziła w swoim domu 
w Międzylesiu (przy ul. Plantowej, 
ob. Mrówcza) pani Jadwiga Man-
torska. Od 1940 r. do 1944 r. trosz-
czyła się o wszystkich i o wszystko, 
skąd i za co zorganizować nauczy-
cieli, przy czym i na czym posadzić 
44 uczniów, czym napalić w  pie-

cach, skąd wziąć dla nas podręcz-
niki, zeszyty i inne pomoce nauko-
we, jak zapewnić bezpieczeństwo 
uczniom i  nauczycielom. Przez 
wszystkie lata nauki rodzice pani 
Jadwigi strzegli i pilnowali szkoły, 
aby nas Niemcy nie zaskoczyli”.9

W  roku szkolnym 1941/42 
były to już klasy I - II, a w 1942/43 
– klasy I – III. Kiedy w roku szkol-
nym 1943/44 zajęcia te uzyskały 
od Tajnej Organizacji Nauczyciel-
skiej (TON) status samodzielnego 
gimnazjum ogólnokształcącego10, 
kierownictwo przejął Tadeusz Fili-
powicz, nauczyciel języka polskie-
go i przedwojenny wizytator szkół 
średnich w  Warszawie, a  podczas 
okupacji kierownik działu w Sekcji 
Szkolnictwa Zawodowego w Miej-
skim Urzędzie Szkolnym. Fran-
ciszek Kręcicki mógł udostępnić 
pomieszczenia Drucianki dzięki 
dokumentom wystawionym przez 
Wawerską filię XXXIV Szkoły Do-
kształcającej, jakich dostarczała za-
trudniona tamże Jadwiga Mantor-
ska. On sam uczył gimnazjalistów 
geografii, do czego przydawały się 
mapy i  globusy ukryte we wrześ-
niu 1939 roku. Do przedmiotów 
nauczanych w  tajnym gimnazjum 
według programów przedwojen-
nych należały: język polski (Tade-
usz Filipowicz, Eugenia Gadziń-
ska), łacina (Lucjan Pyś), język 
niemiecki ( Machnowski), historia 
(E. Gadziński i Wiktor Waruszyń-
ski, wysiedleniec z Poznania), geo-
grafia (Franciszek Kręcicki), bio-
logia (Eugeniusz Kądziołkiewicz, 
lekarz), matematyka (Jadwiga 
Mantorska ), religia (ks. Czesław 
Borawski, wysiedleniec z  łomżyń-
skiego), a  był i  chór prowadzony 
przez Feliksa Sikorę.11

Ograniczeniami, jakie nało-
żono na wiele dziedzin życia, ob-
jęty został także obrót żywnością. 
„W  kwietniu (1940 r.) wprowa-
dzono kartki żywnościowe. Kartka 
dawała możność wykorzystania 
w  tygodniu 1050 gramów chle-
ba i  100 gramów mięsa. Głodowe 
przydziały żywności zmuszały do 
nielegalnego zaopatrywania się na 
czarnym rynku, lecz po cenach 
stale rosnących (…) Cukier, masło 
i  inne naturalne tłuszcze okupant 
zamienił - zastąpił margaryną, 
marmoladą z  buraków, sachary-
ną i  różnego rodzaju ersatzami”.12 
Kartki rozdzielano za pośredni-
ctwem urzędów gminnych i sołty-
sów, a sprzedaż artykułów na kart-
ki, zwanych kontyngentowymi, 
mogły prowadzić tylko niektóre 
sklepy. W  polskiej części dwuję-
zycznego zaświadczenia z  opie-
czętowaną fotografią okaziciela, 
a wydanego 17 maja 1940 r. przez 

Zarząd Gminy w  Wawrze czy-
tamy: „Wydział Aprowizacyjno- 
Handlowy przy Zarządzie Gminy 
Wawer niniejszym zaświadcza, że 
pani Smolińska Maria zamieszkała 
w  Międzylesiu ul. Główna 30 jest 
właścicielem sklepu i jako członek 
Hurtowni Aprowizacyjnej sprze-
daje towary kontyngentowe itp. 
dla ludności Gminy Wawer. Upra-
sza się władze wojskowe i cywilne 
o  niezatrzymywanie Pani Smoliń-
skiej Marii, gdyż jako właściciel 
sklepu jest na tutejszym terenie 
nieodzowny”, po czym następują 
podpisy (nieczytelne) urzędnika 
Wydziału Handlowo – Aprowi-
zacyjnego przy Zarządzie Gminy 
Wawer oraz Wójta Gminy Wawer, 
tudzież stosowne pieczęcie. O  ja-
kości tych towarów wspomniana 
już Danuta Sokołowska napisała 
: „– Pamiętam smak glinowatego 
chleba z  dodatkiem brukwi i  kar-
tofli, jakim karmili nas Niemcy, 
smak marmolady z buraków osło-
dzonej sacharyną i  łojowaty smak 
margaryny. Przysmakiem był chleb 
z olejem lnianym i cebulą lub ma-
czany w cukrze. Mydło było z «gli-
ny», więc robiliśmy je domowym 
sposobem z  łoju. Niemcy odcięli 
prąd. Jedynym oświetleniem była 
niebezpieczna, cuchnąca lampa 
karbidowa”.13

Kontyngentowe stały się nie 
tylko towary, ale także odpadki, 
które mieszkańcy musieli dostar-
czyć do składnic surowców wtór-
nych. Według „Nowego Kuriera 
Warszawskiego” z  7 czerwca 1943 
r. było to : „od głowy w  okresie 
rocznym 3 kg łomu żelaznego, 1 
kg starych metali, 2 kg wszelkie-
go rodzaju gałganów (tzw. odpad-
ki włókiennicze), 2 szt. butelek 
(co najmniej ¼ l.) lub 1 kg łomu 
szklanego, 1 kg papieru. (…) Kto 
niszczy surowce, chowa lub zatrzy-
muje i  przez złośliwość utrudnia 
pokrycie zapotrzebowania, będzie 

karany aresztem lub więzieniem, 
a  w  specjalnie ciężkich przypad-
kach może być orzeczona na niego 
kara śmierci”.14

Cdn.
Bogdan Birnbaum

Wiktor Kulerski

Legitymacja Jadwigi Mantorskiej, nauczycielki Obowiązkowej Szkoły 
Zawodowej w Wawrze wystawiona w 1943 r.

Zapis w arkuszu ocen Szlamy Majewskiego: ,,Wykreślony 5 stycznia 1940”.

Szlama Majewski.

Przypisy:
1.Księga ocen…dz. cyt. 
2.Księga ocen…dz. cyt. 
3.Księga ocen, rok szkolny 1938/1939, 
Arch. Szkoły Podstawowej Nr 138 im. 
Józefa Horsta w Warszawie
4.Henryk Wierzchowski; Z dziejów 
Międzylesia…dz. cyt. str. 24
5.s. Teresa Antonietta Frącek. Siostry 
Rodziny Maryi ..., dz. cyt. str. 26
6.Anczyc Wł. L.: Gawęda z jeżyną, 
Wiatr i kwiaty, Świerszcze. Wyd. 
Gebethner i Wolf, Warszawa – kilka 
wydań
7.oba opowiadania w: M.J. Zaleska. 
Bajeczki prawdziwe. Wyd. Gebethner 
i Wolf, Warszawa – wiele wydań
8.zob.: Walka o oświatę, naukę i kul-
turę w latach okupacji 1939 – 1944, 
materiały z terenu m. st. Warszawy 
i woj. warszawskiego, praca zbiorowa, 
zebr. I oprac. Stanisław Dobraniecki 
i Wojciech Pokora. Warszawa 1967, 
str. 249 i 252
9.Eugenia Kamińska – Szymczak 
„Karola” WSK IV Rejonu „Koralewo - 
Fromczyn”. w: Na przedpolu Warsza-
wy, Zeszyty Historyczne Okręgu 
Warszawa Powiat Światowego Związ-
ku AK, Zeszyt 9, luty 1996. str. 55
10.H. Wierzchowski, Z dziejów 
Międzylesia…dz. cyt. s. 29
11.Henryk Wierzchowski. Z dziejów 
Międzylesia…, dz. cyt. str. 29
12.tamże str. 25
13.Danuta Sokołowska-Świderska. 
Październik liście zakrwawił… , dz. 
cyt.
14.cyt. za: Władysław Bartoszewski. 
1859 dni Warszawy. Kraków 1974, 
str. 403
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13-go oraz 14-go lipca br. od-
było się walne zgromadzenie Sto-
warzyszenia Razem Dla Wawra. 
Tematów było tak dużo, że jeden 
dzień nie wystarczył. Poza sprawa-
mi formalnymi omówiliśmy do-
tychczasowe działania oraz nowe 
pomysły takie, jak stworzenie listy 
wawerskich rzemieślników (szewc, 

kaletnik itp.) oraz inwentaryza-
cja wawerskich kanałów pod ką-
tem zbieżności zabudowy w  ich 
sąsiedztwie z  zapisami studium 
uwarunkowań i  kierunków zago-
spodarowania przestrzennego lub 
planów miejscowych tam, gdzie 
są one uchwalone. Naszą konster-
nację wzbudził fakt, że w przypad-
ku braku planu w zasadzie nie ma 
prawnych narzędzi do „oddalenia” 
zabudowy od cieków wodnych, 
gdyż zgodnie z  wyrokiem NSA 
decyzja o  warunkach zabudowy 
(substytut planu miejscowego) 
nie może wprowadzać ograniczeń 
wynikających ze studium (nie jest 
ono traktowane jako wiążący akt 
prawny). 

Rozmawialiśmy również 
o  wejściu w  nowe obszary takie, 

jak działalność charytatywna. 
Chodzi o organizację np. wsparcia 
dla lokalnych jednostek wycho-
wawczych czy też pacjentów szpi-
tali. To wymaga naszego dalszego 
rozpoznania tak, aby pomoc była 
efektywna i faktycznie oczekiwana. 

Nie zabrakło również punktu 
dotyczącego audytów wybranych 
decyzji o  pozwoleniu na budowę 
oraz tzw. wuzetek. To trudny te-
mat i ważne zobowiązanie wybor-
cze SRdW. W  tym miejscu warto 
przypomnieć, że Rafał Czerwonka 
(prezes SRdW) złożył 13-go lipca 
zeznania na wawerskim komisaria-
cie w związku naszym zgłoszeniem 
podejrzenia popełnienia przestęp-
stwa z art. 231 kk. (niedopełnienie 
obowiązków urzędniczych) przy 
wydawaniu decyzji o  pozwoleniu 

na budowę dla salonu samocho-
dowego w  Radości (szerzej o  tym 
pisaliśmy w majowej Gazecie Wa-
werskiej).

Ostatnie miesiące to również 
czas różnych inicjatyw stowarzy-
szenia. Wiele uwagi poświęciliśmy 
falenickiej sośnie i  promowaniu 
jej w  konkursie na Drzewo Roku 
organizowanym przez Klub Gaja. 
Niewiele brakowało do zwycię-
stwa. Ponadto, przesłaliśmy do 
Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego wniosek o  kontrolę 
chodników na tzw. „Osiedlu IBJ”. 
Chodzi sprawdzenie czy władają-
cy gruntem, Narodowe Centrum 
Badań Jądrowych przestrzega art. 
5 ust. 2 Ustawy Prawo Budowlane 
mówiącego o obowiązku utrzyma-
nia budowli w  należytym stanie, 
w  szczególności gwarantującym 
bezpieczeństwo użytkowania. 
Osiedlowe chodniki są w  opłaka-
nym stanie, a  nierówności powo-
dowały już upadki osób starszych.

Co słychać w Stowarzyszeniu?
RAZEM DLA WAWRA. Sprawozdanie ze społecznej działalności.

JAN ANDRZEJEWSKI
j.andrzejewski@gazetawawerska.pl

Około dwóch mie-
sięcy temu, na pustym 
narożniku zalesione-
go obszaru w  Falenicy 
mieszkańcy chodzący 
tam na spacery zauwa-
żyli świeże nasadzenia. 
Sadzonki były dość duże 
i  gęsto posadzone, a  ich 
wygląd nie przypomi-
nał najpopularniejszego 
tu gatunku, czyli sosny. 
W  związku z  tym poja-
wiły się pytania i wątpli-
wości, które postaramy 
się rozwiać. 

Ponieważ cały teren 
wokół jest „powierzony 
w  zarządzanie i  administrowanie 
Lasom Miejskim”, tam zwróciliśmy 
się z prośbą o wyjaśnienie. 

Odpowiedź cytujemy w  ob-
szernych fragmentach: 

„(…) Wyżej wymieniony ob-
szar to nasłoneczniony narożnik 
i  został obsadzony modrzewiem, 
który jest gatunkiem światłożąd-
nym i szybko rosnącym. Wykazuje 
średnie wymagania pod względem 
żyzności gleby. W  młodym wieku 
rośnie bardzo szybko i wykształca 
prosty strzelisty pień (…). Jest od-
porny na przymrozki i upały oraz 
mało wrażliwy na działanie wia-
tru. Jest to gatunek długowieczny, 
może dożywać nawet 700-800 lat 
osiągając wysokość do 40 m. (…)” 

Ci co znają Falenicę wiedzą, 
że opodal Szkoły Podstawowej nr 
124 jest spory obszar porośnięty 
w  większości kilkudziesięcioletnią 
sosną. W  2018 r. Lasy Miejskie 
urządziły tu jeden z  nielicznych 
w  Wawrze leśnych placów zabaw 
a wspólnie z uczniami posadzono 
kilkadziesiąt krzaków roślin mio-
dodajnych, takich jak dzika róża 
czy głóg. Dlatego też 18-arowy 
pusty narożnik aż się prosił o nasa-
dzenia wypełniające pustkę w tere-
nie rekreacyjnym. 

Zgodnie z  informacjami ze 
strony Lasów Miejskich, „mo-
drzew jest rodzimym gatunkiem 
lasotwórczym. W  przeciwieństwie 
do sosny, która dominuje w  oko-

licznych drzewostanach, pełni rolę 
domieszki.”

W  „naszym” narożniku posa-
dzono modrzewie, a na obrzeżach 
dęby i  klony. Modrzewie w  mło-

dości rosną szybko (ok 1 m/rok) 
i  tworzą z  poziomych konarów 
szeroką koronę. Mają silny, głęboki 
korzeń główny i dobrze rozwinięte 
korzenie boczne. Lubią przestrzeń 
wokół siebie i nie znoszą ocienie-
nia. Niektórych spacerowiczów 
dziwiło, że młode posadzone są 
dość gęsto. Uspakajamy: jest to 
normalna taktyka leśników, którzy 
w ten sposób naśladują naturę. Sil-
niejsze egzemplarze szybko urosną 
a  słabsze ? Zostaną usunięte pod-
czas pierwszej przecinki ustępując 
miejsca dorodniejszym okazom. 

Modrzewie zaczynają owoco-
wać po dziesięciu latach. Ich owo-
ce czyli szyszki mają kształt kulisty 
lub jajowaty, są zielone i rosną do 

góry. Mogą być znakomi-
tym uzupełnieniem diety 
wiewiórek i  dzięciołów. 
A  może nasz zagajnik 
dostrzegą na szlakach 
przelotów krzyżodzio-
by modrzewiowe? To 
ptaki podlegające cał-
kowitej ochronie. Mają 
karminowe ubarwienie 
z  szerokimi białymi pa-
skami na pokrywach 
skrzydłowych i  białe za-
kończenia lotek. Zasied-
lają bory w  północnej 
strefie klimatycznej. Lu-
bią nasiona modrzewia 

i  świerka. W  przelotach 
zbierają się grupki i  małe stada 
mieszając się z  krzyżodziobami 
świerkowymi. U nas pojawiają się 
rzadko w  miesiącach jesiennych 
i  czasem wiosennych. Jak będzie-
my mieli szczęście to zauważą nasz 
zagajnik?

Może to miejsce stanie się na-
turalnym parkiem osiedlowym? 
I nie tylko Falenicka Sosna będzie 
sławna?

Nie ma w  Warszawie zbyt 
wielu miejsc zalesianych modrze-
wiem. Jednym z  pierwszych był 
Las Kabacki, gdzie w  1987 r. po-
sadzono tam ok. 2 ha modrzewia 
w miejscu po katastrofie samolotu 
IŁ-62.

Andrzej Tomaszczyk

FALENICA. Szczegółowo o nowych nasadzeniach na lokalnym skwerze.

Wśród mazowieckich sosen będą rosły modrzewie

Tak jest teraz Tak będzie za parę lat jesienią
Fot. Andrzej Tomaszczyk Fot. Monitor Leśny

Krzyżodziób modrzewiowy
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Minęły już czasy kiedy to wraz 
z budową nowego domu stawiano 
jednocześnie kapliczkę, aby za-
pewnić sobie błogosławieństwo 
i  ochronę przed nieszczęściami, 
a  jednocześnie zaświadczyć o  re-
ligijności domostwa. W  obecnych 
czasach nowe kapliczki powsta-
ją bardzo rzadko. Zdarza się to 
jeszcze czasem na prywatnych 
posesjach, ale na rozstajach dróg, 
głównych skrzyżowaniach czy cen-
tralnych częściach osiedli nowe 
kapliczki praktycznie nie są już 
budowane. 

Krzyże i  kapliczki stawiane 
były z różnych powodów. Nie tylko 
z  prośbą o  wszelaką pomyślność, 
ale także jako wyraz dziękczynie-
nia np. za ocalenie od zarazy.

Warszawskie kapliczki
Warszawa pod względem licz-

by kapliczek jest miastem wyjątko-

wym. Szacuje się że może być ich 
tutaj nawet ponad 3 tysiące. Naj-
więcej przetrwało ich na Pradze 
Południe, gdzie budowane były 
między innymi w okresie Powsta-
nia  Warszawskiego.

Krzyże i kapliczki wawerskie
W  dzielnicy Wawer kapli-

czek i  krzyży też jest wyjątkowo 
dużo. Wynika to przede wszyst-
kim z  tego, że ta część Warszawy 
stanowiła kiedyś zbiór osad i  wsi, 
a  to właśnie głównie w nich pod-

trzymywano zwyczaj wznoszenia 
kapliczek i krzyży. Do tej pory od-
kryłem ponad sto takich obiektów. 

Krzyże i  kapliczki, które po-
zostały z  czasów wcześniejszych 
wpisały się na dobre w  wawerski 
krajobraz. Są bardzo różnorod-
ne - mamy tu zatem te mniejsze, 
jak i  bardziej okazałe, te proste, 
jak i  takie, w  których przemyśla-
no każdy drobiazg. Nie wszystkie 
kapliczki można dostrzec z  ła-
twością, nawet przechodząc obok. 
Zazwyczaj są zadbane i na bieżąco 

pielęgnowane, a przy okazji budo-
wy nowych dróg czy domów, prze-
noszone w  miejsca niekolidujące 
z inwestycją. Zdarza się też jednak, 
że stoją zupełnie zapomniane lub 
też po prostu znikają.

Kapliczki znikające 
Znam przynajmniej kilka 

przypadków zniknięcia tych przy-
drożnych elementów małej archi-

tektury. Jednym z  takich przykła-
dów jest likwidacja w  2014 roku 
kapliczki z  prywatnej posesji na 
rogu skrzyżowania Bronowskiej 
z  Masłowiecką. Jej nieszczęściem 
było to, że stała zbyt blisko ulicy. 
W maju 2012 roku na tej kaplicz-
ce zatrzymał się motocykl, który 
wcześniej odbił się od samochodu 
wyjeżdżającego z  ulicy Maslowie-
ckiej. Kapliczka wtedy jeszcze nie 
ucierpiala, ale dwa lata później tro-
chę mocniej rozbił ją samochód. 
Ostatecznie została rozebrana 
przez właściciela.

Wycieczki kapliczkoznawcze
Muszę przyznać, że wciąg-

nęło mnie odkrywanie kolejnych 
wawerskich kapliczek. Nawet jeśli 
znałem lokalizację danej kapliczki, 
nawet jeśli wcześniej widziałem jej 
zdjęcie w internecie, to i tak odkry-
cie kapliczki w  terenie sprawiało 
mi dużą satysfakcję. A  jak jeszcze 
udało się z  kimś porozmawiać 
o  historii kapliczki to usatysfak-
cjonowany byłem w pelni. Wciąg-
nąłem w to częściowo rodzinę, bo  
nasze wspólne wycieczki rowero-
we najczęściej zawierały na swojej 
trasie krzyż lub kapliczkę. Często 
też po drodze odkrywaliśmy nowe 
tego typu obiekty, szczególnie takie 
wmurowane w elewacje budynków 
mieszkalnych.

Krzyże i kapliczki wawerskie
KRAJOBRAZ. Przydrożni świadkowie historii, wiary i kulturowego dziedzictwa. Nabożeństwa majowe

W  maju część przydrożnych 
kapliczek maryjnych służy wspól-
nej modlitwie okolicznych miesz-
kańców. To przy nich bowiem 
odprawiane są w  tym miesiącu 
wieczorne nabożeństwa majowe 
pod chmurką. Możliwość wspól-
nego wyjścia pod kapliczkę była w 
tym roku szczególnie popularna z 
uwagi  na ograniczenia mobliności 
i izolację spowodowaną koronawi-
rusem.

Czas na inwentaryzację
Tak sobie myślę, że najwyższy 

czas udokumentować wszystkie 
istniejące kapliczki i krzyże w ad-
ministracyjnych granicach Wawra. 
Niezwykle cenne byłoby zebranie 
w  jednym miejscu, np. w  postaci  
zwartej publikacji, zarówno ich 
fotografi, jak też opisów zawiera-
jących okoliczności ich powsta-
wania  (uzyskane np. z  przekazu 
mieszkańców). Jestem w  posiada-
niu części takiej dokumentacji, ale 
wciąż wiele jest kapliczek, o  któ-
rych praktycznie nic nie wiem. 
I  w  tym miejscu mój gorący apel 
do Państwa - jeśli znacie choć rą-
bek historii krzyża lub kapliczki 
położonej ba terenie Wawra zapra-
szam serdecznie do podzielenia się 
tą wiedzą, aby nie odeszła w zapo-
mnienie. 

Fot. M.Czerwonka

Szanowna Redakcjo,
Jesteśmy mieszkańcami do-

mków jednorodzinnych w Wawrze  
przy  ulicy Klimontowskiej i Wi-
chrowej. Chcielibyśmy podzielić 
się refleksjami na temat polityki 
przestrzennej władz naszej dziel-
nicy realizowanej w okresie ostat-
nich lat.

 Decyzje urbanistyczne 
poprzednich władz spowodowały 
głębokie zaburzenie dotychczaso-

wego charakteru zabudowy jedno-
rodzinnej naszego osiedla. Zaczęto 
od wyrażenia zgody na wybudo-
wanie jednego osiedla bloków wie-
lokondygnacyjnych przy ul. Wi-
chrowej 7/9. Potem poszło już 
szybko: w następnych latach wy-
budowano następne takie osiedle 
przy ul. Klimontowskiej 28/30/32, 
a na jego tyłach kolejne.

 Bloki  przytłaczające  
swoimi gabarytami zabudowę 

jednorodzinną, stanowią jaw-
ne zaprzeczenie ustaleń zawar-
tych w  Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego m.st. Warszawy, 
które przyjęte zostało Uchwałą 
Nr LXXXII/2746/06 Rady m.st. 
Warszawy z dnia 10 październi-
ka 2006r. Studium przewiduje dla 
terenów, na których znajdują się 
nasze posesje (oraz wybudowane 
już – niestety - wielokondygnacyj-
ne bloki) zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną, a wielorodzinna 
jest dopuszczona warunkowo w 
przypadku, gdy zachowane będą 

parametry  charakterystyczne dla 
zabudowy jednorodzinnej, co w 
sposób oczywisty nie zostało speł-
nione. Jednak władze Wawra, z 
nieznanych nam względów, pro-
jekty tych bloków zaakceptowały.

 Warto podkreślić, że 
infrastruktura drogowa oraz jej 
układ, a także brak w okolicy ogól-
nie dostępnych miejsc parkingo-
wych nie tworzyły odpowiednich 
warunków infrastrukturalnych 
pozwalających na lokalizację ta-
kich osiedli. W sąsiedztwie znaj-
duje się też szkoła, przy której ruch 
jest na tyle duży, że  stanowi obcią-

żenie dla układu komunikacyjne-
go, a jego  skutki do dziś dotykają 
wszystkich mieszkańców osiedla.

 Na szczęście po  ostatnich 
wyborach samorządowych  sytu-
acja w dzielnicy Wawer zmieniła 
się diametralnie. Ostatnie decyzje 
władz, blokujące kolejne projekty 
zabudowy wielokondygnacyjnej 
przy ul. Klimontowskiej i Wichro-
wej wskazują, że zahamowane 
zostanie dalsze psucie krajobrazu 
urbanistycznego naszego osiedla.

Zdzisław Firlej
Maciej Wroński

LISTY DO REDAKCJI

RAFAŁ CZERWONKA
r.czerwonka@gazetawawerska.pl

Nabożeństwo majowe przy kapliczce na ul. Wiązanej
Zaniedbana kapliczka 

w rejonie ul. Wjazdowej

Krzyż z 1939r. przy ul. Rosnącej

Odnowiona kapliczka 
przy ul. ks. Szulczyka

Fot. R.Czerwonka

Fot. R.Czerwonka

Fot. R.Czerwonka
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W dniu 23 czerwca 2020 roku 
na Powązkach Wojskowych odbył 
się pogrzeb Emila Karewicza. Ak-
tor został pośmiertnie odznaczony 
przez Prezydenta Andrzeja Dudę 
Krzyżem Komandorskim Orderu 
Odrodzenia Polski za wybitne za-
sługi dla kultury polskiej. Niewiele 
jest publikacji przedstawiających 
jego życie zawodowe oraz pasje, 
niewielu z nas wie, że od ponad 40 
lat był mieszkańcem Wawra…

Dzieciństwo i lata młodzieńcze
Emil Karewicz urodził się 

w  13 marca 1923 roku w  Wilnie, 
gdzie spędził młodość. Na począt-
ku zafascynował go cyrk. Pierw-
sze zajęcie znalazł przy karuzeli, 
jako siła napędowa urządzenia. 
Od młodzieńczych lat przejawiał 
również zainteresowanie kinem, 
szczególnie westernami. Lubił 
śpiew i rysunki, posiadał zdolności 
narratorskie, potrafił na sobie sku-
pić uwagę całej klasy. „Kiedy na-
uczyciel miał coś do zrobienia, sta-
wiał mnie na środku klasy i kazał 
opowiadać. Nie wiem, skąd brały 
się u mnie tematy tych opowieści, 
wymyślałem je naprędce, a koledzy 
słuchali”- wspominał E. Karewicz 
w publikacji Trzy po trzy.

Gdy w  1939 roku wybuchła 
Wojna, drużyna harcerska do któ-
rej należał zgłosiła się do Komendy 
Obrony Przeciwlotniczej Miasta, 
gdzie zatrudniono ich jako goń-
czych lub przy obsłudze telefonów.

Pierwsze kroki aktorskie sta-
wiał w 1940 r. rozpoczynając bez-
płatny staż w miejscowym Teatrze 
Małym, mają-
cym w  tym czasie 
charakter teatru 
folklorystyczne-
go. Wystawiano 
w  nim insceniza-
cje wierszy, ballad 
i podań ludowych. 
Jego pierwszą rolą 
była postać Mał-
py w  inscenizacji 
„Kwartetu” Iwa-
na Kryłowa. Grał 
w doborowym to-
warzystwie, m.in. 
z  Hanną Skarżan-
ką, niestety, teatr 
wkrótce rozwiązano.

Pobyt w wojsku 
Pod koniec wojny Karewicz 

został aresztowany, a  następnie 
przewieziony do Białegostoku 
i tam wcielony do Ludowego Woj-

ska Polskiego do kompanii strze-
leckiej, skąd po krótkim okresie 
został przeniesiony do plutonu 
artystycznego, który organizował 
koncerty dla wojska. W 1947 zwol-
niono go ze służby wojskowej.

Kariera sceniczna 
W  latach 1947-1950 – był 

związany z  teatrami na wybrzeżu, 
tj. m.in. z  Teatrem Aktorów Wo-
jewództwa Gdańskiego w  Gdyni, 
gdzie wystąpił jako Boudin w sztu-
ce „Medor” (powtórny debiut ak-
tora) oraz z Teatrem Kameralnym 
w Sopocie (filia Teatru Wybrzeże) 
grając w  sztukach „Klub kawale-
rów”, „Harry Smith odkrywa Ame-
rykę” czy „Lato w Nohant”.

W 1950 r. przeniósł się do Ło-
dzi gdzie w teatrze im. Stefana Jara-
cza, zagrał w tym samym roku w 5 
przedstawieniach. Wkrótce powie-
rzono mu rolę Georga – uwodzi-
ciela (obok Danuty Szaflarskiej) 

w  pierwszym 
powojennym ko-
stiumowym filmie 
muzycznym pt. 
„Warszawska pre-
miera”. W  Teatrze 
tym wystąpił w 23 
przedstawieniach 
m.in. w: „Zbój-
cach”, „Weselu”, 
„ L ek komy ś l ne j 
Siostrze”, „Wie-
czorze Trzech 
Króli”, „Słudze 
dwóch panów” 
(u boku uznanych 
sław: W. Waltera, 

L. Sempolińskiego), „Bonaparte 
i Sułkowski” (po raz pierwszy jako 
czarny charakter), oraz w „Widoku 
z mostu”. Wystąpił również w łódz-
kim Państwowym Teatrze Nowym 
pod dyrekcją Kazimierza Dejmka, 
m.in. w  „Juliuszu Cezarze” oraz 

„Operze za trzy grosze”.
Od 1962 roku zamieszkał 

w  Warszawie grając m.in. w  Tea-
trze Ateneum 1962-1965, Teatrze 
Dramatycznym 1965-1967 (zagrał 
w  sztuce Romulus Wielki) oraz 
w Teatrze Ludowym (od 1975 jako 
Teatr Nowy).

Kariera filmowa
Emil Karewicz zagrał w około 

stu filmach. Pierwszymi filmami 
były: „Młodość Chopina”, „Pod-
hale w  ogniu” i  „Żołnierz Zwy-
cięstwa”. W 1956 r. zagrał w filmie 
„Cień” Jerzego Kawalerowicza 
(była to jego pierwsza znacząca 
rola filmowa). Od tej pory otrzy-
mywał lepsze propozycje, m.in. 
w  filmie „Kanał” Andrzeja Wajdy 
jako porucznik „Mądry” (podczas 
kręcenia filmu poznał Stanisława 
Mikulskiego). Wystąpił we wszyst-
kich filmach zrealizowanych na 
podstawie scenariuszy napisanych 
przez Marka Hłaskę – m.in. „Pęt-
la” (1957), „Ósmy dzień tygodnia” 
(1958) oraz „Baza ludzi umarłych” 
(1958).

Największą popularność za-
pewniły mu takie filmy jak Krzyża-
cy i Stawka większa niż życie. Krzy-
żacy w reżyserii Aleksandra Forda 
– jest to jeden z  ważniejszych fil-
mów w jego karierze, w którym za-
grał rolę króla Władysława Jagieł-
łę. Film ten odniósł spektakularny 
sukces, miał największą widownię 
w  historii polskiej kinematogra-
fii – ponad 32 300 000 widzów. 
W postać króla Władysława Jagieł-
łę wcielił się jeszcze kilkukrotnie 
m.in. w  serialu przygodowym – 
Przyłbice i  kaptury (1987 r.). Po-
stać pozytywna Jagiełły była prze-
ciwwagą dla negatywnej postaci 
Hermanna Brunnera. 

Stawka większa niż życie w re-
żyserii Konica i  Morgensterna 
(1965) – to serial wszech czasów 
w  polskiej kinematografii. Grając 
gestapowca Hermanna Brunnera 
w  zaledwie 5 odcinkach, publicz-
ność zapamiętała go tak, jakby 
zagrał we wszystkich osiemnastu. 
Stanisław Mikulski mówił o  nim: 
„Profesjonalista w  każdym calu 
(…) ja do każdej ze scen z nim wy-
chodziłem spokojny. Wiedziałem, 
że spotkam na planie partnera.(…) 
On zrobił z Brunnera majstersztyk 
(…) Jego postać jest straszna i gro-
teskowa zarazem. Bardzo charakte-
rystyczna, wybija się od razu na tle 
innych postaci, innych aktorów”. 

Często powierzano mu role 

twardych facetów w  mundurach, 
np. porucznika „Mądrego” w  Ka-
nale (1956), Rotmistrza Sołtykie-
wicza w  Hubalu (1973), Generała 
Sosnkowskiego w  Katastrofie na 
Gibraltarze (1982). Dowodem na 
wybitny komediowy talent aktora 
jest autoironiczna rola-epizod SS-
-Obersturmführera w  filmie „Jak 
rozpętałem II wojnę światową” 
(1969). 

Emil Karewicz wystąpił rów-
nież w wielu serialach TV oraz słu-
chowiskach radiowych.

Malarstwo
Drugą pasją Pana Emila było 

malarstwo. Już w  dzieciństwie 
wykazywał zdolności rysując po-
stacie z  westernów (w  ten sposób 
zarabiał na kino), w  teatrach do-
rabiał do gaży aktorskiej rysując 
karykatury kolegów. Wiele obra-
zów namalował z pamięci, były to 
ukochane pejzaże 
Wilna i  jego oko-
lic. Lubił malować 
w plenerze.

Kilkakrotnie 
wystawiał swoje 
obrazy na wysta-
wach w  Klubie 
Oficerskim w Ale-
jach Niepodle-
głości w  Warsza-
wie, w  Akademii 
Obrony Narodo-
wej w  Remberto-
wie, w  Łódzkim 
Domu Kultury, 
czy też w  zamku 
w Nidzicy. 

Wawer
Emil Kare-

wicz mieszkał od 
połowy lat sie-
demdziesiątych 

Wilnianin z urodzenia, Wawerczyk z wyboru
ANIN. Wspomnienie o Emilu Karewiczu.

w  Aninie w  domu, który „zbudo-
wał właściwie od podstaw”. „Dom 
z  ogrodem powstał z  tęsknoty za 
przestrzenią i  świeżym powie-
trzem”. Uprawianie ogródka spra-
wiało mu przyjemność i  dawało 
satysfakcję, lubił spacerować do 
pobliskiego lasu.

Zmarł 18 marca 2020 roku. 
Miał 97 lat. Odszedł od nas wy-
bitny człowiek, o dużej charyzmie, 
wielka gwiazda o dużym dorobku 
artystycznym.

Artykuł powstał na podstawie infor-
macji dostępnych na stronach film.
wp.pl, polsatnews.pl, oraz na podsta-
wie publikacji „Moje trzy po trzy Emil 
Karewicz”, wszystkie cytaty pochodzą 
z wymienionej publikacji książkowej.

Dorota Janiak

Emil Karewicz w 2012 roku
Fot. Wikipedia

Karykatura - pracownik teatru

Karykatury rysowane na marginesach scenariuszy
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Zabudowa mieszkaniowa 
niejednokrotnie powstaje przy 
drogach pozbawionych nazwy. 
Czasem są to małe, boczne dojaz-
dówki, będące łącznikiem dwóch 
większych ulic, czasem ślepe 
uliczki. W  przypadku braku na-
zwy własnej, adresy przypisane są 
do większej, sąsiedniej ulicy, a  do 
numerów domów dodawane są 
kolejne litery alfabetu: A, B, C itd.. 
Efektem bywa chaos lokalizacyjny 
utrudniający odnalezienie kon-

kretnego adresu posesji w  terenie 
przez osoby trzecie – gości, służby 
miejskie, kurierów itp…

W przypadku niektórych łącz-
ników adresy przypisane są do tej 
ulicy, do której mają bliżej. Zdarza 
się, że adresy przypisane są tylko 
do jednej z sąsiednich ulic na całej 
długości łącznika. Tak jest na przy-
kład wzdłuż trzech równoległych 
ulic w  osiedlu Nadwiśle - Skalni-
cowej, Wojtyszki i  Borowieckiej 
(między którymi przebiegają licz-
ne, często bezimienne łączniki), 
albo na mniejszą skalę w  osiedlu 
Aleksandrów - pomiędzy ulicami 
Zagórzańską i  Szulczyka, między 
którymi również znajduje się kilka 
dróg pozbawionych nazw. 

Mieszkańcy jednego z  łącz-
ników między Szulczyka i  Zagó-
rzańską zgłosili problem braku 
należytego oznakowania drogi. 
Zlokalizowanych jest tu kilka adre-
sów, z  których wszystkie są przy-

pisane do sąsiedniej ul. Szulczyka 
(również te położone bliżej ul. 
Zagórzańskiej). Dwa niewielkie 
skrzyżowania, łączące ten łącznik 
z  Zagórzańską i  z  Szulczyka, po-
zbawione są oznakowania. Nic nie 
wiadomo. 

Mieszkańcy poprosili o  usta-
wienie oznakowania – na przykład 
w  najbardziej oczywistej formie, 
czyli tablicy z  nazwą ulicy. Wyra-
zili nawet gotowość do ustawienia 
oznakowania we własnym zakresie. 
W tej sprawie zwróciłem się z  in-
terpelacją. W  odpowiedzi: „(…) 
oznakowanie ulic realizowane jest 
na podstawie uchwał podjętych 
przez Radę m.st. Warszawy. Z do-
kumentów tych wynika zarówno 
nazwa obiektu miejskiego, jak 
również przebieg ulicy i położenie 
obiektu. Tym samym oznakowanie 
łącznika jako ul. ks. S. Szulczyka 
byłoby niezgodne ze stanem praw-
nym.” (odpowiedź na interpelację 
nr 256 z dnia 22 czerwca br.).

Adresy przy łączniku mogą 
być więc przypisane do Szulczyka, 
ale sam łącznik już ulicą Szulczy-
ka nie jest i oznakowanie go w ten 

sposób w ramach systemu MSI jest 
niemożliwe. Ponownie zwróciłem 
się w  interpelacji o  inne rozwią-
zanie – o ustawienie oznakowania 
w rodzaju „dojazd do posesji”. Taka 
tabliczka, ustawiona przy skrzy-
żowaniu z  łącznikiem, powinna 
w  praktyce rozwiązać problem, 
wskazując na fakt, że posesje są 
przypisane do danej ulicy. Czeka-
my na odpowiedź.

Czy oczywistym rozwiąza-
niem w  takiej sytuacji powinno 

być nadawanie takim bezimien-
nym łącznikom własnych nazw? 
Na pewno pomaga to uporządko-
wać przestrzeń i ułatwia orientację. 
Jednak nie zawsze jest to rozwiąza-
nie najlepsze z  punktu widzenia 
samych mieszkańców. Dla nich 
oznacza to nie tylko otrzymanie 
wreszcie „swojej” ulicy, ale też ko-
nieczność zmiany adresu, a  więc 
i  uciążliwe wycieczki do urzędów 
i banków.

ALEKSANDRÓW. Problem z dojazdami do posesji.

Ulice bez nazwy

Łącznik odchodzący od ul. Szulczyka

Od pewnego czasu pomysł wy-
przedaży kiełkował w naszych gło-
wach. Aż w jednej, krótkiej chwili, 
kilka osób, mieszkańców osiedla 
Las, zdecydowało się zorganizo-
wać wydarzenie, które mamy na-
dzieję będzie miało swą kontynu-
ację w kolejnych odsłonach. 

Garażówka Na Kadetów po raz 
pierwszy odbyła się w  czerwcu. 
Wkrótce, 1.08 odbędzie się kolej-
na, a organizatorzy już wspominają 
o następnej na początku września. 

Zapraszamy osoby chętne do 
pozbycia się zalegających, niepo-
trzebnych rzeczy, oraz wszystkie 
osoby poszukujące czegoś cieka-
wego, użytecznego lub po prostu 
lubiące klimaty wyprzedaży na za-
sadzie „a nóż coś się trafi”.  Podczas 
wydarzenia również dzieci mają 
pole do popisu -  mogą wymieniać 
się resorakami, figurkami czy kar-
tami. 

Uprzejmie prosimy o  wysta-
wianie rzeczy, którym chcemy dać 

drugie życie, nie wystawiajmy się 
z  myślą o  zarobku, a  z  nastawie-
niem na zrobienie czegoś fajnego 
dla Osiedla. 

Najbliższa odsłona Garażówki 
na Kadetów będzie inna niż po-
zostałe, ponieważ wypada w  dniu 
Narodowego Dnia Pamięci Po-
wstania Warszawskiego. Organi-
zatorzy postanowili upamiętnić to 
ważne wydarzenie minutą ciszy na 
koniec imprezy o 17:00 w Godzinę 
„W”. 

Najważniejsza dla nas jest moż-
liwość zrobienia czegoś wspólnie 
co będzie nas integrować. 

Organizatorzy pamiętają, że 

w  dobie Covid-19 musimy jed-
nak uważać na siebie nawzajem 
i  dlatego stoliki wystawców będą 
oddalone od siebie o  wymagane 
2m, a  każdy z  wystawców będzie 
musiał dysponować środkiem do 
dezynfekcji. 

Mamy nadzieję, że Garażówka 
Na Kadetów stanie się cykliczną 
imprezą w naszej dzielnicy. Liczy-
my na miło spędzony wspólnie 
czas. Zapraszamy!

Informacje organizacyjne: 
 ■  miejsce imprezy - parking przy 

Kościele, ul.Kadetów 33, War-
szawa 

 ■  Facebook:GarazowkaNaKadetow

 ■  Rezerwacja miejsca wystawo-
wego pod adresem garazowka.
kadetow@gmail.com

 ■ Każdy wystawca wpłaca kwotę 
10zł wpisowego, które pokryje 
koszty organizacji imprezy

Ewa Boruta

LAS. Społeczna inicjatywa.

Garażówka na Kadetów

Fot. Michał Mroziński

MICHAŁ MROZIŃSKI
m.mrozinski@gazetawawerska.pl

Czy możliwość skręcania 
w lewo na skrzyżowaniu ulic Cze-
cha i  Wierzchowskiego w  Aninie 
powinna zostać ograniczona? To 
otwarte pytanie, które kierujemy 
do Czytelników. Reagujemy w ten 
sposób na interwencję grupy pra-
cowników Instytutu Kardiologii, 
choć sami również zauważamy 
problem. 

Ul. B. Czecha to ważna i  ru-
chliwa droga tranzytowa z  War-
szawy w  kierunku Mińska Mazo-
wieckiego. Skrzyżowanie Czecha 
z ulicą Wierzchowskiego, biegnącą 
od strony Instytutu Kardiologii, 
pozwala zarówno pojazdom po-
ruszającym się ulicą Czecha skrę-

cać w Wierzchowskiego, jak i vice 
versa. W  pobliżu znajduje się też 
przejście dla pieszych, pozwalające 
dotrzeć do przystanku po drugiej 
stronie wylotówki. 

Pojazdy skręcające z  Wierz-
chowskiego w  prawo, w  kierunku 
Starej Miłosny, to względnie naj-
mniejsze zagrożenie. Groźniej-
szą sytuację stwarza po pierwsze 
skręcanie z  Wierzchowskiego 
w  lewo w  Czecha (kierunek do 
Warszawy), a  po drugie skręcanie 
z Czecha (z kierunku Stara Miłos-
na) w  lewo w  Wierzchowskiego. 
W tych sytuacjach pojazdy muszą 
przejechać w  poprzek dwa pasy 
ruchliwej ulicy Czecha, aby zna-

leźć się na swoim docelowym pasie 
ruchu. Pędzące w obu kierunkach 
dwupasmówki pojazdy stwarzają 
istotną przeszkodę chcącym sku-
tecznie wykonać manewr skrętu. 

Czy Waszym zdaniem moż-
liwość skręcania powinna zostać 
zlikwidowana, np. do czasu zain-
stalowania w tym miejscu systemu 
sygnalizacji świetlnej? Ul. Czecha 
znajduje się w gestii ZDM, do któ-
rego zwróciliśmy się o informację, 
czy ma wobec tego skrzyżowania 
plany, których realizacja pomoże 
poprawić bezpieczeństwo w  tym 
miejscu.

Piotr Grzegorczyk
Michał Mroziński

ANIN. Propozycja zmiany organizacji ruchu.

Niebezpieczne skrzyżowanie z anińską wylotówką
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W SKRÓCIE

STRAŻ POŻARNA. Z notesu strażaków.

Gwałtowne burze
Na przełomie lipca i  czerwca 

straż pożarna w  Warszawie mia-
ła bardzo dużo pracy. Gwałtowne 
burze i intensywne opady deszczu 
powodowały lokalne podtopienia, 
zerwanie linii energetycznych, czy 
też obalanie drzew. Przez wiele dni 
na terenie Warszawy panował II 
stopień zagrożenia meteorologicz-
nego. Z nagłymi zmianami pogody 
będziemy mieli do czynienia przez 
kilka najbliższych tygodni. Musi-
my być więc przygotowania i wie-
dzieć jak zachowywać się podczas 
burzy. Przedstawiamy podstawowe 

zasady bezpiecznego zachowania 
podczas jej wystąpienia:
1. Podczas burzy unikaj otwartych 

przestrzeni.
2. Nie ukrywaj się pod drzewami, 

wysokimi obiektami, masztami, 
liniami wysokiego napięcia.

3. Nie korzystaj z telefonu komór-
kowego oraz unikaj dotykania 
metalowych przedmiotów. 

4. Nie pływaj w wodzie, wyjdź na-
tychmiast z kąpieliska. 

5. W  domu zabezpiecz okna, 
drzwi oraz obiekty na parapecie.

6. Odłącz od prądu sprzęt domo-
wy.

Lokalne podtopienia 
22 czerwca intensywne ulewy 

spowodowały podtopienia i  para-
liż znacznej części miasta. Wiele 
dużych arterii i  lokalnych ulic zo-
stało całkowicie zalanych. Duża 
ilość wody spowodowała niewy-
dolność kanalizacji burzowej, któ-
ra nie nadążała z  jej odbieraniem. 
W  niektórych miejscach słupy 
wody na ulicy sięgał metr wysoko-
ści w osi jezdni. OSP Radość mia-
ła tego dnia wiele pracy. Pierwsze 
zgłoszenie wpłynęło o  godzinie 
15:19. Pierwszy zastęp wozem Star 
244 GBA 2,5/16 397-21 został za-
dysponowany w  rejon JRG 6, na 
warszawskie Bielany. Zastęp brał 
udział łącznie w  9 akcjach ratow-
niczo-gaśniczych. Działaniach 
związane z  wypompowywaniem 
zalanych obiektów prowadzone 
były między innymi na Akademii 
Wychowania Fizycznego, przy ul. 
Radarowej, na Komisariacie Po-
licji przy ulicy Komitetu Obrony 
Robotników. Drugi zastęp wozem 
Renault Midliner GBA 2.0/17 
397-22 wyjechał z koszar o 18:45. 
Intensywne działania prowadził 
na osiedlu mieszkalnym przy 
ul. Karatowej. Na miejscu woda 
z  ulicy przelewała się do garaży. 
Mieszkańcy we własnym zakre-
sie zabezpieczali wjazdy workami 
z piaskiem które przesiąkały. Woda 
wybijała z  kanalizacji oraz odpły-
wów w  piwnicach/garażach przy 
ul. Karatowej 4. Słup wody w naj-
głębszym miejscu wynosił ponad 1 
metr. Po rozpoznaniu strażacy za-
częli odpompowywać wodę z ulicy 

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>.

Wisłostrada po intensywnych ulewach w dniu 22 czerwca br.

 ■ Kulturoteka otwarta, czas na koncerty letnie
5 lipca br. uruchomiony został budynek Kulturoteki w Falenicy. 
Ruszył tym samym sezon letnich koncertów, które rozpoczynają 
się o godz. 18:00 w nowym budynku, a miejscem widowni jest 
teren i parking przy Kulturotece. Najbliższe koncerty:

 ■ 9 sierpnia - Balcan tango. Wykonawcy: zespół 
Kwartesencja - Gabriela Kubarska (skrzypce), Kornelia 
Lewandowska (altówka), Dawid Lewandowski (kontrabas), 
Michał Kubarski (akordeon).

 ■ 16 sierpnia - Z Puszczy do Miasta. Wykonawcy: zespół 
Burónka: Olga Stopińska – (śpiew, inspiracja), Mateusz 
Wachowiak (harmonia polska, akordeon, aranżacja), 
Mateusz Sieradzan (instrumenty perkusyjne), Mateusz 
Woźniak (kontrabas).

 ■ Falenicka sosna o włos od tytułu Drzewa Roku
W konkursie na Drzewo Roku, organizowanym przez Klub Gaja, 
Falenicka Sosna zdobyła aż 14 902 głosy i tym samym zajęła drugie 
miejsce. Wygrała Lipa św. Jana Nepomucena z Dulczy Wielkiej 
zdobywając 15 346 głosów. Jeszcze nigdy w historii konkursu nie 
oddano taki wiele głosów jak w tegorocznej edycji.

 ■ Koniec pościgu na zbyt wąskim mostku w Lucerny
Akcja pościgowa Centralnego Biura Śledczego Policji po godz. 
09:00 zakończyła się na wąskim mostku w ul. Lucerny. Próbowano 
zatrzymać mężczyznę, który rozpoczął ucieczkę. W efekcie doszło 
do zderzenia kilku pojazdów, w tym radiowozów.

 ■ Zdjęcia modernistycznych budynków poszukiwane
Andrzej Rukowicz – autor projektu ,,Wędrówki przez Wawer 
w poszukiwaniu ostańców modernizmu” - zwraca się do 
Czytelników Gazety Wawerskiej o udostępnienie archiwalnych 
zdjęć i materiałów dot. budynków modernistycznych z terenu 
Wawra z lat 1918 -1975. Trwa otwarty konkurs fotograficzny na 
wykonanie zdjęć istniejących obiektów modernizmu na terenie 
dzielnicy Wawer. Informacje dot. obiektów jak i fotografie na 
konkurs proszę przesłać na adres: wedrowkiprzezwawer@
um.warszawa.pl, ew. kontakt telefoniczny 502 168 278.

 ■ Gdzie szukać Rzemieślników z dawnych lat?
Stowarzyszenie Razem dla Wawra przygotowuje spis zakładów 
i pracowni rzemieślniczych w Wawrze. Celem tego spisu jest 
promocja i wsparcie punktów usługowych, usytuowanych 
w naszej dzielnicy. Jednocześnie, zebrane informacje 
o rzemieślnikach pozwolą mieszkańcom Wawra dotrzeć do 
właściwych specjalistów. Rzemieślnicy, chcący zamieścić 
informacje o swojej działalności w spisie, proszeni są o kontakt 
mailowy pod adresem kontakt@razemdlawawra.pl

i  garaży do położonych nieopo-
dal Stawów Cietrzewia. Działania 
trwały do ok. godz. 20. Prowadzo-
ne były wspólnie z OSP Stara Mi-
łosna. Zastępy OSP Radość wróci-
ły z  działań do koszar o  godzinie 
0:30. 

Bezpieczne wakacje
Komenda Miejska Państwowej 

Straży Pożarnej czynnie uczestni-
czy we wszelkich inicjatywach słu-
żących poprawie bezpieczeństwa 
w  trakcie letniego wypoczynku, 
prowadząc działania profilaktycz-
no-prewencyjne, m.in. przekazując 
dzieciom i  młodzieży informacje 
z zakresu ochrony przeciwpożaro-
wej, zasad ewakuacji, bezpieczeń-
stwa nad wodą i udzielania pierw-
szej pomocy. W  tym roku, ze 

względu na sytuację epidemiczną 
zawieszone są akcje edukacyjne, 
pikniki oraz spotkania w  jednost-
kach ratowniczo-gaśniczych. Spot-
kania poświęcone bezpieczeństwu 
mogą odbywać się na prośbę i za-
proszenie organizatorów kolonii, 
obozów, akcji „Lato w  Mieście” 
itd., z  zachowaniem wymaganego 
reżimu sanitarnego. Z  uwagi na 
specyficzną sytuację wspomniane 
działania informacyjne prowadzo-
ne są głównie za pomocą środków 
masowego przekazu. 

OSP Radość pragnie życzyć 
wszystkim czytelnikom spokoj-
nych i bezpiecznych wakacji, dużo 
zdrowia i radości z wypoczynku. 

Stanisław Rybicki
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HISTORIA DZIELNICY. Cykl publikacji prezentujących historyczną architekturę Wawra.

Wielka metamorfoza małego budyneczku
czyli... habent sua fata latrinae

łym kompleksem stacyjnym. Nie 
od dziś zaciekawia swoją osobliwą 
architekturą. Mało kto wie, co się 
tam mieściło i jak głębokie są jego 
piwnice.

Rzadko spotyka się zabytek 

o  tak niepewnej historii. Nieduży 
obiekt o  spadzistym dachu, łuko-
watych oknach i przyporach mógł 
być zbudowany gdzieś na począt-
ku XX w. niedługo po 1897 roku, 
kiedy to w  ówczesnych Willach 
Falenickich ustanowiono przy-
stanek na „Nadwiślańskiej Kolei 
Żelaznej” Warszawa – Kowel. Na 
początku pojawił się przy torach 
parterowy drewniak, służący za 
kasę i poczekalnię. Dziś, opuszczo-
ny przez rodziny kolejarskie, ma 
jeszcze tabliczkę informującą, że 
powstał około 1900 roku. Przysta-
nek nadawał nową rangę Willom 
Falenickim i  sprzyjał ich rozwo-
jowi. Miejscowość stała się atrak-
cyjna dla urzędników rosyjskich 
i  bogatszych mieszczan (polskich 
i  żydowskich), kupujących tu let-
nie domy i  dla amatorów tanich 
letnich wywczasów.

Trudno znaleźć pewne daty dla 
całego falenickiego kompleksu ko-

lejowego. Nieistniejąca nastawnia 
(obecna jest powojenna), drew-
niak, murowany dworzec kolejo-
wy i ów mały domek nie ujawniają 
roku swojego powstania. Doku-
mentacja została albo zniszczona, 
albo zabrana przez uciekających 
w 1915 r. Rosjan. Możliwe, że zro-
bili to niemieccy okupanci opusz-
czający stolicę w  1918 roku. Jest 
prawdopodobne, że jeszcze przed 
Wielką Wojną planowano budo-
wę dużego dworca i  może nawet 
zaczęto stawiać fundamenty. Tego 
na razie nie sposób się dowiedzieć. 
Może były plany, które zrealizo-
wano później, ale kiedy dokładnie 
– nie wiadomo. Najdziwniejsze, 
że nie można też znaleźć później-
szych dokumentów pozwalających 
na dokładne ustalenie daty budo-
wy obecnego dworca falenickiego, 
czy jego przebudowy. Ba, brakuje 
zdjęć budynku dworca, gdy cele-
browano otwarcie zelektryfikowa-

nej linii otwockiej w  1936 roku. 
Fotografowano mniejsze stacje, 
a falenicką – nie. Może to skłaniać 
do podejrzenia, że obiekt ten miał 
charakter wojskowy (popatrzcie 
na jego dziwną wieżę!).

Tajemniczy domek powstał 
wcześniej – według znawców 
w  latach 1906–1909. Przetrwał 
odwrót administracji rosyjskiej 
w  1915 r. któremu towarzyszyła 
ewakuacja całego taboru kolejo-
wego i  niszczenie mienia kolei. 
Czas powiedzieć czemu służył.

Otóż służył celom proza-
icznym i  niepachnącym. Stacja 
wymagała publicznego szaletu 
(latryny, ubikacji, wychodka, toa-
lety – co wolicie) dla podróżnych 
przede wszystkim. Na początku 
XX wieku w  Falenicy właściwie 
nie było domów murowanych. 
A  ten nasz domek był cały z  ce-
gły, miał grube mury i  głębokie
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Każdy, kto czeka w  Faleni-
cy na pociąg do Warszawy, musi 
zauważyć mały, murowany do-
mek tuż przy torach. Ponad 25 
lat temu został wpisany na listę 
gminnych zabytków razem z  ca-

Budynek dawnego falenickiego szaletu. Stan z 2010 roku.

Fot. Barbara Wizimirska

Ostra i pyszna zupa z ciecierzycy z miętą 
( w wersji vege lub mięsnej )

Zupa ta jest genialnym daniem 
jednogarnkowym, które możemy 
przygotować zarówno w  jednym 
garnku w  domu, jak i  w  ogrodzie 
w kociołku, nad ogniskiem. Ogro-
dowe gotowanie ma do siebie to, 
że możemy w  cudowny sposób 
spędzić czas z bliskimi wśród zie-
leni. Poza tym ognisko ma w sobie 
coś magicznego, i  dania z  kocioł-
ka smakują wyjątkowo. Co jest 
nam potrzebne do kociołkowania? 
Bezpieczne miejsce do rozpalenia 
ogniska, kociołek i trójnóg. To co, 
zaczynamy?

Liczba osób: 6 
Czas przygotowania: ok. 2 godzin
Składniki:

 ■ 1,5 kg ciecierzycy (namacza-
my wcześniej w  wodzie przez 
kilka godzin)

 ■ 4 cebule
 ■ 1 główka czosnku
 ■ 2 świeże papryki
 ■ świeża mięta
 ■ sól i pieprz
 ■ ½ łyżeczki mielonego kminku
 ■ garść ziela angielskiego

 ■ kilka listków laurowych
 ■ dwie czubate łyżki słodkiej 

papryki (najlepiej węgierskiej, 
ma intensywniejszy smak i ko-
lor)

 ■ 1 włoszczyzna
 ■ woda
 ■ 3 łyżki oleju kokosowego
 ■ w wersji mięsnej – 10 dag wę-

dzonej słoniny zamiast oleju 
kokosowego i 10 dag papryko-
wej węgierskiej kiełbaski

 ■ ostry przecier paprykowy do 
doostrzenia 

Sposób przyrządzenia:
Na początek obieramy włosz-

czyznę, kroimy, posłuży nam 
w  trakcie do przygotowania bu-
lionu warzywnego. Cebulę kroimy 
w małą kostkę, czosnek przeciera-
my przez praskę. Paprykę kroimy 
w cienkie paski. Do kociołka wrzu-
camy olej, pokrojoną cebulę i prze-
tarty czosnek. Smażymy tak przez 
chwilę, następnie zalewamy wodą 
i  wrzucamy włoszczyznę. Gotuje-
my ją na pełnym ogniu przez oko-
ło godzinę. Następnie do wywaru 

wrzucamy ciecierzycę i  pokrojoną 
paprykę oraz wszystkie przyprawy, 
poza świeżą miętą. Dusimy na ma-
łym ogniu przez kolejną godzinę, 
aż do uzyskania miękkości ciecie-
rzycy. Woda powinna odparować, 
nasza zupa najlepsza będzie dość 
gęsta, zawiesista. Możemy dodać 
kleks kwaśnej śmietany, posypu-
jemy na koniec pokrojoną drobno 
miętą. Tak oto nasze danie jest go-
towe!

Nasze rady:
 ■ Jeśli chcesz przygotować danie 

w wersji mięsnej, eksperymen-
tuj! Możesz zamiast oleju na 
początku wrzucić do kociołka 
wędzoną słoninę i  pokrojoną 

wędzoną węgierską paprykową 
kiełbaskę, będzie smakowało 
naprawdę bosko;

 ■ Konsystencję kociołka jaką lu-
bisz uzyskasz dodając więcej 
lub mniej wody. Czasem, gdy 
dodasz więcej, konieczne bę-
dzie dodanie nieco większej 
ilości przypraw, ale zależy to od 
Twojego gustu i smaku;

 ■ Ostre przyprawy najlepiej do-
dawać na talerzu, wedle gustu 
biesiadników ;) ;

 ■ Zupa cudnie smakuje z  klek-
sem kwaśnej śmietany!

Przepis z  Winiarni&Bistro Kociołek 
i Wino, lekko zmodyfikowany z książ-
ki „Vege Kociołkowanie” wydanej 
przez wydawnictwo Studio Emka.

Ewa Hangel 
Winiarnia * Bistro * Sklep

  KOCIOŁEK I WINO, 
Ul. Kajki 68 A FB/Kociołek i Wino

Rezerwacje:  506 144 629
 

KĄCIK KULINARNY. 
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stworzyła na stacji salę kinową, 
przyległe pomieszczenia przezna-
czyła na bar, zaplecze kuchenne 
i  biurowe, kawiarnio-czytelnię 
i  sklep z  książkami. Znalazła się 
tam nawet porządna ubikacja, a po 
przebudowie nawet druga przy ka-
wiarni. Nikt nie wzdychał do przy-
wróceniu sąsiedniemu domowi 
jego pierwotnej funkcji, ale wielu 
lokalnych patriotów martwiło się, 
że kolejny zabytek popada w ruinę.

W  2013 roku sprawę wziął 
w  swoje ręce pan Antoni Skolik. 
W  walącej się ruinie dojrzał po-
tencjał i gotów był poświęcić sporą 
sumę na remont. Nowe przezna-
czenie obiektu miało być zupełnie 
inne (mała gastronomia). Projekt 
osobliwy, wróżono, że inwestor 
może się zawieść w swoich rachu-
bach. Dlaczego? Otóż niektórzy 
mieszkańcy mogli pamiętać, do 
czego służył budyneczek i  mieć 
opory w  spożywaniu tam posił-
ków, a ponadto – tuż obok – w bu-
dynku stacyjnym funkcjonował 
bufet, do którego już przyzwycza-
ili się bywalcy kinokawiarni i  po-
dróżni. Wprawdzie wejście od pe-
ronu zostało zamknięte, przez co 
zakupy w bufecie były utrudnione, 
ale przyszłość pokazała, że i nowy 
obiekt, otwarty na peron, nie był 
oblegany przez czekających na po-

ciąg do Warszawy. Ale nie uprze-
dzajmy faktów.

Najpierw przeprowadzono 
remont, który wymagał ogromnej 
wytrwałości i  zasobów. Był pełen 
niespodzianek. Inwestor zatrudnił 
architekta, bo status obiektu zobo-
wiązywał go do zachowania wy-
stroju i  użycia odpowiednich ma-
teriałów. Właśnie przy remoncie 
pojawiła się hipoteza łaźni (sau-
ny?). O  jej istnieniu mógł świad-
czyć bojler znaleziony w obszernej 
piwnicy. Łaźnia dla pobliskiego 
hoteliku (na piętrze budynku sta-
cyjnego) – to brzmiało znacznie le-
piej niż ubikacja. Odkrycie śladów 
po łaźni może potwierdzać hipo-
tezę o  jego pochodzeniu z czasów 
cara Mikołaja II.

Odtworzenie charaktery-
stycznego dachu musiało dużo 
kosztować. Inwestor dokonał też 
generalnej przebudowy wnętrza; 
naprawiono schodki, wymienio-
no drzwi. Niestety, wkrótce po 
zakończeniu prac, w  piwnicy wy-
biła woda z  podziemnych źródeł, 
zalewając gotowe pomieszczenia 
i  na długo opóźniając zakończe-
nie remontu. To była naprawdę 
przykra niespodzianka: w  pobliżu 
torów, na terenie piaszczystej Fale-
nicy ujawniły się jakieś podziemne 
źródła! Dziwne, a jednak podobno 
dawno temu w pobliżu stacji była 
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fundamenty. Zapewne pełnił też 
inne funkcje, bo pozostały ślady 
dowodzące, że był wyposażony 
w ogrzewanie i możliwe, że mieś-
cił łaźnię parową, o  czym dalej. 
Nie było takiego drugiego na ca-
łej linii otwockiej! Zapewne miał 
obsługiwać nie tylko zwykłych 
pasażerów, ale i gości dworcowe-
go hoteliku na piętrze, choć sza-
let nie miał połączenia z nowym 
murowanym dworcem. A  może 
znikło po budowie tunelu pod to-
rami w 1936 podczas wspomnia-
nej elektryfikacji linii średnicowej 
Pruszków–Otwock?

Szalet prawie do końca lat 90. 
służył jako publiczna ubikacja. 
Nigdy nie odważyłam się z  niej 
skorzystać. Z  wywiadu dowie-
działam się, że dla panów ubika-
cja była w stylu rosyjskim (zwykły 
dół obmurowany, z miejscami na 
postawienie stóp). W PRL wygląd 
domeczku stale się pogarszał, 
podobnie jak elewacja i  wnętrze 
dworca, który ostatni raz odno-
wiono w  latach 70. O  ubikację 
nikt się nie troszczył, przynaj-
mniej o  jej zewnętrzny wygląd. 
Kolej nie poczuwała się do re-
montu swoich obiektów, podupa-
dały znacznie ważniejsze od fale-
nickiego szaletu.

Wyremontowana toaleta w piwnicy 
budynku dawnego falenickiego szaletu.

W  lutym 2018 r. rozpoczęliśmy 
w  Gazecie Wawerskiej cykl publi-
kacji dotyczących spuścizny E.M. 
Andriollego na terenie dzielnicy Wa-
wer. W  każdym kolejnym numerze 
znajdziecie Państwo inny budynek, 
prezentowany w formie akwareli/ry-
sunku. Staramy się wybieraćobiekty 
niekoniecznie w  najlepszym stanie, 
ale zawsze drewniane, wyłącznie 
z  Wawra. Możecie je typować sami: 
p.grzegorczyk@gazetawawerska.
pl, najlepiej z  jakimś opisem, histo-
rią związaną z  budynkiem lub/oraz 
z działką na której stoi. Dzisiaj pre-
zentujemy – już po raz 24 – budynek 
dawnego falenickiego szaletu.

Autor szkicu: 
Piotr Grzegorczyk, architekt, sce-
nograf, absolwent Wydziału Ar-
chitektury Politechniki Warszaw-
skiej. Prowadzi niewielkie Studio 
Architektury Mieszkaniowej. 
Przewodniczący Komisji Ładu 
Przestrzennego  Rady Dzielnicy   
Wawer. www.piotrgreg.x.pl

studnia głębinowa, do której wy-
bierano się po wodę z całej okoli-
cy. Teraz nie ma po niej śladu, ale 
widocznie jakieś żyły wodne nadal 
tkwią pod powierzchnią.

Inwestor, zgodnie z  wymoga-
mi Głównego Konserwatora, mu-
siał (i chciał) zachować jak najwię-
cej starych elementów. Można je 
podziwiać w górnej części. W piw-
nicach urządzono elegancką ubi-
kację oraz pokój socjalny (z prysz-
nicem), na ścianach widnieją 
ciekawe malunki. Rezultat wart 
jest zobaczenia. Otoczenie budyn-
ku zostało uporządkowane – od 
frontu ułożono płyty w  szachow-
nicę; miały się tam odbywać mecze 
szachowe. Od ulicy postawiono 
kwietniki. Efekt był ciekawy, nie-
stety wkrótce po otwarciu lokalu 
pod nazwą „Pokolei” (w maju 2016 
r.), budyneczek został pomazany 
przez lokalnych „artystów”. Jak na 
razie inwestorowi nie udało się 
zrealizować pierwotnego marze-
nia, aby urządzać tu dyskusyjne 
spotkania. Inne ambitne plany też 
jakoś się rozpłynęły, bo klienci nie 
napływali tłumnie. Energii starczy-
ło na zmiany menu i... nazwy. Po 
dwu latach napis „Pokolei” zastąpił 
„Viaduct”. Na ścianie budynku od 
strony torów pojawiło się graffiti 
(auto!) zakrywające bazgroły, a od 
ulicy – drewniana, zadaszona kon-

strukcja. Na szachownicy posta-
wiono stoły; można na powietrzu 
wypić piwo lub kawę.

„Viaduct”, jako nazwa nie 
utrzymał się długo. Wraz ze zmia-
ną menu nadano budynkowi ko-
lejną – „Pendolino”. Teraz obiekt 
specjalizuje się we włoskiej pizzy, 
a  nazwa nawiązuje do szybkiego 
pociągu włoskiej proweniencji. 
Bardzo sprytnie. Pizza jest tam 
niezła, w  dziesięciu rodzajach. 
Można zjeść na miejscu albo za-
mówić do domu. Przybywajcie do 
Falenicy, która z letniska zmieniła 
się w zagłębie gastronomiczne!

Barbara Wizimirska
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