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Na Mazowszu, nad Wisłą, na Urzeczu...

WISŁA
NADWIŚLAŃSKA 
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KRAJOZNAWCZA
Teren położony między Wałem 
Miedzeszyńskim a brzegiem Wisły 
to tak zwane Międzywale, które 
ciągnie się około 10 km wzdłuż 
nurtu rzeki. Przespacerujmy się 
wspólnie po tym terenie.
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POWODZI WIŚLANYCH
Wzmianki o katastrofalnych 
wylewach rzek spotkać można 
w zapiskach i najstarszych 
kronikach historycznych oraz 
księgach parafialnych. Jak często 
wylewała Wisła na terenie 
Warszawy i Wawra?

SAMORZĄD
PRZERWA TAKTYCZNA
Na sesji Rady Dzielnicy 
Wawer w dniu 9 czerwca 
br. złożony został wniosek 
o zwołanie nadzwyczajnej 
sesji i przeprowadzenie 
głosowania nad odwołaniem 
przewodniczącego Rady. Jakie są 
dalsze losy tego wniosku?
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O nielegalnych wycinkach lasów 
na terenie Wawra i przyszłości 
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w całej Warszawie. 

6-7

ŚWIDERMAJERY
WILLA „ŻENIA” 
W ANINIE
Willa „Żenia” jest niewidoczna 
z ulicy. To jedyny dom ocalały 
z istniejących zabudowań – dwóch 
oficyn oraz domu głównego - 
powstałych po 1911 roku na 
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Piotra Ławrentiewa.
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rzeki jest bardziej zagrożeniem niż 
realną potrzebą (chociaż spacery 
wzdłuż nurtu rzeki są bardzo przy-
jemne). Kiedy przeprowadzałem 
się do Wawra jedną z  pierwszych 
rzeczy jaką zrobiłem, było zapo-
znanie się ze scenariuszami powo-
dziowymi i zasięgami zalewu wód 
przy poszczególnych prawdopo-
dobieństwach (dostępne także np. 
na miejskich mapach pod adresem 
mapa.um.warszawa.pl). Mieszka-
my bowiem nad rzeką i  warto po 
prostu wiedzieć jak daleko woda 
mogłaby dotrzeć w przypadku po-
wodzi. Szczególnie przerażający 

WAWERSKIE SPRAWY. Od redaktora naczelnego.

Nadwiślański świt
jest scenariusz przerwania wałów 
powodziowych, chociaż przy tych 
mniej drastycznych projekcjach 
woda także potencjalnie wdziera 
się na zamieszkałe tereny. Z  do-
świadczeń z 2010 roku wiemy jed-
nak, że dużym problemem było 
już samo podniesienie się wód 
gruntowych, które zalewały piw-
nice nawet w sporej odległości od 
królowej polskich rzek (a tu kłania 
się temat dbałości o wszelkie urzą-
dzenia hydrograficzne na terenie 
naszej dzielnicy).

W  Wawrze można ujrzeć 
nadwiślański świt, a  my jeszcze 
nie mieliśmy tak naprawdę okazji 
napisać szerzej o  bliskości Wisły. 
W  bieżącym numerze nadrabia-
my tę zaległość. Opowiadamy 
o  dawnej nadwiślańskiej krainie 
zwanej Urzeczem, która pozosta-

RAFAŁ CZERWONKA
RADNY DZIELNICY WAWER
r.czerwonka@gazetawawerska.pl

wiła po sobie bogate dziedzictwo, 
a  następnie przypominamy do-
tychczasowe powodzie i  pokazu-
jemy jak żyło się kiedyś nad Wisłą 
bez wałów powodziowych. Zapra-
szamy także do odkrycia na nowo, 
a może nawet po raz pierwszy (kto 
wie gdzie jest Kępa Wieloryb?) 
uroków terenów położonych bez-
pośrednio nad Wisłą. 

Oprócz wiślanych tematów 
w  wakacyjnym numerze Gazety 
Wawerskiej znajdziecie Państwo 
wiele innych okołowawerskich 
artykułów, włączając w  to nawet 
przepis na szparagi, polecony przez 
jedną z  wawerskich restauracji. 
Prezentujemy kontynuację drama-
tycznych, wojennych losów miesz-
kańców Międzylesia, szczegółową 
historię kolejnego świdermajera 
oraz szereg artykułów o bieżących 

sprawach z  naszego najbliższego 
sąsiedztwa, włączając w  to dawkę 
zgrzytów z wawerskiej Rady Dziel-
nicy (na sąsiedniej stronie). Mam 
nadzieję, że każdy z  Czytelników 
znajdzie coś szczególnie wartoś-
ciowego dla siebie. 

Życzę Państwu satysfakcjonu-
jącej lektury i  udanego - słonecz-
nego oraz bezpiecznego wypo-
czynku.

Najczęściej na zachodzie 
i w większych miastach

Przelewy bankowe najczęściej 
wybierają mieszkańcy zachod-
niej Polski oraz większych miast. 
Średnia dla całego kraju to 74,2%. 
W  województwie mazowieckim 
bywa z  tym różnie. W  aglomera-
cji warszawskiej wskaźnik uban-
kowienia jest wyższy niż średnia 
ogólnopolska – wynosi ponad 
77%. Poniżej średniej, ale niewie-
le, jest płocki oddział ZUS, któ-
ry wypłaca emerytury i  renty na 
konta bankowe w niemal 70%. We 
wschodniej części województwa 
(siedlecki oddział ZUS) wskaźnik 
ten wynosi 67%, a w południowej 
(region radomski) niecałe 62%.

Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych we współpracy z instytucjami 
finansowymi od wielu lat zachęca 
świadczeniobiorców do korzysta-
nia z  bezgotówkowych form wy-
płaty świadczeń – podkreśla profe-
sor Gertruda Uścińska.

Na ubankowieniu zyskują 
przede wszystkim seniorzy, bo 
przelew emerytury zwiększa prze-
de wszystkim ich bezpieczeństwo 

finansowe, osobiste i  zdrowotne, 
co jest szczególnie ważne właśnie 
teraz – podkreśla Rzecznik Ko-
mendanta Głównego Policji.

Trudniej oszukać 
metodą „na wnuczka”

Wypłata świadczeń na rachu-
nek bankowy jest rozwiązaniem 
bezpiecznym. Ogranicza ryzy-
ko kradzieży środków w  wyniku 
oszustw znanych jako metoda „na 
wnuczka” czy „na policjanta”. Go-
tówka dostarczana bezpośrednio 
do domu, w pełnej wysokości, na-
raża seniorów na niebezpieczeń-
stwo kradzieży lub oszustwa. 

Jest bezpieczniej, gdy nie trzy-
mamy gotówki w  domu. Również 
nie nosząc gotówki przy sobie, 
a płacąc w sklepie kartą zmniejsza-
my ryzyko, że ktoś nam te pienią-
dze ukradnie – przestrzega Rzecz-
nik Komendanta Głównego Policji 
insp. Mariusz Ciarka.

Z policyjnych danych wynika, 
że każdego roku tysiące starszych 
osób traci w wyniku różnych prze-
stępstw miliony złotych. Są to jed-
nak tzw. przestępstwa stwierdzone, 

wprowadzone do systemu i odpo-
wiednio opisane. Rzeczywista ska-
la problemu, a  także wartość strat 
mogą być znacznie wyższe.

Oszuści wykorzystują łatwo-
wierność, brak czujności, a  także 
dobre serce i chęć pomocy. Osoby 
starsze i  samotne dają się oszu-
kać, bo łakną kontaktu z  drugim 
człowiekiem, chcą czuć się po-
trzebne, a  osoby podszywając się 
pod członków ich rodziny czy 
funkcjonariuszy policji, doskona-
le to wykorzystują. Oszuści uczą 
się wykorzystywać łatwowierność 
i  brak czujności zwłaszcza star-
szych i  samotnych osób, grają na 
ich uczuciach i  potrafią nimi ma-
nipulować. Przestępcy nie ustępują 
w bezprawnych działaniach nawet 
w  czasie pandemii. Jest to szcze-
gólnie dotkliwe, ponieważ bardzo 
często seniorzy w wyniku działania 
oszustów tracą oszczędności całe-
go życia – podkreśla insp. Mariusz 
Ciarka.

Równoległe prowadzenie 
kampanii edukacyjnych i  promo-
cyjnych kierowanych zarówno do 
seniorów jak i do osób aktywnych 

zawodowo nt. korzyści wynikają-
cych z korzystania z konta płatni-
czego oraz dostępnych instrumen-
tów płatniczych powinno wpłynąć 
na podniesienie poziomu wiedzy 
nt. funkcjonowania usług i  pro-
duktów finansowych.

Sposób odbioru świadczenia 
można zmienić w każdej chwili

ZUS wypłaca pieniądze na 
dwa sposoby. Może to być prze-
lew na konto w  banku lub wizyta 
listonosza, czyli gotówka do rąk 
własnych. Każdy klient ZUS sa-
modzielnie wybiera formę comie-
sięcznego odbioru pieniędzy na 
etapie składania wniosku o  kon-
kretne świadczenie. W  trakcie 
pobierania emerytury bądź renty 
można oczywiście zmienić zdanie 
i wskazać konto bankowe zamiast 
operatora pocztowego. Wystarczy 
wypełnić „Wniosek o  zmianę da-
nych osoby zamieszkałej w Polsce 
(formularz ZUS EZP)”.

Piotr Olewiński
Regionalny rzecznik prasowy 

ZUS województwa mazowieckiego

Coraz więcej osób - zarówno 
młodych jak również tych star-
szych - ma konto w banku, korzysta 
z kart płatniczych oraz specjalnych 
aplikacji na telefony komórkowe. 
Obecnie około 75% klientów ZUS 
otrzymuje świadczenia emery-
talno-rentowe bezpośrednio na 
rachunek bankowy – mówi prof. 
Gertruda Uścińska, prezes Zakła-
du Ubezpieczeń Społecznych.

Finanse Polaków stają się 
bardziej cyfrowe. Coraz częściej 
robimy przelewy przez Internet, 
za zakupy płacimy kartą lub tele-
fonem. Oznacza to oszczędność 
czasu, większe bezpieczeństwo 
i  wygodę. Obrót bezgotówkowy 
jest także bezpieczniejszy w kon-
tekście zagrożeń biologicznych. 
Światowa Organizacja Zdro-
wia rekomenduje go z  uwagi na 
mniejsze ryzyko przenoszenia 
bakterii i wirusów. Za tymi tren-
dami podążają także seniorzy. Od 
kilkunastu lat wypłaty świadczeń 
na rachunki bankowe stopniowo 
rosną. Jeszcze w  2005 roku było 
ich nieco ponad 40%, a  w  2008 
roku – połowa. 

Cyfrowy senior otrzymuje pieniądze na konto
Obecnie 3/4 klientów ZUS otrzymuje emerytury i renty bezpośrednio na rachunek bankowy. To o wiele bezpieczniejsze niż 
pobieranie ich w gotówce – przekonuje ZUS i Komenda Główna Policji. 

ARTYKUŁ SPONSOROWANY. 

W  dawnych czasach bliskość 
Wisły umożliwiała kontakty han-
dlowe i  stanowiła o  dobrobycie 
mieszkańców. Dzisiaj sąsiedztwo 
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Na zakończenie sesji Rady 
Dzielnicy Wawer w dniu 9 czerw-
ca br. sześciu radnych z  Prawa 
i  Sprawiedliwości złożyło wnio-
sek o  zwołanie nadzwyczajnej se-
sji i  przeprowadzenie głosowania 
w  sprawie odwołania Przewodni-
czącego Rady Dzielnicy - Michała 
Żebrowskiego (Platforma Obywa-
telska) z jego funkcji. 

Sam zainteresowany oświad-
czył niedługo później, że nie do-
myśla się przyczyn złożenia takie-
go wniosku, zakładając jedynie 
polityczne powody, podczas gdy 
dla wnioskodawców nieakcepto-
walne było właśnie upolitycznia-
nie przez niego samej Rady Dziel-
nicy (o czym wielokrotnie zresztą 
mówili podczas poszczególnych 
sesji). 

Wniosek ten tak naprawdę 
wisiał w powietrzu od sesji w dniu  
10 lutego br., na której przewod-
niczący próbował właśnie upo-

litycznić pracę Rady Dzielnicy 
serwując na sesji czarny monitor 
z  komentarzem nt. kneblowania 
mediów. (nie zająknął się jednak 
przy tym ani słowem na temat 
wcześniejszej dyskusji i  głoso-
wania w  sprawie wolności słowa 
i  pluralizmu w  Kurierze Wawer-
skim, lokalnym dwutygodniku, 
który jest finansowany z  pienię-
dzy mieszkańców Warszawy). 

Przewodniczący zraził zresztą 
do siebie nie tylko radnych naj-
większego klubu opozycyjnego. 
Inni radni również wielokrotnie 
zwracali uwagę na próby upoli-
tycznienia przez niego prac Rady 
poprzez przenoszenie spraw ogól-
nokrajowych na poziom samorzą-
du lokalnego, próby manipulowa-
nia treściami protokołów z  sesji, 
niekompetencję w przygotowywa-
niu agendy i  prowadzeniu obrad 
oraz ogólnie rzecz ujmując - nie-
stosowne komentarze. 

Obecny przewodniczący mu-
siał też podpaść przynajmniej 
części koalicyjnych radnych, bo 
wniosku o  odwołanie raczej nie 
składa się bez przekonania, że 

może przejść w  głosowaniu. Na-
prawdę trzeba sobie zasłużyć, aby 
wzbudzić niechęć także wśród 
radnych koalicyjnych. Gdyby do-
szło zatem do odwołania prze-
wodniczącego Rady oznaczałoby 
to już faktyczny ropad obecnej 
koalicji rządzącej, która zawią-
zana została przecież niespełna 
rok temu. Prowadziłoby to do 
nowych przetasowań w samej Ra-
dzie Dzielnicy i odwołania Zarzą-
du Dzielnicy, złożonego obecnie 
tylko z  przedstawicieli Platformy 
Obywatelskiej. Wniosek o  odwo-
łanie przewodniczącego do chwi-
li obecnej głosowany jednak nie 
był....

Nadwyczajne posiedzenie se-
sji, w  trybie stacjonarnym, aby 
umożliwić tajne głosowanie nad 
odwołaniem przewodniczące-
go Rady, zostało zwołane przez 
niego samego na 15 czerwca br. 
Kilka minut po jego rozpoczęciu 
wiceprzewodnicząca Rady Dziel-
nicy Joanna Buczyńska (Platforma 
Obywatelska) ogłosiła przerwę, 
uzasadniając to chęcią kontynuo-
wania tak ważnej sesji (w tak istot-
nej sprawie) w terminie dogodnym 
dla wszystkich radnych. Do głoso-
wania zatem nie doszło. 

Niedługo potem, do szefów 
klubów zasiadających w  Radzie 
Dzielnicy wpłynęła prośba od wi-
ceprzewodniczącej o  przesłanie 
najbardziej niedogodnych (?!) 
terminów do wznowienia sesji. 
Po wewnętrznych uzgodnieniach 
kluby przesłały swoje sugestie wa-
kacyjnych grafików w oczekiwaniu 
na rozwój wydarzeń.

Samą przerwę można w  tym 
miejscu określić mianem prze-
rwy taktycznej, bo 15 czerwca 
do odwołania przewodniczącego 
Rady rzeczywiście mogłoby dojść. 
Przerwa dała natomiast czas rzą-
dzącym na przekonywanie tych, 
których można jeszcze przekonać 
lub ewentualnie dała możliwość 
zorganizowania sesji w  takim ter-
minie, w którym nie wszyscy nie-
przekonani będą mogli być obecni. 
Zdecydowano się póki co na tę 
drugą opcję. 

Szlachetnym intencjom wi-
ceprzewodniczącej Rady Dzielni-
cy Joanny Buczyńskiej w  sprawie 
umożliwienia uczestnictwa w sesji 
specjalnej wszystkim radnym, sta-
nęły zatem na przeszkodzie waka-
cje, które w  tym roku zaczęły się 
(jak na złość) jakoś tak pod koniec 

czerwca. Radni zostali bowiem ry-
chło poinformowani, że pasującej 
wszystkim daty kontynuacji sesji 
nie da się jednak ustalić i  że sesja 
zostanie wznowiona w tym najbar-
dziej niedogodnym dla większości 
radnych terminie tj. 28 czerwca br.

Skutkiem było to, że w owym 
dniu wskazanym dla kontynuacji 
sesji, zabrakło wystarczającej licz-
by radnych do uzyskania kworum 
(minimum 12 radnych), a  co za 
tym idzie do wznowienia obrad 
i przeprowadzenia głosowania. Na 
sali obrad nie byli obecni: radni 
z  klubu Prawa i  Sprawiedliwości, 
radni z  klubu Razem dla Wawra 
oraz dwie panie radne z klubu Sa-
morząd Wawer.

Jesteśmy zatem w dalszym cią-
gu w trakcie najdłuższej w obecnej 
kadencji samorządowej przerwy 
w  obradach Rady Dzielnicy Wa-
wer. Zgodnie ze statutem dzielni-
cy przerwa w  obradach nie może 
trwać dłużej niż 30 dni (termin mi-
nął 15 lipca br. ). W razie przekro-
czenia tego terminu to Prezydent 
m.st. Warszawy w  ciągu następ-
nych 7 dni powinien zawiadomić 
o terminie podjęcia obrad. 23 lip-
ca br. radni otrzymali informację, 
że Prezydent wyznaczył jako datę 
kontynuacji sesji 23 sierpnia br. 

Na samo wznowienie sesji nie 
trzeba będzie zatem czekać zbyt 
długo - stosunkowo niedawno po-

dobna przerwa w  obradach Rady 
Dzielnicy Ochota trwała kilka 
miesięcy i  zakończyła się rozpa-
dem tamtejszej koalicji rządzą-
cej. Rządzącym w  Wawrze także 
z pewnością nie śpieszy się do tego 
głosowania jeśli nie mają jeszcze 
innego rozwiązania sytuacji.

Możnaby pomyśleć, że te 
przepychanki nijak mają się do 
realnych problemów mieszkań-
ców w  naszej dzielnicy. Czy jed-
nak napewno? Od tego kto rządzi 
w  dzielnicy zależy przecież np. 
jakość decyzji administracyjnych, 
w tym tych dotyczących budowni-
ctwa, a to właśnie w tej dziedzinie 
wykazujemy najwięcej nieprawid-
łowości. 

Jakie są zatem teraz możliwe 
scenariusze i czy można je w ogóle 
przewidzieć? Wszystko zależy tak 
naprawdę od tego jak zachowają 
się poszczególni radni w głosowa-
niu nad odwołaniem przewodni-
czącego Rady. Z  całą pewnością 
składane są teraz róźnego rodzaju 
propozycje, trwają zakulisowe ne-
gocjacje i  tzw. „przeciąganie liny”. 
Na informację o  tym, czy ktoś 
zmienił zdanie odnośnie odwoła-
nia przewodnicząego Rady i na to 
jaki będzie wynik głosowania w tej 
sprawie musimy w  każdym razie 
poczekać na zakończenie przerwy 
taktycznej. 

SAMORZĄD. Coś trzeszczy w wawerskiej Radzie Dzielnicy.

Przerwa taktyczna
RAFAŁ CZERWONKA

RADNY DZIELNICY WAWER
r.czerwonka@gazetawawerska.pl

Internetowe memy na temat bieżącej sytuacji 
w wawerskim samorządzie
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Na Mazowszu, nad Wisłą, na Urzeczu...

Od niepamiętnych czasów 
Mazowsze – nudna i  płaska kraina 
„lasków, piasków i  karasków” – pa-
dało ofiarą licznych stereotypów 
i  uprzedzeń, a  jego mieszkańcy byli 
przedmiotem lekceważenia i  nie-
wybrednych drwin. Śmiesznie mó-
wili, zabawnie wyglądali, inaczej się 
ubierali, w ogóle coś było z nimi nie 
tak. Nie rozumiano, że nasi poczciwi 
Mazurzy – jak będę nazywał Mazow-
szan – ukształtowali się w  bliskim 
sąsiedztwie, ale jednak obok Polski, 
czerpiąc przez stulecia nieco odmien-
ne wzorce i przyzwyczajenia. Łącząca 
ich z „dalekim światem” Wisła, jak też 
bliskie związki z  bałtyjskimi Prusa-
mi i Jaćwingami, odcisnęły ogromne 
piętno na cechach tutejszej ludności, 
nadając jej własny i  niepowtarzalny 
koloryt, tak dobrze jeszcze czytelny 
na Kurpiach czy na Urzeczu.

Mazurów obśmiano chyba na 
wszystkie możliwe sposoby. Byli za-
cofani, mówiono, że rodzili się ślepi, 
a  innego języka niż gwara mazowie-
cka nie rozumieli, uważając go za cu-
dzoziemczyznę (Psi narodzie, ślepo-
rodzie mazurski). Nie posiadali zbyt 
wiele ziemi (Kiedy na Mazowszu pies 
położy się na polu, to ogon ma na jed-
nej posesji, tułów na drugiej, a głowę 
na trzeciej), mieli za to skłonności do 
alkoholu i awantur (Pić, bić pomogą 
radzi), przy czym nie odmawiano 
im sprytu (Kiedy Mazur przybywał 
do Warszawy, najpierw zostawał 
stajennym, jednak już po roku miał 
stajnię, a  po dwóch latach piastował 
urząd królewskiego koniuszego). Ka-
talog mazowieckich przywar w daw-
nych wiekach definiowali i  utrwalali 
w  swych dziełach m.in. Sebastian 
Petrycy, Bartosz Paprocki, Jędrzej 
Święcicki czy Jan Chryzostom Pasek, 
który nota bene sam był Mazurem.

Warszawa i całe Mazowsze jawią 
się dziś, jako swoiste „jądro prze-
mian”, ogniskujące w sobie dynami-
kę i rozwój Polski. Nie zawsze jednak 
tak było. Tuż po włączeniu Mazow-
sza do Korony w  1526 r., wskutek 
tajemniczej śmierci ostatnich rodzi-
mych książąt Stanisława i  Janusza, 
Mazowsze uważano za dzielnicę 
peryferyjną, leżącą bardzo daleko od 
ówczesnych centrów kulturowych, 
znajdujących się w  Krakowie czy 
Poznaniu. Awans regionu nastąpił 

dopiero w  epoce nowożytnej wraz 
ze wzrostem znaczenia stołecznej 
Warszawy. Ale cofnijmy się do bar-
dziej odległych czasów, kiedy to nasi 
Mazurowie mieli o  wiele większe 
aspiracje...

Kim byli? Do dziś nie ma pew-
ności, a teorii jest bardzo wiele. Jedni 
widzą w  nich potomków plemion 
polskich, inni potomków Słowian 
i  Gotów, a  jeszcze inni zeslawizo-
wanych pruskich albo jaćwieskich 
Bałtów. Kolejne pokolenia badaczy 
głowią się nad ich specyficznym, 
wczesnośredniowiecznym obrząd-
kiem pogrzebowym – z charaktery-
stycznymi kamiennymi obudowami 
grobów – zupełnie niepasującym 
do reszty pochówków w tym czasie. 
Próżno też szukać Mazowsza w naj-
starszych annałach dotyczących hi-
storii Polski. Milczy o  nim Geograf 
Bawarski, milczy Dagome Iudex, 
milczą i inne wczesne źródła.

Nadwiślańska kraina, rozpo-
ścierająca się między Płockiem 
i  Czerskiem, daje o  sobie znać do-
piero w 1037 r., kiedy to walecznemu 
księciu Miecławowi – z niemałą po-
mocą Pomorzan i Jaćwingów – udaje 
się uniezależnić Mazowsze na dzie-
sięć długich lat. Niepokorne księ-
stewko bije wówczas własną monetę, 
prowadzi odrębną politykę, pielęg-
nuje rodzime tradycje i stare sojusze. 
W 1047 r. Państwo Miecława kończy 
jednak swój byt, ulegając sile oręża 
potężnego władcy polskiego Kazi-
mierza Odnowiciela, wspieranego 
przez księcia kijowskiego Jarosława 
Mądrego. Za niecałe sto lat Mazow-
sze podniesie jeszcze raz swą dumną 
i hardą głowę. Nadejdzie bowiem rok 
1138, po którym uniezależni się od 
Korony na prawie 400 lat… W tym 
czasie utrwali się oryginalna ma-
zurska mowa, która poza językiem 
kaszubskim jest najbardziej odręb-
nym z dialektów polskich, okrzepną 
tutejsze statuty i  prawa, a  z  nadań 
rodzimej, piastowskiej dynastii na-
rodzi się szereg miast i wsi. Tak bę-
dzie do roku 1526, kiedy to Mazo-
wieckie Księstwo – na skutek splotu 
nieszczęść i intryg – stanie się już na 
zawsze częścią Rzeczpospolitej.

Homines novi – tym pogardli-
wym epitetem określano mazowie-

ciąg dalszy na stronie 5

HISTORIA DZIELNICY. Nadwiślańska kraina na „U”. ...Mało kto wie o tym kawałku powiśla, które tak odróżnia się przymiotami 
ziemi i zwyczajami mieszkańców od reszty kraju. W tym powiślanym kraiku lud 
odróżnia się od innych okolic mową, ubraniem, zwyczajami, a nawet sposobem 
uprawy ziemi. Z jednéj strony Wisła, z drugiej wielkie lasy, które niegdyś nazy-
wały się puszczą, odcinają tę oazę od dalszej okolicy...

Nadwiślańskie Urzecze 
w opisie anonimowego korespondenta „Gazety Warszawskiej” z 1868 r.

Urzeczem nazywa się pas ziemi wązki po obu brzegach Wisły się ciągnący, 
osobliwie od ujścia Pilicy aż do ujścia Świdra i Jeziorny. Urzycanie są to zatem 
Mazury w tym pasie osiedli...               Oskar Kolberg, 1887 r.

Mapa przybliżonego zasięgu mikroregionu etnograficznego Urzecze (gwar. Łurzyce) wg Ł.M. Stanaszka. 
Kolor niebieski – właściwy zasięg regionu, kolor żółty – tereny przejściowe. 
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cką szlachtę, która po przyłączeniu 
Księstwa Mazowieckiego do Pol-
ski zasiadała na sejmach wraz ze 
szlachtą koronną. Nie da się ukryć, 
że z  dnia na dzień liczni i  aktywni 
Mazowszanie stali się groźną kon-
kurencją przy podziale pieniędzy 
i godności z Wielko i Małopolanami. 
Pomimo, iż nieustannie szydzono 
z  krnąbrnych i  zacofanych Mazu-
rów, czas pokazał, że jednak to oni 
wygrali, doprowadzając do trwałego 
przesunięcia się centrum kulturo-
wego i politycznego kraju w Dolinę 
Środkowej Wisły.

Mazowsze zawsze posiadało 
znakomite warunki do harmonij-
nego rozwoju. Przecinająca je rzeka 
Wisła wraz z  licznymi dopływami 
stanowiła kręgosłup regionu za-
pewniając mu trwały dobrobyt. To 
właśnie tym rzecznym szlakiem od 
stuleci przemierzały szkuty ze zbo-
żem, galary, komięgi i tratwy, pozbi-
jane z potężnych drzew pozyskanych 
z  mazowieckich puszcz, które rok-
rocznie zasilały wielkie drewniane 
budowle i  dzieła sztuki powstające 
w  całej północnej i  zachodniej Eu-
ropie. Kto dziś pamięta, że malarskie 
dzieła Rubensa, Rembrandta, Hansa 
Memlinga, Jana van Eycka, Hieroni-
ma Boscha czy braci Brueglów po-
wstawały na drewnie znad Wisły?

Płynąca przez mazowieckie 
ostępy, majestatyczna Wisła spełnia-
ła wówczas rolę autostrady, przy któ-
rej żyć było dość trudno ze względu 
na częste jej wylewy. Było to jednak 
niezwykle opłacalne ze względu na 
otwarty i  nieprzebrany rynek zby-
tu, dalekosiężne kontakty oraz zna-
komite gleby (mady), na których 
siedzieli nadwiślanie. Bogacenie 
się ludności jak również bliskość 
ogromnych rynków zbytu, takich jak 
Warszawa czy Płock, powodowały, 
że uprzywilejowane nadwiślańskie 
społeczności coraz bardziej czuły się 
zamkniętą kastą, niedopuszczającą 
do siebie „bocianów” z górnych pól. 
Tak było w  przypadku nadwiślań-

skiego Urzecza, rozpościerającego 
się na południe od Warszawy aż po 
rzekę Pilicę i  Wilgę. Wytworzył się 
tu swoisty mikroregion z  własnymi 
strojami, muzyką, nadrzeczną go-
spodarką, jak też charakterystycz-
nymi potrawami o wdzięcznych na-
zwach, tj. sytocha czy siuforek.

W  XIX wieku Urzecze zauwa-
żali niemalże wszyscy polscy etno-
grafowie, jak Oskar Kolberg, Kornel 
Kozłowski czy Stefania Ulanowska. 
Ta ostatnia pisała w 1884r. na łamach 
krakowskiego „Czasu”: Tamtych zaś 
olbrzymów nadwiślańskich nazy-
wają Urzycanami to jest mieszkają-
cymi u  rzyki. Mówią więc Urzyca-
nin i  Urzycanka. Nadto jeszcze, jak 
mężczyźni, tak kobiety odznaczają 
się wzrostem bardzo wysokim: szcze-
gólniej ci, którzy mieszkają nad Wisłą 
koło samego Czerska, to wszystko 
chłop w  chłopa silne i  ogromne jak 
dęby. I  oni sami nie uważają siebie 
za Mazurów... To ostatnie stwierdze-
nie nie było dalekie od prawdy, jako 
że tożsamość i  etniczność Urzeczan 
miały różne podłoża i  pochodzenie. 
Sprzyjała temu bliskość Wisły, którą 
z południa przypływali flisacy (oryle), 
zaś z północy olędrzy, koloniści z Po-
morza, Fryzji i Niderlandów. Urzecze 
to zatem wypadkowa trzech wielkich 
tradycji: mazowieckiej, związanej 
z  niezależnym Mazowszem i  sto-
łecznym niegdyś Czerskiem, flisa-
ckiej, związanej z handlem wiślanym 
i spławem towarów, oraz olęderskiej, 
związanej z wieloetniczną ludnością, 
napływającą z  północnozachodniej 
Europy i przynoszącą swoje technicz-
ne nowinki nad Wisłę.

Mazowsze, Wisła, Urzecze? Bez 
względu do jakiej „małej ojczyzny” 
jest nam bliżej zawsze możemy być 
dumni z naszego oryginalnego, wie-
lowiekowego dziedzictwa.

dr Łukasz Maurycy Stanaszek

Tekst ten ukazał się razem z  płytą 
„Uwodzenie” Kapeli ze Wsi Warszawa 
w listopadzie 2020 r. 

WYDARZENIA. Płyta „Uwodzenie” Kapeli ze Wsi Warszawa

Łurzycoki z okolic Wilanowa, 1882 r. 
Zdjęcie ze zbiorów autora.

Rodzina z Borkowa w parafii zerzeńskiej, 1917 r. 
(zbiory A. Zadrożnej)

Koszykarz z Lasa przy pracy, 1940 r. (zbiory rodziny Wiśniewskich).

“Jesteś najlepszym miejscem tego miasta...” M. Świetlicki 
Podobno impulsem do powstania płyty „Uwodzenie” było skomponowanie przez „Kapelę…” muzyki do filmu do-

kumentalnego „Zaginione Urzecze”. Efekt zachwyca. To już nie nisza czy eksperyment muzyczny. „Kapela...” już dawno 
dołączyła do wyznaczającej kierunki poszukiwań światowej ekstraklasy ethno-jazzu. Muzycy czerpią inspiracje m.in. 
z Davisa, Ravi Shankara, ale rdzeniem jest wciąż polski folklor. To muzyka, która nie kłamie. Pulsuje i uwodzi. Genial-
ny biały śpiew wokalistek, wirtuozeria muzyków, brzmienia ludowych instrumentów, aranżacje - wydobywają z chro-
powatych pierwowzorów to co najlepsze i  autentyczne. Tradycyjne wiejskie przyśpiewki o  mazowieckim rodowodzie 
(choć nie przypisane jednoznacznie do rejonu Urzecza) - Kołyska, Rzeceńka, Uroda, Potopielka - uzupełniono kujawskim 
„Spławianym” czy inspirowaną tradycyjnym tekstem z Mazur „Oracją do wody”. Tytułowe „Uwodzenie” oskarżycielsko 
monodeklamuje w nastroju nieprzysiadalnym sam autor tekstu Marcin Świetlicki. Muzycy dali się wodzie uwieść niosąc 
przekaz o rzece-pramatce, żywicielce, zachłannej, nieobliczalnej, dostojnej, groźnej, nieustannie obecnej.  

Odnajdźcie proszę na popularnym portalu muzycznym koncert „Kapeli…” z udziałem amerykańskiej wokalistki Es-
peranzy Spalding („Moja dolo”), lub inny z Cyganami z Radżastanu („Tarninowy ogień”), a wyruszycie w podróż w świat 
dźwięków wyjątkowych. Płyta do kupienia na stronach zespołu: karrot.pl/kzww oraz kzww.pl .

Piotr Grzegorczyk
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Kartka z dziejów powodzi wiślanych
Wzmianki o  katastrofalnych 

wylewach rzek spotkać można 
w  zapiskach i  najstarszych kroni-
kach historycznych oraz księgach 
parafialnych. Na ich podstawie 
można by stwierdzić, że powo-
dzie są zjawiskiem naturalnym na 
obszarze całej Polski i  występują 
z  częstotliwością – średnio – co 
kilka lub kilkanaście lat.

Według notowań stanów wody 
na Wiśle Środkowej w  okresie 
1800–2015 maksymalne wartości 
zanotowano w  latach 1813, 1839, 
1844, 1867, 1884 i 1888, a w wie-
ku XX w  latach 1903, 1924, 1934, 
1960, 1962, 1970, 1979 i 1982, 2001 
i 2010.

W  czasach historycznych, 
wezbrania letnie występowały 
w  okolicach Warszawy najczęściej 
pod koniec czerwca i lipca, stąd ich 
zwyczajowe nazwy „Świętojanka/
Janówka” i  „Jakubianka/Jakubów-
ka”. W  epoce pomiarów hydrolo-
gicznych największe wystąpienia 
wody z koryta Wisły w Warszawie 

notowano w latach 1855 - 794 cm, 
1891 - 776 cm, 1947 - 760 cm. Naj-
wyższe stany wody podczas powo-
dzi letnich zaobserwowano w  la-
tach 1844 - 863 cm, 1813 - 808 cm, 
1867 - 800 cm. Ostatni tak wyso-
ki stan zanotowano 22 maja 2010 
roku (779 cm). 

Największa w historii powódź 
opadowa, obejmująca ogromny 
zasięg terytorialny, zdarzyła się 
w  1813 roku (poskutkowała m.in. 
załamaniem kampanii napoleoń-
skiej) Zaczęła się w  drugiej poło-
wie sierpnia na południu Polski, 
kiedy po długotrwałych padają-
cych w  górach deszczach, wylały 
wszystkie rzeki w dorzeczu Wisły. 
W  Warszawie deszcz zaczął pa-
dać 25 sierpnia i w ciągu czterech 
dni poziom wody w  Wiśle wzrósł 
o prawie 5 metrów. Wisła, niosąca 
szczątki budynków, mostów, wia-
traków, zerwała most łyżwowy. 
Woda niosła też mnóstwo bydła, 
sprzęty domowe, drewno opało-
we, kopy siana, itp. Przybór był 

bardzo gwałtowny. Mieszkańców 
położonych niżej ulic Bednarskiej, 
Rybaków, Solca i  innych, którzy 
schronili się na dachach zalanych 
domów, próbowano ratować czół-
nami i  łodziami, ale pęd wody 
był tak silny, że dotarcie do nich 
często stawało się niemożliwe. 
30 sierpnia woda zaczęła powoli 
opadać. Niewiele wiadomo o  licz-
bie ofiar, zniszczenia dotknęły 
przede wszystkim domy ludności 
najbiedniejszej, zamieszkującej 
nadrzeczne ulice na Powiślu, Pra-
dze i Saskiej Kępie. Tragedią wielu 
rodzin była nie tylko utrata całego 
dobytku i inwentarza, ale także na-
rzędzia pracy, a  zatem możliwość 
zarobkowania.

Wielką katastrofę przynio-
sła również powódź z końca lipca 
1844 roku. Ówczesny stan wody 
(863 cm) został uznany za abso-
lutne maksimum w historii stanów 
notowanych.

Ostatnią w  XIX wieku, niosą-
cą kataklizm, była powódź, która 

zbiegła się z  budową ujęcia wody 
dla wodociągu lindleyowskiego, 
w końcu czerwca 1884 roku. Swoi-
mi rozmiarami niemalże dorówna-
ła tej z 1844 roku, ze stanem wody 
856 cm. Wisła wówczas na wielu 
odcinkach zmieniła swój bieg, 
w  tym także w  rejonie budowanej 
właśnie stacji pomp na Czerniako-
wie. W miejscu tym rzeka odsunęła 
się od dawnego brzegu o 550 me-
trów. Powódź zalała park Wilanow-
ski, Siekierki, Czerniaków i Powsin 
aż po Jeziornę, z drugiej zaś strony 
Park Praski i ulicę Targową. Saska 
Kępa i  znaczna część ówczesnych 
gmin Wawer i Zagóźdź znalazły się 
całe pod wodą. Ludzi i ich dobytek 
ratowały w  tych miejscach statki 
prywatnych przewoźników.

Dużą katastrofę wyrządziła 
powódź w  1917 roku. Wówczas, 
po ruszeniu lodów, pod wsią Las 
utworzył się zator. Woda, nie mo-
gąc płynąć korytem, zalała całe ni-
ziny - czerniakowską i  wawerską. 
Rzeka zatopiła wszystkie podmiej-
skie wsie prawego i lewego brzegu, 
a  np. wieś Siekierki, gdzie woda 
dochodziła do 2 metrów, uchro-
niona została od zupełnego znisz-
czenia przez kry lodowe, jedynie 
dzięki szeregowi dużych topól.

Ostatnia wielka powódź przed 
wybudowaniem pełnego obwało-
wania miasta miała miejsce w 1934 
roku. Fala powodziowa dotarła 
do Warszawy 22 lipca powodując 
wiele zniszczeń szczególnie na te-
renach podmiejskich, w  gminach 
Wilanów, Wawer i Zagóźdź. Przez 
rekordowe opady i  zakres zale-
wanych obszarów w  całej Polsce, 
nazwano ten rok, Rokiem Noego. 
Przepływ wielkich wód w Warsza-
wie w okresie powojennym nie po-
wodował już tak dużych katastrof.

Niemal do końca XIX wieku 
warszawski odcinek Wisły pozo-
stawał nieuregulowany w  stanie 
typowym dla rzeki roztokowej. 
Potem zabudowę regulacyjną za-
częto prowadzić głównie pod ką-
tem utrzymania nurtu rzeki przy 
lewym brzegu, na którym usytu-

owane były wodociągi i ujęcie dla 
elektrowni na Powiślu, a także Port 
Czerniakowski oraz przystań stat-
ków żeglugi pasażerskiej.

Na ograniczenie przepustowo-
ści wód miała wpływ także trwa-
jąca od końca XIX i  na początku 
XX wieku budowa przepraw mo-
stowych i  prowadzących do nich 
nasypów linii kolejowych.

Zabezpieczenie miasta przed 
wylewami powodziowymi popro-
wadzono wałami przeciwpowo-
dziowymi, które budowano w oko-
licy Warszawy etapami, od centrum 
miasta w  stronę przedmieść. 
Pierwsze obwałowania powstały 
w  drugiej połowie XIX wieku na 
brzegu lewym, na odcinku ulic So-
lec – Bednarska, a  na brzegu pra-
wym, od mostu Kierbedzia w kie-
runku Saskiej Kępy. Na prawym 
brzegu po powodzi w  listopadzie 
1863 roku, wał przedłużono do 0,9 
km. Po rozbudowach w latach 1911 
i 1931 roku osiągnął on długość 12 
km sięgając wsi Błota za Miedze-
szynem, od którego wziął nazwę. 
W okresie przed I wojną światową 
powstał m.in. wał Gocławski. 

Bezpośrednio po II wojnie 
światowej koryto Wisły warszaw-
skiej stało się wysypiskiem gruzu, 
przez co zwężeniu uległy przekro-
je wielkiej wody o ok. 50% w sto-
sunku do reszty Wisły Środkowej, 
tworząc tzw. gorset warszawski. 
W  latach 1962-63 i  po roku 1968 
podjęto budowę ostróg żelbeto-
wych, których zadaniem była re-
gulacja koryta rzeki. Powstały one 
m.in. z  uwzględnieniem aspektów 
przyrodniczych. Materiałem zasto-
sowanym do regulacji koryta Wi-
sły był kamień, faszyna oraz wikli-
na, która na skutek zakorzenienia 
porasta opaski i ostrogi, maskując 
ich sztuczny charakter. Ostroga jest 
obiektem budowlanym ułożonym 
prostopadle do brzegu rzeki i skie-
rowanym ku jej nurtowi. W  zało-
żeniu ma odsuwać go na przeciw-
legły brzeg, w  celu uzyskania tam 
większych głębokości dla żeglugi.

ciąg dalszy na stronie 7

HISTORIA. O wielkiej wodzie w Warszawie i Wawrze.

Wylew Wisły poniżej skarpy za ulicą Płowiecką. Lata 20. XX wieku.

Dawny “Przewóz” na rzece Wiśle.

Strefa zalewowa dzielnicy Wawer w poł. XIX wieku.
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Drewniany stary kościół zo-
stał rozebrany i  ruszyła budowa 
murowanego. Wylała Wisła, któ-
rej jedna z  odnóg biegła kilkaset 
metrów od kościoła (ślad jej po-
został przy ATM Studio i  hotelu 
Albert). Woda zatopiła już cały 
teren zalewowy, pola niżej poło-
żone, łąki i w oczach rosła. Zebrali 
się parafianie przy polowym ołta-
rzu na Mszy Przebłagalnej, a  po 
jej zakończeniu, opuszczając teren 
kościelny, zauważyli trzy trumny 
z  ostatnich pochówków kręcące 
się w wodzie – po zatoczce pomię-
dzy dzisiejszym parkingiem przed 
domem parafialnym, a  wydmą na 
którą planowano przenieść cmen-
tarz (od byłej pętli linii 147 w stro-
nę obecnej ul. Cylichowskiej). Kil-
ku mężczyzn wskoczyło do wody 
i bosakami przyciągnęli trumny do 
brzegu. Rodzina Pątek rozpoznała 
swojego bliskiego, Kowalscy roz-
poznali małą trumienkę zmarłej 
dopiero co Elżuni (wspominali też 
o niedawno zmarłej Basi), po trze-
cią później ktoś się zgłosił. Płacz 
zewsząd, także z powodu powodzi.

Dylemat, co z  trumnami zro-
bić rozwiązał ks. prob. Aleksan-
der Kubin. Nakazał by nim wody 
zejdą, w  ziemi suchej złożyć. Sta-
nisław Kowalski w  asyście licznej 

 Dokładnej daty nikt nie wymienił...
rodziny, furmanką przewiózł có-
reczkę na swoje pole gdzie woda 
nigdy nie weszła, złożył do ziemi 
i  mogiłę zaznaczył brzozowym 
krzyżem. Powódź ustąpiła i wyło-
nił się tragiczny obraz w dużej czę-
ści zniszczonego przykościelnego 
cmentarza, rozmyte groby, drew-
niane krzyże odpłynęły, nienaru-
szone tylko te co wyżej. Wtedy to 
Jan Bochenek, ojciec późniejszego 
sołtysa Borkowa - Antoniego, pod-
dał myśl: „Co powódź to przeno-
simy cmentarz i  tak do następnej. 
A  może by tak tam gdzie Stach 
córkę pochował? Ziemia tam licha, 
łosiunka, nawet zielsko nie chce 
rosnąć, każdy z  górki da po ka-
wałku i będzie cmentarz.” Pokiwali 
wszyscy głowami i poszli wybadać 
księdza dobrodzieja. Proboszcz 
z radością się zgodził, bo wcześniej 
to wierni przenosiny wstrzymywa-
li. Ogłosił na Kazaniach i darczyń-
com dokument o  przywilejach 
przekazał. Dwie wojny, pożary, tyl-
ko ustny przekaz pozostał. Powia-
dano po latach półżartem, że Jan 
Bochenek to głowę miał, miejsce se 
wyznaczył na swoim polu i  wziął 
umarł...  

Ukochana Wisła, Ona to spra-
wiła - od wieki wieków żywicielka, 
od czasu do czasu złośliwa i  ka-

pryśna; zalewała plony by w  na-
stępnych latach użyźniając ziemię 
po trzykroć oddać - cmentarz 
przeniosła. Powiadali też najstar-
si, że obecny cmentarz, to dawniej 
dawnych żyjących tu cmentarz 
ciałopalny. Coś w  tym musi być, 
bo w  latach 60. kościelny Ware-
cki kopiąc groby często jeszcze na 
urny natrafiał. Śmiało można po-
wiedzieć że Zerzeński cmentarz to 
obraz żyjących dawniej w  naszej 
okolicy - od Błot, Zagoźdźia (do 

czasu powstania parafii w  Rado-
ści), Kaczego Dołu, Lasa, Zastowa, 
a też w części Wawra - namacalna 
historia.

Autorzy portalu „Zerzeńskie Klimaty” 
na podstawie ustnych relacji:

• Marianny Kowalskiej z d. Pawlak 
ur. 1896 r.

• Pawła Kowalskiego s. Stanisława 
i Agnieszki Majewskiej ur. 1890 r.

• Stanisława Chmielewskiego ur. 
1925 r. s. Filipa i Anny z d. Paw-

lak.  - wnuczka darczyńcy Jana 
i Agnieszki Chmielewskich .

• Leokadii Bochenek Filipowicz 
ur. 1917 r. c. Łukasza i  Anastazji 
z Pawlaków -

• prawnuczki darczyńcy Jana Bo-
chenka i Agnieszki z Rogowskich .

• Franciszka Gawryszewskiego 
ur.1886 r. s. Jakuba i Apolonii z d. 
Pątek.

Jako darczyńcy ziemi pod cmentarz 
wspominana była rodz. Prokosińskich.

ZERZEŃ. Wspomnienie wielkiej powodzi roku 1884.

Kurjer Warszawski nr 174b z 25 czerwca 1884.

ciąg dalszy ze strony 6
Opaska natomiast jest betonowym 
umocnieniem budowanym równo-
legle do brzegu w celu jego ochro-
ny. Na niektórych odcinkach, np. 
powyżej i poniżej Warszawy, regu-
lacja Wisły ograniczyła się tylko do 
wybudowania wałów przeciwpo-
wodziowych. W  ten sposób unie-
możliwiono rzece naturalny proces 
meandrowania i rozlewania w ob-
rębie szerokiej doliny w Warszawie 
i jej okolicy. 

Jak było nadmienione, ostat-
nia „duża woda” przechodzi-
ła przez Warszawę i  jej okolicę 
w  roku 2010. Fala kulminacyjna 
niosła za sobą duże ryzyko prze-
rwania wałów, co mogłoby się wią-
zać z katastrofą o nieznanej dotąd 
skali. W ostatnich latach mieliśmy 
jednak do czynienia raczej z prob-
lemem niedoboru wody niż z  jej 
nadmiarem. Może to tworzyć nie-
co złudne poczucie, że kolejne lata 
powinny być w miarę bezpieczne. 

Niestety „suchy rok” nigdy nie 
gwarantuje, że kolejny nie będzie 
tym, który znów przyniesie kata-
strofalne wezbrania, dlatego waż-
ne jest, by szczególnie mieszkańcy 
zagrożonych obszarów zapoznali 
się z  materiałami informującymi 
o  niebezpieczeństwach i  sposo-
bach postępowania w  przypadku 
realnego zagrożenia. Dotyczą one 
wszelkich spraw związanych z mo-
gącymi zaistnieć sytuacjami, od-
nosząc się także do takich kwestii 
jak ubezpieczenia przed ewentual-
nymi następstwami zdarzeń. Nie-
koniecznie musi się to odnosić do 
kataklizmów, ale także do często 
występujących w czasie przepływu 
wielkich wód zwykłych podtopień. 
Materiały te są dostępne z  reguły 
w  siedzibach urzędów gminnych 
i  dzielnicowych, a  nadto na stro-
nach internetowych rozmaitych 
instytucji związanych z  samorzą-
dem, zarządzaniem kryzysowym, 
meteorologią, zarządzaniem i  go-
spodarką wodną, itp. Należy je 
poznać i oby nie trzeba było z nich 
korzystać.

Adam Ciećwierz
 
 

Powódź w latach 80. XIX wieku.

1949 Jeziorko Borkowskie Teklinek między opłotkami ul. Borków na drugim 
planie Kresy Borkowskie i ul Juhasów, zbiór prywatny.
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Ta kraina to jeden z  ogólno-
europejskich korytarzy migracji 
ptaków. Odbywając wędrówkę 
wzdłuż brzegu należy pamiętać, 
że wiosną powinniśmy zachowy-
wać się szczególnie cicho - jest 
to bowiem okres lęgowy ptaków. 
Ewentualne opuszczenie gniazda 
rodzica (np. wypłoszonego przez 
nieostrożnego turystę) to ryzyko 
przegrzania lub wychłodzenia jaj 
i utraty lęgu.

Trasę wędrówki krajoznaw-
czej warto zacząć od południowej 
granicy Warszawy, którą wyznacza   
ul. Podstołeczna. Można nią do-
trzeć aż do tonącego w  zieleni 
Instytutu i  Sanktuarium Ojców 
Szenstackich. Stamtąd, kierując 
się ścieżkami na zachód, dotrzecie 
na skraj rezerwatu „Wyspy Zawa-
dowskie”. Pamiętajcie, że wstęp do 
rezerwatu jest zakazany, a  poru-
szanie się nawet po widocznych 
ścieżkach i przedeptach jest wykro-
czeniem. Nie wolno też wchodzić 
do wody, pływać, przebywać na 
wyspach, palić ognisk czy wypro-
wadzać psów. Rezerwat obejmuje 
także część brzegową, którą pora-
stają rośliny tworzące łęgi4. Do-
minują tu wierzby i majestatyczne 
topole, ale też olsza szara, wiązy 
i  klony jesionolistne. Wszystkie 
wysokie drzewa przerastają pnącza 
wikliny, podrosty drzew, inwazyj-
na nawłoć oraz rośliny zielne. Na 
stromych skarpach nabrzeżnych 
gniazdują jaskółki brzegówki. 
W skład rezerwatu wchodzą też ła-
chy, wyspy i kępy, gdzie bezpiecz-
ne schronienie znajdują zwierzęta 
wypierane z  brzegów rzeki. Tu 
gniazduje lub przelatuje wiele z ok. 
120 gatunków ptaków, w tym obję-
te ścisłą ochrona gatunkową rybi-
twy rzeczne i rybitwy białoczelne, 
a spośród gatunków zagrożonych: 
zimorodki, bączki, dzięcioły czar-
ne oraz derkacze. Obfitość poży-
wienia zapewniają przybrzeżne 
namuły5. Łęgowe lasy są także 
domem dla bobrów, wydr, wielu 
gatunków płazów, gadów i  owa-
dów (np. paź królowej), a  koryto 
rzeki siedliskiem ryb (m.in. sum 
europejski). Na skraju rezerwatu 
Wyspy Zawadowskie znajduje się 
punkt widokowy. Z  tego miejsca, 
o  każdej porze roku, rozpościera 
się urokliwy widok na drugi brzeg 
i  Kępę Zawadowską. Tu dobrze 
widać dlaczego Wisła jest rzeką 
roztokową.

Im dłużej mieszkam w Waw-
rze, tym bardziej doceniam za-
lety lokalizacji naszej dzielnicy. 
Wschodnią część Wawra zajmują 
tereny leśne, o  których piszemy 
regularnie i  z  uporem. Do tego 
wydania Gazety przygotowali-
śmy materiał o  terenach poło-
żonych między Wałem Miedze-
szyńskim, a brzegiem Wisły, czyli 
o tak zwanym Międzywalu, które 
ciągnie się około 10 km wzdłuż 
nurtu rzeki. To pewnego rodzaju 
„spacerownik” zawierający opisy 
naturalnej przyrody i  miejsc za-
gospodarowanych przez ludzi. 

 
Wisła to jedna z  ostatnich 

wielkich rzek Europy, która zacho-
wała się w  tak naturalnym stanie. 
Ma charakter rzeki roztopowej1. 
W  okresie wezbrań roztopowych 
czy opadowych2 tereny Międzywa-
la w  jej górnym biegu zamieniają 
się w poldery magazynujące wodę 
przed wpłynięciem rzeki do cen-
trum miasta. Tam koryto się zwęża 
a dno obniża, co wynika częściowo 
ze sztucznej regulacji i  ochrony 
przeciwpowodziowej jak i  z  bu-
dowy geologicznej doliny Wisły. 
W przeszłości, rzeka przeciskająca 
się przez to wąskie gardło często 
zmieniała swój nurt. Jeszcze w XVI 
w. obecne Zakole Wawerskie nale-
żało do wielkiego meandra Wisły 
w obrębie tarasu zalewowego, a Sa-
ska Kępa była wyspą. W 1825 roku 
prawy brzeg rzeki przekroczył linię 
wału Miedzeszyńskiego w  rejonie 
ul. Jeziorowej (pewnie stąd ta na-
zwa), czyli ponad 500 m od obec-
nej linii brzegowej! 

W całym pasie nadwiślańskim, 
pośród łach, ławic i rzecznych kęp3 
gniazdują unikalne gatunki ptaków, 
rosną lasy łęgowe a  także rzadkie 
gatunki roślin, To nierzadko tere-
ny bagienne, z dziką i zmienną po 
każdym kolejnym wezbraniu linią 
brzegową. Z jednej strony - w cza-
sach dominacji człowieka nad 
przyrodą, mnogością uregulowań 
administracyjnych i  inżynierskich 
- pozostawienie Wisły w stanie na-
turalnym to niesłychane przeocze-
nie! „Przeoczenie” które stanowi 
obecnie ogromną wartość przy-
rodniczą. Koryto Wisły oraz tereny 
Międzywala pomiędzy Dęblinem 
a  Płockiem objęte są od pewnego 
czasu ochroną w ramach sieci eko-
logicznej Natura 2000 pod nazwą 
„Dolina środkowej Wisły”. 

Ruszając dalej w  dół rzeki 
pełnymi zakrętów i  wilgotnych 
wykrotów wąskimi przedeptami, 
warto wschłuchać się w  odgłosy 
przyrody. 300 metrów od brzegu 
nietrudno niestety dostrzec zabu-
dowy nowych osiedli. Przed groźbą 
wezbrań i powodzi6 z trudem chro-
nią je: wysoki brzeg i wały ziemne. 
Np. w  2001 roku woda poważnie 
zagroziła osiedlu przy ul. Ogórko-
wej. Sytuacja powtórzyła się maju 
2010. Tym razem fala wezbraniowa 
podpłynęła na kilkanaście metrów 
od skrajnego domu. Mieszkańcy 
samodzielnie podwyższali wały 
i umacniali je workami z piaskiem.

Nadwiślańska 
wyprawa krajoznawcza 

Kolejny etap wędrówki (2,5 
km od startu) to okolice nowego 
mostu Południowej Obwodnicy 
Warszawy. Budowa przeprawy 
odcisnęła silne piętno na lokal-
nym ekosystemie. Za jakiś czas 
przyroda zapewne się odrodzi, ale 
teraz przedstawia smutny widok. 
Mijając plażę nudystów, następnie 
czynną piaskarnię - traficie wprost 
na najbardziej rozreklamowane 
miejsce naszego wybrzeża: Plażę 
Romantyczną. Jej oficjalne otwar-
cie nastąpiło w  czerwcu 2016r. 
Zagospodarowanie tej okolicy 
było możliwe gdyż jest to jedna 
z  niewielu działek należących do 

Skarbu Państwa (wsparcia udzie-
liło m.st. Warszawa). Z  każdym 
rokiem przybywa na plaży atrakcji: 
powstają urządzenia do sportów 
plażowych, stoiska gastronomicz-
ne i  wypożyczalnia kajaków, or-
ganizowane są pikniki, festiwale, 
seanse kina letniego i  spływy ka-
jakowe. Obok czynny jest parking. 
Przez całe wakacje w soboty i nie-
dziele z  Plaży Romantycznej kur-
suje prom Wawer-Wilanów. Może 
się w nim zmieścić do 12 osób z ro-
werami, psami, wózkami. 

Niestety obecnie Plaża jest 
niedostępna. Trwa umacnia-

ciąg dalszy na stronie 9

Gołębie w locie nad “Falą”. Fot. ............................

Szpaler drzew na ul. Zabawnej. Fot ..............................

WISŁA. Wawerskie Międzywale.



9lipiec / sierpień 2021 PRZEZ OSIEDLA

ciąg dalszy ze strony 8
nie brzegu, przebudowa te-
renu. Mijają kolejne termi-
ny zakończenia prac. 

Plaża latem tętni gwarem, jed-
nak jesienni czy zimowi spacero-
wicze też nie będą żałować mogąc 
obserwować zbierające się do od-
lotów ptaki, mieniącą się kolorami 
roślinność, nasłuchiwać odgłosów 
dzięciołów, a  także obserwować 
wylewy rzeki. 

Dojazd na plażę utrudnia wą-
ska i kręta (ok 1,5 km) droga pro-
wadząca od Wału Miedzeszyńskie-
go. Można ten odcinek pokonać 
piechotą wysiadając z autobusu na 
przystanku Strzygłowska 02. Na 
początku ul. Rychnowskiej można 
podczas tego spaceru podziwiać 
pomniki przyrody: dąb szypuł-
kowy „Wielki Wojtek” (wysokość: 
30,5 m, obwód 6,78 m) oraz sku-
pisko trzech dębów szypułkowych, 
z których najwyższy ma 25 m wy-
sokości i 7,16 m w obwodzie.

Plaża Romantyczna jest po-
łożona na terenach zagrożonych 
wezbraniami, ale nie tylko. Zaob-
serwowano, że podpory nowego 
mostu zmieniły bieg nurtu rzeki, co 
prawdopodobnie zwiększyło erozję 
brzegu, z  którego odpływa prom 
i woduje się kajaki. Wcześniej Pla-
ża Romantyczna była w  znacznej 
mierze plażą trawiastą, więc erozję 
brzegu mogło również spowodo-
wać zasypanie jej tonami piasku. 
A  może przyczyną jest wydobycie 
piasku z dna Wisły? Zapewne nie-
zbędne okaże się budowanie umoc-
nień. Tak uwidoczniają się skutki 
ingerencji człowieka w naturę. 

Ruszając dalej w  kierunku 
centrum Warszawy zwrócicie uwa-
gę, że brzeg stopniowo się obni-
ża. Od strony cywilizacji wyrasta 
szeroki - miejscami na ponad 20 
metrów - wał przeciwpowodziowy, 
po którego koronie biegnie ścieżka 
rowerowa, a  po zewnętrznej, bez-
piecznej stronie sześciopasmowa 

arteria - Wał Miedzeszyński. Od 
tego miejsca zmienia się szata ro-
ślinna - miejsce gęstego lasu łęgo-
wego zastępują ogromne, pojedyn-
cze topole, powykręcane wierzby, 
pokrzywione drzewa, krzewiaste 
zarośla wiklin i rdestowca, łany na-
włoci, łąki, małe rozlewiska, kanały 
i  łacha Stara Wisła. Zdecydowana 
większość Miedzywala to tereny 
prywatne, tworzące mozaikę kilku-
set małych działek. Niektóre z nich 
mają tylko 1 metr szerokości i ciąg-
ną się od Wału do brzegu rzeki.

Mijając rodzinne ogródki 
działkowe „Miedzeszyn” i nieczyn-
ny obiekt do którego prowadzi Dro-
ga Golfowa, powoli dotrzecie do 
najszerszego (ok. 900m) miejsca na 
Miedzywalu zwanym, ze względu 
na swój kształt, „Kępą Wieloryb”. 
To kolejne mocno akcentowane 
w wydawnictwach i przewodnikach 
krajobrazowych szczególne miej-
sce, które w okresie lęgowym należy 
eksplorować w ciszy. To bodaj jedy-
ny obszar Warszawy gdzie gniaz-
dują będące na granicy wymarcia 
(jedna lub dwie) pary bielików, któ-
re zresztą orłami nie są. Wokół ich 
gniazd wyznaczono w  promieniu 
500 m ochronę strefową w okresie 
lęgowym (w  pozostałych miesią-
cach 200 m). Jesienią i  zimą bieli-
ki można obserwować wśród stad 
mew i kormoranów. 

Innym niezwykle rzadkim, 
a  obecnym na Kępie Wielorybiej 
ptakiem jest bocian czarny, bar-
dzo stroniący od miejsc zamiesz-
kałych przez człowieka, żerujący 
w  starorzeczach i  płyciznach. Jego 
obecność to sensacja przyrodnicza. 
Spotkacie tu również bobry, wydry 
oraz mnóstwo gatunków płazów 
i owadów. Warto dotrzeć do punktu 
widokowego na rozległą panoramę 
lewego brzegu - na piaszczyste ławi-
ce, mosty i dalekie centrum. 

Nad samym brzegiem Wi-
sły napotkacie dziką plażę (Pla-
ża Leśna), na której mieszkańcy 
osiedla Las zainwestowali w kosze, 
proste ławki, boisko do siatkówki 
plażowej. Wszystkie te sprzęty ze 
względu na coroczne wezbrania są 
drewniane i nie są trwale związane 
z gruntem. Niestety nie tylko woda 
niszczy tę społeczną pracę.

Dalej Międzywale zwęża się. 
W  pobliżu mostu Siekierkowskie-
go dzierżawią teren: Warszawski 
Klub Wodniaków i Przystań SUM 
dla wędkarzy. Oba ośrodki prze-
znaczone są dla klubowiczów, choć 
- jak mnie zapewniono - spacero-
wiczów nie przeganiają. W  okre-
sach podwyższonych stanów wody 
nie miniemy tych klubów idąc 
brzegiem rzeki, gdyż ogrodzenia 
terenu dochodzą do samej wody. 
Tam kończy się nasza dziesięcioki-
lometrowa wędrówka.

Międzywale to teren niezwy-
kle cenny przyrodniczo. Leży jed-
nak niemal w  sercu dwumiliono-
wego miasta, które rozwijając się, 
wytwarza presję aglomeracyjną. 
Planiści miejscy i samorządy win-
ny szukać sposobów, aby planując 
tereny rekreacji i wytyczając szlaki 
czy drogi rowerowe, uwzględniać 

ochronę ekosystemu, zabezpie-
czeń przeciwpowodziowych oraz 
uszanować stosunki własnościo-
we gruntu. To istotne przeszkody 
w  zagospodarowaniu terenu pod 
kątem użytkowym. 

Warto ochronić cenny ob-
szar Międzywala przed ekspansją 
człowieka. Szanujmy skarby, które 
mamy w  zasięgu ręki. W  naszym 
myśleniu o  przyrodzie pomagają 
zwłaszcza takie wędrówki. Niekie-
dy wystarczy czegoś zaniechać....

Andrzej Tomaszczyk 
na podstawie rozmów z Iwoną 

Zwolińską - Kierownikiem Działu 
Wisła, oraz Janem Piotrowskim 
- pełnomocnikiem Prezydenta 

Warszawy do spraw Wisły.

Wiele szczegółów, a  zwłaszcza mapa 
„Kępy Wieloryb” pochodzą z wydaw-
nictw Wisła Warszawska oraz od Za-
rządu Zieleni m.st. Warszawa.

Przypisy:
1. Rzeka roztokowa czyli płynąca wielo-
ma nurtami w jednym korycie.
2. Wezbranie to wysoka woda spowo-
dowana roztopami czy opadami.
3. Kępy to wyspy wystające z nurtu rze-
ki, które porastają drzewa, krzewy, zioła 
i trawy.
4. Lasy łęgowe to lasy rosnące nad rze-
kami i  potokami, w  zasięgu wód wez-
braniowych. Charakterystyczne dla 
łęgów są m.in.: olcha, topola, wierzba, 
wiąz, jesion, dąb oraz wikliny i zioła jak 
podagrycznik, kostrzewa olbrzymia, 
pokrzywa, wiązówka błotna, bluszczyk 
kurdybanek.
5. Namuły to drobne cząstki gleby 
niesione przez płynącą wodę, które 
osadzają się na dnie lub terenach przy-
brzeżnych.
6. Powódź to woda, która sieje zniszcze-
nia w  dobytku i  śmierć lub obrażenia 
wśród ludzi.

Prom w Porcie.

Drugi brzeg Wisły z punktu widokowego na skraju Rezerwatu

Budowa umocnień brzegowych wzdłuż Plaży Romantycznej.

Plaża Leśna - w zamyśle dzika i naturalna - to w pewnym sensie alternatywa dla Plaży Romantycznej. 
Jest od początku administrowana przez radnych pobliskiego osiedla Las. To całkiem spory teren o niepod-
ważalnych walorach przyrodniczych, na którym wygospodarowano m.in. miejsce na boisko do siatkówki 
- oczywiście plażowej. Jak tam dotrzeć? Odwiedźcie stronę Leśna Plaża nad Wisłą w osiedlu Las na Facebo-
oku, tam dowiecie się wszystkiego. Plaża, jak i ścieżki do niej prowadzące to świetne miejsce do spacerów 
i obserwacji ptactwa wodnego.

Plaża Leśna to idealne miej-
sce na naładowanie akumulato-
rów, chwilę kontemplacji i  wy-
ciszenia. Tylko widok kominów 
elektrociepłowni Siekierki i przę-
seł mostu Siekierkowskiego zdra-
dzają bliskość aglomeracji.

Piękna plaża, a  jeszcze pięk-
niejsi ludzie, którzy z  własnej 
woli przyjeżdżają i  dbają o  nią. 
Miło patrzeć na efekty pracy spo-
łeczności lokalnej, która buduje 
ławki i  stoły, organizuje boisko, 
dba o porządek tego miejsca.

Robert Mostowski
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KACZY DÓŁ - MIĘDZYLESIE
(Ciebie nie zabiją... 22.

dnia w obozie w komorze gazowej. 
Zginęła w  tym dniu moja dalsza 
rodzina około 20 osób. Dodaję, że 
ja także byłem przeznaczony na za-
gładę, gdyż musiałem się rozebrać 
do naga i  [ocalałem] tylko dzięki 
temu, że mój znajomy z  Grodzi-
ska Allerfrant, który pracował już 
dłuższy czas w Treblince, zauważył 
mnie i  powiedział komendantowi 
Zalewskiemu, że ja mogę się przy-
dać do roboty. Komendant zgodził 
się na tę prośbę i  w  ten sposób 
uniknąłem śmierci. Jak wspomnia-
łem - Zalewski był komendantem, 
to znaczy był wyznaczony przez 
Niemców jako przełożony nad 
więźniami obozowymi tzw. Älteste 
der Juden. W dniu 2 sierpnia 1943 
r. brałem udział w  powstaniu Ży-
dów w obozie. W czasie zamiesza-
nia i strzelaniny uciekłem do lasu.
(…) Protokół po odczytaniu pod-
pisano. Świadek/Rojzman Berek / 
Sędzia /Wiktorski Teodozy/ Proto-
kólant /Cygańska Maria/”1. Nieco 
więcej Berek dopowiedział pięć 
lat później: „Z  całego transportu 
zostało nas tylko 25 osób przezna-
czonych do noszenia ubrań. Reszta 
poszła do gazu (…). Obsłużyliśmy 
tego dnia trzy transporty. Następ-
nego dnia znów pracowałem przy 
ubraniach. Przede mną kupa ła-
chów, a niemal na wierzchu widzę 
rajtuzy mego dziecka. Nie mogę się 
ruszyć, nie mam siły unieść ręki, 
skamieniałem. Nawet po ciosie, 
jaki wymierzył mi dozorujący pra-
cę Niemiec, nie drgnąłem. Gdyby 

Strzelano do niej nawet. Kula prze-
biła dokumenty i  banknoty, a  za-
trzymała się na monetach. Wiele 
lat później Jadwiga Bogucka nie 
chciała, aby Teresa Steiner wystą-
piła dla niej o  tytuł Sprawiedliwej 
Wśród Narodów Świata. Prosiła 
też, aby nie ujawniać jej roli w oca-
leniu Teresy, ale przypisywać to 
matce Marii Smolińskiej, wtedy już 
zmarłej. Obawiała się tego, z czym 
spotykała się Stefania Bąkowska. 
Sam Berek w  rozmowie z  Git-
tą Sereny nie ujawnił tożsamości 
swoich międzyleskich przyjaciół 
i opiekunów, a jako miejsce schro-
nienia i  stałego pobytu wymienił 
Otwock3. Berek Rojzman w  1965 
roku zeznawał w procesie esesma-
nów z  Treblinki. Dwukrotnie był 
świadkiem na procesach w Dussel-
dorfie. Mówił o nich: „- Jak jecha-
łem pierwszy raz do Dusseldorfu, 
to myślałem tylko o jednym: wziąć 
granat i rzucić tam na sali i zginąć 
razem z  nimi. Miałbym pewność, 
że zostali ukarani. Ale to tylko 
marzenia, nie miałem granatu. 
Toteż gdy pojechałem drugi raz, 
wszystko było tak samo.(…) Szy-
kanowali mnie i innych świadków. 
Bronią tych swoich morderców”4. 
Na cmentarzu przy ul. Okopowej 
na granitowej płycie nagrobnej 
Berka Rojzmana widnieją tak-
że imiona jego bliskich, których 
pozostawił w  Treblince. Każdego 
roku w Dzień Zaduszny płoną tam 
znicze. 

Późnym wieczorem 6 listopada 
1943 r. Adam Łapiński (1889) idą-
cy do córki skierował się ku furtce 
do willi Diana na Wiśniowej Gó-
rze przy ul. Głównej nr 5. Za sobą 
usłyszał głos: - No, to mamy siód-
mego. Elegancki mężczyzna z tecz-

ką, który nagle wyłonił się z mro-
ku, rzekł to do kogoś, kto akurat 
wyszedł z  sieni domu. Wprowa-
dzili Łapińskiego do środka. Jego 
córka Leokadia Kowalska (1918), 
gosposia u właściciela Diany Józefa 
Kopczyńskiego, była w  posuniętej 
ciąży. – Siódmy miesiąc - uściśla. – 
Oni przyszli, jak było już ciemno, 
gdzieś tak między dziewiętnastą 
a dwudziestą. Było ich z dziesięciu. 
Paru to nawet eleganckich. Chy-
ba z  dziesięciu – poprawia. – Nie 
wiem dokładnie, bo się kręcili. 
Wychodzili i  przychodzili. Przy-
prowadzali tych Żydów z  oficyny 
i  z  drewnianego letniaka – mówi. 
Przybysze zajęli mieszkanie Józefa 
Kopczyńskiego na parterze. Spraw-
dzali dokumenty. Najpierw wszyst-
kich osób przebywających w willi. 
I  wpisy w  książce meldunkowej. 
Kilkunastoletnia Wanda Staro-
brzyńska mieszkająca w  budynku 
drewnianym, która zaszła wówczas 
do Diany, została – jak mówi - po-
sądzona, że jest Żydówką. Dopiero 
wyjaśnienia dwóch starszych osób 
uwolniły ją od podejrzenia. Jed-
nak Starobrzyńska nie pamięta ich 
nazwisk, ani nie pamiętają o  tym 
incydencie Leokadia Kowalska 
i Adam Łapiński. Następnie przy-
bysze sprowadzili osoby miesz-
kające w  parterowej murowanej 
oficynie i  w  budynku drewnia-
nym. Wszyscy byli konfrontowa-
ni z  mieszkańcami willi, których 
pytano, skąd znają przedstawianą 
osobę, i  czy jest to Żyd/Żydów-
ka, czy Polak/Polka. W  oficynie 
mieszkali - jak pamięta Kowalska 
- profesor Ostróżko, italianista ze 
Lwowa z synem, kobieta o krótkim 
nazwisku obcobrzmiącym z  lite-
rą er, razem z synem, oraz starsza 

Cd.
Zygmunt Bąkowski (1911) był 

członkiem Robotniczego Klubu 
Sportowego „Skoda” – Okęcie, od 
1929 r. występował w  bokserskiej 
reprezentacji Polski i  kilkakrot-
nie zdobył mistrzostwo Warszawy 
w wadze lekkiej. Razem ze Stefanią 
(1911) poznali Berka Rojzmana na 
zabawie sportowców klubu „Sko-
da” na Okęciu. Berek sportowcem 
był z  zamiłowania, a  z  zawodu 
rzeźnikiem. Potężny mężczyzna 
około dwa metry wzrostu, do tego 
z  sumiastym wąsem, zawiesistym 
lokiem bujnej czupryny nad czo-
łem i szerokim ujmującym uśmie-
chem. Odznaczał się niezwykłą siłą 
fizyczną. Podczas klubowej zabawy 
i  następnych spotkań zaprzyjaźnił 
się z  Bąkowskim. Podczas okupa-
cji trafił do warszawskiego getta. 
Wraz z rodziną uciekł. W „Proto-
kole przesłuchania świadka” z  19 
października 1964 r. zeznał: „Po 
ucieczce z getta warszawskiego do 
Białej Rawskiej zostałem około 2 
listopada 1942 r. osadzony w obo-
zie w Treblince wraz z rodziną.(…) 
Przybyłem do obozu wraz z rodzi-
ną, tzn. z ojcem Dawidem Lejbem 
Rojzmanem, 3 siostrami: Perla 
Mirla z  męża Bresler z  trzyletnią 
córką i mężem Majerem Breslerem, 
Ita Raca Rojzman, Sala Rojzman 
wraz z  braćmi: Abram, Herszel, 
Mojżesz oraz żoną moją Itą i  2 – 
letnim synkiem Szulimem. Cała 
ta moja rodzina została ode mnie 
odłączona i  zginęła tego samego 

nie kolega…. Byłem 9 miesięcy. 
Widziałem ich wszystkich. Nie 
wiem już, co było najgorsze, kto 
najokrutniejszy.(…) Chciałam 
uciekać. Codziennie była śmierć.
(…) Jak powiedziałem, chciałem 
uciekać, ale Rakowski mówi, że 
można by powstanie…Wystarczy 
nas pięćdziesięciu z  bronią. Broń 
kupował dla nas doktor Różycki, 
ale ktoś zauważył, że ma pienią-
dze.(…) Dopiero za trzecim razem 
udało się nam użyć broni”2. 

U  Bąkowskich Kalman Taj-
gman nie pozostał długo. Po ja-
kimś czasie wyjechał do Otwocka 
i tam ukrył się u swoich przyjaciół. 
Po wojnie wyjechał do Izraela. Be-
rek Rojzman wychodził z  domu 
tylko głęboką nocą. Korzystał 
wtedy z  otaczającego dom ogro-
du, trzymał się miejsc osłoniętych 
drzewami i  krzewami. Mimo to 
którejś nocy z  okna nowo zbu-
dowanego domu w  sąsiedztwie 
dostrzegła go Jadwiga Bogucka 
(1920). Obserwowała go później 
wielokrotnie i  domyśliła się - jak 
mówi - kim jest nocny spacero-
wicz. Domyśliła się tym łatwiej, że 
u  niej samej przebywała Tereska 
z  getta. Na chwile szczególnego 
zagrożenia podczas obław i  najść 
żandarmskich, Berek miał przy-
gotowaną kryjówkę w  piwnicy. 
Razem z  Zygmuntem Bąkowskim 
pogłębili niszę w  ścianie powstałą 
po wyjęciu cegieł. Miała dwa me-
try długości, pół metra wysokości 
i głębokości. W sam raz dla Berka 
w  pozycji leżącej. Zasłonięta była 
wiszącą na zawiasach, uchylaną do 
góry półką z  paru przyklejonymi 
do niej sprzętami. Druga, mniejsza 
nisza pozostała w piwnicy po Taj-
gmanie. Tę kryła przyścienna szaf-
ka, też na zawiasach, lecz odchyla-
na na bok jak drzwi. W  tej niszy 
trzeba było jednak tkwić w postaci 
skulonej z kolanami pod brodą. 

 Zygmunt Bąkowski zginął 
w  1944 r. na ulicy Kawczej na 
Pradze w  pobliżu dawnego kibu-
cu na Grochowie. Trwały jeszcze 
działania wojenne i został trafiony 
odłamkiem pocisku. Stefania zaj-
mowała się handlem, a  Berek go-
spodarstwem i  dziećmi – dwójką 
synów Zygmunta: starszym Zbysz-
kiem i młodszym Jurkiem. Później 
niańczył też wnuki Stefanii, dla 
których pozostał do końca życia 
„najbardziej ukochanym dziadziu-
siem”. Bąkowska po wojnie spot-
kała się z  cichym ostracyzmem. 

Stefania Bąkowska Zygmunt Bąkowski

Berek Rojzman z przybraną rodziną. Obok siedzi Stefania, 
za nimi jej syn Zbyszek z wnuczką Grażyną i Guciem.
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przechowywało się nie siedem, 
ale dziewięć osób. Wśród zabitych 
utkwili jej w  pamięci chłopiec 
w wieku około szesnastu lat z oj-
cem i matką, dziewczynka mająca 
około 17 lat i  jedna mała dziew-
czynka. Widywała ich wcześniej. 
Wskazanie dwu ostatnich ofiar 
pokrywa się z zachowanymi w pa-
mięci Adama Łapińskiego głosa-
mi dziewczynek. Mogłoby to tak-
że tłumaczyć rozbieżność co do 
imion dziewczęcych zapamięta-
nych przez Łapińskiego i  Kowal-
ską. Niezgodności te nie zmieniają 
jednak zasadniczego obrazu tego, 
co stało się w Dianie.

Wanda Starobrzyńska zacho-
wała w pamięci jeszcze jedno wy-
darzenie z  tamtego czasu, nieco 
tylko późniejsze. Przed świętami 
Bożego Narodzenia była razem 
z  matką na Dworcu Wschodnim 
na Pradze. Rozpoznała jednego ze 
sprawców. – Mamo - szepnęła do 
matki – To on! Ma nasze rękawicz-
ki i szalik. Matka burknęła wtedy – 
Cicho! Odwróć się! Patrz w drugą 
stronę i udawaj, że go nie widzisz. 
Te rękawiczki i szalik mama Wan-
dy wieczorami robiła na drutach. 
Kiedy przerywała pracę, kładła je 
razem z  kłębkami wełny i  druta-
mi pod lampą. Zawsze w jednym 
i tym samym miejscu. Tak pamię-

kobieta o  nieznanym nazwisku. 
Inaczej zapamiętała te osoby Wan-
da Starobrzyńska. Twierdzi z  całą 
pewnością, że byli to: profesor Rajs 
z matką, żoną i dwoma synami. Po-
czątkowo zamieszkali oni u Adama 
Łapińskiego w należącym do niego 
drewnianym budynku dla letni-
ków na Wiśniowej Górze. Przed 
zimą przenieśli się jednak do mu-
rowanej oficyny u  Kopczyńskiego 
i  byli wpisani do książki meldun-
kowej. Dwie osoby nie posiadające 
zameldowania sprowadzono z bu-
dynku drewnianego, w  którym 
zamieszkiwała też Maria Staro-
brzyńska z  kilkunastoletnią Wan-
dą. Według Leokadii Kowalskiej 
dwie niezameldowane osoby była 
to babcia z  wnuczką pochodzące 
z  Przemyśla. Dziewczynce przy-
pisuje się różne imiona. Leokadia 
nazywa ją Basią, a Adam Łapiński 
mówi o Danusi. Zdawałoby się, że 
nazwiska tych dwu osob powinna 
znać Wanda Starobrzyńska, jako 
że mieszkała z nimi w tym samym 
budynku. Jednak ta nie wspomina 
o  nich w  rozmowie, choć chęt-
nie mówi o  innej rodzinie, która 
mieszkała tam wcześniej. Janina 
i  Paweł Filipowiczowie z  dwoma 
córkami po niezbyt długim poby-
cie wyjechali, po czym - jak mówi 
Starobrzyńska - nigdy więcej się 
już nie pojawili. Zastrzega przy 
tym, że może to być nazwisko tzw. 
okupacyjne, czyli fałszywe. W  re-
lacjach brak wzmianki o  tym, by 
na konfrontację do willi była spro-
wadzona Maria Starobrzyńska. 
Zabrakło również profesora Raj-
sa – jak nazywa go Wanda Staro-
brzyńska – albo profesora Ostróżki 
- jak mówi o nim Leokadia Kowal-
ska. Można przypuszczać, że była 
to jedna i ta sama osoba. Ostróżko 
około pół roku wcześniej - według 
Kowalskiej – został zastrzelony 
przez Niemców przy ul. 11 Listo-
pada. Wanda Starobrzyńska mówi 
o  zabiciu przez Niemców profe-
sora Rajsa. To, jak wieść o śmierci 
profesora przyjęła starsza z kobiet 
zamieszkujących w  oficynie, do-
brze zapamiętała Kowalska: - Jej 
rozpacz poruszyła wszystkich. Do 
końca widzieliśmy w jej oczach łzy. 
Płakała bez końca. Adam Łapiński 
jest przekonany, że słowa - No, to 
mamy siódmego – jakie usłyszał za 
plecami otwierając furtkę, odno-
siły się właśnie do Ostróżki/Rajsa, 
i  że to na niego czekali przybysze 
nie wiedząc, że ubiegli ich Niemcy. 
Licząc cztery osoby, jakie zastali 
w  oficynie i  dwie sprowadzonego 
z  budynku drewnianego, byłby to 
właśnie ten „siódmy”. Niejasność 
wprowadzają tu inne relacje. Wan-
da Starobrzyńska twierdzi, jakoby 

widziała listę, na której figurowało 
czternaście nazwisk. Z  kolei we-
dług mieszkającej w  pobliżu Ha-
liny Piekarskiej, u  Kopczyńskiego 
przechowywano dziewięć osób. 
Jednak słowa „No, to mamy siód-
mego” padły. Adamowi Łapińskie-
mu przybysze zabrali dokument 
tożsamości obiecując, że odeślą 
go po dwóch tygodniach. Odesłali 
pocztą.

Kiedy podczas sprawdzania 
tożsamości mieszkańców oficyny 
okazało się, że są Żydami, jeden 
z  przybyszy powiedział do Józefa 
Kopczyńskiego: - Trzeba było mieć 
nosa, jak się takich przyjmuje – za-
pamiętała Kowalska. Dodaje przy 
tym - Kopczyński na takie rzeczy 
bardzo uważał. Kiedy jedna z  lo-
katorek powróciwszy skądś, zapy-
tała go - Czy tu ktoś pytał o mnie? 
– natychmiast wymówił jej miesz-
kanie. Była Żydówką. Jakiś czas 
mieszkała później u  Nagrabskich 
przy Głównej 3 – mówi Kowalska. 
Także Wanda Starobrzyńska pa-
mięta, że po rozpoznaniu Żydów 
któryś z przybyszy odezwał się do 
Kopczyńskiego słowami: - Ty, ło-
buzie, pierwszy powinieneś dostać 
w łeb. Po zakończeniu konfrontacji 
mieszkańcy Diany, za wyjątkiem 
właściciela i  jego gosposi, zosta-
li zamknięci na piętrze. Leokadia 

Kowalska zachowała w  pamięci 
starszą kobietę z  oficyny: - Wal-
czyła do końca. Nie dała się zawlec 
do piwnicy. – Pokaleczyła twarz 
zbira – wtrąca Adam Łapiński. – 
Wepchnęli ją do łazienki, tam za-
strzelili – mówi Kowalska. Także 
Wanda Starobrzyńska zapamiętała 
tę scenę, choć nieco inaczej. – Roz-
paczliwy opór stawiała starsza pani 
Rajsowa. Zabili ją w łazience. Tam 
się schroniła podczas szamotaniny 
na korytarzu. Pozostałych i  dzieci 
zabijali w  piwnicy. Adam Łapiń-
ski zamknięty na piętrze, słyszał 
dobiegające go z  piwnicy prośby 
i  krzyki dziewczynek – jak mówi 
– używając liczby mnogiej. Po tym 
– według Starobrzyńskiej – Ko-
walska musiała smażyć jajecznicę 
na kolację. A zabici w piwnicy byli 
nago – dodaje. 

Sprawcy opuścili Dianę oko-
ło piątej rano i poszli w kierunku 
stacji. Nieśli walizki – widziała 
z okna Kowalska. To samo z okna 
na piętrze widział Adam Łapiński. 
Ciała zostały zakopane naprzeciw-
ko Diany na placu Sztukowskich 
za drogą – wedle relacji Haliny 
Piekarskiej. Była przy tym. Jej frag-
mentaryczna relacja jest po części 
sprzeczna z  poprzednimi. Piekar-
ska twierdzi, że w  Dianie i  pozo-
stałych dwu budynkach łącznie 

ta to Wanda. Wtedy na Dworcu 
Wschodnim rozpoznany sprawca 
z Diany miał te właśnie rękawiczki 
i szalik spod lampy. Wanda Staro-
brzyńska twierdzi, że nie mogła się 
mylić. Wzór był wyjątkowy i cha-
rakterystyczny.

O  Dianie rozmawiałem mię-
dzy innymi ze Stanisławem Macie-
jewskim (1925) , nieźle obeznanym 
z podskórnym życiem miejscowo-
ści. Zadałem mu pytanie, na które 
uprzednio nikt nie potrafił (albo 
nie chciał) odpowiedzieć: –Jak to 
możliwe, aby przyjezdni, obcy, 
nieznani, mieli tak dokładne roz-
poznanie sytuacji, topografii, per-
sonaliów? Ten spojrzał na mnie 
z lekkim politowaniem. – Przecież 
to proste. Jak tutaj była robota, to 
wszystko, co trzeba szło do Miń-
ska. I na odwrót tak samo – odparł. 
C.d.n.

Bogdan Birnbaum
Wiktor Kulerski

Przypisy:
1.Z dokumentów Berka Rojzmana.
2.Barbara Herman, Oni byli 
w  Treblince, w: Fołks Sztyme, 14 
listopada 1970 nr 46/3978.
3. Gitta Sereny. W stronę ciemnoś-
ci…, dz. cyt. str. 160 i 212.
4. Barbara Herman, Oni byli 
w Treblince, dz. cyt.

Willa “Diana”. Stan z 1973 r. (fot. Andrzej Głowacki). 
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Podziękowania i zaproszenia
FALENICA. Sezon na koncerty plenerowe.

W  czerwcu 2021 r. rozpoczął 
się dwudziesty sezon koncertów 
plenerowych Falenickiego To-
warzystwa Kulturalnego. Jestem 
dumna, że tradycja falenickich 
koncertów trwa już tak długo. 
Dziękując sponsorom, chciałabym 
przede wszystkim docenić pracę 
społeczną - czas, wysiłek i  troskę 
- poświęcone przez licznych wo-
lontariuszy. Gale, koncerty, Parady 
Niepodległości i  inne inicjatywy 
kulturalne podejmowane od 2002 
r. przez FTK zostały pięknie opi-
sane i  ozdobione setkami zdjęć 
w albumie pt. „Między dźwiękiem 
a  obrazem” właśnie wydanym 
z okazji jubileuszu. Tamże znalazło 
się miejsce na listę sponsorów i po-
dziękowania dla nich.

Z  długiej listy firm i  osób, 
które w  różny sposób wspiera-
ły działalność naszego Towarzy-
stwa, na szczególną wdzięczność 
zasługuje zasobna Spółdzielnia 
Handlowa „Fala”. To najstarsze 
przedsiębiorstwo falenickie, które 
wyrosło na potężną firmę handlo-
wą oferującą szeroki asortyment 
towarów dostępnych w wielu skle-
pach w naszym osiedlu i nie tylko. 

Prosperuje doskonale pod wielo-
letnim kierownictwem prezesa Je-
rzego Woszczyka. Firma ta hojnie 
wspiera liczne w  naszym osiedlu 
festyny, spotkania, święta szkoły 
- zapewnia napoje i  słodycze na 
poczęstunki serwowane podczas 
koncertów, pokrywa część kosztów 
przygotowania tradycyjnej gro-
chówki dla uczestników listopa-
dowych Parad. Hojnie wsparła też 
wydatki Towarzystwa w  obecnym 
roku jubileuszowym.

Przeniesienie koncertów let-
nich na teren parkingu przed Kul-
turoteką nie było sprawą łatwą. 
W przykościelnym ogrodzie, który 
w miarę upływu lat stawał się co-
raz ładniejszy i  bardziej zaciszny, 
publiczność miała lepsze warunki 
do słuchania muzyki i podziwiania 
wystaw malarstwa, rzeźby, foto-
grafii. O  ile oczywiście nie padał 
deszcz zmuszający wszystkich do 
przemieszczenia się do wnętrza 
kościoła NSPJ. Obecnie przynaj-
mniej artyści mają komfort wy-
stępowania pod dachem, na pro-
fesjonalnej scenie z  zapleczem. 
Publiczność zajmuje miejsca na 
płycie parkingu, dużo obszerniej-

szego niż sala Kulturoteki. Muzyki 
można również słuchać spacerując 
wokół tak powstałej plenerowej 
widowni, co szczególnie ważne dla 
rodziców z małymi dziećmi. Wiel-
kim mankamentem nowego miej-
sca jest natomiast męczący i ośle-
piający blask zachodzącego słońca 
oraz otwarty charakter przestrzeni. 
Wiatr i zimno szczególnie dały się 
we znaki słuchaczom podczas Gali 
13 czerwca b.r. Niektórzy zrejtero-
wali w  obawie przed przeziębie-
niem. Przed kaprysami pogody 

mógłby publiczność ochronić np. 
namiot (musiałby być naprawdę 
ogromny), a  tymczasem trzeba 
trzymać dystans, co wymaga luź-
nego rozstawienia krzeseł. 

Nam organizatorom - zależy 
na licznej i  zadowolonej publicz-
ności. Przy niewielkich środkach 
finansowych z dotacji, pozyskanie 
dobrych artystów jest prawdziwą 
sztuką. Ich występy zawdzięczamy 
szerokim znajomościom w świecie 
muzyki prezeski FTK Agnieszki 
Kurowskiej -Janeckiej. Niech żału-

je kto nie był, bo program czerw-
cowej Gali Dwudziestolecia był 
bardzo atrakcyjny. Zgodnie z  tra-
dycją znalazły się w nim arie z oper 
i  najciekawsze utwory muzyki fil-
mowej. Kolejne koncerty (25 lipca 
oraz 8 i  21 sierpnia) będą miały 
charakter bardziej monotematycz-
ny. Obszerne informacje o ich pro-
gramach można znaleźć na stronie 
internetowej FTK. Wystarczy wpi-
sać w przeglądarce www: „Faleni-
ckie Towarzystwo Kulturalne”!

Barbara Wizimirska

Coś dla ciała, coś dla ducha...
FALENICA. Osiedlowe pikniki.

20 czerwca, po długim pan-
demicznym zamknięciu, radni 
Osiedla Falenica wspólnie z miesz-
kańcami zorganizowali na placu 
przed Kulturoteką tzw. Dzień Są-
siada. Dotychczas letnie spotkania 
odbywały się przy ul. Młodej. Tym 
razem postanowiono rozszerzyć 
formułę o  tzw. wyprzedaż gara-
żową i  promocję książek. Zapro-
szono m.in. Agnieszką Kowalską 
prezentującą „Subiektywny prze-
wodnik po linii Otwockiej” włas-
nego autorstwa, Paulinę Płatkow-
ską – pisarkę, autorkę książek (nie 
tylko) dla dzieci, Barbarę Galińską 
- artystkę autorkę licznych dzieł 
kaligraficznych. Zaproszenie przy-
jął także Artur Dawidziuk, Nadleś-
niczy z Celestynowa.

Niezastąpieni w  organizacji 
imprezy okazali się uczniowie SP 
124. Jak zwykle nie zabrakło też 
wolontariuszy wawerskiego Hospi-
cjum Domowego im. C. Saunders 
serwujących doskonałą lemoniadę 
z  lodem i  prowadzących zbiórkę 
pieniędzy na cele statutowe. Wiel-
ką atrakcją cieszyła się wata cu-
krowa oraz koordynowane przez 

animatorów falenickiej filii WCK 
malowanie dziecięcych buziek 
i  plakatów. Zasługę w  organizacji 
festynu ponoszą lokalne podmio-
ty gospodarcze. Firma ogrodnicza 
Cetus dostarczyła prąd i  wodę. 
W  tym upalnym dniu deszczow-
nica była wybawieniem. (Mogłoby 
być jeszcze lepiej gdybyśmy do-
czekali się fontanny, która miała 
być wybudowana w 2020 r.) Spół-
dzielnia WSH Fala przybyła na od-
siecz z kiełbaskami z grilla. Mimo 
upału stoisko cieszyło się sporym 
wzięciem (wszystko za darmo). 
Nie zawiodły lokalne cukiernie: 
Andrzeja Kozaka i  Justyny Woch. 
Naczynia jednorazowe zapewniła 
firma PAK-FAL. Bardzo mocno 
włączyła się w  organizacje restau-
racja Stara Kuźnia, stamtąd pocho-
dziły: nagłośnienie, parasole, stoli-
ki, krzesła i... golonka na zimno. 

Była to okazja do spotkania 
nowych i  „starych” sąsiadów, po-
rozmawiania o miejscu, w którym 
mieszkamy i nie tylko o tym… Po 
raz kolejny falenickie zjednoczone 
siły sąsiedzkie dowiodły, że spraw-
dzają się w  akcjach społecznych, 

umiejętnie wykorzystując wspar-
cie finansowe i rzeczowe oferowa-
ne przez lokalne firmy i Centrum 
Komunikacji Społecznej. 

Podobny pomysł przyświecał 
inicjatorom pikniku edukacyjnego 
„CYBER-WAWER”. Organizator - 
Biblioteka Publiczna w  dzielnicy 
Wawer - sięgając po środki z  ini-
cjatywy lokalnej dokonała publicz-
nej prezentacji zaprzyjaźnionych 
z  naszą dzielnicą (i  w  większości 
mających na jej terenie swoje sie-
dziby) instytutów badawczych 
i naukowych o znaczeniu ogólno-
polskim m.in.: Instytut Elektro-
techniki z  Międzylesia, Instytut 
Łączności z  siedzibą w  Miedze-
szynie, Narodowe Centrum Badań 
Jądrowych z  pobliskiego Świerku 
oraz koncern ABB zajmujący się 
robotyką i mieszczący się na tere-
nie dawnej fabryki inż. Kazimierza 
Szpotańskiego w  Międzylesiu. Te 
instytucje zaprezentowały na pik-
niku działające eksponaty, filmy, 
pogadanki. 

W  trakcie imprezy zaprezen-
towano pierwsze warsztaty z  za-
kupionymi w  ramach Budżetu 
Obywatelskiego narzędziami do 
prowadzenia zajęć z programowa-
nia tj. - robotami i grami do nauki 

programowania, matami eduka-
cyjnymi i akcesoriami. Można było 
testować różne ozoboty, roboty 
Photon i  Lego a  także obejrzeć 
w akcji drukarkę 3D lub maszynę 
do nadruku na koszulkach metodą 
sublimacji. 

Bibliotece Publicznej zależy 
na popularyzacji w  wawerskich 
szkołach i  instytucjach kultury 
nowych technologii. Według za-
pewnień organizatorów od sierp-
nia w różnych punktach dzielnicy 

ruszą warsztaty dla dzieci, które 
od września będą kontynuowane 
w szkołach. A jeśli będzie zaintere-
sowanie, przeprowadzone zostaną 
warsztaty z myślenia algorytmicz-
nego dla dorosłych. 

Oto jak Falenica wykorzystuje 
dostępne narzędzia do integracji 
lokalnej. Miejmy nadzieję, że za 
naszym przykładem pójdą i  inne 
społeczności. Służymy radą. 

Andrzej Tomaszczyk

W trakcie koncertu na scenie letniej kulturoteki

Watę cukrową każdy kręcił sobie sam

Fot. Z. Wizimirski

Fot. A. Tomaszczyk
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Od samego początku (czyli od 
marca br.) protestu mieszkańców 
ul. Tawułkowej przeciwko zapro-
ponowanym przez wawerskich 
urzędników niesprawiedliwym 
projektem przebudowy naszej uli-
cy, nie byliśmy w  stanie w  żaden 
sposób uzyskać informacji doty-
czących szczegółowych kosztów 
realizacji tej inwestycji. Zarówno 
w  ramach kolejnych posiedzeń 
Komisji Rozwoju jak i  składanych 
przez nas wniosków o  udzielenie 
informacji publicznej byliśmy od-
syłani na strony internetowe m. st. 
Warszawy. Niezrażeni - poszliśmy 
wskazanym tropem. Jakie było 
nasze zdziwienie, kiedy w  opar-
ciu o  sprawozdania z  wykonania 
budżetu m.st. Warszawy za lata 
2019 i  2020 okazało się, że prze-
budowa ul. Tawułkowej i  Liliowej 
miała wg wstępnych założeń do 
budżetu kosztować niespełna 2,1 
mln zł. Niezwłocznie zestawiliśmy 
koszt przebudowy z innymi inwe-
stycjami drogowymi planowanymi 
i realizowanymi na terenie Wawra 
i  okazało się, że koszt budowy  
1 km naszej ulicy ma być najtańszy 

na tle innych projektów pomimo 
podobnych założeń projektowo-
-wykonawczych. 

Przedstawiliśmy nasze wąt-
pliwości w  trakcie omawiania te-
matu przebudowy ul. Tawułkowej 
w  dniu 9 czerwca na sesji Rady 
Dzielnicy Wawer. W  trakcie tej 
sesji, przytłaczającą większością 
głosów (17 głosów za, 3 wstrzymu-
jące, 1 radny nie głosował) Rada 
Dzielnicy przyjęła stanowisko 
w  sprawie uwzględnienia przez 
Zarząd Dzielnicy postulatów stro-
ny społecznej przy projektowaniu 
ul. Tawułkowej. Skutkiem m.in. 
tego głosowania otrzymaliśmy 
szczegółowe wyliczenia kosztów 
budowy ul. Tawułkowej i Liliowej.

Z  przesłanego dokumentu 
wynika, że koszt całej inwestycji 
ma wynieść nie 2,1 mln zł, lecz 
7,1 mln zł i  to bez uwzględnie-
nia kosztów zakładanych wy-
właszczeń (patrz Tabela 2). Tym 
samym, pisząc wprost, manko 
na projekcie wynosi obecnie już  
5 mln i  zapewne to nie koniec, 
jeśli w  grę wchodzą także koszty 
odszkodowań w  ramach proce-

sów cywilnych, koszty odbudowy 
infrastruktury (płotów, przyłączy 
energetycznych itp.) a także wspo-
mnianych wywłaszczeń. 

Wyliczenia te wskazują w na-
szym odczuciu na możliwość 
naruszenia dyscypliny finansów 
publicznych przez Dzielnicę Wa-
wer oraz m.st. Warszawa, jeżeli nie 
w  obecnym roku, to w  kolejnych 
latach chyba, że Dzielnica wyasyg-
nuje ze swojego budżetu brakujące 
środki. Ale skąd one? To przecież 
ponad 2,5 krotne niedoszacowanie 
budżetu inwestycji, bez kosztów 
odszkodowań czy wywłaszczeń!

My, mieszkańcy ul. Tawułko-
wej, przyglądając się działaniom 
urzędników w  sprawie projektu 
przebudowy naszej ulicy, odno-
simy coraz większe wrażenie, że 
władze Dzielnicy stosują technikę 
jak najszybszego uruchamiania 
inwestycji zapisując niedoszaco-
wany budżet, a  dopiero w  trakcie 
inwestycji go urealniając. Z  tego 
może wynikać dotychczasowa ol-
brzymia niechęć urzędników do 
jakichkolwiek ustępstw na rzecz 
zgłaszanych przez mieszkańców 

postulatów. Każda zmiana mogła-
by obnażyć nie tylko zaniedbania 
w  sferze założeń projektowych 
(w  ramach posiedzeń Komisji 
Rozwoju mieszkańcy oraz radni 
wskazali na rażące błędy w doku-
mentacji tej inwestycji), lecz także 
w sferze dyscypliny finansów pub-
licznych.

Widząc tak znaczące niedo-
szacowanie przebudowy ul. Tawuł-
kowej i Liliowej zwróciliśmy się do 
Urzędu o  udostępnienie nam ta-
kich samych szczegółowych kosz-
tów dot. innych inwestycji w dziel-
nicy Wawer. Pomimo dokładnego 
wskazania o co wnioskujemy w od-
powiedzi na nasze wnioski o udo-
stępnienie informacji publicznej 

INWESTYCJA. Koszty przebudowy ul. Tawułkowej wzrosły już ponad 2,5 krotnie i zapewne to nie koniec niespodzianek.

Jak Zarząd drogę projektował...

otrzymaliśmy preliminarze inwe-
stycji wawerskich czyli dokumenty, 
o które nie wnioskowaliśmy i które 
w żaden sposób nie obrazują kosz-
tów ww. inwestycji. W  przypadku 
ul. Celulozy gmina przyznała, że 
dokumentacja projektowa nie zo-
stała odebrana, prace projektowe 
wstrzymane, a Zarząd odstąpił od 
umowy z  winy projektanta. Tym 
samym wykonanie przebudowy ul. 
Celulozy nie będzie zrealizowane 
w  zapowiadanym przez dzielnicę 
harmonogramie, co tylko potwier-
dza stawianą przez nas tezę szyb-
kiego uruchamiania inwestycji 
z założeniem, że jakoś to będzie.

Adam Baran
Nazwa ulicy

Całkowity 
zaplanowany 
koszt (PLN 

netto)

Długość 
planowanej 
inwestycji 

(km)

Zakres inwestycji
Uśredniony koszt 

budowy 1 km 
drogi (PLN netto)

Celulozy 3 475 397 zł 1,6 Budowa drogi 5-6m, chodnika, oświetlenia, 
odwodnienia 2 172 123 zł

Tawułkowa 
i Liliowa 2 100 000 zł 2 Budowa drogi 5-6m, chodnika, oświetlenia, 

odwodnienia, przystanków autobusowych 1 050 000 zł

Trzykrotki 
i Bylicowa 6 500 000 zł 1,7 Budowa drogi 6m, chodnika 2m, oświetlenia, 

odwodnienia 3 823 529 zł

Kwiatów 
Polskich 2 800 000 zł 0,45 Budowa drogi 5-6m, chodnika, odwodnienia, 

przebudowa oświetlenia 6 222 222 zł

Nazwa ulicy Uśredniony koszt budowy 1 km 
drogi (PLN netto)

Tawułkowa 3 409 699 zł

Liliowa 3 692 566 zł

Suma: 7 102 265 zł

Tabela 1. Planowane koszty wybranych inwestycji drogowych w dzielnicy Wawer. 
Źródło: Załącznik dzielnicowy do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na rok 2019 i 2020. 

Tabela 2. Kosztorys inwestycji ul. Tawułkowej i Liliowej 
uzyskany w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej

Kontenery do wymiany

Osiem kontenerów tworzą-
cych jedną całość stoi przy ul. 
Lucer ny 110 od 1995 roku. W rze-
czywistości kontenery są jeszcze 
starsze, bo zostały nabyte przez 
sadulski samorząd 3 lata wcześniej, 
ale stały w  innej lokalizacji. Do 
dnia dzisiejszego obiekt ten sta-
nowi siedzibę Rady Osiedla Sadul. 
Tutaj też odbywają się poszczegól-
ne wybory powszechne. 

W pierwszych latach funkcjo-
nowania kontenery były regularnie 
remontowane. W 1996 rok do kon-
tenerów doprowadzono wodę po-
przez wykonanie wierconej studni 
i zamontowanie pompy. Zamonto-
wano też kraty w oknach. W 1997 
roku wykonano niwelację terenu, 
posadzono ozdobne krzewy, wy-
konano chodnik, wyremontowano 
drzwi. Kilka lat później tuż obok 
urządzono ogródek jordanowski. 

Kontenery, delikatnie rzecz 
ujmując, swoją świetność mają już 
jednak dawno za sobą, a po ogród-

ku jordanowskim dawno już nie 
ma śladu (cały teren jest mocno 
zachwaszczony). W środku hydro-
for jest już od dawna niesprawny, 
co wyłączyło z użytkowania toale-
tę, a  linoleum na posadzce nieco 
się lepi. 

Mieszkańcy zwracają uwagę 
już od dawna na to, że należałoby 
ten obiekt gruntownie wyremon-
tować lub wymienić na nowy, tym 
bardziej, że stoi w  tak reprezen-
tacyjnym miejscu. Dzielnicowi 
włodarze proponowali dotychczas 
jednak tylko likwidację kontene-
rów, bez pomysłu na to gdzie mie-
liby się wtedy spotykać i głosować 
mieszkańcy osiedla. 

INFRASTRUKTURA. Nieprzystające do współczesności warunki w siedzibie Rady Osiedla Sadul.

Ulica Tawułkowa Fot. Rafał Czerwonka

RAFAŁ CZERWONKA
RADNY DZIELNICY WAWER
r.czerwonka@gazetawawerska.pl

Kontenerowa siedziba Rady Osiedla Sadul przy ul. Lucerny 110
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Kolejne ogrodzenie w Mazowieckim Parku Krajobrazowym
INTERWENCJA. O nielegalnych wycinkach lasów i przyszłości prywatnych terenów leśnych w Warszawie.

Minęły dwa lata od opisania 
przez nas sprawy nielegalnego 
muru i wycinek bez zezwoleń przy 
Al. Dzieci Polskich w  okolicy ul. 
Kociszewskich w  Wiśniowej Gó-
rze. Sprawą zajął się Powiatowy 
Inspektor Nadzoru Budowlanego 
(PINB), który we wrześniu 2019 r. 
przeprowadził kontrolę, a w lutym 
br. informował, że „postępowanie 
jest w toku”. 

Tymczasem na drugim końcu 
ul. Kociszewskich powstało kolej-
ne ogrodzenie na prywatnym te-
renie leśnym, wchodzące w obszar 
Mazowieckiego Parku Krajobrazo-
wego. Widoczne są również ślady 
wycinek drzew oraz podszytu. Na 
prośbę Stowarzyszenia Razem dla 

Wawra (SRdW) działce przyjrzały 
się Lasy Miejskie, które są odpo-
wiedzialne za nadzór nad lasa-
mi prywatnymi. Po rozpoznaniu 
sprawy potwierdziły, że poprzez 
budowę trwałego betonowego 
ogrodzenia doszło do naruszenia 
prawa. W związku z tym przekaza-
no sprawę do Regionalnej Dyrek-
cji Lasów Państwowych (RDLP), 
która w  takim przypadku może 
nałożyć opłatę za nielegalne wy-
łączenie gruntu z  produkcji leś-
nej. Zawiadomiono również PINB 
w  związku podejrzewaną samo-
wolą budowlaną. Takie sprawy są 
więc rozpatrywane dwutorowo, bo 
dotyczą obszarów regulowanych 
przez dwie ustawy: o  ochronie 
gruntów rolnych i  leśnych (zaj-
muję się tym RDLP) oraz prawa 
budowlanego (PINB). Natomiast 
po potwierdzeniu wycięcia kilku-
nastu drzew, Lasy Miejskie złożyły 
zawiadomienie na policję o popeł-
nieniu wykroczenia.

Kontrowersje wokół 
własności prywatnej

Z doświadczenia SRdW wyni-
ka, że takie sprawy wzbudzają kon-
trowersje. Z  jednej strony mamy 
do czynienia z  nielegalnymi dzia-
łaniami i  uszczuplaniem zasobów 
leśnych, z  drugiej ze znacznym 
ograniczeniem w  dysponowaniu 
swoją działką. Trzeba jednak pa-
miętać, że prawo własności nie 
ma charakteru absolutnego. Art. 
31 Konstytucji RP dopuszcza sto-
sowanie ustawowych ograniczeń 
w  zakresie korzystania z  wolności 
i  praw m.in. gdy jest to podykto-
wane ochroną środowiska. Doty-
czy to wszystkich, zarówno tych, 
którzy chcieliby na działce leśnej 
wybudować dom, jak i tych którzy 
np. czują się pokrzywdzeni plani-
stycznym ustanowieniem na ich 
działce zabudowy jednorodzinnej 
skutkującym brakiem możliwości 
zawarcia lukratywnej transakcji 
sprzedaży z deweloperem.

Las nie może czekać
Sytuacje takie, jak na dwóch 

krańcach ul. Kociszewskich będą 
się powtarzać w  Wawrze dopóki 
miasto nie zajmie się ostatecznym 
uregulowaniem kwestii leśnych 
gruntów prywatnych. Już w marcu 
br. klub radnych Razem dla Wawra 
złożył projekt stanowiska Rady 
Dzielnicy w  sprawie opracowania 
strategii dla prywatnych grun-
tów leśnych, której celem będzie 
zarówno przypieczętowanie ich 
statusu w  planach miejscowych, 
jak i  wyjście naprzeciw interesom 
właścicieli, np. poprzez umożliwie-
nie wykupu takich działek przez 
miasto. Nie chodzi oczywiście 
o nagłe zadysponowanie setek mi-
lionów z  budżetu samorządu, ale 

klubu Razem dla Wawra został 
skierowany w  marcu przez Radę 
Dzielnicy do dalszego procedo-
wania we właściwych komisjach, 
np. połączym posiedzeniu Komisji 
Ochrony Środowiska i Krajobrazu 
oraz Komisji Rozwoju właściwej 
w  sprawach planowania prze-
strzennego. Najbliższe posiedzenie 
tej pierwszej komisji zaplanowa-
ne jest na 28 lipca br., a  jednym 
z  punktów porządku obrad jest 
właśnie dyskusja nad projek-
tem przedmiotowego stanowiska 
w sprawie lasów.

Pozostaje więc przyglądać się 
zarówno działaniom miasta mają-
cym na celu kompleksowe rozwią-
zanie problemu lasów prywatnych 
w Warszawie, jak i organom, które 
doraźnie interweniują w przypad-
ku łamania prawa.

o zaprogramowanie całego procesu 
w  wieloletniej perspektywie, trak-
tując takie wydatki jako inwestycję 
w dobrostan mieszkańców. Pomysł 
Razem dla Wawra nie spotkał się 
z  aprobatą radnych Koalicji Oby-
watelskiej oraz Zarządu Dzielnicy. 
Ze strony przewodniczącego Rady 
Dzielnicy Michała Żebrowskiego 
padły nawet oskarżenia o  próbę 
nałożenia kolejnych „kajdan” na 
obywateli. Wiceburmistrz Łukasz 
Jeziorski grzmiał natomiast by „nie 
ustanawiać władztwa nad cudzą 
rzeczą”.

Czy politycy Platformy Oby-
watelskiej nie wiedzą, że te „kajda-
ny” i  „władztwo” już są nałożone 
na właścicieli przez Konstytucję, 
ustawę Prawo Budowlane oraz 
ustawę o  ochronie gruntów rol-
nych i leśnych? Projekt stanowiska 

JAN ANDRZEJEWSKI
j.andrzejewski@gazetawawerska.pl

Lokalizacja nowego ogodzenia w Mazowieckim Parku Krajobrazowym
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Fot. Open Street Map
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PRZYRODA. Co można spotkać w wawerskich lasach?

Wiele złego narobiła fałszywa 
informacja podana ostatnio przez 
nadleśnictwo Dojlidy, jakoby po na-
szych lasach przechadzał się śmier-
cionośny chrząszcz. Chodziło o olei-
cę fioletową (zwaną też „krówką”), 
która broni się przed drapieżnikami 
wydzielając kroplę trującej substan-
cji - kantarydyny. Nadleśnictwo pod 
naporem krytyki naukowców szybko 
zmodyfikowało swój wpis, uściślając, 
że oleica nikogo tą trucizną nie ata-
kuje, oraz że pojedynczy chrząszcz 
wytwarza dawkę niegroźną dla czło-
wieka, a toksyna działa dopiero wte-
dy kiedy się ją połknie albo wetrze 
do oka. Niestety media zdążyły już 
sensację roztrąbić więc jest obawa, 
że pojawi się fala niechęci do wszyst-
kich większych chrząszczy i  obawa 
przed wchodzeniem do lasu. Chcę 
więc rozwiać te obawy.

Tak się składa, że słynnej oleicy 
nigdy w  naszym lesie nie widzia-
łam, za to spotykałam inne piękne, 
a niekiedy bardzo cenne i chronione 
chrząszcze. 

Zacznę od miłej niespodzianki, 
która przydarzyła mi się ostatnio: ten 

złocisty klejnot (fot. 1) to kwietnica 
okazała. Należy do tej samej rodzi-
ny co czczony w Egipcie skarabeusz. 
To owad ściśle związany ze starymi, 
prześwietlonymi zagajnikami pełny-
mi dziuplastych drzew. W lasach na-
stawionych na produkcję drewna jest 
takich miejsc mało dlatego chrząszcz 
musiał zostać objęty ochroną. U nas 
w  Mazowieckimi Parku Krajobra-
zowym, a w szczególności w Rezer-
wacie Las Sobieskiego jeszcze się 
trochę takich miejsc uchowało, więc 

jest szansa na spotkanie także z naj-
rzadszymi amatorami starych dziu-
pli: pachnicą dębową i koziorogiem 
dęboszem a  nawet z  najokazalszym 
polskim chrząszczem jelonkiem ro-
gaczem, którego kilka lat temu za-
obserwowano w Sulejówku. Oprócz 
tych najwrażliwszych gatunków, 
które są pod ochroną, mamy jeszcze 
dużo okazałych, urodziwych i  częś-
ciej spotykanych chrząszczy: szyb-
kiego jak błyskawica biegacza fiole-
towego (fot. 2), rohatyńca z  rogiem 

jak nosorożec (fot. 3) i  pięknego, 
choć groźnego dla drzew wałkarza 
lipczyka (fot. 4).

Najpospolitszym naszym 
chrząszczem jest bez wątpienia żuk 
leśny (fot. 5). To o niego najbardziej 
się boję w  związku z  fobiczną aferą 
wokół oleicy fioletowej bo ma ten 
sam ciemnogranatowy kolor, choć 
zupełnie inne zwyczaje. Bardzo zac-
ne stworzenie z tego żuka. Odżywia 
się martwymi szczątkami roślin, 
a gniazda buduje kopiąc tunele i za-
grzebując tam pożywienia dla swo-
ich młodych. Dzięki temu pomaga 
w  procesie powstawania gleby, a  że 
jest bardzo liczny to jego pomoc ma 
naprawdę duże znaczenie. Schwy-

tany broni się rozkładając nogi na 
wszystkie strony żeby trudniej go 
było połknąć i  w  tej pozie widzicie 
go na zdjęciu. Oprócz tego wydaje 
też odstraszające dźwięki, które dla 
nas brzmią jak ledwie słyszalne trza-
skanie, ale na mniejszych drapieżni-
kach zapewne robią wrażenie. Żad-
nej trucizny nie wytwarza i  nawet 
leśnicy go bardzo lubią. Mniejszego 
i  kolorowego drobiazgu są jeszcze 
dziesiątki gatunków - nic tylko cho-
dzić i podziwiać bez obaw, bo nasze 
europejskie lasy, zwłaszcza te su-
che, gdzie nie ma kleszczy, to jedne 
z  najbezpieczniejszych i  najzdrow-
szych miejsc na planecie. 

Dorota Wrońska

Leśne chrząszcze są piękne i niegroźne

Fot. 1 Kwietnica okazała

Kino wróciło do Anina
W piątek 9 lipca wystartowało 

Kino Letnie Uniq, czyli cykl sean-
sów filmowych, realizowanych na 
terenach zielonych wokół klubu 
sportowego Uniq Fight Club.

Zorganizowanie kina ple-
nerowego w  miejscu gdzie daw-
niej mieściło się kino “Wrzos” od 
dawna było marzeniem fighte-
rów z Uniqu. Wielu mieszkańców 
Wawra, w  tym właśnie miejscu 
po raz pierwszy zetknęło się z ki-
nematografią i  do dziś wspomi-
na pierwsze w  życiu seanse. Kino 

Letnie Uniq jest więc wspaniałym 
nawiązaniem do lokalnej historii 
i  dziedzictwa kulturowego naszej 
dzielnicy. 

Filmy są wyświetlane w każdy 
piątek o godz. 21:00, a każdy seans 
będzie poprzedzać krótka prelek-
cja zaproszonego gościa.

W  trakcie seansów otwarta 
pozostaje strefy grilla zorganizo-
wana przez Cafe Uniqalna.

WSTĘP WOLNY! Zaprasza-
my serdecznie!

Łukasz Paczuski

Nadchodzący repertuar:

 ■ 30.07 - 21:00 Carte Blanche 
(2015) reż. Jacek Lusiński

 ■ 06.08 - 21:00 Lato w Prowansji 
(2014) reż. Rose Bosch

 ■ 13.08 - 21:00 Fighter (2010) 
reż. David O. Russell

Projekt jest współfinansowa-
ny przez Dzielnicę Wawer m. st. 
Warszawy.

ROZRYWKA. Filmy można także oglądać pod chmurką.

Fot. D.Wrońska

Fot. 2 Biegacz fioletowy Fot. Wikimedia Commons

Fot. 3 Rohatyniec
Fot. Pixabay

Fot. 4 Wałkarz lipczyk Fot. Wikimedia Commons

Fot. 5 Żuk leśny
Fot. D.Wrońska
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Walne zebranie 2021
Dnia 12.06.2021 r. odbyło się 

walne zebranie sprawozdawczo-
-wyborcze OSP Radość. Podczas 
zebrania Zarząd OSP zdał spra-
wozdanie ze swej pięcioletniej ka-
dencji. Do największych sukcesów 
zarządu należy: 

 ■ Pozyskanie średniego samocho-
du ratowniczo-gaśniczego GBA 
2/17 Renault Midliner M210;

 ■ Przeszkolenie licznego grona 
druhów z  zakresu kursu pod-
stawowego, kursów dowódczych 
i medycznych;

 ■ Doposażenie posiadanych po-
jazdów w sprzęt w tym m. in. ra-
townictwa drogowego, ratowni-
ctwa medycznego, ratownictwa 
wodnego i przeciwpowodziowe-
go oraz zakup środków ochrony 
indywidualnej dla druhów.

 ■ Gruntowny remont nowych ko-
szar.

 ■ Wykonanie remontu dachu na 
części garażowej starego i nowe-
go budynku.

Zebranie wyłoniło nowy skład 
Zarządu OSP Radość na 4-letnią 
kadencję. Skład zarządu 2021-2025:

 ■ Prezes Janusz Borkowski 
 ■ Wiceprezes Piotr Grzegorz  
Mądrach

 ■ Naczelnik Tomasz Jan  
Borkowski 

 ■ Zastępca naczelnika Adam 
Sasin 

 ■ Skarbnik Marcin Sołtysiak 
 ■ Sekretarz Stanisław Rybicki 
 ■ Gospodarz Mariusz Gałązka 
 ■ Kronikarz Dariusz Gawryk 
 ■ Członek zarządu Waldemar 
Gąsowski 

Całemu zarządowi życzymy 
sukcesów i  owocnej pracy! Oby 
OSP Radość wciąż się rozwijała 
i podnosiła swój potencjał bojowy, 
by móc efektywniej służyć naszej 
lokalnej społeczności. 

Burze i ulewy
Koniec wiosny i początek lata 

to bardzo pracowity okres dla 
straży pożarnej na terenie m. st. 
Warszawy. W czerwcu gwałtowne 
burze i intensywne opady deszczu 
spowodowały lokalne podtopie-
nia, zerwanie linii energetycznych, 
czy też obalanie drzew. Przez wiele 
dni na terenie Warszawy panował 
II stopień zagrożenia meteorolo-
gicznego. Strażacy z  OSP Radość 
interweniowali podczas nawałni-
cy która przeszła przez Warszawę 
12 czerwca. 12 czerwca Strażacy 
z  Ochotniczej Straży Pożarnej 
w  Radości zostali zadysponowa-
ni do dwóch zdarzeń o  podobnej 
charakterystyce. Działania pole-
gały na usuwaniu konarów drzew 
opartych lub wiszących na liniach 
energetycznych niskiego napięcia. 
W  obu przypadkach usuwanie 
skutków wiatrołomu przebiegały 

sprawnie w  asyście kolegów z  po-
gotowia energetycznego.

Trudniejsze zadanie spoczy-
wało na strażakach z  OSP Stara 
Miłosna którzy zostali zadyspo-
nowani do zdarzeń na terenie po-
łudniowej obwodnicy Warszawy 
która to po ulewnych deszczach 
została zalana i częściowo nieprze-
jezdna. Działania strażaków ochot-
ników polegał w  pierwszej kolej-
ności na zabezpieczeniu miejsca 
zdarzenia, co było bardzo trudne 
w związku z dużymi prędkościami 
nadjeżdżających samochodów. Na-
stępnie strażacy przepompowywali 
wodę do sztucznych zbiorników 
wodnych zlokalizowanych przy 
węźle patriotów. 

24 czerwca przez północną 
część Warszawy przeszła nawał-
nica wskutek której nastąpiło za-
lanie dróg i  piwnic w  budynkach. 
W związku z powyższym strażacy 
z  OSP Radość zostali zadyspono-
wani do zabezpieczenia rejonu 
operacyjnego Jednostki Ratowni-
czo-Gaśniczej nr 1 które to pro-
wadzili wspólnie ze strażakami 
z  Ochotniczej Straży Pożarnej 
w  Ursusie oraz JRG z  Wyszkowa 
specjalizujące się w  ratownictwie 
wodno-nurkowym tak samo jak 
strażacy z  JRG-1. Strażacy zabez-
pieczający rejon zostali zadyspono-
wani do trzech zdarzeń. Dwa z nich 
polegały na pompowaniu wody 
z  zalanych budynków a  w  przy-
padku jednego strażacy otrzymali 

zgłoszenie o podejrzeniu utonięcia 
osoby w  kanale żerańskim. Całe 
szczęście zgłoszenie okazało się 
fałszywe. Osoba która była podej-
rzewana o  utonięcie odnalazła się 
cała i zdrowa w nieznacznej odle-
głości od miejsca gdzie pierwotnie 
łowiła ryby i  zorganizowała sobie 
„piknik”. 

Strażacy w przedszkolu
Strażacy z OSP Radość zostali 

zaproszeni na wizytę edukacyjną 
do Przedszkola nr 437 w  Warsza-
wie i  Zespołu Żłobków – Żłobek 
nr 64 w  Warszawie. Dzieci mogły 
zapoznać się z zadaniami jakie sta-
wiane są strażakom ochotnikom 

STRAŻ POŻARNA. Z notesu strażaków.

oraz wyposażeniem będącym na 
stanie jednostki. Oprócz tego stra-
żacy zorganizowali zajęcia prak-
tyczne polegające na podawaniu 
prądów wodnych do celu którym 
była piłka umieszczona na specjal-
nej podstawie oraz mały domek 
do zabawy dla dzieci. Wszyscy 
uczestnicy spotkania doskona-
le się bawili. Strażacy ochotnicy 
mają nadzieję, że za kilka lat część 
z  dzieci zasili szeregi Młodzieżo-
wej Drużyny Pożarniczej działa-
jącej przy ich jednostce, a  nawet 
w  przyszłości ramię w  ramię wy-
jadą z nimi do pożaru. Trzymajmy 
za to kciuki!

Stanisław Rybicki 

KĄCIK SATYRYCZNY

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

Wóz bojowy OSP Radość podczas zabezpieczenia rejonu operacyjnego 
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 

LIST DO REDAKCJI
Posesja TBS w  Miedzeszynie 

przy ul. Agrestowej 8 i 8A ma prob-
lem z  odbieraniem śmieci biode-
gradalnych przez firmę Lekaro. 
Towarzystwo Budownictwa Społec-
znego Warszawa Południe od we-
jścia ustawy o  segregacji śmieci na 
biodegradalne nie radzi sobie z  eg-
zekwowaniem harmonogramu ich 
wywozu. Odpady te powinny być 
wywożone raz w  tygodniu, ale od 
początku najczęściej były odbierane 
co 3 - 4 tygodnie .

 Natomiast w  maju br. już do-
szło do 5 tygodni [ 29 kwiecień do 5 
czerwca ]. Odpadki nie mieściły się 
w pojemniku i walały się na posadzce 
betonowej w  śmietniku. Przy tych 
śmieciach było stado dużych much 
tzw. ,,robacznic’’ i ogólny smród!!!!!! 
Muchy ze śmietnika wlatują przez 
okna do mieszkań !!!! W tym okresie 
Pan sprzątający posesję 2x wrzucał 
walające się odpadki do pojemnika 
śmieci zmieszanych . Czy ma tak 
wyglądać segregacja ? Po telefonie 
do naszej administracji z  pytaniem 

o odebranie śmieci była odpowiedz, 
że pismo juz poszło do Lekaro i mają 
być wywiezione w tym tygodniu ale 
to przeciągnęło się na trzy tygodnie. 
. Administracja TBS nie może wyeg-
zekwować wywózki śmieci bio wg. 
harmonogramu z  umowy a  Lekaro 
nie ponosi żadnych kar w  związku 
z niedotrzymywaniem umowy . 

Mieszkanka bloku TBS
imię i nazwisko 

do wiadomości redakcji



 18 STAŁE RUBRYKI lipiec / sierpień 2021

PRZYRODA. Co można spotkać w wawerskich lasach?

1 sierpnia 1944 r. Warszawa 
chwyciła za broń, aby samodzielnie 
wyzwolić się spod okupacji niemie-
ckiej. Tereny dzisiejszej Dzielnicy 
Wawer znalazły się wówczas poza 
obszarem powstańczych walk. Nie 
oznacza to, że nie ma jej terenie 
miejsc upamiętnionych i  jedno-
cześnie związanych z  tym wydarze-
niem. Jednym z  takich miejsc jest 
skromny pomnik postawiony na 
stoku zalesionej śródleśnej wydmy 
nazywanej przez okolicznych miesz-
kańców Górą Lotników (czasami 
nazywanej w  liczbie pojedynczej 
– Góra Lotnika). Znajduje się ona 
w najdalej na południe wysuniętym 

fragmencie terenu Dzielnicy, na po-
graniczu z  Józefowem. Nie jest to 
miejsce przypadkowe. Tutaj w  dniu 
15 sierpnia rozbił się zestrzelony 
nad Warszawą samolot bombowy 
Consolidated B-24 Liberator z  31 
Dywizjonu SAAF (Sił Powietrznych 
Południowej Afryki – dzisiejszej 
Republiki Południowej Afryki). Lot-
nicy Ci przylecieli nad Warszawę aż 
z… Włoch z  zasobnikami z  bronią 
i  amunicją dla walczących oddzia-
łów powstańczych. Niestety, z  oś-
mioosobowej załogi trzech lotników 
zginęło. Po rozbiciu samolotu zostali 
pochowani w bratniej mogile na sto-
ku wydmy noszącej dzisiaj nazwę 

Góry Lotników. Z  czasem prochy 
poległych lotników ekshumowano 
i przeniesiono na brytyjski cmentarz 
wojenny w  Krakowie. Na miejscu 
mogiły, w latach 70. ubiegłego wieku, 
weteran AK z  pobliskiego Michali-
na Bronisław Kowalski, na własny 
koszt wystawił w  miejscu dawnej 
mogiły pomnik (stojący do dzisiaj) 
upamiętniający bohaterską postawę 
lotników południowo-afrykańskich. 
Co roku 15 sierpnia, w rocznicę tego 
tragicznego wydarzenia, odbywają 
się na Górze Lotników uroczystości 
ku czci tych co polegli „za wolność 
waszą i  naszą”. Warto wziąć udział 
w tych uroczystościach. Do pomnika 
najlepiej dojść od strony Józefowa /
Michalina ul. Główną, szlakiem tu-
rystycznym zielonym ze stacji PKP 
Michalin. Od strony Aleksandrowa 
trzeba się kierować w kierunku po-
łudniowym za znakami żółtego szla-
ku turystycznego.

W  następnym numerze Gazety 
Wawerskiej przedstawię w  obszer-
nym artykule dokładnie historię lotu 
tego bombowca z zaopatrzeniem dla 
Warszawy oraz historię pomnika. 
Już teraz zachęcam do lektury tego 
artykułu.

Paweł Ajdacki

Na pomoc walczącej Warszawie

Góra Lotników - pomnik. Fot. Filip Idzikowski

Szparagi w winno-maślanej emulsji
W  naszej restauracji Jadal-

nia stawiamy na naturalne smaki 
i  zdrowe, najchętniej sezonowe 
produkty.

Teraz pora na szparagi, dlate-
go w naszej karcie możne je zna-
leźć w kilku daniach.

Najbardziej lubiane, zama-
wiane jako przekąska lub lekka 

kolacja to zielone szparagi w win-
no-maślanej emulsji z  parmeza-
nem.

Danie łatwe i  szybkie do 
przygotowania w  każdej kuchni, 
a  przede wszystkim pyszne i  ide-
alne wiosną.

Oto przepis, który na pewno 
sprawdzi się w Waszych domach.

120 g zielonych szparagów 
(5 sztuk) należy umyć i  odłamać 
sztywne końcówki. W  zielonych 
szparagach urocze jest to, że nie 
trzeba ich obierać i nigdy nie czuć 
w nich charakterystycznej szpara-
gowej goryczki.

Tak przygotowane szparagi 
blanszujemy przez 2 minuty, czyli 
wrzucamy do wrzącej, lekko oso-
lonej wody na 2 minuty. W  tym 
samym czasie na gorącą patelnię 
wrzucamy 30 g masła, szczyptę, 
soli, pieprzu i  30 ml białego, wy-
trawnego wina. Na dużym ogniu, 
dosłownie przez chwilę mieszamy, 
aby masło się roztopiło i połączyło 
z winem. Alkohol z wina odparuje 
i  powstanie aksamitna, delikatna 

emulsja. Wkładamy do niej zblan-
szowane szparagi i jeszcze przez 2 
minuty, poruszając patelnią trzy-
mamy na ogniu do uzyskania ide-
alnego smaku i chrupkości. Teraz 
to już tylko przekładamy na ta-
lerz, polewamy emulsją z patelni, 
posypujemy tartym parmezanem 
i możemy się delektować.

Nasze doznania smakowe 
wzmocni lampka białego wina, 
W  Jadalni polecamy włoskie Pi-
not Grigio lub izraelski gewu-
rztraminer Yarden. Życzymy mi-
łych chwil w kuchni, trzymamy za 
Was kciuki, aby wszystko się uda-
ło albo serdecznie zapraszamy do 
Jadalni.

W  dni powszednie czeka-
my na Was od 12.00 do 23.00, 
a w weekendy od 13.00 do 23.00.

Wszystkie informacje i rezer-
wacje pod nr tel. 533 321 281.

Zapraszamy na naszego FB / 
JadalniawMiedzylesiu.

KĄCIK KULINARNY. 

Bronisław Kowalski przy Pomniku Lotników. 
Fot. Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie
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Willa „Żenia” w Aninie
to prace rozbiórkowe, przerwane 
na chwilę w  1920 celem przysto-
sowania pozostałości budowli do 
ewentualnej obrony Warszawy. 
Dzisiejszą pamiątką po budowli 
jest rosnący dokładnie w tym miej-
scu marysiński Park Matki Mojej. 
Jeszcze wcześniej, zanim powstał 
Fort, znajdował się tu cmentarz 
ewangelicko-augsburski.

Data utworzenia osiedla Anin 
(1911) wiąże się ze zniesieniem 
ograniczeń w  pasie fortecznym 
byłej „Twierdzy Warszawa” i  likwi-
dacji ważnego jej elementu „Fortu 
Wawer”. To właśnie decyzja o likwi-
dacji Fortu umożliwiła parcelację 
części wawerskich lasów będących 
w posiadaniu rodziny Branickich.

„Willa Żenia” jest niewidocz-
na z ulicy. To jedyny dom ocalały 
z istniejących zabudowań – dwóch 
oficyn oraz domu głównego - po-
wstałych po 1911 roku na parceli 
carskiego urzędnika kolei Piotra 
Ławrentiewa. Willę nazwał na 
cześć swojej podobno zawsze po-
godnej i uśmiechniętej żony Euge-
nii. Obydwoje kochali kwiaty. Pio-
tra zapamiętano jako jowialnego, 
eleganckiego pana ze szpakowatą 
bródką i wąsami, który po pierw-
szej wojnie zajął się z  powodze-
niem ogrodnictwem. 

Główny dom, położony najbli-
żej ul. Stradomskiej (d. Al. Środ-
kowej), spłonął wiosną 1949 roku 
prawdopodobnie na skutek zwarcia 
instalacji elektrycznej (po uderze-
niu pioruna w pobliski słup niskie-
go napięcia). Mieszkanka Anina 
Joanna Kuncewicz wspomniała to 
wydarzenie na łamach periody-
ku Między Nami Aninianinami. 
Mieszkała wtedy w tym domu z ro-
dzicami będąc dzieckiem. Po dru-
giej oficynie ślad zniknął wcześniej.

Kiedy 15 sierpnia 1944 roku, 
skutkiem zbliżającego się frontu, 
Niemcy zarządzili przesiedlenie 
ludności cywilnej Anina do kwar-
tału ulic: I  Poprzeczna, Królewska 
(obecnie M. Kajki), IV Poprzeczna 
i  Krakowska (obecnie ul. Mary-
sińska) – Willa znalazła się w  wy-
znaczonym obszarze i  przyjęła 
wielu nowych, tymczasowych lo-
katorów. Niemcy zagrodzili wyloty 
ulic, a  wokół rozciągnęli kolczasty 
drut. O  tym przymusowym na-
głym przesiedleniu aninianie za-
częli mówić „getto”. Wydano zakaz 
opuszczania ogrodzonego terenu, 
a ludność - eskortowana przez żoł-
nierzy - wychodziła jedynie na ro-
boty. Oswobodzenie osiedla przy-
padło w udziale Pierwszej Dywizji 
Piechoty im. Tadeusza Kościuszki 

Po wybudowaniu w  roku 
1893 „Fortu Wawer”, część ob-
szaru dzisiejszego Anina znalazła 
się w  pasie jego esplanady (czyli 
niezabudowanej przestrzeni wo-
kół fortyfikacji) o promieniu 1200 
sążni (2560 metrów). W pewnym 
uproszczeniu granicami tego pasa 
były dzisiejsze ulice: Ukośna, Koś-
ciuszkowców i Korkowa (d. Klasz-
torna). W strefie tej obowiązywały 
bardzo rygorystyczne zakazy bu-
dowy czegokolwiek, jednakże za 
zgodą komendanta można było 
wznosić drewniane budynki par-
terowe (bez murowanych coko-
łów), stawiać drewniane płoty, bu-
dować drewniane studnie, a także 
piwnice wyniesione nie wyżej niż 
stopę nad poziom gruntu.

„Fort Wawer” uległ kasacji 
w 1909 roku. Wkrótce rozpoczę-

W  lutym 2018 r.: rozpoczęliśmy 
w  Gazecie Wawerskiej cykl publi-
kacji dotyczących spuścizny E.M. 
Andriollego na terenie dzielnicy 
Wawer. W  każdym kolejnym nu-
merze znajdziecie Państwo inny 
budynek, prezentowany w  formie 
akwareli/rysunku. Staramy się wy-
bierać obiekty niekoniecznie w naj-
lepszym stanie, ale zawsze drew-
niane, wyłącznie z Wawra. Możecie 
je typować sami: p.grzegorczyk@
gazetawawerska.pl, najlepiej z  ja-
kimś opisem, historią związaną 
z  budynkiem lub/oraz z  działką 
na której stoi. Dzisiaj prezentu-
jemy – już po raz 31 – drewniaka 
z ul. III Poprzecznej 18 w Aninie.

Autor akwareli: Radosław Maciej 
Kakareko - absolwent Wydziału 
Architektury PW gdzie doskonalił 
warsztat studiując m.in. rysunek 
i malarstwo, członek Związku Ar-
tystóaw Polska Sztuka Użytkowa. 
Tematem wiodącym jego akwareli 
jest architektura i  pejzaż miejski 
- głównie Wenecji i  Białegostoku 
(swojego rodzinnego miasta). Ma-
luje również portrety i martwe na-
tury. R.Kakareko.akwarele

PIOTR GRZEGORCZYK
RADNY DZIELNICY WAWER 

p.grzegorczyk@gazetawawerska.pl

HISTORIA DZIELNICY. Cykl publikacji prezentujących historyczną architekturę Wawra.

w dniu 10 września 1944 roku (pi-
saliśmy o  tej ofensywie GW nr 23 
z IX 2019 r.). W Aninie długo jesz-
cze mijano leje po pociskach i bom-
bach - zasieki z drutu, potrzaskane 
drzewa, głęboki rów na ulicy Ukoś-
nej - przypominały o  linii frontu. 
Do dzisiaj w elementach konstruk-
cyjnych, dachu, podłodze wschod-
niej werandy Willi Żenia można 
odnaleźć odłamki i  kule pocisków 
wrześniowej ofensywy. 

W  1969 roku posiadłość na-
było małżeństwo Wilczyńskich 
do spółki z Jerzym i Janiną Matu-
siakami. Ta spółka była niezbęd-
na, ponieważ w  myśl ówczesnych 
przepisów, aby wejść w posiadanie 
stołecznej nieruchomości niezbęd-
ne było warszawskie zameldowa-
nie, którego Wilczyńscy nie po-
siadali. Córka Piotra Ławrentiewa 
Stefania Zakrzewska, zanim wy-
prowadziła się do mieszkania na 
Saskiej Kępie, jeszcze rok po sprze-
daży mieszkała na parterze Willi. 
Dokładnie nie wiadomo kiedy, do 
domu dobudowano drugie wejście 
od strony południowej i  przenie-
siono tam kręcone schody z głów-
nego salonu. Tym sposobem Willa 
stała się dwulokalowa - z  dwoma 
niezależnymi wejściami na parter 
i poddasze.

Współwłaścicielka Henryka 
Wilczyńska wspominała w rozmo-
wie ze mną przepiękny zielony piec 
kaflowy zwieńczony herbem, który 
rozebrano wkrótce po zasiedleniu. 
Dziś nie rozumie tej decyzji. Długo 
mówiła o  potężnych żywicznych, 
trudnych do przewiercenia balach, 
z  których zbudowana jest „Willa 
Żenia” (sprowadzonych na po-
czątku XX wieku podobno prosto 
z Syberii). Chwaliła wyjątkowo so-
lidną stolarkę okienną i drzwiową, 
uzbrojone w sprawne po dziś dzień 
oryginalne mosiężne okucia. 

Korzystałem z:
 ■ Anin i Międzylesie w latach 

1939-1944, Marek Getter, Kroni-
ka Warszawy 2019, 

 ■ O Starym Aninie Inaczej, 
B.Wołodźko-Maziarska, Warsza-
wa 2009 r.

Detal wschodniego szczytu willi

Fragment oryginalnego zamka




