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ŁAD PRZESTRZENNY
SRAWA W TOKU
Po 16 miesiącach od złożenia 
wniosku o stwierdzenie 
nieważności decyzji coś wreszcie 
drgnęło w sprawie salonu 
samochodowego w Radości. 
Zegar w każdym razie tyka i czasu 
zostało niewiele na prawomocne 
rozstrzygnięcie.

Jedna z wizualizacji koncepcji Centrum Aktywności Międzypokoleniowej, która zdobyła I nagrodę w konkursie architektonicznym - BDR Architekci
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W  bieżącym numerze Gazety 
Wawerskiej prezentujemy zgło-
szone i  nagrodzone w  ramach 
konkursu architektonicznego 
koncepcje planowanego Centrum 
Aktywności Międzypokoleniowej 
(CAM), które powstanie przy ulicy 
Mrówczej w Międzylesiu. Wygrała 
praca adaptująca w  nowoczesny 
sposób świdermajerowski styl do 
funkcjonalnych potrzeb planowa-
nych budynków. Bez interwencji 

Stowarzyszenia Razem dla Wawra 
ten konkurs w  ogóle by się nie 
odbył, a  sama koncepcja i projekt 
CAM-u  powstałyby w  ramach 
przetargu z  kryterium najniższej 
ceny (być może wygrałaby nawet 
opcja budowy modułowej). A taki 
konkurs jest przecież wymagany 
w odniesieniu do obiektów pub-
licznych na terenie miasta zgodnie 
z  zarządzeniem Prezydenta War-
szawy z listopada 2017 roku.

WAWERSKIE SPRAWY. Od redaktora naczelnego.

Sztuka uczenia się na błędach

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

Przed nami budowa kolejne-
go obiektu użyteczności publicz-
nej, który powstanie w  Marysi-
nie Wawerskim, w  rejonie ulicy 
Łysakowskiej i  ulicy Związkowej. 
Będzie siedzibą Ośrodka Pomocy 
Społecznej, Specjalistycznej Po-
radni Rodzinnej oraz marysińskiej 
filii Wawerskiego Centrum Kul-
tury. Na ostatniej Komisji Roz-
woju w dniu 11 stycznia br. jeden 
z  wiceburmistrzów przedstawił, 

niejako „przy okazji”, informację 
o  tym, że trwa już etap przygoto-
wania dokumentacji projektowej 
tego budynku oraz że powstaje już 
jego koncepcja. Po krótkiej dysku-
sji okazało się, że wykonuje ją.... 
student w ramach pracy magister-
skiej. Co zatem w tym przypadku 
z zarządzeniem prezydenta i kon-
kursem architektonicznym?

To kolejny kamyczek do 
ogródka, pokazującego, że rządzą-
cy Wawrem nie uczą się na swoich 
błędach. Wynika to głównie z tego, 
że chcąc uczyć się na własnych błę-
dach, przede wszystkim należałoby 
się najpierw do nich przyznać.

Wydawca:
Gazeta Wawerska Sp. z o.o. w Warszawie

Z  przyjemnością zauważyli-
śmy, że mieszkańcy Wawra coraz 
bardziej interesują się sprawami 
ładu przestrzennego, a  także coraz 
więcej osób z uwagą śledzi perype-
tie różnych prawno - administra-
cyjnych nieprawidłowości, którymi 
zajmuje się Stowarzyszenie Razem 
dla Wawra. Świadczy o  tym odzew 
w mediach społecznościowych, zwy-
kłe sąsiedzkie rozmowy oraz prośby 
do radnych o  interwencję. Z chęcią 
więc będziemy częściej informować 
o statusach prowadzonych przez nas 
spraw, zapraszając jednocześnie do 
wsparcia merytorycznego naszych 
działań. Nieprawidłowości w  Waw-
rze jest dużo, pism do wysyłania 
i analizowania jeszcze więcej.

Ostatni artykuł dotyczący po-
zwolenia na budowę salonu w Ra-
dości nosił tytuł „Skomplikowany 
charakter sprawy” (wrześniowy 
numer Gazety Wawerskiej) i  na-
wiązywał do treści pisma wojewo-
dy. Terenowy organ administracji 
rządowej, właściwy do stwierdzenia 
nieważności decyzji o  pozwoleniu 
na budowę podjętej z rażącym na-

ruszeniem prawa, przez 16 miesię-
cy dokonywał „kontroli przesłanek 
formalnoprawnych warunkujących 
wszczęcie postępowania z  urzędu”. 
Zapytany o  przyczyny takiej prze-
wlekłości odpowiedział, że wynika 
ona „ze szczególnie skomplikowa-
nego charakteru spraw (…), w tym 
złożonego ich stanu prawnego, wy-
magającego wnikliwej analizy i wy-
kładni przepisów prawa”. Wniosek 
o  stwierdzenie nieważności SRdW 
złożyło w kwietniu 2020. r.

Podobnie jest i w tym przypad-
ku. Tytuł niniejszego artykułu w za-
sadzie wyczerpuje treść ostatniego, 
grudniowego pisma wojewody. Co 
to znaczy „sprawa w  toku” i  czym 
różni od wcześniej opisywanego 
statusu?

Wyjaśnienia z prokuratury
Rąbka tajemnicy uchyliła 

nam prokuratura, która w  piś-

mie z  29 września 2021 kierowa-
nym do SRdW poinformowała, 
że zawiadomieniami z 7 września 
2021 r. zostało wreszcie wszczęte 
postępowanie administracyjne 
o  stwierdzenie nieważności po-
zwoleń na budowę salonu samo-
chodowego. Przypominamy, że 
wydane zostały dwie decyzje, co 
naszym zdaniem miało na celu za-
kamuflowanie zgody wawerskich 
urzędników na obiekt budowla-
ny wykraczający aż 17 metrów za 
usankcjonowaną w  planie miej-
scowym nieprzekraczalną linię 
zabudowy (szczegóły we wrześ-
niowym artykule).

Przypominamy, że SRdW poza 
złożeniem zawiadomienia o  moż-
liwości popełnienia przestępstwa 
(śledztwo już dawno umorzone), 
zawnioskowało o  udział prokura-
tora w  postępowaniu przed wo-
jewodą na prawach strony. O  ile 
przyczyn umorzenia postępowa-
nia karnego prokuratura rejono-
wa nie tłumaczyła (SRdW nie jest 

ŁAD PRZESTRZENNY. Po 16 miesiącach coś wreszcie drgnęło w sprawie salonu samochodowego w Radości.

Sprawa w toku

stroną), to prokuratura okręgowa 
szeroko omówiła powody braku 
przystąpienia do postępowania 
administracyjnego, powołując się 
na przepisy prawa i  wewnętrzne 
regulaminy.

Wynika to przede wszystkim 
z  samego faktu wszczęcia przez 
wojewodę postępowania z  urzę-
du, czyli nie ma konieczności za-
inicjowania go przez prokuratora. 
Nadmieniono także, iż nie zostały 
stwierdzone żadne uchybienia pro-
ceduralne oraz potwierdzono, że 
wojewoda działa zgodnie z zasadą 
legalizmu. Pocieszający jest zatem 
fakt, że prokuratura przynajmniej 
przyjrzała się sprawie (admini-
stracyjnej) i  dokonała w  pewnym 
zakresie weryfikacji działań wo-
jewody. Czy z  należytą uwagą zo-
stała rozpatrzona również sprawa 
karna? Tego nie wiemy, gdyż jak 
wspomnieliśmy wyżej – nie otrzy-
maliśmy informacji o  motywach 
umorzenia.

Zegar tyka
Zgodnie z art 37b ust. 1 Prawa 

Budowlanego, „nie stwierdza się 
nieważności decyzji o  pozwoleniu 
na budowę, jeżeli od dnia jej do-
ręczenia lub ogłoszenia upłynęło 
5 lat”. Decyzję wydano 20 czerwca 
2017 r., więc pozostało tylko pół 
roku na prawomocne rozstrzyg-
nięcie. Pamiętajmy, że od decyzji 
wojewody przysługuje odwołanie 
do Głównego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego, który również po-
trzebuje co najmniej kilku miesięcy 
na przeprowadzenie postępowania. 
Dalej, w  przypadku utrzymania 
decyzji wojewody przez GINB, in-
westor może zwrócić się ze skargą 
kasacyjną do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego, a w przypadku 
niezadowolenia z  wyroku odwołać 
się do NSA. W czasie postępowania 
kasacyjnego decyzja unieważniają-
ca pozostaje jednak w mocy, aż do 
ewentualnego wyeliminowania jej 
przez sąd.

JAN ANDRZEJEWSKI
j.andrzejewski@gazetawawerska.pl

  

Prezydent m.st. Warszawy
(decyzję wydał upełnomocniony

urzędnik dzielnicy Wawer)

Wojewoda Mazowiecki
(wszczęcie postępowania we wrześniu 2021)

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Kontrola sądowo-administracyjna
(Wojewódzki Sąd Administracyjny, 

Naczelny Sąd Administracyjny)

Wniosek o stwierdzenie nieważności (kwiecień 2020)

Możliwe odwołanie od decyzji wojewody

WSA może dokonać kasacji 
decyzji GINB. Od wyroku WSA 
przysługuje odwołanie do NSA.

Organy zaangażowane w wydawanie i kontrolę decyzji o pozwoleniu na budowę

Fot. W.K.
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Kto ma pomysł na centrum Falenicy?

W  grudniu odbyła się pub-
liczna dyskusja w  trybie on-line 
nt. projektu m.p.z.p.1 Falenica „B”, 
czyli ścisłego centrum w  kwarta-
le ulic Kronikarska – Bystrzycka 
-Podjazd - Patriotów. Spotkanie 
zorganizowało stołeczne BA-
iPP2, a  uczestniczył w  nim m.in. 
projektant planu, naczelniczka 
właściwego wydziału w/w  biura 
oraz kilkunastu zainteresowanych 
mieszkańców. Dyskusja będzie do-

stępna przez najbliższe pół roku na 
stronie BAiPP. 

To już 12 lat?
Do prac nad wyłożonym po 

raz pierwszy m.p.z.p. przystąpiono 
12 lat temu (!?), a w 2020 dokonano 
jego podziału na kilka mniejszych 
części, pod pretekstem przyspie-
szenia prac (a  głównie celem wy-
łączenia z  opracowania obszarów 
leśnych). Na stronie BAiPP wciąż 

widnieje informacja o  prognozo-
wanym uchwaleniu planu w  2021 
roku...

Projekt części „B” nie wydał 
mi się szczególnie wyrafinowany 
czy skomplikowany. To w zasadzie 
mikroplan (2,61 ha) obejmujący 
kilka obszarów funkcjonalnych, ul. 
Bystrzycką oraz 3 ciągi piesze (jak 
się okazało - piesze tylko z nazwy). 
W  projekcie, poza terenem placu 
(B1KDP-P) i kulturoteki (B1U-K), 

dominuje 5 obszarów o  funkcji 
usługowej – od B1U do B5U. Na-
dano im różne limity wysokości od 
8 do 12 metrów, różne współczyn-
niki intensywności zabudowy4 od 
0,4 do 2,5 oraz różne minima po-
wierzchni biologicznie czynnych 
od 5% do 20%.

Gdzie ten tunel?
Przede wszystkim mam pre-

tensję, że w  zaprezentowanym 
rysunku planu za słabo (dla laika 
praktycznie niezauważalnie) zaak-
centowano projektowany śladem 
ul. Walcowniczej tunel - tak jak-
by jego realizacja nie była wcale 
przesądzona. Ten brak graficznego 
wyróżnienia odbiera rysunkowi 

FALENICA. Refleksje po pierwszym publicznym wyłożeniu projektu m.p.z.p.

Proponujemy:
- przesunięcie granicy obszaru 
B4U i  wprowadzenie obowiązują-
cych linii zabudowy placu;
- dostosowanie granic istniejących 
obszarów B5U i  B4U (zmienia-
jąc go kształtem i  powiększając) 
z  uwzględnieniem nowych, obo-
wiązujących (zamiast nieprzekra-
czalnych) linii zabudowy (czer-
wone kreski) pod kątem nadania 
placowi B1KDP-P czytelnej, pro-
stokątnej formy; 
- dopuszczenie w  obszarach B5U 
i powiększonym B4U do wysokości 
zabudowy wyznaczonej przez są-
siedni budynek kulturoteki (11-12 
metrów?) z  dopuszczeniem unkcji 
biurowych oraz użyteczności pub-
licznej;
- otwarcie na plac od strony ul. Ro-
żek - mogłoby być tylko przejściem 
bramowym w  poziomie parteru 
(kolor jasnoniebieski) – i  oto - 
mamy plac!;
- dla obszaru B5U - nałożenie 
obowiązku służebności w  postaci 
ogólnodostępnego przejścia jako 
kontynuacji ciągu pieszego B3KP 
w  kierunku ul. Patriotów (kolor 
zielony).
Dla wszystkich obszarów od B1U 
do B6U postulujemy:
- wprowadzenie identycznych 
współczynników minimalnej po-
wierzchni biologicznie czynnej na 
poziomie 15% (na gruncie rodzi-
mym);
- dopuszczenie max wysokości 11-
12 m oraz współczynnika inten-
sywności zabudowy „I”= 2,0 przy 
zachowaniu max powierzchni za-
budowy np. 0,7 oraz wprowadzenie 
rygoru dachów płaskich z  możli-
wością miejscowego kształtowania 
dachów i  daszków spadzistych, 
gdyby wymagała tego stylistyka np. 
nawiązania do architektury trady-
cyjnej drewnianej (zwłaszcza przy 
kształtowaniu południowej pierzei 
placu).

Czy Falenica zasługuje na Centrum Lokalne z prawdziwego zdarzenia? Czy to tylko echo euforycznych, 
opatrzonych wykrzyknikami medialnych komunikatów i politycznych obietnic sprzed kilku lat?

Zmodyfikowany rysunek wyłożonego do publicznego wglądu projektu m.p.z.p. Falenica II cz. B. (propozycja: P. Grzegorczyk)
Czerwone linie - propozycja obowiązujących linii zabudowy, biała linia - proponowana nieprzekraczalna linia zabudowy, przerywana biała linia - proponowana 
linia pierzei podcienia od strony placu. Kolorem niebieskim - proponowane powiększenie obszaru B4U, jasnoniebieskim - służebność przejścia pieszego od ul. 
Rożek, zielonym - proponowane służebności przejść pieszych, alternatywnie - po południowej stronie kulturoteki, lub na przedłużeniu ul. Podjazd.

Rysunek wyłożonego w listopadzie 2021 roku projektu m.p.z.p. został wykonany na nieaktualnej mapie geodezyjnej - brak na niej np. budynku kulturoteki, 
a także oddanego w grudniu 2021 roku do użytku targowiska (pozwolenie na budowę pawilonów wydano w 2018 roku). 

Bordowym kolorem uzupełniono mapę o czytelne nazwy ulic.

PIOTR GRZEGORCZYK
RADNY DZIELNICY WAWER

p.grzegorczyk@gazetawawerska.pl
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Falenickie „Centrum Lokalne”, jako idea planistyczna z 2013 roku, miało być w założeniu ogólnodostęp-
ną przestrzenią publiczną o przyjemnej, ładnej formie urbanistycznej, służącą wymianie handlowej, intelek-
tualnej, społecznej, budującą lokalną wspólnotę. Z 10-ciu pilotażowych lokalizacji warszawskich „Centrów 
Lokalnych” 4 poległy już na starcie, zaś wśród kolejnych 6-ciu falenickie centrum wyróżnia się wielkością 
zainwestowanych środków bo aż 24,4 mln³ (i to na pewno nie koniec wydatków). Czy wyłożony projekt 
planu miejscowego dla centrum Falenicy uwzględnia pokładane w nowym „Centrum Lokalnym” nadzieje?

realizmu, bo przecież - zwieńczony 
olbrzymim rondem na skrzyżowa-
niu z ul. Bystrzycką kanał wyloto-
wy projektowanego środkiem ul. 
Walcowniczej tunelu podzieli tę 
przestrzeń dramatycznie - wizual-
nie, komunikacyjnie, funkcjonal-
nie - na dwa niezależne obszary. Na 
wyłożonym m.p.z.p. tego nie widać.

Po drugie, nie przyjmuję wy-
jaśnień projektanta co do powo-
dów ponad 6-ciokrotnego zróżni-
cowania intensywności zabudowy 
pomiędzy wymienionymi pięcioma 
obszarami funkcjonalnymi (od 0,4 
do 2,5), a także wprowadzenia limi-
tu wys. do 8 metrów dla obszarów 
B4U i  B5U, kiedy dla pozostałych 
B1U, B2U i  B3U przyjęto 12 me-
trów. Będę postulował w złożonych 
uwagach o  ujednolicenie wszyst-
kich parametrów zabudowy we 
wszystkich obszarach od B1U do 
B5U. 

Dlaczego tak mało PBC5?
Dziwi mnie zróżnicowanie 

wszystkich pięciu obszarów od 
B1U do B5U pod kątem minimal-
nego procenta PBC5. Dla obszaru 
B5U jest to tylko 5%! (a  pamiętać 
należy, że prawo dopuszcza bilan-
sowanie PBC zielonymi dachami). 
Jak się wyraził projektant planu 
– „inny współczynnik (niż 5% - 
proponowany pod obecnego właś-
ciciela terenu – spółkę handlową 
znaną z prowadzenia sieci sklepów 
detalicznych - aut.) uniemożliwiłby 
zagospodarowanie działki zgodnie 
z  celem jakiemu ma służyć”. Czyli 
jakiemu celowi ma właściwie słu-
żyć zagospodarowanie obszaru 
B5U i kto ma największy wpływ na 
kształtowanie centrum lokalnego 
Falenicy – projektant, mieszkańcy, 
samorząd czy obecni gestorzy tere-
nu? 

Jak ma wyglądać plac?
Jednak moja największa pre-

tensja dotyczy kształtowania terenu 
nowopowstającego placu miejskie-

wą, być może niewielkim oddziele-
niem akustycznym od hałaśliwego 
wylotu tunelu, przestrzenią gotową 
na hałaśliwe imprezy kulturalne lub 
miejskie festyny, a w międzyczasie 
– na tak potrzebny parking. 

W zapisach szczegółowych wy-
łożonego projektu m.p.z.p. konty-
nuowana jest w tym obszarze funk-
cja podstawowa - plac miejski, oraz 
dopuszczalna – parking; wszystko 
pomiędzy ulicami Walcowniczą, 
Bystrzycką, Podjazd, a nowym bu-
dynkiem kulturoteki. Projektant 
„nie chciał, aby cokolwiek z  tym 
obiektem konkurowało, aby go nie 
przyćmiło skalą, gabarytami” bo 
„kulturoteka to duma władz lokal-
nych, że udało się obiekt tego typu 
zbudować”. I  jeszcze: „Aby nie bu-
rzyć odbioru tej przestrzeni jako 
placu wskazane jest wyznaczyć 
maksymalną wys. sąsiedniej za-
budowy na 8 m.” Nie zgadzam się 
z tym. To trochę jakby powiedzieć, 
że aby nie burzyć przestrzeni wokół 
hotelu MDM wszystkie pierzeje 
placu Konstytucji winny mieć mak-
symalnie 2/3 jego wysokości. Mają?

Granice własności
Zaproponowany w  projekcie 

planu sposób kształtowania zabu-
dowy to nawet nie jest zbiór kom-
promisów – raczej usankcjonowanie 
stanu faktycznego i zgoda na zabu-
dowę obszarów B4U i B5U pawilo-
nami handlowo-gastronomicznymi. 
Czy tak ma wyglądać projektowanie 
przestrzeni miejskiej? Kiedy z  ust 
projektanta padają słowa: „Została 
podjęta decyzja nie idziemy w  wy-
właszczenie terenu B5U.” to słyszę, 
że stoją za tym decyzje polityczne, 
które wolą transferować publicz-
ne środki w  spektakularne obiekty 
(targowisko, kulturoteka) niż w wy-
właszczenia (których nie widać go-
łym okiem), a które pozwoliłyby na 
racjonalne kształtowanie przestrze-
ni. To nic, że budowa targowiska 
trwała 2 lata dłużej i  że kosztowała 
50% więcej niż zakładano. Pan za-
płaci, Pani zapłaci – społeczeństwo, 
ale do skomplikowanej procedury 
wywłaszczeń i  zamiany własności 
się nie dotykamy, bo nikt tego nie 
doceni… Doceni, tylko umiejętnie 
to opowiedzcie Państwo decydenci.

wytyczne planu dotyczą przyszłych 
inwestycji, ale targowisko zbudo-
wano przed chwilą, więc jeśli ktoś 
miał jakąkolwiek wizję na Centrum 
Lokalne, chyba powinien konsulto-
wać: gdzie, co i jak powinno zostać 
zabudowane? Chyba, że takiej wizji 
nie było…

Którędy na plac?
I  na koniec – bardzo brakuje 

dodatkowej komunikacji pomiędzy 
placem B1KDP-P, a  ul. Patriotów. 
Jakkolwiek obszar B5U miałby zo-
stać zabudowany - warto, aby w za-
pisach planu uwzględniono służeb-
ność przejścia pieszego – np. jako 
kontynuacji ciągu B3KP - ale wy-
starczyłoby wpisać taką służebność 
dla działki na której stoi kulturote-
ka, po jej południowej stronie.

Drugie wyłożenie planu?
Od kilku lat wynajmuję w Fa-

lenicy biuro. Od kilkunastu bywam 
w  niej regularnie przemieszczając 
się pieszo, rowerem, samochodem. 
Dzięki aktywności wokół wawer-
skich nieruchomości drewnianych, 

zwłaszcza świdermajerów, docie-
rałem przez ostatnie 4 lata, chcąc 
nie chcąc, do ludzi z Falenicą zwią-
zanymi, do materiałów historycz-
nych, map, tekstów. Brałem udział 
w kilku nieformalnych spotkaniach 
organizowanych wokół konfliktu 
o  lokalizację cmentarza. Wreszcie, 
w ub. roku, wspólnie z Anną Mia-
rą ze Stowarzyszenia Razem dla 
Wawra, przygotowaliśmy do Ga-
zety Wawerskiej obszerny materiał 
o  przygotowaniach i  realizacji ele-
mentów Centrum Lokalnego w Fa-
lenicy czyli budynku kulturoteki 
oraz budowy targowiska. To były 
dziesiątki przeczytanych tekstów: 
sprawozdań, wykazów, raportów 
z konsultacji społecznych, z kontro-
li itp... Przez niespełna 2 lata prze-
wodniczyłem wawerskiej komisji 
ładu przestrzennego. Z  zawodu 
i wykształcenia jestem architektem. 
Wiem, że w  Falenicy mieszka-
ją czynnie działający architekci, na 
pewno bardziej doświadczeni ode 
mnie. Mam nadzieję, że włączyli 
się w procedurę planistyczną zgła-
szając uwagi do wyłożonych części 
planów. Do 5 stycznia był jeszcze na 
to czas. Przed uchwaleniem planu, 
czy przed jego kolejnym publicz-
nym wyłożeniem?

Przypisy:
1. Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego
2. Biuro Architektury i  Planowania Prze-
strzennego
3. Szacowane, niepełne koszty budowy tar-
gowiska oraz kulturoteki.
4. Współczynnik intensywności zabudowy 
„I” to stosunek sumy powierzchni całko-
witych wszystkich kondygnacji naziem-
nych (po ich obrysie zewnętrznym) do po-
wierzchni tego obszaru. 
5. PBC - powierzchnia biologicznie czynna. 
Zgodnie z  prawem, do jej zbilansowania 
można także włączyć 50% powierzchni zie-
lonych dachów i tarasów.

Schematyczna wizualizacja placu wg założeń wyłożonego projektu m.p.z.p. Falenica cz. B

go (obszar planu oznaczony symbo-
lem B1KDP-P). Obecnie znajduje 
się tutaj powstały wraz z  parkin-
giem w  2012 roku Skwer Nauczy-
cieli Tajnego Nauczania, w którego 
przestrzeni ma się niebawem po-
jawić przegłosowana w  Budżecie 
Obywatelskim A.D 2019 fontanna 
(mam nadzieję, że inwestycja ta 
zostanie jeszcze - niestety - wstrzy-
mana, póki nie zapadną ostateczne 
decyzje względem kształtu placu). 
Idealnie byłoby doczekać realizacji 
wielofunkcyjnej przestrzeni obu-
dowanej eleganckimi pierzejami 
z trwałą i estetyczną acz nienachal-
ną posadzką, oprawą oświetlenio-

Obowiązujące linie zabudowy
Zadziwia mnie dlaczego przy 

okazji pracy nad m.p.z.p. central-
nej części falenickiego „Centrum 
Lokalnego” nie pokuszono się o na-
danie tej przestrzeni właściwego 
kształtu poprzez racjonalne przesu-
nięcia granic obszarów, wyznacze-
nie obowiązujących linii zabudowy 
oraz określenie limitów zainwe-
stowania sprzyjających powstaniu 
przestrzeni miejskiej z prawdziwe-
go (acz lokalnego) zdarzenia? Prze-
cież PLAC jest ważniejszy od bu-
dynku kulturoteki! To PLAC nada 
jej oraz pozostałym wokół niego 
obiektom właściwą rangę.

Schematyczna wizualizacja placu wg zaproponowanych w tekście zmian do m.p.z.p. Falenica cz. B

Jak konsultowano targowisko?
Moja kolejna wątpliwość do-

tyczy poprowadzenia w  obszarze 
B3U równoległej do ul. Trocinowej 
nieprzekraczalnej linii zabudowy. 
Otóż wrysowana została ona w po-
łowie szerokości istniejącego od 
niedawna pawilonu handlowego 
- wybudowanego w ub. roku w ra-
mach nowego targowiska. Czyżby 
osoby decydujące o  kształcie i  za-
kresie największej ostatnio inwesty-
cji falenickiej nie skonsultowali ani 
z  BAiPP ani z  projektantem pro-
cedowanego od 2009 roku planu 
miejscowego lokalizacji zabudowy 
nowego targowiska? Oczywiście 

Piotr Grzegorczyk
Radny Dzielnicy Wawer
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Kanalizacyjny marazm na Cylichowskiej

Już na wstępie tego tekstu prze-
strzegam, że próba zrozumienia 
podejścia miejskich urzędników 
do kanalizowania miasta kończy 
się zazwyczaj irytacją lub innym 
stanem rozdrażnienia (w każdym 
razie ja tak mam), a więc można 
jeszcze w tym momencie przerwać 
czytanie niniejszego artykułu, aby 
tego ewentualnie uniknąć i nie po-
psuć sobie pozostałej części dnia. 
Kontynuację lektury polecam jed-
nak mieszkańcom ulicy Cylichow-
skiej lub Szafranów, bo to właśnie 
na przykładach tych ulic pokazu-
ję jak władzom miasta nie zależy 
na zagospodarowywaniu ścieków 
produkowanych w każdym prze-
cież (od wiek wieków) wawerskim 
gospodarstwie domowym.

W planach miejskiej spółki 
odpowiedzialnej za rozwój sieci 

kanalizacyjnej na terenie Warsza-
wy (MPWiK) ulica Cylichowska 
pojawiła się dopiero w 2014 roku, 
kiedy to założono, że na odcinku 
od Traktu Lubelskiego do Kwiatów 
Polskich kanalizacja powstanie w 
2017 roku, a na pozostałym odcin-
ku w roku 2019. 

Rok później skanalizowanie 
całej Cylichowskiej planowane 
było juz na 2019 rok, ale tak na-
prawdę w ogóle nie przystąpiono 
do przygotowywania tej inwesty-
cji. W 2015 roku spółka MPWiK 
zatwierdziła za to nową koncepcję 
rozwoju sieci kanalizacyjnej w tym 
rejonie stwierdzając jednocześnie, 
że terminy realizacji są w związku 
z tym niaktualne. Śmiem twierdzić, 
że skoro nikt palcem nie ruszył w 
kwestii przygotowania tych inwe-
stycji to terminy tak czy siak były 
nieosiągalne. Dzięki powstałej kon-
cepcji, oprócz tego, że można się 
było tym wykręcić w kwestii termi-
nów, wiadomo było chociaż co do-
kładnie trzeba w tej Cylichowskiej 

wybudować. Przy okazji okazało 
się zatem, że kolektor wybudowany 
w ul. Trakt Lubelski ma zbyt małą 
średnicę odrzutu w kierunku Cyli-
chowskiej i trzeba to przebudować 
podczas modernizacji tej ulicy.  

W projekcie kolejnego planu 
inwestycyjnego na lata 2017-2025 
zamiar budowy kanalizacji w Cy-
lichowskiej przesunął się już na 
lata 2021-2023, a w planie na lata 
2018-2025, uchwalonym w listo-
padzie 2017 roku, budowa tej ka-
nalizacji widniała już w roku 2025. 
Żadnych przygotowań, chociażby 
związanych z procedurą uzyskania 
prawa do dysponowania terenem 
na cele budowlane w trybie art. 124 
ustawy o gospodarowaniu nieru-
chomościami, przez cały ten czas 
jednak nie poczyniono.

Co zadziwiające, w aktualnym 
planie inwestycyjnym, sięgającym 
2028 roku, budowy kanalizacji 
w Cylichowskiej na odcinku od 
Traktu Lubelskiego do okolic Mo-
tylkowej nie ma już w ogóle (od 

listopada 2021 roku czekam na 
odpowiedź na pisemne zapytanie 
o przyczyny tego stanu rzeczy). 
Ostał się tam tylko odcinek od 
Mrówczej do Cylichowskiej 53, 
który miałby zostać skanalizowany 
w latach 2026-2027, ale naturalnie 
proszę się do tych terminów też nie 
przywiązywać. 

Podobnie rzecz się ma z ulicą 
Szafranów, która zgłaszana była 
do planów inwestycyjnych spółki 
MPWiK na prośbę mieszkańców. 
Okazuje się, bowiem, że w mieście 
stołecznym sama spółka odpowie-
działna za rozwój sieci kanalizacyj-
nej nie ma wiedzy na temat tego, 
gdzie ta sieć jest potrzebna i trzeba 
jej takie potrzeby precyzyjnie zgła-
szać. Nie można jednak tego robić 
bezpośrednio, a tylko i wyłącznie 
za pośrednictwem Urzędu Dzielni-
cy Wawer, który to przekazuje tego 
typu wnioski do Biura Infrastruk-
tury Urzędu m.st. Warszawy. Do-
piero wtedy, po analizie zasadności 
realizacji zgłoszonego odcinka sie-

ci kanalizacyjnej biuro to przekie-
rowuje takie wnioski do MPWiK.

Pytanie o sam termin budowy 
kanalizacji w ulicy Cylichowskiej 
i ulicy Szafranów nie jest w chwili 
obecnej zatem najwłaściwsze, bo 
MPWiK nigdy nie potrafiło do-
trzymać planowanych terminów. 
Bardziej zasadnym pytaniem jest 
to, czy miasto wykona wkrótce 
jakiekolwiek działania przygoto-
wujące budowę kanalizacji w tych 
ulicach. 

Światełkiem w tunelu jest poja-
wienie się zadania inwestycyjnego 
polegającego na budowie ul. Cyli-
chowskiej od ul. Trakt Lubelski do 
Kanału Zagóździańskiego na lata 
2022-2023 w Wieloletniej Progno-
zie Finansowej. Wspomniane ter-
miny nie są oczywiście realne, ale 
należy zakładać, że budowa ulicy 
zostanie skoordynowana z budową 
kanalizacji przez MPWiK. Zaraz 
po tym MPWiK najprawdopodob-
niej zacznie też myśleć o skanalizo-
waniu ulicy Szafranów. 

ZERZEŃ. O planach bez pokrycia warszawskich wodociągowców. 

RAFAŁ CZERWONKA
RADNY DZIELNICY WAWER
r.czerwonka@gazetawawerska.pl
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Fragment spektaklu “Best of Szekspir”. Na zdjęciu Krystyna Trybuła i Amelia Zeitz.

łością aktorską, choć wymagania 
wobec zespołu są wtedy jeszcze 
wyższe. Planuje w tym roku wysta-
wianie Szekspira i  Moliera (w  tym 
roku sięgnie po „Świętoszka”), 
Fredry i Zapolskiej. Przymierza się 
do wyboru z  repertuaru Kabaretu 
Starszych Panów, a  dla dzieci chce 
wystawić bajki o zwierzętach Stani-
sława Jachowicza.

Wracając do przedstawienia, 
które rekomenduję, to widzowie 
zobaczą 29 stycznia wybrane frag-

Czy wszyscy czytelnicy Gazety 
Wawerskiej wiedzą, że w  Faleni-
cy mamy teatr, który działa już od 
15 lat (i  jest coraz lepszy), a obec-
nie rozwija skrzydła na scenie no-
wej Kulturoteki? Jeżeli jeszcze ktoś 
kręci nosem na teatry amatorskie 
i wybiera się tylko do teatrów war-
szawskich (zawodowych), niech 
się otrząśnie ze snobizmu choćby 
w  imię dzielnicowej solidarno-
ści. A  jak jeszcze ma wątpliwo-
ści – niech przyjdzie 29 stycznia 
na spektakl zatytułowany „Best of 
Szekspir” i  zobaczy, jak świetnie 
sobie radzą z  klasyką i  miłosnymi 
dialogami nasze aktorki i aktorzy. 

Przedstawienie grane było 
już w  grudniu 2021, mogłam więc 
obejrzeć i wiem, co polecam. Widz 
z pewnością doceni reżyserię pana 
Sebastiana Królikowskiego, któ-
ry objął zespół Teatru Falenica po 
przedwczesnej śmierci Szczepana 
Szczykno w  grudniu 2020. Prowa-
dzenie dialogu z  aktorami, korzy-
stanie z  ich inicjatywy jest jedną 
z zasad wyznawanych przez reżyse-
ra Królikowskiego. Pilnuje on wier-
ności tekstu (to druga zasada), 
a jednocześnie zezwala aktorom na 
inicjatywę, na ich własną interpre-
tację granych tekstów. To bardzo 
wzmacnia pewność siebie zespołu, 
inspiruje też reżysera. 

W  zespole falenickim od po-
czątku grali Krystyna Trybułowa 
i Rafał Ostrowski. Pozostali (z wy-
jątkiem pani Zofii Bałdygi i  Mag-
daleny Magrzyk, która na scenie 
ujawniła kolejny talent, błyszcząc 
przy tym urodą) występowali na 
scenie (a właściwie w podziemiach 
budynku przy Włókienniczej 54) 
wiele lat. Obecnie silną grupę 
tworzą (podaję w  porządku alfa-
betycznym): Katarzyna Cichocka, 
Elżbieta Grzemska, Marek Grzem-
ski, Dorota Klimek, Iwona Mesker, 
Danuta Siwik, Marek Szulikow-
ski, Katarzyna Wiśniewska, Iryna 
Wonikowska, Amelia Zeitz. Te 14 
osób stanowi zgrany już zespół, 
który delektuje się twórczością 
wielkich dramaturgów i  nie tylko 
ciężko pracuje, ale dobrze się przy 
tym bawi.

Sebastian Królikowski, choć 
wygląda młodo, ma za sobą 16. let-
nie doświadczenia pracy reżyser-
skiej, w  tym z  dziećmi, co niewąt-
pliwie (wiem to po sobie) wytwarza 
bardzo potrzebną cnotę cierpliwo-
ści. Jest miłośnikiem wielkich dra-
maturgów i  uważa, że sięganie po 
ich wybitne dzieła owocuje dojrza-

FALENICA. Najstarszy w dzielnicy „Teatr Falenica im. Szczepana Szczykno” kusi nowym repertuarem.

Zaproszenie na spektakl „Best of Szekspir”

menty z  następujących komedii: 
„Jak się Wam podoba”, „Komedia 
omyłek”, „Sen nocy letniej”, „Po-
skromienie złośnicy”, oraz „Wesołe 
komuszki z  Windsoru”. W  fina-
le – scena rozmowy Julii z  nianią 
z  tragedii „Romeo i  Julia” oraz 
monolog finałowy z  „Burzy” wy-
głoszony przez Irynę Wonikowską, 
która była świetnym narratorem. Jej 
wschodni akcent dodawał niejakiej 
pikanterii wypowiadanym zapo-
wiedziom i komentarzom. 

 
 PROGRAM Teatru Falenica na 2022 rok:
1) 15.01.2022 (sob.) godz.17.00 – Wieczór wspomnień Szczepana Szczykno z Teatrem Falenica
2) 22.01.2022 (sob.) godz. 17.00 – Spektakl pt:” Ptasie radio, czyli audycja teatralna” na podstawie tekstów J. Tuwima i J.Brzechwy w wykonaniu
 Teatru Intermedium (grupa dziecięca)
3) 29.01.2022 (sob.) godz. 17.00 – Spektakl „The best of Szekspir” w wykonaniu Teatru Falenica
4) 19.02.2022 (sob.) godz. 17.00 – Walentynki z Teatrem Falenica, program przygotowany na podstawie twórczości „Kabaretu starszych Panów”
5) 26.02.2022 (sob.) godz. 15.00 - Spektakl dla dzieci „Kot w butach” w wykonaniu Autorskiego Teatru Młodego Widza w Warszawie
6) 27.03.2022 (nied.) godz. 17.00 – z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru - Spektakl „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego w wykonaniu Teatru Falenica
7) 23.04.2022 (sob.) godz. 17.00 – monodram „Dostojewski 2x2” w wykonaniu J. Łazewskiego w połączeniu ze spektaklem „Białe noce” w wyk. Teatru SGH
8) 7.05.2022 (sob.) godz. 15.00 - Teatr dla dzieci pt:”O smoku wawelskim” w wykonaniu Autorskiego Teatru Młodego Widza w Warszawie
9) 28.05.2022 (sob.) godz.17.00 – spektakl „Świętoszek” Moliera w wykonaniu Teatru Falenica
10) 25.06.2022 (sob.) godz. 17.00 – Spektakl „Bajki z morałem” na podstawie twórczości I.Krasickiego w wykonaniu Teatru Intermedium (grupa dziecięca)
11) 4.09.2022 (nied.) godz. 14.00 – Narodowe czytanie „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza w wykonaniu Teatru Falenica
12) 10.09.2022 (sob.) godz. 17.00 - Spektakl „The best of Szekspir” w wykonaniu Teatru Falenica
13) 24.09.2022 (sob.) godz. 17.00 – Monodram „Nowocento” w wykonaniu Mateusza Olszewskiego
14) 29.10.2022 (sob.) godz. 17.00 – Spektakl „Zapolską o współczesności” na podstwie twórczości Gabrieli Zapolskiej w wykonaniu Teatru Falenica
15) 12.11.2022 (sob.) godz. 17.00 – „Poetyckie Zaduszki” z Teatrem Falenica
16) 26.11.2022 (sob.) godz. 17.00 – Spektakl „ Entliczek – Pentliczek” na podstawie twórczości J. Brzechwy w wykonaniu Teatru Intermedium (grupa dziecięca)
17) 4.12.2022 (nied.) godz. 17.00 – spektakl „Jachowicz dzieciom” w wykonaniu Teatru Falenica

Doceniono wszystkich grają-
cych, w  tym obu panów-aktorów 
i  reżysera, który wystąpił awaryj-
nie w roli kobiecej. Najwięcej braw 
zgarnęła jednak Krystyna Trybu-
łowa jako niania Julii Capuletti. Po 
raz kolejny potwierdziła swój talent 
aktorski, wspaniale odnajdując się 
w  roli zbolałej, a  sprytnej starusz-
ki. Odnotować w  tym miejscu na-
leży stylowy kostium, jaki nosiła 
z wdziękiem pani Krysia, partneru-
jąc prześlicznie ubranej i urodziwej 

Julii. Większość strojów, jak rów-
nież scenografia, słusznie znalazły 
uznanie widzów, którzy nie szczę-
dzili braw.

Nawet jak odcedzicie z  moich 
pochwał lokalny patriotyzm, to 
przyznacie po obejrzeniu kolejnych 
przedstawień, że mam rację, pole-
cając Wam z  całym przekonaniem 
nasz najstarszy w Wawrze Teatr Fa-
lenica im. Szczepana Szczykno.

Barbara Wizimirska

Fot. Marta Różańska
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KACZY DÓŁ - MIĘDZYLESIE
( K o n s p i r a t o r z y ) 26.

sabotażowych i  dywersyjnych 
organizowanych przez dowódcę 
oddziału Romana Grotowskiego. 
I  tak 11 kwietnia 1943 r. Bogdan 
Szkopowiec z  „chłopcami z  Mię-
dzylesia” spalili składnice wtór-
nych surowców kontyngentowych 
w Wawrze i Rembertowie. 12 maja 
tegoż roku „co najmniej dwóch 
żołnierzy z  grupy Międzylesie”, 
w tym Bogdan Szkopowiec i Zdzi-
sław Filingier, brało udział w pró-
bie spalenia tartaku w  Falenicy, 
podjętej przez „Ersa”2. Ale to nie 
wszystko. Niektórzy harcerze mię-
dzylescy przystąpili do grup walki 
bieżącej z  sąsiednich miejscowo-
ści. Uczestniczyli w  wielu akcjach 
dywersyjnych, sabotażowych i kar-
nych IV Rejonu. I tak starszy brat 
Bogdana Szkopowca Ryszard, ps. 
„Mitka”, trafił do grupy „Radość”, 
a  Jerzy Kaczorowski, ps. „Żak” 
i Jan Szczepek, ps. „Warna”, służyli 
w grupie „Świdry- Wiązowna”. Jan 
Szczepek nieco później brał udział 
w zamachu na pociąg niemiecki 12 
grudnia 1943 r. między Celesty-
nowem a Starą Wsią3. Prawdopo-
dobnie w  tymże zamachu uczest-
niczył również Bogdan Podbielski. 
Zachował się wniosek awansowy 
grupy Skrytego (porucznik Józef 

się zgodny z  określonym w  przy-
bliżeniu stanem liczebnym grupy 
Ostrowskiego. „Wiktor”, przedsta-
wiony niezbyt dokładnie jako do-
wódca „grupy z  Wawra”, pojawia 
się dwukrotnie w  relacjach Zyg-
munta Migdalskiego ps. „Z.Z.”7.

Zaledwie szczątkowe informa-
cje mamy o  innych miejscowych 
grupach Armii Krajowej. Ireneusz 
Porębski pamięta nieznanego z na-
zwiska porucznika „Świta” z  Ra-
dości, który grupę ZWZ zawiązał 
na Wiśniowej Górze jesienią 1941 
r.8. Do grupy tej, wg Porębskie-
go, należeli Zbigniew Chmieliń-
ski, Stanisław Chojniarz, Tadeusz 
Fronczak, Ireneusz Porębski oraz 
jeszcze trzy osoby, co do których 
nie ma pewności. Była to grupa 
nieźle uzbrojona, jak wspomnia-
no wcześniej. Być może z grupą tą 
wiąże się wspomnienie Stanisława 
Nowakowskiego „Stika”, który pi-
sze: „W styczniu 1940 r. dwaj kole-
dzy zwerbowani z Radości składali 
przysięgę tajnej organizacji W.P., 
w mojej obecności, na ręce oficera 
z W-wy, który przyjechał do naszej 
sekcji na Wiśniowej Górze (w Mię-
dzylesiu)”9. Ten sam autor pisze 
dalej: „Wydzielono również jed-
ną sekcję z  plutonu z  Międzylesia 

i ze Zbytek. Powstała w ten sposób 
drużyna O.S. (wydzielona z pluto-
nów); podlegała d-cy O.S. rejonu 
Otwock”10. To z  kolei wiązać się 
może z informacją pochodzącą od 
Stefana Lepianki, który w  końcu 
1942 r. miał przystąpić do stworze-
nia Oddziału Specjalnego na roz-
kaz dowódcy kompanii Bolesława 
Paprockiego, ps. „Janka”. Żołnierze 
wybrani do Oddziału Specjalnego 
zostali wykreśleni z ewidencji ma-
cierzystych oddziałów liniowych11. 
Wszystko to są jednak doniesienia 
cząstkowe, często niespójne, trud-
ne do zweryfikowania, a  w dodat-
ku obciążone brakiem informacji 
o działalności tych grup. 

W pamięci międzylesian poza 
Armią Krajową przetrwały tak-
że dwie inne organizacje zbrojne. 
Wacław Burgraf, u którego w okre-
sie międzywojennym odbywały się 
zebrania miejscowej komórki KPP, 
przypuszcza, że starszy z  dwóch 
synów brata należał do Narodo-
wych Sił Zbrojnych (NSZ). Zda-
niem Juliusza Ostrowskiego, grupa 
ta liczyła nie więcej, jak parunastu 
ludzi. Wymienia przy tym obu 
młodych Burgrafów – Eugeniusza 
i Jerzego, Henryka Gołębiewskiego 
i  Stanisława Jezierskiego. Te same 
nazwiska podaje Edward Dyszel, 
mówiąc o  grupie, która nie pod-
porządkowała się Armii Krajowej. 
Według Ostrowskiego, jedynymi 
przejawami działalności tej grupy, 
a  ściśle mówiąc – obu braci Bur-
grafów, były napady rabunkowe 
i  pobicia. Ofiarą takiego napadu 
stał się Jan Baculewski. Pod groźbą 
śmierci napastnicy żądali od niego 
wyniesienia się z  Międzylesia za 
przyczyną lewicowych poglądów. 
Jan Baculewski działał najpierw 
w PPS, następnie w PPR12. Był dy-
rektorem Dokształcającej Szkoły 
Ogólnozawodowej na Grochowie, 
co wykorzystywał do zorganizowa-
nia tajnego gimnazjum w Wawrze. 
Właśnie w  jego mieszkaniu odby-
wały się lekcje łaciny13. W  tej sy-
tuacji interwencja ze strony akow-
ców położyła kres poczynaniom 
Burgrafów. Nie bez znaczenia było 
tu zapewne i  to, że jedną z  ofiar 
pobitych przez Burgrafów był Zyg-
munt Zieliński z plutonu liniowe-
go AK prowadzonego przez Karola 
Paprockiego. 

Nieco więcej wiemy o  Armii 
Ludowej. Zawiązanie się grupy wy-
stępującej pod tą nazwą można wią-
zać z wczesnymi miesiącami 1944 r. 

Cd.
„Grupa Międzylesie” jest nazwą 

umowną, wprowadzoną przez twór-
cę Oddziałów Specjalnych VII Ob-
wodu Okręgu Warszawskiego AK 
porucznika Romana Grotowskiego 
ps. „Ers”. O  nazwie „Grupa” pisał 
on następująco: „Byłem oficerem 
służby czynnej, zarówno mnie, jak 
i  większości moich kolegów raziły 
bardzo nadużywane i  wprowadza-
jące w błąd, niemające odzwiercied-
lenia w rzeczywistości – wymierne 
przecież nazwy jednostek jak plu-
ton, kompania czy też batalion. 
Dlatego używaliśmy i  używamy 
obecnie dla oddziału z  kilku lub 
kilkunastu ludzi nazwy grupa…” 
i  dalej: „Dowódcami tych grup – 
Oddziałów Specjalnych (O.S., S.S. 
– sekcje Spec.) pozostawiłem często 
chłopców , którzy im przewodzili, 
o  bardzo dużych zdolnościach or-
ganizacyjnych, dowódczych – przy 
mojej bezpośredniej pomocy z tym, 
że wszystkich kierowałem do Szko-
ły Podchorążych, za d-ców innych 
wyznaczałem młodych, pełnych 
zapału i  rozumiejących młodzież 
podoficerów i oficerów”1.

Ze wspomnień Mariana Weso-
łowskiego wiemy, że „grupa Mię-
dzylesie” brała udział w  akcjach 

Czuma „Skryty”, dowódca Od-
działu Dywersji Bojowej) z 18 maja 
1944 r., w  którym jest wymienio-
ny m.in. sekcyjny „Warna” jako 
jeden z  tych, którzy „brali udział 
we wszystkich akcjach zbiorowych 
i  częściowo [także] indywidual-
nych grupy Skrytego”4.

Po 5 sierpnia 1943 r. z dziesiąt-
ki harcerzy 91 MDH5 uczestniczą-
cych 11 listopada 1939 r. w spotka-
niu przy starej sośnie w głębi lasu 
Branickich, pozostało już tylko 
pięciu. Byli to Jerzy Brodowski, 
Stanisław Maciejewski, Michał 
Różycki, Zbigniew Szpringwald 
oraz Tadeusz Birecki. Ten ostatni 
wkrótce wybrał jednak przynależ-
ność do Armii Ludowej. Pozostała 
czwórka stanowiła teraz trzon sek-
cji międzyleskiej, należącej razem 
z innymi sekcjami złożonymi z lu-
dzi z  Borkowa, Zerznia i  Zbytek 
do grupy, której dowództwo spra-
wował kapral Juliusz Ostrowski, 
ps. „Wiktor”, wcześniej zastępca 
Bogdana Szkopowca. W  raporcie 
„Stan i  uzbrojenie oddziałów Ke-
dywu w  powiecie warszawskim” 
z  31 marca 1944 r. w  rubryce 
„Ilość i m[iejsce] pobytu O[działu] 
S[pecjalnego]” zapisano „20 – 
Międzylesie”6. Zapis ten wydaje 

Konspiratorzy. Od lewej: Bogdan Szkopowiec (z płaszczem na ramieniu), Witold Etmanowicz, Tytus Pietrzak, Seweryn Łabędzki i Stanisław Maciejewski.  
Fot. Zdzisław Filinger, marzec 1941 r. Jedyna zachowana fotografia, na której znaleźli się razem organizatorzy AK (Szkopowiec) i AL (Łabędzki).
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der skromny: „Działalność moja 
w  AL. ograniczała się do kolpor-
towania gazetek oraz bytności na 
kilku zebraniach odbywających się 
w naszym mieszkaniu”23. I na razie 
to wszystko, co wiemy o  między-
leskiej sekcji AL. W  tym miejscu 
może warto dodać, że w  aktach 
personalnych Stefańskiego znaj-
dujemy jeszcze interesującą adno-
tację z 10 lutego 1954 r.: „Od 1944 
do wyzwolenia prawdopodobnie 
należał do AL na terenie na terenie 
Międzylesia k/Warszawy – przyna-
leżność i  działalność nie potwier-
dzona. Brat i  siostra prawdopo-
dobnie też należeli do AL.[ podpis 
nieczytelny] – kpt.”24. 

Cdn.
Bogdan Birnbaum

Wiktor Kulerski
Przypisy:
1. Tamże, odpowiednio str. 82 i 80.
2. Tamże, str. 89,114,119.
3. Tamże str. 159.
4. Jerzy Orzeszek „Mars”. Oddział Dyspo-
zycyjny Kedywu Okręgu Warszawskiego 
AK tzw. linii otwockiej, w: Na przedpolu 
Warszawy…, dz. cyt. Zeszyt 12/13 listo-
pad/grudzień 1996, str. 68-70.
5. Taką właśnie liczebność „grupy mię-
dzyleskiej” podaje również Marian We-
sołowski w: Sebastian Rakowski. Zarys 
dziejów IV Rejonu…, dz. cyt. str. 89.
6. Oddziały i  akcje specjalne Kedywu…, 
dz. cyt. str. 95.

7. Zygmunt Jaroszewski: Porucznik Zyg-
munt Migdalski…, dz. cyt. str. 140 i 212.
8. Nieznany z  nazwiska podporucznik 
„Świt” wymieniany jest jako dowódca 
plutonu 791 liczącego ponad 40 ludzi, jed-
nak nie wiadomo jakiej miejscowości to 
dotyczy. Zob.: Sebastian Rakowski. Zarys 
dziejów IV Rejonu …, dz. cyt. str. 68.
9. Jacek Zygmunt Jaroszewski. Porucznik 
Zygmunt Migdalski…, dz. cyt. str. 151.
10. Zachowano oryginalną interpunkcję, 
tamże str. 151.
11. Jacek Zygmunt Sawicki: VII Obwód 
Okręgu Warszawskiego…, dz. cyt. str. 139.
12. Henryk Wierzchowski, Anin Wa-
wer…, dz. cyt. str. 30.
13. Tamże str. 78.
14. Akta personalne funkcjonariusza SB: 
Sobociński Jerzy…, IPN BU 0967/91.
15. Akta personalne funkcjonariusza SB: 
Jagodziński Ryszard..., IPN BU 0604/223.
16. Akta personalne funkcjonariusza SB; 
Stefański Adolf …, IPN BU 0193/6545
17. Akta personalne funkcjonariusza SB: 
Sobociński Jerzy…, dz. cyt.
18. Akta personalne funkcjonariusza SB: 
Buczek Tadeusz…, IPN Lu 0212/94.
19. Żebrowski Leon…., IPN 0854/735.
20. Akta personalne funkcjonariusza SB: 
Jagodziński Ryszard…,dz. cyt.
21. Akta personalne funkcjonariusza SB: 
Buczek Tadeusz…, dz. cyt.).
22. Żebrowski Leon…,dz. cyt. 
23. Akta personalne funkcjonariusza SB: 
Stefański Adolf…, dz. cyt. 
24. Tamże.Adolf Stefański (IPN).

Na cmentarzu zerzeńskim przed odsłonięciem pomnika nagrobnego żołnierzy poległych we wrześniu 1939 r.. Od lewej 
Władysław Pękosławski “Włodzimierz” (z kapeluszem w ręku), Roman Byśkiniewicz “Michalski”, Ryszard Sikora “Ryś”, 

Zbigniew Sikora “Gryf ” i Eugeniusz Pękosławski “Sylwester”. Wszyscy wchodzili w skład zerzeńskiej sekcji OS.

Nastąpiło to zapewne niedługo po 
wydaniu przez Krajową Radę Na-
rodową dekretu z  1 stycznia 1944 
r. o utworzeniu Armii Ludowej. Co 
prawda jeden z  jej członków, Jerzy 
Sobociński, już po wojnie w poda-
niu o  przyjęcie do pracy w  Woje-
wódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa 
Publicznego w  Warszawie napisał: 
„Od roku 1942 byłem czynnym 
członkiem Armii Ludowej”, a  póź-
niej wypełniając Ankietę specjalną 
zmienił to pisząc: „ Do Armii Lu-
dowej należałem od 1943 r.”14. Takie 
same daty wstąpienia do AL podał 
Ryszard Jagodziński15. Armia Lu-
dowa wówczas jeszcze nie istniała. 
Jej poprzedniczką była Gwardia Lu-
dowa (GL), ta jednak nie jest przy-
woływana w  dokumentach byłych 
alowców międzyleskich. Poza tym 
Jerzy Sobociński, prawdopodobnie 
razem z Tadeuszem Buczkiem i Le-
onem Żebrowskim w 1943 r. nale-
żeli do AK i uczestniczyli w kursie 
szkoleniowym prowadzonym przez 
Bogdana Szkopowca i  Juliana Os-
trowskiego, o czym zresztą nie ma 
śladu w  ich aktach personalnych. 
Nazwa Gwardia Ludowa nie poja-
wia się również w  relacjach akow-
ców mówiących o  Armii Ludo-
wej w  Międzylesiu. Można zatem 
przyjąć, że grupa AL zawiązała się 
dopiero w 1944 r. Taki też rok, jako 
datę przystąpienia do AL , podaje 
Adolf Stefański. Ten jednak wcześ-
niej przebywał w  Mińsku Litew-
skim – jak napisał w  Wyjaśnieniu 
do ankiety personalnej datowanym 
10 II 54 r. Wstąpił do firmy Bucker 
– jak pisze – która „ na zlecenie org. 
»Todt« prowadziła roboty beto-
nowe w  halach warsztatów samo-
chodowych” w  Mińsku. Pracował 
tam razem z  kolegą Ludwikiem 
Dźwigalskim od wiosny 1943 r. do 
wiosny 1944 r.16. Musieli bywać 
w  Międzylesiu, może podczas ur-
lopów, może przejazdem, bowiem 
mieszkańcy dobrze zapamiętali 
ich niemieckie mundury. A  były 

to zapewne mundury Organizacji 
Todta, jakie nosili pracownicy tego 
ogromnego paramilitarnego przed-
siębiorstwa budowlanego. 

Z  dokumentów byłych alow-
ców oraz relacji miejscowych akow-
ców wyłania się skład osobowy 
grupy. Stefański wymienia tylko 
trzy osoby: starszego brata Jerzego 
jako dowódcę oraz Tadeusza Bucz-
ka i  Leona Żebrowskiego. W  do-
kumentach Sobocińskiego oprócz 
wymienionych znajdujemy dalsze, 
a  mianowicie siostrę Stefańskich 
Krystynę, Ryszarda Jagodzińskie-
go oraz Seweryna Łabędzkiego ps. 
„Sławek” jako dowódcę. Buczek, 
Sobociński i  Jagodziński podają 
również pseudonim dowódcy sek-
cji Jerzego Stefańskiego – „Błażek”. 
Według Juliusza Ostrowskiego do 
grupy AL należeli ponadto starszy 
brat Seweryna Łabędzkiego Edward 
oraz Tadeusz Birecki, o  czym mó-
wią także Stanisław Maciejewski, 
zaprzyjaźniony z  Łabędzkimi, 
Edward Dyszel i Kazimierz Szalew-
ski (1927), bliski przyjaciel Tadeu-
sza Bireckiego. Maciejewski zacho-
wał w  pamięci, że obaj Łabędzcy 
przed wojną byli członkami Związ-
ku Strzeleckiego, a pod koniec woj-
ny związali się z Polską Partią Ro-
botniczą (PPR). Obaj uchodzili za 
inicjatorów zawiązania grupy AL, 
i  obaj byli jej rzeczywistymi, acz 
nieformalnymi przywódcami. Co 
najmniej cztery osoby z wymienio-
nych dziesięciu wywodziły się z 91 
MDH: Tadeusz Birecki, Tadeusz 
Buczek, Jerzy Sobociński i Leon Że-
browski. Pięciu po wojnie podjęło 
służbę w  Urzędzie Bezpieczeństwa 
Publicznego (Tadeusz Buczek, Ry-
szard Jagodziński, Jerzy Sobociński, 
Adolf Stefański i Leon Żebrowski), 
a troje w Milicji Obywatelskiej (obaj 
Łabędzcy i Krystyna Stefańska). 

Chyba pierwszym przejawem 
działalności grupy AL było skapto-
wanie przez Edwarda Łabędzkiego 
dwóch akowców. Tadeusz Birecki 
i  Jerzy Sobociński, dwaj kursanci 
od Juliusza Ostrowskiego, wykrad-
li kilka sztuk broni i notatki służą-
ce Ostrowskiemu do prowadzenia 
szkoleń, po czym dołączyli do AL. 
Kazimierz Szalewski ps. „Barba-
ra”, podkomendny plutonowego 
Jerzego Różyckiego w  kompanii 
prowadzonej przez Bolesława Pa-
prockiego „Jankę” pamięta dobrze, 
jak jego przyjaciel Tadeusz Birecki, 
po tej kradzieży i  dezercji, został 
ciężko pobity przez podkomend-
nych Ostrowskiego. O  drugim 
przejawie działalności alowców 
wiemy od trzech osób. Jerzy Sobo-
ciński w Oświadczeniu z 29 II 1952 
r. napisał: „ W  roku 1944 wczesną 
wiosną zostaję wysłany z  wieloma 

towarzyszami z naszego plutonu na 
koncentrację w  okolice Rybienka 
nad Bugiem celem odebrania zrzu-
tów Radzieckich. Na skutek jednak 
niskiego pułapu [chmur], po kilku-
dniowym oczekiwaniu [zostaliśmy] 
odwołani z  powrotem do Warsza-
wy”17. Nieco inaczej przedstawił 
to Tadeusz Buczek pisząc: „W roku 
1944 wyjechałem (nieczytelne) Bug 
do Partyzantki A.L. w  okolice po-
między Rybienkiem a Wyszkowem, 
gdzie przebywam przy zrzutach 
spadochronowych”18.Według Leona 
Żebrowskiego pobyt ten trwał 6 ty-
godni19. Ryszard Jagodziński podał 
zaś, że nad Bugiem przebywał ok. 
trzy miesiące20. O  trzecim przed-
sięwzięciu ślad pozostawił Tadeusz 
Buczek pisząc: „ Biorę udział w nie-
udanej akcji wysadzenia wiaduktu 
nad. ul. Podskarbińską na Pradze”. 
Po czym dodaje: „Następnie koń-
czę kurs podoficerski ze stopniem 
kaprala”21. Podobne zdania umieś-
cił w  życiorysie Leon Żebrowski, 
podając przy tym rok kursu pod-
oficerskiego 194322. Obie wiadomo-
ści nie mają jednak potwierdzenia 
w innych dokumentach i relacjach. 
Możliwe, że obaj odwołują się do 
kursu z  roku 1943 prowadzonego 
m. in. przez Juliusza Ostrowskiego, 
ale zatajają związek z AK. 

Adolf Stefański pisząc o  swo-
jej działalności w  AL. był na-
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jących do objęcia ochroną Zako-
la Wawerskiego ma swój początek 
w  pierwszej połowie lat 80-tych XX 
wieku. Wysokie walory przyrodni-
cze tego obszaru dostrzegł ówczesny 
Wojewódzki Konserwator Przyrody 
Czesław Łaszek, który jest współ-
twórcą większości przyrodniczych 
obiektów chronionych na terenie 
dawnego województwa warszaw-
skiego. W  latach 90-tych głównym 
zagrożeniem dla Zakola była budowa 
Trasy Siekierkowskiej a tereny nie za-
jęte pod tę inwestycję miały być prze-
kształcone w  obiekty sportowe oraz 
sztuczny zbiornik wodny. W związku 
z  tymi zagrożeniami w ostatniej de-
kadzie XX wieku przygotowano ob-
szerną dokumentację walorów przy-
rodniczych tego obszaru, prace te na 
mniejszą skalę kontynuowane są do 
chwili obecnej. 

Ważne siedlisko zwierząt
Zakole okazało się wyjątkowym 

terenem pod względem ornitolo-
gicznym. Wyniki inwentaryzacji 
ptaków wskazują, że jest to najcen-
niejszy obszar na terenie Warszawy 
i jeden z najcenniejszych w skali ca-
łego województwa. Na tym obszarze 
zinwentaryzowano również ponad 
30 gatunków ssaków np.: bóbr, wy-
dra, łasica, borsuk, łoś, sarna, dzik, 
zając. Stwierdzono liczne występo-
wanie badylarki (małego gryzonia 
zanikającego na terenie Warsza-
wy) oraz nornika burego, skrajnie 
rzadkiego na terenie stolicy. Bogata 
okazała się również fauna płazów, 
gadów i  bezkręgowców. Zinwenta-
ryzowano liczne stanowiska chro-
nionych roślin i  grzybów. Zakole 
było również miejscem żerowania 
bocianów czarnych gniazdujących 

niegdyś w Lesie Sobieskiego. Obszar 
ten okazał się również bezcenny pod 
względem warunków geomorfolo-
gicznych i  hydrologicznych, pełni 
jednocześnie funkcję korytarza na-
powietrzającego miasto. 

Las naturalny
Bardzo interesujący jest las ol-

szowy zlokalizowany w  brzeżnej 
części Zakola. Analizując archiwalne 
mapy należy dojść do wniosku, iż jest 
to las naturalny. Powstał on w wyni-
ku działania sił przyrody w miejscu 
dawnego starorzecza Wisły. Poza 
małymi wyjątkami drzewa nie były 
tam sadzone przez człowieka ani na 
dużą skalę wycinane. Z roku na rok 
powiększa się również zapas mar-
twego drewna niezbędnego do prze-
trwania wielu gatunków bezkręgow-
ców i  grzybów. Bardzo korzystnym 
zjawiskiem była kolonizacja tego 
terenu przez bobry, dzięki którym 
poprawiło się uwilgotnienie terenu. 
Warunkuje to trwanie drzewostanu 
olszowego i ogranicza ekspansję ga-
tunków obcych oraz penetrację przez 
ludzi. W  przeciwieństwie do lasów 
Zakola, pozostałe lasy w Warszawie 
i  okolicy były w  większości posa-
dzone po II Wojnie Światowej na 
gruntach porolnych lub były w prze-
szłości parkami, zwierzyńcami. 
W powojennej dekadzie na terenach 
dzisiejszej stolicy i w jej pobliżu za-
lesiono około 20 000 ha nieużytków 
i zrębów powstałych w trakcie wojny 
i tuż po niej. Niestety dzisiaj te tereny 
traktowane są głównie jako rezerwa 
gruntów budowalnych, w efekcie po-
wierzchnia lasów i  innych terenów 
zielonych w  Warszawie gwałtownie 
spada. Bardzo dobrze widać to na 
przykładzie Wawra. Bogactwo przy-
rodnicze lasu rosnącego na Zakolu 
nie może być zachowane bez ochro-

ny przyległych terenów otwartych 
oraz przynajmniej szczątkowej łącz-
ności z Wisłą. Niestety budowa wału 
wzdłuż Wisły odcięła Zakole, które 
jest naturalnym elementem obszaru 
zalewowego rzeki. Wisła ukształto-
wała również dzisiejszy krajobraz 
tego terenu oraz jego gleby. 

Szkodliwy przebieg Trasy 
W  pierwszych latach XXI wie-

ku, w wyniku budowy Trasy Siekier-
kowskiej zniszczono bardzo cenne 
przyrodniczo trzcinowisko zlokali-
zowane wzdłuż kanału Nowa Ulga. 
Taki przebieg trasy wybrano pomi-
mo istnienia wariantu alternatyw-
nego, przebiegającego poza terenem 
przyrodniczo cennym. Do dzisiaj 
jadąc Trasą Siekierkowską z  Wawra 
w stronę Mokotowa po prawej stro-
nie widać pozostałości po ogródkach 
działkowych. Można było tam zloka-
lizować tę inwestycję, oszczędzając 
tym samym bezcenny teren Zakola. 
Jako działania kompensacyjne zleco-
no powieszenie budek lęgowych dla 
ptaków. To oczywiście nie zrekom-
pensowało strat. Zniszczono siedli-
ska ptaków wodno-błotnych, a z bu-
dek korzystają dziuplaki, w  tym 
przypadku były to głównie pospolite 
sikory i  szpaki. Jedynym pozytyw-
nym efektem tych działań było poja-
wienie się na terenie Zakola nowego 
gatunku sowy – puszczyka, dzięki 
powieszeniu dwóch obszernych bu-
dek dla tego gatunku. Planowany 
od 1985 roku rezerwat ostatecznie 
nie powstał ze względu na stosunki 
własnościowe i plany inwestycyjne.

 
Iluzoryczna ochrona

W roku 2002 część terenu (głów-
nie las) objęto iluzoryczną ochro-
ną w  formie Zespołu Przyrodniczo 
Krajobrazowego, a  już od roku 1997 

Zakole było chronione w  ramach 
Warszawskiego Obszaru Chronione-
go Krajobrazu. Obie formy ochrony 
mają jednak znacznie niższą rangę 
niż rezerwat przyrody i  zasadniczo 
nie chronią tego unikalnego obszaru. 

Propozycja: rezerwat przyrody
Optymalnym rozwiązaniem by-

łoby utworzenie rezerwatu przyro-
dy o  powierzchni około 200 ha, na 
obszarze na północ od ulicy Kade-
tów. Teren lasu powinien być objęty 
ochroną bierną (po usunięciu śmie-
ci i gruzu) a  tereny otwarte ochroną 
czynną, aby zachować ich obecny 
charakter. Obszar na południe od ul. 
Kadetów może być zagospodarowany 
na cele rekreacyjne i  stanowić otu-
linę rezerwatu. Aby zrealizować ten 
ambitny plan konieczne jest jednak 
wykupienie tych terenów. Wbrew 
temu co twierdzą niektórzy nie jest to 
pomysł abstrakcyjny, wymaga jedy-
nie chęci i  zaangażowania ze strony 
urzędników oraz właścicieli. Patrząc 
na część miejskich wydatków (np. 
w tym roku urzędnicy miejscy ogłosi-
li przetarg na zakup 410 ton (!) karmy 
dla zdziczałych kotów), można dojść 
do wniosku że nie brakuje pieniędzy 
w budżecie, trzeba tylko ich strumień 
odpowiednio ukierunkować. 

Dalekowzroczność Starzyńskiego
Warto przytoczyć tu przykład 

rezerwatu Las Kabacki, który nie 
istniałby dzisiaj gdyby nie daleko-
wzroczna wizja nowoczesnej War-
szawy, jaką miał przedwojenny pre-
zydent Stefan Starzyński. Ówcześni 
decydenci chcieli aby Warszawa była 
wielka, prężnie rozwijająca się a  jed-

nocześnie zielona z licznymi terenami 
rekreacyjnymi. Widząc perspektywę 
wycięcia Lasu Kabackiego i  powsta-
nia tam osiedla (na wzór Anina), 
w 1938 roku podjęto decyzję o wyku-
pie całego rozległego terenu (914 ha) 
z rąk prywatnych. Trzeba podkreślić, 
że Las Kabacki znajdował się wtedy 
daleko poza granicami miasta i  nie 
było go widać nawet z  najwyższych 
warszawskich budynków. 

Stać nas na wykup
Niewątpliwie dzisiejsza Warsza-

wa jest o  wiele zamożniejsza niż 83 
lata temu i znacznie większa jest rów-
nież świadomość warszawiaków jak 
ważne są tereny zielone oraz ochro-
na przyrody. Zbliżoną historię ma 
również dzisiejszy Las Sobieskiego, 
uratowany w  1933 roku przed par-
celacją i  zabudową, dzięki zabiegom 
dyplomatycznym światłych ludzi. 
Dzięki wysiłkom minionych pokoleń 
Warszawa szczyci się dzisiaj bardzo 
dużym udziałem terenów zielonych, 
stanowiących blisko 40% powierzch-
ni miasta. 

Obserwując jednak zachodzące 
w  krajobrazie zmiany, obawiam się, 
że my przyszłym pokoleniom pozo-
stawimy jedynie betonową pustynię. 
Miejmy jednak nadzieję, że dzisiejsi 
decydenci nie ustępują wiedzą i  za-
angażowaniem swoim poprzednikom 
i historia ochrony Zakola Wawerskie-
go dobiegnie po 40 latach do szczęśli-
wego końca. 

dr. hab. Jakub Gryz
 prof. Instytutu Badawczego Leśnictwa 

mieszkaniec Wawra

Zakole Wawerskie okiem specjalisty
PRZYRODA. Stefan Starzyński zadbał o nas wykupując Las Kabacki. A co my zostawimy przyszłym pokoleniom?

Zakole wawerskie, fot. J. Andrzejewski

Zakole wawerskie, fot. J. Andrzejewski
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G.K. Jego kształt, faktura, usło-
jenie i dotyk. To jest dla twórcy 
wdzięczny materiał. Patrzysz na 
jakiś kawałek i już wyobraźnia za-
czyna pracować. Oczywiście trzeba 
poznać gatunki, nabrać wprawy w 
obróbce. Materiały, narzędzia i po-
mysły zbierałem przez lata.
A.T. Skąd pomysły?
G.K. Trochę już o tym mówiliśmy. 
Czasem zainspiruje się jakąś kon-
kretną sytuacją, czasem odżyją 
wspomnienia, a niekiedy pomysły 
rzucają znajomi. Nie odmawiam  
wykonania czegoś na zamówienie.
A.T. Rozmawiamy przy trzaskają-
cym kominku w  Pana domu. Po-
dziwiam ściany wyłożone pięknie 
wyprofilowanymi i spasowanymi 
białymi deskami z widocznymi 
słojami. Wokół pod ścianami wi-
szą lub stoją rzeźby, płaskorzeźby, 
drzeworyty, prace z i w metalu. 
Nawet oświetlenie jest przemyśla-
ną kompozycją. Jest klimat. Dużo 
wysiłku to kosztowało...
G.K. Tak, to godziny spędzane sa-
motnie przy pracy, ale także „ko-
rzyści” z pandemii i zerwanych 
więzi. Po co było narażać się same-
mu i bliskich? A że materiał gro-
madziłem od dawna..
A.T. Czy proces tworzenia takich 
dzieł można podzielić na jakieś 
etapy?
G.K. To zależy. Czasami coś szki-
cuję na papierze, głównie po to, 
żeby uchwycić proporcje. Ale 
rzadko takie szkice pozostają. Za-
wsze ołówkiem rysuję wprost na 
drewnie, usuwam niepotrzebny 
materiał, znów rysuję aż wyłoni się 
pożądany kształt. Czasami kawa-
łek jest tak interesujący, że wymaga 
tylko wykończenia. Innym razem 
rozłożysty fragment pnia narzuca 
ostateczny kształt. Tak było z pra-
cą z cyklu zwierzęta (fot). Powstała 
ze ściętej głowy wierzby rosnącej 
w moim ogródku. Na koniec po-
zostaje - szlifowanie, polerowanie, 
woskowanie... i wymyślenie po-
stumentu czy mocowania, czasem 
podświetlenia.
A.T. Widzę przed sobą także śmia-
łe realizacje w metalu. Mieszane 
prace widzieliśmy na wystawie, 
a dużo większe eksponuje Pan na 
stronie internetowej.
G.K. Drewno, zwłaszcza lipowe, 
jest materiałem nietrwałym, nie 
lubi wilgoci. Z tej potrzeby za-
cząłem tworzyć metalowe figury. 
Mam już dobrze „wytrenowane” 
umiejętności spawacza i skomple-
towane narzędzia, co w połączeniu 
z moją cierpliwością, upartością i 
chciejstwem daje widoczne efekty. 
Nasuwa mi się tutaj taka ilustracja 

chciejstwa: zjedz dobry obiad, po-
praw deserem, popij kawą, a na ko-
niec zażyj dwie tabletki laxigenu. 
Co ci się będzie chciało? I spróbuj 
tego nie zrobić!
A.T. Widzę pod ścianą równo 
ustawione ramki. Czyżby to były 
blejtramy?
G.K. A tak. Będą to obrazy do 
wnętrz biura córki i jest to nowe 
(od 6 miesięcy)  wyzwanie.
A.T. Dziękuję za rozmowę. A na 
koniec poproszę wybrać  i skomen-
tować kilka zdjęć, które chciałby 
Pan zaprezentować w Gazecie Wa-
werskiej.
G.K. Tablica „PRZYJACIELOWI” 
to upamiętnienie ALKA wielokrot-
nego mistrza Polski, świata i igrzysk 
w sportach lotniczych. Mam na-

dzieję, że po covidowych perype-
tiach wiosną tego roku zajmie swoje 
miejsce na lotnisku w Chrcynnie. 
Męska pięść i ulotne postacie - bo 
wypuścił w powietrze setki lotni-
czych adeptów. Użyte materiały: 
granit i stal-kwasówka.

Inne zaprezentowane prace to 
głównie „lipa”.  Zwykle nie nadaję 
im tytułów bo nie chcę opisywać co 
miałem na myśli, bardziej interesuje  
mnie co? i jak? odbierają to widzo-
wie – zapraszam więc do odwiedze-
nia strony sculptorius.pl, kolejnych 
wystaw i do kontaktów mailowych, 
telefonicznych a zwłaszcza osobi-
stych.

P.S. W Starej Kuźni jest stała 
ekspozycja wybranych prac, na któ-
rą  serdecznie zapraszam.

Krzyk drewna
KULTURA. Wywiad z Grzegorzem Karczmarczykiem - artystą z Falenicy.

ANDRZEJ TOMASZCZYK
a.tomaszczyk@gazetawawerska.pl

Centrum Falenicy powoli wy-
pełnia nowa przestrzeń, znikły 
chaszcze, błoto, zapyziałe budy z 
pilśni i dykty i słabo świecące la-
tarnie. My, mieszkańcy, możemy 
cieszyć się nowym centrum kultu-
ry, targowiskiem, zielenią i nowo-
czesnym oświetleniem przejść dla 
pieszych. Ale sama przestrzeń bez 
ludzi jest martwa. Od lat na osied-
lu podejmowane były i są różne 
społeczne inicjatywy integracyjne. 
Ostatnią z nich była kolejna już 
Gwiazdka Sąsiedzka na świeżym 
powietrzu a w Starej Kuźni towa-
rzyszyła jej wystawa rzeźb rodo-
witego Faleniczanina Grzegorza 
Karczmarczyka. Formy, kształty i 
tworzywo eksponatów były na tyle 
interesujące, że po obejrzeniu wy-
stawy umówiłem się na rozmowę.

 Krótki życiorys autora.
Tu się urodził i chodził do 

szkół, tu przez 25 lat pracował 
w Przedsiębiorstwie Automaty-
ki Przemysłowej prowadząc pra-
cownię sitodruku. Interesował się 
grafiką, fotografią, filmowaniem, 

wszystkimi odmianami poligrafii, 
projektowaniem. Wykorzystując 
zdobyte doświadczenia i zmiany w 
kraju w 1992 roku rozpoczął działal-
ność gospodarczą – projektowanie i 
wykonywanie grafik, reklam, stoisk 
targowych… Czas po pracy to upra-
wianie różnych pasji i poznawanie 
ciekawych ludzi. Zwiedził kawał 
świata, jest instruktorem narciar-
stwa, ma licencję pilota, lata na ma-
łych samolotach silnikowych, para-
lotniach, szybowcach i lotniach, jest 
Ratownikiem Drogowym P.Z.Mot. 
Dopiero po przejściu na emeryturę 
uległ urokom drewna. Najpierw za-
czął projektować i wykonywać coś 
dla bliskich i znajomych, a gdy ko-
lekcja zrobiła się pokaźna - pokazał 
swoje prace na kilku lokalnych wy-
stawach. Ponieważ jest człowiekiem 
niepokornym, nie lubi nakazów i 
zakazów, w jego rzeźbach odnaleźć 
można satyrę, karykaturę, sprzeciw, 
aluzje do rzeczywistości, symbole 
ale i przedmioty funkcjonalne czy 
dekoracyjne. Bliscy namówili go do 
pokazania prac w internecie. O tu-
taj: www.sculptorius.pl.

A.T. Skąd nazwa strony?
G.K. Sculptorius w wielu językach 
pochodzenia łacińskiego to zwy-
czajnie „rzeźbiarz”. Po polsku wyraz 
brzmi słabo ale dla wielu europej-
czyków jest zrozumiały i łatwy do 
wymówienia bez ś,ż ź.  Ale przecież 
każdy Polak „łacinę” zna i stosuje.
A.T. A co Pana przyciągnęło do 
drewna?

Krzyk drewna

Z cyklu zwierzęta - ŚlimakTablica “PRZYJACIELOWI”
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MIĘDZYLESIE. Prezentujemy prace konkursowe laureatów konkursu architektonicznego na Centrum Aktywności Międzypokoleniowej.

Zwycięzca jest jeden

I Nagroda - BDR Architekci, 35 tys. zł realizacja

Praca charakteryzuje się zdecydowanymi i konsekwentnymi decy-
zjami projektowymi stanowiącymi jej kręgosłup organizacyjny i  este-
tyczny zarówno w skali urbanistyki, jak i architektury.

Prawidłowe strefowanie zagospodarowania terenu umożliwiło nie-
mal całkowite uwolnienie przestrzeni wzdłuż ul. Mrówczej od ruchu ko-
łowego, a co za tym idzie, wytworzenie niezakłóconej wielofunkcyjnej 
przestrzeni publicznej o lokalnej skali i atmosferze leśnej alei. Zaczerp-
nięte z architektury wypoczynkowej rozwiązania - podcienie, tarasy, log-
gie, wejściowe ganki - tworzą przestrzeń ‘pomiędzy budynkiem a lasem’, 
a w towarzystwie nieformalnie zagospodarowanej zieleni mają znaczący 
potencjał, aby stać się miejscem niewymuszonej integracji użytkowni-
ków i lokalnych mieszkańców.

Analogiczna konsekwencja w  organizacji funkcjonalnej budyn-
ków - odwrócenie wszystkich funkcji podstawowych w kierunku ulicy 
Mrówczej - zapewnia ochronę przed hałasem, tworzy atrakcyjną relację 
wnętrza z zewnętrzem i wprowadza elastyczny układ pomieszczeń po-
datny na adaptacje.

Architektura zwraca uwagę elegancką, współczesną interpretacją 
stylu Świdermajer, charakterystycznego dla linii Otwockiej. Wartością 
projektu jest nie tylko zaczerpnięta subtelna ornamentyka, ale przede 
wszystkim rozwiązania typowe dla funkcji sanatoryjnej - tak potrzebne 
tutaj miejsca spotkań i wypoczynku. Propozycja autorów ma znamiona 
architektury ponadczasowej - wyjątkowej, bo osadzonej w sposób doj-
rzały w lokalnym kontekście kulturowym.

Na początku grudnia został rozstrzygnięty konkurs na opracowanie 
koncepcji Centrum Aktywności Międzypokoleniowej (CAM) w dziel-
nicy Wawer w  Warszawie. Obiekt powstanie między ulicami Mrów-
czą i  Patriotów na działce pomiędzy prywatną szkołą podstawową nr 
92 a  stacją paliw BP. Dzięki uprzejmości warszawskiego Biura Archi-
tektury i  Planowania Przestrzennego i  zgodzie na wykorzystanie ma-
teriałów konkursowych opublikowanych na stronie www.architektura.
um.warszawa.pl, prezentujemy wyniki przeprowadzonego konkursu 
wraz z wybranymi (niestety nie wszystkie materiały mogły się zmieścić) 
ilustracjami oraz opiniami Sądu konkursowego.

Celem konkursu było uzyskanie najlepszej pod względem funkcjo-
nalnym, estetycznym i ekonomicznym koncepcji architektonicznej dla 
zespołu zabudowy pełniącej rolę nowoczesnego ośrodka opieki, wspar-
cia i edukacji dla najmłodszych dzieci oraz osób starszych i osób z nie-
pełnosprawnościami, w oparciu o zadane funkcje użytkowe:

 ■ żłobek dla 150 dzieci, 
 ■ CAM z domem dziennego pobytu dla seniorów, 
 ■ ośrodek wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 ■ zieleń rekreacyjna, parkowa i leśna, zagospodarowanie terenu
Kryteria oceny pracy konkursowej:

 ■ Pierwszorzędne - Atrakcyjność i funkcjonalność 
 ■ Drugorzędne - Zgodność z wytycznymi 
 ■ Trzeciorzędne - Realność realizacyjna i ekonomika

Powyżej - I nagroda, BDR Architekci, plan sytuacyjny oraz wizualizacje

Jak to z tym konkursem było...
Jeszcze grudniu 2020 roku, w   trakcie kolejnej sesji Rady Dzielnicy, 

głosami radnych rządzącej koalicji, przegłosowano zakończenie dyskusji na 
temat celowości przeprowadzenia konkursu architektonicznego na mające 
powstać na ul. Mrówczej Centrum Aktywności Międzypokoleniowej. Na-
stępnie radni odrzucili projekt stanowiska klubu radnych Razem Dla Wawra 
nt. przeprowadzenia konkursu - 10 radnych było za, 10 przeciw (wszyscy z  
PO + A. Ojer), 2 radnych PiS wstrzymało się od głosu. Głównym argumen-
tem wysuwanym przeciwko formule konkursu był brak czasu. Z projektów 
protokołów z sesji Rady Dzielnicy tajemniczo zniknęły wypowiadane przez 
radnych słowa „konkurs” i zastąpiono je słowem „przetarg”. 

W konsekwencji, w liście do zastępcy prezydenta m.st. Warszawy M. 
Olszewskiego oraz do dyrektorki BAiPP arch. M. Happach, radni SRdW 
upomnieli się o formułę konkursu. Wkrótce potem Zarząd Dzielnicy otrzy-
mał jednoznacznie brzmiące pismo, w którym M. Happach przypomniała 
o obowiązujących procedurach przy wyłanianiu projektantów obiektów 
publicznych.                    Redakcja
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III Nagroda - Dedeco Architektura, 15 tys. zł 

Ciekawa kompozycja zarówno brył tworzących trzy oddzielne bu-
dynki, jak również podziałów elewacyjnych. Przemyślany i staranie za-
projektowany układ otworów okiennych. Estetyczny detal. Projekt ar-
chitektonicznie dojrzały i interesujący, aczkolwiek zbyt uniwersalny, nie 
do końca korzystający z potencjału miejsca. Zagospodarowanie terenu 
nie uwzględnia przebiegu drogi 13KDD. Wątpliwość budzi lokalizacja 
terenu utwardzonego, przeznaczonego na miejsca parkingowe, bezpo-
średnio w sąsiedztwie budynków ośrodka wsparcia i CAM. 

Brak jest wyraźnej odpowiedzi na potrzebę znalezienia atrakcyj-
nego otoczenia budynków na miejsce integracji międzypokoleniowej. 
Rzuty budynków klarowne, przemyślane funkcjonalnie, niepozbawione 
jednak mankamentów, do których należy zaliczyć zbyt wąskie i niepro-
porcjonalne sale pobytu dzieci w budynku żłobka oraz brak komforto-
wej strefy wejściowej.

II Nagroda - TŁO Michał Sikorski, 25 tys. zł 

W projekcie zwraca uwagę wrażliwość autorów na kwestie społecz-
ne odzwierciedlone w zaprojektowanym zagospodarowaniu terenu. Po-
przez właściwe rozmieszczenie budynków i usytuowanie wejść do nich 
ze wspólnego placu - forum, uzyskano przestrzeń o dużym potencjale dla 
interakcji międzyludzkich, co stanowi właściwą odpowiedź na potrzeby 
przyszłych użytkowników i  jest zgodne z  celem i  programem obiektu 
jako miejsca międzypokoleniowej integracji. Zwraca uwagę atrakcyjne 
powiązanie pergolami budynków z otaczającą je naturą, co kreuje kame-
ralne zakątki dla użytkowników ośrodka wsparcia oraz dzieci ze żłobka. 

Wątpliwości wzbudziła kwestia zgodności z  prawem miejscowym 
2,5 metrowej wysokości pełnego muru, który stanowić miałby ścianę 
akustyczno - muralową. Taki element nie został przewidziany przez au-
torów planu miejscowego.

Układ wysokości budynków z kulminacją głównej funkcji – Cen-
trum Aktywności Międzypokoleniowej przy placu wejściowym i  ota-
czającymi CAM niższymi budynkami żłobka i ośrodka wsparcia wska-
zuje właściwą hierarchię kompozycji przestrzennej, w  której osobom 
z  utrudnioną orientacją łatwiej byłoby się odnaleźć. Architektura bu-
dynku nawiązuje do lekkich i ażurowych budynków sanatoryjnych linii 
otwockiej.

Wyróżnienie - XYStudio, 5 tys. zł 

W  wyróżnionej pracy uwagę zwraca udana próba stworzenia bu-
dynku – bufora, pomiędzy ruchliwą drogą i linią kolejową a zieloną stre-
fą kameralnej zabudowy jednorodzinnej ul. Mrówczej i istniejącego leś-
nego placu zabaw. Sprzyja temu zaprojektowana forma architektoniczna 
– kaskada tarasów, opadająca w stronę południową, która ponadto staje 
się barierą akustyczną, chroniącą rekreacyjną część terenu. Otoczenie 
CAM zaprojektowano z poszanowaniem lokalnych warunków tereno-
wych i klimatycznych oraz porastającej działkę zieleni - budynek „podą-
ża” za istniejącym ukształtowaniem terenu, przewidziano zbiorniki re-
tencyjne, mokradła, przemyślane nasadzenia. W projekcie widoczny jest 
wysiłek intelektualny jego autorów, włożony w analizę sposobu funkcjo-
nowania całego zespołu i potrzeb poszczególnych grup jego użytkow-
ników: czytelny układ komunikacyjny, konsekwentne rozmieszczenie 
funkcji między kondygnacjami, w  zależności od liczby i  mobilności 
użytkowników. Projekt w sposób optymalny łączy potrzeby wszystkich 
trzech grup Interesariuszy.

Umieszczenie całego programu ośrodka wsparcia na ostatniej kon-
dygnacji, mimo słusznej idei stworzenia jego użytkownikom spokojnej 
oazy, w powiązaniu z nieco ukrytą strefą wejścia do tej placówki, w opi-
nii sądu konkursowego, ogranicza jednak możliwość integracji osób 
z niepełnosprawnością z pozostałymi użytkownikami CAM. Duże wąt-
pliwości, co do zgodności projektu z zapisami planu miejscowego, budzi 
długość elewacji całego obiektu. Praca wyróżnia się jakością dokonanej 
analizy zapewnienia dostępności obiektów osobom ze szczególnymi po-
trzebami i zaproponowanymi rozwiązaniami w zakresie projektowania 
uniwersalnego.

Powyżej - II nagroda, TŁO Michał Sikorski, plan sytuacyjny oraz wizualizacja

Powyżej - III nagroda, Dedeco Architektura, plan sytuacyjny oraz wizualizacja.

Powyżej - wyróżnienie, XYStudio, wizualizacja.



 14 HISTORIA styczeń 2022

HISTORIA DZIELNICY. Cykl publikacji prezentujących historyczną architekturę Wawra.

Domy pracowników huty na Kresowej 31/33

od października odbyła 9 zbiórek, 
podczas których młodzi mieszkań-
cy naszej dzielnicy mogli zapoznać 
się z podstawami pożarnictwa oraz 
udzielania pierwszej pomocy.

Warto zaznaczyć, że wszystkie 
działania prowadzone przez druhów 
z OSP Radość realizowane są bezin-
teresownie jako praca społeczna na 
rzecz lokalnych mieszkańców. 

Nowy rok, nowe przepisy  
dla OSP w całej Polsce.

Posłowie bez głosu sprzeciwu 
uchwalili ustawę o  Ochotniczych 
Strażach Pożarnych, która od 1 
stycznia 2022 r. weszła w  życie. 
Ustawa ta scaliła rozrzucone prze-
pisy dot. OSP oraz wprowadziła 
kilka interesujących rozwiązań 
mogących poprawić funkcjonowa-
nie jednostek OSP na terenie całej 
Polski.

Art. 7 nowej ustawy stano-
wi, że gmina jest obowiązana do 
zawarcia umowy ze wszystkimi 
ochotniczymi strażami prowa-
dzącymi działania w celu ochrony 
życia, zdrowia, mienia lub środo-

Rok 2021 był bardzo pracowi-
tym okresem dla służb dbających 
o bezpieczeństwo mieszkańców. Na 
terenie miasta stołecznego Warsza-
wy Komenda Miejska PSP odnoto-
wała łącznie 19943 zdarzeń, w tym:

 ■ 3241 pożary (3 bardzo duże, 27 
średnich i 3211 małych),

 ■ 12548 miejscowe zagrożenia,
 ■ 4154 zdarzenia zakwalifikowa-

ne jako alarmy fałszywe.
Miniony rok był równie pra-

cowity dla druhów z OSP Radość. 
Strażacy brali udział w łącznie 105 
ćwiczeniach i  zajęciach organi-
zowanych wewnątrz OSP. Ponad-
to, druhowie OSP Radość brali 
udział w  36 zdarzeniach i akcjach 
ratowniczo-gaśniczych. Strażacy 
byli dysponowani do 2 pożarów, 
27 miejscowych zagrożeń (wiatro-
łomy, pompowanie wody, kolizje, 
wypadki itp.) oraz dwóch fałszy-
wych alarmów. Ponadto, OSP Ra-
dość 5 razy zabezpieczała rejon 
operacyjny Warszawskich Jedno-
stek Ratowniczo-Gaśniczych. 

Młodzieżowa Drużyna Po-
żarnicza, która działa przy OSP 

Z NOTESU STRAŻAKÓW. Rok 2021 w statystykach. wiska, działającymi na jej terenie. 
Tym samym zapis ten spowoduje, 
że m. st. Warszawa zobowiązana 
będzie do finansowania OSP Ra-
dość, która dotychczas wszystkie 
wydatki związane z  działalnością 
operacyjną jak i  zakupy nowe-
go sprzętu pokrywa ze środków 
własnych i pozyskanych w ramach 
dotacji z  Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych i Administracji.

Wśród nowych zapisów jest ten 
mówiący o możliwości ukończenia 
kursu podstawowego przez człon-

ków MDP w  wieku między 16-18 
lat. Kurs podstawowy dla straża-
ków ratowników OSP jest jednym 
z  niezbędnych elementów do bra-
nia udziału w działaniach ratowni-
czych. Dzięki temu zapisowi człon-
kowie MDP którzy ukończą kurs 
podstawowy będą mogli od razu po 
ukończeniu osiemnastych urodzin 
i  przejściu badań lekarskich brać 
udział w  działaniach ratowniczo-
-gaśniczych. Przypomnijmy, że do-
tychczas kurs podstawowy mogli 
ukończyć tylko pełnoletni druho-

wie co w połączeniu z długim okre-
sem trwania kursu od ok 4-6 m-cy 
powodowało, że faktycznie młodzi 
druhowie wyjeżdżali do działań 
mając dopiero 19 lat. 

Podtrzymaj tradycję,  
bądź aktywny społecznie  
wstąp w szeregi OSP!

Ochotnicy z  Radości zapra-
szają wszystkich mieszkańców 
dzielnicy do wstąpienia w  szere-
gi OSP. Każdy mieszkaniec może 
znaleźć coś dla siebie. Zaczynając 
od udziału w  działaniach ratow-
niczo-gaśniczych, kończąc na pro-
wadzeniu historycznej kroniki, 
organizowaniu wydarzeń kultu-
ralnych. Ochotnicza Straż Pożarna 
w Radości została założona w 1926 
r. i nieprzerwanie zrzesza licznych 
społeczników z  Radości i  sąsied-
nich osiedli. 

Druhowie zapraszają również 
dzieci i młodzież do wstępowania 
w  szeregi OSP Radość. Zaprasza-
my do kontaktu pod nr tel. 664-
189-660, e-mail: ospradosc@wp.pl

Tomasz Borkowski
Stanisław Rybicki

Jadąc pociągiem w  stronę 
Wawra, tuż przed przystankiem 
kolejowym Warszawa-Gocławek, 
zauważycie dwa charakterystycz-
ne budynki z  czerwonej cegły po 
prawej stronie. Ich dachy pokrywa 
czarna papa. Adres – Kresowa 31 
i  33, dla mieszkańców Marysina 
i  Gocławka tzw. „Huta”. Dlaczego 
akurat huta? Dziś mieszczą się tu 
lokale komunalne, ale architektura 
budynków zdradza ich robotniczą 
przeszłość. Podobne domy miesz-
kalne, często całe osiedla, stawiały 
dla swoich pracowników przed-
wojenne zakłady przemysłowe. 
Nie inaczej było w tym przypadku: 
budynki zbudowała pobliska huta 
szkła – Huta Robotnicza „Gocła-
wek”, znana też pod nazwą „Huta 
szklana E. Dworzyński, T.Capik 
i S-ka w Gocławku”.

Huty dawno już nie ma 
Pozostały po niej jedynie 

wspomniane domy pracownicze. 
I  punkt na przedwojennych ma-
pach, które umiejscawiają ją przy 
ulicy Korkowej (dawniej Klasztor-
nej), między Płowiecką i torami ko-
lejowymi, w okolicach dzisiejszego 
numeru 23. Na mapie WIG z 1931 
roku widać wyraźnie, że na terenie 
huty znajdowało się kilka zabudo-

wań. Zaznaczono także drogę pro-
wadzącą do domów robotniczych 
(czy to dawna, nieistniejąca dziś 
ulica Hutnicza?). Według Andrzeja 
Barańskiego, varsavianisty z  pobli-
skiego Grochowa, huta spaliła się na 
początku II wojny światowej.

Spójrzmy na zdjęcie lotnicze 
z  1944. Uwagę przykuwa różnią-
cy się od okolicznych zabudowań, 
podłużny budynek po zachodniej 
stronie dzisiejszej ulicy Naddnie-
przańskiej. Bingo? Czyżby to była 
„nasza” huta? A jeśli nie huta, któ-
ra na mapie oznaczona jest mniej 
więcej właśnie w tym miejscu – to 
co? Czy to jej główna hala? Zasta-
nawia jednak brak komina. Może 
niekorzystny układ cieni sprawił, że 
go nie widać? A może już go wów-
czas nie było? Kolejna zagadka: jeśli 
huta spaliła się na początku okupa-
cji, to dlaczego budynek na zdję-
ciu z  44 ma nieuszkodzony dach? 
Wygląda na to, że nie wszystkie 
należące do zakładu zabudowania 
uległy zniszczeniu. Kiedy przesta-
ły istnieć? Dlaczego nie widać śla-
dów pozostałych zabudowań? Czy 
5 lat to wystarczający okres czasu, 
żeby zniknęły? Część budynków 
mogła oczywiście być drewniana, 
ale powinien chyba pozostać po 
nich choćby zarys fundamentów? 

Na tym obszarze można podobno 
znaleźć pozostałości po piecach 
i bloki stopionego szkła.

Trochę historii
Huta Szkła „Gocławek” E. 

Dworzyński, T. Capik i  S-ka po-
wstała w  1913 roku, w  miejscu 
dawnego warsztatu kowalskiego1. 
Datę założenia podają przedwo-
jenne księgi adresowe.

Dzięki jednej z  nich wiemy, 
że „E. Dworzyński” miał na imię 
Edmund, a  zakład zatrudniał 300 
robotników i produkował „butelki 
różnych rodzajów i fasonów, szkło 
apteczne, lampowe, słoje i  różne 
aparaty ze szkła zielonego i  białe-
go.”2

Rok założenia potwierdza ty-
godnik techniczny „Wiadomości 
Budowlane”, który 5 października 
1913 r. opublikował „wykaz bu-
dowli projektowanych oraz za-
twierdzonych od 27/IX do 3/X”. 
Wśród nich „Gocławek-Wawer. 
Dworzyński i Capik. Fabryka szkła 
i stajnie”. 

W  1919 zakład obwieszcza 
„szanownej klijenteli” przeniesie-
nie „składu”, czyli sklepu i  „kan-
toru”, czyli biura, na ulicę Przejazd 
6, która mieściła się wtedy w Śród-
mieściu. 

Wiadomo, że w  1926 huta 
zaciągnęła pożyczkę w  wysoko-
ści 55 000 zł”3 - można nieśmiało 
przypuszczać, że pożyczka miała 

Zdjęcie lotnicze 1944, ze zbiorów A.Matysiaka

Wozy bojowe warszawskich OSP podczas manewrów pożarniczych 2021.

Niemcy w pobliżu domów przy Kresowej. Źródło: forum kolejka marecka.
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Państwowy Monopol Spirytuso-
wy w  drodze licytacji publicznej 
w  dniu 10 maja 1937 roku naby-
ło przedmiotową nieruchomość”.  
Czy postanowienie sądu dotyczy 
nieruchomości przy dzisiejszej Kor-
kowej? Jeśli tak, to czy Państwowy 
Monopol Spirytusowy wykorzysty-
wał fabrykę do dalszej produkcji?  
 Tadeusz Dołowski w  rozmowie 
z Archiwum Historii Mówionej tak 
wspomina 1944 rok na Gocławku: 
„Przedtem, to normalnie wykorzy-
stywali nas. Jak [jest] szosa rember-
towska, to my mieszkaliśmy przed 
szosą rembertowską. Po drugiej 
stronie – to było jeszcze przed woj-
ną, [była] huta szkła, ona w  1939 
roku się spaliła – i były domy pra-

cownicze dla hutników. Jak w stro-
nę Rembertowa się idzie, po prawej 
stronie budynki. Nie wiem, czy 
jeszcze są, bo już dawno nie byłem, 
ale chyba są. Niemcy nas skoszaro-
wali tam, w  tych budynkach.[…] 
Nas nocą zgrupowali, utworzyli 
pewną grupę i nocą prowadzili nas 
na okopy. Nocą kopaliśmy okopy, 

a w dzień spaliśmy, właśnie w tych 
budynkach, skoszarowani.”

Czasy powojenne
W  okresie powojennym (lata 

50-te i 60-te) w budynku pod adre-
sem Kresowa 31 działał niewielki 
sklepik spożywczo-przemysłowy 
prowadzony przez Franciszka Ko-
walskiego – do środka wchodziło się 
po schodkach od strony podwórka. 
Zakupów można było dokonywać 
„na kartkę”/”na kreskę”, właściciel 
prowadził zeszyt z  listą dłużników.  
 Oba budynki obrosły sporą ilością 
komórek, wychodków i  gołębni-
ków, które w  przeważającej więk-
szości zniknęły kilka lat temu.

Teren wraz z  zabudowaniami 

należy do miasta. Mieszkańcy lo-
kali komunalnych od dawna skarżą 
się na kiepskie warunki mieszka-
niowe. Urząd miał plany dotyczące 
remontu i  modernizacji obydwu 
budynków oraz budowy dwóch no-
wych domów komunalnych - pro-
jekt miał być realizowany w  latach 
2011-2014, jednak jego realizacja 
została odłożona ze względu na to-
czące się postępowanie w  sprawie 
zwrotu działki. W  2015 dokonano 
wpisu do gminnej ewidencji zabyt-
ków m.st. Warszawy.

Anna Maria Warchoł
Przypisy:
1.Jerzy Kasprzycki „Korzenie miasta”
2. Księga adresowa przemysłu, handlu 
i finansów 1922
3. Kronika Warszawy z 1926 roku w dz-
iale „Sprawy budowlane – Pożyczki 

W  sobotę 9 stycznia 2022 r. 
o  godz. 21.00 otrzymaliśmy infor-
mację od osób z Zarządzania Kryzy-
sowego o pożarze budynku przy ul. 
Kresowej 33.

Podstawowym zadaniem 
Ośrodka Pomocy Społecznej w  sy-
tuacji kryzysu jest zapewnienie oso-
bom poszkodowanym schronienia, 
wyżywienia, ubrania itp. Ośrodek na 
takie okoliczności zawiera wcześniej 
umowy z placówkami świadczącymi 
takie usługi.

W  tym zdarzeniu należało za-
opiekować się 41 osobami (19 ro-
dzin), w  tym osobami z  niepełno-
sprawnością, którym wcześniej OPS 
świadczył usługi. Osoby te posiadają 
zwierzęta (psy, koty, króliki, chomiki 
i papugi).

Hotel, w którym zostały umiesz-
czone osoby ewakuowane uwzględ-
nił ich trudną sytuację, udostępnił 
już w nocy posiłki i napoje. Potrak-
tował także pobyt tych osób na pre-
ferencyjnych warunkach.

W  poniedziałek 10 stycznia, 
z poszkodowanymi spotkali się w ho-
telu pracownicy socjalni oraz pra-
cownicy WZL. Spotkania poświęco-
ne były rozpoznaniu ich najbardziej 
pilnych potrzeb. Już o godzinie 15.00 
tego samego dnia rozpoczęliśmy 
w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej 
wypłaty doraźnych zapomóg wszyst-
kim poszkodowanym. Były to środki 
na zakup podstawowych artykułów 
pierwszej potrzeby.

11 stycznia osoby poszkodowa-
ne przeniesione zostały do Centrum 
Konferencyjnego przy ul. Odrębnej 
4 oraz do innych miejsc.

Jednocześnie kontakt z  miesz-
kańcami podjął WZL w celu zapropo-
nowania nowych lokali zastępczych. 
Obecnie wsyscy poszkodowani mają 
zapewnione podstawowe warunki 

do życia. W dalszym ciągu OPS bę-
dzie wspierał osoby, które w wyni-
ku zdarzenia losowego utraciły cały 
swój majątek. Należy zaznaczyć, że 
szybkie i  kompleksowe udzielenie 
pomocy było i  jest kontynuowane 
dzięki bardzo dobrej współpracy 
Zarządu Dzielnicy, WZL, ZGN, 
OPS.
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W  sobotę o  godzinie 19.23 
Państwowa Straż Pożarna odebra-
ła zgłoszenie o  pożarze kamienicy 
przy ulicy Kresowej. Według relacji 
świadków, z  poddasza kamienicy 
wydobywał się ogień i  gęsty dym. 
Na miejscu niemal przez całą noc 
działało łącznie 18 zastępów PSP 
i OSP. Z budynku natychmiast ewa-
kuowano około 30 mieszkańców. 

Pożar udało się opanować, lecz 
podczas przeszukiwania spalonego 
poddasza odnaleziono zwęglone 
ciało kobiety. Poza strażakami na 
miejscu zdarzenia działała poli-
cja, pogotowie ratunkowe, przed-
stawiciele Biura Bezpieczeństwa 
i  Zarządzania Kryzysowego oraz 
nadzór ruchu Zarządu Transportu 
Miejskiego. Z budynku ewakuowa-
no około 30 mieszkańców. Nadzór 
budowlany wydał decyzję o  częś-
ciowym wyłączeniu go z  użytku. 
Obecnie trwają pracę nad ustale-
niem przyczyn pożaru i ustaleniem 
ostatecznej przyczyny zgonu ofiary 
zdarzenia. 

Stanisław Rybicki
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związek z  budową domów przy 
Kresowej.

W  1932 roku huta nadal fi-
gurowała w  spisie abonentów 
podmiejskich. Początek lat 30-
tych to okres światowego kryzysu 
gospodarczego, który nie ominął 
Gocławka. W  1933 czasopismo 
„Nowiny Codzienne” doniosło 
o skazaniu właściciela huty Gocła-
wek, którym w tym czasie był Al-
fons Sawicki, na 1000 zł grzywny 
z  powodu wstrzymania wypłaty 
robotnikom.

Jerzy Wardziak, którego oj-
ciec budował dom dla rodziny 
w  założonej w  latach 1933-1934 
pobliskiej Kolonii Tramwajarzy, 
w  rozmowie z  Archiwum Histo-
rii Mówionej wymienia zarówno 
hutę jak i  budynki pracownicze: 
„W pobliżu tej kolonii tramwajar-
skiej [przebiegała] ulica Klasztor-
na, [przy której] była huta szkła. 
Huta szkła zatrudniała sporą ilość 
pracowników, dla której wybudo-
wała bloki mieszkalne, które miały 
inny wygląd, niż obecne bloki, ra-
czej takie budynki bardziej zbliżo-
ne do koszarów wojskowych. Dwa 
bloki wybudowała huta i  właśnie 
w tych blokach ojciec wynajął po-
jedyncze mieszkanie, żeby na czas 
budowy miał blisko z domu na bu-
dowę, bo jak wrócił z pracy, wziął 
sobie nocną zmianę w pracy, żeby 
w dzień przespać się tam dwie czy 
trzy godziny i na budowę iść, bu-
dować dom.”

A  oto fragment tekstu do-
kumentu sądowego: „Wypis pra-
womocnego postanowienia Sądu 
Grodzkiego 8 Oddziału w Warsza-
wie z  dnia 18 grudnia 1937 roku 
obejmujący plan podziału w spra-
wie egzekucji z  nieruchomości 
„Osada Czaple A vel Czaplowizna” 
działki o  powierzchni 151,175 
łokci kwadratowych prowadzonej 
przeciwko firmie „Huta Szkla-
na Robotnicza E.Dworzyński, 
T.Capik i S-ka”, z którego wynika, 
że przedsiębiorstwo państwowe 

EPILOG. W nocy z 9 na 10 stycznia b.r. w budynku przy 
ul. Kresowej 33 wydarzył się pożar. Opis tragedii prezen-
tują dwie poniższe notatki-komunikaty, które otrzymali-
śmy od Straży Pożarnej oraz dyrekcji wawerskiego OPS.

Widok domów robotniczych od strony torów, fot. A.M. Warchoł 2018 r. Wewnętrzna klatka schodowa, fot. A.M. Warchoł 2018 r.

Tak mogły wyglądać przedwojenne wyroby huty szkła.



516 150 180


