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jak różnie można opisywać w urzę-
dowych dokumentach stan faktycz-
ny tej samej i istniejącej od lat zabu-
dowy w osiedlu Wawer. A nie jest to  
bez znaczenia, bo ma bezpośrednie 
przełożenie na zawarte w  decyzji 
o  warunkach zabudowy gabaryty 
planowanej inwestycji.

Jan Andrzejewski opisuje nie-
prawdopodobne wręcz wygibasy 
interpretacyjne Głównego Inspek-
tora Nadzoru Budowlanego, ar-
gumentującego uchylenie decyzji 
Wojewody Mazowieckiego, stwier-
dzajcej nieważność pozwolenia na 
budowę salonu samochodowego 
w osiedlu Radość. 

WAWERSKIE SPRAWY. Od redaktora naczelnego.

Papier przyjmie wszystko

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

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

Jakub Gryz obala argumenty, 
które miałyby uzasadniać częściowe 
okrojenie Lasu Matki Mojej w kon-
sultowanym po raz trzeci planie 
zagospodarowania przestrzennego 
osiedla Marysin Wawerski. 

Ja też dodaję parę słów od sie-
bie o tym, jak to deklaracje więk-
szej dbałości o zieleń w dokumen-
tach strategicznych miasta nie mają 
odzwierciedlenia w  rzeczywistych 
działaniach jego urzędników. 

W  numerze ponadto m.in:  
pierwszy odcinek nowej części mię-
dzyleskiego cyklu historycznego 
pt. „Ziemia niczyja” Bogdana Birn-
bauma i Wiktora Kulerskiego, wspo-

mnienia lepszych czasów marysiń-
skiego domu kultury w  rozmowie 
Olgi Pasierbskiej i  Ewy Lipińskiej, 
kilka słów o wernisażu Grzegorza 
Kaczmarczyka, historyczne spojrze-
nie na stojącą w ruinie willę Helwi-
tad w  Aninie oraz podsumowanie 
ostatnich działań naszych dzielnych 
strażaków z OSP Radość.

Wspieraj 
Stowarzyszenie 

Razem dla Wawra

Stowarzyszenie Razem dla 
Wawra powstało w 2016 roku 
jako ruch mieszkańców, którzy 
chcą działać z miłości do Wawra 
– dzielnicy jedynej w swoim ro-
dzaju, która nie zawsze rozwi-
ja się tak, jak na to zasługuje.  
Wawer - swoją historią, zielenią 
i pozytywną energią przyciąga 
i uwodzi kolejnych mieszkań-
ców. Widzimy jednak, jak wiele 
jest jeszcze do zrobienia. 

Jesteśmy mieszkańca-
mi Wawra i wiemy, że nasza 
dzielnica może być najlepszym 
miejscem do życia. Wszystko 
co robimy napędzane jest en-
tuzjazmem, pomysłami i spo-
łeczną pracą naszych członków. 
Wszystkie działania Razem dla 
Wawra finansowane są ze skła-
dek członkowskich i darowizn.

Środków finansowych po-
trzebujemy, żeby utrzymywać 
naszą siedzibę, opłacać pracę 
zewnętrznych ekspertów i ini-
cjować kolejne działania spo-
łeczne.

Możesz wesprzeć Stowa-
rzyszenie Razem dla Wawra 
dowolną kwotą przekazując da-
rowiznę na konto stowarzysze-
nia przelewem:

55 1240 2119 1111 0011 0620 9267
Stowarzyszenie 
Razem dla Wawra
ul. Patriotów 77, 
04-950 Warszawa
KRS 0000665600

W tytule przelewu prosimy ko-
niecznie wpisać „Darowizna”.

NOWY GABINET 
ul. Kawcza 58 

04-154 Warszawa  
(za CH Szembeka) 

tel. kom. 507 707 057 
pn.–czw.–pt. 9.00–17.00,  

wt.–śr. 8.00–16.00

GABINETY  
STREFY SŁUCHU

PROFESJONALNY  
dobór aparatu słuchowego

ul. Poborzańska 37 
03-368 Warszawa  

(róg Rembielińskiej i Poborzańskiej 
 obok galerii Renova) 

tel. 22 831 10 31,  
tel. kom. 602 668 037 

pn.–pt. 9.00–18.00,  
sob. 9.00–13.00

al. Solidarności 53 
03-402 Warszawa  

(wejście od ulicy Jagiellońskiej) 
tel. 22 404 64 64,  

tel. kom. 505 383 187 
pn.–czw.–pt. 9.00–17.00, 

wt.–śr. 9.00–18.00,  
sob. 9.00–13.00

al. Jana Pawła II 32 
00-141 Warszawa 
(róg Elektoralnej,  

niedaleko Hali Mirowskiej) 
tel. 22 400 11 66 

pn.–czw.–pt. 9.00–17.00, 
wt.–śr. 9.00–18.00,  

sob. 9.00–13.00

NOWY GABINET 
ul. Puławska 66/70 

02-603 Warszawa 
(sklep medyczny Medina) 

tel. kom. 512 656 816 
pn.–pt. 9.00–17.00,  

sob. 9.00–13.00

Centrum Medyczne 
Bonifratrów 

gab. nr 8 
ul. Sapieżyńska 3,  
00-215 Warszawa 

tel. kom. 510 905 474 
pn.–pt. 9.00–17.00

Wypróbuj najnowszą  
technologię szwajcarskiej  

firmy BERNAFON.
Stworzone przez nas dyskretne 
aparaty słuchowe zapewniają  

komfortową konwersację nawet 
w bardzo trudnych warunkach 

akustycznych.
Cenią je również melomani.

Przetestuj w domu  
całkowicie BEZPŁATNIE.

Zapraszam Państwa do lektury 
październikowego numeru Gazety 
Wawerskiej, gdzie opisaliśmy mię-
dzy innymi sprawy, które można 
podsumować polskim przysłowiem 
zawartym w tytule tego wstępniaka. 
Papier jest bowiem cierpliwy i  na-
prawdę można na nim wydrukować 
wszystko bez ryzyka natychmiasto-
wych konsekwencji. 

Piotr Grzegorczyk uwidocznił 
fantazję urzędników w zakresie tego, 
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Mieszkańcy kilku jednorodzin-
nych posesji przy ul. Wichrowej 
w osiedlu Wawer porównali parame-
try urbanistyczne z  trzech analiz ob-
szaru wykonanych w  latach 2020-22 
przez urzędników wawerskiego Wy-
działu Architektury. Analizy sporzą-
dzono w kolejnych trzech postępowa-
niach o wydanie decyzji o warunkach 
zabudowy dla tej samej działki.

Porównanie parametrów
Obok przedstawiam tabelę po-

równawczą parametrów sąsiedniej 
zabudowy na tę samą działkę in-
westycyjną w  trzech niezależnych 
postępowaniach o  wydanie decyzji 
o  warunkach zabudowy. Wszystkie 
parametry zmierzyli i opisali urzęd-
nicy wawerskiego Wydziału Archi-
tektury i  Budownictwa w  latach: 
2020, 2021, 2022. Podpowiem, że 
na sąsiadujących z nową inwestycją 
pięciu działkach, których parametry 
porównujemy poniżej, nic przez te 
lata się nie zmieniło - żaden gabaryt 
istniejącej zabudowy nie uległ zmia-
nie.

Tylko jedno postepowanie 
z  trzech zakończyło się wydaniem 
pozytywnej decyzji – to ostatnie, 
z  września 2022 roku. Sprawa jest 
świeża – co najmniej jeden z sąsia-
dów odwołał się od decyzji. Dlacze-
go?

Kto to mierzył?
W  kolejnych postępowaniach 

przyjęto do analizy obszaru zaska-

kująco różne parametry istniejącej, 
sąsiedniej zabudowy. Np. wysokość 
elewacji frontowej domu na działce 
nr 82/5 zapisano jako: 4 metry, rok 
później 8 metrów, a w ostatniej ana-
lizie aż 9 metrów. Ten front możecie 
obejrzeć i  ocenić Państwo sami na 
fotografii nr 1.

Analogicznie, wysokość ele-
wacji frontowej domu na działce 
nr 82/6 zapisano jako: 4 metry, rok 
później tylko 3 metry, aby w  ostat-
niej analizie podwyższyć wysokość 
frontu do 6,5 metra (fot. 1).

To nie koniec. Dla dwóch ko-
lejnych budynków-bliźniaków sto-
jących na działkach 82/9 i  82/10 
wysokość elewacji frontowych zmie-
rzono: w 2020 roku jako 4 metry, rok 
później już 6 metrów, a w ostatniej 
analizie aż 9 metrów (fot. 2). Po-
nad 2-krotnie więcej niż w  anali-
zie pierwszej. Skutkiem rosnących 
z  roku na rok parametrów rosła 
oczywiście średnia wysokości elewa-
cji frontowych sąsiedniej zabudowy, 
która dla decyzji nr 328/WZ/2022 
wyniosła aż 9,78 metra! Dobre są-
siedztwo? 

Ile w  takim razie warta jest 
w/w  decyzja o  warunkach zabudo-
wy, skoro wydano ją na podstawie 
analizy sporządzonej w tak oczywi-
sty sposób niepoprawnie, aby nie 
napisać błędnie, krzywdząco, nie-
uczciwie? 

Kto za to odpowiada?
Od marca 2021 roku funkcję 

naczelnika wawerskiego Wydziału 
Architektury i  Budownictwa pełni 
Teresa Zduńczyk i to pod jej okiem 
sporządzono dwie ostatnie analizy  

- tak diametralnie różne, choć doty-
czące tej samej istniejącej zabudowy.  

To nie pierwsze błędy w  pracy 
WAiB na które wskazujemy. Długo 
jeszcze Zarząd Dzielnicy Wawer bę-
dzie tolerował takie partactwo? 

Zarząd i audyty.
We wrześniu 2020 roku miała 

miejsce burzliwa sesja Rady Dziel-
nicy, na której doszło do odwołania 
członka Zarządu Dzielnicy z  ra-
mienia Stowarzyszenia Razem dla 
Wawra, a tym samym do rozwiąza-
nia koalicji.

W  lutym 2021 roku, nowy za-
rząd zamknął temat ekspertyz i au-
dytów wybranych do zbadania przez 
klub radnych Razem dla Wawra de-
cyzji administracyjnych wydanych 
w wawerskimWydziale Architektury 
i Budownictwa.

ciąg dalszy na stronie 5

Jak sroczka kaszkę warzyła...
OSIEDLE WAWER. Mieszkańcy porównują urzędnicze analizy obszaru.

Relacje sąsiedzkie terenu inwestycyjnego i badanych działek.

PIOTR GRZEGORCZYK
RADNY DZIELNICY WAWER

p.grzegorczyk@gazetawawerska.pl

(...) 
Temu dała na miseczkę, 
temu dała na łyżeczkę, 
temu, bo grzecznie prosił, 
temu, bo wodę nosił, 
a temu najmniejszemu nic nie dała, 
tylko ogonkiem zamieszała...

Wysokości górnej krawędzi elewa-
cji frontowej, jej gzymsu lub attyki (mie-
rzona według zasad podanych w roz-
porządzeniu) zależna jest w  efekcie 
od geometrii dachu oraz od położenia 
kalenicy w budynkach z dachami po-
łaciowymi. W  związku z  powyższym: 
-Wysokość górnej krawędzi elewacji 
frontowej budynków posiadających 
wykształcony gzyms lub attykę - liczona 
jest do poziomu tego gzymsu lub attyki. 
-Wysokość górnej krawędzi elewacji 
frontowej budynków posiadających 
połacie dachowe z  kalenicą o  prze-
biegu prostopadłym do frontu dział-
ki – liczona jest do poziomu kalenicy. 
-Wysokość górnej krawędzi elewacji 
frontowej budynków posiadających 
połacie dachowe z kalenicą o przebie-
gu równoległym do frontu działki – 
liczona jest do poziomu okapu połaci 
dachowych (można przyjąć, iż poziom 
okapu jest – jako wyraźna pozioma 
granica - podobnie ważny jak poziom 
gzymsu lub attyki).

„Analiza urbanistyczno-architektoniczna” 
2007, arch. Bożena Nieroda

Fot.1 - elewacje frontowe budynków na działkach 82/5, 82/6 oraz 82/7. Źródło:Warszawa ukośna. Fot.2 - elewacja frontowa budynków bliźniaczych na działkach 82/9 i 82/10. 
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Ekspertyzy przejechały walcem 
po wszystkich decyzjach, w niektó-
rych przypadkach sugerując „ko-
nieczność złożenia zawiadomień 
do właściwych organów, a następnie 
przeprowadzenia właściwych proce-
dur: prawnokarnej (ustalenie karnej 
kwalifikacji oraz ewentualnej odpo-
wiedzialności właściwych osób) oraz 
administracyjnej (wyeliminowaniu 
z obrotu rażąco wadliwej decyzji ad-
ministracyjnej)”. Wykazano w  nich 
liczne błędy proceduralne i meryto-
ryczne, dyskwalifikujące Urząd jako 
ten stojący na straży wypełniania 
litery Ustawy o  planowaniu prze-
strzennym.

Poniżej przypominam wybra-
ne fragmenty artykułu „Po audycie 
czas na zmiany” opublikowanego we 
wrześniu 2020 roku w Kurierze Wa-
werskim nr 18/2020.

Poproszony o  komentarz w  tej 
sprawie burmistrz Baraniewski po-
wiedział: „W  przypadku inwestycji 
przy ul. Leśniczówki problemowy 
okazał się brak dokładności w  de-
finiowaniu wielkości parametrów. 
To istotny błąd, jednak nie stanowi 
podstawy do uznania danej decyzji 
za nieważną. Na pewno dołożymy 
wszelkich starań, żeby osoby wyda-
jące decyzje o warunkach zabudowy 

Z Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 
Art. 2 pkt 1. 
Ład przestrzenny - to takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz 
uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, spo-
łeczno-gospodarcze, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne terenu (…). 
Art. 61 pkt 5a. 
W celu ustalenia wymagań dla nowej zabudowy i zagospodarowania terenu właściwy organ wyzna-
cza wokół terenu (…) obszar analizowany i przeprowadza na nim analizę funkcji oraz cech zabudo-
wy i zagospodarowania terenu (…).

Nie odnosząc się do treści rozstrzygnięć trzech kolejnych decyzji dotyczących terenu sąsiadującego 
z moim domem i ogrodem, jestem po ludzku zszokowany wykonanymi do tych decyzji analizami urbani-
stycznymi, z których co najmniej dwie poświadczają istotne dla sprawy nieprawdziwe dane. 

Jako były wieloletni urzędnik państwowy nie podejrzewam złej woli, ani umyślnego działania na korzyść 
jednego z interesariuszy. Dlatego tym bardziej obawiam się możliwych komentarzy ze strony postronnych 
osób i ich podejrzeń o korupcję, dyskredytujących osoby zatrudnione w wawerskim urzędzie. 

Jak bowiem można tym osobom wytłumaczyć, że wykonane analizy urbanistyczne w tym samym stanie 
prawnym i faktycznym, różnią się w ustaleniach dotyczących np. wysokości istniejących od lat budynków. Po-
stronna osoba zastosuje w tym momencie brzytwę Ockhama i może powiedzieć: proste dwaj nie dali a jeden 
dał. Podkreślam, że nie wierzę w taką wersję wydarzeń.

Nie mniej dla oczyszczenia atmosfery i  udowodnienia braku - w  rozumieniu prawa karnego - winy 
urzędników, może warto byłoby, aby Zarząd dzielnicy zgłosił Prokuraturze możliwość popełnienia przestęp-
stwa z art. 231 § 1 oraz art. 271 § 1 Kodeksu karnego. A ta – o czym jestem głęboko przekonany – stwierdzi 
brak znamion czynu zabronionego i tym samym ostatecznie i nieodwołalnie zakończy ewentualne plotki na 
ten temat. 

Osobiście sam kiedyś tak postąpiłem. Otóż po otrzymaniu anonimowych informacji o korupcji w kiero-
wanym przeze mnie ministerialnym departamencie, powiadomiłem prokuraturę o możliwości popełnienia 
przestępstwa. Nadzorujący mnie minister był tym zdumiony, gdyż uznał, że donoszę sam na siebie. Ale po 
otrzymaniu ode mnie wyjaśnień, że zrobiłem to w celu oczyszczenia z zarzutów siebie i moich współpracow-
ników, w 100 procentach zaakceptował moją decyzję.

Służba publiczna i jej funkcjonariusze muszą być bowiem poza wszelkimi podejrzeniami, a należące do 
nielicznych wyjątków osoby niegodne tej funkcji powinny być szybko i skutecznie eliminowane.

Zaufanie do organów państwa jest bowiem główną zasadą demokratycznego państwa prawnego.
Maciej Wroński, uczestniczący na prawach strony w omawianych postępowaniach.

poszerzyły swoją wiedzę i dokładniej 
przeprowadzały analizę, by w przy-
szłości uniknąć podobnych błędów.”
(…)

Wydając decyzję, przedstawia 
się inwestorom plan i parametry na 
podstawie istniejącej linii zabudo-
wy, wielkość powierzchni zabudowy 
w stosunku do powierzchni działki, 
szerokość elewacji frontowej, wyso-
kość górnej krawędzi dachu czy jego 
geometrii. Nowe budynki powinny 
odpowiadać zasadom dobrego są-
siedztwa. Mnogość czynników de-
cyzyjnych sprawia, że przygotowanie 
decyzji jest wymagającym i trudnym 
zadaniem, które powinno opierać się 
na rzetelniej analizie i właściwej in-
terpretacji prawnej. (…)

Kroki podjęte przez władze 
Wawra dla wyjaśnienia nieprawid-
łowości wynikających z  przepro-
wadzonego audytu mają na celu 
uregulowanie zaistniałej sytuacji 
i  wyeliminowanie możliwości po-
dobnych błędów w  przyszłości. 
Burmistrz Leszek Baraniewski pod-
kreśla: „Jako Urząd nie boimy się 
przyznać do błędu. Nie wychodzimy 
też z założenia, że jesteśmy nieomyl-
ni. Przedstawione nam w  wyniku 
audytu nieprawidłowości wymagają 
natychmiastowych działań i wyciąg-
nięcia konsekwencji, wynikających 
z zaniedbań”. 

Kiedy plan dla osiedla?

Dokładnie rok temu, w  paź-
dzierniku 2021, uchwałą Rady 
m.st. Warszawy dokonano podzia-
łu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego obszaru 
Aleksandrowa na część północną 
i południową. Granica dwóch czę-
ści przebiega w przybliżeniu na osi 
ulic Porośle – Szulczyka – Leśnych 
Zwierząt. Celem podziału było 
niezależne procedowanie dwóch 
planów i tym samym sprawniejsze 
ich uchwalenie. 

Obecnie w części południowej 
waży się kwestia rozbudowy cmen-
tarza po południowej stronie ul. 
Złotej Jesieni. Planowany obszar 

cmentarza został zmniejszony po 
negatywnym zaopiniowaniu przez 
inspekcję sanitarną, która jeszcze 
w październiku ma wydać ponow-
ną decyzję w  tej sprawie. Część 
południowa jest także w  trakcie 
wniosków odlesieniowych, tzn. 
oczekuje na decyzję Marszałka 
Województwa w sprawie przezna-
czenia gruntów leśnych na cele 
nieleśne. 

Możemy już teraz przewidzieć, 
że zgody na odlesienia pod zabu-
dowę mieszkaniową nie zostaną 
wydane. Według informacji z BA-
iPP, ze względu na toczące się pro-
cedury trudno dokładnie określić, 
kiedy projekt części południowej 
zostanie wyłożony do publicznego 
wglądu, ale mile widzianą perspek-
tywą jest styczeń przyszłego roku. 

Projekt części północnej nie 
został natomiast jeszcze przygo-
towany przez projektanta. Szcze-
gółowo z  przebiegiem granicy 
części północnej i  południowej 
można się zapoznać na stronie 
mapa.um.warszawa.pl w  zakładce 
plan Warszawy / plany zagospoda-
rowania.

ALEKSANDRÓW. Trwa procedura m.p.z.p.

Ulica Polany w Aleksandrowie, skrzyżowanie z ulicami Zapole i Od lasu. Fot. M. Mroziński.

MICHAŁ MROZIŃSKI
RADNY DZIELNICY WAWER
m.mrozinski@gazetawawerska.pl
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23 września GINB1 uchylił  
decyzję wojewody z 22 kwiet-
nia 2022 roku stwierdzającą 
nieważność pozwolenia na 
budowę salonu samochodo-
wego w Radości, wzniesione-
go 17 metrów poza nieprze-
kraczalną linią zabudowy.

W  lipcowo - sierpniowym 
numerze omówiliśmy decyzję 
stwierdzającą nieważność po-
zwolenia na dokonanie tzw. 
przekrycia żelbetowym stropem 
zagłębionego parkingu dealera sa-
mochodowego. Stosowny wniosek 
do wojewody złożyło Stowarzy-
szenie Razem dla Wawra (SRdW) 
w  kwietniu 2020 r. Przypomi-
namy, że salon powstał w  wyni-
ku wydania dwóch decyzji, gdyż 
krótko po utworzeniu „magazynu 
samochodów” inwestor wystąpił 
i  uzyskał prawomocne pozwole-
nie na jego nadbudowę. Brzmi jak 
obejście prawa, ponieważ gdyby 
nie nieprzekraczalna linia zabu-
dowy, można by wystąpić o jedno 
pozwolenie.

To co było bezsporne dla wo-
jewody, GINB określił jako „przy-
padek nieoczywisty” i  uznał, że 
brak jest podstaw do potwierdze-
nia rażącego naruszenia prawa. 
Pamiętajmy, że w odróżnieniu od 
postępowania odwoławczego (od 
nieprawomocnej decyzji), stwier-
dzenie nieważności następuje, 
gdy nie ma żadnych wątpliwości 
interpretacyjnych.

Argumenty wojewody
Decyzja wojewody, podpisana 

przez Małgorzatę Bieganowską, 
kierownik Oddziału Postępowań 
Odwoławczych i  Nadzwyczaj-
nych, oparła się na kwalifikacji 
parkingu jako budowli. W planie 
miejscowym jest bowiem zapis, 
że nieprzekraczalna linia zabu-
dowy nie dotyczy podziemnych 
części budynków, np. parkingów 
podziemnych, wystających ponad 

Zakaz zabudowy „nieoczywisty” dla GINB1
RADOŚĆ. GINB sankcjonuje sposób na zignorowanie wyznaczonej w planie miejscowym nieprzekraczalnej linii zabudowy.

JAN ANDRZEJEWSKI
j.andrzejewski@gazetawawerska.pl

Art. 35 ust. 1 Prawa Budowlane-
go jest jasny:

„Przed wydaniem decyzji 
o  pozwoleniu na budowę (…) 
organ administracji architekto-
niczno-budowlanej sprawdza: 
1) zgodność projektu zagospo-
darowania działki lub terenu 
oraz projektu architektoniczno-
-budowlanego z: a) ustaleniami 
miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego i innymi 
aktami prawa miejscowego (…).

ty, był wydzielony z  przestrzeni 
przegrodami oraz czy miał dach. 
Wg GINB mamy do czynienia 
z  „przypadkiem nieoczywistym”, 
gdyż „sporna inwestycja dotyczy 
jedynie budowy przekrycia nad 
istniejącym zagłębionym par-
kingiem, a  po drugie (…) wraz 
z  istniejącym parkingiem, jako 
całość tworzy obiekt budowlany 
podziemny”. W  związku z  po-
wyższym, ustalenie czy mamy do 
czynienia z  budynkiem wymaga 
szerokiej interpretacji przepisów 
i  wiedzy technicznej, a  to czyni 
niemożliwym stwierdzenie rażą-
cego naruszenia prawa, gdyż ono 
musi być oczywiste.

Nieracjonalna wykładnia
Wykładnia GINB jest zupeł-

nie niezrozumiała, ponieważ czy-
tając zapisy planu nie ma wątpli-
wości, że chodzi o odniesienie do 
istniejących budynków już w mo-
mencie jego uchwalenia. W treści 
uchwały literalnie wybrzmiewa, 
że „nowe budynki oraz budynki 
przebudowywane należy sytu-
ować zgodnie z  wyznaczonymi 
liniami zabudowy”. Dopuszczo-
na została wyłącznie nadbudowa 
budynków istniejących poza nie-
przekraczalnymi liniami zabudo-
wy przed dniem uchwalenia pla-
nu.

Kierując się logiką GINB, 
każdy inwestor mógłby ignoro-
wać wyznaczone w  planie miej-
scowym nieprzekraczalne linie 
zabudowy – budując najpierw ku-
baturę podziemną, a następnie ją 
nadbudowując. Jaki w tej sytuacji 
sens miałoby wyznaczanie nie-
przekraczalnych linii zabudowy?

Pismo BAiPP3 z 2014 roku
GINB powołał się w swojej in-

terpretacji na pismo ówczesnego 
naczelnika Wydziału Planowania 
Miejscowego BAiPP Marka Mi-
kosa z 2014 r. Urzędnik stwierdził 
w nim, że jest możliwie dokonanie 
przekrycia zagłębionego parkin-
gu, zastrzegając jednocześnie, że 
interpretacja zapisów planu odby-
wa się w  trakcie jego stosowania 
czyli w procedurze udzielania po-
zwolenia na budowę. Takie pismo 
nie ma zatem żadnego znaczenia 
prawnego, a  zawarta w  nim wy-
kładnia może co najwyżej dziwić.

Powierzchnia biologicznie czynna
Ta kwestia z  przyczyn pro-

ceduralnych nie ma znaczenia 

poziom terenu wyżej niż 0,5 me-
tra. Definicja budynku w  prawie 
budowlanym jest jasna: to obiekt, 
który posiada przegrody budow-
lane, fundamenty i dach. A zatem 
zagłębiony w  terenie parking nie 
mógł być budynkiem, tylko bu-
dowlą (inny rodzaj obiektu bu-
dowlanego).

Wojewoda zwrócił uwagę, że 
przy procedowaniu pozwolenia 
na budowę doszło do, jak to okre-
ślił, „przeistoczenia” parkingu 
w  „magazyn samochodów”. Do-
puszczono bowiem do przekry-
cia (budowy żelbetowego stropu) 
„budynku”, który nie istniał. Or-
gan zaakcentował, że wawerski 
WAiB2 „nie dokonał ani uprzed-
niego przeprowadzenia jakichkol-
wiek dowodów niezbędnych dla 
wyjaśnienia istoty sprawy (…), 
ani nie dopełnił ciążącego na nim 
podstawowego obowiązku wy-
nikającego z  art. 35 ust. 1 pkt. 1 
Prawa budowlanego umożliwiając 
w ten sposób inwestorowi obejście 
prawa”.

Argumenty GINB
Zupełnie inną perspek-

tywę przyjął GINB w  decyzji 
podpisanej przez dyrektora De-
partamentu Orzecznictwa Ad-
ministracji Architektoniczno-Bu-
dowlanej Daniela Biegalskiego. 
Przede wszystkim, w odróżnieniu 
od wojewody, oparł się na analizie 
ukończonej już inwestycji pod ką-
tem spełnienia definicji budynku. 
Czyli ustaleniu czy po dokona-
niu przekrycia żelbetowym stro-
pem obiekt posiadał fundamen-

dla stwierdzenia nieważności, ale 
pokazuje pewną filozofię GINB. 
Uznał on za bezzasadne zwró-
cenie uwagi przez wojewodę, że 
w  kontrolowanej sprawie, projekt 
zakłada wielkość terenu biologicz-
nie czynnego na poziomie 37,5% 
bez podania bilansu powierzch-
ni, co uniemożliwia jakąkolwiek 
weryfikację przez urzędnika za-
deklarowanego wskaźnika. GINB 
stwierdza, że urząd dzielnicy nie 
miał ani prawa, ani obowiązku 
weryfikować wyliczeń projektanta, 
gdyż przy wydawaniu pozwolenia 
na budowę organ weryfikuje pro-
jekt jedynie pod względem for-
malnym, a  nie merytorycznym. 
Na poparcie swojej tezy wskazał

ciąg dalszy na stronie 7 

Podstawową zasadą przy 
sporządzaniu uzasadnień decy-
zji administracyjnych jest szcze-
gółowe motywowanie przyję-
tych założeń. GINB zastosował 
się do tej reguły, ale z pominię-
ciem jednej,  kluczowej kwestii. 
Nie wyjaśnił bowiem dlaczego 
w  odróżnieniu od wojewody 
analizował sporną inwestycję 
już po ukończeniu, a nie przed 
jej rozpoczęciem pod kątem 
spełniania definicji „budynku”. 
Nie przedstawił żadnych związ-
ków przyczynowo-skutkowych, 
wywodów prawnych ani nie 
opisał swojego toku rozumowa-
nia w tym zakresie.

Poza skomplikowanymi analizami prawnymi, można się pokusić 
o subiektywną ocenę skutków budowy poza liniami zabudowy. 
Brak możliwości wybudowania pełnowymiarowego chodnika 

ze ścieżką rowerową kłóci się z elegancją nowoczesnego salonu 
z luksusowymi autami.

Fot. Jan Andrzejewski
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ciąg dalszy ze strony 6 
3 wyroki sądów, w jednym z nich 
czytamy4:  „Dopuszczalne jest 
jedynie sprawdzenie zgodności 
projektu budowlanego (a  więc 
projektu zagospodarowania dział-
ki i projektu architektoniczno-bu-
dowlanego) z  ustaleniami miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego (...) oraz wymaga-
niami ochrony środowiska. Pro-
jekt zagospodarowania działki lub 
terenu podlega sprawdzeniu tylko 
pod kątem zgodności z  przepisa-
mi, w  tym zwłaszcza techniczno 
– budowlanymi (...)”.

Jednak minimalny wskaźnik 
pow. biol.czynnej jest zapisany 
w  zapisach szczegółowych planu 
miejscowego, a sprawdzenie przez 
Organ wydający decyzję zgod-
ności dokumentacji budowlanej 
z  zapisami planu wynika wprost 
z art. 35 ust.1 pkt. 1 Ustawy Prawo 
budowlane.

Warto przytoczyć wyrok 
WSA5 w  sprawie inwestycji przy 
ul. Zalipie w  Aninie, który po-
twierdził, że „odpowiedzialność 
projektanta za merytoryczną za-

wartość projektu architektonicz-
no - budowlanego, nie zmienia 
bowiem konieczności dokona-
nia przez organy administracji 
architektoniczno - budowlanej 
sprawdzenia zgodności projektu 
budowlanego z  ustaleniami miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, co wynika wprost 
z art. 35 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo 
budowlane.” Kwestia powierzchni 
biologicznie czynnej, choć wy-
tknięta przez wojewodę, nie była 
uznana przez niego za podstawę 
do stwierdzenia nieważności de-
cyzji, gdyż wskazał on, że w postę-
powaniu nieważnościowym i  tak 
nie mógłby wnioskować o dodat-
kowe dokumenty celem weryfika-
cji wyliczeń (taka weryfikacja mo-
głaby się odbyć w  postępowaniu 
odwoławczym od nieprawomoc-
nej decyzji).

Sprawa zamknięta
Na decyzję GINB mogłaby 

przysługiwać skarga kasacyjna do 
WSA, ale jedynie stronie postępo-
wania. SRdW takiego przymio-
tu nie posiada, zatem narzędzia 

administracyjne do wyjaśnienia 
sprawy salonu w  Radości zosta-
ły już wyczerpane. Sprawa karna 
została błyskawicznie zamknię-
ta, gdyż śledztwo umorzono po 2 
dniach. Jeśli nie było podstaw do 
jego prowadzenia, dlaczego pro-
kuratura po prostu nie wydała po-
stanowienia o odmowie wszczęcia 
postępowania?

Co na to Zarząd Dzielnicy?
Brak stwierdzenia nieważno-

ści nie zdejmuje odpowiedzial-
ności z  Urzędu Dzielnicy Wawer 
za wydaną decyzję. Jeśli sprawa 
jest faktycznie, jak ujął to GINB, 
nieoczywista, to urząd nie po-
winien zbyt łatwo faworyzować 
interesu inwestora. Miał mocne 
podstawy do odmowy udzielenia 
pozwolenia na przekrycie parkin-
gu. Zarząd dzielnicy od początku 
jednak nie przyjął jednoznacznej 
postawy. Z  jednej strony, po na-
głośnieniu sprawy przez SRdW, 
wiceburmistrz Leszek Baraniew-
ski  oznajmia6  w  2020 roku: 
„sprzeczność wydanej decyzji 
(…) z  założeniami miejskiego 

planu zagospodarowania prze-
strzennego nie może być przez 
nas bagatelizowana”. W  kolejnym 
zdaniu jednak wprowadza opi-
nię publiczną w  błąd informując 
o  złożeniu przez urząd wniosku 
o stwierdzenie nieważności decy-
zji na budowę salonu samochodo-
wego - wysłano go bowiem 2 mie-
siące później - po interwencjach 
SRdW. Pikanterii sprawie dodaje 
fakt, że dotyczył on drugiej decy-
zji na nadbudowę już powstałego 
„magazynu samochodów”, a  nie 
pierwszej, czyli kluczowej (prze-
krycie żelbetowym stropem).

 

Odpowiedzialność projektanta
Ta sprawa pokazuje również 

jak bardzo brakuje pieczy izb ar-
chitektów nad przestrzeganiem 
co najmniej etyki zawodowej. 
Przedstawiciele zawodów za-
ufania publicznego, a  takim jest 

projektant z  uprawnieniami, nie 
powinni wzbudzać nawet cienia 
wątpliwości czy postępują zgod-
nie z  przepisami. Scedowanie na 
nich przez państwo tak wielkiej 
odpowiedzialności, zobowiązuje 
ich nie tylko do właściwego wyko-
nywania usług zleceniodawcom, 
ale także do dbania o interes ogó-
łu, który materializuje się w prze-
strzeganiu umów społecznych ja-
kimi są przepisy prawa krajowego 
i lokalnego.

Przypisy:
1. Główny Inspektor nadzoru 

Budowlanego
2. Wydział Architektury i  Bu-

downictwa
3. Biuro Architektury i Planowa-

nia Przestrzennego
4. Wyrok WSA w  Warszawie 

z  02.04.2014 r. VII SA/Wa 
2673/13

5. Wyrok WSA w Warszawie z 9 
sierpnia 2022 r. (VII SA/Wa 
2511/21 )

6. „Kurier Wawerski nr 18/306 
z 2020 r., „Po audycie czas na 
zmiany”

Każdy naród ma taki rząd, 
na jaki zasłużył.

Joseph de Maistre
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KACZY DÓŁ - MIĘDZYLESIE
(Ziemia niczyja) 32.

została ranna w  płuca dziewczyn-
ka z  Prewentorium. Wyzdrowiała. 
W sanatorium zostało czworo dzieci 
osieroconych przez panią Santorską, 
zabitą podczas nalotu”⁴. 

Zaledwie dwieście pięćdzie-
siąt metrów od Ulanówka, na placu 
po hucie szkła M. Szpitbauma po 
przeciwnej stronie ulicy Głównej, 
Niemcy ustawili przeciwlotnicze re-
flektory. O  jednym mówi Wiesław 
Gwadera, dwa zapamiętał Kazimierz 
Szalewski. Naprzeciwko Ulanówka 
przy Polnej mieszkali Sobotowie. 
Podczas nalotu Franciszka, Jerzy 
i  Stanisław wyszli do sadu. Spod 
jabłonek oglądali świetlne widowi-
sko – smugi reflektorów przeszuku-
jące niebo, a  chwilę później także 
owe „lampiony” i  „żyrandole”, czyli 
opadające na spadochronach fla-
ry oświetlające  teren. Gdy spadły 
bomby, zginęli wszyscy troje. Zgi-
nęła mieszkająca bliżej lasu Marci-
szewska. Akurat karmiła dziecko. 
Ono ocalało. Zginęła dwójka dzieci 
z  opiekunką, które przyjechały na 
wakacje do Księżówki, też przy Pol-
nej naprzeciwko Ulanówka. Według 
Henryka Wierzchowskiego straci-
ło wówczas życie dwanaście osób⁵. 
Wszystkie zginęły na niewielkim 
obszarze sąsiadującym od zachodu 
ze stanowiskiem niemieckich re-
flektorów przeciwlotniczych. Marta 
Kulecka, mieszkająca nieco dalej, 

odbyła się odprawa Sztabu Rejonu 
w  szkole podstawowej w  Aninie. 
Na odprawie było około 20 osób, 
wszyscy pod świeżym wrażeniem 
panicznego odwrotu Niemców, 
a  zwłaszcza ewakuacji służb ad-
ministracyjnych. Po zreferowaniu 
ogólnej sytuacji przez komendanta 
Rejonu « Kanię»⁷, omówił on na-
stępnie powiązania zamierzonych 
wystąpień zbrojnych w  planowanej 
przez Komendę Główną AK akcji 
«Burza» na prawym brzegu Wisły 
(…). Na wspomnianej odprawie 
Komendant Rejonu zabronił kate-
gorycznie jakichkolwiek samodziel-
nych wystąpień przeciw Niemcom 
bez jego rozkazu i  bez odpowied-
niego przygotowania” – tak nader 
oszczędnie odnotował odprawę 
Mieczysław Sawicki „Maciej”, orga-
nizator i pierwszy dowódca Rejonu 
IV Otwock, a następnie prokurator 
Rejonu⁸.

Ten sam dzień inaczej odnoto-
wał Feliks Zaremba „Żmudzin”, pod-
chorąży, dowódca grupy AK w  Ra-
dości, głośny po brawurowej obronie 
magazynu broni: „ W dniu 27 lipca 
1944 r. wydano rozkaz ludziom  
«Folwarku», do których włączono 
byłych «kedywiaków», do stawie-
nia się 28 lipca 1944 r. o godz. 6-tej, 
z  bronią i  wszelkim posiadanym 
oprzyrządowaniem w  lesie wiązow-
skim na wysokości stacji Michalin, 

Cd.            .
Ostatnia dekada lipca 1944 r. 

nie była zbyt pogodna. Grenadier 
Heinrich Lang zapisał: „23.7.44 sa-
mochodami ciężarowymi przy pa-
dającym deszczu przesunięcie na 
wschodni brzeg Wisły do Otwocka 
Wielkiego. Żadnego przeciwnika 
– zupełnie nic – nie słychać o  par-
tyzantach, rozbudowa stanowisk 
(polscy cywile wykorzystani są tu 
do pomocy). Patrol rozpoznawczy 
przyprowadza konie z majątku znaj-
dującego się na ziemi niczyjej, na 
południu”1. 

Tak było w  dzień. Nocami po-
bliską Warszawę nieustannie nękały 
naloty rosyjskiego Lotnictwa Dale-
kiego Zasięgu. Samoloty startowały 
z  lotnisk na Ukrainie, a nad miasto 
naprowadzała je linia Wisły2. Pod 
datą 24 VII Władysław Bartoszewski 
odnotował: „Co wieczór nadlatują 
nad miasto samoloty wywiadowcze 
i bombardujące sowieckie, oświetlają 
niebo rakietami (nazywanymi wnet 
przez warszawiaków «lampionami» 
i  «żyrandolami»), przeprowadzają 
rozpoznanie, ostrzeliwują z  broni 
maszynowej i  obrzucają bombami 
oddziały niemieckie na szlaku od-
wrotu”3. 

Dzień późniejszą datą opatrzo-
ny jest zapis w  Kronice Ulanówka: 
„25 VII – nalot sowiecki: Zginęło 
w nocy kilkanaście osób. Wśród nich 

Feliks Zaremba  “Żmudzin“.

przy ul. R. Traugutta, gdy usłyszała 
eksplozje, porwała za ręce dwójkę 
chłopaków i pognała z nimi na nie-
użytki pod aniński las. Z dala od za-
budowań przypadli do gruntu w za-
rośniętych trawami bruzdach. Wizgi 
spadających bomb przygniatały ich 
do ziemi, a każde jej głuche stęknie-
cie dawało oddech ulgi. Oznaczało 
wybuch, ale odległy.  Od reflektorów 
na placu niegdysiejszej huty Szpit-
bauma dzieliło ich osiemset metrów. 
Wystarczyło, by przeżyli.

Pogrzeb ofiar zorganizował 
komendant miejscowego posterun-
ku policji Jan Kryszkiewicz. Proste 
drewniane trumny legły szeregiem 
na obrzeżu łanu zboża przy ul. Głów-
nej  naprzeciwko Ulanówka. Żałob-
nicy zgromadzili się na piaszczystej 
ulicy, a egzekwie poprowadził lubia-
ny i  szanowany ks. proboszcz Piotr 
Pieniążek z Anina. Wiesław Gwade-
ra nie pamięta, czy trumny niesiono, 
czy wieziono na cmentarz. Myślał 
tylko o  tym, że zostali już tylko we 
dwóch z  ojcem. Miał trzynaście lat. 
Matka, uciekając przed łapanką, 
zginęła pod kołami pociągu. Dwaj 
starsi bracia wywiezieni do robót 
przymusowych w Niemczech. Teraz 
odprowadzał trumnę ze zwłokami 
starszego brata przyrodniego  Staśka 
Soboty. Według Eugeniusza Klimon-
towicza niektóre trumny wieziono 
na furmankach, inne niesiono. Jedną 

z nich dźwigał razem z kolegami. Do 
cmentarza wojennego przy ul. Jasnej 
nie było daleko. Uczęszczana ścież-
ka wiodła od ulicy Głównej  między 
Ulanówkiem a Drucianką aż do Jas-
nej. Chadzano nią często do żołnier-
skich mogił.

26 lipca Komendant Okręgu 
Warszawskiego AK wydał rozkaz, 
w  którym dla Rejonu Otwock wy-
znaczył następujące zadania:
„1.Opanować ognisko walki Ot-

wock, Anin i Wawer. 
2.Opanować i zabezpieczyć most na 

Wiśle w rejonie Świdry i bronić nie-
przyjacielowi dostępu od kierunku 
wschodniego (zniszczyć tylko w wy-
padku niemożności utrzymania).
3.Zamknąć szosę Garwolin – Wią-

zowna i szosę Karczew  - Warszawa 
na rzece Świder.
4.Oddać dwie kompanie do Rejonu 

Rembertów.
5.Opanować i  zabezpieczyć środki 

przewozowe na Wiśle, a  w  razie nie-
możności utrzymania – zniszczyć”⁶.

Tyle rozkaz, który, choć Między-
lesia w nim nie wymieniono, między-
leskich grup AK przecież dotyczył. 
Relacje z kolejnych dni, pozostawio-
ne przez świadków i uczestników wy-
darzeń, układają się w obraz w miarę 
spójny, choć nie wszędzie zrozumiały 
i nie wolny od sprzeczności.

I tak „27 lipca 1944 roku w póź-
nych godzinach popołudniowych 

Piotr Wacław Wojtyszko “Wroński”.Stanisław Szulc “Kania”.
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dzylesia, str. 32. O nalocie w nocy z 25 
na 26 lipca piszą obszerniej Norbert 
Bączyk, Grzegorz Jasiński i  Hubert 
Trzepałka, , Brückenkopf Warschau 
1944…, dz. cyt. str. 92.
5. Henryk Wierzchowski, Z  dziejów 
Międzylesia, dz. cyt. str. 32.
6. Cyt. za : Jacek Zygmunt Sawicki, VII 
Obwód Okręgu Warszawskiego…, dz. 
cyt. str. 322. Według raportów z  po-
łowy 1944 r. siły IV Rejonu Otwock 
stanowił pułk, liczący ponad półtora 
tysiąca ludzi, oraz ok. 120, osobowy 
oddział dywersji. Zob. Sebastian Ra-
kowski, Zarys dziejów IV Rejonu…, 
dz. cyt. str. 52-74 oraz – odpowiednio  
–  str. 98 -100.
7. Stanisław Szulc
8. Cyt. za: Jacek Zygmunt Jaroszewski, 
Porucznik Zygmunt Migdalski…,dz. 
cyt. str. 148
9. Tamże, str. 142.
10. Wg Hanny Rybickiej kryptonimem 
„Folwark” określano Obszar warszaw-
ski AK. Jednak Sebastian Rakowski 
cytuje wyrok sądowy z  1953 r., gdzie 
kryptonimem tym oznaczano gru-
pę AK działającą w  okolicy Falenicy. 
Z jeszcze innych dokumentów wynika, 

że był to kryptonim Rejonu jako jed-
nostki organizacyjnej.
11. Pseudonim funkcyjny oficerów 
szkoleniowych.
12. Cyt. za Jacek Zygmunt Jaroszewski. 
Porucznik Zygmunt Migdalski…, dz. 
cyt. str. 140.
13. Wacław Wojtyszko, ps. „Wroński”, 
oficer organizacyjny Rejonu.
14. Niemiecka ręczna broń przeciw-
pancerna – Panzerfaust.
15. Ewa Wojtyszko z domu Lasocka ps. 
«Kasia».
16. Jacek Zygmunt Jaroszewski, Po-
rucznik Zygmunt Migdalski..., dz. cyt. 
str. 142.
17.  Tamże str.148.
18.  Władysław Bartoszewski, 1859 dni 
Warszawy, dz. cyt. str. 567.
19. Jacek Zygmunt Jaroszewski, Po-
rucznik Zygmunt Migdalski…, dz. cyt. 
str. Odpowiednio 141 i 159. Wzmianki 
dotyczące nazwy jednostki oraz mun-
durów występujące w  obu relacjach, 
odnoszą się do Dywizji Spadochro-
nowo- Pancernej   « Herman Göring», 
w  której noszono emblematy Sił Po-
wietrznych. Dywizja ta nie należała  
do SS.

w pobliżu wzgórz falenickich. Jedy-
nie «Żmudzin» zdecydowanie sprze-
ciwił się wzięciu udziału ze swoi-
mi ludźmi w  tym zgrupowaniu”⁹. 
Zaremba nie wskazuje jednak, kto 
rozkaz ten wydał. Niejasne też jest 
znaczenie kryptonimu „Folwark”10.

W  liście podporucznika Zyg-
munta Migdalskiego, ps. „Z.Z.” czy-
tamy z  kolei, : „W  nocy zarządzi-
łem zbiórkę oddziału i  wyruszyłem 
z  bronią w  lasy między Świdrem 
a  Falenicą, gdzie połączyłem się 
z grupą «Skrytego». Był tam na miej-
scu «profesor»11 oraz kpt. przysłany 
z Warszawy. Grupa liczyła około 100 
l[udzi] dobrze uzbrojonych”12. Mig-
dalski nie powołuje się na otrzymany 
rozkaz, a tylko oświadcza „zarządzi-
łem”. A był dowódcą dywersji całego 
Rejonu IV. 

Mieczysław Sawicki, obecny 
na odprawie w  Aninie, odnotował 
zakaz wystąpień zbrojnych bez roz-
kazu Komendanta Rejonu, ale nie 
wspomniał o wydaniu rozkazu kon-
centracji wyznaczonej przecież na 
dzień następny rano. 

To, że jakieś rozmowy na temat 
zgrupowania odbywały się jeszcze 
przed odprawą w  Aninie, zdaje się 
wynikać z  relacji Feliksa Zaremby 
ps. „Żmudzin”. Pisze on: „«Żmu-
dzin» usilnie dowiadywał się, co ma 
na celu to zgrupowanie ludzi(…) 
Dowiedział się, że będzie to uderze-
nie z  tyłu na wroga, gdy zbliży się 
front, przerwanie go i  połączenie 
się z wojskami ZSRR i Armią Polską 
z nimi nadciągającą. «Żmudzin» sły-
sząc to, miał swoje zdanie i  własny 
pogląd, mówił więc – panie Wacła-
wie13, pięknie to byłoby, gdybyście 
mieli broń przeciwpancerną, łącz-
ność i zwiad, ale tego nie macie. Nie 
można uderzać na nieprzyjaciela, nie 
znając jego ilości, miejsca i uzbroje-
nia. Przy takim działaniu możecie 
nic nie zyskać i  nic nie osiągnąć, 
a  ludzi stracić, tym bardziej, że oni 
nigdy jeszcze nie walczyli. To po-
spolite ruszenie. Dwa czołgi niemie-
ckie rozniosą was, gdyż nie pomogą 
tu erkaemy i  cekaemy. Gdzie pięści 
pancerne?1⁴. Ludzie, zastanówcie 
się! Kto poniesie odpowiedzialność 
za rzeź niewiniątek? Bo tak być 
może. Tu nie ma innego wyjścia, jak 
tylko niewielkimi grupami opano-
wywać posterunki policji, likwido-
wać patrole niemieckie i  atakować 
niewielkie zgrupowania Niemców, 
opanowywać stacje i  obiekty urzę-
dowe , głównie w Otwocku i na całej 
linii. Żona «Wrońskiego» p. Ewa1⁵ 
popierała «Żmudzina» koncepcję, 
a on przekonany o słuszności, miał ją 
przedstawić w  dowództwie Rejonu. 
Przedstawił, ale została odrzucona, 
gdyż chodziło o pokazanie i zrobie-
nie czegoś wielkiego, ponieważ?”1⁶. 

Nad ranem 28 lipca 1944 r. za-
rządzenie podporucznika rezerwy 
Zygmunta Migdalskiego ps. „Z.Z.”, 
dowódcy dywersji Rejonu IV zaczęto 
wykonywać. 

Juliusz Ostrowski, ps. „Wik-
tor”, o godz. 3 otrzymał przez gońca 
rozkaz stawienia się ze swoją grupą 
o  godz. 6 w  miejscu koncentracji. 
Wyszedł z  domu razem z  gońcem, 
by jak najszybciej zebrać ludzi. Je-
rzego Brodowskiego i  Stanisława 
Maciejewskiego odnalazł w  piw-
nicy, gdzie schronili się podczas 
nocnego nalotu. Zaczął się o  godz. 
22. Według Mieczysława Sawickie-
go bombardowano linię kolejową 
Pilawa – Warszawa oraz szosę Koł-
biel – Wawer1⁷. Władysław Barto-
szewski podaje: „Samoloty radzie-
ckie obrzucają bombami Warszawę 
i okolice miasta (…) oraz ponownie 
linię kolejową otwocką”1⁸. Zawia-
domienie ludzi, zgromadzenie ich 
z  bronią i  doprowadzenie do lasu 
wiązowieńskiego w ciągu niespełna 
trzech godzin Ostrowski uznał za 
niemożliwe. Wyznaczył zbiórkę na 
cmentarzu w Zerzniu, a Maciejew-
skiego wysłał do Michalina, aby ten 
wywiedział się o marszrutę oddzia-
łu i  uzgodnił miejsce dołączenia 
grupy międzyleskiej.

Według Maciejewskiego cala 
sekcja zerzeńska stawiła się na cmen-
tarzu w ciągu nie więcej niż godziny. 
Przynieśli erkaem. Inni dołączali 
stopniowo nieco później. Natomiast 
na miejscu koncentracji znalazł on 
jedynie puste porzucone skrzynki po 
amunicji. 

O  tym, co się stało, wiemy od 
Jana Kamińskiego „Grzmota” z gru-
py „Skrytego” i  od Mariana Weso-
łowskiego ps. „Marian”, zastępcy 
Zygmunta Migdalskiego „Z.Z.” – ta. 
Kamiński: „Cały nasz oddział był 
w pełnym uzbrojeniu i oczekiwał na 
postoju oddziałów Wojsk Liniowych 
z Falenicy i okolic. Jednak nikt wię-
cej do nas nie dołączył. Wystawione 
ubezpieczenia – czujki – zatrzymały 
i  doprowadziły dwóch dezerterów, 
żołnierzy niemieckich, do dowódz-
twa. Po ich przesłuchaniu wysłano 
patrole w  kierunku Wiązowny, rze-
ki Świder, Mlądza oraz w  kierunku 
Falenicy do torów kolejowych. Po 
powrocie patroli z rozpoznania i [ze] 
złożonych meldunków wynikało, że 
przez Wiązownę wycofują się bardzo 
duże jednostki niemieckie w dużym 
pośpiechu i  chaosie. Patrol znad 
rzeki Świder i [z] Mlądza stwierdził, 
że z  przeprowadzonych obserwacji 
wynika, że po drugiej stronie rzeki 
widzieli zwiady wojsk sowieckich. 
Od strony Falenicy Niemcy w mun-
durach lotniczych zajmowali stano-
wiska z  bronią maszynową wzdłuż 
torów od Świdra do Falenicy”. 

Ewa Wojtyszko z uczennicami. Niosą kwiaty do Grobu Nieznanego Żołnierza. Warszawa 1944 r.

I  Marian Wesołowski: „tor ko-
lejowy na całej długości od Falenicy 
do Świdra obstawiony karabinami 
maszynowymi co 30 – 40 m. przez 
Niemców w  mundurach lotników.
(…) W  międzyczasie chłopcy przy-
prowadzili 2 Niemców, uciekinierów 
z wojska. Okazało się, że wycofywała 
się wtedy dywizja pancerna SS im. 
«Herman Göring» przez Wiązownę. 
Sytuacja nasza była beznadziejna, 
bez żadnych szans. Po krótkiej na-
radzie postanowiliśmy zakopać broń 
i każdy na własną rękę wyjść z  lasu 
do domu”1⁹. Cdn.

Bogdan Birnbaum
Wiktor Kulerski

Przypisy:
1. Cyt. za Norbert Bączyk, Grzegorz 
Jasiński, Hubert Trzepałka, Brücken-
kopf Warschau 1944, Warszawa 2018, 
str. 77.
2. Tamże, str. 92.
3. Władysław Bartoszewski, 1859 dni 
Warszawy, dz. cyt. str.565. 
4. Henryk Wierzchowski podaje datę 
28 lipca godz. 11:00, jednak nie wska-
zuje źródła, w: tenże, Z  dziejów Mię-
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Zostało tylko wspomnienie...

Moją rozmówczynią jest 
pani Ewa Lipińska, która pra-
cowała w naszym marysińskim 
klubie kultury i w kwietniu tego 
roku odeszła na emeryturę.

Olga Pasierbska: Pani Ewo, 
marysiński klub kultury – ja-
kie to było miejsce pracy?

Ewa Lipińska: Klub Kultury 
„Marysin”  przy ul. Potockich 
111 i później na ul. Korkowej 96 
to nie tylko budynek instytucji 
kultury, gdzie mieszkańcy przy-
chodzili na zajęcia i imprezy. 
To było miejsce z duszą. Od-
bywała się tu niezliczona ilość 
spotkań, ponieważ mieszkańcy 
pragnęli integracji. Przychodzili 
nawet bez okazji, żeby kogoś 
spotkać i posiedzieć na wy-
godnych fotelach. To miejsce 
miało atmosferę domową, ro-
dzinną, gdzie wszyscy czuli się 
jak u siebie. Na ścianie w sali 
plastycznej i na półpiętrze klatki 
schodowej wzrok przyciągała 
ręcznie robiona kolorowa mo-
zaika. Dzieci bawiły się w po-
czekalni w specjalnie dla nich 
zrobionym kąciku, a rodzice na 
kanapach czekali na pociechy 
uczestniczące w zajęciach. 

O.P.: Powspominajmy, prze-
żyła pani wiele wspaniałych 
chwil w klubie przy ul. Korko-
wej 96...

E.L: Do pracy w klubie przy-
szłam w 1997 roku. Wtedy by-
liśmy samodzielną instytucją 
kultury kierowaną przez Urszu-
lę Rolę. Ula to energetyzująca 
osobowość! Do tego potrafi 
zarządzać. Dbała o nasze fi-
nanse. Dbała też o uczestni-
ków klubu, rozmawiała z nimi, 
liczyła się z ich zdaniem i po-
trzebami. Została odznaczona 
licznymi nagrodami. Wtedy to 
się działo!

Dwa razy w roku organi-
zowane były wielkie festyny 
POWITANIE LATA i POŻEG-
NANIE LATA. Festyny zawsze 
miały motyw przewodni, np. 
Wojny gwiezdne, Wioska Sło-
wiańska, Wyścig rowerowy 
przełajowy (z Ryszardem Szur-
kowskim i Lange), pokazy wal-
ki konnej husarii, Wikingowie, 
festyn ludowy – z degustacją, 
były pajdy chleba, smalec, 
ogórki, kiełbasy, tradycyjne po-
trawy były zapewnione przez 
zaprzyjaźnionych sponsorów. 

Pamiętam mikołajki zorga-
nizowane na obecnym boisku 
Syrenka z ogniskiem, piecze-
niem kiełbasek, występami ak-
torów, Mikołajem rozdającym 
drobne upominki i padającym 
śniegiem. Było cudownie! In-
nym razem mikołajki zorganizo-
wane zostały na hali sportowej 
– bawiło się 500 uczestników 
i każdy dostał upominek. A te-
raz? Gdzie te festyny, imprezy 
dla mieszkańców?

Pamiętam festyn o charak-
terze dawnej „Cepeliady”, taki 
bardziej ludowy, na którym była 

degustacja chleba ze smalcem. 
Do naszej pani kierownik przy-
jechała znajoma kobieta na 
wysokim stanowisku. Festyny 
były organizowane wspólnie 
z młodzieżą ze Stowarzyszenia 
Młodzieży Warszawy i wycho-
wanków klubowych. Okazało 
się, że mamy braki „kadrowe” 
w obsadzie stoiska. Pani stanę-
ła za ladą ubrana w fartuszek, 
smarowała chlebki smalcem 
i zachęcała do degustacji. Po 
festynie powiedziała, że „w ży-
ciu nie bawiła się tak dobrze”.

O.P.: A jak to się działo, że 
młodzież tak chętnie włącza-
ła się w działania klubu?

E.L: W tamtych czasach nie 
miałyśmy problemów z nabo-
rem młodzieży. Działało Stowa-
rzyszenie Młodzieży Warszawy, 
a nasi wychowankowie z sekcji 
czynnie brali udział jako wolon-
tariusze podczas organizacji 
imprez. W akcjach letnich i zi-
mowych jeździli z nami i młod-
szymi dziećmi jako dodatkowa 
opieka. Jeździliśmy na basen, 

do kina, chodziliśmy do parku 
Saskiego. Można było na nich 
polegać. Niektórzy z nich ze 
swoimi dziećmi odwiedzali nas 
w starej lokalizacji klubu jesz-
cze w roku przed przeprowadz-
ką. A to już 3 pokolenie „klubo-
we”. 

Młodzież ze stowarzysze-
nia pisała wnioski grantowe 
i jednym z takich wygranych 
był grant na temat bon tonu 
i biznesu. Uczestniczyła w nim 
młodzież z wawerskiego li-
ceum. Najpierw były wykłady 
przygotowane przez młodzież 
ze stowarzyszenia w temacie 
bon tonu i protokołu dyploma-
tycznego: jak się odpowiednio 
ubrać na kolację, czy obiad bi-
znesowy, jak prowadzić rozmo-
wę, jakimi sztućcami i co jeść. 
Potem był „egzamin” w restau-
racji z prawdziwym obiadem. 
Jury stało przy każdym stoliku 
i obserwowało. Uczestnicy bar-
dzo przeżywali ten egzamin. 
Okazało się, że z tym konkur-
sem trafiliśmy w dziesiątkę!. 

Zapotrzebowanie było 
ogromne. Naszym sztanda-
rowym  widowiskiem był WA-
WERSKI PRZEGLĄD TAŃCA 
NOWOCZESNEGO, który miał 
aż 24 edycje. Zyskaliśmy opi-
nię najlepiej logistycznie zor-
ganizowanego przeglądu ta-

necznego, na którym trzeba się 
pokazać.

O.P.: A jakie były atrakcje dla 
najmłodszych?

E.L: Organizowaliśmy wiele 
koncertów, spektakli teatral-
nych dla dzieci. Dla dzieci raz 
w miesiącu był spektakl teatral-
ny, oprócz tego organizowali-
śmy różnego rodzaju konkursy 
plastyczne, bale choinkowe, 
karnawałowe, zabawy andrzej-
kowe i mikołajki. Były to zaba-
wy rodzinne, w których rodzice 
naprawdę świetnie się bawili. 
Wszystko było bezpłatne!

Promowaliśmy talenty 
naszych klubowiczów wysta-
wiając ich do konkursów mu-
zycznych, plastycznych, ta-
necznych, a nawet teatralnych, 
ponieważ w klubie działał teatr 
KOT. Robiliśmy wystawy w GA-
LERII MŁODEGO ARTYSTY. 
Były to „prawdziwe” wernisaże, 
takie jakie mieli dorośli. 

O.P.: A czy seniorzy też czuli 
się zaopiekowani? 

E.L: Do naszego KLUBU SE-
NIORA należały wtedy 22 oso-
by. Wymyślałam różne atrak-
cje, np. Wieczorek herbaciany 
z wykładem i degustacją róż-

MARYSIN WAWERSKI. Krajobraz po przeprowadzce domu kultury.

OLGA PASIERBSKA
o.pasierbska@gazetawawerska.pl

Jeden z wernisaży w starej siedzibie domu kultury ok. 2009 r., fot. J. Kraśnicka
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nych gatunków tego napoju. 
Ale żeby było nastrojowo ro-
biłam z plastyczką dekorację 
sali – wielka dymiąca filiżanka 
i łyżeczka wisiały na ścianie. 
Współpracowaliśmy z biblio-
teką z Targówka – wieczorki 
poetycko-muzyczne z tamtej-
szym kołem poetów amatorów 
i naszymi lokalnymi poetami.

Były tez wieczory kawowe, 
wieczorki muzyczne (wspólne 
śpiewanie), wieczorki z POD-
WIECZORKIM PRZY MIKRO-
FONIE (puszczane stare au-
dycje) i wiele innych, których 
już nie sposób wyliczyć. Były 
bale karnawałowe; „Black and 
white”, „Bal jesiennego liścia”, 
„Prawie jak w Rio…”, „Bal kapi-
tański” – i wiele innych, mogła-
bym wyliczać długo. Atrakcją 
była muzyka „na żywo’ – zespół 
Tomasz Nowaka i moja osoba. 
Na niektórych wybieraliśmy kró-
la i królową balu, w niektórych 
udział brał aktor śp. Wojciech 
Jóźwik wcielając się w postać 
Apolonii Dziury z prześmiesz-
nymi monologami. Zawsze było 
więcej chętnych niż miejsc – to 
był pewien kłopot. 

O.P.: Zawsze było tak wesoło 
w klubie?

E.L: Pamiętam też smutne 
wspomnienie. Na jednym z bali 
wybrana została królowa, pani 
Halina. Po kilku latach dowie-
działam się, że jest bardzo 
chora. W 2017 czy 2018 roku 
robiliśmy wernisaż malarki i fo-
tografki amatorki, naszej miesz-
kanki Anny Grudzień i pani Ha-
lina, kiedy lepiej się poczuła 
przyszła pod opieką przyjaciół 
na imprezę. Krótko porozma-
wiałyśmy – powiedziała,  że ni-
gdzie nie było takiej miłej atmo-
sfery jak w klubie Marysin i że 
bardzo lubiła przychodzić do 
nas. To była jej ostatnia wizyta 
u nas. Kilka tygodni później do-
wiedziałam się, że zmarła. 

O.P.:  W jaki sposób stworzy-
łyście taki ciepły, rodzinny 
klimat w klubie?

E.L: Dużo uwagi przywiązywa-
łyśmy do wystroju klubu. ZA-
WSZE u nas była zrobiona de-
koracja: na dzień dziecka, Boże 
narodzenie, Wielkanoc, itp. 
Wkładałyśmy w to dużo pracy, 
aby było miło dla oka. Przycho-
dzący do nas ludzie robili sobie 
zdjęcia na tle naszych dekora-
cji. Zawsze też dbałyśmy o cie-
płe relacje. 

Pamiętam kiedyś małe dzie-
cko wyszło z zajęć na korytarz 
i rozpłakało się, bo nie było jego 
mamy. Mama wyszła na chwilę 
na bazarek, więc my szukały-
śmy jej, żeby wróciła do swojej 
pociechy. Małe dzieci świetnie 
się bawią, kiedy mają poczucie 
bezpieczeństwa. Mama musi 
być blisko. W klubie na Korko-
wej 96, rodzice czekali na dzie-
ci na fotelach, czytali książki, 
drzemali, rozmawiali. To była 
sąsiedzka integracja.  

O.P.:  A jak w pani odczuciu 
jest teraz po przeniesieniu do 
„taniocha”?

E.L: Tylko smutek i żal. Po 50 
latach to jest – pełne unice-
stwienie. Nie zostało nic oprócz 
wspomnień. Gołe ściany, brak 
poczekalni dla rodziców, a już 
wielkim kuriozum jest zlew 
w szatni!  Szary kolor ścian na-
pawa smutkiem i przywodzi na 
myśl lecznicę dla zwierząt lub 
szpital. Chociaż w szpitalach 
dziecięcych jest bardzo koloro-
wo! Na Korkowej 119/123 nie 
ma wentylacji, co po 8 godz. 
pracy skutkowało bólem głowy 
lub osłabieniem. Nie ma kącika 
zabaw dla dzieci, nie ma windy, 
która była obiecywana i która 
była jednym z głównych argu-
mentów w trudnych rozmowach 
o przeprowadzce. 

O.P.: Dziękuję za rozmowę.

Ewa Lipińska – w latach 1999-
2022 etatowy pracownik domu 
kultury (początkowo jako instruk-
tor warsztatów ceramicznych). 
Kilkukrotnie nagradzana za swo-
ją pracę przez burmistrza Dziel-
nicy. Po raz pierwszy, jako nasto-
latka, zawitała do osiedlowego 
domu kultury na recital Zbignie-
wa Wodeckiego, w 1971 roku!

Olga Pasierbska - Przewodni-
cząca Rady Osiedla Marysina 
Wawerskiego Południowego, 
członek Zarządu Stowarzysze-
nia Razem dla Wawra, wspólnie 
z mieszkańcami dba o podnie-
sienie jakości życia w Marysinie. 
Uwrażliwia władze na kwestie 
związane z uciążliwymi inwesty-
cjami samorządowymi. Aktualnie 
zajmuje się petycją mieszkańców 
w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania, konkret-
nie: wycinki lasu, zlokalizowania 
PSZOK w Marysinie, a także blo-
ku mieszkalnego na placu miej-
skim przy ul. Korkowej 119/123.

Wszystko zaczęło się psuć 
wraz z połączeniem w 2014 
roku wszystkich 6-ciu osiedlo-
wych wawerskich klubów kultu-
ry w jeden konglomerat – Wa-
werskie Centrum Kultury. 

Pomysłowi, któremu patro-
nował obecny burmistrz Dziel-
nicy, a ówczesny Przewodni-
czący Rady Dzielnicy Norbert 
Szczepański, przyświecało 
„efektywniejsze wykonywanie 
zadań w zakresie kultury na 
terenie Dzielnicy Wawer”, zaś 
główne argumenty uzasadnie-
nia podnosiły kwestię „efektu 
synergii” oraz oczekiwanych 
oszczędności na poziomie 130 
tys. zł rocznie. 

Połączenie niezależnych 
klubów - każdy z unikalnym 
charakterem - w jeden koł-
choz, do tego niekompetentnie 
zarządzany spowodowało, że 
marysińska placówka straciła 
niezależność. Przestał liczyć 
się wypracowany przez lata 
indywidualny, dopasowany do 
potrzeb mieszkańców charak-

ter miejsca. Skończyła się nie-
zależność finansowa klubu, to 
i skończyły się duże festyny 
i imprezy. Ostatnie przeniesie-
nie siedziby skutecznie zde-
montowało kulturalną przystań. 

Nowy klub, według dyrek-
tor WCK Barbary Karniewskiej, 
miał być niespodzianką. We-
dług mieszkańców – jest tam 
duszno, ciasno, tandetnie i su-
rowo, brzydko pachnie, brak kli-
matu. Wielu wciąż nie rozumie 
dlaczego przeniesiono klub. 
Nawet dzieci mówią, że prze-
cież, jeśli się zmienia siedzibę, 
to nie po to, żeby tak pogorszyć 
warunki. Pytają, co „oni” nam 
stworzyli? My tu już w ogóle nie 
mamy przyjemności przycho-
dzić, nie ma nawet gdzie usiąść 
i poczekać na dziecko. 

Dotychczasowe remonty 
nowej siedziby klubu koszto-
wały (jak na razie) 1 302 833 
zł  i to na pewno nie koniec 
wydatków. Zastanawiające, że 
w wyłożonym aktualnie planie 
zagospodarowania przestrzen-
nego, w miejsce „taniocha” pla-
nuje się wielorodzinny budynek 
mieszkalny. I od razu pytanie - 

w jakim celu przeniesiono klub, 
wydając górę publicznych pie-
niędzy i jednocześnie planując 
wyburzenie budynku pod inwe-
stycję mieszkaniową? Gdzie tu 
strategia i gospodarność?

Wciąż brakuje nam infor-
macji – w jaki sposób doszło do 
przekształcenia pawilonu przy 
ul. Korkowej 119/123 w instytu-
cję kultury? Przypomnijmy, że 
lokal na parterze został odda-
ny do użytkowania  w czerwcu 
2021 r., a na piętrze w styczniu 
2022r. Kontrola PINB trwa od 
lutego 2022 r. Dyrektor PINB 
wypowiedział się na antenie 
TVP3: „Oczekujemy na akta 
z dzielnicy Wawer z Wydziału 
Architektury, jeśli okaże się, że 
jest wymagana zmiana sposobu 
użytkowania, to musimy wstrzy-
mać to użytkowanie, nie może 
być użytkowany ten obiekt do 
czasu aż wszystkie formalności 
nie zostaną załatwione”. Kto za-
tem poniesie konsekwencje za 
przeniesienie klubu, pogorsze-
nie warunków i niegospodarne 
wydatki? 

Olga Pasierbska

Jedna z imprez przed starą siedzibą klubu kultury.

Trochę faktów
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Uchwałą z  dnia 24 maja 
2018 roku Rada Warszawy zai-
nicjowała proces sporządzania 
nowego dokumentu Studium 
uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzen-
nego m.st. Warszawy. Jednym 
z kierunków zmian w polityce 
miasta, które nowe Studium 
ma uwzględniać, jest lepsza 
ochrona zieleni i  wody czyli 
tzw. zielonej i niebieskiej infra-
struktury miasta. Na papierze 
można napisać jednak wszyst-
ko, ale czy zmienia się cokol-
wiek w praktyce? Czy miejscy 
urzędnicy rzeczywiście zaczęli 
dbać o lasy?

Grunty leśne oraz inne grunty 
zadrzewione i zakrzewione w 2015 
roku obejmowały w całej Warsza-
wie 8773 hektary (2917 hektarów 
w  Wawrze). W  2020 roku takie 
grunty stanowiły już tylko 8217 
hektarów (2787 hektarów w Waw-
rze)1. W ciągu 5 lat zniknęło zatem 
w  naszym mieście 556 hektarów 
prawdziwie czynnych biologicznie 
terenów, z  czego tylko w  Wawrze 
130 hektarów. Tempo jest oszała-
miające, bo średniorocznie w  ca-
łym mieście znika ponad 111 hek-
tarów drzew i krzewów, z czego 26 
hektarów w naszej dzielnicy.

Bez szacunku dla lasów
Wycinka lasu powinna być 

ostatecznością, a  ja mam nieod-
parte wrażenie, że nasi reprezen-
tanci we władzach i ich urzędnicy 
bardzo łatwo sięgają po zalesione 
działki miejskie dla zrealizowania 
swoich pomysłów.

Aktualnym przykładem takie-
go podejścia jest realizacja Parku 
Aktywności Rodzinnej. Koncepcja 
drogi dojazdowej do tego parku 
zakłada, że będzie ona poprowa-
dzona przede wszystkim po dział-
kach leśnych, co będzie oczywiście 

skutkowało intensywnym wyrę-
bem drzew. W  dodatku odbędzie 
się to częściowo wbrew zapisom 
obowiązującego planu miejscowe-
go. A przecież ten parking w lesie 
nie jest w ogóle potrzebny.  

Innym przykładem z ostatnich 
tygodni jest chęć realizacji mary-
sińskiego domu kultury na terenie 
leśnym w ramach Lasu Matki Mo-
jej. I to pomimo tego, że długo już 
przymierzano się do innej lokali-
zacji (więcej na ten temat w  arty-
kule na sąsiedniej stronie). 

Bez prywatnych lasów 
w planach zagospodarowania

Pamiętam jak w  2013 roku 
razem z  sąsiadami zabiegaliśmy 
o zachowanie lasu w osiedlu Sadul. 
Urzędnicy miejscy chcieli jego część 
przeznaczyć w procedowanym pla-
nie zagospodarowania przestrzen-
nego pod zabudowę mieszkaniową. 
I  to nawet wbrew temu, że w obo-
wiązującym Studium teren ten za-
rezerwowany jest na tereny zielone. 
Jedna z  urzędniczek tłumaczyła 
wtedy, że Studium jest tylko do-
kumentem kierunkowym, który 
doprecyzowuje się właśnie na po-
ziomie uchwalanych planów zago-
spodarowania, a ponadto, że miasto 
musi też przecież zarabiać na swo-
ich gruntach. Szczęśliwie mieszkań-
cy wzięli sprawy w swoje ręce, alar-
mując głośno o sprawie i składając 
wiele uwag do wyłożonego planu. 
Las ocalał w całości i  służy miesz-
kańcom. 

Mam nadzieję, że tak samo 
skończy się bardzo podobna, 

wspomniana już przeze mnie 
sprawa związana z zakusem władz 
miasta na przeznaczenie części 
Lasu Matki Mojej w  Marysinie 
Wawerskim na usługi publiczne. 
Udział powierzchni biologicznie 
czynnej miałby tam być co prawda 
określony na poziomie 70%, ale to 
i tak oznaczałoby, że teren ten nie 
będzie już funkcjonował jako las. 
Niepokojące są tutaj głosy miesz-
kańców, że sprawa może już być 
jednak przesądzona.

Bez rezygnacji z odlesień 
Niezrozumiałe jest też upor-

czywe przeprowadzanie prób od-
lesień w  procedurach uchwalania 
nowych planów miejscowych. 
Wszystkie lasy w  mieście są lasa-
mi ochronnymi i Marszałek Woje-
wództwa od dawna już nie wydaje 
zgód na takie wyłączenia terenów 
z  produkcji leśnej. Po coż zatem 
nieustannie próbować, zamiast po 
prostu uwzględniać te istniejące, 
w tym także prywatne lasy w pla-
nach zagospodarowania? To otwie-
rałoby ich indywidualnym właś-
cicielom drogę do ewentualnych 
roszczeń odszkodowawczych, 
a  miastu dawałoby opcję wykupu 
tych terenów. Bez takiego podej-
ścia prywatne lasy będą cały czas 
sukcesywnie znikać.

Procedura odlesieniowa, która 
z góry skazana jest na niepowodze-
nia przeprowadzana jest aktualnie  
w  odniesieniu do opracowywa-
nego od ponad 16 lat planu zago-
spodarowania Aleksandrowa. Po 
co tam w ogóle wnioskować o od-

lesienia, co dododatkowo opóźni 
prace nad planem o  przynajmniej 
kilkanaście lub kilkadziesiąt mie-
sięcy, skoro i tak nie będzie z tego 
żadnego efektu?

Okazji do ustalenia zieleni leś-
nej w  opracowywanych planach 
zagospodarowania przestrzennego 
urzędnicy pozbawiają się właśnie 
także w  przypadku części Faleni-
cy. Na październikowej sesji Rady 
Dzielnicy Wawer rządząca dzielni-
cą koalicja zaopiniowała pozytyw-
nie, za sugestią Biura Architektury 
i  Planowania Przestrzennego, ca-
kowitą rezygnację z  uchwalania 
planów zagospodarowania dla ta-
kich leśnych terenów. I  to po po-
nad 13 latach pracy nad nimi. Czy 
miasto naprawdę nie chce, zgodnie 
zresztą z deklaracją dbałości o zie-
leń wyrażoną na potrzeby opraco-
wania nowego Studium, tych lasów 
zachować? 

Bez strategicznego 
podejścia do lasów

W marcu 2021 roku klub rad-
nych Razem dla Wawra zapropo-
nował Radzie Dzielnicy Wawer 
podjęcie stanowiska w  sprawie 
zainicjowania prac nad strategią 
m.st. Warszawy dla leśnych dzia-
łek prywatnych. Chodziło o pod-
jęcie działań na rzecz zabez-
pieczenia statusu tych gruntów 
jako lasów, zachowania w  całości 
większych skupisk działek leśnych 
oraz wykluczenia przeznaczania 
ich pod zabudowę mieszkaniową 
w  jakiejkolwiek formie. Celem 
wypracowanej strategii miałoby 

być m.in.  długofalowe zapewnie-
nie ochrony i  ogólnodostępności 
lasów na terenie miasta, tak aby 
mogły z  nich  korzystać przyszłe 
pokolenia. 

Projekt stanowiska skiero-
wano wtedy do Komisji Ochrony 
Środowiska i Krajobrazu oraz Ko-
misji Rozwoju celem ponownego 
przedyskutowania, ewentualnego 
doszczegółowienia i  skierowania 
z  powrotem do podjęcia przez 
Radę Dzielnicy. Niestety do dnia 
dzisiejszego to nie nastąpiło, a mia-
sto wciąż nie ma żadnej strategii 
działania w  odniesieniu do lasów 
prywatnych na terenie miasta. 

W dalszym ciągu nie widzę za-
tem symptomów zmian w  kwestii 
dbałości o lasy w naszym mieście. 
Obawiam się, że samo uchwalenie 
nowego Studium tutaj nie wystar-
czy i potrzebna będzie też zmiana 
władz miasta i dzielnicy.

Źródła:
1. Rocznik Statystycznego Warszawy 2021, 
Panorama dzielnic Warszawy 2015, Panora-
ma Dzielnic Warszawy 2021

Im dalej w las, tym mniej drzew...
PRZYRODA. Każdego roku w Wawrze znika średnio 26 hektarów zadrzewionych terenów.

Fot. Rafał Czerwonka

RAFAŁ CZERWONKA
RADNY DZIELNICY WAWER
r.czerwonka@gazetawawerska.pl
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W  lutowym numerze Gazety 
Wawerskiej opisałem bogatą hi-
storię Lasu Matki Mojej (LMM) 
i zagrożenie jakie stanowi dla tego 
kompleksu leśnego konsultowany 
obecnie Miejscowy Plan Zagospo-
darowania Przestrzennego Mary-
sina Wawerskiego. Niestety liczne 
uwagi do ww. Planu, składane przez 
mieszkańców w trakcie konsultacji, 
nie spotkały się z akceptacją Urzęd-
ników i  Planistów. Wbrew wszel-
kim logicznym argumentom za 
ochroną Lasu, jego północna część 
ma zostać zabudowana i  przecię-
ta przedłużeniem ul. Bychowskiej. 
Pierwotne zakusy Urzędników były 
znacznie większe i  pod zabudowę 
miały być przeznaczone również 
tereny po drugiej stronie ul. By-
chowskiej. Na to, przynajmniej na 
razie, nie wydał zgody Marszałek 
Województwa. Wawerscy Włoda-
rze chcą w  północnej części Lasu 
zlokalizować budynek dedykowany 
usługom publicznym. 

Jak Twórcy Planu uzasadniali 
konieczność wyrębu Lasu?

Argument pierwszy jest kla-
sycznym przykładem mydlenia 
oczu: LMM nie jest przeznaczony 
pod zabudowę a inwestycja będzie 
realizowana na działce miejskiej 
H.1UP. 

Każdy kto był kiedykolwiek 
w  LMM i  popatrzy na mapę, bę-
dącą częścią projektu planu miej-
scowego, zauważy że teren H.1UP 
to właśnie północna część LMM. 
Bardzo dobrze widać to również 
na oficjalnych mapach wyekspo-
nowanych na tym terenie przez 
miejskich Urzędników - jest to te-
ren komunalny w zarządzie Lasów 
Miejskich Warszawa. Północna 
część tego kompleksu leśnego jest 
jego integralną częścią. Aby po-
łączyć ul. Bychowską z  Łysakow-
ską trzeba wyciąć 100-150 drzew 
w  zależności od parametrów pla-
nowanej drogi. Część z tych drzew 
(jawory, wiązy) została posadzona 
kilkanaście lat temu za pieniądze 
z  budżetu miasta. Cały kompleks 

leśny ma wspólną bogatą historię, 
jako obiekt sakralny i  militarny. 
Jest jednolitym tworem geomor-
fologicznym. Jest również spójną 
całością pod względem zagospo-
darowania i  pełnionych funkcji: 
turystycznej, krajobrazowej, kli-
matycznej, przyrodniczej, pro-
dukcyjnej, akustycznej, terapeu-
tycznej, obszaru wsiąkania wód 
opadowych, filtra powietrza itd. 

Argument drugi: wyrąb obej-
mie jedynie 30% działki.

Jak wygląda to w  prakty-
ce można obserwować w  wielu 
miejscach w  okolicy Warszawy. 
W trakcie realizacji inwestycji bar-
dzo dużo drzew jest uszkadzanych, 
dotyczy to zarówno ich części 
nadziemnej jak i  korzeni, co pro-
wadzi do ich zamierania. Zaburze-
nie struktury lasu poprzez wyrąb 
wewnątrz drzewostanu powoduje 
jego podatność na działanie wia-
tru i w trakcie wichur wiatr łamie 
drzewa rosnące na granicy zrębu. 
Dopełnieniem zagłady są patoge-
niczne owady i  grzyby atakujące 
osłabione drzewa. Z  biegiem lat, 
z  przyczyn naturalnych i  induko-
wanych przez ludzi, drzew ubywa 
i  po kilkunastu latach na takiej 
„leśnej” działce może pozostać za-
ledwie kilka drzew.

Argument trzeci: las zostanie 
zabudowany dla dobra mieszkań-
ców. 

Twórcy planu muszą mieć 
chyba świadomość, iż mieszkań-
cy nie chcą zabudowy Lasu. Jasno 
świadczą o tym liczne głosy sprze-
ciwu zgłaszane w formie uwag do 
projektu planu i  formalnych gło-
sów w dyskusji.  Nie znam również 
nikogo kto popiera tą bezsensowną 
wycinkę. Będąc w Lesie widziałem 
również liczne apele o  ochronę 
Lasu, w  formie rysunków wyko-
nanych przez dzieci, napisane od-
ręcznie lub wydrukowane. 

Argument czwarty: teren 
H.1UP przeznaczony jest pod 
usługi publiczne, zgodnie z polity-
ką przestrzenną wyrażoną w  Stu-
dium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzenne-
go m.st. Warszawy. 

Należy wyjaśnić iż polityka 
przestrzenna Miasta uległa zde-
cydowanej zmianie w  ostatnich 
latach. Od 2019 roku, obowiązu-
je Strategia Adaptacji do Zmian 
Klimatu: „Strategiczny dokument 

będzie wyznaczał kierunki zago-
spodarowania przestrzeni pub-
licznej oraz budżetu stolicy. To nie 
tylko teoria, ale realne działania 
wzmacniające odporność miasta” 
W  części szczegółowej dokumen-
tu napisano „zielona i błękitna in-
frastruktura jest w  maksymalnym 
stopniu zachowywana, wzmacnia-
na i  rozwijana w  nawiązaniu do 
idei usług ekosystemów”. W wielu 
innych miejscach ten dokument 
podkreśla kluczową rolę terenów 
zielonych. Elementy infrastruktu-
ry zielonej powinny być więc chro-
nione i pomnażane a nie niszczone. 
Bez wysiłku, przy użyciu wyszuki-
warki internetowej, znalazłem wy-
powiedzi Urzędników miejskich, 
z  Panem Prezydentem Rafałem 
Trzaskowskim na czele, dotyczące 
konieczności ochrony drzew, la-
sów, parków i  bezmiaru korzyści 
płynących z miejskiej zieleni. 

Tyle teorii, wydźwięk prak-
tyczny jest bardzo ponury i  wró-
żący w  przyszłości unicestwienie 
zieleni miejskiej. Oficjalne dane 
wykazały wycięcie w  stolicy w  la-
tach 2009-2014 ponad 150  000 
drzew (z czego 15 382 w Wawrze). 
Po nowelizacji Ustawy o Ochronie 
Przyrody, rozpoczęciu budowy 
Południowej Obwodnicy War-
szawy, tempo zagłady gwałtownie 
wzrosło. Również oficjalne dane 
prezentowane w  Atlasie Fizjogra-
ficznym Miasta S.W. wskazują, iż 

na terenie Wawra zagłada drzew 
była najintensywniejsza w  skali 
całego miasta. Obszar planowany 
do zabudowy porasta cenny, wie-
logatunkowy drzewostan składają-
cy się z około 70-75 letnich sosen 
oraz rosnących w  dolnym piętrze 
klonów, jaworów, wiązów, dębów. 
Przeznaczenie północnej części 
Lasu pod inwestycję i przedłużenie 
ul. Bychowskiej, spowoduje wycię-
cie co najmniej kilku tysięcy drzew. 
Oczywiście takich strat nie można 
w żaden sposób zrekompensować. 
Nie zdołałem dotrzeć do oficjal-
nych danych, lecz z  własnego do-
świadczenia wiem, że życie drzew 
sadzonych w Warszawie jest bardzo 
krótkie, ewentualnie wegetują one 
latami w stanie agonalnym a ich los 
jest przesądzony już w pierwszym 
roku po posadzeniu. Ogólne dane 
literaturowe wskazują, że drzewo 
posadzone w terenie miejskim żyje 
średnio 7-9 lat. Wynika z  tego, że 
sadzone obecnie drzewa praktycz-
nie nie mają szans na osiągniecie 
znacznych rozmiarów, warunku-
jących pełnienie przez nie oczeki-
wanych funkcji. Wniosek jest taki, 
że łatwo drzewa wycinać a znacz-
nie trudniej sadzić, pielęgnować 
i  utrzymać w  miejskim ekosyste-
mie, zwłaszcza w  obliczu postę-
pujących zmian klimatycznych. 
Tym bardziej powinniśmy doce-
niać wysiłki minionych pokoleń, 
po których odziedziczyliśmy lasy 

i parki. W praktyce są one obecnie 
traktowane jako rezerwa gruntów 
budowlanych, czego jaskrawym 
przykładem jest Las Matki Mojej.

Podsumowując: nie ma żadnych 
merytorycznych ani logicznych 
argumentów uzasadniających wy-
cinkę.

Projekt planu zakłada za-
budowę północnej części Lasu 
Matki Mojej i  żadne sztuczne, 
propagandowe manipulowanie 
granicami obszaru i  jego nazwą 
tego nie zmieni. 

Nie ma żadnych przesłanek 
aby twierdzić, że mieszkańcy Ma-
rysina (Wawra) są zwolennikami 
realizacji jakichkolwiek inwestycji 
budowlanych na terenie LMM.

Powoływanie się na akt praw-
ny wyższego rzędu jest nieporozu-
mieniem, gdyż zabudowywanie la-
sów stoi w  jawnej sprzeczności ze 
Strategią Adaptacji do Zmian Kli-
matu  dla M.S. Warszawy i ogólną 
retoryką Władz miasta. 

Zapewnienie Mieszkańcom 
dostępu do usług publicznych nie 
może odbywać się kosztem lasów. 
Mamy XXI wiek i  mieszkamy 
w  stolicy europejskiego państwa 
a takie działania są po prostu ana-
chroniczne.

dr hab. Jakub Gryz
profesor Instytutu 

Badawczego Leśnictwa 
mieszkaniec Wawra

MARYSIN WAWERSKI. Trzecie wyłożenie projektu planu miejscowego.

JAKUB GRYZ
j.gryz@gazetawawerska.pl

Mapa obszaru Lasu. Działka przeznaczona pod zabudowę zlokalizowana jest na lewo
 od czerwonej linii wyznaczającej planowany przebieg ul. Bychowskiej. Fot. J. Gryz 

Zabudowa Lasu Matki Mojej - o co chodzi?
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ekologicznym zorganizowanym 
przez Urząd Dzielnicy Wawer. 
Podczas pikniku mieszkańcy mie-
li okazję zapoznać się z  wozami 
bojowymi straży pożarnej oraz 
sprzętem ratowniczo-gaśniczym. 
Strażacy chętnie opowiadali zain-
teresowanym o  swej profesji oraz 
robili pamiątkowe zdjęcia. Podczas 
wydarzenia mieszkańcy dzielni-
cy mieli okazję wymienić ubrania 
i  zebrane śmieci na rośliny oraz 
wziąć udział w  wielu konkursach, 
warsztatach plastycznych, eduka-
cyjnych i  zielarskich. Cały piknik 
zakończony był koncertem zespo-
łu Zakopower.

Strażacy ostrzegają przed czadem
Wielkimi krokami zbliża się se-

zon grzewczy. Z racji rosnących cen 
gazu i  prądu wielu mieszkańców 
rozważa powrót do palenia drew-
nem lub węglem. Mogą to być daw-
no nieużywane kotły oraz kominy, 
których eksploatacja bez kontroli 
przez kominiarza może być niebez-
pieczna. Przed eksploatacją syste-
mów grzewczych należy przestrze-
gać podstawowych zasad: 

Pożar domu w lesie 
9 września w  godzinach noc-

nych strażacy otrzymali zgłoszenie 
o  pożarze domu jednorodzinnego 
przy ulicy Barcewicza. Pożar był roz-
legły i miał miejsce w domu położo-
nym głęboko w lesie. Prowadziła do 
niego wąska droga, przez którą wo-
zom strażackim było trudno wjeż-
dżać. W działaniach brało udział 12 
zastępów gaśniczych. W rejonie nie 
było sieci hydrantowej, więc strażacy 
posiłkować się musieli cysterną i ze 
znacznej odległości doprowadzać 
wodę do miejsca pożaru. Pożar się 
nie rozprzestrzenił, spaleniu uległ 
tylko dach domu. Jedna osoba zo-
stała poszkodowana, doznała ogól-
nych oparzeń i została zabrana przez 
zespół pogotowia ratunkowego do 
szpitala. O  godzinie 3.26 z  miejsca 
zdarzenia odjechał ostatni zastęp 
straży pożarnej. 

OSP Radość 
na pikniku ekologicznym

17 września strażacy z  OSP 
Radość wzięli udział w  pikniku 

Z NOTESU STRAŻAKÓW. 

 ■ okresowe kontrole stanu tech-
nicznego; 

 ■ usuwanie zanieczyszczeń 
z przewodów dymowych i spa-
linowych; 

 ■ usuwanie zanieczyszczeń 
z przewodów wentylacyjnych.

W trosce o własne zdrowie i ży-
cie można też rozważyć zamontowa-
nie w domu specjalnych czujników 
czadu. Zakup takiego urządzenia 
to koszt od kilkunastu do kilkuset 
złotych. Strażacy każdego roku od-
notowują w całym kraju kilkanaście 

tysięcy pożarów spowodowanych 
wadami lub nieprawidłowym ko-
rzystaniem z urządzeń grzewczych. 
Oprócz pożarów, dochodzi do kilku 
tysięcy zdarzeń związanych z zatru-
ciem tlenkiem węgla.

Stanisław Rybicki, OSP Radość

Pożar domu przy ul. Barcewicza. Fot. OSP Radość.

Nie byle co...

Na okładce niniejszego nume-
ru Gazety Wawerskiej znajduje się 
landszaft ukazujący brzozy.  Wśród  
prezentowanych w  Starej Kuźni 
w  dniach 8-9 października br. na 
wystawie ”Nie byle co +” to właśnie 
ta praca najbardziej kojarzyła mi się 
(i nie tylko mnie)  z wawerskimi kli-
matami. 

Osiem miesięcy temu, w stycz-
niowym numerze Gazety Wa-
werskiej (nr 1(47)/2022) przepro-
wadziłem wywiad z  rzeźbiarzem 
Grzegorzem Karczmarczykiem, któ-
ry zapowiedział wtedy, że zamierza 
zawalczyć także na polu malarstwa. 
Wystawa jest właśnie wynikiem tych 
zmagań. Wiele prac pojedynczych  
oraz  w formie dyptyk, tryptyk, czy 
kwadryptyk jest przemyślaną i skoń-
czoną kompozycją w  stylu klasycz-
nym. Ale  artysta sięgnął jeszcze po 
pouring czyli wylewanie farb akrylo-
wych  na podobrazie. I to wydało mi 

się intrygujące i nietuzinkowe, choć 
warto zaznaczyć, że wspomniana 
technika nie jest żadną nowością.

Każdy kto  zajrzy do interne-
tu może uznać, że nawet szympans 

tym sposobem stworzy obraz. Do-
piero oglądanie prac na wystawie 
zmusza do zastanowienia się nad 
tym co twórca zaplanował, osiąg-
nął i jak tego dokonał.

Odniosłem wrażenie, że każ-
da z  jego prac jest zainspirowana 
osobistym przemyśleniem, emo-

FALENICA. Kilka słów po wernisażu Grzegorza Kaczmarczyka.

ANDRZEJ TOMASZCZYK
a.tomaszczyk@gazetawawerska.pl

cją czy reakcją na bieżące wyda-
rzenia. 

A  technikalia? Jak odpowiada 
mój rozmówca w  różnych pracach 
od dawna stosuje farby akrylo-
we. A  zatem „czuje’ ich strukturę, 
lejność, gęstość, zdolność krycia, 
rozcieńczalność, schnięcie itd.... To 
umożliwia opanowanie rozlewa-
nia się farb. W technice  pouringu 

trzeba jeszcze stosować narzędzia, 
różne media i techniki . Nie wdając 
się w szczegóły, trzeba w tym nabyć 
doświadczenia metodą prób i  błę-
dów. Dopiero wtedy gotowe obrazy 
mają przekaz, aczkolwiek twórca 
nie ma zwyczaju podpisywać swych 
dzieł. Pozostawia to do interpretacji 
obserwatora. Jedno z  nich jest ilu-
stracją do tej krótkiej notatki.  
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Willa Helwitad w Aninie: 
była drewniana, jest murowana, 
niedługo zniknie

Regularne, zielone ulice 
Anina mogłyby przypominać 
park, gdyby tylko nie przyby-
wało na nich samochodów. 
Jeżeli bywacie w Aninie, mo-
gliście znać z  widzenia ten 
dom. To przedwojenna willa 
Helwitad, która zaczynała 
swój żywot jako drewniak. 
W 2015-16 roku została prze-
znaczona do rozbiórki.

Nazwa ulicy IV Poprzecznej 
nie zmieniła się od okresu przed-
wojennego. Sama ulica też się od 
tamtego czasu niewiele zmieniła, 
przynajmniej na odcinku mię-
dzy Trawiastą i  Marysińską. Po 
obu stronach ulicy zachowały się 

mi, klatki schodowe i  werandy, 
a  całość otynkowano. Nie był to 
jedyny w  okolicy otynkowany już 
przed wojną drewniany budynek. 
W  czasie wojny zaś zabudowania 
prawie w całości zajęli Niemcy.

Na tyłach znajdował się za-
drzewiony ogród. Był tu okrągły, 
betonowy basenik – może fontan-
na, a  także budynek gospodarczy, 
drzewa owocowe, kury i kozy.

Drugi dom pozostał parte-
rowy i  drewniany. W  2015 
roku, kiedy oglądaliśmy całość, 
drewniak był już w  kiepskim sta-
nie i niezamieszkały, chociaż nadal 
można było podziwiać oryginalną 
stolarkę okienną werandy. Nie ma 
już po nim śladu.

Podczas Festiwalu Otwarte 
Mieszkania w  2015 właścicielka 
opowiadała nam o  problemach 
i wyzwaniach związanych z utrzy-
maniem budynku. Już w 2016 oka-
zało się, że działka jest na sprzedaż, 
a dom przeznaczono do rozbiórki. 
Do dziś budynek pozostaje w  ru-
inie.

Źródła:
B. Wołodźko-Maziarska, O  starym 
Aninie - inaczej. Przewodnik history-
czno-towarzyski i nie tylko, Warszawa 
2009

Willa Helwitad w 1989 roku. Fot. K. Kowalska

drewniaki w stylu świdermajer. Za 
wpasowującym się w  klimat ulicy 
murowanym ogrodzeniem kryją 
się dwa stare domy, które mieliśmy 
okazję obejrzeć w  2015 roku pod-
czas Festiwalu Otwarte Mieszkania.

 
TROCHĘ HISTORII

Nazwa „Helwitad” pocho-
dzi od imion rodziny właścicieli 
- Heleny, Witolda i  Adama Bo-
gusławskich. Witold Bogusławski 
był dyrektorem browaru i  osobą 
zasłużoną dla społeczności Ani-
na. Kiedy rodzina obejmowała 
działkę, zapewne w  drugiej deka-
dzie XX wieku, stały tu już dwa 
drewniane, parterowe budynki. 
W podłużnym domu wypoczywali 
latem właściciele, większy, usytuo-
wany frontem do IV Poprzecznej, 
służył lokatorom. Ten właśnie dom 
w 1938-39 roku rozbudowano, na-
dając mu dzisiejszą formę. Dodano 
piętro z  ośmioma pomieszczenia-

MICHAŁ MROZIŃSKI
RADNY DZIELNICY WAWER
m.mrozinski@gazetawawerska.pl

Willa Helwitad w 2015 roku. Fot. M. Mroziński

Willa Helwitad w 2015 roku. Fot. M. Mroziński
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