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Czy do wszystkiego musimy 
się przyzwyczaić? Okazuje się, że 
każdy z  nas ma wrodzoną umie-
jętność do przystosowywania się 
do sytuacji. W psychologii nazywa 
się to adaptacją hedoniczną. Dzię-
ki umiejętności adaptacji możemy 
przykładowo wyjaśnić, na jeden 
z wielu sposobów, powiedzenie, że 
pieniądze szczęscia nie dają. Otóż, 
nawet gdybyśmy wygrali w  toto-
lotka miliony, to po początkowej 
euforii, po początkowym uczuciu 
szczęścia i  radości, zaledwie po 
kilku tygodniach, przyzwyczai-
libyśmy się do większego stanu 
posiadania. Po stosunkowo zatem 
niedługim okresie, mimo iż finan-
sowo stać byłoby nas na więcej, eu-
foria zniknęłaby, a poziom naszego 
wewnętrznego szczęścia i zadowo-
lenia z życia wróciłby do poziomu 
sprzed wygranej. Nawet jeśli kupi-
my sobie zatem najlepszy telefon 
komórkowy czy samochód, to i tak 
po pewnym czasie początkowe 
uczucie przyjemności z  posiada-
nia czegoś wyjątkowego zniknie, 
przyzwyczaimy się do tych dóbr 
i będziemy z nich korzystać tak jak 

z  każdego innego narzędzia. I  tak 
jest z  każdym naszym sukcesem 
i  pozytywnym bodźcem - szczęś-
cie trwa tylko chwilę, a  poziom 
naszego spełnienia, naszego stanu 
przyjemności, wraca do naszej in-
dywidualnej normy, która zdeter-
minowana jest przede wszystkim 
dziedzicznie i  środowiskowo (są 
oczywiście metody na to, aby po-
ziom naszego szczęścia przedłużać 
i  utrzymywać na wysokim pozio-
mie, ale to już bardziej pasowałoby 
do czasopisma z dziedziny psycho-
logii). 

Podobnie zdolność adaptacji 
pomaga nam w  trudnych chwi-
lach, na przykład po stracie kogoś 
bliskiego. W tym przypadku samo 
dostosowywanie się do nowej sy-
tuacji trwa niestety dłużej, ale 
prędzej czy później godzimy się 
z okolicznościami i  radzimy sobie 
z życiem po nowemu. Nasze samo-
poczucie i  w  takich przypadkach 
prędzej czy poźniej wraca do stanu 
sprzed straty. 

Zdolność naszej adaptacji do 
sytuacji jest oczywiście różna u każ-
dego z nas. Okazuje się jednak, pół 
żartem, pół serio, że nasze naturalne 
zdolności adaptacyjne nie do końca 
działają na terenie naszej dzielni-
cy. Wiele osób nie potrafi bowiem 

zaakceptować i  dostosować się do 
spotykanego tu dziadostwa, prowi-
zorek i  cywilizacyjnego zacofania. 
Przykładowo, u większości z nas, za 
każdym razem kiedy trzeba wnieść 
rower po schodach na rogu Patrio-
tów i Żegańskiej, bo to tu ucina się 
droga dla rowerów, poziom błogo-
stanu pikuje w  dół. Niektórzy nie 
potrafią zachować stabilności emo-
cjonalnej przejeżdżając nawet obok 
salonu samochodowego w  Rado-
ści. Są tacy, którzy przywiązują się 
do drzew nie mogąć zaakceptować 
kolejnych wycinek lasów. Słysza-
łem też o przypadkach takich osób, 
które na sam widok szambiarki 
podjeżdżajcej pod dom czy osiedle 
mają odruchy wymiotne, co jest już 
ewidentnie objawem somatycznym. 

W niniejszym numerze Gaze-
ty Wawerskiej przywołujemy po-

WAWERSKIE SPRAWY. Od redaktora naczelnego.

Nie przyzwyczajajmy się tak łatwo

RAFAŁ CZERWONKA
RADNY DZIELNICY WAWER

r.czerwonka@gazetawawerska.pl

nownie kilka takich spraw, odnoś-
nie których, aby nie zwariować, 
wykorzystamy nasze naturalne 
zdolności hedonicznej adaptacji. 
Mam tu na myśli przede wszyst-
kim kwestię realizacji trwającej 
już przebudowy linii kolejowej, 
kolejną dewastację Kanału Zagoź-
dziańskiego, deweloperskich pla-
nów w Nadwiślu czy upolitycznie-
nia samorządu. Dla przeciwwagi 
opisujemy też jednak pozytywne 
sprawy, jak chociażby tę o popra-
wiających się podjazdach przy 
automatach paczkowych, co jest 
wynikiem niezgody mieszkańców 
na bylejakość. 

Konstatacja moja z tego przy-
długiego już wstępniaka jest w każ-
dym razie taka, że do wszystkiego 
zapewne możemy się przyzwycza-
ić, ale to nie znaczy, że musimy.

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

Wspieraj 
Stowarzyszenie 

Razem dla Wawra

Stowarzyszenie Razem 
dla Wawra powstało w 2016 
roku jako ruch mieszkań-
ców, którzy chcą działać 
z miłości do Wawra – dziel-
nicy jedynej w swoim rodza-
ju, która nie zawsze rozwija 
się tak, jak na to zasługuje.  
Wawer - swoją historią, zie-
lenią i pozytywną energią 
przyciąga i uwodzi kolejnych 
mieszkańców. Widzimy jed-
nak, jak wiele jest jeszcze do 
zrobienia. 

Jesteśmy mieszkańcami 
Wawra i wiemy, że nasza 
dzielnica może być najlep-
szym miejscem do życia. 
Wszystko co robimy napę-
dzane jest entuzjazmem, po-
mysłami i społeczną pracą 
naszych członków. Wszyst-
kie działania Razem dla 
Wawra finansowane są ze 
składek członkowskich i da-
rowizn.

Środków finansowych 
potrzebujemy, żeby utrzymy-
wać naszą siedzibę, opłacać 
pracę zewnętrznych eksper-
tów i inicjować kolejne dzia-
łania społeczne.

Możesz wesprzeć Stowa-
rzyszenie Razem dla Wawra 
dowolną kwotą przekazując 
darowiznę na konto stowa-
rzyszenia przelewem:

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

W tytule przelewu prosimy 
koniecznie wpisać „Darowi-
zna”.
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Komu przeszkadza kanał?
W  ramach prac związanych 

z  budową kolejnego łanowego 
osiedla domów pomiędzy ulica-
mi Celulozy i  Tawułkową, doszło 
ostatnio do zasypania Kanału Za-
goździańskiego na odcinku ok 60 
metrów. 25 marca, w  sobotę, oko-
liczni mieszkańcy zauważyli znisz-
czenie i  jeszcze tego samego dnia 
na miejsce przyjechali wezwani 
przez nich na interwencję wawer-
scy radni - Piotr Grzegorczyk i Ra-
fał Czerwonka.

Kwestie degradacji Kanału 
Zagoździńskiego (głównie przez 
deweloperów) budzą niepokój 
mieszkańców, z  dziada pradziada 
tutejszych, już od lat. W  ramach 
aktywnego sprzeciwu przeciwko 
niszczeniu i  zanieczyszczaniu ka-
nału, prowadzą m.in. korespon-
dencję z  Wodami Polskimi, któ-
re jak dotychczas nie zauważały 
problemu m.in. legalności budowy 
przepustu (powstał przed złoże-
niem zgłoszenia wodnoprawnego) 
czy postawienia ogrodzenia bieg-
nącego przez środek kanału). Na-
leży mieć nadzieję, że to ostatnie 
działanie dewelopera - całkowicie 
blokujące spływ wód opadowych 
z  okolic Falenicy i  Miedzeszyna - 
spotka się ze zdecydowaną reakcją 
instytucji nadzoru.

Kanał musi być chroniony 
Jako okoliczni mieszkańcy nie 

wiemy co było motywacją dewelo-
pera, aby zasypać fragment kana-
łu. Wydaje się jednak, że niektóre 
domy postawiono niebezpiecznie 
blisko skarpy kanału. Nie zna-
jąc zapisów decyzji o  warunkach 
zabudowy dla tej konkretnej in-
westycji, nie wiemy czy zostały 
wypełnione jej zapisy dotyczące 
odległości od urządzenia wodnego 
(jakim jest kanał).

Kwestie ochrony układu hy-
drograficznego Dzielnicy Wawer, 

w  tym związane z  kanałem Za-
goździńskim, znajdują się m.in. 
w „Charakterystyce i ocenie funk-
cjonowania układu hydrogra-
ficznego m.st. Warszawy” z  2015 
r.”. W  dokumencie tym na str. 
183, w  rozdziale pt. „Analiza po-
wierzchniowa zlewni. Warszawa 
prawobrzeżna” wskazano wprost, 
że „dla elementów układu hydro-
graficznego zaleca się odległość 
zabudowy minimum 3,0 m od gór-
nej krawędzi skarpy rowu (...)”. Za-
lecenie to dotyczy głównie miejsc, 
w  których planowany był rozwój 
zabudowy wzdłuż Kanału Zagoź-
dziańskiego (pkt 2.21.4 podpunkt 
14), czyli w obszarze gdzie właśnie 
deweloper stawia osiedle.

 Dariusz R.

ŁAD PRZESTRZENNY. Ochrona układu hydrograficznego Wawra.

Dewastacja Kanału Zagoździańskiego

Zasypany Kanał Zagoździański w rejonie ul. Tawułkowej
Fot. P. Grzegorczyk

Kanał Zagoździański: po-
wstał w ramach realizacji przed-
wojennych planów odwodnie-
nia Niziny Wawerskiej w  tym 
Zerznia i  Zagoździa. Obecnie 
pełni funkcję zbierania nadmia-
ru wody z  przyległych terenów 
a wraz z wybudowaniem Połu-
dniowej Obwodnicy Warszawy 
stał się odpływem dla nadmiaru 
wody ze zbiorników retencyj-
nych tejże. W  czasie budowy 
POW był intensywnie wykorzy-
stany do odprowadzania wybi-
jającej wody ze źródeł zlokalizo-
wanych pod w/w inwestycją. 

Kanał Zagoździański jest 
niemal w całości w rękach pry-
watnych, co nie oznacza jednak 
że można go po prostu zasy-
pać - jest to bowiem urządze-
nie wodne. Zgodnie z  art. 188. 
Ustawy z  dnia 20 lipca 2017 r. 
- Prawo wodne: „utrzymywa-
nie urządzeń wodnych należy 
do ich właścicieli i  polega na 
eksploatacji, konserwacji oraz 
remontach w  celu zachowania 
ich funkcji”. 
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Deweloper planuje Błota

2 lutego br. odbyło się spot-
kanie przedstawicieli dewelopera 
zainteresowanego realizacją in-
westycji mieszkaniowej przy ul. 
Ogórkowej w  Nadwiślu z  miesz-
kańcami. Sam fakt tego, że inwestor 
spotyka się z mieszkańcami nie jest 
niczym nagannym, ale informacje, 
które można było uzyskać w trak-
cie tego spotkania budzą wiele wąt-
pliwości i dodatkowych pytań. 

Zabudowa wielorodzinna 
na etapie koncepcji

Na spotkaniu mieszkańcy 
dowiedzieli się przede wszystkim 

o  tym, że inwestor chciałby w  re-
jonie południowego odcinka ulicy 
Ogórkowej, zrealizować „zabu-
dowę wielorodzinną, trzy-cztero 
kondygnacyjną”. Przyznano jed-
nocześnie szczerze, że na początku 
planowano w  tym miejscu jedno-
rodzinną, ale taka nie pozwoliłaby 
na sfinansowanie budowy kana-
lizacji i  wykonania ulicy. Całość 
wybrzmiała zatem jako konkretna 
oferta ze strony dewelopera: w za-
mian za zgodę na realizację po-
czątkowych 500 mieszkań w zabu-
dowie wielorodzinnej zrealizujemy 
budowę kanalizacji w  ulicy Ogór-
kowej wraz z  przebudową samej 
drogi (lub po prostu przyśpieszy-
my realizację tych inwestycji - róż-
ne to były zapewnienia w zależno-
ści do tego kto się wypowiadał). 
Zastrzeżono przy tym, że wszystko 
jest jeszcze na etapie koncepcji.

Oferta do odrzucenia
Po pierwsze, na terenie nie-

objętym planem zagospodarowa-
nia przestrzennego (jest na etapie 

opracowywania od 2011 roku), 
kwestię tego co można wybudo-
wać regulują przepisy nakazujące 
wykonanie tzw. analizy sąsiedz-
twa i  dopiero ona jest podstawą 
do wydania decyzji o  warunkach 
zabudowy. Dopuszczana zabudo-
wa powinna być dzięki temu zbież-
na z  tą, która aktualnie na danym 
terenie istnieje. Znane są niestety 
w  naszej „dzielnicy cudów” takie 
przypadki, kiedy np. na podstawie 
jednopiętrowego domu dwuloka-
lowego decydenci pozwalali na bu-
dowę osiedla wielorodzinnego. Co 
do zasady nie powinna być jednak 
możliwa realizacja wielorodzin-
nych bloków przy ulicy, gdzie ta-
kiej zabudowy nie ma. I nic tu nie 
ma do rzeczy kwestia akceptacji 
inwestycji przez mieszkańców. 

Po drugie, nie wyobrażam so-
bie, aby prywatny inwestor mógł 
udźwignąć proceduralnie kwestię 
budowy kanalizacji w ulicy Ogór-
kowej. Wymagałoby tow przede 
wszystkim zgód właścicieli wszyst-
kich nieruchomości znajdujących 
się pod tą drogą, a często także, co 
jest jeszcze trudniejsze, ich praw-
nego uregulowania (bo np. właś-

ciciele lub współwłaściciele nie 
żyją albo nie są po prostu znani). 
Prywatny inwestor nie ma odpo-
wiednich do tego narzędzi, w prze-
ciwieństwie do organów pub-
licznych, które mogą skorzystać 
z  procedury zezwolenia na reali-
zację inwestycji drogowej (ZRiD) 
i jedną decyzją wywłaszczyć nieru-
chomości pod przyszły pas drogo-
wy ulicy, umożliwiając tym samym 
także realizację kanalizacji. 

Samorząd wychodzi 
naprzeciw deweloperowi

Miesiąc po spotkaniu 
z  mieszkańcami, na sesji Rady 
Dzielnicy Wawer w dniu 8 marca 
br. większościowa koalicja rządzą-
ca pozytywnie zaopiniowała nowe 
zadanie inwestycyjne pt „Budowa 
ul. Ogórkowej - prace przygoto-
wawcze”. W  ramach tego zadania 
200 tys. zł ma być jeszcze w  tym 
roku przeznaczone na opracowa-
nie dokumentacji projektowo-
-kosztorysowej przedmiotowej 
ulicy. Nie oznacza to, że znalezio-
no już środki finansowe na całą 
przebudowę Ogórkowej, ale sam 
projekt i  decyzja ZRiD wystar-
czyłby na realizację kanalizacji 
przez MPWiK. 

Plan zagospodarowania 
potrzebny od zaraz

Z  punktu widzenia obecnych 
mieszkańców Błot (dawna nazwa 
wsi zlokalizowanej w  rejonie ul. 
Ogórkowej) najważniejszą kwe-
stią powinno być jak najszybsze 
uchwalenie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzenne-
go, aby dokładnie określić możliwą 
skalę zainwestowania ich okolicy. 
Bez nacisku mieszkańców miej-
scy urzędnicy się w tym względzie 
nagle nie przebudzą, po tym jak 
przespali już 12 lat na opracowanie 
tego planu. 

NADWIŚLE. Emocjonalne spotkanie inwestora z mieszkańcami.

Dekada planowania przez miasto

Osiedle Błota jak w  soczewce 
skupia problemy planowania prze-
strzennego w  Wawrze. Z  jednej 
strony absurdalny czas procedo-
wania (uchwała o przystąpieniu do 
sporządzania planu została podjęta 
w 2011 r.), z drugiej znaczna presja 
inwestycyjna. Każdy rok (tu nawet 
dekada) opóźnienia sprawia, że 
plan będzie miał coraz mniejsze 
przełożenie na kształtowanie prze-
strzeni, gdyż ta zostanie już zabu-
dowana na „wuzetkach” .

Primum non nocere
Sam fakt uchwalenia planu nie 

jest jednak gwarancją zrównowa-
żonego rozwoju miasta. Przykład 
Zbójnej Góry pokazuje, że może 
on nawet zaszkodzić. Bezprawnie 

dopuścił bowiem zabudowę leś-
nych gruntów prywatnych i  do-
piero unieważnienie go przez NSA 
uchroniło część wartościowych 
przyrodniczo terenów. W  osiedlu 
Las natomiast usankcjonowano 
intensywną szeregową zabudo-
wę, ułatwiając urzędowi dzielnicy 
przymykanie oczu na „poddasza 
nieużytkowe”, które w  prakty-
ce stają się kolejną kondygnacją. 
Może już lepiej było przewidzieć 
luźną zabudowę wielorodzinną 
z  dużymi przestrzeniami między 
2-3 kondygnacyjnymi punktow-
cami, zamiast „naginanej” jedno-
rodzinnej?

Dość „leżących wieżowców”
Obszary takie jak Błota po-

winny mieć zabudowę dostoso-
waną do ich podmiejskiego cha-
rakteru, a  także do sąsiedztwa 
z  nadwiślańskimi terenami chro-
nionymi. Przede wszystkim wy-
sokość budynków nieprzekracza-
jąca 9 metrów oraz współczynniki 
powierzchni biologicznie czynnej 
i  intensywności zabudowy, któ-
re zapobiegną powstawaniu ko-
lejnych „leżących wieżowców” 

z mini ogródkami i kilkoma przy-
strzyżonymi thujami. Niezbędne 
do tego jest także zaplanowanie 
odpowiedniej siatki ulic z równo-
ległym zagwarantowaniem wyku-
pu gruntu pod nie.

Należy również przypieczęto-
wać leśny status działek oznaczo-
nych w  ten sposób w  ewidencji 
gruntów, nawet jeśli są w prywat-
nych rękach. Koszty zabudowy 
takich terenów, w  szczególności 
zapewnienia odpowiedniej infra-
struktury są bowiem ponoszone 
przez całe społeczeństwo. Nie jest 
też oczywiste, że każdemu właści-
cielowi takiego gruntu należy się 
odszkodowanie, gdyż status jego 
działki pozostaje niezmienny (co 
innego, gdyby działkę budowlaną 
zamieniono na leśną).

Planowanie przestrzenne po-
winno ograniczać proces „rozle-
wania się” miasta na obrzeża, aby 
maksymalizować wykorzystanie 
już istniejącej infrastruktury tech-
nicznej i społecznej.

W Raszynie straszą Wawrem
Wawerska pato-zabudowa 

została nawet dostrzeżona w szer-

szych gremiach związanych z  ur-
banistyką. 27 października 2022 
podczas Raszyńskiej Debaty Ur-
banistycznej organizatorzy za-
apelowali do rządzących gminą 
o  zatrzymanie niekontrolowanej 
zabudowy łanowej. Aby lepiej do-
trzeć do ich świadomości, zwrócili 
się słowami: „Zejdźmy z  drogi na 
której jesteśmy, bo za 20 lat będzie-
my mieszkać w  kolejnym brzyd-
kim Wawrze”1.

Apelujemy i  my, Stowarzy-
szenie Razem dla Wawra i  Gaze-
ta Wawerska, do władz dzielnicy 
i  Warszawy: zejdźmy z  tej drogi 
brzydoty i uzgodnijmy przejrzyste 
reguły zabudowy, które zapewnią 
zrównoważony rozwój dzielnicy.

Przypisy:
1. „Skończymy jak Wawer?”, Bogu-
miła Stęińska-Gniadek, Nasza Strefa  
nr wrześniowo-październikowy 2022.

NADWIŚLE. Brakuje planu i przejrzystych reguł dla nowej zabudowy.

RAFAŁ CZERWONKA
RADNY DZIELNICY WAWER

r.czerwonka@gazetawawerska.pl

JAN ANDRZEJEWSKI
j.andrzejewski@gazetawawerska.pl

Jeden z „leżących wieżowców” w tzw. zabudowie łanowej w osiedlu Nadwiśle. 
Znamienny jest znak ostrzegający przed dziećmi. Gdyby obszar był właściwie 
zaplanowany, droga dojazdowa miałaby zapewniony chodnik, a dzieci bawiłyby 

się na publicznym placu zabaw.

Kwestię tego, jak blisko in-
westorzy współpracują z władzą 
samorządową, zostawiam do 
indywidualnej oceny każdego 
z  Państwa. Celowo także nie 
wymieniam nazwy inwestora, 
nazwisk jego przedstawicieli, 
nazwisk organizatorów spotka-
nia, ani radnych, którzy w nim 
uczestniczyli - to trochę z prze-
sadnej ostrożności procesowej, 
ale też bardziej niż wytykanie 
kogoś palcami zależy mi na po-
kazaniu społecznego problemu 
odnośnie przyszłej zabudowy 
w rejonie Ogórkowej.
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Jako świadoma konsumentka, 
zanim zutylizuję, zawsze spraw-
dzam znajdujące się na opakowa-
niu oznaczenia dotyczące sposo-
bu jego recyclingu. Czytam składy 
produktów na etykietach, spraw-
dzam pochodzenie towaru, datę 
ważności, obracam, porównuję, 
wącham (kiedy tylko możliwe).

Mój wybredny dziewięciola-
tek, wbrew ostatnim wegańskim 
trendom, lubi czasem zjeść „pa-
rówki z indyka” marki pewnej bar-
dzo popularnej paneuropejskiej 
sieciówki, pakowane po 4 sztuki 
w  przezroczyste opakowanie (na 
oko i  dotyk – jakby plastikowe). 
Płaczę więc i kupuję, podążając za 
dzieckiem. Jednak mam problem 
jak segregować to konkretne opa-
kowanie po parówkach. Do które-
go pojemnika wyrzucić? 

Zgodnie z treścią w/w rozpo-
rządzenia, opakowania z oznacze-
niami symboli odpadów od „1” 
do „6” należy zawsze wrzucać do 
worków w kolorze żółtym (metale 
i tworzywa sztuczne). Każde z tak 
oznaczonych opakowań wykona-
ne jest z  konkretnego materiału 

Pytanie zadałam w  okienku 
komunikatora, na stronie głównej 
wspomnianej wyżej sieci marke-
tów, której asortyment spożywczy 
(wędliny, sery itp.) dość często 
konfekcjonowany jest w  opako-
waniach oznaczonym cyfrą „7”. Po 
4 dniach otrzymałam odpowiedź, 

że „opakowanie należy wrzucić do 
żółtego pojemnika”. Poproszono 
mnie również o  wskazanie, który 
zapis budzi moje wątpliwości. Tak 
też uczyniłam.

Po kolejnych 3 dniach popro-
szono mnie o  przekazanie pełne-
go kodu kreskowego w celu iden-
tyfikacji artykułu. Po kolejnych 
6 dniach zostałam pouczona, że 
tworzywa sztuczne zbiera się 
w pojemnikach żółtych i  treść na 
etykiecie jest prawidłowa.

Następnie skontaktowałam 
się znaną warszawską firmą od-
bierającą moje domowe odpady 
i  zadałam pytanie: gdzie należy 
wyrzucić opakowania oznaczone 
nr 7? Pracownik odpowiedział 
niezwłocznie, że opakowanie to 
należy wrzucić do odpadów zmie-
szanych...

Ponownie wysłałam więc za-
pytanie w  sprawie opakowania 
oznaczone symbolem 7 do sie-
ciówki. Od miesiąca czekam na 
odpowiedź...

Tymczasem - co robić?

Monika Kiczmachowska

ŚRODOWISKO. Pułapki domowego recyclingu odpadów.

poddawanego recyclingowi. Jed-
nak na wspomnianych parówkach 
z indyka na opakowaniu widnieje 
symbol „7”, czyli zgodnie z  za-
pisami w/w  rozporządzenia są 
to „tworzywa sztuczne inne niż 
wskazane w  lp. 1 – 6”. Czy w  ta-
kim razie one także poddawane są 
recyclingowi?

Szczegółowy sposób selek-
tywnego zbierania wybranych 
frakcji odpadów oraz kiedy 
wymóg selektywnego zbiera-
niauważa się za spełniony okre-
śla rozporządzenie Ministra 
Środowiska z  dnia 29 grudnia 
2016 r. w sprawie szczegółowe-
go sposobu selektywnego zbie-
rania wybranych frakcji odpa-
dów (Dz.U. z 2017 r. poz. 19).

Czy każdy plastik to plastik?

Główna zasada Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów (JSSO) 
jest jedna – należy oddzielać surowce od odpadów, które nie nada-
ją się do powtórnego przetworzenia. Jakie surowce oddzielamy? Są 
to: metale i  tworzywa sztuczne, papier, a  także opakowania szklane 
i odpady biodegradowalne. Niektóre gminy mogły zdecydować o ko-
nieczności rozdzielania szkła białego i kolorowego.

„Zwolnieni z  teorii” to olim-
piada organizowana przez funda-
cję o  tej samej nazwie, w  ramach 
której uczniowie i  studenci mogą 
samodzielnie tworzyć i realizować 
własne projekty społeczne. Przez 
cały proces prowadzi ich nowo-
czesna platforma edukacyjna oraz 
Mentorzy nadzorujący projekt, 
dający użyteczne porady i  wska-
zówki.

Jednym z  projektów wyko-
nanych pod patronatem ZZT jest 

LO, gdzie śmieci nie były segrego-
wane. 

Pierwszą fazą realizacji pro-
jektu było zebranie funduszy. 
W  tym celu uczennice przygoto-
wały własne wypieki i sprzedały je 
za zgodą dyrekcji na terenie szko-
ły. Za zebrane pieniądze zakupiły 
pojemniki do segregacji odpadów 
i naklejki. Przygotowały grafiki in-
formujące uczniów o  przeznacze-
niu poszczególnych koszy. 

Chociaż nie jest to akcja o du-
żym zasięgu, pokazuje jak ważne 
jest dla młodych ludzi poczucie 
sprawczości i  branie w  swoje ręce 

zmian dla środowiska bez oczeki-
wania, że zrobi to ktoś inny. Olim-
piada ZZT daje możliwości i  za-
chęca młodzież do podejmowania 

projekt pt. „Nie wyrzucaj mnie”, 
zrealizowany przez dwie uczennice 
warszawskich liceów ogólnokształ-
cących: Maję Kozłowską i Aleksan-
drę Latecką. Projekt dedykowany 
edukacji ekologicznej, segregacji 
śmieci i dbaniu o środowisko miał 
też wprowadzać realne zmiany. 

Po zaobserwowaniu sposo-
bu, w  jaki segregowane są śmieci 
w  XVI LO uczennice wpadły na 
pomysł wprowadzenia podobnego 
systemu segregacji na terenie XIX 

własnych inicjatyw w  ważnych 
społecznie sprawach. 

Maja Kozłowska 
Aleksandra Latecka 

ŚRODOWISKO. Mały krok dla społeczności szkolnej, duży krok dla środowiska.

Nie wyrzucaj mnie
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Potrzeba odpolitycznić samorządy

Olga Pasierbska: Dzień dobry. Jak 
się żyje w Marysinie?
Rafał Duda: Dzień dobry. Tutaj two-
rzymy lokalną minirodzinę, małą oj-
czyznę. Tu żyjemy, tu robimy zakupy, 
widujemy się z  sąsiadami, chodzimy 
na jedną pocztę na ul.Korkowej.. 

OP: Razem z rodzicami działa pan 
w  radzie rodziców przedszkola nr 
264. Dlaczego zdecydował się pan 
na aktywność społeczną na rzecz 
przedszkola?
RD: Działam przede wszystkim dla-
tego, że chodzi tam moja córka. Poza 
tym w dzisiejszych czasach instytucje 
takie jak przedszkola wychowują na-
sze dzieci. Większą część dnia dziecko 
spędza w przedszkolu. Dlatego uwa-
żam, że rodzice powinni wspomóc 
przedszkole, jeżeli chcą, żeby dzieci 
rozwijały się i  miały lepszy start na 
przyszłość. Jeżeli chcą zaszczepić 
dzieciom podstawowe wartości. Sza-
cunek do człowieka, miłość do oj-
czyzny wynosi się z domu, ponieważ 
dzieci zakodują sobie to, czego na-
uczymy je we wczesnym dzieciństwie. 

OP: W  jaki sposób można wspierać 
działania wychowawcze przedszkola?

RD: Niestety przedszkola w  obec-
nym systemie edukacji są niedofi-
nansowane. Brakuje im pieniędzy na 
funkcjonowanie. Mimo starań pań 
nauczycielek i  dyrekcji to z  puste-
go i Salomon nie naleje. Dotacje na 
dzieci są nieproporcjonalnie niskie 
w stosunku do potrzeb. Brakuje dofi-
nansowania na artykuły higieniczne, 
pomoce dydaktyczne dla dzieci, co 
powoduje, że ten obowiązek spa-
da na rodziców. Każdy rodzic chce, 
żeby jego dziecko było czyste i czuło 
się zaopiekowane. Z  drugiej strony 
przedszkole podlega przecież pod 
Urząd Dzielnicy. 

OP: Czego pan oczekuje od Urzędu 
Dzielnicy?
RD: Żeby zbadał sytuację. Dobry 
gospodarz powinien wiedzieć, co się 
dzieje na jego terenie, a jeśli nie wie, 
to może nie powinien być gospo-
darzem. Dzieciom należy zapewnić 
podstawowe potrzeby takie jak po-
czucie bezpieczeństwa, dobre wa-
runki, ponieważ bez tego nie mogą 
się prawidłowo rozwijać. Dopiero 
potem oczekujmy, że będą osiągać 
wyniki np. w  nauce. Do tego dzieci 
przecież są przyszłymi podatnikami. 

Nie dbając teraz o dzieci zaniedbuje-
my naszą wspólną przyszłość.

OP: A  czego konkretnie brakuje 
w przedszkolu?
RD: Sala widowoskowo-sportowa 
nie ma klimatyzacji, co powodu-
je problem z  korzystaniem z  niej 
w  okresie wiosenno-jesiennym. Do 
tego od kilku lat nie można organi-
zować odpłatnie dodatkowych zajęć, 
ponieważ nie wiadomo dlaczego, 
zabroniły tego władze Warszawy. 
A  dziecko musi się rozwijać. Dzie-
ciństwo jest zbyt krótkie. 

OP: A  czy pana córka korzysta 
z zajęć dodatkowych w klubie kul-
tury?
RD: Niestety po zmianie lokalizacji 
klubu, musiałem zrezygnować. Mie-
liśmy jeszcze to szczęście, że trafili-
śmy na poprzednią siedzibę klubu, 
który miał po prostu kulturalny kli-
mat. Policzyłem, że wychowały się 
tam trzy pokolenia mieszkańców 
Marysina. Zajęcia były zaplanowane 
i dziecko mogło uczestniczyć w kil-
ku zajęciach po kolei, np. była pla-
styka, potem tańce, muzyka, teraz 
już nie jest to możliwe. 

OP: Z jakiego powodu musiał pan 
zrezygnować?
RD: Były kłótnie, wypraszano rodzi-
ców z  korytarza, a  na klatce scho-
dowej nikt nie będzie przecież stał, 
bo to jest niezgodne z  przepisami 
pożarowymi. A  dziecka trzy i  pół 
letniego, jak moja córka, nie można 
zostawić samego. Dlatego zrezygno-
wałem. Z  klubu kultury korzystało 
wiele dzieci w wieku do 6 lat. Dlate-
go większość rodziców odeszło. Ta-
kie miejsce ma ludzi uwrażliwiać na 
kulturę, piękno, dobro, a nie stać się 
źródłem nieprzyjemnych sytuacji. 

OP: Jak z perspektywy rodzica oce-
nia pan warunki w  nowym klubie 
kultury w  porównaniu z  poprzed-
nim miejscem?
RD: W nowym miejscu niby ściany 
są odmalowane, ale nie ma wentyla-
cji i to się daje we znaki. Rodzice nie 
mają gdzie czekać na swoje pociechy 
ani nie mają gdzie przebierać dzieci. 
Ten obiekt za ponad milion nie jest 
w  ogóle funkcjonalny. W  poprzed-
nim miejscu były takie, niezauwa-
żalne dla kogoś kto nie ma dzieci, 
udogodnienia, jak toalety dostoso-
wane do wzrostu dziecka, aby mogło 
samodzielnie skorzystać z  ubikacji. 
Przecież instruktor z klubu nie może 
pomagać w  toalecie każdemu dzie-
cku, jak w przedszkolu.
Poza tym w  poprzednim lokum 
można było usiąść, porozmawiać 
z  innymi rodzicami, dziadkami, 
którzy przyprowadzali swoje dzieci, 
wnuki. Wspólnie czekając, mogli-
śmy się zapoznawać, mogliśmy się 
wymieniać spostrzeżeniami rozma-
wiać i  to integrowało społeczność 
lokalną. Podczas takich pogawędek 
okazuje się, że ludzie mają podob-
ne spojrzenie na temat tego, co się 
dzieje w  okolicy. Niszcząc takie 
miejsce utrudnia się mieszkańcom 
tworzenie wspólnoty. Bo wiadomo, 
jednej lub dwóm osobom trudno 
jest coś zmienić, ale jakby tak spo-
łeczność marysińska się zorganizo-
wała to byłoby łatwiej doprowadzić 
do zmian.

OP: Jak pan myśli, co potrzeba 
zmienić w Marysinie?
RD: Po pierwsze uważam, że miesz-
kańcy Marysina powinni egzekwo-
wać swoje prawa jako podatnicy 
i wyborcy. Jesteśmy najludniejszym 
osiedlem w Wawrze, więc to pienią-
dze z naszych podatków utrzymują 
resztę dzielnicy. Natomiast więk-
sze inwestycje przeprowadza się 
tam, gdzie liczba mieszkańców jest 
mniejsza. Choćby ten bazar w  Fa-
lenicy, który kosztował nas wszyst-
kich 19 mln. Sprzedawałem tam, 
więc powiem, że ludzie negatyw-
nie oceniają to miejsce. Natomiast 

w  Marysinie ulice są zaniedbane, 
przykładowo ul. Króla Maciusia, 
Naddnieprzańska. Do tego planuje 
się pod oknami domków jednoro-
dzinnych postawić sortownię śmie-
ci, wyciąć las za piekarnią Grzybki, 
a  na placu miejskim postawić blok 
komunalny. Wbrew woli mieszkań-
ców, którzy płacą podatki i  utrzy-
mują burmistrza i całą radę. Ludzie 
powinni sobie to uświadomić, że 
to my jesteśmy pracodawcą władz 
samorządowych, w  ogóle władz. 
Mieszkańcy płacą, ale na efekt 
w ogóle nie mają wpływu.
Po drugie nasze życie jest krótkie 
i  nie mamy czasu na błędy popeł-
niane przez zarządzających dzielni-
cą, miastem, państwem. Uważam, 
że powinno się zdecentralizować 
Warszawę, aby każda dzielnica mo-
gła podejmować niezależne decyzje. 
Przykładowo, jeśli rada dzielnicy 
podejmuje uchwałę, żeby zmienić 
lokalizację sortowni śmieci, a  bur-
mistrz mówi, że to zależy od biura 
z miasta, to po co jest rada dzielnicy 
utrzymywana z  naszych podatków, 
skoro nie może decydować o włas-
nej ulicy? Urzędnicy są odrealnieni 
od problemów mieszkańców, wyko-
nują polecenia. Dlatego wybierajmy 
spośród siebie, ludzi, którzy są bliżej 
naszych przyziemnych trosk, ponie-
waż je z  nami dzielą. Jeśli sami się 
nie weźmiemy do pracy, to nic się 
nie zmieni. I nie ma co się łudzić, że 
ktoś to za nas zrobi. Włodarzom nie 
zależy na tym, żeby się coś zmieni-
ło, bo musieliby coś realnie dla nas 
robić, a  nie tylko obiecywać. Wła-
dze nie powinny utrudniać ludziom 
lokalnej aktywności, tylko wspierać. 
W tej chwili to jest tak, że sami nic 
nie robią i  innym nie dadzą, tylko 
ich zwalczają i  kłody rzucają. Po-
trzeba odpolitycznić samorządy.

OP: A co pan myśli o inwestycji ta-
kiej jak budynek wielofunkcyjny, 
który miał powstać do 2023r.?
RD: Myślę, że powinno się zacząć 
od konsultacji społecznych, ale ta-
kich prawdziwych, tak żeby wszyscy 
mieszkańcy mieli możliwość się wy-
powiedzieć, jak budynek wielofunk-
cyjny, czy nowy klub kultury powi-
nien wyglądać w Marysinie. Władze 
organizują konsultacje, o  których 
nikt nie wie albo odbywają się w gro-
nie wybranych osób. Każde osiedle 
ma inne potrzeby kulturalne, inne 
oczekiwania, może powinny powró-
cić dawne osiedlowe kluby kultury, 
które były bliżej mieszkańców, od-
powiadały na ich potrzeby. Nie po-
trzebujemy tu klubu, który realizuje 
wizję dyrekcji WCK, ale lokalnej 
społeczności.

OP: Dziękuję za rozmowę.

MARYSIN WAWERSKI. Wywiad z Rafałem Dudą.

Rafał Duda Fot. O. Pasierbska
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Linia 506

Kolej w Warszawie bezpieczniejsza i bardziej dostępna
Bezpieczne przejścia podziemne, nowy przystanek War-
szawa Grochów oraz przebudowane perony dostosowane 
do wszystkich podróżnych - to tylko niektóre z efektów 
prowadzonej obecnie modernizacji linii kolejowej na odcin-
ku Warszawa Wschodnia – Warszawa Wawer. 

Po zakończonej inwestycji, dzięki dobudowie dodatkowych to-
rów oraz wymianie istniejących, zwiększy się przepustowość linii 
i przewoźnicy będą mogli uruchomić większą liczbę połączeń. In-
westycja realizowana jest przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
w ramach modernizacji odcinka Warszawa Wschodnia – Otwock. 

Co aktualnie dzieje się na linii?
• budujemy 5 nowych przejść 

podziemnych – powstają klatki  
schodowe i pochylnie, 

• budujemy nową nastawnię kolejową  
przy stacji Warszawa Wawer, 

• wymieniamy tory na odcinku Warszawa 
Gocławek – Warszawa Antoninów,

• budujemy dwa dodatkowe tory  
na odcinku Warszawa Gocławek  
- Warszawa Anin.  

Warszawa Wawer – budowa nastawni kolejowej

Prace torowe 

Nowy peron wyspowy zlokalizowany bliżej wiaduktu 
drogowego na ul. Marsa. Dojście do peronów ułatwi 
przejście podziemne z pochylniami. 

Nowy peron. Kładka nad torami zostanie 
wyremontowana i wyposażona w windy.

Nowy przystanek kolejowy. Powstanie w pobliżu 
szpitala na ul. Szaserów przy ul. Wiatracznej. Mieszkańcy 
zyskają lepszy dojazd do osiedli i do kliniki. 

Przebudowany peron. Istniejące przejście 
podziemne będzie wyposażone w windy.

Dodatkowe dwa nowe tory  
i przebudowany układ torowy

Nowe tory i sieć trakcyjna

Budowa przejścia podziemnego

Budowa przejścia podziemnego

Jak zmieni się odcinek Warszawa 
Wschodnia – Warszawa Wawer? 
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ul. Goździków
ul. Korkowa

ul. Tomasza Edisona

ul. Jana Skrzyneckiego

ul. IV Poprzeczna

Nowe przejście podziemne na ul. Goździków. Przejście  
pod torami i dojście na przystanek Warszawa Gocławek. 

Nowe przejście podziemne na ul. Tomasza Edisona. 
Szybkie i bezpieczne dojście na ul. Gąsienicową  
(lokalizacja wskazana przez mieszkańców).

Nowe przejście podziemne na ul. Jana Skrzyneckiego. 
Szybkie i bezpieczne dojście na ul. Hermanowską 
(lokalizacja wskazana przez mieszkańców).

Nowe przejście podziemne na ul. Korkowej. Tunel  
dla pieszych w miejscu przejścia w poziomie szyn.

Nowe przejście podziemne na ul. IV Poprzecznej 
/V Poprzecznej. Szybkie i bezpieczne dojście na  
ul. Widoczną (lokalizacja wskazana przez mieszkańców).

w w w.warszawa - lublin . pl

POIiŚ 5.1-11.2 „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa 
– Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, etap II” | Projekt 
jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

BARDZIEJ DOSTĘPNE 
Nowy przystanek, nowe 
wyższe perony z czytelny 
oznakowaniem, windy

BEZPIECZNIEJSZE  
Nowe przejścia  
podziemne i wiadukty

SZYBSZE 
Nowe tory  
i sieć trakcyjna

Po zakończonej 
inwestycji, Twoje 
podróże będą: 
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Lis - rudy mieszczuch

Lis jeszcze 30 lat temu kojarzył 
się głównie z  trzymanym w  sza-
fie futrem, będącym oznaką za-
możności. Ze względu na wysoką 
wartość lisiej skórki, zwierzęta te 
były pod silną presją myśliwych 
i  kłusowników. Z  powodu zmian 
klimatycznych oraz panującego 
w  Europie trendu na noszenie 
ubiorów z  tworzyw sztucznych, 
opłacalność polowania na listy 
gwałtownie spadła. Obecnie ziści-
ło się przysłowie „oddać skórkę za 
wyprawkę”. 

Drugim istotnym czynnikiem 
ograniczającym lisią populację był 
wirus wścieklizny. Ze względu na 
zagrożenie jakie ten patogen sta-
nowi dla ludzi, w  latach 90-tych 
rozpoczęto akcję szczepienia lisów 
przeciw wściekliźnie. Kontynu-
owana jest ona do dzisiaj. Szcze-
pionki zrzucane są z  samolotów, 
rzadziej wykładane ręcznie, na te-
renie całego kraju, z  wyłączeniem 

terenów zabudowanych i wód. Aby 
skłonić lisa do zjedzenia szcze-
pionki umieszczona jest ona we-
wnątrz, silnie pachnącego rybą, 
mięsnego brykietu. Ograniczona 
presja łowiecka i masowe szczepie-
nia doprowadziły do gwałtownego 
wzrostu lisiej populacji. W efekcie 
lisy zaczęły kolonizować tereny 
zurbanizowane. Miasta oferują do-
datkowo bardzo obfitą bazę pokar-
mową w postaci odpadków pozo-
stawianych przez ludzi, karmy dla 
psów i kotów czy padliny zwierząt 
potrąconych przez samochody. 
Lisy bardzo szybko przekonały się, 
iż ludzie w  mieście nie stanowią 
dla nich zagrożenia. W wielu miej-
scach w Warszawie można spotkać 
lisy w ciągu dnia. W Wawrze kilka 
lat temu, taki niepłochliwy osob-
nik, był widywany w  okolicy ul. 
Kościuszkowców, a w minione wa-
kacje nad Wisłą w  okolicy Mostu 
Siekierkowskiego. 

Brak lęku przed człowiekiem 
nie oznacza automatycznie, że lis 
jest ranny albo chory np. na wście-
kliznę, nie można jednak tego wy-
kluczyć. Jak w  przypadku innych 
dzikich zwierząt trzeba zachować 
ostrożność i nie zwracając na siebie 
uwagi opuścić takie miejsce, zwie-
rząt nie dokarmiać a  psa zawsze 
trzymać na smyczy. Jeśli spotkamy 
ranne zwierzę nie próbujmy poma-
gać mu samemu. Jeśli zwierzę jest 

ewidentnie ranne lub chore należy 
zawiadomić służby miejskie.

Wścieklizna
Do niedawna uważano że 

akcja szczepień w  zasadzie wy-
eliminowała wściekliznę. Jednak 
w  roku 2021 zdiagnozowano na 
Mazowszu 110 takich przypadków. 
Oprócz lisów stwierdzono również 
chore psy, koty, sarnę, jenota, kuny, 
borsuka i nietoperze. Zainfekowa-
ny może być teoretycznie każdy 
ssak a nawet ptaki. Trzeba to brać 
pod uwagę kiedy decydujemy się 
na jakiekolwiek kontakty z dzikimi 
zwierzętami np. karmiąc wiewiór-
ki w  parku. Cała Warszawa jest 
administracyjnie uznana za obszar 
zagrożony wścieklizną. W związku 
z  tym oprócz psów, obowiązko-
wym szczepieniom podlegają rów-
nież koty. Zwierzęta te muszą być 
również trzymane w  zamkniętych 
pomieszczeniach a psy, poza ogro-
dzonym podwórkiem, prowadzone 
na smyczy. Pomimo szerokiej kam-
panii informacyjnej prowadzonej 
w  Wawrze nie obserwuję jej sku-
teczności. Spacerowicze wchodząc 
do lasu mijają duże żółte tablice, 
czasami nawet czytają powieszone 
ogłoszenia a  następnie spuszczają 
psa ze smyczy. Równie często jak 
w  minionych latach widuję cho-
dzące swobodnie po osiedlach 
koty. Trudno powiedzieć z  czego 
wynika takie masowe ignorowanie 
obowiązujących przepisów, każdy 
ma chyba świadomość jak niebez-
pieczną chorobą jest wścieklizna. 
Lisy w miastach 

będą coraz liczniejsze
40 lat temu lisy występowały 

w  stolicy jedynie w  peryferyjnie 
położonych lasach oraz nad Wi-
słą. W  kolejnych dekadach zasięg 
występowania jak i  ich liczebność 
wzrastała. Inwentaryzacja prze-
prowadzona w  Warszawie latach 
2015-2021 wykazała zimą obecność 
blisko 500 osobników. Oczywiście 
wiosną, w  okresie narodzin mło-
dych, liczebność populacji znaczą-
co rośnie. Obecnie lisy występują 
w całej Warszawie, nory z młodymi 
odnotowano nawet w ścisłym cen-
trum miasta np. przy Placu Zawi-
szy, Dworcu Warszawa Centralna, 
na terenie Muzeum Wojska Polskie-
go. Lisy z centralnych części miasta 
są też najmniej płochliwe, aktywne 
w ciągu dnia, a nawet dokarmiane 
bezpośrednio przez ludzi. Najła-
twiej spotkać lisy spacerując po 
Łazienkach Królewskich. W  parku 
tym dochodzi czasami do kurio-
zalnych sytuacji. Kilka lat temu, na 
oczach dziesiątek spacerowiczów, 
lis próbował upolować kaczkę. 
Widzący to ludzie podzielili się na 
dwie grupy. Jedna chciała ocalić 
niedoszłą ofiarę przed „okrutnym 
drapieżnikiem” i  utworzyła żywy 
mur odgradzający ją od lisa. Druga 
grupa wręcz przeciwnie, argumen-
towała, iż lisia mama musi polować 
bo ma głodne młode. Doszło do 
słownych przepychanek, ktoś chciał 
wezwać parkowych strażników, 
były próby nakarmienia lisicy węd-
liną z  kanapki a  kaczki chlebem. 
Najbardziej zdezorientowane tym 
zamieszaniem były zwierzęta, któ-

re opuściły teren zbiegowiska. Lisy 
na terenie Warszawy najliczniej 
zamieszkują wciąż lasy. Nie dziwi 
więc fakt, że najwyższe zagęszczenie 
tych drapieżników wykazano na te-
renie Wawra. Należy oczekiwać, że 
liczebność tych zwierząt na terenie 
stolicy będzie wzrastać. W Europie 
zachodniej i północnej lisy w mia-
stach mogą osiągać bardzo wysoką 
liczebność. W  angielskim Bristolu 
udokumentowano obecność blisko 
40 lisów na kilometrze kwadrato-
wym. Dla porównania w  Warsza-
wie ten wskaźnik wynosi obecnie 
0,9 lisa / km2. 

Nie tylko lisy
Oprócz lisów w  Wawrze 

można spotkać również innych 
przedstawicieli rodziny psowa-
tych. Stałym bywalcem jest pocho-
dzący z  Azji jenot. Odnotowano 
obecność pojedynczych wilków, 
których wataha bytuje na rem-
bertowskim poligonie. Podobno 
obserwowano również szakala. 
Trzeba brać jednak pod uwagę, że 
ustalenie przynależności gatun-
kowej obserwowanego zwierzęcia 
jest trudne. Często niezbędne są 
badania genetyczne gdyż wilki 
i  szakale mogą tworzyć płodne 
mieszańce z  psami. W  Polsce ho-
dowane są również psy ras łudząco 
podobnych do swoich dzikich ku-
zynów. 

dr hab. Jakub Gryz
profesor Instytutu 

Badawczego Leśnictwa 
mieszkaniec Wawra

FAUNA. Nasi współmieszkańcy.

Lis rudy (lis pospolity) vulpes vulpes, fot. Grzegorz Długosz, http://www.gdlugosz.com

JAKUB GRYZ
j.gryz@gazetawawerska.pl
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W  przestrzeni publicznej, 
w  dyskusjach, apelach, protestach 
i  kłótniach politycznych, bardzo 
często pojawia się temat lasów 
w  kontekście ich walorów, zna-
czenia dla gospodarki i  ekologii. 
Atmosfera jest gorąca. Niestety 
pojedynki na argumenty są nud-
ne i  wymagają rzetelnej wiedzy. 
Łatwiej więc organizować protesty 
i  manifestacje, bo to skutecznie 
zwiększa rozpoznawalność i  sły-
szalność organizatorów. Z  prawie 
30% poziomem zalesienia po-
wierzchni Polska. na tle państw 
europejskich wypada średnio. 
Skutkiem powojennego bałaganu 
własnościowego i prawnego, wiele 
terenów przejęło Państwo i samo-
rządy, inne zostały zalesione wbrew 
wiedzy i woli właścicieli. W rezul-
tacie otrzymaliśmy w spadku mo-
zaikę własności leśnych, z których 
wszystkie jednakowo podlegają 
ustawowemu obowiązkowi prowa-
dzenia gospodarki leśnej. Podczas 
gdy Lasy Miejskie w  Warszawie 
są dofinansowywane przez samo-
rząd, a  Lasy Państwowe samofi-
nansują się ze sprzedaży drewna, 
prywatni właściciele zostają z tym 
problemem sami. Właściciele pry-
watni (czasami jedna parcela ma 
ich wielu) są na ogół posiadacza-
mi małych działek i zazwyczaj nie 
są zainteresowani prowadzeniem 
zrównoważonej gospodarki leśnej. 
Odpowiadają formalnie za szkody 
wyrządzane przez połamane ga-
łęzie i drzewa, czy odpady porzu-
cone na działkach, a  ich grunty 
są uszczuplane przez wydeptane 
przez spacerowiczów ścieżki, cza-
sem rozjeżdżone wehikułami. Cóż 
więc dziwnego, że najchętniej po-
zbyliby się tego „bogactwa” sprze-
dając działki na cele budowlane 
(bo za leśne dostaliby grosze)? Ale 
to nie takie proste.

Zgoła inne podejście do lasów 
(państwowych i prywatnych – nie 
ma znaczenia) mają np. ich nowi 

Konsultacje społeczne 
w sprawie UPUL

PRZYRODA. Uproszczony Plan Urządzenia Lasu.

tów ubocznego użytkowania lasu, 
zgodnie z  uproszczonym planem 
urządzenia lasu;

2) prawo do bezpłatnego doradz-
twa dotyczącego zalesiania i gospo-
darki leśnej;

3) prawo wykonywania na koszt 
lasów miejskich, zabiegów ochron-
nych w  razie wystąpienia orga-
nizmów zagrażających trwałości 
drzewostanu; 

4) obowiązek wykonywania zabie-
gów profilaktycznych i ochronnych 
przeciwdziałających powstawaniu 
i rozprzestrzenianiu się pożarów; 

5) obowiązek zapobiegania, wy-
krywania i  zwalczania pojawiają-
cych się organizmów szkodliwych;

6) obowiązek zachowania w  la-
sach roślinności leśnej (upraw 
leśnych) oraz naturalnych bagien 
i torfowisk; 

7) obowiązek ponownego wpro-
wadzania roślinności leśnej (upraw 
leśnych) w okresie do 5 lat od usu-
nięcia drzewostanu;

8) obowiązek przebudowy drze-
wostanu, wg wskazówek zawartych 
w  uproszczonym planie urządze-
nia lasu.

O  kondycji drzewostanu 
i  zalecanych zabiegach informu-
je właśnie UPUL. Nie wdając się 
w szczegóły ma to postać tabel pn. 
„Opis taksacyjny“, oddzielnie dla 
każdego numeru oddziału i  pod-
oddziału, czyli w  uproszczeniu 
- właściciela lub właścicieli. W po-
szczególnych kolumnach są dane: 
powierzchnia, gatunki drzew, ga-
tunki występujące w  podroście 
i podszycie2, oddzielnie dla każde-
go gatunku wiek roślin, wymiary 
pierśnicy3 i  wysokość, planowany 
przyrost masy oraz wskazania go-
spodarcze czyli planowane zabiegi. 
Do każdego opisu właściciel dosta-
nie ogólne wskazówki i  zalecenia. 
Służy mu prawo do sprostowań, 
wyjaśnień i  odwołań w  terminie 
do 30 dni od daty otrzymania po-
wiadomienia. 

sąsiedzi skuszeni przez dewelope-
rów wizualizacjami „leśnych ostoi”, 
czy „zielonych osiedli pod dębami”. 
Wszyscy są wycinaniu lasów prze-
ciwni. 

I  tu dochodzimy do sedna 
problemu: konieczna jest długofa-
lowa i przewidywalna polityka pla-
nistyczna i urbanistyczna oraz idą-
cy w ślad za nią strumień środków 
niezbędnych do regulowania lasów, 
a  także wszystkich obszarów cen-
nych przyrodniczo (jak np. Zakole 
Wawerskie). Od początku obecnej 
kadencji samorządu (2018) apelują 
o  to radni i  członkowie Stowarzy-
szenia Razem dla Wawra. 

Mieszkamy w  dzielnicy gdzie 
przeważają lasy prywatne – jest ich 
w  Wawrze aż 1100 ha. Lasy miej-
skie i  państwowe zajmują po ok. 
450 ha. Problem utrzymania kon-
dycji lasów prywatnych jest więc 
na naszym terenie poważny. Pew-
ne wsparcie ich właścicielom dają 
uproszczone plany urządzenia lasu 
(UPUL-e), tworzone co 10 lat na 
zlecenie Lasów Miejskich, sprawu-
jące jednocześnie nadzór nad lasa-
mi prywatnymi. 

PUL - konsultacje 
dla wszystkich zainteresowanych 

Z  obszernych informacji uzy-
skanych z Lasów Miejskich w War-
szawie dowiedzieliśmy się, że w ra-
mach rozpoczynającego się właśnie 
procesu konsultacji, dokumenta-
cja pod nazwą „Uproszczony Plan 
Urządzenia Lasu, dzielnica Wa-
wer, na lata 2024-2033”1, zostanie 
wyłożona do publicznego wglądu 
31 marca br. w  Urzędzie Dzielni-
cy Wawer oraz w  siedzibie Lasów 
Miejskich przy ul. Korkowej 170 A. 

Właściciele działek leśnych 
otrzymają pisemne zaproszenia 
z  informacją o  miejscu i  terminie 
wyłożenia dokumentacji. Dodat-
kowo, w siedzibie Urzędu i w Wa-
werskim Centrum Kultury, Filia 
w  Falenicy, dla wszystkich zainte-
resowanych zorganizowane będą 
spotkania konsultacyjne, w  trak-
cie których wszelkich wyjaśnień 
udzielą pracownicy, wykonawcy 
i  leśnicy Lasów Miejskich. Będzie 
też można składać uwagi. 

Oto najważniejsze uprawnienia
i obowiązki jakie na właścicieli 
nakłada ustawa o lasach:

1) możliwość pozyskiwania drew-
na i  innych surowców i  produk-

Przypisy:
1. Sporządzona w  formie pisemnej 
przez firmę TAXUS UL Sp. z o.o.
2. Podrost - środkowe piętro lasu zaję-
te przez młode drzewa i krzewy, które 
mają szanse w  sprzyjających okolicz-
nościach stać się lasem a  podszyt to 
dolna warstwa: ocienia glebę, stanowi 
pokarm dla zwierzat i  jest siedliskiem 
różnych form fauny.
3. Pierśnica - miara stosowana 
w  opisie drzew. Jest to wynik po-
miaru drzewa na wysokości 1,3 m - 
czyli na wysokości klatki piersiowej 
dorosłego człowieka – stąd nazwa.

ANDRZEJ TOMASZCZYK
a.tomaszczyk@gazetawawerska.pl

Mapa przedstawiająca działki leśne na terenie Wawra. 
Kolorem niebieskim wyróżniliśmy lasy prywatne. Już na pierwszy rzut oka widać przewagę własności prywatnej. 

Widać także nierównomierny dostęp do lasów z rożnych miejsc, rozdrobnienie działek i malutkie wyspy wśród zabudo-
wań, co nie sprzyja kondycji drzew, bo uniemożliwia ich właściwą pielęgnację. 

Czyż nie powinniśmy naciskać na władze, żeby ten stan uregulować? 
Mapa została sporządzona przez Nadleśnictwo Celestynów na prośbę Gazety Wawerskiej
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„Międzylesie, Tata, Mama, Brat i ja”
„Międzylesie”, słowa i muzyka A. Rosiewicz
(piosenka pochodząca z płyty „Rosiewicz 97’”)

Choć nie mam pamięci do dat pamiętam 
w Międzylesiu przyszedłem na świat, były święta.
Rozśpiewały się na niebie cherubiny,
serafiny, na te moje urodziny. 
Choć nie mam pamięci do dat wspominam
tu się świat dziecinnych mych lat zaczynał. 
Tu był mój dziecinny świat kolorowych pięknych lat,
gdzie na piasku bosych stóp pozostał ślad.

 Ref.
 W Międzylesiu lata szczęścia dał mi los,
 w Międzylesiu i donośny dał mi głos. 
 W Międzylesiu gdy nie było Mamy przy mnie,
 tak płakałem - słychać było aż w Aninie. 
 W Międzylesiu kołysanki szumiał las, 
 w Międzylesiu w ten dziecinny piękny czas, 
 uśmiech Mamy uśmiech Taty, najpiękniejsze światy dwa.
 Międzylesie, Tata, Mama, Brat i Ja.

Choć nie mam pamięci do dat wspominam
tu się świat dziecinnych mych lat zaczynał. 
Międzylesie dzień pamiętam czerwca pierwszy,
no i ja w wózeczku jak różowy wierszyk,
nim berecik włożyłem i muszkę pamiętam
stepowałem już w pieluszkę, były święta.
Wrócę w mój dziecinny świat, kolorowych pięknych lat, 
gdzie na piasku moich stóp pozostał ślad. 

Ref. ...

Podczas niedawnej uroczystości, nie - nie uroczy-
stości a wyjątkowego wydarzenia kulturalnego na Po-
wązkach, w które przerodziła się pogrzebowa uroczy-
stość Marka Gaszyńskiego, spotkałem po latach mego 
dawnego kolegę. Na pożegnanie Marka, swego kolegi 
sprzed lat, przyjechał z dalekiej zagranicy. 

To nasze całkiem przypadkowe i  spontanicz-
ne spotkanie przerodziło się w  długą, nostalgiczną 
rozmowę dwu dawnych, sprzed kilkudziesięciu lat 
szkolnych kolegów. Koniec spotkania, kolega wręcza 
mi niespodziewanie prezent. Ku memu zaskoczeniu 
i  zdziwieniu jest nim kompaktowa płyta „Rosiewicz 
97” a na niej… jeden z utworów noszący tytuł „Mię-
dzylesie”.

To nasze spotkanie, ta nasza rozmowa, ta płyta 
i ten utwór ”Międzylesie”. Andrzej Rosiewicz urodził 
się w Międzylesiu jeszcze w czasie wojny. Tu spędził 
pierwsze lata wczesnego dzieciństwa. Państwo Rosie-
wiczowie mieszkali w  lokalu wynajętym u  państwa 
Dudów, najprawdopodobniej na terenie Pałacyku 
Chrzanowskiego. Andrzej po wielu, wielu latach, 
podczas swych, pełnych energii ale i nostalgii „świa-
towych” występów estradowych dla Polonii, często 
odwoływał się do lat swego wczesnego dzieciństwa 
i do lat swej młodości, a piosenka „Międzylesie” była 
muzyczną ilustracją tych wspomnień. 

I  na koniec, w  tym sentymentalnym utworze 
„Międzylesie” jest, a jakże, nawiązanie także do Ani-
na, do którego z pobliskiego Międzylesia dobiegał już 
wtedy, jeszcze niemowlęcy, ale już, jakże mocny głos/
płacz Andrzeja, mego wieloletniego, nieco młodszego 
Kolegi z boiska i sceny.

Andrzej Kapeluszny
były mieszkaniec Wiśniowej Góry

 (w latach 1945-79)

MIĘDZYLESIE. Miejsce narodzin Andrzeja Rosiewicza.

Na tarasie domu - najprawdopodobniej Pałacyku Chrzanowskiego przy obecnej ul. Dzieci Polskich - Ten po prawej - Andrzej Rosiewicz, obok jego siostra stryjeczna Natalia i ojciec Wacław Rosiewicz.

Miło mi zaprezentować Państwu postać Andrzeja Rosie-
wicza – popularnego piosenkarza estradowego, tancerza, kom-
pozytora, wykonawcy evergreenów lat 70’ m.in.: „Czterdzieści 
lat minęło…”, „Najwięcej witaminy” czy „Chłopcy radarowcy”. 
Pomysłodawcą tej prezentacji jest Andrzej Kapeluszny, kole-
ga artysty, wieloletni mieszkaniec Anina, który w ten sposób 
chciał przypomnieć niedawnym sąsiadom ważny fakt z życia 
artysty. Okazuje się, że Andrzej Rosiewicz urodził się 1 czerw-
ca 1944 roku w  Międzylesiu i, wedle wszelkiego prawdopo-

nia budynku na cele placówki szkolnej, zostały rozebrane 
(najprawdopodobniej w 1946 roku). 

Pan Andrzej, w nieco tupeciarskim acz kokieteryjnym 
stylu, zapytał mnie nawet kiedy to, na ścianie pałacyku za-
wiśnie tablica upamiętniająca jego miejsce urodzin i pobyt 
tamże. Do końca nie jestem pewien czy traktować to jako 
kolejny estradowy dowcip.

 
Piotr Grzegorczyk

dobieństwa, spędził swoje bardzo wczesne dzieciństwo 
w  wynajmowanym rodzinie Rosiewiczów przez ówczes-
nych właścicieli mieszkaniu w  parterze Pałacyku Chrza-
nowskiego przy obecnej ul. Dzieci Polskich. 

Poniżej publikujemy fotografię z albumu rodzinnego 
artysty, a obok niej kolejną, na dowód że Pałacyk Chrza-
nowskiego był od frontu niegdyś przyozdobiony dwoma 
półkolistymi portykami. Ucierpiały one mocno w  czasie 
działań wojennych. i  wkrótce, w  trakcie dostosowywa-
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Poprawia się przy wawerskich paczkomatach

Gazeta Wawerska i  Stowarzy-
szenie Razem dla Wawra kilkukrot-
nie poruszały już temat powstawa-
nia tzw. paczkomatów w miejscach 
pozbawionych odpowiedniej in-
frastruktury. Radni SRdW składa-
li w  tej sprawie dwie interpelacje, 
zwracając uwagę, że: „zgodnie 
z  obowiązującym prawem budow-
lanym, automaty przechowujące 
przesyłki zaliczają się do budowli, 
które nie wymagają decyzji o  po-
zwoleniu na budowę ani zgłoszenia 
(ustawa prawo budowlane, art. 29. 
2. 28). Konsekwencją tego jest fakt, 
że automaty mogą być lokalizowane 
w  miejscach do tego celu nieprzy-

stosowanych, pozbawionych od-
powiedniej infrastruktury i  odpo-
wiednich warunków dla pojazdów. 
Może to prowadzić do przemiesz-
czania się i  parkowania pojazdów, 
w tym dostawczych, w sposób nie-
zgodny z  prawem, stwarzający za-
grożenie na drodze lub przyczynia-
jący się bezpośrednio do dewastacji 
zieleni. (…)”

Problem dotyczy przede wszyst-
kim samochodów dostawczych, 
których kierowcy parkują często 
jak najbliżej obsługiwanego pacz-
komatu. Do działania zmotywowa-
ły nas dwa paczkomaty: w  osiedlu 
Aleksandrów przy skrzyżowaniu 
ul. Zagórzańskiej i  Jachtowej oraz 
w  osiedlu Las przy ul. Stoczniow-
ców. W obu przypadkach kierowcy 
wjeżdżali nie tylko na pasy zieleni, 
doprowadzając do ich dewastacji, 
ale i na chodniki, co przyczynia się 
przecież do ich stopniowej degrada-
cji. Pojazdy o  dopuszczalnej masie 
całkowitej powyżej 2,5 t nie powin-
ny na chodniki w  ogóle wjeżdżać 
– choć jest to przepis powszechnie 
w naszym kraju lekceważony. Takie 

ŁAD PRZESTRZENNY. W trosce o jakość i bezpieczeństwo przestrzeni.

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

praktyki są też utrudnieniem dla 
pieszych, którzy muszą omijać za-
parkowany na chodniku samochód 
kuriera. Jeżeli paczkomat znajduje 
się przy przejściu dla pieszych albo 
skrzyżowaniu, to problem dodatko-
wo się potęguje.

Niestety, dopóki nie zmieni 
się prawo w tym zakresie, nie bę-
dziemy mieć żadnego wpływu na 
lokalizację paczkomatów i  może-

my tylko reagować. Czasem roz-
wiązaniem może być utworzenie 
miejsc postojowych, ale co zro-
bić, jeśli jedyną szansą na ochro-
nę przestrzeni i  pieszych okaże 
się montowanie barierek? Temat 
wywołuje skrajne niekiedy stano-
wiska wśród mieszkańców. Poja-
wiają się głosy zdecydowanie pięt-
nujące poczynania kierowców, 
zwracające uwagę na dewastację 
i  utrudnienia dla pieszych. Są 
też opinie zupełnie wyrozumiałe 
wobec kierowców, jak i głosy po-
pierające tworzenie miejsc posto-

jowych, ale przeciwne ochronie 
zieleni barierkami. 

Przy paczkomacie przy Zagó-
rzańskiej utworzono już miejsce po-
stojowe. Oby rozwiązało to problem 
w  tym miejscu. Podobno możemy 
się spodziewać kolejnych metamor-
foz wokół paczkomatów - m.in. na 
ul. Stoczniowców oraz na ul. Mło-
dej w Falenicy (obok „Świata Dzie-
cka”). Wokół paczkomatu na ul. VI 
Poprzecznej w  Aninie dojdzie do 
zmiany, jak tylko MPWiK zakończy 
prace w  pasie drogowym (a  może 
warto skoordynować te działania?).

Poprawiony podjazd przy automacie paczkowym przy ul. Zagórzańskiej. Fot. M.Mroziński / A.Tomaszczyk
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KACZY DÓŁ - MIĘDZYLESIE
(Ziemia niczyja) 35.

powstały u małej w czasie ucieczki 
spod czołgów atakowanych przez 
oddziały powstańcze”. 

Kaczorowski, Kocbus, Wiland, 
Siwek, dwaj Kołakowscy, Sku-
ra, Krauze z  córką, wspomniany 
wcześniej Tadeusz Sywilski, to za-
ledwie przykłady wywołane z  za-
pomnienia dzięki pomyślnym zbie-
gom okoliczności. O wielu innych 
nie wiemy. Nie wiemy, ilu między-
lesian uczestniczyło w  powstaniu, 
nie pamiętamy innych poległych, 
nie znamy tych, którzy przeżyli 
ani wreszcie ceny, jaką przyszło im 
zapłacić niewiele później. Nie wie-
my także tego, którzy – w  ślad za 
„Żmudzinem” – uznali rozpoczę-
cie powstania za błąd i  odmówili 
podporządkowania się rozkazowi. 
Juliusz Ostrowski wymienia tu 
wspomnianego już lekarza Euge-
niusza Kądziołkiewicza. Ten, gdy 1 
sierpnia otrzymał umówione hasło, 
że jest wzywany do chorego – na-
zwiska/kryptonimu Ostrowski nie 
pamięta – odpowiedział po pro-
stu: – Nie znam takiego chorego. 
Jak widać oceny sytuacji, a  zatem 
i  decyzje podejmowane przez po-
szczególnych konspiratorów były 
różne. Podobna niepamięć przy-
słoniła zresztą i tych, którzy zginęli 
znacznie dalej w różnych okresach 
wojny, jak choćby Jaś Tomala (Jan 
Tomala, 1922-1943, służył i  zginął 
na MS Zagłoba zatopionym na Mo-

O  meldunkach z  8 sierpnia, i  da-
lej z  dnia następnego tenże autor, 
pisze: „ O  godzinie 4:00, wyszedł 
w  rejon Międzylesie – Wiśnio-
wa Góra – Borków patrol rozpo-
znawczy. Dowódcą patrolu był st. 
strzelec «Wojtek». Patrol stwier-
dził obecność stanowisk niemie-
ckich w szkole w Międzylesiu oraz 
w zniszczonym domu 400 metrów 
na zachód od szkoły w  kierunku 
toru kolejowego. Patrol natknął się 
ponadto na nieprzyjaciela w  rejo-
nie wschodniego krańca Między-
lesia. W  meldunku «Wojtek» po-
dał również położenie stanowisk 
sowieckich. Znajdowały się one 
na południowym krańcu lasu Wi-

Cd.
Edwarda Krauzego (1907), 

mieszkającego w  Międzylesiu 
niedaleko Skurów, po sprzedaży 
„Krauzówki” powstanie zastało 
w  Warszawie. Porucznik Zdzi-
sław Lubina, ps. „Kowalski”, były 
dowódca 1 kompanii zgrupowa-
nia im. Henryka Dąbrowskiego 
w  Oświadczeniu wydanym 10 lu-
tego 1947 r. pisze: „Stwierdzam, 
że E. Krauzego, ps. „Lenarczyk” 
w  randze plutonowego z  cenzu-
sem przyjąłem 2 sierpnia 1944 
roku, i  tenże w  połowie sierpnia 
1944 roku zgłosił się do Oddzia-
łu Szturmowego Zgrupowania. 
E. Krauze podczas akcji w  rejonie 
ulicy Królewskiej Nr 29-29a i  31 
został dwukrotnie ranny i  wsku-
tek tego został łącznikiem. Dn. 23 
sierpnia 1944 r. został awansowany 
do stopnia sierżanta z  cenzusem”. 
Sam Edward Krauze wymienia trzy 
zgrupowania, w  których walkach 
uczestniczył: zgrupowanie kpt. 
„Gurta”1, „Chrobry II” i „Kiliński”. 
Początkowo było to Śródmieście 
– jak pamięta – później północna 
Starówka i ponownie Śródmieście. 
Szczególnie utkwiły mu w pamięci 
walki o  Dworzec Główny, PAST-ę 
dużą2, PAST-ę małą3, oraz o Ogród 
Saski . W  Warszawie przebywa-
ła także jego siedmioletnia córka 
Grażyna. Niemcy wzięli ją razem 
z  innymi dziećmi i  kobietami do 
żywej osłony czołgu prowadzące-
go kolumnę pojazdów przedzie-
rających się ulicą Piusa XI od Alej 
Ujazdowskich w  kierunku Mar-
szałkowskiej. – U zbiegu ulic Piusa 
XI i Mokotowskiej – mówi Krauze 
– dowódca zgrupowania „Odwet” 
plutonowy podchorąży Eugeniusz 
Rajewski, ps. „Genteli”, krzyknął 
„– Rozbiegnijcie się!” i zaraz potem 
„– W powietrze salwą …ognia!”. Po 
ucieczce ludzi sprzed czołgu, zaata-
kowano go butelkami z  benzyną. 
Kolumnę rozbito. Niewiele póź-
niej Krauze odnalazł córkę wśród 
powstańców⁴. Chirurg ortope-
dyczny i urazowiec Janusz Skórski 
w  „Oświadczeniu” datowanym na 
17 stycznia 1972 r. a  dotyczącym 
wydarzenia sprzed lat potwierdza 
zgłoszenie w powstaniowym punk-
cie opatrunkowym przy ul. Mazo-
wieckiej dziewczynki lat 7 Grażyny 
Krauze. Napisał:„ U  dziewczynki 
stwierdziłem wstrząs mózgu, sil-
ny szok nerwowy oraz przecięcie 
łuku brwiowego lewego oka. Wyżej 
wymienione okaleczenia i  urazy 

rzu Śródziemnym) i  wspomniany 
już Zygmunt Modro (por. Zygmunt 
Modro, 1915-1945, służył w dywi-
zjonie bombowym 300, zginął nad 
Niemcami). 

Tymczasem Międzylesie po-
dzielił pas ziemi niczyjej mię-
dzy pozycjami walczących stron. 
Na północno-zachodnim skraju 
miejscowości od strony Anina 
okopali się Niemcy. Południowo-
-wschodnie obrzeże od strony lasu 
Branickich i Radości obsadzili już 
Rosjanie. Prawdopodobnie 31 lip-
ca lub 1 sierpnia tę część właśnie, 
gdzieś w pobliżu Wiśniowej Góry, 
odwiedził cytowany już Marian 
Wesołowski. „– Po tej koncentra-
cji, z  której wszyscy z  trudem się 
rozeszli, na drugi czy trzeci dzień 
pojechałem rowerem (…) do Mię-
dzylesia zobaczyć tych rosyjskich 
żołnierzy i te czołgi. Rozmawiałem 
z  nimi, pytałem, czemu nie jadą 
na Warszawę, jeden z  nich odpo-
wiedział, że «rozkazu niet». Ludzie 
z  Międzylesia rozmawiali z  nimi, 
znosili poczęstunki, jedzenie itp. 
Wszyscy odetchnęli – wolność”⁵. 
Dzień lub parę dni później po-
dobne pytanie zadał pierwszemu 
napotkanemu żołnierzowi rosyj-
skiemu Stanisław Maciejewski. 
W odpowiedzi usłyszał: – Tam bi-
jutsia pamieszcziki i faszisti. Kagda 
drug druga ubijut, budiem nastu-
pat’. 

„6. VIII – pierwsi żołnierze 
rosyjscy” – to zapis z Kroniki Ula-
nówka. Tego samego dnia 6 sierp-
nia – jak podaje Sebastian Rakow-
ski –„ «Scherlock» z  plutonu 795, 
będąc w rozpoznaniu w Międzyle-
siu stwierdził, że najdalej wysunię-
te placówki niemieckie znajdują 
się na głównej ulicy tej miejsco-
wości, w  odległości 100 metrów 
od stacji kolejowej. A  70-80 me-
trów na wschód od nich znajdują 
się pozycje sowieckie. Ponadto 
na dziedzińcu fabryki «K. Szpo-
tański» stacjonuje artyleria nie-
miecka. Pomiędzy Międzylesiem 
a  Borkowem znajduje się większe 
zgrupowanie wojsk niemieckich”⁶. 

Edward Krauze (w środku kadru). Z lewej “Miś” (ze stenem) i łączniczka “Zośka”. Warszawa 1944.

Jan Tomala (1922-1943). Zygmunt Modro (1915-1945).
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w pobliżu. Może nawet z zacieka-
wieniem obserwowali samotnego 
starego dziwaka, który opuszczony 
przez rodzinę pozostawał uparcie 
na przedpolu ich stanowisk nie ba-
cząc na najścia, groźby, rekwizycje 
i  ostrzał. Musieli widzieć z  hele-
nowskiego wzgórza, jak dzień po 
dniu obrządzał zwierzęta i grzebał 
w  ziemi na zagonach pielęgnując 
swoje cynie, astry i  chryzantemy, 
niemal pod lufami karabinów. Od 
tego grzebania zresztą rodzina już 
dawno nazwała go Turkuciem10. 
Cdn.

Bogdan Birnbaum
Wiktor Kulerski

Przypisy:
1. Kpt. Jan Jaroszek Proboszcz.
2. Ośmiopiętrowy budynek Polskiej Akcyj-
nej Spółki Telefonicznej przy ul. Zielnej.
3. Gmach tejże spółki przy ul. Piusa XI nr 
19, ob. ul. Piękna.

4. Potyczka miała miejsce 22 sierpnia w go-
dzinach wieczornych. Kolumna niemiecka 
zdążała z odsieczą dla załogi małej PAST-y 
przy ul. Piusa XI nr 19. Zob.: Władysław 
Bartoszewski. Dni Walczącej Stolicy. Kro-
nika Powstania Warszawskiego, Londyn, 
reprint Warszawa 1984, str. 119. Także: 
Władysław Bartoszewski, 1859 dni Warsza-
wy, dz. cyt. str. 639.
5. Cyt. za: Jacek Zygmunt Jaroszewski. Po-
rucznik Zygmunt Migdalski…, dz. cyt. str. 
159.
6. Sebastian Rakowski: Zarys dziejów IV 
Rejonu…,dz. cyt. str. 258.
7. Tamże, str. 257.
8. Tamże, str. 260.
9. Tamże.
10. „Gryllotalpa gryllotalpa, turkuć pod-
jadek, drąży podziemne tunele niczym 
miniaturowy kret. Można go spotkać 
w wilgotnej i piaszczystej glebie” – George 
McGavin, Kieszonkowy atlas owadów i pa-
jęczaków, tłum. Agata Borucka – Jasińska, 
Warszawa 2008, str. 36.

lanów bliżej Radości. Na drodze 
przemarszu żołnierze 6 kompanii 
kilkakrotnie natknęli się na sowie-
ckie patrole. Zwiadowcy powrócili 
o  godzinie 9:00. Ostatni z  zacho-
wanych meldunków 6 kompanii 
pochodzi z  9 sierpnia i  wskazuje, 
że na wschodnim skraju głównej 
ulicy znajdują się tabory radzie-
ckie. W  wielu przypadkach linie 
niemieckie i  sowieckie oddalone 
są od siebie o kilkadziesiąt do 100 
metrów. (…) Jeden z  wysłanych 
tego dnia patroli był zatrzymany 
przez sowietów. Pytali o legityma-
cje, przy tym dowódca sowiecki 
miał się wyrazić dosłownie «po co 
wy tu w ogóle łazicie»”⁷. 

To, co wyżej, działo się 9 sierp-
nia. 10 sierpnia komendant Rejonu 
IV Otwock kpt. Stanisław Szulc, ps. 
„Kania”, wydał rozkaz następującej 
treści: „Z dniem dzisiejszym zarzą-
dzam zdjęcie opasek – przechodzi-
my do konspiracji aż do wyjaśnie-
nia. Nie rozgłaszać o  przejściu do 
konspiracji. Pouczyć podwładnych 
o nieujawnianiu swych dowódców 
i  siebie”⁸. Ostatni rozkaz został 
wydany 11 sierpnia: „1.Zamelino-
wać wszystkie papiery i dokumen-
ty, a  przede wszystkim rejestracje 
ochotników. Melinować w budyn-
kach i  zabezpieczyć tak, aby nie 
uległy zniszczeniu. 2. Natychmiast 
zamelinować broń. O  melinach 
może wiedzieć najwyżej 3 osoby. 
Zawieszam wszystkie ćwiczenia, 
odprawy itp. (mieć stałą łączność 
z dowódcami). Dalsze rozkazy na-
dejdą”⁹. Oba rozkazy zostały wy-
dane po zatrzymaniu paru żołnie-
rzy AK w  Wiązownie i  po próbie 
pojmania sztabu Rejonu IV w Ot-
wocku. Zresztą dla międzyleskich 
akowców, wówczas już albo wy-
pędzonych przez Niemców, albo 
ukrywających się na ziemi niczyjej, 
na razie nie miały znaczenia. 

 Jedną z  rodzin, które zamie-
rzały pozostać na ziemi niczyjej 
byli Skurowie. Nie chcieli opuścić 
swojego siedliska przy ul. Ogro-
dowej 36 nad Kanałem Wawer-
skim w  pobliżu Wiśniowej Góry. 
Był to drewniany, piętrowy dom, 
do tego mała parterowa chałupka 
zrośnięta w  jedno z  obórko-staj-
nią, szklarnia, sad i  ogród. Tylko 
w  chwilach gęstszej palby karabi-
nowej, armatniej lub bombardo-
wań schodzili do piwnic. Poza tym 
życie na ziemi niczyjej zdawało się 
biec względnie normalnie. Niem-
cy zaglądali tu niejednokrotnie. 
Stanowiska ogniowe mieli za Ka-
nałem Wawerskim, ledwie 300 
metrów dalej, w Helenowie i  lesie 
anińskim. Nakazywali ewakuację 
na Pragę. Wreszcie któregoś razu 
w biały dzień padł strzał, jak zwy-

kle. Armatni. Ale ten pocisk wpadł 
wprost do budynku, przez otwarte 
drzwi, właśnie od strony stanowisk 
niemieckich, przebił dwie ściany 
korytarza i w pokoju rozwalił piec 
kaflowy. Nie wybuchł. Rozpadł się 
na trzy kawałki. Przechowywano 
je później jako pamiątki. Marian-
na Skura, siostra Czesława, czyta-
jąca akurat książkę, spadła z łóżka. 
Przestraszyli się. Rodzina zdecy-
dowała się na opuszczenie domu. 
Dziadek Bolesław powiedział, że 
nigdzie nie pójdzie. W obórce miał 
czarną krowinę Zulę, co to ciela-
ka od niej – a  był już podrośnię-
ty – zabrali Niemcy z  Helenowa. 
A  i  niewielka gniada kobyłka też 
tam stała. Należało je dopilnować, 
nakarmić, napoić, gnój wyrzucić 
i  podścielić. Nie mógł ich zosta-
wić ot tak, na zatracenie. Jednak 
jeśli dziadek Bolesław uparł się, to 
razem z  nim postanowiła zostać 
Marianna, najstarsza córka. Była 
dzielna i dość odważna. W AK po-
magała Czesławowi, łącznikowała, 
była kurierką, przewodnikiem dla 
spadochroniarzy. Pozostali człon-
kowie rodziny zapakowali w  to-
bołki to, co najpotrzebniejsze, ale 
i tak było tego sporo. Nie wiedzieli 
kiedy wrócą, gdzie przyjdzie za-
trzymać się i w  jakich warunkach 
przebywać. Więc szli objuczeni 
jak wielu, i jak wielu nie do Niem-
ca na Pragę, ale ku Rosjanom na 
południe – do ul Głównej, potem 
duktem przez las Branickich, przez 
Radość, Miedzeszyn do Falenicy.

W  drogę poszło ich dziewię-
cioro - babcia Zosia z dwoma cór-
kami i  synową od Czesława oraz 
piątka dzieci. Najmłodsze, nie-
spełna rok mającą dziewczynkę, 
matka niosła na ręku. Trzyletni 
chłopak, który chciał też coś nieść, 
dostał dziecięce wiaderko z wodą. 
Trzymał się ciotczynej ręki i  co 
padł strzał, to krzyczał: – Ciociu 
prędzej! Po drodze dołączyła do 
nich jeszcze Julianna Adamkowska 
z  naprzeciwka, nazywana babcią, 
która też nie pozwoliła ewakuować 
się na Pragę. Trójka jej żydowskich 
podopiecznych przemknęła się 
w  tym samym kierunku znacz-
nie wcześniej. Falenickie pensjo-
naty, wolne tamtego sezonu od 
letników, przyjęły wówczas wielu 
uchodźców z  linii frontu. Niewie-
le czasu minęło, gdy do rodziny 
dołączyła Marianna. Opuściła 
dziadka Bolesława po najściu czer-
wonoarmistów. Ci nocą dotarli 
nad Kanał Wawerski. Wpadli do 
budynku z  krzykiem – Szpiony! 
Szpiony! – i oboje podstawili pod 
ścianą. Jednym ze zwiadowców 
był Polak z  pochodzenia. Widząc 
co się dzieje, uspokoił towarzyszy. 

Nawet po tym wydarzeniu dziadek 
Bolesław nie zmienił decyzji. Chu-
doby nie opuści – powiedział. Ma-
rianna uciekła do Falenicy sama. 
A  Niemcy w  końcu przyzwyczaili 
się chyba do obecności Bolesława 

Pierwsza strona wspomnień Bolesława Skury z pierwszej wojny światowej. Rękopis.

Bolesław Skura
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Marysin Wawerski bez ekranów akustycznych

Zgodnie z  wynikami badań 
akustycznych oraz zaleceniami 
decyzji środowiskowej, miesz-
kańcy zabudowy jednorodzinnej 
Marysina Wawerskiego powinni 
uzyskać ochronę przed ponadnor-
matywnym hałasem kolejowym. 
Nic jednak nie wskazuje, że to na-
stąpi.

Od samego początku temat 
ekranów akustycznych towarzy-
szył przygotowaniom inwestycji 
„Modernizacji linii kolejowej nr 
7” i wywoływał wiele zagorzałych 
dyskusji. Dla osób mieszkających 
daleko od torów ekrany akustycz-
ne stanowiły tylko problem wi-
zualny, który podzieli dzielnicę. 
Jednak wg właścicieli posesji usy-
tuowanych blisko modernizowa-
nego odcinka ich instalacja wyda-
je się koniecznością.

Na wniosek PKP Linie Ko-
lejowe S.A. przeprowadzono 
badania1, a  ich wyniki opisano 
w  Załączniku nr 5 do raportu 
oddziaływania na środowisko pt. 
„Analiza akustyczna dla przed-
sięwzięcia pn. „Rozbudowa linii 
kolejowej nr 7 poprzez dobudowę 
czwartego toru na odcinku War-
szwa Wawer – Otwock”.

Na odcinku prawie piętnastu 
kilometrów, Warszawa Gocławek 
- Otwock badania przeprowadzo-
no tylko w pięciu punktach. Dwa 
z  nich były na odcinku Warsza-
wa Gocławek - Warszawa Wawer, 
wzdłuż którego analiza nie wy-
kazała przekroczeń dopuszczal-
nych poziomów hałasu. To jed-
nak niekoniecznie pokrywa się 
z  informacją o  aktualnym stanie 
klimatu akustycznego w  zakre-
sie hałasu kolejowego w  obrębie 
m.st. Warszawa, dostępnym na 
mapie akustycznej miasta, opra-
cowanej w  2017 r. (www.mapa.
um.warszawa.pl), na którą też 
powołano się w  powyższej anali-
zie. Dodano tylko mały wycinek 
mapy, dobrany jakby specjalnie, 
aby pokazać brak przekroczeń 
norm hałasu. Jednak na Rysunku 
nr 1 (i  wielu innych miejscach) 

możemy zobaczyć wyniki badań 
akustycznych, na których widocz-
ne są przekroczenia dopuszczal-
nego poziomu hałasu dla budow-
nictwa jednorodzinnego.

Warto zauważyć, że badania 
poziomu hałasu wykonano przy 
maksymalnej prędkości pociągu 
55 km/h, jednak po zmodernizo-
wanych torach pociągi będą jeź-
dzić nawet do 160 km/h.

W  tym samym dokumencie 
wykonano prognozę oddziały-
wania akustycznego na rok 2023 
dla toru 4 z pozostałymi 3 torami 
i  wyniki okazały się już bardzo 
niepokojące (zdjęcie obok). 

Według autora analizy, wy-
konana prognoza wskazuje ko-
nieczność budowy ekranów 
akustycznych w  kolejnym etapie 
rozbudowy linii kolejowej nr 7 na 
odcinku Warszawa Wawer - Ot-
wock, niestety odcinek Gocławek 
- Wawer już się nie załapał. PKP 
PLK twierdzi, że budowa już trwa 
i  nie można wprowadzać takich 
zmian. O dziwo zmianę w postaci 
dodania czwartego toru na odcin-
ku przebiegającym przez Marysin 
Wawerski można było wprowa-
dzić.

Z  analizy akustycznej dowie-
my się także, że do trwającej in-
westycji wydane zostały decyzje 
o  środowiskowych uwarunko-

waniach2, w  których, na odcinku 
przebiegającym przez Marysin Wa-
werski, określono warunki realiza-
cji zabezpieczeń ograniczających 
hałas w postaci m.in ekranów aku-
stycznych. Niestety wbrew przed-
stawionym wynikom i prognozom 
autor analizy znów wyciągnął od-
mienny wniosek, że dodatkowe 
zabezpieczenia akustyczne na tym 
odcinku nie są wymagane, a  jako 
jedyne zabezpieczenie: „(…) za-
stosowane zostaną metody ogra-
niczania hałasu u  źródła, poprzez 
zastosowanie nowej technologii 
torowiska, tj. szyn bezstykowych 
oraz podkładów betonowych na 
podsypce. Jednakże efekt redukcji 
hałasu w wyniku zastosowania ww. 
torowiska zostanie zniwelowany 
w części przez dostosowanie toro-
wiska do jazdy z prędkością do 160 
km/h” - 

ciąg dalszy na stronie 15

INFRASTRUKTURA. O modernizacji linii kolejowej nr 7.

Fragment mapy akustycznej miasta Warszawy z 2017 r. – mapa hałasu kolejowego w porze dnia. Źródło: www.mapa.um.warszawa.pl

SYLWESTER PYCIŃSKI
s.pycinski@gazetawawerska.pl

Prognozowanie akustyczne na rok 2023 dla toru 4 wraz z pozostałymi 3 torami dla przedsięwzięcia 
pn.: “Rozbudowa linii kolejowej nr 7 poprzez dobudowę czwartego toru na odcinku Wawer - Otwock”
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ciąg dalszy ze strony 14
o dziwo ta „nowoczesna technolo-
gia” szyn bezstykowych oraz pod-
kładów betonowych na podsypce 
ma swoje miejsce od wielu lat na 
obecnym torowisku, a  przekro-
czenia dopuszczalnego poziomu 
już są rejestrowane.

W  taki oto sposób miesz-
kańcy Marysina Wawerskiego, 
kosztem własnego zdrowia zostali 
skazani na życie w  ponadnorma-
tywnym hałasie. Być może na wie-
le lat, gdyż po oddaniu inwesty-
cji modernizacji trasy kolejowej 
przebiegającej w  ich sąsiedztwie, 
PKP PLK dopiero wykona kolej-
ne badania, znajdzie środki oraz 
przeprowadzi długotrwały proces 
przetargowy i budowlany. O ile te-
mat nie zostanie „zamieciony pod 
dywan”.

Przypisy:
1. „Raport o oddziaływaniu na środo-
wisko przedsięwzięcia pn.: „ROZBU-

DOWA LINII KOLEJOWEJ NR 7 PO-
PRZEZ DOBUDOWĘ CZWARTEGO 
TORU NA ODCINKU WARSZAWA 
WAWER – OTWOCK”.
Z  wynikami badania można zapo-
znać się w  dokumencie umieszczo-
nym na stronie http://mmm.rdos.gov.
pl/doc/waw/rap2022/420.434.2019.
MBR.1.zip
2. Decyzja o środowiskowych uwarun-
kowaniach dla przedsięwzięcia „Mo-
dernizacja linii kolejowej nr 7 Warsza-
wa Wschodnia Osobowa – Dorohusk 
na odcinku Warszawa Wschodnia – 
Lublin – Dorohusk – Granica Państwa” 
wydana przez Regionalnego Dyrek-
tora Ochrony Środowiska w  Lub-
linie Sygn. WOOŚ.4201.1.1.2011.
LP z  dnia 27 sierpnia 2012r., oraz 
Decyzja Generalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska o Sygn. DOOŚ-
oaII.4201.2.2012.mk.12 z  dnia 26 li-
stopada 2014 r., zmieniająca Decyzję 
o  środowiskowych uwarunkowaniach 
wydaną przez Regionalnego Dyrek-
tora Ochrony Środowiska w  Lublinie 
Sygn. WOOŚ.4201.1.1.2011.LP. Przebudowa linii kolejowej nr 7 na odcinku marysińskim. Fot. S. Pyciński
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Po torze, po torze, po torze, przez most

Podczas sesji Rady Dzielnicy 
Wawer w dniu 8 lutego br. niespo-
dziewanie gościł przedstawiciel 
inwestora przebudowy linii kole-
jowej nr 7, w osobie Pana Marcina 
Demidziuka, Dyrektora Projektu 
z Centrum Realizacji Inwestycji 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
Mimo, iż punkt na sesji dotyczył 
działań informacyjnych na temat 
przebudowy linii prowadzonych 
przez Zarząd Dzielnicy, dzięki 
obecności przedstawiciela PKP 
PLK mieliśmy okazję wysłuchać 
aktualnych informacji na temat re-
alizacji tej inwestycji. 

Obydwie strony, kolejowa i sa-
morządowa zapewniły na wstępie 
o współpracy i o stałym kontakcie. 
Szkoda tylko, że ciężko jest do-
strzec efekty tej współpracy. 

Zielono już było
Jeśli chodzi o zieleń to w za-

sadzie wygląda na to, że na całym 

przytorzu przebudowanej linii ko-
lejowej nr 7 nie będzie jej w ogóle. 
No może za wyjątkiem zielone-
go koloru ekranów akustycznych 
(choć też  nie wszędzie ekrany są 
póki co przewidziane). Jeśli chodzi 
natomiast o pozostawienie jakiej-
kolwiek istniejącej tu teraz roślin-
ności to wszystko to traktowane 
jest jako samosiejki, które według 
kolejarzy powinny być usunięte 
wcześniej, ale dopiero teraz, przy 
okazji realizacji inwestycji, zrobi 
się to za jednym zamachem topo-
ra. Ostanie się raptem kilka sosen 
przy Hermanowskiej w Marysinie 
i Falenicka Sosna.

O nowych nasadzeniach 
przedstawiciele kolejowego in-
westora mówią stanowczo, że 
na dzień dzisiejszy ich nie prze-
widują. Zastrzegają jednak, że 
nie można tego wykluczyć w 
przyszłości (nie wiem po co ta 
gra dająca naiwnym nadzieję?).  
A przecież na etapie projektowania 
inwestycji słyszeliśmy od obydwu 
stron - kolejowej i samorządowej, 
że temat nasadzeń zieleni jest w 
fazie uzgadniania. Słyszeliśmy, że 
co prawda kolejarze sadzić drzew 
nie mają zamiaru, ale przynaj-
mniej wskażą miastu takie miej-
sca, gdzie mogłoby ono ze swojej 
strony takich nasadzeń dokonać. 
Najwidoczniej temat umarł, albo 
ta współpraca nie jest tak dobra 
jak jest to publicznie deklarowane. 

Trochę o dostępności 
Wiadomo, że w ramach prze-

budowy linii kolejowej nr 7 zlikwi-
dowane zostaną niektóre parkingi 
przy przystankach kolejowych. 
Chodzi o parkingi po wschodniej 
stronie torów - w Międzylesiu, w 
Radości na wysokości Zbójnogór-
skiej i Wilgi, w Miedzeszynie oraz 
ten po zachodniej stronie torów 
w Falenicy (zostanie tak napraw-
dę tylko parking Park & Ride przy 
przystanku Warszawa-Wawer). Od 
początku było wiadomo, że będą 
to tymczasowe parkingi, ale mimo 
to powstały, bo były i są niezwykle 
potrzebne. W miejsce tych zlikwi-
dowanych parkingów należałoby 
zatem zrealizować nowe. Konkre-
tem ponownie w tym przypadku 
było to, że strona kolejowa nie jest 
zainteresowana realizowaniem 
parkingów. Ustalenie sprzed kilku 
lat było w związku z tym takie, że 
strona kolejowa wskaże miejsca na 
swoim terenie - obecnym lub tym 
wywłaszczonym np. pod podziem-
ne zbiorniki retencyjne, a miasto 
będzie mogło tam nowe parkingi 
zrealizować. W tym temacie też 
zapanowała jednak zupełna cisza i  
nikt nic nie wie. 

Wawer murem podzielony
Oprócz tego, że na realizowa-

nym obecnie odcinku ekrany aku-
styczne póki co nie powstaną, to 
na pozostałym odcinku będą naj-

prawdopodobniej szpecić i dzielić 
dzielnicę jeszcze bardziej.

Urząd Dzielnicy Wawer wy-
szedł naprzeciw temu problemo-
wi i przygotował raport na temat 
ekranów akustycznych. Urzędnicy 
chwalą się, że został on „przygo-
towany w oparciu o metodę desk 
- research” oraz, że „starano się 
dotrzeć do szerokiego spektrum 
źródeł”, a „w trakcie przygotowania 
raportu sięgano do: materiałów in-
formacyjnych urzędów i instytucji 
międzynarodowych, materiałów 
prasowych, raportów przygotowa-
nych przez firmy, materiałów na-
ukowych i innych. Raport groma-
dzi zatem chyba wszystkie możliwe 
rodzaje ekranów akustycznych na 
świecie, ale cóż z tego, skoro nic 
w tym zakresie nie uzgodniono z 
inwestorem przebudowy linii ko-
lejowej. Przedstawiciele PKP PLK 
odpowiadają cały czas krótko i 
szorstko: planujemy, że będą to 
ekrany pochłaniające hałas o wy-
sokości od 3 do 5 metrów. I nic 
więcej. Spodziewam się zatem, że 
przez sam środek Wawra przebie-
gać będzie toporny mur na kształt 
tego, który można zobaczyć np. na 
ulicy Wąskiej w nieodległym Wo-
łominie (zdjęcie poniżej). 

Jest o czym rozmawiać
Tematów nieuzgodnionych, 

albo już zaprzepaszczonych jest 
więcej. Żadne z przejść podziem-

nych na wawerskiej linii nie będzie 
wyposażone w przejazd dla ro-
werów. To ogromne zaniedbanie. 
Biorąc pod uwagę to, że nawet ist-
niejący tunel w Międzylesiu nie ma 
pełnej drogi dla rowerów, można 
było to chociaż trochę nadrobić re-
alizując rowerowy przejazd na jed-
nym z sąsiednich, podziemnych 
przejść, np. w Aninie. Nic z tego, tu 
kolejarze też obstawali przy swoim 
i nie chcieli słyszeć o drogach dla 
rowerów. Miasto w ogóle tego nie 
egzekwowało, chociażby partycy-
pując w kosztach ich budowy. 

Nikt nie mówi też o tym jak 
będzie rozprowadzony ruch sa-
mochodowy z planowanych tuneli 
oraz przede wszystkim z wiaduk-
tu planowanego na granicy War-
szawy i Józefowa. Nie słyszałem 
zatem aby dyskutowano o tym, 
którymi lokalnymi uliczkami Fa-
lenicy pojadą samochody zjeżdża-
jąc z tego wiaduktu. I to pomimo 
stałego kontaktu, deklarowanego 
przez stronę kolejową i burmistrza 
Wawra.

Wisieńka na zepsutym torcie
Można się ewentualnie cie-

szyć z tego, że zrealizowane zosta-
ną same przejścia podziemne pod 
torami,  (nieobejmującymi jednak 
przylegych do nich dróg), no ale 
nie mogło być przecież inaczej, 
kiedy pociągi mają tu mknąć do 
160 km/h. 

INFRASTRUKTURA. O modernizacji linii kolejowej nr 7.

RAFAŁ CZERWONKA
RADNY DZIELNICY WAWER

r.czerwonka@gazetawawerska.pl

Ekrany akustyczne przy linii kolejowej w Wołominie (ul. Wąska) Źródło: Google Maps
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Przejścia „bezkolizyjne”?

Pod wawerskim odcinkiem 
remontowanej aktualnie magistrali 
kolejowej zaprojektowano 12 bez-
kolizyjnych przejść podziemnych. 

W  pogoni za współczesnymi 
standardami, dla zapewnienia bez-
pieczeństwa wszystkim uczestni-
kom ruchu - nowy, czterotorowy 
pas PKP ma być wyłączony z jakie-
gokolwiek naziemnego tranzytu. 
Tak deklarowano od samego po-
czątku.

Na prezentowanej obok grafice 
znajduje się plan zagospodarowa-
nia nowego przejścia podziemne-
go pod torami na wysokości przy-
stanku Anin. W  lewym dolnym 
rogu łatwo rozpoznać fragment 
salonu samochodowego drogiej 
i  niezawodnej marki, po prawej 
stronie rysunku - wylot ul. VIII 
Poprzecznej z  odnogą początko-
wego fragmentu ul. Pożaryskiego.

Jednak z  prezentowanego ry-
sunku (dokumentacja została pub-
licznie udostępniona przez PKP 
PLK na stronie internetowej) wy-
nika jednoznacznie, że aby przejść 
ze wschodniej na zachodnią stro-
nę arterii, trzeba będzie pokonać 
każdą z ulic - Patriotów i Szpotań-
skiego - podobnie jak dotychczas, 
po pasach w  poziomie ulicy. Od 
dawna deklarowana przez spółkę 
PKP PLK bezkolizyjność będzie się 
więc zaczynać i kończyć na torach. 
Takie standardy zaprojektowa-
no wzdłuż całej linii kolejowej na 
odcinku wawerskim (być może za 
wyjątkiem istniejącego już przej-
ścia pod stacją Międzylesie).

Ale jak to? Czy nikomu nie 
przyszło do głowy, aby wyprowa-
dzić przejścia poza obie skrajnie 
ul. Patriotów i  Szpotańskiego tak, 
aby zapanowała po prostu jedna 
wielka, długa BEZKOLIZYJNOŚĆ 
przejścia pieszych i  przejazdu ro-
werzystów z jednej na drugą stro-
nę drogowo-kolejowo-drogowej 
arterii o szerokości ok 60 metrów?

Być może rozważano taki wa-
riant, ale odrzucono go jako zbyt 
skomplikowany w  realizacji i  za 

drogi. Być może uznano takie pla-
nowanie po prostu za trudne. I za 
drogie. Po co komplikować? Po 
co uzgadniać dodatkowe kolizje 
uzbrojenia terenu, prowadzić mo-
zolne procesy patchworkowego 
dzielenia i  scalania gruntów kole-
jowych, miejskich, dzielnicowych, 
prywatnych. Miały być bezkolizyj-
ne 4 tory? No to będą. 

Zamieszczam kilka opinii 
mieszkańców w  tej sprawie, które 
skopiowałem z  dyskusji jaka wy-
wiązała się na ten temat na moim 
oficjalnym profilu na Fejsbuku.

ANIN. Projektowane dojścia do przystanku kolei podmiejskiej. Opinia mieszkańca 3
Po raz kolejny zrobili nas 

w Wawrze w balona, podobnie jak 
niedawno z Południową Obwod-
nicą Warszawy - brak ekranów, 
wanna zamiast tunelu rozdzie-
lająca dzielnicę na pół, nasypy 
zamiast estakad na wysokości 
Mazowieckiego Parku Krajobra-
zowego). I nikt się o „dzikusów” 
z Wawra nie upomni - w przeci-
wieństwie do cywilizowanych na-
rodów Ursynowa - którzy dostali 
głęboki tunel i park, czy Wesołej - 
którzy skutecznie blokują WOW 
żądając tunelu pod lasem. A  my 
będziemy mieli poćwiartowaną 
dzielnicę przez tranzytowe POW 
i LK7 bez najmniejszych udogod-
nień dla mieszkańców, bo niko-
mu na nich nie zależy…

Opinia mieszkańca 4
To jest pokłosie kombinowa-

nia Miasta i PLK jak tu zbudować 
jak najtaniej. Przejścia podziemne 
nie są dostosowane do przejazdu 
wózków i rowerów. To są niewiel-
kie oszczędności, ale mieszkańcy 
będą mieć utrudnienia na zawsze.

PIOTR GRZEGORCZYK
RADNY DZIELNICY WAWER

p.grzegorczyk@gazetawawerska.pl

Projekt przejścia podziemnego na wysokości przystanku “Anin”. Dla uczytelnienia - ulice w kolorze szarym, przejście podziemne
 w kolorze niebieskim, dodane hipotetyczne miejsca przejść naziemnych (“zebry”). Źródło: strona internetowa PKP PLK.

Opinia mieszkańca 2
Zwracałem na to uwagę już 

rok temu podczas „tajnych” kon-
sultacji w  sprawie tej inwesty-
cji Dzielnica Wawer z PKP. 

Takie konsultacje po pierw-
sze winny być dużo wcześniej niż 
obecne, gdzie poza wyborem ko-
loru malowania ścian praktycz-
nie nic nie można zmienić.

Dziwię się że inwestycja za 
miliardy (głównie z  EU), któ-
ra może poprawić jakość życia 
w dzielnicy zupełnie nie jest na-
głaśniania czy dyskutowana pub-
licznie. Inwestycje, które na de-
kady ukształtują tkankę miejską 
(jak np. POW i  podobny temat 
z infrastrukturą okalająca).

Sugerowałem żeby te przej-
ścia poprzeciągać gdzie się da na 
zewnątrz tych dróg, dzięki temu 
umożliwić sprawny przejazd ro-
werowy i  pieszy (bo i  tak trzeba 
zejść na poziom -1). Na ten mo-

Opinia mieszkańca 1
Wydaje się, że przy tej inwe-

stycji kolejowej nikt nie myślał 
o niczym i nikim, a jednego moż-
na być pewnym – że jej głównym 
celem jest to, żeby ktoś ją zbudo-
wał.

Piotr Grzegorczyk
Radny Dzielnicy Wawer

ment projektowane rozwiązania 
tylko pogorszą jakość przejazdu 
pod torami gdzie dziś robi się to 
na poziomie terenu, a w docelo-
wym rozwiązaniu - albo liczyć 
trzeba na windę, albo taszczyć 
rower schodami. Takie przejścia 
działałyby z  obopólną korzyścią 
i  dla kierowców i  dla pieszych/
rowerów.

Kwestia tylko czy  Dzielnica 
Wawer  chce, czy standardowo 
„nie da się” jak np. w przypadku 
tunelu na Żegańskiej, który jest 
dla mnie antywzorcem tego typu 
infrastruktury.

Dziwię się że miasto ma set-
ki mln zł na kładkę nad Wisłą, 
ale nie ma grosza aby wspólnie 
z  PKP dostosować ten teren do 
zachodnich wzorców (na których 
przecież miasto tak stara się opie-
rać). I wiadomo że to są głównie 
inwestycje PKP czy GDDKiA, 
ale to nie oznacza że nie można 
wyjść poza ich główny cel.

Taką samą sugestię przeka-
załem do Józefowa, może tam da 
się.
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Sprawa tajemnic falenickiej stacji kolejowej
Świder, Chotomów i  Płody w  dróż-
niczych budkach, znajdujących się 
w bliskości wspomnianych przystan-
ków („Kurjer Warszawski” z 27 lipca 
1894 r.) Inne ogłoszenie tegoż Zarzą-
du głosi, że do pociągu towarowego 
do Otwocka, „będzie doczepiany 
wagon klasy 3-ej dla pasażerów jadą-
cych do przystanków Falenica, Jaro-
sław, Świder, jak również i do stacji 
Otwock” („Kurjer Warszawski” z 24 
października 1894 r.).

W październiku 1895 r. gazeta ta 
zamieściła informację, że „W  miej-
sce pociągu JV2 11 z Otwocka, pasa-
żerowie jadący z przystanku Falenice 
do Warszawy będą przyjmowani na 
pasażerski pociąg M 5 (….) W miej-
sce zaś spacerowego pociągu JV2 
14, z Warszawy będzie wysyłany (...) 
wagon III klasy (…) będzie przycze-
piany do towarowego pociągu JYs 22 
(...), który będzie się zatrzymywał na 
przystanku Falenice”.

Może więc w  latach 1894–1897 
na przystanku Falenica zatrzymy-
wały się pociągi tzw. spacerowe 
– niedzielne. Istnienie przystanka 
(już z kasą biletową) w Falenicy po-
twierdza „Kurjer Codzienny” z 2 lip-
ca 1896 r. na s.2: „Aczkolwiek więc 
sprzedaż biletów na przystankach 
nie obowiązuje zarządy kolejowe, 
jednak dla zasady prawidłowej kon-
troli urządzono stałe kasy osobowe 
w  następujących punktach o  ruchu 
czysto spacerowym: na kolei Nad-
wiślańskiej w Płudach, Chotomowie, 
Wawrze, Falenicy i Świdrze, biletów 
zaś nie sprzedają na przystankach 
w Jarosławiu i Choszczówce.

O  istnieniu przystanku, w  któ-
rego istnienie nie wierzy p. Ajdacki, 
informują też ogłoszenia o  domach 
do sprzedania lub wynajęcia. Bli-
skość przystanku w  Falenicy jest 
podkreślana jako ich walor. Odsy-
łam do numerów Kurjera Warszaw-
skiego choćby z 30 maja 1894 r. i z 22 
czerwca 1899. To drugie ogłoszenie 
wymienia stację w Falenicy, w czym 
zgodne jest z  mapą sporządzoną 
w tym roku.

Czy stacja oznaczała budynek 
z kasą i poczekalnią? Tę rolę począt-
kowo przypisuje się drewnianemu 
budynkowi, dziś opuszczonemu (Pa-
triotów 40B). Pan Ajdacki twierdzi, 
że stał on w XIX w. na skraju dzisiej-
szego Michalina, a do Falenicy został 
przeniesiony kilka lat później. W tej 
sprawie zasięgnęłam informacji u p. 
Ryszarda Morawskiego, którego oj-
ciec był zawiadowcą stacji Falenica 
i  wraz z  rodziną mieszkał w  połu-
dniowej części drewnianego dom 
40B od 1950 roku lub nieco wcześ-

Artykuł pana Pawła Ajdackie-
go w  Gazecie Wawerskiej styczeń/
luty 2023 (”Falenica – wędrująca 
stacja pełna tajemnic”) przeczytałam 
z ogromnym zainteresowaniem. Od 
lat bowiem osoby zainteresowane hi-
storią Falenicy, czekają na ustalenie 
dokładnej daty zbudowania dworca 
i innych zabudowań stacyjnych, daty 
i  przyczyny zmiany jego wystroju 
zewnętrznego. Dotąd nikt nie przed-
stawił dokumentów, które rozwia-
łyby liczne wątpliwości. W  bardzo 
treściwym tekście pana Ajdackiego 
nie ma jednak mowy o  tym, co ta-
jemnicze, znajdujemy tam jednak 
rewelacje, które budzą zastrzeżenia.

Rewelacje dotyczą daty powsta-
nia przystanku kolejowego w Faleni-
cy, pochodzenia domu nr 40 B (dziś 
opuszczonego), daty budowy bu-
dynku stacyjnego i  jego pierwotnej 
funkcji oraz daty powstania obecnej 
nastawni. Autor twierdzi, że „rosyj-
skie mapy topograficzne, wydawane 
w  pierwszych latach XX w. oparte 
na materiałach źródłowych z 1899 r. 
nie wykazują istnienia stacji Faleni-
ca”. Wielka szkoda, że nie publikuje 
fotografii tych map, ani materiałów 
źródłowych, bo mapa niemiecka 
z 1914 r. jest niedokładna i niewiele 
dowodzi, a  zwłaszcza tego, że pier-
wotnie (i  aż do 1906 r.) przystanek 
był znacznie bliżej Michalina niż 
dzisiejszego centrum Falenicy.

Po lekturze artykułu Janusza 
Sujeckiego („Dworzec warszawskich 
letników” w  magazynie „Spotkania 
z  zabytkami” nr 2 z  1994 s. 22–23) 
byłam przekonana, że cytowana tam 
informacja z „Handbuch für den Ei-
senbahn” z 1897 r. o powstaniu w Fa-
lenicy „przystanku dla podróżnych 
z ręcznym bagażem” oraz określenia 
„stacja Falenica” w  tomie z  1901 r., 
przesądzają o  prawdziwości tych 
faktów. Chciałabym do tego dodać 
jeszcze dwa świadectwa.

Pierwsze to mapa sporządzona 
w 1899 r. przez przysięgłego geome-
trę 2-ej klasy W. Bilikowskiego („na 
zasadzie pomiaru z  natury w  maju 
1899 r.” jak głosi podpis) pochodząca 
z archiwum dziadka Małgorzaty Ku-
klewicz – Stefana Wronko. Figuruje 
na niej stacja, a zaznaczona na mapie 
ulica (dzisiejsza Młoda) oznaczona 
jest jako „Stacyjna”.

Drugie świadectwo dają ogło-
szenia publikowane w gazetach war-
szawskich z ostatnich lat XIX w. I tak 
informacja podana przez Zarząd 
Drogi Żelaznej Nadwiślańskiej głosi 
jak stemplować bilety klasy trzeciej: 
„W  razie pogody można to zrobić 
na przystankach: Falenica, Jarosław, 

niej. Pamięta on doskonale dość 
skomplikowaną konstrukcję tego 
budynku i zdecydowanie twierdzi, że 
przenoszenie go w całości z miejsca 
na miejsce byłoby niemożliwe lub 
bardzo trudne.

Mam też wątpliwość co do wia-
rygodności innej informacji podanej 
w  artykule, mianowicie dotyczą-
cej daty budowy obecnej nastawni, 
którą Autor łączy z  czasem elektry-
fikacji kolei i  „przebudową dworca 
w stylu modernistycznym”. Zgodnie 
z  przekazem Ryszarda Morawskie-
go dzisiejszy budynek nastawni po-
wstał w roku 1951 lub 1952 z cegły, 
którą używano potem powszechnie 
do budowy domów spółdzielczych. 
Morawski pamięta przenosiny ojca 
z  pomieszczeń służbowych miesz-
czących się w budynku stacyjnym do 
nowej nastawni, która miała wów-
czas narożny balkon od strony to-
rów. Balkon usunięto w późniejszym 
czasie, bo groził zawaleniem.

O  powojennej dacie powstania 
nastawni w dzisiejszej postaci świad-
czą dwa zachowane zdjęcia ul. 11 Li-
stopada koło przejazdu: jedno z 1942 
r. drugie z 1945 r.. Na obu, tuż przy 
przejściu przez tory, figuruje mały 
budynek, który mógłby być nastaw-
nią. Obecna jest wyższa i znajduje się 
z 10 m. od szlabanu.

Jakie więc nadal tajemnice kryje 
falenicka stacja? W  moim przeko-
naniu da się utrzymać datę powsta-
nia zwykłego przystanku w  1897 r. 
i przyjąć za Sujeckim, że drewniany 
domek 40B był zbudowany między 
1897 a  1901 r. i  pełnił funkcję pro-
wizorycznej stacji do wybudowania 
nowej, drewnianej w  1906 r. Nie-
pewna jest natomiast data zburzenia 
stacji z  wieżyczką, której fotografię 
zamieszczono w  artykule (Sujecki 
wspomina o jego poważnym uszko-
dzeniu w 1939 r., o naprawie, ale, jak 
się zdaje, utożsamia tę stacyjkę z bu-
dynkiem 40B. Zdjęcie, opublikowa-
ne w  GW, ujawniło się niedawno. 
Brakuje dokumentów dotyczących 
daty powstania murowanego dwor-
ca (autor o  nich nie wspomina!). 
Wątpliwość budzi wojskowe prze-
znaczenie dworca i  brak dokładnej 
daty jego wzniesienia. Wśród opisów 
umocnień niemieckich brakuje bu-
dowy dworca w Falenicy (biegły one 
bardziej na wschód, przez Wiązow-
ną). Czy widoczni na zdjęciu żołnie-
rze niemieccy zostali sfotografowani 
przy domu 50A? Wygląda on ina-
czej. Dlaczego w historii Kolei Nad-
wiślańskiej dwa zdjęcia falenickiego 
dworca (jedno z  nich w  artykule) 
figurują na stronie zatytułowanej: 

„zdjęcia dworców odbudowanych 
w  latach 1918–1928”? Jeżeli zbudo-
wali go Niemcy w czasie I wojny św. 
to, kto i  kiedy go zniszczył tak, że 
wymagał odbudowy? Dlaczego prze-
robiono okna?

W  toku poszukiwań udało się 
znaleźć informację o  przetargu na 
remont elewacji dworca w  Falenicy 
z 1938. Biorąc pod uwagę wysokość 
złożonych ofert, remont obejmował 
pewnie wymianę okien na prosto-
kątne i  otynkowanie. Zatem to nie 
był rok 1936.

Zagadki te wyjaśniłaby doku-
mentacja stacji – gdyby gdzieś ist-
niała.

Barbara Wizimirska

Wyposażenie przystanku stano-
wią perony, czasami też wiata lub 
budynek z poczekalnią i kasą bile-
tową.

 ■ Stacja kolejowa  – jest to poste-
runek zapowiadawczy, w  obrębie 
którego, oprócz toru głównego za-
sadniczego, znajduje się co naj-
mniej jeden tor główny dodatko-
wy, a  pociągi  mogą rozpoczynać 
i  kończyć swój bieg, krzyżować 
się i  wyprzedzać, jak również 
zmieniać  skład  lub kierunek jaz-
dy. Stacje stanowią  budowle ko-
lejowe  w  formie połączonych za 
pomocą  rozjazdów  układów to-
rowych oraz urządzeń sterowania 
ruchem kolejowym  i  urządzeń 
łączności. Zasadniczymi elemen-
tami stacji są: układy torowe, po-
sterunki techniczne (nastawcze 
i  dyspozytorskie), techniczne wy-
posażenie stacji (obiekty i  urzą-
dzenia do obsługi pasażerów i  ła-
dunków), obiekty towarzyszące 
(lokomotywownie, wagonownie).

Na stacjach odbywają się po-
czątkowe i końcowe operacje procesu 
przewozowego w zakresie czynności: 
technicznych (przyjmowanie, wy-
prawianie i  przepuszczanie pocią-
gów; obróbka pociągów i  wagonów 
obejmująca manewry, oględziny 
techniczne taboru oraz próbę hamul-
ców; zmiana lokomotywy i  drużyn 
pociągowych), handlowych (odpra-
wa pasażerów i  ich bagażu; odprawa 
ładunków; obsługa  bocznic), gospo-
darczych (oczyszczenie, obrządzanie 
i  naprawa bieżąca taboru; obsługa 
składów materiałów oraz inwentarza 
dla potrzeb kolei; zaopatrzenie i  ob-
sługa socjalna pracowników kolejo-
wych; czynności administracyjne).

Ruchem pociągów, pojazdów 
pomocniczych, manewrami tabo-
ru na stacji kieruje  dyżurny ruchu. 
Duże stacje mogą być podzielone na 
rejony stanowiące osobne posterun-
ki zapowiadawcze. Niestety, w  języ-
ku potocznym, określeń takich jak 
przystanek czy stacja używa się za-
miennie uważając, że są one równo-
ważne, choć tak faktycznie nie jest. 
Artykuł „Falenica – wędrująca stacja 
pełna tajemnic” opisywał początek 
i pierwsze lokalizacje STACJI, a nie 
PRZYSTANKU. Również przytoczo-
ne przeze mnie mapy topograficz-
nie pokazują lokalizację stacji a  nie 
przystanku. 

„Wielka szkoda, że nie publikuje 
fotografii tych map, ani materiałów 
źródłowych, bo mapa niemiecka 
z 1914 r. jest niedokładna i niewiele 
dowodzi, a  zwłaszcza tego, że pier-
wotnie (i  aż do 1906 r.) przystanek 
był tylko na stacji Jarosław znacznie 
bliżej Michalina niż Falenicy.” 

Otóż, jako ilustracje do artykułu 
zostały zamieszczone dwa fragmen-

Komentarz Pawła Ajdackiego

Wymiana poglądów w  formie 
polemiki zawsze mnie cieszy, szcze-
gólnie jeśli jest prowadzona z osobą 
posiadająca bogatą wiedzę na dany 
temat. W dosyć obszernym liście do 
redakcji Gazety Wawerskiej, Barbara 
Wizimirska odniosła się krytycz-
nie do mojego artykułu opisującego 
początki stacji kolejowej w Falenicy. 
Niestety nie mogę zgodzić się z tym 
wywodem. Mój artykuł odnosił się 
do - ni mniej ni więcej - stacji ko-
lejowej Falenica. Istotna jest w  tym 
przypadku różnica pomiędzy przy-
stankiem służbowym, przystankiem 
osobowym i  stacją kolejową. Zgod-
nie z  treścią „Instrukcji o  prowa-
dzeniu pociągów Ir-1 (R-1)” PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A. i „Leksy-
konu terminów kolejowych” z  2011 
r. definicje przystanku i  stacji kole-
jowej przedstawiają się następująco: 

 ■ Przystanek służbowy  – jest to 
miejsce na  linii kolejowej, na 
którym zatrzymują się  pociągi, 
zwykle położone niedaleko na-
stawni. Z  przystanku tego typu 
przeważnie mogą korzystać tylko 
pracownicy kolei  i  jest wyłączony 
z ogólnego użytku. Jednak w wy-
jątkowych sytuacjach dopuszcza 
się do korzystania z  nich przez 
podróżnych. Przystanek służbowy 
może być urządzony również z in-
nymi punktami na szlaku, takimi 
jak: posterunek odgałęźny lub po-
sterunek odstępowy. Tak urządzo-
ny posterunek stanowi całość. Nie 
stosuje się oddzielnych nazw czy 
pozycji w  wewnętrznych rozkła-
dach jazdy.

 ■ Przystanek osobowy (publicz-
ny)  – miejsce na  szlaku kolejo-
wym odpowiednio przystosowane 
do obsługi  pasażerów, w  którym 
zatrzymują się  rozkładowo  wy-
znaczone  pociągi pasażerskie, 
wyłączając postoje dla potrzeb 
technicznych i  pracowniczych. 

POLEMIKA. Z tekstem „Falenica - wędrująca stacja pełna tajemnic”.
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Mapa topograficzna KdwR H33 Warszawa Sued wydana w 1911 r. 
Jest na niej przystanek Falenica... pod Radością.

ty map topograficznych z  podanymi 
godłami, co umożliwia bezproblemo-
we ich odszukanie w  internecie, lub 
np. Bibliotece Narodowej (i  innych). 
Dodatkowo, jest jeszcze trzeci frag-
ment mapy z  naniesionymi na niej 
zmianami położenia stacji. Wbrew 
opinii Barbary Wizimirskiej, nie-
mieckie mapy topograficzne z  1911, 
1914 i  1915 r. (podobnie jak mapy 
rosyjskie z  tego samego okresu) są 
mapami bardzo dokładnymi. Jeśli 
według nich można było prowadzić 
precyzyjny ostrzał artyleryjski to chy-
ba są dokładne. Trzeba tylko pamię-
tać, że nie przedstawiają one sytuacji 
w  terenie w  roku druku mapy tylko 
wcześniej (co często na tych mapach 
jest zaznaczone). Dopiero epoka lo-
tów kosmicznych i postępująca kom-
puteryzacja pozwoliły na drukowanie 
map aktualnych w trakcie ich powsta-
wania. Poza tym mapy topograficzne 
to jest jedno z podstawowych źródeł 
wiedzy zarówno geograficznej jak 
i historycznej. Bardzo dobrze wytłu-
maczył to Bogdan Wolak z Uniwersy-
tetu Warmińsko-Mazurskiego w  Ol-
sztynie w  swoim referacie „Dawne 
mapy w badaniach krajobrazu komu-
nikacyjnego”, który ukazał się w rocz-
niku „Z  Dziejów Kartografii” tom 
XXII z 2018 r. I jeszcze uwaga końco-
wa. Analizując mapy niemieckie trze-
ba pamiętać o  stosowanych na nich 
takich skrótach jak: Bhf – Bahnhof 
(stacja), Hst – Haltestelle (przysta-
nek), Ausweiche (mijanka kolejowa). 

„Czy stacja oznaczała budynek 
z kasą i poczekalnią? Tę rolę począt-
kowo przypisuje się drewnianemu 
budynkowi, dziś opuszczonemu (Pa-
triotów 40B). Pan Ajdacki twierdzi, 
że stał on w XIX w. w Jarosławiu, a do 
Falenicy został przeniesiony kilka lat 
później.”

W artykule wyraźnie napisałem, 
że stał on prawdopodobnie w pierw-
szej lokalizacji stacji przed dzisiej-
szym Michalinem a  nie, jak Pani 
twierdzi, w Jarosławiu. Proszę jeszcze 
raz skonfrontować ten fragment arty-
kułu z mapą. 

„W  tej sprawie zasięgnęłam in-
formacji u p. Ryszarda Morawskiego, 
którego ojciec był zawiadowcą stacji 
Falenica i  wraz z  rodziną mieszkał 
w  południowej części drewnianego 
dom 40 B od 1950 roku lub nieco 
wcześniej. Pamięta on doskonale dość 
skomplikowaną konstrukcję tego bu-
dynku i  zdecydowanie twierdzi, że 
przenoszenie go w  całości z  miejsca 
na miejsce byłoby niemożliwe lub 
bardzo trudne.” 

Przenoszenie budynków, wbrew 
pozorom, wcale nie jest czymś wy-
jątkowym. Takie zabiegi stosowano 
nie tylko na kolei. Niech przykła-
dem z  najbliższej okolicy będzie np. 
drewniany kościół w Starej Miłosnej. 

W tym samym czasie co budowa sta-
cji falenickiej, w  Otwocku przesu-
nięto piętrowy budynek pierwszego, 
drewnianego dworca kolejowego, 
dużo bardziej skomplikowanego 
i nieporównywalnie większego (patrz 
zdjęcie dworca z  Otwocka z  końca 
XIX w.) niż przytoczony budynek 
z Falenicy. 

„Dlaczego w historii Kolei Nad-
wiślańskiej dwa zdjęcia falenickiego 
dworca (jedno z  nich w  artykule) 
figurują na stronie zatytułowanej: 
„zdjęcia dworców odbudowanych 
w  latach 1918–1928”? Jeżeli zbudo-
wali go Niemcy w czasie I wojny św. 
to, kto i kiedy go zniszczył tak, że wy-
magał odbudowy? Dlaczego przero-
biono okna?” 

Na pytanie kto zniszczył dwo-
rzec jest bardzo prosta odpowiedź: 
uszkodzenia powstały w  sierpniu 
1920 r. podczas walk z  bolszewika-
mi a  raczej od ich ostrzału artyle-
ryjskiego. W  przełomowych dniach 
Bitwy Warszawskiej, 15-16 sierpnia, 
pomiędzy stacjami Wawer i Falenica 
kursował polski Pociąg Pancerny nr 9 
„Danuta” (patrz zdjęcie), który m.in. 
z  rejonu stacji falenickiej ostrzeliwał 
pozycje bolszewickie. W  odpowie-
dzi była ostrzeliwana stacja kolejowa 
gdzie stał w/w pociąg. Co do okien to 
sprawa jest bardzo prosta. Przebudo-
wa fasady (zmiana okien z zaokrąglo-
nych na prostokątne) oraz pokrycie 
jej tynkiem szlachetnym było zwią-
zane z  przebudową Warszawskiego 
Węzła Kolejowego (WWK) i  jego 
elektryfikacją w połowie lat 30. ub. w.. 
Dostosowano wtedy wygląd budynku 
do modernistycznej architektury wiat 
peronowych.

Nawet jeśli elewację dworca 
wykonano w  1938 r. jak twierdzi B. 
Wizimirska, to i  tak był to element 
modernizacji linii do Otwocka, po-
nieważ wszystkie prace rozłożone 
były w czasie od 1933 do 1938 r. Przy 
takich inwestycjach - najpierw wy-
konuje się infrastrukturę, a w drugiej 
kolejności estetykę.

„Mam też wątpliwość co do wia-
rygodności innej informacji podanej 
w  artykule, mianowicie dotyczącej 
daty budowy obecnej nastawni, któ-
rą Autor łączy z czasem elektryfikacji 
kolei i  „przebudową dworca w  stylu 
modernistycznym”.”

Sprawa budowy nastawni w Fa-
lenicy faktycznie wymaga sprawdze-
nia. Jednak lokowanie jej w okolicach 
1936 r. jest bardzo prawdopodobne, 
ponieważ w  tym czasie uruchomio-
no nastawnie w  Wawrze i  Otwocku. 
Te dwie są bardzo dobrze widoczne 
na zdjęciach lotniczych Luftwaffe 
z  października 1944 r. Ze względu 
na elektryfikację WWK oraz plano-
wane znaczne zwiększenie ruchu, 
modernizowano także stacje. Jednym 

z elementów modernizacyjnych było 
wprowadzenie nowoczesnego sy-
stemu zarządzania ruchem, którą to 
funkcję pełnić miał budynek nastaw-
ni. Ale, tak jak napisałem, sprawa ta 
wymaga dodatkowych badań. 

„Drugie świadectwo dają ogło-
szenia publikowane w gazetach war-
szawskich z ostatnich lat XIX w. I tak 
informacja podana przez Zarząd 
Drogi Żelaznej Nadwiślańskiej głosi 
jak stemplować bilety klasy trzeciej: 
„W  razie pogody można to zrobić 
na przystankach: Falenica, Jarosław, 
Świder, Chotomów i  Płody w  dróż-
niczych budkach, znajdujących się 
w bliskości wspomnianych przystan-
ków („Kurjer Warszawski” z 27 lipca 
1894 r.) Inne ogłoszenie tegoż Zarzą-
du głosi, że do pociągu towarowego 
do Otwocka, „będzie doczepiany 
wagon klasy 3-ej dla pasażerów ja-
dących do przystanków Falenica, Ja-

rosław, Świder, jak również i do stacji 
Otwock” („Kurjer Warszawski” z  24 
października 1894 r.).” 

Przytoczony fragment mówi 
o PRZYSTANKU Falenica. W latach 
90. XIX w., mniej więcej od 1892 r., 
powstało wiele przystanków osobo-
wych, najczęściej na półformalnych, 
korzystających z  tzw. platform służ-
bowych kolei. Taki rodowód mają 
przystanki w  Świdrze, Wesołej i… 
Falenicy. Wspomniany PRZYSTA-
NEK Falenica był, o  zgrozo, znowu 
w  innym miejscu niż obecna stacja. 
Znajdował się blisko… mijanki Ra-
dość (patrz załączony fragment mapy 
topograficznej). Jego dokładną lokali-
zację pokazuje przywołana w artykule 
niemiecka mapa topograficzna KdwR 
arkusz H33 Warszawa Sued w  skali 
1:100000 z 1911 r. oparta na źródłach 
rosyjskich z  przełomu wieków. Na 
tej samej mapie nie STACJI Faleni-

ca. Tak więc, przytoczone ogłoszenia 
prasowe są oczywiście prawdziwe, ale 
dotyczą PRZYSTANKU a nie STACJI 
i dodatkowo pewnie tego przystanku 
z okolic Radości. Nadanie temu przy-
stankowi nazwy Falenica zapewne 
miało ten sam rodowód co nadanie 
nazwy stacji kolejowej Otwock.

Jak wynika z artykułu oraz przy-
toczonych przeze mnie informacji, 
przystanek i  stacja Falenica wielo-
krotnie zmieniała swoje położenie. 
Lata 90. XIX w. to czas kształtowania 
się sieci przystanków i stacji zarów-
no w rejonie Warszawy jak i w całej 
Polsce (tzn. jej części pod zaborem 
rosyjskim). Takie „wędrówki” były 
na porządku dziennym. Lokaliza-
cję zmienił m.in. przystanek Świder 
oraz stacja Garwolin. Ta ostatnia to 
nie dość, że wędrowała w terenie to 
jeszcze zmieniała nazwy. 

Paweł Ajdacki

Pociąg Pancerny nr 9 Danuta.
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Pierwszy dzień wiosny u „Kuby”
W tym miejscu, między Alpej-

ską i Zorzy w Aninie, liceum zna-
lazło się w 1964 roku. Gmach szko-
ły i  internatu zbudowało wojsko 
z  inicjatywy dowódcy warszaw-
skiego okręgu Ludowego Wojska 
Polskiego, generała Henryka Jan-
kowskiego, w czasie wojny, w kon-
spiracji posługującego się pseudo-
nimem „Kuba”. Generał zmarł na 
białaczkę wcześniej, w  1959 roku, 
w wieku zaledwie 39 lat, lecz zgod-

nie z  jego koncepcją przez wiele 
lat w  liceum noszącym jego imię 
(dziś: Tuwima) uczyła się młodzież 
z  okolicy (z  dzisiejszej dzielnicy 
Wawer) razem z dziećmi zawodo-
wych żołnierzy z  „zielonych” gar-
nizonów. 

W  pokoju nauczycielskim 
spotkać można było wówczas 
takie postacie, jak profesor ro-
syjskiego, Henryk Ławrynowicz, 
ojciec znanego pisarza Marka Ła-

wrynowicza, autora kilku powie-
ści, których akcja dzieje się w na-
szej, wawerskiej małej ojczyźnie. 
Prof. Henryk Ławrynowicz, żoł-
nierz wileńskiej AK, do końca 
życia posługiwał się tożsamością 
brata, by uniknąć konsekwencji 
wojennego, konspiracyjnego za-
angażowania. Młodym ludziom, 
którym trudno zrozumieć, jak 
można było tak długo obawiać się 
odpowiedzialności za patriotycz-

ne wybory czasu wojny, zalecić 
można zapoznanie się z  życiory-
sem Romualda Warakomskiego 
„Józefa”, „Hilarego” – zwłaszcza 
z powojenną częścią jego dziejów. 

Kilkanaście miesięcy praco-
wał też w  naszym liceum niezna-
ny jeszcze wówczas, młody syn 
czarnogórskich imigrantów, Wło-
dzimierz Szaranowicz, po latach 
popularny telewizyjny dzienni-
karz sportowy. Choć urodził się 
w  Warszawie i  mówił nienaganną 
polszczyzną, z  jakichś względów 
uczniowie określali go pseudoni-
mem „Jugo” (od Jugosławii, której 

ANIN. Liceum na ul. Alpejskiej.

LIST DO REDAKCJI
Dzień dobry.
W  nawiązaniu do Pana ar-

tykułu w  Gazecie. Wawerskiej 
(O  trzebieżach nr 1/2023) chciał-
bym zwrócić uwagę n nieco bała-
mutną jego wymowę w kontekście 
załączonej mapy cięć. Zaznaczam, 
że jestem leśnikiem z  wykształce-
nia, dawno temu, w czasach WZL, 
miałem objąć L-ctwo Zb. Góra i nie 
jest moim celem komentowani tutaj 
gospodarki leśnej prowadzonej na 
przedmiotowym obszarze.

W.w. mapa wskazuje tylko 
cięcia planowane i  wykonywane 
w  2023 r. natomiast szerokiemu 
odbiorcy, do którego adresuje Pan 
artykuł, nieco przecież interwen-
cyjny wobec „alarmujących wie-

ści”, należałaby się w sposób oczy-
wisty kompleksowa informacja, 
dotycząca także wykonanych już 
na przełomie 22/23 cięć, tak trze-
bieży, jak zrębu zupełnego, a także 
cięć związanych z  budową drogi 
pożarowej do Czarnego Stawu.

Zaistniała sytuacja, w  której 
potencjalni inicjatorzy „alarmu-
jących wieści” i  pozagospodarczy 
użytkownicy lasów mogą czuć się 
zwodzeni poprzez prezentowanie 
na forum publicznym niepełnych 
informacji, co może być uznane za 
tendencyjne i  jako takie przeciw 
skuteczne w  tworzeniu dobrego 
wizerunku Lasów, jednych i  dru-
gich. Przypuszczam, że Artykuł 
został napisany na zlecenie, a  nie 

z  potrzeby ustosunkowania się do 
znanego z autopsji stanu rzeczy.

Przy okazji załączam serdecz-
ne pozdrowienia dla Leśników, 
zarówno z N-ctwa Celestynów, jak 
Lasów Miejskich.

Z uszanowaniem,
Kazimierz Borkowski

Szanowny Panie,
dziękuję za podzielenie się 

wrażeniami i  refleksjami po prze-
czytaniu mojego - mam nadzieje, 
że i innych tekstów. Bardzo cenimy 
sobie kontakty z odbiorcami, bo to 
pozwala na trafniejsze dobieranie 
układu i treści.

Cieszę się szczególnie, bo 
mimo, iż w  każdym numerze za-
mieszczane są artykuły o  „leśnej 
tematyce” to niewiele jest reakcji 
na treści tam zamieszczane.

Prawdopodobnie na Pana 
wrażenie złożyło się kilka oko-
liczności. Tekst o  trzebieżach ma 
przystępnym językiem wyjaśniać 
konkretny fragment zasad gospo-
darki leśnej. Wstęp i reszta tego ar-
tykułu jest - w moim przekonaniu 
- ponadczasowa i nie ma związku 
z  aktualnymi działaniami w  lesie 
i  na drodze do Czarnego Stawu. 
Skąd więc przypuszczenie, że jest 
napisany na zlecenie? 

Następna strona z  mapą jest 
lakonicznym komunikatem o  za-
biegach planowanych przez LM 
i LP na ten rok. Podobny komuni-
kat, ale o planach na 2022 rok dru-
kowaliśmy w 48 numerze z lutego 
ub.r. Tam też m.in. była informacja 
o rębni przy skrzyżowaniu Patrio-
tów/Wolęcińska. Gazeta jest z  de-
finicji miesięcznikiem. Biorąc pod 

uwagę czas na przygotowanie wy-
dania, druk oraz dystrybucję, nie 
możemy w  papierowym wydaniu 
komentować bieżących tematów 
tak jak ten, który wziął Pan pewnie 
pod uwagę sugerując, że zwodzi-
my naszych czytelników i unikamy 
„gorących tematów”. 

Aktualne sprawy staramy się 
sygnalizować w  naszych mediach 
społecznościowych. Dla przykła-
du, 24 stycznia na profilu FB Gaze-
ty zamieściliśmy wpis o rębni.

Dziękujemy za uwagi. Pozdro-
wienia przekażemy. Zachęcamy do 
lektury kolejnych wydań. Wszyst-
kie wcześniejsze numery znajdzie 
Pan http://gazetawawerska.pl/nu-
mery-archiwalne/ 

Z poważaniem,
Andrzej Tomaszczyk

częścią była wówczas Czarnogó-
ra). Uczył WF. 

Zdarzały się również kariery 
pedagogiczne przerwane niezwy-
kłymi zdarzeniami, jak to, o któ-
rym dalej opowiadam. 

Był rok 1975. Sympatyczny, 
drobny student dorabiał ucząc 
PO (przysposobienia obronne-
go). Został dodatkowo wycho-
wawcą klasy samych dziewcząt. 
Pierwszego dnia wiosny, w  sło-
neczny, ciepły dzień cała ta klasa 
ruszyła na wagary akurat przed 
lekcją ze studentem. Na podłodze 
szkolnego korytarza, w  drzwiach 
zewnętrznych, na chodnikach 
wzdłuż budynku szkoły i interna-
tu dziewczęta pozostawiły kredo-
we, czerwone strzałki i wskazów-
ki. „Tu idziemy”. „Już niedaleko”. 
„Zaraz się spotkamy”. Kredowy 
szlak kończył się dwieście me-
trów dalej - na masywnej bramie 
willi przy ulicy Zorzy. Na bramie 
rzucał się w oczy czerwony napis 
kredą: ”Tu jesteśmy. Pukać umó-
wionym kodem. Zazdrości nam 
psor znajomości?”.

W tej willi mieszkał wtedy ge-
nerał dywizji, były minister gór-
nictwa, działacz komunistyczny, 
wówczas zajmujący stanowisko 
prezesa Rady Ministrów – Piotr 
Jaroszewicz. W  tej willi został 
w  1992 roku zamordowany wraz 
z  żoną. Lecz w  chwili, gdy nasze 
dziewczęta mazały kredą bramę, 
był jednym z  najważniejszych 
funkcjonariuszy PRL. Nic dziwne-
go więc, że po 20 minutach Służ-
ba Bezpieczeństwa była w  szkole 
i… numer kilkunastu nastolatek 
zakończył belferską karierę stu-
denta. Ktoś musiał odpowiedzieć,  
a on był pod ręką…

Piotr Świątecki
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Tragedia na torach 
W  dniu 14.02 doszło do ko-

lejnego w  ciągu ostatnich kilku 
miesięcy śmiertelnego potrącenia 
człowieka przez pociąg jadący na 
linii Otwock-Warszawa. W  godzi-
nach wieczornych pomiędzy stacją 
Warszawa - Radość a  Warszawa 
- Miedzeszyn pociąg Kolei Mazo-
wieckich śmiertelnie potrącił czło-
wieka znajdującego się na torowi-
sku. Potrącona osoba przechodziła 
przez torowisko w  miejscu niedo-
zwolonym. To już kolejny tego ro-
dzaju wypadek na terenie naszej 
dzielnicy. Strażacy apelują o zacho-
wanie szczególnej ostrożności pod-
czas przechodzenia przez torowisko 
oraz unikania tak zwanych „dzikich 
przejść” w  miejscach niedozwolo-
nych. Przypominamy podstawowe 

Strażackie szkolenia
Początek nowego roku obfituje 

w  liczne szkolenia i  kursy organi-
zowane przez Komendę Miejską 
PSP w  Warszawie. W  lutym stra-
żacy z  OSP Radość uczestniczyli 
w kursie z zakresu współdziałania 
z  Lotniczym Pogotowiem Ratow-
niczym. Kurs ten miał na celu przy-
gotowanie strażaków do współ-
pracy i  pomocy przy lądowaniu 
w bezpiecznym miejscu zespołowi 
Lotniczego Pogotowia Ratunkowe-
go. Główne tematy szkolenia to: 

 ■ dysponowanie LPR. Łączność 
radiowa ze śmigłowcem;

 ■ ogólne zasady bezpieczeństwa 
przy współpracy ze śmigłow-
cem;

 ■ zasady wyboru miejsca do lą-
dowania. Przyjmowanie śmi-
głowca na lądowisku.
Ponadto strażacy z  OSP Ra-

dość posiadający dłuższy czas 
służby w  jednostce wzięli udział 
w szkoleniu dowódców OSP. Głów-
nym celem szkolenia jest przygo-
towanie członków Ochotniczych 
Straży Pożarnych do kierowania 
działaniami ratowniczymi na po-
ziomie interwencyjnym z umiejęt-
nością dokonywania oceny sytuacji 
i  podejmowania decyzji w  działa-
niach ratowniczych oraz prowa-
dzenia szkoleń kształcących nawy-
ki i umiejętności w OSP. Szkolenie 
skupia się na zagadnieniach doty-

Z NOTESU STRAŻAKÓW. 

zasady bezpiecznego przemieszcza-
nia się przez tory kolejowe: 
1. Nigdy nie przemieszczaj się 

przez tory kolejowe gdy widzisz, 
że świecą się czerwone sygnały 
świetlne i szlaban jest opuszczo-
ny lub jest w  trakcie opadania. 
Nie ignorujemy tego, nawet jeśli 
wydaje się, że do przejazdu nie 
zbliża się żaden pociąg.

2. Zachowaj pełną koncentrację, 
nie używaj podczas przecho-
dzenia przez tory telefonu ko-
mórkowego. Jeśli widoczność 
jest w jakikolwiek sposób ogra-
niczona, na przykład przez mgłę 
czy padający deszcz na przejeź-
dzie kolejowym należy zacho-
wać maksymalną koncentrację.

3. Aż 98% wypadków na prze-
jazdach kolejowych powodują 
kierowcy samochodów. Jako 
kierowca nie dopuszczaj do sy-
tuacji, w której trzeba zatrzymać 
pojazd na samym środku prze-
jazdu kolejowego. Jeśli z  góry 
wiadomo, że nie będzie można 
go od razu opuścić, nawet nie 
podejmujemy próby wjazdu – 
zatrzymujemy się przed przejaz-
dem w  bezpiecznej odległości 
od torowiska. 

czących kierowania działaniami 
gaśniczymi, organizacją łączności 
i  współdziałania z  innymi służba-
mi oraz sporządzania dokumenta-
cji z działań ratowniczych. 

Strażacy wrócili z Turcji 
16 lutego 2023 roku w godzi-

nach popołudniowych strażacy 
z ciężkiej grupy poszukiwawczo – 
ratowniczej biorący udział w dzia-
łaniach ratowniczych po trzęsieniu 
ziemi w  Turcji powrócili do swo-
jej macierzystej jednostki JRG 15 
w Warszawie. Polscy strażacy spod 
gruzów w Turcji uratowali 12 osób, 
pracowali ponad tydzień. Wśród 
76 polskich strażaków, którzy wzię-

li udział w  tej misji, było również 
17 warszawskich strażaków, któ-
rym towarzyszył pies poszukiwaw-
czy „Ruki”. Jednostka Ratowniczo-
-Gaśnicza nr 15 znajdująca się na 
Targówku jest jednostką specja-
lizującą się w  działaniach poszu-
kiwawczo-ratowniczych. Posiada 
specjalnie szkolone psy tropiące 
oraz wyszkolonych przewodników. 
Strażacy-ratownicy z  jednostki 
często wspierają grupy ratownicze 
podczas najtrudniejszych akcji 
ratowniczo-poszukiwawczych na 
całym świecie. 

Stanisław Rybicki 
OSP Radość

STANISŁAW RYBICKI
s.rybicki@gazetawawerska.pl

RYSUNEK SATYRYCZNY

Strzeż się pociągu

Strażacy OSP Radość i goście podczas spotkania świątecznego
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Czy wawerskie zabytki to zbytki?

dużego miasta przyciągały zamoż-
niejszych warszawiaków, pisarzy, 
bohemę. Budowano wille, domy 
letniskowe, sanatoryjne. Tym spo-
sobem powstało pasmo gmin let-
niskowych z przewagą drewnianej 
zabudowy, z  charakterystycznymi 
ozdobnymi, koronkowymi detala-
mi – dzisiaj nazywamy je „świder-
majerami”. 

Specyficzny charakter za-
budowy tzw. linii otwockiej - 
dzisiejszych wawerskich osied-
li Anin, Międzylesie, Radość, 
Miedzeszyn Falenica i  dalej po-
przez gminy Michalin, Józefów 
aż do Otwocka - kształtował się 
od końca XIX wieku. Znakomite 
warunki klimatyczne, sosnowe 
lasy i piaszczyste wydmy, bliskość 

Mamy ich jeszcze trochę w na-
szej dzielnicy. W 2012 r. do Gmin-
nej Ewidencji Zabytków wpisano 
ponad 80 drewnianych budynków. 
Samo wpisanie do tej ewidencji 
niewiele znaczy, zabrania jedynie 
ich rozbiórki. Znikają w zatrważa-
jącym tempie, zaniedbane, niere-
montowane – często kończą jako 
sterta spalonych desek. Przy nie-

dostatku funduszy na kosztowne 
remonty (niezależnie od statusu 
właścicielskiego tych domów, wie-
le z  nich to mieszkania komunal-
ne) i przy nikłym zainteresowaniu 
zarządzających naszą dzielnicą 
utrzymaniem tych pięknych za-
bytkowych budynków przy życiu 
– pożar załatwia temat ….

W  Józefowie i  Otwocku 
wspólnym wysiłkiem prywatnych 
właścicieli i  zarządzających mia-
stami zrobiono to co niewykonal-
ne w naszej dzielnicy - uratowano 
wiele drewnianych „świderma-
jerów”, nawet duży kompleks sa-
natoryjny Gurewicza, który po 
wspaniałej renowacji ubiega się 
o europejską nagrodę u dziedzinie 
renowacji zabytków.

W  Gazecie Wawerskiej archi-
tekt Piotr Grzegorczyk od lutego 
2018 r. opowiada nam (czasem 
także rysując i  malując) o  kolej-
nych jeszcze istniejących perełkach 
wawerskiej drewnianej zabudowy 
(niektóre z nich zdążyły w między-
czasie spłonąć…). 

Warto przejrzeć archiwalne 
numery gazety, poznać te opowie-
ści, poczuć magię pięknych ry-
sunków i  akwarel i  wybrać się na 
spacer aby zobaczyć te koronki wy-
cinane w drewnie zdobiące ganki, 
tarasy, okiennice. 

Są też w  naszych osiedlach 
piękne, pochodzące często z prze-
łomu XIX i  XX wieku wille mu-
rowane lub drewniano - muro-
wane. Przyciągają nasz wzrok gdy 
są wyremontowane i  zadbane, ale 
także gdy ich ściany pokrywa li-
szaj zmurszałych tynków, okna 
wypełnia dykta i straszą oberwane 
rynny. Podobnie jak „świderma-
jery” - nawet te wpisane na listę 
zabytków niszczeją i  znikają. Bez 
zainteresowania i  finansowego 
wsparcia lokalnego samorządu 
wielu prywatnych właścicieli nie 
jest w stanie sprostać kosztownym 
remontom, podobnie jak niewy-
posażone w odpowiednie fundusze 
i  wykształcone kadry dzielnicowe 
Zakłady Gospodarki Nierucho-
mościami administrujące budyn-
kami komunalnymi. 

Jednym z  budynków z  tej 
grupy jest neorenesansowa „Willa 
Bajka” walcząca dzisiaj o przeżycie 
w Falenicy przy ul. Lokalnej 57/59. 
Zbudowana ok. 1900 r. Począt-
kowo była własnością prywatną, 
jeszcze przed II wojną podarowa-
na została Zakonowi Karmelitów 
Bosych. Przetrwała bez szkody 

obydwie wojny XX wieku, lecz 
po II wojnie światowej przeszła 
wieloletni proces okrutnej dewa-
stacji jako budynek komunalny. 
4 czerwca 1991 r. została wpisa-
na do Rejestru Zabytków pod nr 
1488-A. Chwilę potem - została 
przekazana przedwojennemu 
właścicielowi czyli Zakonowi 
Karmelitów Bosych. W  latach 
2014-2016 dzięki dotacji 215.000 
zł z  Urzędu Miasta, wykonano 
niezbędną dokumentację i  prze-
prowadzono pierwsze prace re-
montowe, wzmocniono funda-
menty, stropy, więźbę dachową.

Po kilkuletniej przerwie 
w  pracach remontowych w  2020 
r. miasto udzieliło kolejnej dota-
cji w kwocie 200.000 zł, wykona-
no blaszane pokrycie dachu i re-
mont lukarn i iglicy z blaszanym 
hełmem. Wykonane dotąd prace 
remontowe na pewno powstrzy-
mały destrukcję budynku lecz 
jego dzisiejszy stan jest jeszcze 
bardzo daleki od tego, by można 
z optymizmem oczekiwać ich fi-
nału. 

Ten niewątpliwie oryginalny, 
wartościowy architektonicznie 
i historycznie budynek od czerw-
ca 2022 r. ogłaszany jest do sprze-
daży. Nie udało mi się ustalić czy 
znalazł nabywcę. Mamy luty 2023 
r., prace znowu wyraźnie stanęły, 
wyblakły napis informujący iż re-
mont dotuje Urząd Miasta War-
szawy wygląda tak samo marnie 
jak sama willa. Oby dalsze losy 
przywracania jego świetności 
były dla niego łaskawe, a  nam 
pozwoliły ucieszyć oczy uratowa-
nym, pięknym zabytkiem i uwie-
rzyć, że w  Wawrze można zoba-
czyć coś innego niż zabudowę 
„łanową”.

Najmniej pozostało nam 
w Wawrze zabytkowych obiektów 
poprzemysłowych. Elektrownia 
Falenica przy ul. Gruntowej 2 /
róg Patriotów powstała w  1929 
r. jako elektrownia gminna za-
opatrująca w  energię elektrycz-
ną gminę Falenica – letnisko. 
W  2008 roku budynek został 
wpisany do Gminnej Ewidencji 
Zabytków, a  10 lat później, 26 
lipca 2018 r., dzięki staraniom 
Falenickiego Towarzystwa Kul-
turalnego i ogromnemu wsparciu 
mieszkańców (zebrano 960 pod-
pisów), Falenicka Elektrownia 
została wpisana pod nr. A-1451 
do Rejestru Zabytków prowa-
dzonego przez Mazowieckiego 
Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków. 

Elektrownia Falenica, po 
wojnie przemianowana na STO-
EN (Stołeczny Zakład Energe-

Elektrownia Falenica, ul. Gruntowa 2

Willa Bajka na ul. Lokalnej 57/59 w Falenicy.
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tyczny), pracowała jako element 
energetycznego zaopatrzenia 
Warszawy i  okolic. W  grudniu 
2002 r. STOEN (a wraz z nim na-
sza elektrownia) zostały sprze-
dane niemieckiej spółce RWE, 
która zajmowała się dystrybucją 
energii w centralnych i północ-
nych landach Niemiec. Nastąpi-
ły kolejne zmiany nazw i zmiany 
właścicielskie. W  2007 r. spółki 
Grupy RWE Polska podzielono 
na RWE STOEN i RWE STOEN 
Operator. W 2016 r. zmieniono 
nazwę i  część akcjonariatu na 
Innogy Polska SA i Innogy STO-
EN Operator. W grudniu 2021 r. 
niemiecka spółka RWE i Innogy 
Polska SA zostały przejęte przez 
powstały z  połączenia niemie-
ckich spółek VEBA i  VIAG 
międzynarodowy koncern ener-
getyczny zajmujący się m.in. 
dystrybucją energii elektrycznej 
w Niemczech, 10 krajach Euro-
py i w Warszawie. Energetyczne 
zaopatrzenie Warszawy stało 
się małym, bo zaledwie 1,23% 
fragmentem ogromnego tortu. 
Koncern EON posiada w Euro-
pie sieć dystrybucji energii elek-
trycznej o  długości 1  300  000 
km, z tego w Warszawie 16 500 
km. Przedstawiając powyż-

sze dane o  właścicielu falenickiej 
Elektrowni chcę zobrazować jak 
w ciągu kilku lat sieć energetyczna 
wielkiego, prawie półtoramilio-
nowego miasta stała się malutkim 
elementem wielkiego, niemie-
ckiego, a  właściwie międzynaro-
dowego koncernu. Czy możemy 
oczekiwać, że ten właściciel zadba 
o  nasz zabytkowy budynek? Wia-
domo, że nie. Budynek Elektrowni 
od kilku lat nie pełni już żadnej 
roli w strukturze dystrybucji ener-
gii i  gwałtownie niszczeje. Jesz-
cze na zdjęciach z  2008 r. widać 
przyzwoicie wyglądający budynek 
o  ciekawej architekturze, pięknie 
porośnięty dzikim winem. Dzisiaj 
widać daleko posuniętą destrukcję, 
nieremontowany od wybudowania 
w  1929 r., biedny i  zdewastowany 
czeka na lepsze czasy i zaintereso-
wanie lokalnego samorządu. Jest 
szansa na odzyskanie tego budyn-
ku od niemieckiego właściciela i, 
po wyremontowaniu, przekazanie 
na kulturalne potrzeby naszej za-
niedbanej w tej dziedzinie dzielni-
cy. Po wpisaniu w 2018 r. budynku 
do Rejestru Zabytków spółka EON 
wykazała chęć oddania go miastu 
w  zamian za otrzymanie równo-
ważnej działki w  okolicy. Działkę 
taką za darmo spółka EON otrzy-

mała od miasta, a  zostawiła nam 
ruinę – termin opuszczenia obiek-
tu podobno już minął. 

W  styczniu tego roku lokalne 
gazety i portale internetowe poru-
szyła wiadomość, że Mazowiecki 
Wojewódzki Konserwator Zabyt-
ków po przeprowadzonej kontroli 
nakazał przeprowadzić w budynku 
dawnej Elektrowni Gminy Letni-
ska Falenica prace w  celu   zabez-
pieczenie zabytku przed istotnym 
uszkodzeniem lub jego zniszcze-
niem. Decyzja została wydana 
z rygorem natychmiastowej wyko-
nalności. Jest nadzieja, że proces 
przejęcia budynku przez miasto 
teraz ruszy, bo niemiecki właści-
ciel będzie chciał być jak najdalej 
od obowiązku nałożonego przez 
Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków. 

W Gazecie Wawerskiej z mar-
ca 2019 r. scenograf pani Ineza Bo-
dył - Plaskota opisała jak w 2016 r. 
poszukując budynku pasującego 
do „ducha” kolejnego filmu od-
kryła tajemnicze ruiny w Falenicy 
na rogu ul. Patriotów i ul. Grunto-
wej. Nie było łatwo uzyskać zgodę 
na wejście do środka. „Weszłam 
tam jak do wraku Titanica, od lat 
zamknięte, zarośnięte dzikim wi-
nem. Przy budynku przylegające 

czony został przez lokalną spo-
łeczność nie będzie nadal nisz-
czał? Czy uda się zmusić władze 
dzielnicy do przeprowadzenia 
profesjonalnej renowacji obiek-
tu i  utworzenia w  tym miejscu 
wymarzonego obiektu służącego 
kulturze?

Czas na odpowiedź na pyta-
nie zawarte w tytule „Czy wawer-
skie zabytki to zbytki?”

Czy ratowanie ich to zbędne 
i  drogie działanie, zbytek właś-
nie? Może są pilniejsze potrzeby? 
Odpowiedź jest tylko jedna. Kul-
tura to nie zbytek. Walka o  za-
chowanie historycznego dorobku 
kulturalnego, a  takim są obiek-
ty o  walorach artystycznych to 
nie zbytek. Potrzeba obcowania 
z  kulturą to nie zbytek. Oczeki-
wanie aby w 70-tysięcznej dziel-
nicy można było zorganizować 
koncerty czy wystawy w  pięk-
nym, profesjonalnie urządzonym 
wnętrzu to nie zbytek. Ratowanie 
zabytków to nie zbytek! 

Ten spacer po dwóch wawer-
skich niszczejących obiektach, 
wspomnienie o  świdermaje-
rach - to tylko dotknięcie tema-
tu naszych lokalnych zabytków. 
Mamy przecież jeszcze budynki 
sakralne, kapliczki. Mamy cały 
kompleks budynków kolejowych 
linii otwockiej w tym zespół sta-
cji Falenica, którego los będzie się 
rozstrzygał wkrótce w  związku 
z  kompleksową przebudową to-
rów. Jako Stowarzyszenie Razem 
dla Wawra i  Gazeta Wawerska 
będziemy zdobywać informa-
cje o  działaniach PKP i  Urzędu 
Miasta oraz Urzędu Dzielnicy 
w sferze planów co do losów tych 
zabytkowych obiektów kolejo-
wych. Ratowanie zabytków to nie 
zbytek!

Anna Miara

jakieś dwa mieszkanka, chyba ko-
munalne. Piękne, ogromne okna, 
magiczne wnętrze. Cisza. Spokój. 
I  tak sobie pomyślałam – jakie 
piękne miejsce na koncerty, może 
bibliotekę, klub, restaurację, gale-
rię…”

W  jednym z  internetowych 
portali znalazłam też taki wpis 
kogoś, kto widział wnętrze Elek-
trowni: ”jakie piękne miejsce na 
koncerty, może bibliotekę, klub, 
restaurację, galerię…” to samo po-
myślałem kiedy kilka lat temu uda-
ło mi się po raz pierwszy zajrzeć 
do wnętrza tego arcyciekawego bu-
dynku. A może nie tyle do wnętrza 
co przejrzałem go na wylot – zoba-
czyłem, że główna część to wysoka 
hala. Śniły mi się potem projekty, 
realizacje, koncert na otwarcie, 
składaną widownię umożliwiającą 
wielofunkcyjne zastosowanie sali. 
Zakochałem się w  tym budynku, 
ale co ja mogę…”

Pozostaje pytanie czy i w jakim 
tempie odzyskanym budynkiem 
zajmie się miasto lub dzielnica. 
Czy znajdą się pilnie środki na jego 
zabezpieczenie? Czy interesujący 
obiekt o  wartościach architekto-
nicznych, głównej sali o wysokości 
ok 11m i  powierzchni użytkowej 
ok. 1000m2, którego zwrot wywal-
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