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Drodzy Mieszkańcy,
Kilka miesięcy temu nasze dotychczasowe życie
zmieniło się diametralnie z powodu epidemii koronawirusa. Po pierwszym lockdown’ie na wiosnę,
gdy zostały zamknięte mi.n. szkoły, restauracje,
instytucje kultury oraz wiele punktów z szerokiej
palety usług, na kilka tygodni powróciliśmy do
względnej „normalności”. W tak trudnym czasie
doceniamy to, co do tej pory było dla nas oczywistością – możliwość spotkań z przyjaciółmi,
wyjście do kina czy teatru,
pójście do siłowni czy na
basen… Obecnie mamy
drugą falę zachorowań na
koronawirusa – znacznie większą niż poprzednia. Cały kraj znalazł się
w czerwonej strefie,
a rząd wprowadził nowe
obostrzenia, do których
musimy się dostosować,
aby zatrzymać rozprzestrzenianie się wirusa.
W trosce o naszych
mieszkańców i pracowników stale monitorujemy
ograniczenia i zalecenia
wprowadzane przez Radę
Ministrów. Stosujemy się do nich oraz do zaleceń
Prezydenta m.st. Warszawy, a także Głównego
Inspektoratu Sanitarnego i na bieżąco informujemy o nich Państwa na naszej stronie internetowej
oraz profilu Dzielnicy Bemowo na Facebooku.
Od miesięcy czynimy starania, aby przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się wirusa, dlatego
przeorganizowaliśmy pracę Urzędu Dzielnicy
Bemowo oraz mieszczących się w naszym budynku delegatur Biura Administracji i Spraw Obywatelskich. Zdajemy sobie jednak sprawę z tego,
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że konieczność wprowadzenia ograniczeń w postaci umawiania się telefonicznie lub rejestracji
wizyty online do delegatur (w sprawie m.in. wyrobienia dowodów osobistych czy rejestracji pojazdów), przysparza najwięcej trudności naszym
mieszkańcom. Dlatego od 2 listopada br. będzie
uruchomiony w przedsionku wejścia do ratusza,
od strony parkingu, kolejkomat Q matic jako uzupełnienie rezerwacji wizyt online.
Grupą szczególnie narażoną na konsekwencje
zarażenia koronawirusem są seniorzy, dlatego realizujemy szereg działań
w trosce o nich. Powołany w kwietniu br. Dzielnicowy Zespół Wsparcia „Warszawa wspiera
– Bemowo”, ponownie
zintensyfikował działania. Wznowiliśmy także akcję szycia maseczek
wraz z animatorem z Bemowskiego Klubu Seniora.
Kolejny raz przenieśliśmy wiele wydarzeń,
warsztatów i wykładów
do internetu. Mamy dla
Państwa szeroką ofertę
zajęć, w których możecie uczestniczyć online.
Szczegółowe informacje odnośnie na ten temat
znajdziecie Państwo w niniejszym numerze Twojego Bemowa oraz na stronie internetowej urzędu
i profilu Dzielnicy Bemowo na Facebooku.
Proszę Państwa – dbajcie o siebie! I pamiętajmy, aby zatrzymać epidemię wszyscy musimy stosować się do zaleceń.
Życzę zdrowia i zapraszam do lektury
Urszula Kierzkowska
Burmistrz Dzielnicy Bemowo

UMOWY NA WAŻNE INWESTYCJE PODPISANE
Podpisaliśmy dzisiaj dwie umowy na ważne inwestycje: rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 341 przy
ul. Oławskiej 3 oraz przygotowanie projektu i Programu
Funkcjonalno-Użytkowego zespołu szkolno–przedszkolnego na Chrzanowie!
► Opracowaniem kompleksowej dokumentacji
projektowej i budową na jej podstawie nowego budynku oświatowego dla oddziałów wczesno-szkolnych
z częścią przedszkolną wraz z zewnętrznymi terenami
sportowymi i placami zabaw oraz niezbędnym zagospodarowaniem terenu i odpowiednią infrastrukturą
techniczną, na terenie istniejącej Szkoły Podstawowej
nr 341 przy ul. Oławskiej 3 zajmie się GRUPA EKOENERGIA
Sp. Z o.o. Termin realizacji to 530 dni kalendarzowych od
zawarcia umowy. W związku z powyższym wykonawca ma
czas na wykonanie prac do 11.04.2022 r.

Burmistrz Dzielnicy Bemowo Urszula Kierzkowska i jej zastępca Piotr Kobierski
oraz przedstawiciel GRUPY EKOENERGIA

Burmistrz Dzielnicy Bemowo Urszula Kierzkowska i jej zastępca Piotr Kobierski
oraz przedstawiciele Przedsiębiorstwa Projektowo-Budowlanego EKOBUD

► Natomiast Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane „EKOBUD s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek”
wykona kompleksowe opracowanie dokumentacji
projektowo – kosztorysowej na budowę szkoły podstawowej (część I) oraz opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na zaprojektowanie i budowę
pięciooddziałowego przedszkola (część II) – w ramach
zamierzenia inwestycyjnego „Budowa zespołu szkolno–
przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów”
Termin realizacji do 15.12.2021 r.
WID

KOLEJNY TUNEL METRA WYDRĄŻONY!

15 października w nocy tarcza Krystyna pokonała 860 metrów i przebiła się ze stacji Powstańców Śląskich na Ulrychów. Tym samym został ukończony tunel metra pomiędzy Bemowem i Wolą. Łącznie na odcinku zachodnim „Krysia”
wydrążyła 997 metrów tunelu!
WPK
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POLA NADZIEI NA BEMOWIE
22 października w Parku Górczewska zostało posadzonych 2 tys. żonkili w ramach wsparcia akcji Hospicjum Domowego – Pola Nadziei. To międzynarodowa
akcja mająca na celu rozpowszechnianie idei opieki hospicyjnej w społeczeństwie oraz pomoc w pozyskiwaniu
potrzebnych funduszy. Jej symbolem jest żonkil – kwiat
nadziei. Pola Nadziei to pola żonkili, których cebulki są
sadzone jesienią, dając impuls do rozpoczęcia różnorodnych akcji promocji opieki hospicyjnej.
Hospicjum terytorialnie obejmuje również Bemowo
i opiekuje się naszymi chorymi mieszkańcami. Średnio to
około 100 pacjentów rocznie.
Pola Nadziei to oczywiście jeden z elementów wsparcia i zalążek do tego, aby mówić o pracy hospicjum.
W akcji sadzenia żonkili wzięli udział Zastępcy
Burmistrza Dzielnicy Bemowo – Mariusz Wajszczak, Piotr
Kobierski i Jakub Gręziak.
Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną
nie wzięły w niej udziału m.in. dzieci i młodzież, jednak
szczególnie teraz nie można pomijać tak istotnych tematów. Trzeba przypominać, jak bardzo potrzebne i ważne
jest działanie hospicjum oraz propagować ideę wolontariatu wśród mieszkańców.
Więcej o pracy hospicjum pisaliśmy na str. 4 w poprzednim numerze Twojego Bemowa.
WPK

Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Bemowo Mariusz Wajszczak, Piotr Kobierski i Jakub Gręziak
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AKADEMIA BEMOWSKIEGO SENIORA

Burmistrz Dzielnicy Bemowo Urszula Kierzkowska z Posłem na Sejm RP Maciejem Laskiem

W ramach Akademii Bemowskiego Seniora w październiku spotkaliśmy się aż 5 razy!
Zapraszamy na kanał YouTube Dzielnicy Bemowo,
na którym znajdują się transmisje wykładów naszych
znakomitych gości:
– Jacek Kurowski, „Wielcy sportowcy przed kamerami”, dziennikarz opowiadał m.in. o Robercie Lewandowskim i Zbigniewie Bońku
– Dr Maciej Lasek, „Czy należy bać się latania, czyli
historia wypadków lotniczych od Ikara i Dedala”
– Piotr Kociszewski, „Kultura Wschodu i Zachodu –
Polska jako »tygiel – miejsce spotkania kultur« wczoraj
i dziś”
– Adrian Pogorzelski, „Magia Podlasia”!
7 października w Amfiteatrze Bemowo odbył się koncert Felicjana Andrzejczaka, który zaśpiewał dla nas znakomite, kultowe utwory, m.in. „Jolka, Jolka pamiętasz”,
„Noc komety” i „Nowa wieża Babel”. Zachęcamy do
obejrzenia pełnego koncertu.
WSZ
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Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo Mariusz Wajszczak
oraz dziennikarz sportowy Jacek Kurowski

PIERWSZY OŚRODEK WSPARCIA
DLA SENIORÓW NA BEMOWIE
JUŻ W PRZYSZŁYM ROKU

Projekt aranżacji: Pracownia Projektowa „Artyści & Architekci”

Ruszyły prace remontowo – budowlane przy ul. Lazurowej 14 w celu uruchomienia w 2021 roku pierwszej
placówki wsparcia dziennego dedykowanej w całości
osobom starszym. Placówka kompleksowo zabezpieczać
będzie potrzeby najstarszych mieszkańców Bemowa
w zakresie m.in. aktywizacji, integracji, terapii, rehabilitacji, ale przede wszystkim zaspokajać będzie niezbędne
potrzeby życiowe.
W ramach Ośrodka Wsparcia dla Seniorów powstaną:
► Dzienny Dom czyli ośmiogodzinna opieka nad
osobami starszymi, w systemie tygodniowym (od poniedziałku do piątku). Ze wsparcia korzystać będzie
docelowo grupa 40 seniorów. Oprócz przeróżnych zajęć usprawniających, integrujących czy aktywizujących
w ośrodku będzie można zjeść trzy posiłki: śniadanie,
II śniadanie oraz dwudaniowy obiad.
► Kluby Seniora, które działać będą od poniedziałku do czwartku w godzinach popołudniowych.
Ze spotkań klubowych korzystać będzie grupa
ok. 120 seniorów.
► Akademia Seniora „Z Pasją”, w sekcjach tematycznych rozwijać będzie zainteresowania i zdolności
artystyczne seniorów – funkcjonować będzie w piątki
w godzinach popołudniowych. Zajęcia w akademii skierowane będą do wszystkich artystów – amatorów w wieku emerytalnym.
W 2021 roku uruchomiony zostanie I etap inwestycji.
Na blisko 330 m² powstaną sale do prowadzenia zajęć
i warsztatów, sala komputerowa, jadalnia wraz z zaple-
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czem kuchennym, pomieszczenia biurowo – socjalne
oraz higieniczno-sanitarne. Docelowo metraż ośrodka
wyniesie blisko 500 m² i poszerzy się w drugim etapie
o salę świetlicową, salę do zajęć ruchowych i rehabilitacyjnych oraz o teren rekreacyjny (ogród), który powstanie na potrzeby placówki (ok. 200 m²).
Zadania ośrodka realizować będzie wykwalifikowana kadra pracownicza, m.in.: terapeuci, konsultanci,
psycholog, fizjoterapeuta, pracownik socjalny, pracownicy kuchni.
Ośrodek wyposażony zostanie w meble i najnowocześniejszy sprzęt spełniający wysokie standardy (w opracowaniu jest projekt aranżacji wnętrz).
Ośrodek Wsparcia dla Seniorów funkcjonować będzie
w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy
Bemowo.
Drodzy Seniorzy! Nowe Miejsce Przyjazne Seniorom
już wkrótce będzie do Waszej dyspozycji.
OPS

Projekt aranżacji: Pracownia Projektowa „Artyści & Architekci”

Z KLUBEM BEMOWSKIEGO SENIORA
SZYJEMY MASECZKI DLA SENIORÓW!
Maseczki są bawełniane, wielokrotnego użytku z kieszonką na filtr. W zestawie są 3 jednorazowe filtry, przygotowywane są przez animatora, Klubem Bemowskiego
Seniora we współpracy z Dzielnicą Bemowo.
Kolejne partie będą przekazywane na bieżąco.
Ze względu na bezpieczeństwo, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa, nie ma możliwości
odbioru osobistego maseczek w urzędzie czy w naszych
placówkach.
Maseczki dostarczają do skrzynek pocztowych wolontariusze programu „Warszawa wspiera seniorów
z Bemowa”.
Zapotrzebowanie na maseczki seniorzy mogą zgłaszać pod numerami telefonów:
► Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy
Bemowo, 22 487 13 00
► Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej dla
Dzielnicy, 22 443 75 80, 22 443 75 89.
WSZ
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DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
– Wszyscy Państwo nie szczędzicie trudu i poświęcenia w przygotowanie najmłodszych mieszkańców naszej
dzielnicy do dalszej drogi życiowej, dalszej edukacji, do
udanego startu w dorosłą przyszłość. Podjęliście Państwo niełatwy trud wychowania kolejnych pokoleń,
wykazując się przy tym ogromną odwagą, mądrością,
a także troską o dalsze, nieznane losy swoich podopiecznych – dziękowała nauczycielom Urszula Kierzkowska
Burmistrz Dzielnicy Bemowo. – Musicie znaleźć sposób,
aby zainteresować uczniów przedmiotem, dobrać odpowiednie metody pracy, motywować i wspierać na
wszystkich etapach edukacji. W skomputeryzowanym
świecie młodzieży, pełnym bodźców zewnętrznych takie działania nie są łatwe. Dlatego tak istotną rolą jest
dziś zachęcenie młodego człowieka do rozwijania zainteresowań, przezwyciężania trudności oraz budowania
właściwych relacji i postaw społecznych – dodała Kierzkowska.

Urszula Kierzkowska Burmistrz Dzielnicy Bemowo
oraz jej zastępca Piotr Kobierski

Z okazji obchodów Dnia Edukacji Narodowej Urszula
Kierzkowska, Burmistrz Dzielnicy Bemowo wspólnie ze
swoim zastępcą Piotrem Kobierskim podziękowali oraz
złożyli gratulacje wszystkim dyrektorom, nauczycielom,
pedagogom i pracownikom. Ze względu na epidemię tegoroczne obchody Dnia Nauczyciela odbyły się online.
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Uroczystość była okazją do nagrodzenia wyróżniających się w dziedzinie edukacji. Wybranym dyrektorom
oraz nauczycielom bemowskich szkół i placówek oświatowych przyznane zostały nagrody: Mazowieckiego
Kuratora Oświaty, Prezydenta m. st. Warszawy i Burmistrza Dzielnicy Bemowo. Jednocześnie w każdej szkole
i placówce dyrektor dowartościował szczególnie zaangażowanych pracowników swoimi nagrodami.
WOW

VI FESTIWAL PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ
„ZAPYTAJ O POLSKĘ” – ONLINE
Kiedy w ubiegłym roku słuchaliśmy wzruszających
wykonań laureatów V Festiwalu Piosenki Patriotycznej
„ZAPYTAJ O POLSKĘ”, na deskach sceny w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana
Pawła II, nie sądziliśmy, że kolejna edycja festiwalu będzie realizowana w zupełnie innej rzeczywistości.
Wspominamy!
Ubiegłoroczny Koncert Galowy Festiwalu był dedykowany Panu Witoldowi Kruczkowi – Abuładze ps. „Kruk”,
reprezentantowi „Pokolenia Kolumbów”, walczącego na
barykadach stolicy w czasie Powstania Warszawskiego.
Gość specjalny otrzymał owacje na stojąco od licznie
zgromadzonej publiczności festiwalowej. Koncert Galowy uświetnili swoją obecnością przedstawiciele wielu
ważnych instytucji i organizacji. Wśród gości Festiwalu
znaleźli się między innymi przedstawiciele Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, Wojskowej Akademii
Technicznej, Muzeum Powstania Warszawskiego, Parafii pw. Św. Łukasza Ewangelisty, Związków Zawodowych
oraz wielu instytucji lokalnych. Tegoroczny Festiwal uzyskał honorowy patronat Mazowieckiej Kurator Oświaty
i Wychowania Aurelii Michałowskiej, Instytutu Pamięci
Narodowej, Muzeum Powstania Warszawskiego oraz
Burmistrz Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy Urszuli
Kierzkowskiej. Patronat medialny Festiwalu sprawowała
TV Górczewska.

Koncert Galowy był wynikiem ciężkiej pracy jury
w składzie: Marzena Kawa, Małgorzata Szarek,
Karolina Drewnik i Zuzanna Gołąb, które z 284
uczestników reprezentujących 40 szkół z województwa mazowieckiego musiało wybrać laureatów I, II
i III miejsca w trzech kategoriach wiekowych oraz
zwycięzcę Grand Prix. Widzowie Koncertu Galowego
wysłuchali zróżnicowanego repertuaru, wiele wykonań wzruszało i porywało serca słuchaczy. Szczególnie zapadło słuchaczom w pamięć brawurowe
wykonanie laureata Grand Prix Festiwalu piosenki
pt.: „Ostatni nabój” – przejmującego utworu, oddającego hołd żołnierzom „wyklętym”.
Zapraszając rok temu na kolejną VI edycję, nie zdawaliśmy sobie sprawy, jak zmienią się warunki jej realizacji.
Spowodowany pandemią reżim sanitarny, dystans społeczny to tylko niektóre z czynników tworzących nową
rzeczywistość, w jakiej przyszło nam funkcjonować.
Mając jednak w pamięci zaangażowanie młodych artystów, organizatorzy tegorocznej edycji postanowili podjąć wyzwanie i zrealizować wydarzenie w przestrzeni
wirtualnej.
Powstał pomysł realizacji koncertu online, uchwycenia kamerą momentu, gdy serce śpiewa dla Polski.
Wierzymy, że dzięki nowoczesnej technologii uda
nam się zatrzymać w czasie piosenkę, unieść się ponad granicami, aby dotrzeć do szerokiej publiczności.
I choć przez chwilę być po prostu razem. Tegoroczny
Festiwal jest adresowany do uczniów szkół podstawowych m. st. Warszawy, województwa mazowieckiego
oraz szkół polskich funkcjonujących poza granicami
naszego kraju.
Regulamin Festiwalu i zgłoszenie są dostępne na poniższej stronie. Na zgłoszenia czekamy do 3 listopada
br. Po raz pierwszy przesłuchania konkursowe odbędą
się wirtualnie, dlatego organizatorzy proszą o przesyłanie filmów z nagraniem piosnek na adres: scenasp82@
sp82.edu.pl
Mając nadzieję na wirtualną kontynuację Festiwalu
Piosenki Patriotycznej „Zapytaj o Polskę”, oczekujemy
na zgłoszenia. Do zobaczenia na wirtualnej scenie SP 82.
Organizatorzy
VI Festiwalu Piosenki Patriotycznej
„ZAPYTAJ O POLSKĘ”
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Z ŻYCIA SP 364

Pandemia koronawirusa spowodowała, że rok szkolny
2020/2021, nie tylko w Szkole Podstawowej nr 364 im.
Konstancji Markiewicz w Warszawie, ale we wszystkich
placówkach oświatowych, różni się od poprzednich lat.
Zachowując nowe zasady bezpieczeństwa związane
z funkcjonowaniem oświaty w reżimie sanitarnym, dzięki zaangażowaniu i współpracy dyrekcji, Rady Pedagogicznej oraz pozostałych pracowników szkoły podstawowej przy ul. Andriollego, od września dzieci i młodzież
mają możliwość nie tylko na bieżąco realizować program
nauczania, ale jednocześnie uczestniczyć w różnych ciekawych działaniach i inicjatywach.
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Akcje Wolontariatu Szkolnego: zbiórka artykułów
szkolnych dla dzieci z ubogich rodzin we współpracy
z Fundacją „Świat na TAK”; zbiórka artykułów spożywczych oraz chemii gospodarczej dla Polaków mieszkających na Kresach Wschodnich oraz Weteranów
Armii Krajowej w ramach ogólnopolskiej Akcji „Rodacy – Bohaterom” we współpracy ze Stowarzyszeniem
„Odra-Niemen”; zbiórka zużytych tuszów z drukarek
atramentowych w ramach ogólnopolskiej Akcji Ekologiczno-Edukacyjnej „Tusz do paki” we współpracy z firmą „Eko-System”; zbiórka zużytych baterii we współpracy z organizacją „Asekol”, mobilizują do działań na rzecz
osób potrzebujących oraz ochrony środowiska.
Mimo licznych ograniczeń w organizacji pracy oświaty
szkoła wdraża ciekawe programy oraz projekty edukacyjne, w tym Projekt „BohaterON – włącz historię!” dla
upamiętnienia i uhonorowania uczestników Powstania
Warszawskiego, a także promocji patriotycznych postaw
oraz historii Polski XX wieku. W ramach projektu w październiku uczniowie w czasie lekcji historii oraz zajęć
edukacyjnych w świetlicy szkolnej zgłębiali swoją wiedzę historyczną. Zakończenie zajęć zostało uświetnione
stworzeniem pamiątkowego albumu z wpisami życzeń
dla Powstańców, do przygotowania którego zaproszono
nie tylko uczniów, ale również ich rodziny oraz pracowników szkoły. Ogólnopolski Program Edukacyjny „Twoje dane – Twoja sprawa” to przede wszystkim nauka
skutecznej ochrony danych osobowych, propagowanie
prawa do prywatności poprzez kształtowanie świado-

Wiele nietypowych inicjatyw świetnie urozmaicało
monotonną codzienność szkoły:
15 września Międzynarodowy Dzień Kropki – dzień
skupienia się na talentach i odkrywania w sobie nowych
pasji;
18 września Akcja „Sprzątanie świata – Polska”
– w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów tegoroczne działania miały charakter głównie stacjonarny:
pogadanki, gazetki edukacyjne, quizy, zagadki, rebusy
i sprzątanie „swojego kawałka Polski”, czyli zbieranie
śmieci na terenie szkoły;
21 września Międzynarodowy Dzień Pokoju – zajęcia
edukacyjne kształtujące wrażliwość na krzywdę innych
oraz podkreślające rolę pokoju dla ówczesnego świata;

mych i odpowiedzialnych postaw w obszarze ochrony
prywatności i danych osobowych. Inicjatywa skierowana do uczniów i nauczycieli realizowana jest pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej,
Rzecznika Praw Dziecka oraz Urzędu Ochrony Danych
Osobowych. W ramach Projektu „Przyroda z klasą. Czy
wiesz, jak żyje jeż?” uczniowie klas trzecich uczestniczyli
w zajęciach edukacyjnych na temat złości oraz poznali
strategie najlepszego radzenia sobie z emocjami. Projekt Konkursowy Studium Prawa Europejskiego „Świetlica kształtująca prospołeczne postawy wśród uczniów”
wspiera działania kształtujące zachowania prospołeczne
uczniów.
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20-26 września Tydzień Książek Zakazanych – wystawa okolicznościowa zapoznająca z tytułami książek
dostępnych w bibliotece wraz z informacją dlaczego
i gdzie wskazany tytuł został ocenzurowany;
26 września Europejski Dzień Języków – dzień gier
i zabaw edukacyjnych rozwijających u uczniów umiejętności językowe;
29 września Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania
– promocja głośnego czytania dzieciom, zajęcia czytelnicze dla uczniów szkoły, w tym inauguracja akcji „Zaczytana świetlica”, czyli comiesięczne spotkania czytelnicze
z wolontariuszami przez cały rok szkolny;
2 października Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
– zabawne propagowanie nauki matematyki oraz rozwijanie umiejętności logicznego myślenia uczniów;
2 października Światowy Dzień Uśmiechu – dzień,
w którym chcielibyśmy przypomnieć, że uśmiech jest
dobry na wszystko i zawsze znajdzie się powód, by zawitał na naszych twarzach. Życzymy, by w epidemicznej
rzeczywistości uśmiech i radość towarzyszyły nam każdego dnia!
SP 364

DZIEŃ ZDROWEGO CHLEBA W SP 321

Szkoła Podstawowa 321 w Warszawie już po raz piąty włączyła się w obchody Święta Chleba, które na stałe
wpisało się w kalendarz uroczystości szkolnych. Również
w tym roku, pomimo panujących obostrzeń i wielu ograniczeń, organizatorzy wraz z uczniami i nauczycielami
dołożyli wszelkich starań, aby w ten wyjątkowy dzień
dzieci mogły zobaczyć, posmakować, dotknąć i poczuć
zapach ziaren oraz świeżego pieczywa.
10 października, uczniowie klasy 6d wraz z wychowawczynią wprowadzili społeczność szkolną w świat
pieczywa, zapraszając nas na filmik, w którym zamienili
się w prawdziwych piekarzy i pokazali, czym charakteryzuje się ten zawód.
Okazuje się, że pieczenie chleba w domu jest
coraz bardziej popularne! Mogliśmy się o tym przekonać dzięki nadesłanym przez naszych uczniów filmikom,
w których dzieci ze swoimi rodzinami zamieniali kuchnie
w piekarnie i dzielili się z nami przepisami na pyszne, domowe wypieki.
Na korytarzach szkoły można było tego dnia podziwiać wykonane przez uczniów plakaty związane z chlebem. Zarówno liczba prac, jak i jakość ich wykonania były
zadziwiające. Nauczyciele wraz z uczniami podziwiali
pięknie wykonane prace plastyczne pod hasłem „Głowy do góry zadzieramy i oczami chlebki podziwiamy”.
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Na uczniów, którzy pamiętali o założeniu czapki kucharskiej, czekała miła niespodzianka: „Kto w czapkę kucharską lub piekarza ubrany, ten w piątek 16.10 jest niepytany”.
Uczniowie klas młodszych, dzięki wykorzystaniu nowych technologii, mieli możliwość odwiedzenia Muzeum Chleba online i poznania sposobu wyrabiania
chleba w dawnych czasach. Poszczególne klasy włączyły
się w obchody Dnia Chleba na lekcjach języka polskiego
i godzinie wychowawczej:
– klasa 7d prezentowała filmiki oraz zdjęcia związane
z chlebem, uczniowie wymieniali się przepisami
na chleb i bułeczki, częstowali własnymi wypiekami oraz wykonywali smaczne, zdrowe kanapki;
– klasa 5b wraz z wychowawcą wykonywała czapki
kucharskie, dzięki czemu cała klasa uniknęła odpytywania w Dniu Chleba;
– klasa 4e na godzinie wychowawczej robiła kanapki
(każdy z własnych produktów, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa).
Uczniowie rozmawiali na temat różnych rodzajów
pieczywa oraz tego, z czym najzdrowiej go jeść. Odbyła się także projekcja filmu „Od ziarenka do bochenka”.
Uczniowie omawiali różnice między wypiekami z marketów (z mrożonego ciasta), a pieczywem z piekarni.

Podjęty został również temat pieczenia chleba w domu
z wykorzystaniem odpowiednich urządzeń. Wychowawczyni klasy opowiedziała dzieciom różne ciekawostki na
temat chleba, które niejednokrotnie zadziwiły uczniów.
Wspólny posiłek był dla wszystkich dużą przyjemnością
oraz dobrym zakończeniem dnia.
– Klasa 6a piekła chleb.
– Klasa 3b wykonała plakaty na temat Dnia Chleba. Dzieci, pracując w grupach, wykonały siedem
bardzo ładnych i pomysłowych prac, które można
było podziwiać na korytarzu szkolnym.
– Klasa 3a i 3c wykonały plakaty oraz degustowały zdrowy chlebek. Dzięki filmikom edukacyjnym
uczniowie zapoznali się z poszczególnymi etapami
powstawania chleba.
Nasza świetlica szkolna również prężnie włączyła się
w obchody Dnia Chleba, które miały na celu propagowanie zdrowych właściwości pieczywa oraz zachęcanie
wszystkich do zdrowego trybu życia. Uczniowie w czasie
zajęć:
– zapoznali się z treścią opowiadania „Smaczna,
pouczająca i zdrowa historia…chlebowa”,
– utrwalili etapy powstawania chleba „od ziarenka
do bochenka”,
– poznali specyfikę różnych zawodów zaangażowa
nych w wypiekanie chleba,
– rozwiązywali krzyżówkę z hasłem „Szanuj chleb”,
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– poznali przysłowia związane z chlebem,
– malowali, wycinali i przyklejali różne rodzaje pie
czywa, które zostały zgromadzone w dwóch nary
sowanych koszykach,
– dekorowali salę świetlicową pracami wykonanymi
podczas zajęć,
– uczestniczyli w degustacji zdrowego pieczywa.
Zwieńczeniem obchodów Dnia Chleba był uroczysty konkurs „Tajemnice chleba”, w którym udział wzięli reprezentanci poszczególnych klas. Na patio unosił
się piękny zapach zdrowego, ciemnego pieczywa oraz
aromatycznych przypraw dodawanych do wypieków.
Uczniowie w atmosferze szacunku do pieczywa mieli możliwość skosztowania różnych rodzajów chleba.
Zmierzyli się także z testem, dotyczącym wiedzy o chlebie. Konkurs był bardzo mile wspominany przez uczniów,
a degustowane chleby rozbudziły ich kubki smakowe.
Wszystko odbyło się w odpowiednim reżimie sanitarnym.
Obchody Święta Chleba wnoszą do naszej szkoły dużo
pozytywnej energii i wspólnych działań. Wśród uczniów
promowany jest zdrowy styl życia, a także szerzona jest
wiedza o wypiekach. Dzieci potrafią samodzielnie wyjaśnić różnice pomiędzy różnymi rodzajami chleba. Nasze
działania wzmacniają szacunek do chleba oraz motywację do dzielenia się nim z innymi.
SP 321

SZKOLNA BIBLIOTEKA
TO DOBRE MIEJSCE DLA CZŁOWIEKA

O tym, że październik jest miesiącem bibliotek szkolnych, nie trzeba nikomu przypominać. Placówki szykują
wówczas dla swoich czytelników mnóstwo atrakcji. Jak
bemowskie biblioteki szkolne oceniają ich użytkownicy?
Co lubią czytać? Dlaczego sięgają po te, a nie inne pozycje? Odpowiedzi na te pytania uzyskały nauczycielki
i bibliotekarki z większości bemowskich szkół podstawowych (SP 82, SP 301, SP 306, SP 316, SP 341, SP 350,
SP 357, SP 362, SP 364), dzięki ankiecie zainicjowanej
i przygotowanej przez bibliotekarki ze Szkoły Podstawowej nr 306 – Agnieszkę Kownatkę i Ewę Majsterek.
W przeprowadzonej w październiku br. ankiecie we
wszystkich bibliotekach wzięli udział losowo wybrani
uczniowie z klas II-VIII. W każdej szkole wypowiedziało
się średnio ponad 100 respondentów. Ankieta była krótka (zawierała tylko 5 pytań), ale nakreśliła nam pewien
obraz młodego, bemowskiego czytelnika.
Uczniowie szkół podstawowych na Bemowie najchętniej sięgają po książki przygodowe (64%) i fantastyczne
(51%). Na trzecim miejscu uplasowały się komiksy i mangi (29%). Pozytywnym jest fakt, że ponad 13% ankietowanych zadeklarowało, że lubi czytać lektury. Poza tym
uczniowie sięgają po: kryminały i książki detektywistyczne (8%), literaturę popularno-naukową (10%), poradniki
(7%), literaturę obyczajową (6%) i inne książki, których
gatunku nie umieli nazwać (1%). Tylko 1% ankietowanych odpowiedziało, że nie lubi żadnych książek.
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Zdecydowana większość uczniów szkół podstawowych czyta książki w tradycyjnej, papierowej formie
(90%). W przypadku nośników elektronicznych nieco
chętniej sięgają po audiobooki (17%) niż po e-booki
(16%).
Najwięcej uczniów książki kupuje, dostaje w prezencie (60%) lub wypożycza z biblioteki szkolnej (52%). Prawie 30% ankietowanych chętnie korzysta też z biblioteki
publicznej. Niewielki procent (2%) czyta książki na stronie wolnelektury.pl
Uczniowie sięgają po książki polecone przez przyjaciół
(58%), media elektroniczne – Instagram, Facebook, reklamy (30%) – oraz bibliotekarzy (27%). Ankietowani wskazywali też, że czytają pozycje zarekomendowane przez
rodziców, rodzeństwo i nauczycieli. Ponad 5% pytanych
kieruje się opisem z okładki i wybiera samodzielnie.
Wszyscy ankietowani bardzo pozytywnie oceniają
swoją szkolną bibliotekę. Najbardziej entuzjastycznej
odpowiedzi – „jest najlepsza” – udzieliło prawie 45% ankietowanych, a ciut niżej oceniło ją 30% uczniów.
Ankieta potwierdziła dotychczasowe obserwacje nauczycielek bibliotekarek z bemowskich szkół podstawowych.
Podsumowując, nasi uczniowie lubią czytać i wiedzą,
jakich książek szukają. Zazwyczaj sięgają po książki papierowe, często wypożyczane z biblioteki szkolnej, niejednokrotnie polecone przez bibliotekarza. Biblioteka
szkolna jest dla nich ważnym miejscem w szkole, bez
którego nie wyobrażają sobie swojej codzienności.
Bardzo dziękujemy wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w ankiecie. Niezmiernie się cieszymy, że mamy
takich wspaniałych czytelników. Dzięki Wam czujemy,
że nasza praca ma ogromny sens.
Na Bemowie szkolna biblioteka to dobre miejsce dla
człowieka.
A. Kownatka

WYSYPISKO ŚMIECI PRZY UL. HIMALAJSKIEJ
Ponieważ temat wysypiska śmieci, zlokalizowanego przy ul. Himalajskiej, wiąże się z wieloma pytaniami
i interwencjami mieszkańców kierowanymi do Urzędu
Dzielnicy Bemowo, przedstawiamy informacje dotyczące stanu własności przedmiotowego terenu oraz podjętych i planowanych działań w tej sprawie.
Podrzuty worków ze śmieciami oraz gabarytów w postaci starych mebli zaczęły pojawiać się na działce ew.
nr 1/1 z obrębu 6-08-09 przy ul. Himalajskiej pod koniec
2019 roku. Przedmiotowa nieruchomość (zgodnie z wpisami w „Dziale II – Własność” księgi wieczystej zgodnie
ze stanem na dzień z 1 lipca 2020 r.) stanowi własność
Skarbu Państwa, w imieniu którego wykonywanie praw
powierzono Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (obecna
nazwa Agencja Mienia Wojskowego). Ponadto na przedmiotowym terenie ustanowione jest prawo wieczystego
użytkowania na rzecz 331 właścicieli garaży (łącznie zlokalizowane są tam 352 garaże). Umowy z użytkownikami
garaży zawierała Agencja Mienia Wojskowego, która posiada dane osobowe wraz z adresami zamieszkania 331
współużytkowników wieczystych garaży.
Od momentu pojawiania się odpadów na ww. działce na bieżąco informowana była o tym fakcie Agencja
Mienia Wojskowego, z prośbą o podjęcie działań w tej
sprawie.
Zgodnie z art. 5. 1. ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U.2019.2010 j.t.) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez wyposażenie
nieruchomości w worki lub pojemniki, przeznaczone do
zbierania odpadów komunalnych, utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymanie w odpowiednim
stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia
odpadów. Na mocy ww. ustawy za właścicieli nierucho-

mości uważa się także współwłaścicieli, użytkowników
wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu,
a także inne podmioty władające nieruchomością.
Z uwagi na powyższe oraz wagę zaistniałego problemu nielegalnego gromadzenia odpadów na terenie działki oznaczonej nr 1/1 w obrębie 6-08-09 przy
ul. Himalajskiej, Urząd Dzielnicy Bemowo wystąpił ponownie w lipcu br. do Agencji Mienia Wojskowego (jako
zawierającej umowy z poszczególnymi współużytkownikami wieczystymi terenu oraz posiadającej udział
w gruncie w wysokości 23/352) o pilne podjęcie działań
mających na celu usunięcie nagromadzonych odpadów.
AMW została poinformowana, iż od kilkunastu miesięcy do Urzędu Dzielnicy Bemowo wpływają zgłoszenia
mieszkańców domagających się skutecznego rozwiązania problemu niewłaściwego stanu porządkowego w pobliżu garaży przy ulicy Himalajskiej w Warszawie. Interwencje kierowane są za pomocą poczty elektronicznej,
telefonicznie oraz za pośrednictwem systemu warszawa19115. Pomimo powiadomienia o zaistniałej sytuacji Straży Miejskiej, która prowadzi działania kontrolne
w tym rejonie (w bieżącym roku ujawniono dwie osoby
zaśmiecające teren i nałożono na nie mandaty karne po
400 zł), ilość nagromadzonych odpadów stale wzrasta.
Wobec braku reakcji na pisma kierowane do Agencji
Mienia Wojskowego w przedmiotowej sprawie, z inicjatywy Urzędu Dzielnicy Bemowo, w listopadzie br. odbędzie się spotkanie z Dyrektorem AMW dotyczące sprawy
wysypiska odpadów przy ul. Himalajskiej.
WOŚ
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BUDOWA MIEJSCA PAMIĘCI
GÓRY SZWEDZKIE
6 sierpnia 2020 r. została zawarta umowa z firmą
Granity Skwara na zaprojektowanie i wybudowanie
miejsca pamięci Góry Szwedzkie na pasie zieleni przy
ul. Powstańców Śląskich, w sąsiedztwie Lotniska Warszawa – Babice. Egzekucja na Górach Szwedzkich była
masowym mordem na obywatelach polskich, dokonanym przez okupantów niemieckich na tzw. Górach
Szwedzkich pod Warszawą, na skraju Lasu Bemowskiego (obecnie część dzielnicy Bemowo). 6 stycznia 1940 r.
oddział SS pod dowództwem Standartenführera Josefa
Meisingera dokonał egzekucji 96 osób. Wydarzyło się to
zaledwie 10 dni po głośnej zbrodni w Wawrze (27 grudnia 1939 r.) Do dziś nie wiadomo, kim była większość
ofiar ani skąd je przywieziono.
W dniach 31 marca - 3 kwietnia 1947 r. pracownicy
Polskiego Czerwonego Krzyża prowadzili prace ekshumacyjne na Górach Szwedzkich. Na podstawie dokumentów
odnalezionych przy zwłokach udało się ustalić tożsamość

zaledwie trzech zamordowanych. Byli to: Władysław
Guteszust, Marian Gutowski (Sutowski) oraz Kazimierz
Makowski. Odnalezione zwłoki wydobyto ze zbiorowej
mogiły i pogrzebano na cmentarzu w Palmirach.
Miejsce pamięci w formie obelisku o wysokości
3 metrów wykonane zostanie z piaskowca szarego Pietra Sierro z frontową ścianą z napisami informującymi
o tragicznym wydarzeniu. Na ścianach bocznych zostaną
umieszczone numery PCK z ekshumacji. Wokół obelisku
znajdować się będzie posadzka z płyt. Krawędź dolna
miejsca pamięci będzie podświetlona ledem o naturalnej barwie, w sąsiedztwie którego ustawiona zostanie
tablica informująca o upamiętnianym wydarzeniu oraz
maszt flagowy. Planowane są także nasadzenia kosodrzewiny oraz brzóz.
Termin zakończenia budowy miejsca pamięci Góry
Szwedzkie to 20 listopada br.
WOŚ

PRZYGARNIJ FUTRZAKA!
ARBUZ

Przyjacielski kotek Arbuz dołączył do futrzastej rodziny
Fundacji „Psy ulicy” w połowie października br. Błąkał
się po śródmieściu i zaczepiał ludzi, głośno prosząc
o pomocną dłoń. Na szczęście niezwykle ufny futrzak
trafił na dobre dusze!
Arbuz jest podrostkiem, ma około 8 miesięcy. Ciekawy
świata mruczek jest spragniony kontaktu z człowiekiem. Najszczęśliwszy jest wtedy, kiedy ma miskę pełną
mięsa i furę zabawek. Potrafi wspaniale zorganizować
sobie czas wolny!
Arbuz jest zaczipowany, odrobaczony i wykastrowany.
Kontakt:
Fundacja „Psy ulicy”
tel. 695152601

ELZA

Piękna, czekoladowa, dojrzała i nieśmiała dama, Elza,
poleca się do adopcji. Szuka domu w spokojnej, zielonej
okolicy, chętnie z niewielkim ogródkiem, bez malutkich
dzieci. Poszukiwany jest właściciel z doświadczeniem,
któremu psiaki nie są obce. Mile widziana gotowość do
kilkukrotnych odwiedzin Elzy w schronisku, aby wzajemnie się poznać i pokochać!
Elza jest zaszczepiona, zaczipowana oraz wysterylizowana.
Kontakt:
Schronisko „Kundellos”
tel. 698 307 526, 512 309 361 (SMS)
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JESIEŃ TO INTENSYWNY CZAS DLA JEŻY

Jeże są dzikimi zwierzętami, jesień to dla nich intensywny okres, w trakcie którego poszukują bezpiecznego
schronienia, żeby móc zapaść w sen zimowy. Takie azyle
często znajdują w przydomowych ogródkach. Zanim jeże
rozpoczną hibernację, żerują w poszukiwaniu pożywienia, żeby zmagazynować wystarczające zapasy tłuszczu.
Jeż to bardzo pożyteczne zwierzę, ponieważ w przeważającej części swojej diety jest mięsożercą i może przyczynić się do ochrony biologicznej naszych ogródków.
Nie powoduje żadnych szkód wśród roślin. Z obecności
jeża w naszym ogródku będziemy mieć same korzyści:
jeż tępi owady, zwłaszcza chrząszcze (wśród których jest
wiele szkodników), a także niszczące uprawy ślimaki.
Usuwa też padlinę drobnych zwierząt – ptaków, gryzoni
czy płazów. Tylne nogi jeża są przystosowane do kopania
w ziemi, ale zwierzęta te prawie nie kopią nor, nie zryją
więc ogrodu (zostawią to kretom). Nie ma też obaw, by
pojawiły się gromadnie, są to bowiem zdeklarowani samotnicy. Jeże mogą mieć pchły i kleszcze, więc lepiej nie
brać ich do rąk. Nie należy też przynosić ich do domu, bo
w nocy tupią, furczą, sapią i fukają. Ponadto jeże są objęte ochroną gatunkową, więc przynoszenie ich do domu
jest niezgodne z prawem.
Zagrożenia dla jeży są całoroczne. W okresie zimowym może to być sytuacja, gdy rozgrzebujemy stertę
liści czy kompostownik, w którym jeż może zimować. Jeżeli wybudzimy go w okresie dużych mrozów, jest duże
prawdopodobieństwo, że może takiej zimy nie przetrwać. Jesienią jeże wędrują na dosyć duże odległości
i bardzo często przechodzą przez ulice, przez co padają
ofiarą przejeżdżających pojazdów.

str. 18

Czy należy dokarmiać jeże? Jeżeli jest dostępność
pożywienia, zwierzęta te powinny sobie poradzić. Jeśli
jednak widzimy jeża, który w naszej ocenie jest niedożywiony, chory, to pamiętajmy, żeby karmić go mięsem,
a nie mlekiem czy kocią karmą.
Żeby zachęcić jeża do przybycia do naszego ogródka, warto nie grabić liści. Jeśli już to robimy, to można
składać je w kupkę czy kompostownik. Jeże otoczone
taką pierzyną z liści czy innych roślin starają się przetrwać zimę. Im bardziej dziki ogród, tym większa szansa,
że jeże zadomowią się u nas na dobre. Zwierzęta rozpoczynają hibernację, gdy temperatura dobowa spadnie
do około 10 stopni. Wybudzenie z tego stanu może być
dla nich niebezpieczne. Dlatego tak ważne jest to, żeby
miały warunki odpowiednie do zimowego snu.
Jeże mają zwyczaj zwijania się w kulkę. Pozwala na to
specjalny system mięśni, a zwłaszcza ukryty tuż pod skórą tzw. mięsień okrężny. Jest bardzo elastyczny, co pozwala zwierzęciu pozostać nawet bardzo długo w pozycji, która z naszego punktu widzenia wydaje się skrajnie
niewygodna. Jeż jest wtedy prawie całkowicie owinięty
ochronną powłoką, zostaje tylko niewielka szczelina na
podbrzuszu, umożliwiająca oddychanie. Jeż zwija się
w obliczu niebezpieczeństwa. Gdy zagrożenie minie, rozwija się powoli, ukazując pozbawiony kolców, wydłużony
pyszczek. Jeż chętnie namaszcza śliną swe kolce, które
łatwo i szybko wysychają. Zostają na jego grzbiecie przez
całe, niemal dziesięcioletnie życie, gdyż zwierzątko nigdy
nie linieje. Kolczasta sierść jeża nie chroni przed zimnem
i już w październiku zwierzęta zapadają w sen.
WOŚ

WARSZAWSKI PANEL KLIMATYCZNY!
W listopadzie rusza pierwszy Warszawski Panel Klimatyczny! Jego celem jest wypracowanie przez mieszkańców rekomendacji w sprawie zwiększania efektywności
energetycznej stolicy oraz udziału odnawialnych źródeł
energii w zasilaniu miasta. Dyskusja między warszawiakami zostanie poprzedzona wystąpieniami ekspertów
oraz przedstawicieli ratusza, którzy powiedzą, jakie wyzwania stoją przed Warszawą oraz wyjaśnią ramy prawne, w których działa miasto.
Panel obywatelski jest szczególnym rodzajem udziału
mieszkańców w samorządzie. Obok budżetu obywatelskiego, konsultacji społecznych czy lokalnych inicjatyw,
jest to coraz popularniejsze narzędzie do współdecydowania o przyszłości miasta. Losowo wyłoniona grupa
osób (z uwzględnieniem kryteriów demograficznych,
takich jak wiek, płeć, miejsce zamieszkania i poziom
wykształcenia) rozstrzyga – przy wsparciu ekspertów
–dane zagadnienie z perspektywy dobra wspólnego danej społeczności oraz przekazuje prezydentowi miasta
rekomendacje przyjęte w drodze głosowania.
W panelu weźmie udział od 80 do 100 pełnoletnich
mieszkańców. Na przeprowadzenie wszystkich zaplanowanych działań organizatorzy mają czas do 30 czerwca
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2021 roku. Ze względu na sytuację epidemiologiczną
spotkania odbędą się w formule online.
Więcej informacji znajduje się na stronie:
Warszawski Panel Klimatyczny oraz warszawa19115.pl
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WSPANIAŁE WYNIKI
BEMOWSKICH KLUBÓW SZTUK WALKI!
W ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w Karate Kyokushin 2020 zawodnicy klubu „UKS Heros Warszawa”
zdobyli łącznie aż 20 medali: 4 złote, 9 srebrnych i 7 brązowych! Duży sukces osiągnęli także zawodnicy „Bushido”,
zdobywając łącznie 8 medali: 4 srebrne i 4 brązowe.
Z kolei z Otwartych Mistrzostw Polski XXII Elbląg Cup 2020 wychowankowie klubu „Kuma Judo” przywieźli złoty
i srebrny medal!
Serdecznie gratulujemy wszystkim zawodnikom oraz trenerom! Jesteście najlepsi!
WSR
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KONCERT „MOJA BIAŁORUŚ”
Pierwszy z cyklu jesiennych, nastrojowych wieczorów
na Bemowie, rozpoczęliśmy znakom tym koncertem
Moja Białoruś, który zgromadził fanów muzyki białoruskiej. Najpiękniejsze pieśni w języku białoruskim, opisujące piękno tego kraju oraz jego historię, 22 września br.
zaprezentowali artyści w składzie: Tatiana Trojanowska
– sopran, Alesia Aleksandrowicz – fortepian oraz Wiktor
Szukiełowicz, który poprowadził koncert. Widownia nie
kryła wzruszenia, a ostatni utwór pt. „Pogoń” nagrodzono owacjami na stojąco.			
WKU

WARSZTATY GITAROWE

Instruktor Igor Wardak

W październiku młodzi uczestnicy stałych warsztatów gitarowych spotkali się z Jakubem Gręziakiem, Zastępcą Burmistrza Dzielnicy Bemowo, który swoją niespodziewaną wizytą
wywołał uśmiech na twarzach wszystkich obecnych. Podczas
zajęć z radością dzielił się swoją pasją, doświadczeniem i umiejętnościami gry na gitarze. Uczniowie wysłuchali światowych
przebojów w jego wykonaniu: Smoke on the water Deep Purple oraz House of the rising Sun The Animals. Na zakończenie, pod okiem instruktora Igora Wardaka, pedagoga i wciąż
koncertującego muzyka, uczestnicy wykonali kultowy motyw
z filmu Ojciec Chrzestny.
Warsztaty odbywają się w każdy piątek w Galerii Bemowo na I piętrze w Punkcie Bibliotecznym nr 142, Spotykalnia
– Biblioteka Sąsiedzka, przy ul. Powstańców Śląskich 126.
WKU

Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo Jakub Gręziak muzykuje z uczestnikami warsztatów
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TELEWIZJA KŁAMIE
Ostatni wieczór teatralny w Amfiteatrze Górczewska na
Bemowie – 9 października – zamknęliśmy świeżym, pełnym
dowcipu i retrospekcji, aktorskiej finezji i kunsztu, spektaklem pt. Telewizja kłamie. Do udziału w wydarzeniu z pogranicza teatru i kabaretu, w doborowej obsadzie: Tamary
Arciuch, Bartosza Opani, Adama Fidusiewicza oraz Bartłomieja Kasprzykowskiego zaprosili Jakub Gręziak, Zastępca
Burmistrza Dzielnicy Bemowo oraz Marta Sylwestrzak,
Radna Dzielnicy Bemowo. Publiczność wystąpiła w roli telewidza i kolejno wybierała, jaką telewizję chce oglądać:
TVP, TVN, Polsat czy TV Trwam. Dwie godziny wyśmienitej
zabawy zagwarantował nam Michał Paszczyk z kabaretu
Paranienormalni. To trzeba było zobaczyć!
WKU

Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowa Jakub Gręziak
z radną Bemowa Martą Sylwestrzak
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BEMOWSKA SCENA KABARETU LITERACKIEGO

28 września zakończył się letni cykl Bemowskiej Sceny
Kabaretu Literackiego w Amfiteatrze Bemowo w Parku
Górczewska. Poniedziałkowy wieczór należał zdecydowanie do miłośników szant i piosenki żeglarskiej. Wystąpiła wokalno-instrumentalna grupa folkowa Formacja
oraz lider zespołu „Zejman i Garkumpel” – Mirosław
„Koval” Kowalewski. Gospodarzem był ceniony poeta
satyryk – Marek Majewski. Na koncercie bawili się zarówno młodzi, jak i ci trochę starsi. Dominowało brzmienie dud, fletów, akordeonu i mandoliny. Inspiracje muzyką ludową, celtycką, słowiańską, a także skandynawską
przeplatały się ze sceniczną żywiołowością artystów,
uzupełnioną ciekawym instrumentarium i wysmakowanymi aranżacjami. Wystąpili: Paweł Grodzki (instrumenty perkusyjne, ukulele), Tomasz „Conor” Hałuszkiewicz
(whistle, flety, uilleann pipes), Jacek Jakubowski (akordeon, gitara, śpiew), Krzysztof Jurkiewicz (gitara, mandoli-

na, organki, śpiew) i Cezary Rogalski (kontrabas, śpiew).
W repertuarze Formacji usłyszeliśmy autorskie utwory
Krzysztofa Jurkiewicza i Jacka Jakubowskiego oraz tradycyjne utwory folkowe i popularne w Polsce piosenki
z kręgu maritime folk. W drugiej części wieczoru do
grona znakomitych szantymenów dołączył fantastyczny konferansjer i ulubieniec publiczności festiwali szantowych w całej Polsce – Mirosław „Koval” Kowalewski.
O tym, że szanty niezaprzeczalnie integrują i poprawiają
humor, kojarzą się z latem, wakacjami i przygodą, przekonała się bemowska publiczność, która w poniedziałkowy wieczór pożegnała mijające lato. Nie zabrakło
ciepłej herbaty i równie ciepłych słów pod adresem
Marka Majewskiego oraz Zastępcy Burmistrza Jakuba
Gręziaka, którzy zadbali o utrzymanie charakteru wydarzenia.
WKU

UPAMIĘTNIENIE WSPÓŁPRACY
POLSKO-WĘGIERSKIEJ
Miesiące wrzesień i październik br. upłynęły pod znakiem trzech znaczących uroczystości: upamiętnienia współpracy polsko-węgierskiej
w czasie II wojny światowej, obchodów Dnia Pamięci
Więźniów Obozu Dulag 121 i Niosących Im Pomoc oraz
rocznicy Powstania Węgierskiego 1956 roku.
Dzielnica Bemowo od lat współpracuje z budapesztańską dzielnicą Obudą. Delegacje obu samorządów
spotykają się podczas obchodów rocznicy powstania na-

str. 24

rodowego pn. Wiosna Ludów. Współpraca dzielnic, głównie na polu kulturalno-społecznym, zaowocowała odsłonięciem Pomnika Męczenników Katynia w Budapeszcie
w 2011 roku. Dwa lata później, w Parku Górczewska
na Bemowie, stanęło popiersie Sandora Petőfiego,
poety węgierskiego, ideowego przywódcy młodzieży
budapeszteńskiej, uczestnika powstania węgierskiego, a także adiutanta wspólnego bohatera narodowego i patrona Bemowa - Józefa Bema. 18 września br.,

w imieniu Zarządu Dzielnicy Bemowo, pod pomnikiem Bohaterów Trzech Narodów wieniec złożył
Jakub Gręziak, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo. Pomnik poświęcony Polakowi Henrykowi Sławikowi i Węgrowi Józefowi Antallowi seniorowi przypomina o kilkuletniej współpracy polsko-węgierskiej
w czasie II wojny światowej. Uznani za bohaterów Polski, Węgier i Izraela, podczas II wojny światowej wspólnie uratowali ok. 30 000 cywilnych
Polaków, w tym co najmniej pięć tysięcy polskich Żydów.
Obaj Panowie otrzymali tytuły Sprawiedliwych Wśród
Narodów Świata.
Z kolei 2 października br. Jakub Gręziak,
Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo, uczestniczył
w uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej
wszystkich zabitych i zmarłych więźniów obozu Durchgangslager 121 w Pruszkowie, którzy w okresie od
7 sierpnia 1944 r. do 16 stycznia 1945 r. zostali pochowani w zbiorowych mogiłach na Cmentarzu Żbikowskim.
Ufundowana przez Instytut Pamięci Narodowej pamiątkowa tablica to wynik kilkuletnich starań Muzeum Dulag
121 o przywrócenie pamięci o bezimiennych ofiarach
sprzed 76 lat. Uroczystości przeniosły się pod pomnik
„Tędy przeszła Warszawa” na terenie obozu przejściowego, gdzie została odprawiona msza święta w intencji
więźniów obozu Dulag 121 i niosących im pomoc. Homilię, wzbogaconą o własne przeżycia związane z pobytem
w obozie przejściowym w Pruszkowie, wygłosił ks. Stanisław Maciej Kicman – były więzień obozu. O wyjątkową
oprawę muzyczną Mszy Świętej zadbał zespół „Mazowsze”. W czasie oficjalnych uroczystości zostały odczytane
listy skierowane do uczestników tegorocznych obcho-

Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo Jakub Gręziak

dów. Po wystąpieniach nastąpiło uroczyste odczytanie
Apelu Pamięci oraz ceremonia złożenia wieńców i kwiatów przed pomnikiem „Tędy Przeszła Warszawa”.
WKU

Natomiast 23 października, przy okazji obchodów 64.
rocznicy antykomunistycznego Powstania Węgierskiego 1956 roku, Urszula Kierzkowska Burmistrz Dzielnicy
Bemowo wystosowała na ręce ambasador Węgier list.
„Wspólnie wspominamy ten dzień, gdy studenci budapesztańskiej politechniki zebrali się przy pomniku gen.
Józefa Bema w ramach solidarności z „polskim październikiem”. Pragnęli wolności słowa, poglądów i mediów,
demokratycznych wyborów, a także pełnej niezależności
od Związku Radzieckiego. Przez kilkanaście dni Węgrzy,
po latach stalinowskiego zniewolenia, walczyli o wolność. Interwencja Armii Czerwonej zdławiła niepodległościowe dążenia Bratanków, a wielu z nich musiało emigrować. Na Węgry powróciła dyktatura” – przypomniała
w liście burmistrz Bemowa.
Wydarzenia na Węgrzech spotkały się z żywiołową
reakcją w Polsce.
W kraju zrujnowanym w czasie II wojny światowej
nasi rodacy oddawali to, co najcenniejsze – krew. Tylko
do 12 listopada 1956 r. w całym kraju zgłosiło się 11 196
honorowych krwiodawców. Warto podkreślić, że nie był
to pierwszy raz, gdy nasze narody mogły na siebie liczyć.
Przyjaźń polsko-węgierska ma długoletnią tradycję,
która wpisuje się w europejskie dziedzictwo kulturowe.
WPK
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KULTURA NA ODPORNOŚĆ

Bemowskie Centrum Kultury zaprasza do uczestnictwa w trybie hybrydowym
W tak trudnym czasie, jakim jest epidemia COVID-19
oraz obecna druga fala zachorowań, tym bardziej nie
zapominajmy o takich aspektach życia, jakimi są aktywności kulturalne i sportowe. Stres oraz siedzący tryb pracy obniża naszą odporność – warto o tym pamiętać, by
w dynamicznie zmieniających się planach zadbać
o siebie i zarezerwować czas na przyjemności, które poprawiają samopoczucie. Mając świadomość powagi sytuacji, w jakiej wszyscy się znajdujemy, Bemowskie Centrum Kultury dostosowało swoją ofertę do obostrzeń
epidemiologicznych, realizując jednak swój program tak,
aby mieszkańcy Bemowa mogli pozostać nadal aktywni
w życiu społecznym i kulturalnym.
Działamy w systemie hybrydowym, co oznacza,
że część zajęć i wydarzeń odbywa się na żywo, część wyłącznie online, zaś w wybranych koncertach będzie można uczestniczyć w dowolnej formie – w sali koncertowej
przy ul. Górczewskiej bądź przed ekranami komputerów
i telewizorów. Oczywiście wszystkie warunki uczestnictwa dopasowywane są na bieżąco do oficjalnych rozporządzeń, dlatego polecamy sprawdzać aktualizacje na
naszej stronie www.bemowskie.pl oraz profilach w mediach społecznościowych – na Facebooku, Instagramie
i YouTubie.
Z przyjemnością zapowiadamy najważniejsze punkty
listopadowego programu. 21 listopada o godz. 19:00
na scenie Bemowskiego Centrum Kultury w koncercie
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„Pocztówki z Rio” wystąpią takie gwiazdy polskiego jazzu, jak Henryk i Dorota Miśkiewicz, Andrzej Jagodziński
i Marek Napiórkowski. Dzięki współpracy z Radiem Jazz.
Fm, nadającym na co dzień właśnie z Bemowskiego
Centrum Kultury, koncert jest całkowicie darmowy i będzie można w nim uczestniczyć po uprzedniej rezerwacji miejsc na naszej stronie internetowej bądź obejrzeć
transmisję na żywo. Wyjątkową propozycją dla wszystkich amatorów fotografii jest również cykl „Akademia Nikona”, realizowany na najwyższym poziomie we
współpracy z doświadczonymi wykładowcami fotografii.
21 listopada odbędą się całodzienne, praktyczne warsztaty na żywo, dotyczące fotografii produktowej, zaś tydzień później w godzinach wieczornych zapraszamy na
warsztaty z fotografii nocnej. To doskonała okazja, by
skorzystać z wiedzy profesjonalistów i wykonać jednocześnie piękne zdjęcia Bemowa nocą!
Na co dzień wiele zajęć realizujemy w formie online.
Przykładowo nadal można dołączyć do bezpłatnych lekcji
języka angielskiego na poziomie A2 dla rodziców z dziećmi. Grupa spotyka się za pomocą komunikatora Zoom
w piątki o godz. 17:00. Nawet jeżeli pozostajemy w domu
albo przebywamy na kwarantannie, możemy działać
i być aktywni! W trosce o bemowskich seniorów uruchomiliśmy także transmisje na żywo spotkań bemowskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a planowane zajęcia manualne z origami realizujemy w formie nagrań i przesyłamy do osób zainteresowanych. Zachęcamy jednocześnie
wszystkich do zwracania uwagi na osoby wykluczone

cyfrowo – bez asysty osób biegłych w narzędziach komputerowych wielu seniorów nie mogłoby brać udziału
w działaniach online! Bądźmy dla siebie nawzajem
wsparciem także w kwestiach technicznych, dbając
o zachowanie dotychczasowych aktywności – swoich
i naszych bliskich, niezależnie od ograniczeń, które nas
dotykają.
Odporność wzmacniamy również zbalansowaną dietą, o czym przypominamy często podczas naszych webinariów w ramach cyklu „Przepis na zdrowie”. Polecamy
zapoznać się z ostatnim wykładem ze specjalistką w zakresie funkcjonowania odporności – Weroniką Łapińską.
Nagranie jest dostępne na profilu Bemowskiego Centrum Kultury na Facebooku. Jak dobrze zjeść, dowiadujemy się także podczas innych warsztatów kulinarnych
pod nazwą „Wspólna kuchnia”. W najbliższym miesiącu spotykamy się na żywo bądź w formie hybrydowej
9 i 23 listopada. Tym razem będzie można wziąć udział
w praktycznych warsztatach kulinarnych z przedstawicielami takich krajów, jak: Sudan, Kirgistan czy Gruzja.
Cykl realizowany jest we współpracy z Fundacją Ocalenie, która zajmuje się kompleksowym wsparciem
uchodźców oraz imigrantów, a także edukacją wielokulturową. Nasze wydarzenia to pretekst, żeby spotkać
się z przedstawicielami tych społeczności i jednocześnie
zderzyć dotychczasowe wyobrażenia o uchodźcach
i imigrantach z rzeczywistością – w rozmowie i działaniu na żywo. Ze względu na praktyczny charakter zajęć
limit uczestników został dodatkowo zmniejszony, a ca-
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łość warsztatów odbywa się z zachowaniem dystansu.
Wymagane jest zasłanianie nosa i ust oraz noszenie rękawiczek jednorazowych.
W listopadzie sięgamy również do sprawdzonych
i lubianych wydarzeń, dlatego 7 listopada zapraszamy
na transmisję na żywo koncertu bemowskiej formacji
„Bunch of Chairs Orchestra”, a 14 listopada powtarzamy,
cieszące się dużą popularnością, warsztaty dla małych
detektywów w ramach Bemowskich Spotkań Kryminalistycznych. Zbliżając się do grudniowej Wymiany Książek,
przygotowaliśmy również cykl czytelniczy pod nazwą
#czytajdalej, do którego zaangażowani zostali aktorzy,
czytający w specjalnie zaaranżowanym studiu w Miejscu
Aktywności Lokalnej Dwa Jelonki. Akcja, propagującą
czytelnictwo i angażująca mieszkańców za pomocą Internetu, rusza 7 listopada i potrwa do połowy grudnia.
W dalszym ciągu w Bemowskim Centrum Kultury
można uczestniczyć w ponad stu różnych zajęciach dodatkowych w 11 lokalizacjach na Bemowie (wszystkie
informacje są dostępne na naszej stronie internetowej).
Od śpiewania, przez zajęcia aktorskie, projektowanie
i wykonywanie druków 3D, aż po zajęcia ceramiczne czy
balet. Każde z takich spotkań to, oprócz ruchu, zastrzyk
endorfin, które tak bardzo są nam dziś potrzebne! Gorąco zachęcamy, by dbać o aktywności pozwalające nam
na oderwanie się od codziennych trosk – czy to w domu,
wśród bliskich, na żywo czy też za pomocą Internetu.
Tymczasem życzymy uśmiechu i zdrowia!
BCK

„POLSKA TO BRZMI DUMNIE”.
NOWY PROJEKT BEMOWSKIEJ BIBLIOTEKI

Jaki wpływ na losy Polski i Europy miała Wiktoria
1920 roku? Jak zmieniła losy Polski, a jak losy Europy?
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy ruszyła śladami tych pytań i realizuje wyjątkowy projekt dla młodych na potrzeby ogólnopolskiej kampanii
„Koalicje dla Niepodległej”. Przygotowano m.in. wystawę zdjęciową, aranżacje muzyczne patriotycznych utworów oraz wirtualny spacer.
„Polska to brzmi dumnie” to tytuł projektu bemowskiej biblioteki, którego głównym celem jest chęć opowiedzenia o wydarzeniach 1920 roku słowami pisarza
i historyka Marcina Ciszewskiego, a także za pomocą obrazów - zarejestrowanych na video i uwiecznionych na
kliszy fotograficznej.
„Nasz spacer, śladami Bitwy Warszawskiej, przybliżał
nie tylko miejsca ściśle związane z wydarzeniami tamtego okresu, ale przez rozmowę z naszym gościem pozwolił zorientować się tym, dla których tamte wydarzenia są
zbyt odległe i niewarte pamięci, że jest zupełnie inaczej.
Poprzez realizację projektu pragniemy chronić to, co dla
nas Polaków jest najważniejsze – naszą tożsamość narodową” – podkreśla Adrianna Zagórska, koordynator
projektu.
Projekt jest realizowany w pięciu lokalizacjach ściśle
związanych z postacią Józefa Piłsudskiego oraz miejscem
walk i bitew, są to: Dworek Milusin i Muzeum Józefa Pił-
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sudskiego w Sulejówku, Belweder, pole bitwy z bolszewikami i Muzeum Bitwy Warszawskiej w Radzyminie,
obszar działań wojennych w Serocku, historyczne miejsce związane z działaniami wojennymi Bitwy Warszawskiej w Twierdzy Modlin.
W pięciu odcinkach staramy się odpowiedzieć na pytania: Dlaczego doszło do tego, że Bitwa Warszawska
miała miejsce? Co było tego powodem? Kto przyczynił
się w głównej mierze do zwycięstwa? Jak wyglądała
Bitwa Warszawska? Jaki wpływ miała na losy Polski i Europy? I co równie istotne, co by było, gdyby skończyła się
ona innym rozstrzygnięciem?
„Wiktoria 1920 roku zmieniła losy Polski, jak i losy
Europy, fakt ten jest niepodważalny. Zapraszamy zatem
do obejrzenia naszego spaceru online i posłuchania
o wydarzeniach 1920 roku. Warto również zobaczyć wystawę fotografii w Spotykalni – Bibliotece Sąsiedzkiej,
przedstawiającą miejsca, które odwiedziliśmy podczas
realizacji” – mówi Artur Karpińczuk, autor scenariusza
wirtualnego spaceru, dziennikarz radia ESKA, WAWA,
Bemowo FM, pasjonat historii oraz literatury i filmów
historycznych.
Projekt dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach
Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.
BIBLIOTEKA BEMOWO

RUSZYŁA E-BIBLIOTEKA NA BEMOWIE

Tego jeszcze nie było! Bemowska Biblioteka Publiczna
uruchomiła e-platformę biblioteczną. Jej użytkownicy
zdalnie wypożyczą e-zasoby, poczytają e-gazety, obejrzą
wystawy lub też skorzystają z nauki języka obcego, warsztatów i lekcji bibliotecznych. Zapisać można się również
bez wychodzenia z domu – w drodze wideo zapisu. „To
niezwykle ważne, zwłaszcza w rzeczywistości pandemicznej, dlatego stawiamy na rozwój nowych usług bibliotecznych – e-usług” – mówi Anna Fiszer-Nowacka,
dyrektor Biblioteki.
Rzeczywistość pandemiczna zmieniła oblicze instytucji kultury, w tym bibliotek. Spowodowała zmianę trybu
działania i zorganizowanie pracy zorientowanej na rozwój e-usług. „W obecnych czasach należy stale otwierać
się na nowe możliwości technologiczne, nowe formy komunikacji, nowe środki przekazu, zwłaszcza w kontekście
pozyskania nowych użytkowników. W wyniku naszych
wewnętrznych analiz, trwających od marca tego roku,
wyciągnęliśmy wnioski, które spowodowały weryfikację
dotychczasowego kierunku działania Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bemowo. Staramy się sprostać oczekiwaniom społecznym i działać w odpowiedzi na konkretne
potrzeby” – podkreśla dyrektor Fiszer-Nowacka.
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E-oferta na nowej e-platformie bibliotecznej jest skierowana do szerokiego grona odbiorców. Zawiera ciekawy
program kulturalno-edukacyjny. Użytkownicy znajdą tam
trzy podstawowe kafle tematyczne: e-biblioteka, e-edukacja i e-kultura. Dla niezorientowanych przygotowano
przewodnik użytkowania, filmy instruktażowe w obrębie
e-katalogu, listę niezbędnych pytań i odpowiedzi.
Poza standardową opcją wypożyczania e-booków
i e-audiobooków zrealizowano kafel e-edukacja, w którym można znaleźć lekcje biblioteczne, quizy literackie
i materiały edukacyjne. Wśród e-propozycji znalazły się
także warsztaty z Budżetu Obywatelskiego 2020 „Pomalujmy słowa”, „Muzykomania” czy zajęcia mydlarskie.
Do kafla e-kultura przypisano słuchowiska, spektakle
teatralne i e-wystawy. Na e-platformie bibliotekarze polecają również ciekawe filmy i książki. „Każdy znajdzie tu
coś dla siebie – najmłodsi, młodzież oraz dorośli, ale też
seniorzy. Wystarczy być zapisanym do naszej Biblioteki.
Jeśli zaś nie jesteśmy, to zapraszamy do zapisu w trybie
zdalnym. Nasza oferta jest całkowicie bezpłatna” – podkreśla Joanna Braun, koordynator biblioteki on-line.
„Poszerzanie profilu biblioteki w zakresie działań
e-oferty nie stanowi już wyzwania dla rynku bibliotecznego, a podstawę do działania. Wzorujemy się na zachodnioeuropejskich standardach, stąd też zależy nam
na stworzeniu takich aktywności dla naszych Czytelników, które będą atrakcyjne i staną się odpowiedzią na
ich oczekiwania” – dodaje dyrektor Fiszer-Nowacka.
Działania w zakresie udostępniania oferty bibliotecznej online Biblioteka podejmuje już od roku, jednak
w ostatnim czasie nastąpiło dynamiczne przyspieszenie. Dotychczas została stworzona aplikacja mobilna
na smartfona oraz QR-Code zamiast karty bibliotecznej.
Zasoby audiobooków i e-booków zostały przekonwertowane i udostępnione na e-platformie bibliotecznej.
Od kwietnia działa również możliwość zdalnego zapisu
– opcja potwierdzania danych w trybie wideo w oparciu
o usługę Google Duo. Bez wychodzenia z domu użytkownik może wypożyczać e-zasoby biblioteczne.
Wdrażane są programy i rozwiązania, które nie tylko
poprawiają zarządzanie procesami związanymi z gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem zbiorów, ale
również ułatwiają dostęp do e-zbiorów i e-usług bibliotecznych. Aby nie zostawiać czytelników z przeróżnymi
wątpliwościami, do ich dyspozycji pozostaje linia telefoniczna pod nr: 502 321 060.
Zapraszamy do korzystania
BIBLIOTEKA BEMOWO
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