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Drodzy Mieszkańcy,
okres przed Świętami Bożego Narodzenia ma w sobie coś niezwykłego. Niezależnie od wieku, niecierpliwie czekamy na
Wigilię, prezenty i spotkania z najbliższymi. Te święta zapewne będą inne niż zwykle, jednak nawet w tych nadzwyczajnych
czasach cieszmy się ze wspólnych przygotowań w rodzinnym gronie. My też nie
możemy się doczekać!
Świąteczny nastrój
już nam się udzielił i zaplanowaliśmy
wiele grudniowych
atrakcji online. Oczywiście nie zapomnieliśmy o Mikołajkach
dla najmłodszych, ale
na Bemowie siwobrodego ulubieńca dzieci
będzie można spotkać
nie tylko 6 grudnia.
W ramach Akademii
Bemowskiego Seniora
odbędzie się mikołajkowy koncert skrzypcowy Dominiki Bienias – gorąco zachęcam
do jego wysłuchania nie tylko seniorów.
Jak co roku organizujemy też akcję „Choinka pod Choinkę”, w której będą mogli
Państwo zdobyć jedną z tysiąca choinek.
Natomiast tuż po świętach zapraszam do
wspólnego kolędowania. O wielu innych
atrakcjach przeczytacie Państwo w tym
numerze „Twojego Bemowa”, warto też
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śledzić stronę internetową i profil na Facebooku Dzielnicy Bemowo, gdzie na bieżąco
zamieszczamy szczegółowe informacje.
W czasie zakupów i intensywnych przygotowań rozejrzyjmy się, czy któryś z naszych sąsiadów nie jest samotny i nie potrzebuje pomocy. Obecnie jest to szczególnie
ważne. Jeśli nie mogą Państwo sami im
pomóc, dajcie nam znać! Cały czas działa
Dzielnicowy Zespół Wsparcia „Warszawa wspiera seniorów
z Bemowa”, do którego mogą się zgłaszać
osoby będące w potrzebie, jak również
wolontariusze.
Za nami kolejny,
wspólny rok. Serdecznie dziękuję Państwu za spotkania,
rozmowy i zaangażowanie w sprawy
Dzielnicy Bemowo,
a także za liczny
udział w przedsięwzięciach
organizowanych
przez
urząd – w większości w nowej formule online.
Życzę Państwu z okazji Bożego Narodzenia przede wszystkim zdrowia, spokoju
i celebrowania świąt w gronie najbliższych.
W nadchodzącym Nowym Roku 2021
radości i spełnienia marzeń.
Urszula Kierzkowska
Burmistrz Dzielnicy Bemowo

PREMIERA FILMU DOKUMENTALNEGO
„MOJE BEMOWO”
20 listopada na dzielnicowym profilu Facebook oraz
kanale YouTube odbyła się premiera online filmu dokumentalnego „Moje Bemowo” w reżyserii Grzegorza Gołaszewskiego. Film został zrealizowany z okazji 25-lecia
istnienia dzielnicy Bemowo na zlecenie Urzędu Dzielnicy
Bemowo m. st. Warszawy. Producentem wykonawczym
jest Fundacja Proscenium Włodzimierz Gołaszewski.
Premiera odbyła się z dużym sukcesem i fantastycznym odbiorem widzów. Dotychczas „Moje Bemowo” na
naszych profilach społecznościowych zobaczyło ponad
2000 osób. Film nadal można obejrzeć na dzielnicowym
kanale YouTube, do czego gorąco zachęcamy!
„Moje Bemowo” skupia się na perspektywie ludzi,
których losy w różny sposób splotły się z naszą dzielni-
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cą. Przedstawiciele kilku pokoleń, różnych profesji – naukowcy, artyści, sportowcy, pasjonaci historii i tradycji,
lokalni aktywiści, wojskowi – w barwny, często zaskakujący sposób tworzą zbiorowy portret dzielnicy, która
w 2019 roku obchodziła 25-lecie istnienia. Historia, którą kryje w swoich granicach, sięga jednak dużo dalej.
O Bemowie w filmie opowiedzieli: Waleria Przelaskowska-Rokita, prof. Przemysław Rokita, Mirosław
Grzywalski, Jan Boerner, Jerzy Bogdan Raczek, Wiktor
Uhlig, Anna Sadowska, płk w st. sp. Zbigniew Rokita,
płk dr inż. Mariusz Chmielewski, Aleksandra Krugły,
Stanisława Piotrowska, dr Marian Paduch, Marek
Siudym, Włodzimierz Gołaszewski, Maciej Pospieszyński
i Bogdan Wierzba.
           WPK

BEMOWSKI STYPENDYSTA SAPERE AUSO

Urszula Kierzkowska Burmistrz Dzielnicy Bemowo spotkała się z Maksem Ciszkowskim, zdobywcą tegorocznego Stypendium Prezydenta m.st. Warszawy Sapere Auso

Za nami trzynasta edycja projektu stypendialnego SAPERE AUSO, adresowanego do najzdolniejszych uczniów warszawskich publicznych
i niepublicznych szkół ponadpodstawowych. Urszula Kierzkowska, Burmistrz Dzielnicy Bemowo
spotkała się z Maksem Ciszkowskim, zdobywcą
tegorocznego Stypendium Prezydenta m.st. Warszawy Sapere Auso z Bemowa. Wyróżnienie zdobył
nie tylko za dobre wyniki w nauce, ale również za
zaangażowanie społeczne.

W przedsięwzięciu biorą udział uczniowie wyróżniający się wybitnymi osiągnięciami naukowymi, twórczmi bądź społecznymi. Konkurs adresowany jest także
do uczniów, którzy mają udokumentowane wybitne
osiągnięcia w wybranej przez siebie dziedzinie. Katalog
kryteriów merytorycznych został tak skonstruowany,
aby stypendystów m.st. Warszawy SAPERE AUSO mogły
wyróżniać także wyjątkowe osiągnięcia związane z własnym dorobkiem naukowym, badawczym, twórczym lub
szczególne zaangażowanie społeczne.
            WPK

CHOINKA POD CHOINKĘ NA BEMOWIE!
Mimo przeszkód nie rezygnujemy z corocznej akcji
„Choinka pod Choinkę” na Bemowie! Dla mieszkańców
przygotowaliśmy 1000 choinek, które dodadzą koloru
i zapachu w domach w czasie Świąt Bożego Narodzenia.
Warunkiem uczestnictwa w akcji jest wypełnienie
formularza dostępnego na stronie www.choinka.bemowo.waw.pl w terminie od 11.12 br. od godz. 09:00 do
13.12 br. do godz. 23:59.
System komputerowy wyłoni losowo 1000 osób spośród tych, które prawidłowo wypełnią formularz. Nie decyduje kolejność zgłoszeń! Wyłonione osoby otrzymają
od nas pachnącą choinkę na Święta! Do wyboru jest jodła kaukaska cięta w rozmiarach 125-175 cm lub świerk
w donicy w rozmiarach  60-70 cm.
Zgłoszenia można dokonać tylko 1 raz – na choinkę
ciętą lub doniczkową.
Wszystkie osoby, które wezmą udział w akcji, zostaną
poinformowane o jej wyniku drogą elektroniczną w dniach
16-17 grudnia br. na adres email podany w formularzu.
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Każda z wyłonionych przez system osób może otrzymać tylko jedną choinkę. Będzie można ją odebrać podczas FINAŁU AKCJI w Parku Górczewska osobiście za
okazaniem wydrukowanej wiadomości email od organizatora, potwierdzającej wytypowanie danej osoby.
Harmonogram wydawania choinek:
Sobota, 19.12 br. – jodła kaukaska cięta;
Niedziela, 20.12 br. – świerk w donicy.
Choinki nie będą wydawane w innym terminie.
Akcja odbywać się będzie przy zachowaniu zasad
obowiązującego reżimu sanitarnego. Podczas odbioru
prosimy o zachowanie odstępów oraz zakrywanie nosa
i ust. Dbajmy o bezpieczeństwo swoje i innych!
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem Akcji,
który będzie dostępny od 6.12.2020 r. na naszej stronie
internetowej: www.bemowo.waw.pl.
WPK

JESIENNE WYKŁADY
AKADEMII BEMOWSKIEGO SENIORA
Listopad to kolejny miesiąc, w którym kontynuowane
były wykłady Akademii Bemowskiego Seniora w formule
online. Wśród gości Akademii zaleźli się:
– Anna Urban, która 5 listopada br. zaprezentowała wykład „Cynk i jego działanie w zakresie odporności
człowieka”. Dowiedzieliśmy się, że dany mikroelement
ma wiele właściwości zdrowotnych, m.in. pomaga obniżyć poziom cholesterolu, poprawić stan włosów i paznokci;
– znany i ceniony aktor Andrzej Grabowski, który pracował z największymi polskimi reżyserami – Markiem
Koterskim, Jackiem Bromskim, Władysławem Pasikowskim – wystąpił 12 listopada br. w formule stand-up.
– dr Robert Gawkowski, który z okazji rocznicy założenia Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 19 listopada opowiedział o historii uczelni w latach 1816-2016.
Wykładowca przedstawił nam 10 najważniejszych wydarzeń z historii UW. Prowadzący przygotował również dla
słuchaczy niespodzianki w postaci quizu oraz konkursu
z nagrodami.
– Anna Plucik-Mrożek i Małgorzata Perl, które
26 listopada br. zaprezentowały wykład „Aktywność
fizyczna osób starszych – teoria i praktyka”.
W czwartek, 3 grudnia 2020 r., o godz. 12.00 zapraszamy Państwa na koncert mikołajkowy w wykonaniu
skrzypaczki Dominiki Bienias. Artystkę mogą Państwo
pamiętać m.in. z koncertu inaugurującego jesienne
wykłady naszej akademii, który odbył się pod koniec
września br. w Amfiteatrze w Parku Górczewska.

► 1 grudnia - „Żywienie poza domem – jak jeść
w pracy i co wybierać w restauracji”;
► 8 grudnia - „Dietoterapia chorób układu krążenia
(nadciśnienie tętnicze, miażdżyca) oraz dietoterapia
refluksu żołądkowo-jelitowego”;
► 14 grudnia - „Dietoterapia cukrzycy i insulinooporności oraz dietoterapia osteoporozy”.
Linki do poszczególnych transmisji udostępniamy
na bieżąco na dzielnicowym profilu na Facebooku.
WSZ

Urszula Kierzkowska Burmistrz Dzielnicy Bemowo z aktorem Andrzejem Grabowskim

Serdecznie zapraszamy na kanał YouTube Dzielnicy
Bemowo, na którym znajdują się wszystkie wykłady
wygłoszone na naszej nietypowej uczelni.
Oprócz spotkań z cyklu Akademii Bemowskiego
Seniora mamy dla Państwa inne, ciekawe propozycje wykładów. Jedną z nich jest rozpoczęty 17 listopada cykl „Porozmawiajmy po południu o zdrowiu” dla
mieszkańców Bemowa. Wykłady prowadzi Joanna
Misiorowska-Witwicka – doktor nauk medycznych,
dietetyk kliniczny ze Szpitala Bielańskiego. Rozmowy
o zdrowiu odbywają się także w formie transmisji online,
w godzinach 17:30-18:15. Przed nami:
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Mariusz Wajszczak Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo
z historykiem Robertem Gawkowskim

DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO
– 21 listopada obchodzimy Wasze święto   –   Dzień
Pracownika Socjalnego, a w istocie święto pomocy
społecznej, bo Państwa siła i skuteczność tkwi w tym,
że pracujecie w zespole łączącym różnorodną wiedzę,
sposoby pracy i doświadczenia zawodowe. Na co dzień
wspieracie osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji
życiowej, materialnej lub emocjonalnej, przeżywają sytuacje kryzysowe, wymagają wsparcia ze względu na
wiek, niepełnosprawność, potrzebę wzmocnienia umiejętności społecznych lub rozwiązania problemów osobistych. W dotykającej nas aktualnie sytuacji pandemii
wpieracie osoby starsze, szczególnie narażone na zarażenie się koronawirusem, organizując dla nich pomoc w
dostarczeniu zakupów, wykupieniu leków lub wykonaniu innej czynności,  która wymagałaby wyjścia z domu.
Udzielacie również pomocy osobom w kwarantannie,
dla których m.in. organizujecie pomoc żywnościową
i oferujecie wsparcie psychologiczne – takimi słowami
Urszula Kierzkowska, Burmistrz Dzielnicy Bemowo zwróciła się do pracowników OPS w dniu ich święta.
– Pełnicie wyjątkową rolę w tej  trudnej społecznie sytuacji. Znaleźliście się na drugiej, po służbie zdrowia, linii
frontu. Jesteście wszędzie tam, gdzie ludzie są samotni,
boją się o swoje zdrowie, zmagają się ze słabością, chorobą, przemocą w rodzinie. Reagujecie na każdy znak
i prośbę o pomoc. Dziękujemy Wam za to serdecznie
i życzymy zdrowia, wszelkiej pomyślności i należnego
szacunku  dla Waszej pracy – dodał Mariusz Wajszczak,  
Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo.

Izabela Zwierz Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo

Burmistrz Kierzkowska i wiceburmistrz Wajszczak
przekazali na ręce Izabeli Zwierz, Dyrektor Ośrodka  Pomocy Społecznej dyplom uznania za działania na rzecz
osób z niepełnosprawnościami, w kryzysie i seniorów.
Akcentem uświetniającym Dzień Pracownika Socjalnego była również inauguracja wystawy fotograficznej pt.: „Jestem….” zorganizowanej przez ośrodek we
współpracy z artystą fotografikiem Marianem Rynkiewiczem. Wystawa odzwierciedla potrzeby i uczucia osób,
z którymi pracownicy pomocy społecznej stykają się na
co dzień. Jej celem jest przybliżenie mieszkańcom okoliczności, w których człowiek może potrzebować pomocy. Wystawa   docelowo będzie prezentowana w przestrzeni publicznej na terenie dzielnicy.
Ze względu na konieczność zachowania bezpieczeństwa wystąpienia gości i inauguracja wystawy odbyły się
w kameralnym gronie. Dzięki uprzejmości Miejsca Aktywności Lokalnej „Dwa Jelonki” wydarzenie było także
transmitowane online, co pozwoliło wszystkim pracownikom wziąć udział w uroczystości.                            OPS

od lewej: Marian Rynkiewicz autor wystawy, Mariusz Wajszczak Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo, Izabela Zwierz Dyrektor OPS
oraz Urszula Kierzkowska Burmistrz Dzielnicy Bemowo
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AKCJA CHARYTATYWNA DLA OŚRODKA
WSPARCIA DZIECKA I RODZINY „KOŁO”
W październiku Szkoła Podstawowa nr 357 zorganizowała akcję charytatywną dla Ośrodka Wsparcia Dziecka
i Rodziny „Koło”. Wychowankami Ośrodka są dzieci
w wieku od roku do 9 lat.
W akcję zaangażowała się cała społeczność szkolna,
m.in. Rada Rodziców oraz Szkolne Koło Wolontariatu.
Rodzice, uczniowie i nauczyciele bardzo aktywnie przyłączyli się do pomocy. Ilość rzeczy przekazywanych na
akcję przerosła najśmielsze oczekiwania. Uczniowie ze
Szkolnego Koła Wolontariatu pod przewodnictwem Moniki Wilczyńskiej dzielnie pomagali w pakowaniu darów.
Przedstawicielka z Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny „Koło” wyraziła ogromną wdzięczność wszystkim darczyńcom i przekazała podziękowania oraz upominek dla
Szkoły Podstawowej nr 357 w formie ręcznie wykonanej
ozdoby z drewna. Radość wychowanków ośrodka była
ogromna, a przecież głównym celem akcji było niesienie
radości dzieciom. Dziękujemy!
Koordynator akcji: Anna Nikiciuk

str. 13

TYDZIEŃ ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI W SP 321

cyjnych. Nie jest tak jednak w SP 321. Cała społeczność
szkolna, nauczyciele, uczniowie, jak również rodzice
włączyli się w obchody Tygodnia Dysleksji.

„Dysleksja inspiruje do (nie)zwykłych działań” – tak
brzmi hasło tegorocznych obchodów Tygodnia Świadomości Dysleksji. Hasło to skłania do głębszego zastanowienia się nad darem, który daje dysleksja.
Nie rozpatrujmy dysleksji jako trudności, problemu
czy porażki, spójrzmy na nią jak na coś wyjątkowego
i niepowtarzalnego. Każdy dyslektyk jest inny, rozwija indywidualne zdolności i umiejętności. „Dar” dysleksji może zaowocować prawdziwym mistrzostwem.
Mistrzostwem, które można rozwijać w wielu dziedzinach – takie przesłanie towarzyszyło tegorocznym obchodom Tygodnia Świadomości Dysleksji. Pracownicy
i Wychowankowie Szkoły Podstawowej 321 mają
nadzieję, że zostanie ono z nimi na dłużej.
Szkoła Podstawowa 321, która jest długoletnim
posiadaczem certyfikatu „Szkoły przyjaznej uczniom
z dysleksją”, swoimi działaniami udowadnia i pokazuje,
że właśnie w takich kategoriach postrzegani są uczniowie z dysleksją w tej placówce.
Bieżący rok różni się od poprzednich. Mogłoby się
wydawać, że jest gorszy z powodu zamknięcia szkół
i związanego z tym ograniczenia różnych działań eduka-
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Uczniowie klas starszych przygotowali prezentacje
dotyczące sławnych dyslektyków, czyli osób, które rozwijały swoje talenty w różnych dziedzinach. Dla Alberta
Einsteina była to fizyka, dla Walta Disneya – sztuka,
a Johna Lennona – muzyka. Prezentacje zostały przedstawione uczniom młodszych klas, były także okazją do
ciekawych rozważań o dysleksji na lekcjach wychowawczych w klasach starszych.
Rodzice natomiast codziennie odkrywali zdolności
wielkich dyslektyków za pośrednictwem szkolnego profilu na Facebooku. Dzięki pracy i pomysłowości naszych
uczniów powstały również prezentacje, plakaty i mapy
myśli:
• „Dlaczego warto czytać?”
• „Rebusowy zawrót głowy”
• „Trudne zawody”
Wszystkie materiały doskonale sprawdziły się
w nauce zdalnej.
Uczniowie zainspirowani twórczością Hansa Christiana Andersena weszli w role wielkich pisarzy i stworzyli
przepiękne baśnie, które zabrały ich do krain nieznanych
i wyjątkowych. Po wysłuchaniu dzieł starszych kolegów
uczniowie klas młodszych na lekcji informatyki wykonali
ciekawe prace graficzne.

Jak co roku pamiętano również o rodzicach, którzy
w codziennej pracy ze swoimi pociechami muszą mierzyć się z różnymi trudnościami. Pamiętajmy, że dzieci
z dysleksją są niezwykłe pod wieloma względami. Niech
ten fakt dodaje nam sił w codziennych zmaganiach. Jedni ładnie piszą, czytają, drudzy rysują, śpiewają, rymują,
a jeszcze inni doskonale i smacznie gotują. Doceńmy nasze dzieci za to, w czym są dobre, a nie krytykujmy za to,
czego nie potrafią. Podajmy im pomocną dłoń i zachęćmy do wspólnego pokonywania trudności.

Nie brakowało innych, bardzo inspirujących pomysłów związanych z obchodami Tygodnia Świadomości
Dysleksji:
• Potyczki z językiem angielskim;
• Kodowanie na dywanie – zabawy rozwijające
logiczne myślenie;
• Zabawy sensoryczne, tworzenie tortu ortograficznego
– wykorzystanie różnych faktur, mas;
• Zapoznanie uczniów z twórczością Hansa
Christiana Andersena;
• Teleturniej ortograficzny przeprowadzony
na zajęciach terapii pedagogicznej.
W ramach Europejskiego Tygodnia Dysleksji zostały
przeprowadzone dwie diagnozy przetwarzania słuchowego metodą Johansena. Badania wykonała certyfikowana terapeutka metody, która jest logopedą w SP 321.
Po przeprowadzeniu badań wyniki zostały omówione
z rodzicami, którym wskazano dalsze możliwości do
podjęcia terapii słuchowej.
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Nauczyciel terapii pedagogicznej odpowiadał na pytania zaniepokojonych rodziców, rozwiewał wątpliwości
oraz udzielał wskazówek, jak odnaleźć odpowiednią drogę edukacyjną ucznia, a w razie konieczności wskazywał,
gdzie szukać pomocy.
Rodzice uczniów klas młodszych wzięli udział w spotkaniu online „Jak pomóc dziecku w nauce czytania”,
podczas którego zostały przedstawione cenne wskazówki oraz techniki pracy z uczniami rozpoczynającymi piękną przygodę z czytaniem.
Szczęśliwy, spełniony człowiek może działać na wielu płaszczyznach w społeczeństwie, dzieląc się swoim
entuzjazmem i radością życia. Dysleksja stawia przed
uczniami wiele wyzwań, ale nie zamyka im drogi do odkrywania świata i rozwijania swoich pasji.
Hasło tegorocznego Tygodnia Świadomości Dysleksji
ma za zadanie przypominać, że każdy ma mocne strony.
Najważniejsze zadanie dla rodzica, terapeuty i nauczyciela to pomóc dziecku odnaleźć to COŚ. COŚ, co będzie
dla niego motorem, motywacją, samowsparciem i da
mu siłę do tego, aby szczęśliwie kroczyć przez życie.

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW W SP 321
W dniach 21-28 września w Szkole Podstawowej
nr 321 obchodzono Europejski Dzień Języków, który
został ustanowiony przez Radę Europy w 2001 roku
i jest świętowany we wszystkich krajach europejskich
26 września.

Z okazji Europejskiego Dnia Języków odbyły się różne konkursy: konkurs znajomości czasowników nieregularnych w j. angielskim, quiz „What do you know about
Europe?” dla klas 7 i 8 oraz konkursy językowo-plastyczne dla klas 4-8.

Głównym założeniem tego święta jest promowanie bogactwa kulturowego Europy oraz motywowanie
uczniów do nauki języków.

W ramach obchodów w klasie 6d na informatyce została przeprowadzona lekcja otwarta pt. „Na język@ch.
Język programowania. Scratch”. Zadaniem uczniów było
zaprojektowanie quizu w Scratch dotyczącego polskiego papieża. Temat ten został wybrany z uwagi na to,
iż rok 2020 został ogłoszony rokiem Jana Pawła II.
Warto w tym miejscu przypomnieć, że papież znał kilka
języków obcych. Ukończone prace uczniowie przesłali na
specjalnie przygotowaną platformę, aby każdy w szkole
mógł wziąć udział w grze. W zajęciach uczestniczył doradca metodyczny WCIES oraz nauczyciele z warszawskich szkół. Lekcja cieszyła się dużym uznaniem wszystkich uczestników.

Uczniowie z klas 0-3, pod opieką nauczycieli języków
obcych, robili flagi państw europejskich i poznawali
elementy kultury tych krajów na lekcjach angielskiego.
Uczniowie z klas starszych przygotowali interesujące
prezentacje mające na celu ukazanie różnorodności
językowo-kulturowej naszego kontynentu. Starsi uczniowie uczyli się jednej zwrotki hymnu Unii Europejskiej
w języku angielskim oraz niemieckim. Elementy zabawy, ćwiczenia interaktywne i quizy uatrakcyjniły zajęcia.
Uczniowie z niektórych klas założyli ubrania w kolorach
flag wybranych państw. Ponadto uczniowie klas 7 i 8
robili flagi państw niemieckojęzycznych.
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Życzymy uczniom wytrwałości w nauce, a nauczycielom wciąż nowych pomysłów.

ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 364

Trudno sobie wyobrazić dzisiejszy świat bez Pluszowego Misia. Jest towarzyszem dzieci i dorosłych w świecie beztroskiej zabawy oraz przyjacielem – powiernikiem największych sekretów i tajemnic. Dodaje odwagi,
gdy strach ma wielkie oczy i pomaga zasypiać naszym
maluchom.
25 listopada obchodzimy Światowy Dzień Pluszowego Misia. Miś Uszatek, Puchatek, Coralgol, Paddington,
Jogi – wszystkie misie obchodzą swoje święto!
W Szkole Podstawowej nr 364 im. Konstancji Markiewicz przy ul. Andriollego 1 w Warszawie co roku święto misia obchodzone jest w sposób szczególny. W tym roku szkolnym wyjątkowo
obchody święta miały miejsce 6 listopada, przed rozpoczęciem nauki zdalnej u uczniów młodszych klas.
Ze względu na przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego
nie odbyło się wiele atrakcji, choć i tak dzień ten przebiegał w radosnym nastroju i niewątpliwie zostanie na
długo w pamięci u wszystkich uczniów klas 0-3. Podczas zajęć lekcyjnych uczniowie zapoznali się z historią
pluszowego misia oraz mieli okazję przypomnieć sobie
najsławniejszych bohaterów spotykanych w dziecięcej
literaturze i filmach animowanych. Sporządzali różnorodnymi technikami prace plastyczne z wizerunkiem
misia, nucąc przy tym piosenki. Nie zabrakło oczywiście
projekcji popularnej bajki „Miś Uszatek”.
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Największą niespodzianką dla uczniów klas 0-3 była
wizyta misia w szkole, który odwiedził ich w salach lekcyjnych i najmłodszym rozdał kolorowanki.
W ramach obchodów zorganizowany został również
konkurs plastyczny „Mój pluszowy miś”. Adresatami
konkursu byli uczniowie klas pierwszych oraz oddziałów przedszkolnych. Do komisji wpłynęły aż 43 prace,
co oznacza, że konkurs cieszy się dużym uznaniem
wśród dzieci. W związku z aktualnie trwającym zdalnym nauczaniem rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło
w formie zdalnej w Dzień Pluszowego Misia – 25 listopada br. Wszystkie prace były tak piękne, że jury konkursowe miało nieprawdopodobnie trudne wyzwanie.
Ostatecznie komisja wyłoniła kilkunastu zwycięzców.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe
dyplomy oraz pisemne pochwały.
Wisienką na torcie obchodów Dnia Misia był występ,
który przygotowali dla społeczności szkolnej uczniowie
klasy 3a pod czujnym okiem wychowawczyni. Podczas
urodzinowego występu miś otrzymał od dzieci bardzo
dużo prezentów i aż trzy torty!  
Mimo coraz bardziej nowoczesnych i atrakcyjnych
zabawek, moda na misie nie przemija, bo „czy to jutro,
czy to dziś, wszystkim jest potrzebny Miś”!
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 364 z nadzieją
czekają na kolejne spotkanie z misiem za rok.

KONCERT GALOWY FESTIWALU PIOSENKI
PATRIOTYCZNEJ „ZAPYTAJ O POLSKĘ”

10 listopada 2020 roku, po raz pierwszy w sześcioletniej historii Festiwalu Piosenki Patriotycznej „ZAPYTAJ
O POLSKĘ”, odbył się Koncert Galowy na wirtualnej scenie. Obowiązujące obostrzenia sanitarne i zasady nauczania zdalnego spowodowały, że zastosowano wiele
nowych rozwiązań organizacyjnych.
Po raz pierwszy przesłuchania konkursowe odbyły się
online. Mogli w nich wziąć udział nie tylko uczniowie
warszawskich szkół podstawowych, ale również reprezentanci szkół z innych województw, a nawet krajów.
Pomimo koniecznych zmian i wymogów organizacyjnych
młodzi artyści i ich opiekunowie nie zawiedli, a dzięki ich
zaangażowaniu wirtualna scena nabrała szczególnego,
biało-czerwonego charakteru.
Trzeba nadmienić, że w tym roku uczestnicy Festiwalu
mieli do wykonania dodatkowe zadanie. Musieli nie tylko wybrać i zaprezentować dwa utwory o treści patriotycznej w języku polskim, ale również nagrać je i przesłać w formie umożliwiającej odsłuchanie przy pomocy
aplikacji internetowej. Wielu z nich przygotowało stroje
i rekwizyty adekwatne do prezentowanego utworu.
Zdobywców I, II i III miejsca w trzech kategoriach wiekowych wyłoniło jury obradujące wirtualnie w składzie:
przewodnicząca jury Małgorzata Szarek, Agnieszka Kłosiewicz, Marzena Kawa, Anna Bystroń-Jajkiewicz oraz
Monika Urlik. Werdykt jury obejmował również decyzję
o przyznaniu dwóch nagród ex aequo, a także Grand
Prix.
Wśród laureatów znaleźli się reprezentanci: Szkoły
Podstawowej nr 185 im. UNICEF na warszawskim Grochowie, Szkoły Podstawowej nr 150 im. Walerego Wróblewskiego, Szkoły Podstawowej nr 263 im. Powstańców
Wielkopolskich, Szkoły Podstawowej im. Powstańców
1863 Roku w Zaborowie, Szkoły Podstawowej nr 37
im. kpt. ż. w. Antoniego Ledóchowskiego ze Szczecina,
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Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Porażu,
Polskiej Szkoły Altogether w Newbridge w Irlandii, Polskiej Szkoły im. A. Kordeckiego z Manhattanu w Nowym
Yorku. Wśród laureatów znaleźli się również przedstawiciele organizatora Festiwalu – Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II
w Warszawie.
Wszystkim laureatom gratulujemy sukcesu.
Dzięki zróżnicowanej geograficznie lokalizacji uczestników prace nad Koncertem Galowym przebiegały
w niezwykłej atmosferze. Na wirtualnej scenie spotkali się uczniowie z różnych miejsc, których łączyło jedno
– chęć podzielenia się z szerszą publicznością polskimi
dźwiękami, grającymi w głębi ich serc.
Mamy nadzieję, że emocje, które towarzyszyły
organizatorom w czasie nagrywania koncertu, udzielą się także wszystkim oglądającym nagranie na kanale
YouTube Scena SP 82.
Zapraszamy do obejrzenia Koncertu Galowego
VI Festiwalu Piosenki Patriotycznej „ZAPYTAJ O POLSKĘ”.
Mamy nadzieję, że za rok spotkamy się na scenie stacjonarnej, jak również wirtualnej.
Organizatorzy VI Festiwalu Piosenki Patriotycznej
„ZAPYTAJ O POLSKĘ”

11 LISTOPADA POD POMNIKIEM
ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

Od czasu powstania Szkoły Podstawowej nr 357
w 2014 roku jej uczniowie opiekują się pomnikiem
Żołnierzy Wyklętych. Oddają mu szczególną cześć
w ważnych dniach dla historii Polski.
10 listopada br. o godzinie 15.00 członkowie szkolnego koła wolontariatu z klasy 8a, w składzie pomniej-

str. 19

szonym z powodu pandemii, spotkali się pod bemowskim pomnikiem Żołnierzy Wyklętych. Towarzyszyła
im Monika Wilczyńska – opiekunka koła, która krótko
przypomniała młodzieży historię pomnika.
Odsłonięcie monumentu odbyło się pod koniec listopada 2011 roku u zbiegu ulic Pirenejskiej z dawną Wrocławską (obecnie Żołnierzy Wyklętych). Był to pierwszy
pomnik „leśnych chłopców” odsłonięty w Warszawie.
Przed Dniem Wszystkich Świętych uczniowie przypomnieli sobie historię bohaterów, dla których II wojna
światowa nie skończyła się w 1945 roku.
Pomnik przedstawia orła chcącego wzbić się w niebo
– symbolizuje walkę żołnierzy o wolność Polski, która po
II wojnie światowej musiała czekać na prawdziwą niepodległość jeszcze kilka dziesięcioleci. Po przemówieniach uczniowie uporządkowali teren wokół pomnika, zapalili znicze i złożyli wiązankę biało-czerwonych
kwiatów w imieniu całej społeczności szkolnej. Pamięć
o poległych narodowych bohaterach uczcili minutą ciszy,
zadumy i modlitwy. Dla młodych wolontariuszy był to
czas refleksji nad prawdziwym znaczeniem takich pojęć,
jak honor, wierność, patriotyzm.
Monika Wilczyńska
Opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu

JAK UCZCIĆ NARODOWE ŚWIĘTO
NIEPODLEGŁOŚCI W CZASIE PANDEMII?

W tym roku obchody Święta Niepodległości były inne
niż zwykle.
Szkoła Podstawowa nr 321 włączyła się do akcji
„Niepodległa do hymnu”. Uczniowie wraz z nauczycielami o symbolicznej godzinie 11:11 odśpiewali „Mazurek
Dąbrowskiego”, tworząc atmosferę jedności i solidarności – tak bardzo dziś nam wszystkim potrzebną. Wydarzenie odbyło się online poprzez platformę MS Teams,
na której obecnie prowadzone są lekcje.
W czasie zajęć przypomniano ważne daty oraz sylwetki bohaterów związanych z odzyskaniem niepodległości. W tym roku obchodzimy 102. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Nasza ojczyzna po
123 latach odzyskała suwerenność i pojawiła się na ma-
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pach Europy. Było to możliwe dzięki temu, że w okresie
niewoli przekazywano młodym Polakom przywiązanie
do kultury narodowej, uczono potajemnie języka polskiego i miłości do kraju. Musimy pamiętać, że zdobyta
wolność nie jest czymś trwałym i zawsze należy ją pielęgnować.
Wszystkich uczniów i rodziców zaproszono do wzięcia udziału w mobilnej grze terenowej „Głos walczącej
Warszawy – podpułkownik Wacław Lipiński”. Uczniowie
nie zapomnieli wywiesić flagi na znak jedności. Proszono
ich także, by w tak ważne święto zadzwonili lub napisali
do bliskich czy też pomogli sąsiadom.
Mamy nadzieję, że za rok jedno z najważniejszych
świąt państwowych, Dzień Niepodległości, będziemy już
obchodzić hucznie, radośnie i bez przeszkód.

PRZEDSZKOLE NR 435 ŚWIĘTUJE ODZYSKANIE
PRZEZ POLSKĘ WOLNOŚCI I NIEPODLEGŁOŚCI
Obchody odzyskania przez Polskę niepodległości
w Przedszkolu nr 435 to zawsze czas szczególny. Placówka włączyła się do akcji MEN „Szkoła Pamięta”, a także
zorganizowała bogatą w piękne wiersze i patriotyczne
pieśni akademię z okazji Dnia Niepodległości.
W ramach obchodów odzyskania przez Polaków
własnego państwa, w dniu 10 listopada 2020 r. punktualnie o godzinie 11:11 dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych wraz z pracownikami przedszkola uroczyście
odśpiewały 4 zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego”.

Podsumowaniem obchodów rocznicowych było
zorganizowanie rodzinnego konkursu patriotycznego
„Moja Ojczyzna”.
Miesiąc listopad w każdej grupie bogaty był w treści
patriotyczne. Podczas zajęć dzieci poznawały symbole
narodowe, zapoznały się z historią swojego kraju i miejscem Polski w Europie.
Celem działań przedszkola było rozbudzanie zainteresowań historią Polski, pogłębianie wiedzy na temat polskich tradycji i zwyczajów.

PASOWANIE NA CZYTELNIKA
KLAS PIERWSZYCH W SP NR 82
W dniu 6 listopada uczniowie klas pierwszych
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82
im. Jana Pawła II zostali uroczyście pasowani na czytelników szkolnej biblioteki.
Z uwagi na bezpieczeństwo uczniów, pasowanie
odbyło się w trzech turach, po dwie klasy, z zachowaniem odpowiedniej odległości pomiędzy dziećmi. Część
artystyczną przygotowali wychowawcy i dzieci z klasy 2b
i 2f. Podczas pasowania dzieci otrzymały pamiątkowe
dyplomy oraz wyprawkę czytelniczą, ufundowaną przez
Instytut Książki w ramach akcji „Mała książka – wielki
człowiek”, która w tym roku została przygotowana szczególnie z myślą o pierwszoklasistach.
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SUKCES BEMOWSKICH SZKÓŁ
Transmisja Gali wręczenia Certyfikatów WARS i SAWA
oraz Honorowych wyróżnień „Szkoła z pomysłem”
Prezydenta m.st. Warszawy przyniosła nam rewelacyjne
wieści.   Dwie bemowskie szkoły podstawowe uzyskały
Honorowe Wyróżnienie „Szkoła z pomysłem”:
• SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej (za pomysł na Pamięć, Działanie, Przyszłość);
• SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana
Pawła II (za pomysł na kuźnię talentów).
Wyróżnienia „Szkoła z pomysłem” otrzymują placówki, które realizują ciekawe inicjatywy i projekty, integrując wokół nich szkolną społeczność. Tytuły są przyznawane raz w roku w pięciu kategoriach.
Z kolei certyfikaty „WARS i SAWA” przyznawane
są warszawskim szkołom, które osiągnęły wysoki standard pracy z uczniami uzdolnionymi. Pierwsze z nich
wręczono w 2010 r. Dyplom jest przyznawany na cztery
lata. Po upływie tego terminu szkoły mogą się ubiegać
o jego przedłużenie, przedstawiając wyniki ewaluacji
z dotychczasowej realizacji szkolnego programu wspierania uzdolnionych.

Piotr Kobierski Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo

Placówki z certyfikatem tworzą warszawską sieć szkół
wspierających uzdolnionych uczniów. Obydwa projekty już od dekady są obecne w warszawskiej oświacie
i stanowią część lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pod nazwą „Warszawski System Wspierania Uzdolnionych”.
– Obecnie należy do niej 190 publicznych i niepublicznych szkół, w tym wszystkie nasze bemowskie szkoły
– z dumą podkreśla Piotr Kobierski, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!
         WOW

DWIE SIŁOWNIE PLENEROWE DLA OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
W dniu 13 sierpnia br. Dzielnica Bemowo zawarła
umowę na zaprojektowanie i wybudowanie dwóch siłowni plenerowych dla osób z niepełnosprawnościami
na terenie Parku Górczewska oraz w sąsiedztwie placu
zabaw przy Forcie Bema. Realizowane inwestycje są odpowiedzią na zapotrzebowanie środowiska osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, które wnioskowało do
Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy o budowę
tego typu obiektów.
WOŚ
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PRZYGARNIJ FUTRZAKA!
PIETRUCH został odłowiony ze stadka kotów wolnożyjących
w Chotomowie.
Ten około 3-miesięczny maluch to prawdziwa bomba energii.
Waga lekka: 1,8 kg
Miał być dzikuskiem, a okazał się przytulakiem.
Uwielbia ganiać za wędką, jest w tym prawdziwym mistrzem!
Świetnie odnalazł się w reszcie stada. Wprowadza do niego iskierkę
szaleństwa, dzięki niemu nawet leniuszki i starsze koty zaczynają się
bawić.
Pietruch lubi być przytulany, jest ufny i ciekawski.
Pięknie korzysta z kuwety, po prostu kot ideał!
Pietruch jest odrobaczony, zaszczepiony, wykastrowany, zaczipowany.
Szukamy dla niego domu ludzi odpowiedzialnych,
dlatego nie wydajemy kotów do domów wychodzących
i nieosiatkowanych.
Warunkiem adopcji jest zabezpieczenie przynajmniej jednego,
najczęściej otwieranego okna i balkonu.
Pietruch potrzebuje kontaktu z innym kotem,
dlatego oddamy go do adopcji w dwupaku lub na dokocenie.
Jeśli jesteś zainteresowany adopcją, wypełnij ankietę:
https://psy-warszawa.pl/ankieta-adopcyjna/

SABA jest cudowną, spokojną psią staruszką z ogromnymi pokładami
miłości. Kocha ludzi i jest najszczęśliwsza, gdy znajome osoby poświęcają jej uwagę. Jest bardzo delikatna w kontaktach z ludźmi, może zamieszkać w domu z dziećmi. Niestety nie akceptuje kotów. Zachowuje
perfekcyjną czystość w mieszkaniu, załatwia się tylko na zewnątrz i niczego nie niszczy. Grzecznie zostaje sama w domu. Może mieszkać w domu
z ogrodem, ale też w mieszkaniu w bloku, koniecznie z windą.
Saba jest zaszczepiona, zaczipowana, wysterylizowana.
Telefony w sprawie adopcji:
512 237 880, 608 315 461
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OKS SKRA WARSZAWA
Zespół seniorów OKS SKRA Warszawa w sezonie
2020-2021 występuje na poziomie Ekstraligi Rugby.
Klub OKS SKRA Warszawa jest kontynuatorem
tradycji RKS SKRA Warszawa, założonego w 1921 r. przez
młodzież robotniczo-akademicką warszawskiej Woli
dla uczczenia zwycięstwa nad bolszewikami w Bitwie
Warszawskiej 1920 roku. Nazwa SKRA oznacza Sportowy
Klub Robotniczo-Akademicki.
W sezonie 2019 zespół zajął 4. miejsce w Ekstralidze
Rugby oraz 3. miejsce w Mistrzostwach Polski Rugby 7.
W sezonie 2020 natomiast – 5. miejsce w Ekstralidze
Rugby oraz 4. miejsce w Mistrzostwach Polski Rugby 7.
Dzięki wsparciu oraz przychylności władz dzielnicy
Bemowo, zespół może kontynuować działalność, korzystając z obiektów sportowych w dzielnicy. W składzie
drużyny są zawodnicy z RPA, Nowej Zelandii i Tonga,
których sponsorują lokalni przedstawiciele biznesu związani z sekcją rugby Skry Warszawa. Bazą treningową klubu oraz miejscem rozgrywania spotkań będzie Bemowski Ośrodek Piłkarski przy ul. Obrońców Tobruku 11.
OKS SKRA Warszawa posiada także grupy dziecięce
oraz młodzieżowe, które trenują na obiektach w Szkole
Podstawowej nr 363 przy ul. Rozłogi 10. Są to:
► mini żak, żak – U10, U11;
► kadet Junior – U16, U18 (4 reprezentantów Polski).
W klubie trenuje wielu reprezentantów Polski w kategoriach wiekowych: Senior, Młodzieżowiec oraz Junior.
Bardzo się cieszymy, że możemy wspierać dzieci
i młodzież oraz gościć drużynę Kadetów na obiektach
OSIR Bemowo.
            WSR

Piotr Kobierski Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo odwiedził drużyny Żaki i Mini Żaki na treningach w SP 363 przy ulicy Rozłogi 10
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UKS HEROS
Po sukcesach na Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży, w sobotę 14 listopada, drużyna UKS HEROS wzięła
udział w dwóch turniejach karate zorganizowanych
w Radzyminie. Zawody odbyły się w reżimie sanitarnym
w związku z pandemią covid.
Pierwszy turniej to Puchar Mazowsza Młodzików,
który stanowił eliminacje do kadry województwa.
Wygrywając w pięknym stylu swoją kategorię Kamila
Tula zdobyła 1. miejsce, a po zaciętych walkach Radosław
Majewski i Pola Krzysztoszek uplasowali się na 3. miejscu podium. Po południu odbył się turniej Mazowieckiej
Ligi karate dla najlepszych zawodników. 2. Miejsce zajęli
Tymon Jankowski i Franciszek Panek, a Szymon Gdula
i Krystian Szachtsznajder zajęli 3. miejsce. Kolejna edycja Ligi Mazowieckiej odbędzie się na Bemowie w marcu
2021 r. Jej organizatorem będzie UKS Heros.
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KABARET ANI MRU MRU, PARANIENORMALNI
ORAZ GRZEGORZ HALAMA JUŻ W LISTOPADZIE
I GRUDNIU NA BEMOWIE. BĘDZIE SIĘ DZIAŁO!
Bemowska Strefa Śmiechu na koniec roku przywita nas
premierowym programem kabaretowym.
– W ostatnich czasach coraz mniej mamy okazji do
śmiechu, a że śmiech to zdrowie, proponujemy śmiechoterapię serwowaną przez wybitnych specjalistów w tej
dziedzinie – dowodzi Jakub Gręziak, Zastępca Burmistrza
Dzielnicy Bemowo.
W programie streamowym, dedykowanym Dzielnicy Bemowo, wezmą udział dwa topowe kabarety
– Ani Mru Mru i Paranienormalni – oraz znani z ekranów TV aktorzy: Olga Borys, Wojciech Majchrzak,
Michał Czernecki i Jakub Wieczorek. Kabarety Paranienormalni i Ani Mru Mru specjalnie na tę okazję przygotowały premierowy serial „Pętla”, mocno

nawiązujący do tematyki covidowej. Artyści zaprezentują także: premierowe spotkanie handlarza warzywami
ze Strażą Miejską, teleturniej „Jeden z trzech”, poradnik „Jak opowiadać kawały”, „Spotkanie anonimowych wampirów”, pierwsze spotkanie kultowych już
dziadków Stanisława (Michał Paszczyk z Paranienormalnych) i Zdzisława (Marcin Wójcik z Ani Mru Mru)
w skeczu a’la Googlebox. Występy kabaretów odbędą się
w 2 częściach – 27 listopada oraz 4 grudnia. Zapraszamy
serdecznie do oglądania na kanale YouTube oraz profilu
na Facebooku Dzielnicy Bemowo. Na spragnionych jeszcze większej dawki śmiechu 18 grudnia czekać będzie
Grzegorz Halama w autorskim programie skierowanym
do mieszkańców naszej dzielnicy.
             WKU

Jakub Gręziak Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo z satyrykami kabaretów: Ani Mru Mru I Paranienormalni
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KONKURSY Z NAGRODAMI
Przełom listopada i grudnia upłynie pod znakiem dwóch
wyjątkowych konkursów plastycznych, mających na celu
wsparcie młodych mieszkańców dzielnicy Bemowo w rozwijaniu umiejętności artystycznych oraz kreatywnego myślenia.
Pierwszy, zatytułowany „Lampiony na listopadowe wieczory”, odbył się pod koniec listopada.
Myślą przewodnią kolejnego, grudniowego konkursu
świątecznego będzie „Ozdoba świąteczna”. Prace będą
wykonane w dowolnej technice plastycznej, a przesyłać je
należy drogą elektroniczną – w formie zdjęć. Wyznaczone
Jury oceni prace pod kątem wykonania, doboru materiałów i estetyki kolorystycznej. Najlepsze prace zostaną udostępnione w galerii konkursowej, w zakładce Aktualności

na stronie: www.bemowo.waw.pl. W związku z sytuacją
epidemiologiczną osoby nagrodzone zostaną powiadomione o wynikach konkursu za pośrednictwem maila. Już dzisiaj dziękujemy wszystkim autorom prac, biorącym udział
w konkursach. Jednocześnie życzymy im, aby dalej rozwijali
swoje zainteresowania artystyczne i kontynuowali polskie
tradycje.
WKU

MIKOŁAJKI NA BEMOWIE ONLINE
Mimo trwającej sytuacji epidemiologicznej, Dzielnica
Bemowo postanowiła dochować tradycji i umożliwić najmłodszym spotkanie ze Świętym Mikołajem. Tak zrodził
się pomysł na tegoroczne Mikołajki w nietypowej formie
– na żywo, online!
Wszystkich serdecznie zapraszamy przed ekrany 6 grudnia 2020 r. w godzinach 15:00-17:00. Interaktywny spektakl
z mnóstwem konkursów nadawany będzie na oficjalnym
profilu na Facebooku oraz kanale YouTube Dzielnicy Bemowo. Dla dzieci biorących udział w konkursach przewidziane
są atrakcyjne prezenty. Zwycięzcy będą mogli odebrać je
w dniu spektaklu i tym samym zrobić sobie pamiątkowe
zdjęcia ze Świętym Mikołajem i Śnieżynką w magicznej,
świątecznej dekoracji. Nie może Was zabraknąć!
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Czekać na Was będzie Mikołaj, Śnieżynka, wspaniała
świąteczna dekoracja oraz konkursy i piękne prezenty dla
małych i dużych uczestników wydarzenia. Postaramy się,
aby dzieci nie tylko poczuły klimat świąt, ale miały wrażenie, że Mikołaj jest tuż-tuż, na wyciągnięcie ręki, za szklanym ekranem. Zapraszamy do obejrzenia interaktywnego
show w wykonaniu międzynarodowych artystów. Spotkamy się ze znanymi już bohaterami – Bąbelkiem, Mydlaneczką oraz Mistrzem Bulbulasem – którzy zabiorą widzów
w zachwycającą podróż do krainy magii kolorów. Na uczestników będą czekały na ekranie olbrzymie bańki mydlane
w niesamowitych kształtach i kolorach.
WKU
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MUZYKA ORGANOWA I KOLĘDOWANIE
NA BEMOWIE

Tegoroczną ofertę muzyczną na Bemowie wzbogaciliśmy o cykl wydarzeń organizowanych w ramach konkursów grantowych. I tak w trzy kolejne niedziele, począwszy od 29 listopada, miłośnicy muzyki organowej
na Bemowie będą mogli zatopić się w dźwiękach
tego niezwykłego instrumentu. Stowarzyszenie
Musica Organa Improvisata zaprasza na prawdziwą ucztę muzyczną podczas koncertów organowych
w Parafii Bogurodzicy Maryi, po mszy świętej
o godzinie 17.00.  
Bogactwo polskich kolęd jest niezwykłe, a ich wartość artystyczna niepospolita. Jakub Gręziak, Zastępca
Burmistrza Dzielnicy Bemowo zaprasza w grudniu na
magiczne spotkania pełne dźwięków nastrojowej muzyki świątecznej.
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Nie zabraknie również akcentów ludowych, niezwykle lubianych na Bemowie. Piosenki z autorskiej
płyty „Czerwone Jagody”, nagranej na okoliczność
XXX-lecia istnienia zespołu, w dniach 6 i 13 grudnia
zaprezentuje Zespół Folklorystyczny Lazurki. Finalna
wersja płyty lub jej fragmenty zostanie udostępniona w formie elektronicznej na Facebooku oraz kanale
YouTube, a także na profilach związanych z Dzielnicą
Bemowo.
Zapraszamy do śledzenia Facebooka i strony
www.bemowo.waw.pl, gdzie będą się pojawiały informacje i zaproszenia na wydarzenia z odpowiednim
wyprzedzeniem.
           
WKU

NA BEMOWIE POWSTAŁO
NOWE MIEJSCE PAMIĘCI NARODOWEJ
Pomniki i miejsca, w których upamiętniona została
historia, są częścią naszego codziennego życia, tak samo
jak świadectwa osób, które brały udział w ważnych
wydarzeniach z przeszłości. Na Bemowie pojawiło się
nowe miejsce, przypominające o okropnej zbrodni
dokonanej na Polakach.
6 stycznia 1940 r., dziesięć dni po głośnej zbrodni
w Wawrze (27 grudnia 1939 r.), oddział SS pod dowództwem Standartenführera Josefa Meisingera dokonał
egzekucji 96 Polaków na terenie Szwedzkich Gór czyli
obecnego Bemowa. Historycy nie zdołali niestety ustalić przebiegu egzekucji, ani tożsamości wszystkich ofiar.
Od 31 marca do 3 kwietnia 1947 r. pracownicy Polskiego Czerwonego Krzyża prowadzili prace ekshumacyjne.
Na podstawie odnalezionych dokumentów udało się
ustalić tożsamość zaledwie trzech zamordowanych. Byli
to: Władysław Guteszust, Marian Gutowski (Sutowski)
oraz Kazimierz Makowski. Ciała wydobyto ze zbiorowej
mogiły i pogrzebano na cmentarzu w Palmirach. Bez
wątpienia była to jedna z najwcześniejszych zbrodni
w okolicach Warszawy.

– Chcielibyśmy przywrócić pamięć zdarzeń, które nie
zostały dostatecznie utrwalone w naszej świadomości.
Z wielką radością i dumą chciałbym poinformować
o powstaniu nowego miejsca, upamiętniającego
zbrodnię hitlerowską na ludności cywilnej, usytuowanego niedaleko skrzyżowania ul. Powstańców Śląskich
z gen. Maczka. Niestety rzeczywiste miejsce zbrodni jest niedostępne i oddalone od proponowanego
o ok. 1,5 km. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji patriotycznych jest naszą powinnością. Wierzę,
że powstanie nowego miejsca pamięci na Bemowie
przyczyni się do pogłębienia historycznej świadomości
zbiorowej – mówi Jakub Gręziak, Zastępca Burmistrza
Dzielnicy Bemowo.
WKU
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FINAŁ WOŚP NA BEMOWIE
29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na
Bemowie odbędzie się tradycyjnie w drugą niedzielę
stycznia, która w tym roku przypada na dzień 10 stycznia. Dla całej Warszawy będzie to „Finał z głową” – tak
brzmi hasło przewodnie kolejnej edycji zbiórki organizowanej przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy Jurka
Owsiaka.
W tym roku fundacja skupi się na zakupie sprzętu dla
laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. To już
drugi Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dedykowany laryngologii.
– W czasach, gdy koronawirus zdezorganizował
nasze codzienne życie i często wystawiał nas na najwyższą próbę, potrzebujemy powrotu do tych wszystkich kolorów, które zawsze niesie ze sobą Orkiestra
– kolorów miłości, radości i optymizmu. Posiadamy
jeden z większych sztabów w Warszawie – przypomina
Jakub Gręziak, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo
i zachęca do pomocy podczas Finału WOŚP na Bemowie.
Do rozdania mamy 230 identyfikatorów. Zapraszamy!
Z uwagi na obostrzenia zapisów dokonujemy online po
uprzednim kontakcie z bemowskim szefem sztabu.     
WKU

Zarząd Dzielnicy Bemowo podczas 28. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
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Jakub Gręziak Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo
podczas 28. Finału WOŚP
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SUKCES RECYTATORÓW KONKURSU
„WARSZAWSKA SYRENKA”

od lewej: Jakub Gręziak Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo, Maria Ziółek, Piotr Siła oraz Stanisław Górka

W dniach 5-6 listopada br. w Punkcie Bibliotecznym
„Spotykalnia” przy ul. Powstańców Śląskich 126 odbyły się przesłuchania online laureatów etapu szkolnego eliminacji dzielnicowych 43. Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”. Była to kontynuacja
projektu przerwanego przez pandemię. Uczestnicy prezentowali się w kategoriach, które obowiązywały w roku
szkolnym 2019/2020. 6 listopada Jakub Gręziak, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo przypomniał założenia i cele Konkursu „Warszawska Syrenka”, opowiedział
o jego wieloletniej tradycji na Bemowie oraz o młodych talentach recytatorskich. Zachęcił również do dalszej aktywności artystycznej, popularyzacji literatury i kształtowania
nawyku czytania, a następnie ogłosił wyniki konkursu.
Jury w składzie: Piotr Siła, Maria Ziółek i Stanisław
Górka przyznało nagrody i wyróżnienia w trzech kategoriach wiekowych:
1. Szkoła Podstawowa kl. I-III
• Miejsce I ► Gabriela Olszanka SP 316
• Miejsce II ► Marta Dubrawska SP 341
i Ignacy Struzik SP 150
• Miejsce III ► Amelia Rodak SP 321
i Krystyna Wąsowska SP 350

str. 35

2. Szkoła Podstawowa kl. IV - VI
• Miejsce I ► Zuzanna Sieradz SP 350
• Miejsce II ► Agata Podlach SP 341
• Miejsce III ► Julia Świętochowska SP 341
3. Szkoła Podstawowa kl. VII-VIII
• Miejsce I ► Ewa Pietrak SP 364
Finał 43. edycji Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka” zostanie przeprowadzony w Mazowieckim Instytucie Kultury w formie online w dniach
11 i 12 grudnia br.
Do finału zakwalifikowali się:
1. Szkoła podstawowa kl. I-III
• Miejsce I ► Gabriela Olszanka
2. Szkoła Podstawowa kl. IV-VI
• Miejsce I ► Zuzanna Sieradz
3. Szkoła Podstawowa kl. VII-VIII
• Miejsce I ► Ewa Pietrak
WKU

BIBLIOTEKA
Zapraszamy naszych czytelników do e-biblioteki
(online.bibliotekabemowo.pl), gdzie mogą skorzystać
nie tylko z e-zasobów, ale także znaleźć: słuchowiska,
nagrania z dotychczas zrealizowanych warsztatów, quizy
literackie, lekcje biblioteczne i wiele innych atrakcyjnych
treści edukacyjnych.
W trybie online kontynuujemy warsztaty z Budżetu
Obywatelskiego pt. „Pomalujmy słowa”. Odcinek świąteczny, oparty na powieści „Opowieść wigilijna” Charlesa
Dickensa, będzie można zobaczyć 4 grudnia o godz.
17.00 na profilu na Facebooku i kanale YT Biblioteki.
Zaplanowaliśmy również cykl spotkań online z ekspertami w naszych Miejscach Aktywności Lokalnej: MAL
Spotykalnia – Biblioteka Sąsiedzka i MAL Chrzanów.
20 listopada odbyło się spotkanie z doktorem weterynarii Karolem Pawłowskim,   pracownikiem Instytutu
Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Katedrze Patologii
i Diagnostyki Weterynaryjnej. Nasz gość odpowiadał na
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pytania zadane przez mieszkańców Bemowa, dotyczące
dobrostanu, zdrowia i opieki nad domowymi pupilami.
24 listopada rozmawialiśmy o zdrowiu w ujęciu
ajurwedyjskim. Podczas spotkania można było się dowiedzieć czym jest holistyczne podejście do zdrowia według
Ajurwedy, jakie są czynniki zdrowia i choroby, jak dbać
o zdrowie i dobre samopoczucie jesienią oraz jak
wzmacniać odporność, by cieszyć się zdrowiem. Naszą
ekspertką była Sylwia Buczak – prowadząca zajęcia oraz
warsztaty z naturalnych sposobów przywracania równowagi psychofizycznej i osiągania dobrostanu.
Wszyscy zainteresowani spotkaniami mogli mieć
wpływ na ich tematykę. Mogli zadawać pytania przed
spotkaniem, tydzień przed zaplanowanym live’m,
za pośrednictwem dedykowanej poczty e-mail.   
Spotkania odbywały się na fanpage’ach MAL-u Spotykalnia i MAL-u Chrzanów.
Biblioteka Bemowo

BEMOWSKI MIKOŁAJ
Bemowski Mikołaj to akcja charytatywna, którą
w 2015 roku zainicjowali radni z klubu Platformy Obywatelskiej. Jej celem jest wsparcie najbardziej potrzebujących rodzin z terenu dzielnicy Bemowo. Spośród swoich
podopiecznych, wybiera je bemowski Ośrodek Pomocy
Społecznej. Od pierwszej edycji koordynatorem zbiórki
jest radna Patrycja Czerska.
Każdego roku, w dwa weekendy poprzedzające święta
Bożego Narodzenia, Radni i Zarząd Dzielnicy, Młodzieżowa Rada Dzielnicy, a także mieszkańcy Bemowa zbierają artykuły spożywcze, chemię gospodarczą, kosmetyki
i zabawki, które następnie trafiają do potrzebujących
w świątecznych paczkach. Stałym miejscem zbiórki,
od początku jej istnienia, jest Hala Wola, ale swojego
wsparcia udzieliły również Castorama Wola Park oraz
Kaufland.

Piotr Kobierski Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo
podczas akcji Bemowski Mikołaj 2019

Urszula Kierzkowska Burmistrz Dzielnicy Bemowo wraz z Radnymi Dzielnicy Bemowo: Patrycją Czerską, Anną Wosińską, Maciejem Bartosiakiem
oraz uczestnikami akcji w 2019 roku: Anną Samczyk, Elzbietą Daca i Jarosławem Jóźwiakiem.
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W tym roku wolontariuszy Bemowskiego Mikołaja
będzie można spotkać w Carrefourze w Galerii Handlowej Bemowo w dniach 4-5 grudnia i 12-13 grudnia
w godzinach 10:00-18:00. Natomiast w Hali Wola,
za linią kas, zostaną wystawione metalowe kosze,
w których będzie można zostawić zakupione podarunki.
W takiej „bezzałogowej” formie będzie można wesprzeć
Mikołaja od 30 listopada do 20 grudnia.

Ewa Przychodzień-Schmidt Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Bemowo,
Marek Lipiński Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Bemowo
wraz z Młodzieżową Radą Dzielnicy Bemowo
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Patrycja Czerska Radna Dzielnicy Bemowo z Panem Janem Szamborskim
podczas akcji Bemowski Mikołaj 2019

SZÓSTKA DLA BEMOWA,
CZYLI NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA
RADY DZIELNICY W 2020 R.

Mijający 2020 rok był dla mieszkańców i samorządowców bemowskich wyjątkowo trudny. Każdy z nas
doświadczył wielu zmian w swoim życiu. Staraliśmy się,
aby z jednej strony Rada Dzielnicy Bemowo wywiązywała się ze wszystkich swoich stałych zadań, z drugiej strony – dostosować swoje działania do potrzeb, które tak
bardzo zmieniły się od marca br.
Wśród działań, które podejmowała Rada Dzielnicy
Bemowo i jej komisje merytoryczne, warto wskazać
sześć najważniejszych:
1) Interweniowaliśmy w sprawie jak najszybszego
rozpoczęcia budowy szkoły na Chrzanowie. Mimo trudnej sytuacji finansowej w październiku udało się podpisać umowę na przygotowanie projektu i Programu Funkcjonalno-Użytkowego zespołu szkolno-przedszkolnego
na Chrzanowie.
2) Wspieraliśmy mieszkańców w działaniach mających na celu ochronę walorów przyrodniczych Lasu Bemowskiego i obronę przed zabudową działek nr 8 oraz
180. Radni Klubu Koalicji Obywatelskiej byli inicjatorami
prac Komisji Ochrony Środowiska w tym temacie, interweniowali za pomocą interpelacji, ale także wspierali
swoją obecnością protesty organizowane przez naszych
mieszkańców.
3) Uczestniczyliśmy w konsultacjach dotyczących
zmian w komunikacji publicznej w związku z oddaniem
kolejnych stacji II linii metra, a następnie przyjęliśmy
stanowisko w sprawie ww. zmian. Te działania pozwoliły
m.in. zapobiec skróceniu, popularnej wśród mieszkańców, linii 112.
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Urszula Kierzkowska Burmistrz Dzielnicy Bemowo
wraz z Radnymi Dzielnicy Bemowo: Patrycją Czerską,
Magdaleną Gogol, Wiolettą Borecką i Anną Wosińską

4) Poza zgodnymi z harmonogramem pracami nad
planami miejscowymi dla obszarów takich, jak Chrzanów czy Jelonki Południowe inicjowaliśmy działania
zmierzające do rozpoczęcia procedur planistycznych dla
okolicy ul. Hery oraz terenów zajmowanych przez hipermarket TESCO przy ulicy Górczewskiej.
5) Przedstawiliśmy policji oraz jednostkom organizacyjnym m.st. Warszawy odpowiedzialnym za organizację
ruchu drogowego i bezpieczeństwo ruchu nasze wnioski
dotyczące niezbędnych zmian mających na celu poprawę bezpieczeństwa na ulicach Bemowa.
6) Wsparliśmy swoimi działaniami starania Szpitala
Wolskiego zmierzające do uruchomienia Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży.
Poza powyższymi działaniami radni klubu KO brali
udział w wielu akcjach społecznych: byli wolontariuszami WOŚP, wspierali medyków, a także pomagali
Ośrodkowi Pomocy Społecznej zorganizować wolontariat wśród mieszkańców na początkowym etapie
pandemii.

NORDIC WALKING NA BEMOWIE
OBCHODZI SWÓJ JUBILEUSZ!
Marsze z kijkami na Bemowie, które w zorganizowanej formie organizowane są od 15 lat, na stałe wpisały
się do najbardziej popularnych aktywności fizycznych
organizowanych przez władze naszej dzielnicy. Nikogo
nie trzeba dzisiaj przekonywać, jak wiele dobrego przynoszą nam systematyczne spacery, podczas których pod
okiem naszych niezawodnych trenerów – Doroty i Piotra
– poznajemy tajniki i technikę prawidłowego chodzenia
z kijami. Niepowtarzalna, rodzinna atmosfera sprawia,
że mieszkańcy Bemowa od wielu lat pozostają wierni tej
aktywności. Szczególną popularnością cieszy się wśród
naszych wspaniałych, młodych duchem seniorów. Przez
kilkanaście lat nawiązaliśmy bliskie kontakty i przyjaźnie, cieszymy się swoim towarzystwem i wzajemnie się
wspieramy. Relacje międzyludzkie, dzielenie się radością
i optymizmem to wartość dodana, ponieważ dopiero
połączenie zdrowia psychicznego i fizycznego sprawia,
że jesteśmy szczęśliwi.   
Nordic Walking łączy w sobie wszystkie cechy idealnej aktywności sportowej, jest dostępny dla wszystkich,
bez względu na wiek, kondycję i sprawność. Nie wymaga drogiego sprzętu ani opanowania skomplikowanych
zasad. Przychodzimy do lasu, nie zważając na porę roku
i pogodę – jesienią nikomu nie przeszkadza deszcz, a latem dzielnie walczymy ze zmasowanym atakiem komarów. Las Bemowski, zielone płuca naszej dzielnicy, ciągle
nas zaskakuje swoim kolorytem, bogactwem fauny i flory, wyzwala endorfiny, daje siłę i witalność.  
Nordic Walking jest najlepszym lekiem na dzisiejsze, trudne czasy, kiedy niewiele dyscyplin możemy
uprawiać w bezpieczny sposób, na świeżym powietrzu,
z zachowaniem dystansu i zaleceń sanitarnych. Zwłaszcza teraz, w okresie jesienno-zimowym, kiedy większość
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ludzi zamyka się w domach, pasjonaci Nordic Walking
z Bemowa cieszą się obcowaniem z przyrodą i aktywnym
wypoczynkiem na dworze.  Warto także oddalić się na
chwilę od grupy i samodzielnie ruszyć w drogę, z dala od
miejskiego zgiełku i problemów codzienności.
Walorem nie do przecenienia jest korzystny wpływ
systematycznego chodzenia z kijkami na nasze zdrowie.
Wyniki badań potwierdzają, że dziarski marsz z kijami
znacząco spowalnia procesy starzenia, dotlenia mózg,
obniża poziom stresu, rozluźnia napięcia w ciele, dodaje energii, korzystnie wpływa na ścięgna, stawy i kości,
angażuje mięśnie, obniża ryzyko zapadnięcia na choroby
cywilizacyjne takie, jak otyłość, cukrzyca, depresja i nowotwory. Nie ma lepszej recepty na zachowanie dobrego zdrowia i pozytywnej energii.
Zachęcamy więc gorąco do rozpoczęcia własnej przygody z kijkami, a Nordic Walking na Bemowie niech
świętuje kolejne jubileusze, zwiększając systematycznie
swój potencjał i grono sympatyków.
Bożena Skudlarska
Bemowska Rada Seniorów

