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SPIS TREŚCI

KALENDARIUM

SŁOWO DO MIESZKAŃCÓW

10 lutego
ZAPISY
17:00-18:00 ‒ TEATRZYK KAMISHIBAI „ZŁOTOWŁOSA I TRZY MISIE”
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy,
Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży nr 29, ul. Konarskiego 6
Spotkanie w ramach cyklu miesięcznych spotkań literacko-plastycznych.
Zapraszamy dzieci w wieku 4‒7 lat.

3
3

URSZULA KIERZKOWSKA,
BURMISTRZ DZIELNICY BEMOWO
JAROSŁAW DĄBROWSKI,
PRZEWODNICZĄCY RADY DZIELNICY BEMOWO

WYDARZENIA
4
5

BUDŻET OBYWATELSKI NA BEMOWIE NIE ZWALNIA!
POLSKIE TRADYCJE I OBRZĘDY – TŁUSTY CZWARTEK

SPRAWY SPOŁECZNE
6
7

KLUB BEMOWSKIEGO SENIORA
ŚRODOWISKOWE CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NA BEMOWIE

OŚWIATA
7
8
8

KONKURS OŚMIU WSPANIAŁYCH
– SZANSA DLA NAJLEPSZYCH WOLONTARIUSZY!
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 357 Z CERTYFIKATEM
„VARSAVIANISTYCZNEJ SZKOŁY” III STOPNIA
SPOTKANIE UCZNIÓW Z MARCINEM KOZIOŁEM

ŚRODOWISKO
9
9
9
9

MALUSZEK POSZUKUJE DOMU!
DYŻURY AUTORYZOWANEGO DORADCY
ENERGETYCZNEGO
ZABEZPIECZENIA DLA SANECZKARZY
W PARKU GÓRCZEWSKA
NOWE POJEMNIKI SERCA DO ZBIÓRKI ZAKRĘTEK

KULTURA
10
10
11
11

KULTURALNY NOWY ROK NA BEMOWIE
KOLĘDOWANIE Z ARTYSTAMI
ZAKOCHAJ SIĘ NA BEMOWIE
MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK

ONLINE

10 lutego
12:00 ‒ AKADEMIA BEMOWSKIEGO SENIORA
ONLINE
Koncert Walentynkowy „Piosenki o miłości”
Dominika Bienias ‒ skrzypce

ZAPISY

12 lutego
18:30 ‒ KONCERT WALENTYNKOWY NATASZY URBAŃSKIEJ
Sala Widowiskowo-Koncertowa WAT, ul. Kaliskiego 25a

ZAPISY
16 lutego
16:30-17:30 ‒ WARSZTATY AUTORSKIEJ BIŻUTERII DLA DOROSŁYCH
Miejsce Aktywności Lokalnej Spotykalnia, ul. Powstańców Śląskich 126
w Galerii Bemowo
Spotkanie drugie z cyklu tworzenia autorskiej biżuterii w roku 2022.
Tym razem na warsztat weźmiemy masę perłową oraz sznurek bawełniany,
z których powstaną niepowtarzalne naszyjniki.
ZAPISY

17 lutego
17:00-18:00 ‒ 4 PORY ROKU ‒ ZIMOWE OPOWIEŚCI
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy,
Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży nr 29, ul. Konarskiego 6
Spotkanie w ramach cyklu warsztatów literacko-plastycznych.
Zapraszamy dzieci w wieku 4‒7 lat.
17 lutego
12:00 ‒ AKADEMIA BEMOWSKIEGO SENIORA
ONLINE
wykład Adriana Pogorzelskiego
„Tajemnice Dolnego Śląska ‒ niezwykłe zabytki, wojenne tajemnice”

ONLINE

WSTĘP WOLNY
20 lutego
16:30-17:30 ‒ KONCERT Z CYKLU FESTIWAL ORGANOWY
Kosciół p.w. Bogurodzicy Maryi, ul. Powstanców Śląskich 67D
Pierwszy koncert z cyklu Festiwal Organowy ‒ dyryguje Marek Strbak
ONLINE
24 lutego
12:00 ‒ AKADEMIA BEMOWSKIEGO SENIORA
ONLINE
Wykład dra Piotra Kociszewskiego
„Ich wysokość ‒ Tatry...termy, zamki czyli o atrakcjach północnej Słowacji”

SPORT

12 WŁODZIMIERZ STRZYŻEWSKI
– BEMOWIANIN GODZIEN UPAMIĘTNIENIA
13 LODOWISKO NA BEMOWIE

RADA DZIELNICY

14 BEMOWSKA SZOPA OTWARTA!
15 NOWY PRZEWODNICZĄCY MŁODZIEŻOWEJ RADY
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Nakład 20 000 szt.

Szanowni Państwo,
jesteście wspaniali! 30. edycja Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy na Bemowie znowu z rekordem! Dziękuję wolontariuszkom i wolontariuszom oraz wszystkim osobom, które wsparły tegoroczny
WOŚP. Mieszkańcy Bemowa tradycyjnie
wykazali się przeogromną empatią i jeszcze większym sercem. Dziękuję Wam za
to! Jak głosi słynne motto – Gramy do
końca świata i o jeden dzień dłużej! Także
i na Bemowie!

Szanowni Państwo,
Drodzy Sąsiedzi,
na wstępie życzę Wam dużo zdrowia. W czasie, gdy kolejne mutacje koronawirusa powodują zakażenia tysięcy osób, nie ma chyba nic
ważniejszego niż zdrowie. Proszę Was, szczepcie się. To nie jest przynudzanie, ale troska
o Was. Zaufajcie naukowcom. Szczepienie uchroni Was i Waszych bliskich od zakażenia tą straszną chorobą.

Luty to nie tylko Walentynki i koniec
karnawału, ale również i tłusty czwartek.
Czy wiecie, że święto to jest nie tylko polską tradycją? Wiele narodów na całym
świecie spędza jeden z ostatnich dni karnawału na zajadaniu się. Francuzi mają
Mardi Gras, Niemcy Schmotziger Donnerstag, Norwedzy zaś Fastelavnssøndag.
Mogłoby się wydawać, że pączki to polski wynalazek. Jednak tradycja smażenia
oponek wywodzi się najprawdopodobniej
ze starożytnego Rzymu lub, jak podają
inne źródła, z Bliskiego Wschodu. Jestem
jednak przekonana, że polskie, pączkowe
rarytasy są najlepsze. Na dowód zostawiliśmy Wam na stronie 5 sprawdzony
przez nas przepis. Pochodzi on z książki
Lucyny Ćwierczakiewiczowej z 1866 r. Polecam spróbować! Podzielcie się z nami
zdjęciami swoich wyrobów. Czekamy na
Wasze fotografie pod adresem bemowo.
media@um.warszawa.pl.
W województwie mazowieckim mamy
obecnie ferie. Wielu z Was zostało w
Warszawie. Przygotowaliśmy dla Was szereg atrakcji, dzięki którym spędzicie ten
czas w przyjemny sposób. Przede wszystkim zapraszam na bemowskie lodowisko
przy OSiR – ul. O. Tobruku. Czekamy na
Was już od 9 rano. Na miejscu bezpłatnie wypożyczycie łyżwy, na dzieci czekają przeurocze pingwinki do nauki jazdy.
4 i 10 lutego zaplanowaliśmy bezpłatne

treningi dla osób, które chciałyby rozpocząć swoją przygodę ze sztukami walki.
Zajęcia odbędą się w czterech grupach
wiekowych dla dzieci od 4 do 14 lat w klubie Bushido. Na zajęcia obowiązują zapisy:
bushido@bushido-centrum.pl. Lubisz
siatkówkę i koszykówkę? Mamy też coś
dla Ciebie! Od 7 lutego dzieci i młodzież
w wieku od 7 do 15 roku życia będą mogły wziąć udział w bezpłatnych treningach
sportowych. Zapisy: zapisy_uks@wp.pl.
Więcej informacji o zimowych atrakcjach
znajdziecie na stronie www.bemowo.
um.warszawa.pl.
Na sam koniec rewelacyjna informacja.
Podpisaliśmy 28 stycznia umowę z Legią
Warszawa Sekcja Koszykówki S. A. oraz
O.K.S. „S K R A”! Mamy dla Was bezpłatne zaproszenia na mecze. Szczegóły na
Facebooku.
Pamiętajcie, proszę, że ferie i odpoczynek nie zwalniają nas z konieczności
dbania o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich. Szczepcie się! Pandemia,
co pokazują smutne statystki, nie odpuszcza. Zadbajcie o siebie, swoją rodzinę, sąsiadów. Zachowujcie dystans, noście maseczki (zakrywając nos i usta) i jeśli tylko
pozwala Wam zdrowie, zaszczepcie się!

Ja i moi bliscy jesteśmy zaszczepieni. Mimo to nosimy maseczki, dezynfekujemy dłonie, stosujemy dystans
w autobusie czy sklepie. Proszę Was, stosujcie te zasady codziennie. Tylko dzięki szczepieniom i higienie uda nam się zahamować
rozwój pandemii. Bądźcie zdrowi!
Mam dla Was dobrą wiadomość. Chrzanów będzie miał szkołę! Radni miejscy przyznali Bemowu 76 mln zł na ten cel. To wielka
zasługa Burmistrz Urszuli Kierzkowskiej, ale
także naszych radnych. Placówka powstanie
przy ul. Szeligowskiej i zapewni edukację małym mieszkańcom Chrzanowa, który w ciągu
ostatnich 15 lat stał się wielką dzielnicą. Pamiętacie zresztą, że całkiem niedawno były
tu pola. Dziś, spacerując ulicami Coopera, Batalionów Chłopskich, Rayskiego czy Szeligowską, nie trudno oprzeć się wrażeniu, że – tak
jak Ursynów 45 lat temu – powstało tu nowe
miasto. Mam nadzieję, że realizacja inwestycji
ruszy jak najszybciej i równie szybko zostanie
oddana do użytku.
Wiem, że wśród bemowian nie brakuje
majsterkowiczów. I tych większych lubiących
coś… wyspawać, jak i mniejszych, którzy chętnie zrobią domek dla ptaków. Właśnie z myślą
o Was stworzyliśmy „Bemowską Szopę” – miejsce, gdzie każdy może po-

czuć się jak rzemieślnik. Za pomoc
w organizacji tego niezwykłego miejsca
dziękuję Bemowskiej Radzie Seniorów. To
przecież Wy, nasze kochane Babcie i Dziadkowie, pamiętacie i przekazujecie kolejnym
pokoleniom, że jeszcze całkiem niedawno nie
wszystko można było kupić, a wiele mebli,
ozdób czy przedmiotów codziennego użytku
było efektem pracy własnych rąk. Warto, by
ta tradycja nie tylko została uszanowana, ale
także kontynuowana. Ja sam na Dźwigową 51
zaglądać będę nie raz. Pomysłodawczyni szopy, radna Aneta Nowolecka, już dziś może być
dumna z ogromnego zainteresowania mieszkańców tym projektem. Aby zapisać się na
majsterkowanie, należy zatelefonować pod
numer 607 060 211. Miłej zabawy z młotkiem
i heblem!
Cieszę się, że piszecie do mnie maile
i tradycyjne listy. Zapewniam, że na każdy
odpisuję i staram się rozwiązać poruszany
w nim problem, tym bardziej że ja po prostu jestem po to, by Wam służyć pomocą
w każdej sprawie. Piszcie więc na e-mail
jarekdab@wp.pl.
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Urszula Kierzkowska,
Burmistrz Dzielnicy Bemowo
m.st. Warszawy

Jarosław Dąbrowski,
Przewodniczący Rady Dzielnicy Bemowo
m.st. Warszawy
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BUDŻET OBYWATELSKI NA BEMOWIE NIE ZWALNIA!

Kino Plenerowe zrealizowane w ramach projektu nr 1515 – Bezpłatne warsztaty na Bemowie dla dorosłych,
młodzieży i dzieci, kino plenerowe, potańcówki, wymiany książek...

To już oficjalnie! W IX edycji BO zgłosiliście
aż 122 projekty na Bemowie! To wzrost o ponad połowę względem roku ubiegłego, kiedy
liczba złożonych pomysłów wyniosła 78. Jesteśmy niesamowicie zadowoleni, że docieramy
z budżetem obywatelskim do coraz większej
liczby mieszkańców, którzy chcą zmienić coś
w swojej okolicy! Spośród wszystkich projektów większość została zgłoszona online. Tylko
3 z nich trafiły do nas w wersji papierowej.
Co ciekawe, blisko 100 projektów zgłosiliście
w ostatnim tygodniu tego etapu. Tak jak gorąca
była dla Was końcówka stycznia, tak teraz dla
pracowników urzędu następuje etap wzmożonej pracy przy ocenach formalnych i merytorycznych, które potrwają do 4 maja br. W tym
czasie wraz z projektodawcami postaramy się
dopracować pomysły tak, by były jak najlepiej
przygotowane do głosowania mieszkańców.

Obok prac nad ocenami w tym roku będziemy wykonywać 34 zwycięskie projekty. W odniesieniu do poprzednich edycji przeważająca
część realizowanych w tym roku projektów należy do grupy „miękkich”.
To m.in. zajęcia sportowo-rekreacyjne,
warsztaty dla dzieci, seniorów i całych rodzin.
Pojawią się też spacery z przewodnikiem opowiadającym o tajemnicach bemowskiego lasu.
Zasoby Biblioteki Bemowo zasilą kolejne
lektury, filmy i e-booki, powstanie również
nowy książkomat na Nowym Bemowie. Jesteśmy przekonani, że każdy znajdzie coś dla siebie! Pozostałe projekty dotyczą inwestycji oraz
terenów zielonych. Budowa i remont dróg,
dodatkowe oświetlenie, plac zabaw, ogródek

Realizacja projektu nr 2236 – Zielona cisza – obcowanie z naturą w Parku Górczewska.

Realizacja placu zabaw w ramach projektu
nr 1859 „Lazurowa wyspa”.
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społecznościowy, nasadzenia zieleni, strefa
sportu w Parku Górczewska… a to jeszcze nie
wszystko! Jeżeli jesteście zainteresowani pełną
ofertą zajęć oraz zakresem projektów inwestycyjnych i zieleni miejskiej, zapraszamy do zapoznania się z listą na: bo.um.warszawa.pl. Łączna kwota przeznaczona na realizację projektów
w 9. edycji BO na Bemowie to 4,8 mln zł. Limit
dla jednego projektu wynosi 970 tys. Pamiętajcie, że to wasze głosy decydują o sukcesie
budżetu obywatelskiego oraz korzystnych
zmianach w najbliższym otoczeniu! Zachęcamy Was do głosowania, które odbędzie się od
15 do 30 czerwca br. na stronie bo.um.warszawa.pl oraz stacjonarnie w UD Bemowo.
Zapraszamy!			
WPK

twojebemowo

POLSKIE TRADYCJE I OBRZĘDY – TŁUSTY CZWARTEK
„Powiedział Bartek, że dziś tłusty czwartek, a Bartkowa uwierzyła, dobrych pączków
nasmażyła” mówi staropolskie przysłowie,
jednak geneza tego zwyczaju sięga aż czasów
rzymskich, kiedy to w ten dzień świętowano
przyjście wiosny i żegnano zimę.
Data tłustego czwartku, czyli ostatniego
czwartku przed wielkim postem, jest zgodnie
z kalendarzem chrześcijańskim uzależniona od
daty Wielkanocy, która jest świętem ruchomym. Dzień ten tradycyjnie rozpoczyna ostatni
tydzień karnawału.
„Od tłustego czwartku do Zmartwychwstania – ścisły post się kłania”
Następny czwartek miesiąca jest dniem po
Środzie Popielcowej i jest to czas wielkiego
postu. W tradycji chrześcijańskiej jest to czas
szczególny, podczas którego należy zachować
wstrzemięźliwość w jedzeniu i piciu.

„Gdy w tłusty czwartek człek w jedzeniu
pofolguje, łaskawy Pan Bóg grzech obżarstwa
daruje”
Tradycja spożywania pączków w Polsce
jest dłuższa niż wielu z nas mogłoby się wydawać. Dawne pączki nie przypominały znanych
nam dziś i lubianych wyrobów cukierniczych.
Początkowo było to ciasto chlebowe nadziewane słoniną. Pierwsze zachowane zapisy
o kreplach, czyli staropolskim protoplaście znanych nam dziś pączków, znajdujemy w 1585 r.
w dziele Mikołaja Reja „Wizerunek własny
żywota człowieka poczciwego”. Omawiając
blaski i cienie wieku średniego oraz typowe
przywary ludzkie tamtego okresu, pisał m.in.
„Abowiem, gdy już sobie tych tortów napieką,
nasmażą, albo też mniejszy stanowie kreplów,
aleć i pieczenia, z cebulą po prostu, wierz mi,
iż też to niezła pomocnica do tego; to już klę-

kają, a czasem i krzyżem padają, a po ziemi
się jako bydło walają, lejąc sobie w gardło”.
Twórca przedstawiał w ten sposób zagrożenia wynikające z nieumiarkowania w jedzeniu
i piciu. Pączki przyrządzane na słodko są prawdopodobnie zapożyczeniem z kuchni arabskiej
i znane w Polsce od XVI w. W XVIII wieku do wyrobu pączków zaczęto używać drożdży, przez
co ciasto stało się puszyste, a ich kształt nabrał kulistości. Polski historyk Jędrzej Kitowicz
w swoim dziele „Opis obyczajów za panowania
Augusta III” tak oto opisywał potrawy serwowane na dworze króla: „Ciasta także francuskie, torty, pasztety, biszkopty i inne, pączki
nawet — wydoskonaliło się to do stopnia jak
najwyższego. Staroświeckim pączkiem trafiwszy w oko mógłby go podsinić, dziś pączek jest
tak pulchny, tak lekki, że ścisnąwszy go w ręku
znowu się rozciąga i pęcznieje do swojej objętości, a wiatr zdmuchnąłby go z półmiska”.
„Kto w tłusty czwartek nie zje pączków
kopy, temu myszy zniszczą pole i będzie miał
pustki w stodole” mówi stare przysłowie.
W tłusty czwartek statystyczny Polak zjada
2,5 pączka, co daje nam ponad 90 mln pączków zjedzonych tego dnia.
Pragniemy przedstawić Wam sprawdzony
przez nas przepis Lucyny Ćwierczakiewiczowej,
z książki wydanej w 1866 r. „Jedyne praktyczne przepisy wszelkich zapasów spiżarnianych
oraz pieczenia ciast”. Dosyć długi czas przygotowywania opłacił się jednak. Pączki wyszły
puszyste i pyszne jak te z dzieciństwa, kiedy
w niedzielę jechaliśmy do babci na obiad.
Czekamy na Wasze zdjęcia pysznych faworków oraz pączków przygotowanych przez
Was w domu – bemowo.media@um.warszawa.pl. Kto wie? Może trafią do naszej galerii
pyszności.
Zatem – smacznego!		
WPK
twojebemowo
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KLUB BEMOWSKIEGO SENIORA

Po dłuższej, świąteczno-noworocznej przerwie Klub Bemowskiego Seniora wrócił do stałych aktywności i nowych projektów!
W lutym zazwyczaj koncentrujemy nasze
działania na integracji w oparciu o kulturę
i sztukę. Przez ostatnie miesiące 2021 roku
bardzo rozwinęła się nasza grupa artystyczna w sekcji malarstwa oraz rysunku i to z nią
zrealizujemy projekt, którego zwieńczeniem
będzie wystawa prac uczestników. W styczniu rozpoczęliśmy także malowanie na blejtramach. Postępy naszych artystów wciąż nas
zaskakują. Zapraszamy również serdecznie
wszystkich, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę z twórczością.
Rusza także Klub Bemowskiego Podróżnika,
omawiane są już pierwsze wyprawy poznawcze. Grupa aktywistów liczy ponad 100 osób.
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Nadal spotykają się u nas brydżyści, coraz
więcej osób wpada pograć w planszówki będące w stałych zasobach Klubu.
Trwa druga edycja kursów obsługi smartfona, wzbogacona o Punkt Cyfrowego Wsparcia
Seniorów. Od stycznia możemy też umówić indywidualne spotkanie z informatykiem, który
pomoże zaktualizować komputer, zainstalować
potrzebne programy lub udzieli porady w trudnym zagadnieniu.
Wracamy również z warsztatami tworzenia
biżuterii artystycznej. Dzieła naszych klubowiczek udowadniają, że ta forma arteterapii jest
bardzo ważna i wartościowa.
W lutym pracujemy nad specjalnym projektem „O kobietach dla kobiet”. W planach
mamy piękne sesje artystyczne naszych bywalczyń. Temat jest nowy i podchodzimy do niego
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nieśmiało, ale jesteśmy przekonani, że sprawi
uczestnikom dużo zabawy i radości. Prosimy
o śledzenie naszego profilu na Facebooku!
Na początku stycznia ruszyła „Bemowska
Szopa” – miejsce integracji lokalnej przy ulicy
Dźwigowej 51. To przestrzeń warsztatowo-rękodzielnicza, dobrze wyposażona w sprzęt do
majsterkowania, restaurowania i naprawy.
Dostępna jest dla każdego mieszkańca
Bemowa w czwartki między godz. 9.00
a 15.00 oraz w soboty między godz. 10.00
a 14.00. Od 7 lutego Bemowska Szopa będzie
czynna również w poniedziałki i środy od 16.00
do 20.00. Zapisy odbywają się przez Facebook
Bemowska Szopa, telefonicznie pod nr.
607 060 211 w poniedziałki i wtorki między
17.00 a 19.00 lub mailowo – bemowska.szopa@gmail.com.
W programie znajdą się również warsztaty
dla seniorów, szkół i przedszkoli.
Klub Bemowskiego Seniora we współpracy z Bemowską Szopą wykona blejtramy pod
obrazy na nasze zajęcia artystyczne, kierując
się ideą recyklingu i przetwarzając materiały
drewniane uratowane z utylizacji.
WSZ

ŚRODOWISKOWE CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI
I MŁODZIEŻY NA BEMOWIE
W ramach Projektu współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej zostało uruchomione na terenie Dzielnicy Bemowo „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla
Dzieci i Młodzieży”.
Jest to nowa forma wsparcia dla rodzin,
w których wystąpił kryzys zdrowia
psychicznego u dzieci. Część spotkań diagnostycznych i wspierających odbywa się w środowisku domowym rodziny. Uruchomienie
placówki jest odpowiedzią na potrzeby rodzin
szczególnie ważne w obecnej rzeczywistości
związanej z pandemią, izolacją dzieci w domu,
a także wyzwaniami wynikającymi z obowiązków związanych z edukacją oraz realizacją naturalnych potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży.
W ramach działań Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego realizowane są:
– diagnoza psychologiczna oraz monitorowanie procesu zdrowienia dziecka,
– psychoedukacja oraz wsparcie psychologiczne w środowisku dla dzieckai rodziców,
– profilaktyka zdrowia psychicznego.
Program oferuje całościowy model opieki
psychologiczno-psychiatrycznej. Umożliwia
szybką interwencję w momencie wystąpienia
kryzysu psychicznego. Zmniejsza to ryzyko konieczności całodobowej hospitalizacji, skraca

czas leczenia oraz zmniejsza koszty emocjonalne ponoszone przez rodzinę i dziecko.
Wsparciem Środowiskowego Centrum objęte mogą być dzieci zamieszkujące na terenie
Dzielnicy Bemowo, które w momencie zgłoszenia nie ukończyły 18 roku życia. Warunkiem
skorzystania z pomocy Centrum jest wyrażenie
zgody przez oboje rodziców/opiekunów prawnych dziecka.
Zgłoszenia dzieci i młodzieży przyjmowane
są przez Infolinię, która przeprowadza wstępny
wywiad z rodzicami. Numer Telefonu Infolinii
576 661 777
W Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy
Bemowo mieszczącym się przy ul. Rozłogi 10
działa Zespół Pierwszego Kontaktu, do którego
zadań należy przeprowadzenie diagnozy stanu zdrowia psychicznego zgłoszonego dziecka
i jego rodziny, a następnie wskazanie działań
leczniczych.
Realizatorem działań psychoterapeutycznych jest Ezra Sp. z o.o. mieszcząca się przy
ul. Człuchowskiej 66.
Pomoc psychiatryczną świadczy Instytut
„Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie” z siedzibą w Międzylesiu przy Al. Dzieci Polskich 20.
Współpraca ww. instytucji ułatwia dostęp
do usług psychologicznych i medycznych.

Działania realizowane są w ramach Projektu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Środowiskowe Centrum Zdrowia
Psychicznego dla dzieci młodzieży: systemowe wsparcie mieszkańców m.st. Warszawa
w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz”.
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego
dla Dzieci i Młodzieży
Zespół Pierwszego Kontaktu Bemowo
ul. Rozłogi 10
tel. 576 661 777

KONKURS OŚMIU WSPANIAŁYCH
– SZANSA DLA NAJLEPSZYCH WOLONTARIUSZY!
Ruszyła XXIX edycja Stołecznego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” 2022.
Konkurs skierowany jest do uczniów zrzeszonych w szkolnych kołach i klubach wolontariatu oraz do dzieci i młodzieży (w wieku
10-20 lat) zaangażowanych w wolontariat.
Historia konkursu pokazuje, jak wielu jest
młodych ludzi, którzy wybierają mądrą drogę
życiową. W swoją działalność angażują rówieśników, a ich praca jest wspaniałym przykładem dla społeczności lokalnych.
Nie bójmy się chwalić. Wolontariusze często
robią wiele rzeczy z pokorą, nie lubią rozgłosu.
Promujemy tym konkursem ideę wolontariatu
– pozytywne zachowania, działania i postawy!
Zgłoszenia indywidualnych kandydatów lub
grupowe mogą składać nauczyciele, opiekunowie oraz przedstawiciele społeczności lokalnych do 20 lutego 2022 r.
Szczegółowe informacje o konkursie (regulamin, formularze, harmonogram) dostępne są
na stronie:
http://swiatnatak.pl/konkurs-8-wspanialych/.
Patronat nad konkursem objął Rafał
Trzaskowski, Prezydent m.st. Warszawy.
Fundacja „Świat na Tak”
twojebemowo
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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 357 Z CERTYFIKATEM
„VARSAVIANISTYCZNEJ SZKOŁY” III STOPNIA
Od 2016 roku nauczyciele z SP nr 357 przy
ul. Zachodzącego Słońca 25 podejmują liczne
działania mające na celu upowszechnianie
wśród uczniów wiedzy o Warszawie. Kapituła
Konkursu „Varsavianistyczna Szkoła” powołana
przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy przyznała placówce Certyfikaty „Varsavianistycznej Szkoły” I oraz II stopnia na czas określony.
W grudniu 2021 roku Szkole Podstawowej
nr 357 nadano bezterminowy Certyfikat „Varsavianistycznej Szkoły” III stopnia, objęty Honorowym Patronatem Rafała Trzaskowskiego, Prezydenta m.st. Warszawy. W ramach
ww. projektu w placówce realizowane były
liczne przedsięwzięcia związane z tematyką
varsavianistyczną, m.in. spotkania z osobami
związanymi z Warszawą, wycieczki po stolicy i jej okolicach oraz lekcje w warszawskich
muzeach. Nauczyciele realizowali zajęcia edukacyjne na temat Warszawy – jej przeszłości
i teraźniejszości – przybliżając uczniom m.in.
historię stolicy, obiekty zabytkowe, parki i rezerwaty przyrody. Cyklicznie były organizowane różnorodne konkursy, a następnie wystawy
prac uczniów, mające na celu zachęcanie dzieci i młodzieży do poznawania Warszawy oraz
promowanie ich aktywności twórczej. Działania podejmowane w ramach „Varsavianistycznej Szkoły” integrowały społeczność szkolną
– nauczycieli, uczniów i rodziców – poprzez
zachęcanie i aktywny udział w uroczystościach

rocznicowych odbywających się w Warszawie.
Uczniowie przygotowywali również materiały
o tematyce varsavianistycznej na tablice szkolne
oraz do szkolnej gazetki „Słoneczna Gazetka”.
Otrzymanie przez Szkołę Podstawową
nr 357 Certyfikatu „Varsavianistycznej Szkoły”
III stopnia wymagało dużego zaangażowania

nauczycieli, uczniów i rodziców oraz podejmowania licznych i różnorodnych działań
skierowanych do całej społeczności szkolnej.
Jesteśmy dumni z tego wyróżnienia i zmotywowani do podejmowania kolejnych, ciekawych i kształcących inicjatyw.
SP 357

SPOTKANIE UCZNIÓW Z MARCINEM KOZIOŁEM
W ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 20212025” uczniowie Szkoły Podstawowej nr 364
przy ul. M. E. Andriollego 1 wzięli udział w spotkaniu autorskim z Marcinem Koziołem. Jest
on m.in. autorem lektury szkolnej „Skrzynia
Władcy Piorunów” dla klas 4-6. Pisarz ma szereg pasji, np. prowadzi rezerwat starych komputerów, czego owocem jest książka „Szalona
historia komputerów”. Jest także zapalonym
podróżnikiem. Zwiedził ponad 60 państw, a
jego przygody i doświadczenia z podróży mają
odniesienie w autorskich publikacjach. Spotkanie odbyło się online w trzech blokach tematycznych. Uczniowie klas 6-8 uczestniczyli w
spotkaniu motywacyjnym, które miało na celu
zainspirowanie do wyznaczania sobie śmiałych
celów oraz ich odważnej i konsekwentnej realizacji. Autor starał się zmobilizować uczniów
do podejmowania nieoczekiwanych i ambitnych wyzwań. Przekonywał również, że bycie
pisarzem nie jest nudnym zajęciem, a czytanie
znacznie poszerza horyzonty. Uczniowie klas
0-3 uczestniczyli w dwóch różnych spotkaniach. Pierwsze było poświęcone Wombatowi
Maksymilianowi i jego przygodom. Dzieci po-
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znały głównego bohatera książki, dowiedziały
się, gdzie zamieszkuje i jak żyje. Pan Marcin
opowiadał także o podróżach, geografii i kulturze niezwykłego królestwa w Himalajach, jakim jest Bhutan, a także o sąsiednim Nepalu.
W czasie drugiego spotkania najmłodsi uczestnicy mieli okazję do zaprzyjaźnienia się z puchaczem Bubusiem. Poznały zabawne i pory-
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wające przygody puchaczy – największych sów
w Polsce, odkryły zjawiska pogodowe czterech
pór roku oraz zapoznały się z informacjami dotyczącymi mieszkańców lasu.
Spotkanie wypełnione ciekawostkami, projekcjami multimedialnymi, zagadkami i quizami było dla uczniów SP 364 niezwykłą przygodą z masą pozytywnych emocji.
SP 364

MALUSZEK POSZUKUJE DOMU!
Najmniejszy z miotu znalezionego w krzakach, stąd imię Maluszek. Uroczy słodziak o
umiarkowanym temperamencie, chociaż czasami budzi się w nim tygrysek. Ma piękne,
lśniące i gęste futerko. Maluszek ma około
roku, jest wykastrowany i zaszczepiony.
W pierwszych miesiącach życia był źle odżywiany, przez co ma odwapnione kości, lekko
skrzywiony kręgosłup, a tylne łapki stawia na zewnątrz. Nie przeszkadza mu to jednak w sprawnym funkcjonowaniu. Nie wymaga specjalnego
leczenia, co potwierdziło kilku specjalistów.
Jego rodzeństwo znalazło już swoich opiekunów. Może do Maluszka również uśmiechnie się szczęście i znajdzie się ktoś, dla kogo

niepełnosprawność małego kotka nie będzie
przeszkodą w adopcji.
Szukamy dla niego odpowiedzialnego, empatycznego opiekuna i niewychodzącego domu.
Kontakt w sprawie adopcji: Fundacja Kocialandia, tel. 691 652 151, e-mail kocialandia@
wp.pl.
Fundacja Kocialandia od prawie 20 lat opiekuje się kotami bezdomnymi i wolno żyjącymi
na Bemowie, starając się zapewnić im godne
warunki życia. Prowadzi również działania
edukacyjne wśród mieszkańców naszej dzielnicy na temat odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami.
www.kocialandia.pl

DYŻURY AUTORYZOWANEGO DORADCY
ENERGETYCZNEGO
17 stycznia br. w godz. 15.00-18.00 odbył
się w Urzędzie Dzielnicy Bemowo pierwszy
dyżur autoryzowanego doradcy energetycznego. Ze względu na duże zainteresowanie
mieszkańców tematyką ochrony powietrza
oraz możliwością skorzystania z programów dotacyjnych w zakresie wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji budynków
zapraszamy na drugi dyżur doradcy, który odbędzie się 21 lutego 2022 r. w godz.
15.00-18.00 na I piętrze Urzędu Dzielnicy
Bemowo.
Doradca energetyczny pomoże skorzystać
mieszkańcom z programów dotacyjnych w zakresie wymiany źródeł ciepła, termomoderni-

zacji budynków (np. warszawski program dotacji na wymianę kopciucha, programy rządowe
„Czyste powietrze”, „Mój prąd”), z programów
bankowych, odliczenia ulgi termomodernizacyjnej PIT. Udzieli również fachowych, technicznych i finansowych porad w zakresie:
– wymiany źródła ciepła, instalacji grzewczej,
termomodernizacji, zastosowania odnawialnych źródeł energii;
– obniżenia kosztów ogrzewania, zużycia energii elektrycznej i wody;
– analizy rachunków za prąd, gaz, ciepło z możliwością znalezienia potencjalnych oszczędności (optymalizacja taryf).
WOŚ

ZABEZPIECZENIA DLA SANECZKARZY
W PARKU GÓRCZEWSKA
W pierwszym dniu wystąpienia opadu śniegu na Bemowie, tj. 23 grudnia 2021 roku, na
zlecenie Wydziału Ochrony Środowiska zamontowano na sześciu latarniach znajdujących się
w Parku Górczewska, w bezpośredniej bliskości
tras zjazdowych z górek saneczkowych, grube maty piankowe jako zabezpieczenie przed
ewentualnymi wypadkami mogącymi towarzyszyć aktywnościom zimowym. Analogiczne
działania podejmowane były także w styczniu
2021 roku, kiedy warunki pogodowe również
umożliwiały jazdę na sankach.
– Jesteśmy przygotowani na zamontowanie
kolejnych osłon, których ewentualny montaż
nastąpi z chwilą ustąpienia odwilży i nastaniem
opadów śniegu – informuje Karol Sobociński,
Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo.
Niezależnie od montażu mat piankowych
zostaną wywieszone informacje o możliwych
zagrożeniach oraz konieczności zachowania
rozwagi i ostrożności w trakcie zjeżdżania z górek saneczkowych.

Jednocześnie prosimy wszystkich Zarządców
nieruchomości, aby zwrócili szczególną uwagę
i podjęli działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników miejsc, stanowiących
zimowe atrakcje dla mieszkańców.
WOŚ

fot. Sławomir Mróz
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NOWE POJEMNIKI
SERCA DO ZBIÓRKI
ZAKRĘTEK

fot. Sławomir Mróz

Realizując wystąpienia Radnych Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy oraz kierowane do radnych prośby rodziców, opiekunów i nauczycieli,
w styczniu br. na terenie trzech bemowskich
szkół podstawowych (nr 350, 357 i 363) ustawiono pojemniki – serca do zbiórki zakrętek.
– Jeśli macie Państwo w domu zakrętki i nie
wiecie, co z nimi zrobić, zachęcamy do przyniesienia ich i wrzucenia do pojemników. W ten
prosty i szybki sposób zrobicie coś dobrego dla
innych – zachęca Karol Sobociński, Zastępca
Burmistrza Dzielnicy Bemowo.
Akcje zbierania zakrętek to jedna z popularnych form niesienia pomocy innym. Każda
z placówek oświatowych odpowiedzialna jest
za zbiórkę zakrętek na terenie szkoły.
WOŚ

fot. Sławomir Mróz
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KULTURALNY NOWY ROK NA BEMOWIE
Z wielką przyjemnością powitaliśmy mieszkańców na Koncercie Noworocznym 14 stycznia w Sali Koncertowej WAT, podczas którego
Warsaw Impressione Orchestra pod dyrekcją
Tomasza Labunia zaprezentowała program łączący różne gatunki muzyki. Koncert rozpoczął
Walc Johanna Straussa-syna „Odgłosy Wiosny”, następnie usłyszeliśmy fragmenty „Carmen” Georgesa Bizeta oraz popularne przedwojenne piosenki „Brunetki, blondynki” czy
„Ninon”. Muzykę filmową reprezentowały motywy z „Podróży za jeden uśmiech” oraz Walc
z filmu „Trędowata”. Nie zabrakło też Tańców
Węgierskich i fragmentów z „Księżniczki czardasza”. Solistami koncertu byli: Magdalena
Idzik – mezzosopran, Adam Zdunikowski – tenor, Adam Szerszeń – baryton, a przez historię muzyki klasycznej poprowadziła nas Laura
Łącz. Po owacjach publiczności na stojąco artyści bisowali dwukrotnie Arią „Usta milczą,
dusza śpiewa”. Biorąc pod uwagę ogromny
entuzjazm oraz zainteresowanie koncertem,
będziemy starali się częściej sięgać po muzykę
klasyczną.
WKU

KOLĘDOWANIE Z ARTYSTAMI
Kolędy i pastorałki to bardzo lubiany gatunek muzyki, jednak są to utwory okolicznościowe, związane z okresem Świąt Bożego
Narodzenia, który zawsze wydaje się za krótki.
Postanowiliśmy go przedłużyć na cały styczeń
i zaprosić Państwa na trzy koncerty kolędowe
w bemowskich kościołach.
Do współpracy zaprosiliśmy wybitnych
artystów, którzy zaprezentowali zarówno własne aranżacje znanych utworów, jak i tradycyjne ich wykonania. Tych pierwszych mogliśmy
posłuchać w wykonaniu zespołu Blue Cafe
z solistką Dominiką Gawędą podczas koncertu
akustycznego, który odbył się 23 stycznia br.
w kościele p.w. Bogurodzicy Maryi. Akustyczne koncerty Blue Cafe cieszą się ogromnym
zainteresowaniem w całej Polsce. Głęboki głos
Dominiki Gawędy i nieco swingująca aranżacja
nadaje koncertowi wyjątkowy klimat. W programie usłyszeliśmy najpiękniejsze kolędy oraz
utwory świąteczne w niezwykłych kameralnych aranżacjach Pawła Ruraka-Sokala z towarzyszeniem czołówki muzyków – Łukasza Sztaby, Michała Grotta, Sebastiana Kasprowicza.
Tego samego dnia zaprosiliśmy Państwa
do Kościoła p.w. Matki Bożej Królowej Aniołów na koncert kolęd Olgi Szomańskiej pt. „Ja
Lubię świątecznie”. Była to prawdziwa uczta
dla ucha dla wielbicieli tradycyjnych aranżacji
i wspólnego kolędowania. Artystka zachęcała
publiczność do wspólnego śpiewania kolęd:
Cicha noc, W żłobie leży, Dzisiaj w Betlejem czy
Przybieżeli do Betlejem. Na tym niezwykle nastrojowym, rodzinnym koncercie usłyszeliśmy
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również utwory Zbigniewa Preisnera „Całą noc
padał śnieg” i „Kolęda dla nieobecnych”, a także znane świąteczne przeboje: „Na całej połaci
śnieg”, „Pada śnieg” czy „Mam tę moc” z bajki „Kraina lodu”. Repertuar uzupełniły utwory
z autorskiej, bardzo osobistej płyty artystki nazywanej polską Adele, „Ja Lubię”, która ukazała
się w listopadzie ubiegłego roku.
Na zakończenie, 30 stycznia br., zaprosiliśmy
Państwa na koncert Lidii Kitlińskiej (sopran),
solistki Opery Narodowej, która wraz z Kwartetem Smyczkowym „Quartet” zaprezentowała
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nowe brzmienie kolęd i pastorałek – klasyczne i wdzięczne w swej prostocie, rozpisane
na instrumenty smyczkowe. Koncert odbył się
w Kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego.
– Ogromnie się cieszymy, że dzięki tym
koncertom kolędowym mogliśmy z Państwem
przedłużyć sobie ten świąteczny czas, zaprezentować tak różnorodne wykonanie lubianych
i znanych utworów, w wykonaniu wysokiej klasy, wybitnych artystów – podsumował wydarzenie Jakub Gręziak, Zastępca Burmistrza.
WKU

ZAKOCHAJ SIĘ NA BEMOWIE

Zimowa aura zachęca do aktywnego spędzania czasu i spotkań z kulturą. Karnawał trwa
w najlepsze, a dodatkowo w Warszawie rozpoczęły się ferie! Dla wszystkich, którzy spędzają
zimę w mieście przygotowaliśmy kilka ciekawych
propozycji. 31 stycznia ruszą zajęcia plastyczne
online dla dzieci w wieku 6-12 lat. Zajęcia odbywać się będą w dwóch blokach tematycznych.

Pierwszy tydzień od 31 stycznia do 4 lutego
poprowadzi instruktorka, Pani Elżbieta Bisch,
a w kolejnym tygodniu od 7 do 11 lutego zajęcia odbędą się pod kierownictwem Pani Eweliny
Grali. Obie instruktorki prowadzą od wielu lat
cykliczne zajęcia plastyczne dla Bemowskiego
Centrum Kultury. Zapisy są dostępne na stronie www.bemowskie.pl. Najmłodszych kone-

serom sztuki proponujemy Poranki Bajkowe.
W tym miesiącu mamy dwa tytuły na afiszu.
6 lutego zapraszamy na spotkanie z Pszczółką
Mają w spektaklu „O Tym Jak Pszczółka Maja
Poznała Cyber Wiedźmę”, a 20 lutego odbędzie
się przedstawienie interaktywne pod tytułem
„Fabryka Śniegu”. Dla nieco starszych widzów
przygotowaliśmy koncert „Jak się wyleczyć
z miłości” z piosenkami Agnieszki Osieckiej. To
opowieść o różnych odsłonach miłości słowami niepowtarzalnej poetki polskiej – Agnieszki
Osieckiej w kompozycjach muzycznych m. in.
Korcza, Paszka czy Sławińskiego. Miłość szczęśliwa, miłość zraniona, miłość szalona i roztargniona. Miłość dziecięca i ta dojrzała. Agnieszka
Osiecka jak mało kto potrafiła ująć istotę tego
uczucia. W repertuarze m.in. „Wariatka”, „Sama
chciała”, „Ja Cię mam” czy „Sztuczny miód”. Przy
fortepianie Dorota Gumienna. Bilety są już w
sprzedaży na naszej stronie www.bemowskie.pl
Pozostając w temacie miłosnych uniesień,
zorganizowaliśmy kilka walentynkowych niespodzianek dla mieszkańców Bemowa. Zajrzyjcie na naszego Facebooka i przekonajcie się
sami!				
BCK

MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK
Bemowska Biblioteka bierze udział w programie Instytutu Książki „Mała książka – wielki człowiek”. Do udziału w akcji zaproszone są dzieci,
które już są zapisane do biblioteki, a także nowi,
mali czytelnicy! Przy zapisie lub chęci zgłoszenia
dziecko otrzymuje wyprawkę czytelniczą i Kartę
Małego Czytelnika. Kiedy zbierze 10 naklejek,
zostanie uhonorowane specjalnym dyplomem
i czytelniczym upominkiem. Czytanie to wielka
przyjemność, ale i nauka wpływająca na rozwój
dziecka. Dlatego warto czytać swoim pociechom już od urodzenia. Dziecko nie do końca
rozumie znaczenie wszystkich słów, ale słyszy
głos i intonację opiekuna, czuje rytm wypowiadanego tekstu i płynące z niego emocje. Dzięki
temu rozwija się intelektualnie i społecznie.
Projekt dla dzieci w wieku przedszkolnym
realizowany jest w ramach ogólnopolskiej
kampanii „Mała książka – wielki człowiek” we
współpracy z bibliotekami publicznymi. Akcja
ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każde
dziecko w wieku przedszkolnym, które przyjdzie
do biblioteki biorącej udział w projekcie, otrzyma w prezencie wyjątkową wyprawkę na dobry
czytelniczy start.
W wyprawce dzieci znajdą niezwykłą książkę „Pierwsze czytanki dla…”, dostosowaną pod
względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka i spełniającą najwyższe standardy w projektowaniu pięknych i mądrych publikacji dla
najmłodszych, a także Kartę Małego Czytelnika.
Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbio-

ru dziecięcego, mały czytelnik otrzyma naklejkę,
a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany
imiennym dyplomem potwierdzającym jego
czytelnicze zainteresowania. Dzięki akcji dziecko pozna ważne miejsce na czytelniczej mapie
dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego.
W wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice – przygotowana dla nich broszura informacyjna przypomni o nieocenionej roli czytania
w rozwoju ich dziecka oraz o rozmaitych korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki.
Wyprawki czytelnicze dostępne są w następujących placówkach bemowskiej Biblioteki:
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1. Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży nr 29
(ul. Konarskiego 6);
2. Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży
nr 113 (ul. Powstańców Śląskich 108a);
3. Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży
nr 114 (ul. Powstańców Śląskich 17);
4. Wypożyczalnia dla Dorosłych, Dzieci i Młodzieży nr 119 (ul. Gen. T. Pełczyńskiego 28c);
5. Punkt Biblioteczny nr 141 (ul. Batalionów
Chłopskich 87);
6. Punkt Biblioteczny nr 142 (ul. Powstańców
Śląskich 126 – Galeria Handlowa Bemowo);
7. Punkt Biblioteczny nr 143 (ul. Sternicza 98).
Serdecznie zapraszamy!
Biblioteka Bemowo
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WŁODZIMIERZ STRZYŻEWSKI – BEMOWIANIN GODZIEN UPAMIĘTNIENIA

Minęły 62 lata, od kiedy w 1959 roku mgr
Włodzimierz Strzyżewski wymyślił nowy
sport ringo, którego przepisy opublikowano
w 1964 roku w tygodniku „Na Przełaj”.
Właśnie mija 50 lat od oficjalnego zarejestrowania ringo jako „gry sprawnościowej w postaci pierścienia” w Urzędzie Patentowym: prawo ochronne nr 22946 z dnia 5.02.1972 roku.
Przepisy ringo zarejestrowano w Centralnym
Rejestrze Autorów w Stanach Zjednoczonych
Ameryki (US Copyright Office w Waszyngtonie) pt. „RINGO /description of a play/” (USA,
No. 82047 – 02.09.1975) za pośrednictwem
Stowarzyszenia Autorów ZAIKS w Warszawie.
W czerwcu 1973 roku odbyły się I Mistrzostwa Polski w Ringo w Warszawie. Natomiast
26 czerwca 2021 roku na stadionie GKS „ŚWIT”
na Bemowie rozegrane zostały 49. Mistrzostwa
Polski w Ringo. W tym roku odbędą się jubileuszowe 50. Mistrzostwa Polski w Ringo.
W 1984 r. ringo znalazło się w programie
V Światowych Letnich Igrzysk Polonijnych zorganizowanych w Warszawie, które są rozgrywane
w cyklu kilkuletnim. Ostatnie odbyły się w Gdyni
w 2019 roku.
W 1993 roku w Modlinie rozegrano
I Mistrzostwa Europy w Ringo. To wówczas
powstała Międzynarodowa Federacja Ringo
– International Ringo Federation.
W ramach międzynarodowej Parafiady
od 1994 roku rozgrywana jest konkurencja ringo, a od 1995 r. ringo jako drużynowa konkurencja jest częścią Warszawskiej Olimpiady Młodzieży, rozgrywanej na poziomie gimnazjów,
a obecnie szkół podstawowych.
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W Rzeszowie w 1997 roku odbyły się
I Mistrzostwa Świata w Ringo. W 2000 roku
na IV Mistrzostwach Świata w Ringo w Zabrzu
w wielkiej hali sportowej Włodzimierz Strzyżewski wystartował ostatni raz i zwyciężył w kategorii weteranów, mimo że z powodu choroby
stał prawie tylko na jednej nodze.
Dotychczas w ringo rozegrano 8 razy Mistrzostwa Europy oraz 7 razy Mistrzostwa Świata.
Twórca ringo był zatem słusznie przekonany,
że ten najbardziej demokratyczny ze sportów,
w który grać może każdy, jest darem nie tylko
dla Polski, ale i dla świata.
Niezależnie od bezpośrednio ringowych stowarzyszeń sportowych Strzyżewski był współzałożycielem i wiceprezesem Katolickiego Stowarzyszenia Sportowego RP oraz członkiem
Biura FICEP (Międzynarodowa Federacja Sportu Katolickiego) z siedzibą w Brukseli. Był też
współzałożycielem Krajowej Federacji „Sportu
dla Wszystkich”. Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za pracę na rzecz bezpieczeństwa
w sporcie zarówno zawodników, jak i uczestników imprez sportowych. To nie tylko wynalazca
gry w ringo, ale wicemistrz Europy w szpadzie,
poliglota, olimpijczyk i dziennikarz odznaczony
brązowym medalem olimpijskim.
Kim był ten człowiek, który powołał to
wszystko do istnienia? To bemowianin, kapitan
reprezentacji Polski w szpadzie na Akademickie
Mistrzostwa Świata w Turynie w 1959 roku, który nie uzyskawszy urlopu na obóz kadry narodowej szpadzistów, zmuszony był stworzyć system
treningu, jaki bez trenerów i sparring-partnerów pozwoli mu zachować i podnieść sportową
formę. Niewiarygodnym efektem wynalezionej
„gry w kółko” był tytuł drużynowego akademickiego wicemistrza świata w szpadzie. Osobiście
jako reprezentant AZS AWF Warszawa wygrał
4 pojedynki z drużyną Węgier. Przez 18 lat był
członkiem polskiej kadry narodowej w tej dyscyplinie sportowej. Jego trenerem był słynny
Węgier Janos Kevey.
Podczas Igrzysk Olimpijskich w Meksyku
z jego inicjatywy przeprowadzono pokazowe
gry w RINGO na plaży w Acapulco. Jako dziennikarz Polskiej Agencji Interpress i Polskiego Radia startował w Olimpiadzie Kultury w kategorii
reportaż radiowy i w tymże Acapulco w 1968
został nagrodzony brązowym medalem Olimpic
Press Games za reportaż z olimpijskiego turnieju szpady [jak dotąd jedyny medal olimpijski
dla polskiego dziennikarza! a 49 medal olimpijski dla Polski]. Strzyżewski znalazł się tam jako
laureat śpiewaczego konkursu w Polsce, który
był sponsorowany przez hiszpańską księżniczkę
z Meksyku: pięknym tenorem zaśpiewał operową, narodową pieśń Malaguenha z opery
Dionizettiego.
Włodzimierz Strzyżewski propagował ringo
podczas wielu turniejów sportowych, odbywających się w ramach pokazów nowych sportów
na pięciu Igrzyskach Olimpijskich (1968 – Mektwojebemowo

syk, 1972 – Monachium, 1976 – Montreal,
1980 – Moskwa. W 1996 r. Włodzimierz Strzyżewski był zaproszony do Atlanty na Igrzyska
Olimpijskie, podczas których dla uczestników
Igrzysk przeprowadził pokazy polskiego ringo.
Te wszystkie pokazy mogły odbyć się m.in. dlatego, iż sam Strzyżewski był poliglotą; posiadał biegłą znajomość czterech języków obcych
w mowie i piśmie: angielski, niemiecki, rosyjski
i francuski oraz płynnie porozumiewał się po
włosku, hiszpańsku oraz w języku rumuńskim.
Za działalność międzynarodową w roku 1995
Kapituła Wyróżnień Honorowych Międzynarodowego Centrum Promocji INTERPROM przyznała W. Strzyżewskiemu Honorową Srebrną
Gwiazdę InterPromu za: „stworzenie i wieloletnie propagowanie nowej dyscypliny sportu
– ringo – polskiego sportu dla każdego, będącego szansą zdrowia i sprawności fizycznej, promocją Polski na arenie międzynarodowej poprzez przeprowadzanie światowych turniejów
rodzin i międzynarodowych mistrzostw Polski
w ringo oraz za założenie Międzynarodowej
Federacji Ringo”.
Mgr Włodzimierz Strzyżewski, absolwent
SGPiS w Warszawie na uroczystym otwarciu
roku akademickiego 2000/2001 był jednym
z tych, którym wręczono listy gratulacyjne
jako absolwentom, którzy rozpoczęli studia
w 1950 roku, a więc w 50-lecie ich immatrykulacji. Jako ekonomista z wykształcenia, pełnił
funkcję Naczelnika Wydziału w Ministerstwie
Gospodarki Komunalnej, aby po kilku urzędniczych latach oddać duszę pracy w Polskim
Radio, a następnie w Polskiej Agencji Interpress,
gdzie prowadził redakcję państw niemieckojęzycznych.
W 1989 roku z jego inicjatywy powstało Polskie Towarzystwo Ringo, a w 1993 roku, przy
okazji I Mistrzostw Europy w Ringo w Modlinie
doprowadził do założenia Międzynarodowej
Federacji Ringo – był ich prezesem do końca
życia. Po śmierci Włodzimierza Strzyżewskiego
w 2001 roku prezesem Polskiego Towarzystwa
Ringo została jego żona, dr nauk med. Krystyna Anioł-Strzyżewska, wielokrotna mistrzyni
kraju w tej grze, a Prezesem Międzynarodowej
Federacji Ringo - prof. zw. dr hab. Włodzimierz
Starosta – w 2021 roku odznaczony Krzyżem
Oficerskim IV stopnia – autor ponad 500 stronicowej monografii „60 lat rozwoju gry sportowej
dla każdego – ringo w Polsce i świecie”.
Przeto czas najwyższy na to, aby dziennikarz poliglota, mgr Włodzimierz Strzyżewski,
wynalazca sportu opatentowanego 50 lat temu
– sędziowanego po polsku w świecie, osobiście
przezeń demonstrowanego na pięciu igrzyskach
olimpijskich – akademicki wicemistrz Europy
w drużynie szpadzistów, olimpijczyk i dziennikarski medalista olimpijski, uwieczniony został
na Bemowie jako patron ulicy, placu, ronda,
a na pewno Skweru Sportów Miejskich.
Józef Leszek Krakowiak
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BEMOWSKA SZOPA OTWARTA!

Narzędzia, maszyny oraz przestrzeń do
wspólnego działania. Jeżeli lubicie pomajsterkować, chcecie naprawić uszkodzony
przedmiot lub po prostu miło spędzić czas
– zapraszam do Bemowskiej Szopy przy ulicy
Dźwigowej 51. Każdy, niezależnie od wieku
i umiejętności, znajdzie tam miejsce dla siebie.
Coraz rzadziej naprawiamy stare przedmioty i praktycznie przestajemy tworzyć własnoręcznie nowe. Niekiedy wynika to z braku
czasu, ale w wielu przypadkach najzwyczajniej
nie wiemy, jak się do tego zabrać lub nie mamy
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odpowiednich narzędzi. Tworząc założenia dla
miejskiej stolarni o nazwie „Bemowska Szopa”,
chciałam pokazać, jak proste i zarazem przyjemne może być majsterkowanie.
Co znajdziecie w Bemowskiej Szopie?
To przestronny, wygodny warsztat. Wyposażony został w markowy sprzęt oraz specjalistyczne narzędzia. Znajdziecie tam pilarki,
wyrzynarki, szlifierki, frezarkę górnowrzecionową, zszywacze do drewna oraz dużo narzędzi ręcznych. To jednak nie wszystko. Zadbałam również, aby nad wszystkim czuwał

wykwalifikowany opiekun, pod którego czujnym okiem dokonacie tego, o czym zawsze
marzyliście. Każdy uczestnik może umówić
się na samodzielne działania lub wziąć udział
w organizowanych cyklicznie warsztatach.
Od czego się zaczęło?
Na początku pomysł warsztatu miał na celu
przede wszystkim aktywizację seniorów. Jednak im dłużej zastanawiałam się, kto jeszcze
mógłby skorzystać z takiego miejsca, tym bardziej myślałam o tym projekcie jako przestrzeni międzypokoleniowej edukacji i integracji.
Zresztą sama wspominam zajęcia praktyczno-techniczne w szkole podstawowej, kiedy to
robiliśmy różne przedmioty z drewna, a potem wypalaliśmy w drewnie rozmaite wzory.
Samodzielne tworzenie różnych przedmiotów
pobudzało naszą kreatywność, dawało nam
satysfakcję oraz ogromną dumę.
W marcu ubiegłego roku, gdy cały plan był
już gotowy, wyszłam z inicjatywą utworzenia
miejskiej stolarni. Miejsca, które będzie służyć rozwijaniu kreatywności oraz pielęgnowa-

niu tak ważnych dla nas relacji społecznych.
Od tamtego czasu miałam okazję rozmawiać
z wieloma mieszkańcami Bemowa i tylko
utwierdziłam się w przekonaniu, że był to bardzo dobry i potrzebny projekt. Liczę, że Bemowska Szopa zostanie miejscem integracji
lokalnej dla dużych i małych majsterkowiczów.
Dla tych ze szkół i przedszkoli oraz tych dorosłych i dojrzałych wiekiem. Wierzę, że wspólnie
spędzony tam czas przyczyni się do wzmacniania więzi międzypokoleniowej, a może nowych
znajomości czy przyjaźni?
W otwarciu szopy towarzyszyli mi Mariusz
Wajszczak, Zastepca Burmistrza Dzielnicy
Bemowo oraz Radne: Magdalena Gogol i Ewa
Przychodzień-Schmidt.
Jestem szczęśliwa, że mój pomysł zaowocował
w taki sposób. Jeżeli macie jakieś własne pomysły, które moglibyśmy wspólnie rozwijać, zapraszam do kontaktu: mój adres anowolecka@radni.um.warszawa.pl lub tel. 693 577 755.
Aneta Nowolecka
Radna Dzielnicy Bemowo
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NOWY PRZEWODNICZĄCY MŁODZIEŻOWEJ RADY
20 grudnia 2021 r. odbyła się II sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Bemowo III kadencji.
Jednym z punktów posiedzenia było przyjęcie
rezygnacji Maksymiliana Ciszkowskiego z funkcji Przewodniczącego MRDB z powodu jego wyboru na Przewodniczącego Młodzieżowej Rady
m.st. Warszawy. Za swoją dotychczasową pracę
na Bemowie otrzymał z rąk Piotra Kobierskiego, Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Bemowo,
i Radnego Macieja Bartosiaka podziękowania
od Burmistrz Urszuli Kierzkowskiej.
Na nowego Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Dzielnicy Bemowo jednogłośnie wybrany został Mikołaj Ojrzanowski, który przez
ostatnie dwa lata pełnił funkcję wiceprzewodniczącego, a w MRDB zasiada od 2017 roku.
Jest także Radnym Młodzieżowej Rady m.st.
Warszawy. W latach 2017-2019 pełnił funkcję
Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego
Szkoły Podstawowej nr 350 przy ul. Irzykowskiego 1a. W grudniu 2021 r. został absolwentem Warszawskiej Akademii Młodych Liderów
5.0. W poprzednich kadencjach poruszał m.in.
problem likwidacji ścieżki rowerowej na ul. Batalionów Chłopskich, a także organizował akcję
„Posprzątajmy Fort Bema”.
Nowemu Przewodniczącemu MRDB życzymy wielu sukcesów w pracy na rzecz młodzieży
i Bemowa.
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