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O

bserwując kryzys humanitarny wywołany napaścią
Rosji na Ukrainę, którego
jednym z efektów jest fala uchodźców, którzy przyjechali do naszego
miasta w poszukiwaniu bezpieczeństwa i warunków do życia, sięgamy
pamięcią do tragedii sprzed 80 lat,
gdy w warszawskim getcie stłoczonych zostało w szczytowym momencie ok. 450 tys. osób, w tym wielu przesiedleńców z innych miast Generalnego Gubernatorstwa. Niepewni swej
przyszłości, głodni, wegetujący często w prowizorycznych noclegowniach urządzonych w synagogach
i szkołach, upokarzani przez niemieckich oprawców i zastraszani przez
szmalcowników, podzielili wkrótce
los miejscowych Żydów – podczas
Wielkiej Akcji trwającej od lipca do
września 1942 r. wywiezieni zostali
do obozu zagłady w Treblince. W sumie z Umschlagplatzu w ostatnią drogę wyruszyło 300 tys. mieszkańców
Warszawy. Powstała wówczas rana
w tkance społecznej stolicy nigdy nie

została zabliźniona. Zniknęła Dzielnica Północna z jej barwnością typów ludzkich, mieszaniną języków,
gwarem i energią. Na jej gruzach po
wojnie wyrósł Muranów, zasiedlony
przez nowych warszawiaków. I tylko
czasami, jak podczas prowadzonych
ostatnio prac archeologicznych w rejonie ulic Miłej i Muranowskiej, odnajdywane są drobne artefakty, przedmioty codziennego użytku, które są
niemymi świadkami zamordowanego świata.
Budynki można odbudować, ale
ludziom nikt życia nie przywróci. Dlatego priorytetem jest dla nas zawsze
dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo
naszych mieszkańców. Z myślą o nich
już po raz czternasty organizujemy
doroczną akcję „Śródmieście gra dla
życia”, podczas której wspólnie z warszawskim Regionalnym Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
zachęcamy do dzielenia się krwią,
bez której nie może się odbyć żadna
operacja. Zebraliśmy jej już niemal 15
tys. litrów, a za hojny dar dziękujemy,
zapraszając na koncerty znanych i popularnych gwiazd polskiej estrady.
O zdrowie warto dbać, zanim się
zepsuje, do czego na swój sposób nawiązywał w jednej z fraszek Jan Kochanowski. Dlatego przywiązujemy
w naszej dzielnicy dużą wagę do pro-

filaktyki. Ostatnio razem z Fundacją
Kochasz Dopilnuj zorganizowaliśmy
piknik prozdrowotny, podczas którego
można było skorzystać z bezpłatnej
mammografii, porozmawiać z lekarzami, wziąć udział w warsztatach
samobadania piersi i jąder, a także
spróbować swych sił w zajęciach sportowych (m.in. aerobiku, pilatesie, nordic walking).
Mówi się, że sport to zdrowie i jest
to stwierdzenie wyjątkowo trafne, bowiem żadne remedium na współczesne choroby cywilizacyjne nie
jest tak skuteczne i proste zarazem,
jak aktywność fizyczna. Ogromną rolę w rozbudzaniu zamiłowania do
zdrowego trybu życia dzięki ruchowi, a także zachęcaniu do czerpania
radości ze współzawodnictwa odgrywają szkoły, dlatego bardzo je w tym
wspieramy, inwestując w bazę sportową. Unowocześniamy istniejące
sale gimnastyczne oraz budujemy
nowe obiekty. Dofinansowujemy też
kluby oraz organizacje pozarządowe
działające na rzecz upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży. Przynosi to bardzo dobre efekty,
a Śródmieście jest w tym obszarze
prawdziwą kuźnią talentów. Lektura
bieżącego numeru naszej dzielnicowej gazety nie pozostawia co do tego
żadnych wątpliwości.

PRZESTRZEŃ MIEJSKA

Wielka przemiana placu

Rozległe skrzyżowanie przecinające śródmiejski odcinek ulicy Chmielnej
zmieniło się w pierwszych dniach lipca w otwarty zadrzewiony plac
z fontanną wbudowaną w elegancką posadzkę. Tzw. plac pięciu rogów
przeszedł przemianę, jakiej w Warszawie nie było.

D

o niedawna dwie
jezdnie przecinały tu popularny trakt spacerowy, zostawiając jedynie
wąskie chodniki wzdłuż
kamienic oraz tworząc pośrodku betonową wyspę. W ich
miejscu powstała teraz zielona i przyjazna strefa. Ruch samochodów prywatnych ograniczony został do do-

jazdów do posesji, przez co
na placu jest przestrzeń na
ogródki gastronomiczne
i wydarzenia plenerowe.
Prace objęły nie tylko
sam plac. W rejonie ulic
Brackiej i Widok wyznaczone zostały dwa nowe naziemne
przejścia dla pieszych. Wyremontowana została cała ul. Szpitalna oraz
fragment ul. Kruczej do wysokości

srodmiescie.um.warszawa.pl
dz.srodmiescie

WYNIKI MATUR

Śródmiejscy
uczniowie najlepsi
Śródmiejskie licea od lat cieszą się dobrą opinią i mają świetne rezultaty
nauczania. Nie dziwi zatem wysoka zdawalność, która w tym roku
osiągnęła 93 proc. To jeden z najlepszych wyników w Warszawie. Mamy
też powody do dumy z innego powodu. Nasi absolwenci okazali się
najlepsi wśród wszystkich warszawskich dzielnic aż w 11 przedmiotach.
Do egzaminu przystąpiło w Śródmieściu 3560 uczniów.

N

ajwyższe wyniki spośród
18 dzielnic nasi uczniowie
uzyskali w takich przedmiotach, jak język polski – podstawowy i rozszerzony oraz język niemiecki
– również na obu poziomach. Wśród
przedmiotów rozszerzonych najlepsi okazali się w matematyce, fizyce,
biologii, chemii, historii, filozofii oraz
wiedzy o społeczeństwie.
– Na 40 placówek ponadpodstawowych w Śródmieściu w niemal połowie z nich maturę zdali wszyscy
uczniowie (100-procentowa zdawal-

ność – 18 szkół), a kolejnych 16 szkół
może pochwalić się wynikami powyżej średniej warszawskiej. Jest to dla
mnie oczywiście ogromna satysfakcja. Tak wysoka zdawalność i punktacja to jednak przede wszystkim wynik
ciężkiej pracy uczniów, nauczycieli
oraz skutecznego zarządzania przez
dyrekcje szkół. Serdecznie gratuluję
wszystkim, a za te osoby, które czeka
poprawka, mocno trzymam kciuki –
mówi Aleksander Ferens, burmistrz
dzielnicy Śródmieście.
Paweł Siedlecki

Sukces dzielnicy

Alej Jerozolimskich, na którym powstały pasy rowerowe.
W miejscu dotychczas całkowicie
pozbawionym zieleni pojawiły się
22 dorodne klony polne o wysokości
9 m każdy. Ważnym elementem inwestycji jest jednolita posadzka wykonana z betonu architektonicznego. Dzieła
dopełnia mała architektura.
Obecnie mieszkańcy, zarząd i rada
dzielnicy starają się o zmianę nazwy
tego miejsca na pl. Poli Negri. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Rada m.st. Warszawy.
JK, UM

Śródmieście wyróżnione zostało tytułem „Gmina na 5”, przyznawanym
przez Szkołę Główną Handlową gminom i dzielnicom w całej Polsce.

P

rowadzone od 13 lat przez SGH
ogólnopolskie badanie analizuje
funkcjonowanie polskich gmin.
Sprawdza komunikację i dostępność
urzędu dla interesantów,
przedsiębiorców oraz potencjalnych inwestorów,
a także wywiązywanie się
gmin z powierzonych
zadań oraz narzędzia
i metody, z jakich one
korzystają.
Dziękujemy wszystkim pracownikom, którzy codziennie pracują

na pozytywny wizerunek urzędu i dzięki którym możemy tak sprawnie funkcjonować.
Paweł Siedlecki
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ŚRÓDMIEŚCIE GRA DLA ŻYCIA

Bilet za krew
Trwa 14. edycja akcji „Śródmieście gra dla życia”, której organizatorami są
nasza dzielnica oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Warszawie. Krew można oddawać do 19 października br. w specjalnie
przygotowanych ambulansach. Na dawców czekają podziękowania – bezpłatne
wejściówki na koncert finałowy przeznaczony tylko dla uczestników akcji.

G

łównym celem akcji,
Dotychczasowe
którą organizujeedycje zbiórki zaowocowały
my od ponad dezgromadzeniem niemal 15 tys.
kady jest uzupełnienie
litrów krwi, z czego w samym 2021 r.
zapasów krwi w placów2 855 litrów. Na naszej finałowej scenie
kach leczniczych. Szczew poprzednich latach wystąpili m.in.:
Kasia Kowalska, Anita Lipnicka i John
gólnie źle sytuacja wyPorter, zespół Muchy, Czesław Mozil,
gląda w czasie wakacji,
Maciej Maleńczuk, Renata Przemyk,
kiedy to w stołecznych
Fisz Emade, Organek, zespół
szpitalach jej zapasy draCOMA oraz the Dumplings.
stycznie się kurczą. Podzielenie się krwią nie wymaga od
nikogo wiele, a może uratować zdrowie lub życie wielu osób potrzebująGdzie i kiedy można oddać krew
cych natychmiastowej pomocy. Go 20.07.2022 – PKiN przy stacji metra Centrum, godziny rejestracji 9.00–14.00
rąco zachęcam do udziału, liczy się
 27.07.2022 – PKiN przy stacji metra Centrum, godziny rejestracji 9.00– 14.00
każda kropla krwi – mówi burmistrz
 03.08.2022 – PKiN przy stacji metra Centrum, godziny rejestracji 9.00–14.00
Śródmieścia Aleksander Ferens.
 10.08.2022 – PKiN przy stacji metra Centrum, godziny rejestracji 9 .00–14.00
 11.08.2022 – ul. Nowolipie 2, Komenda Stołeczna Policji, godziny rejestracji 8.00–13.00
Aby wziąć udział w akcji, wystar 17.08.2022 – PKiN przy stacji metra Centrum, godziny rejestracji 9.00–14.00
czy dobrze się nawodnić, zabrać ze
 24.08.2022 – PKiN przy stacji metra Centrum, godziny rejestracji 9.00–14.00
sobą dowód osobisty i udać się do
 26.08.2022 – ul. Świętokrzyska 12, Ministerstwo Finansów, godziny rejestracji 9.00–14.00
mobilnego punktu poboru. Krwio 07.09.2022 – PKiN przy stacji metra Centrum, godziny rejestracji 9.00–14.00
bus będzie czekał m.in. przy Pałacu
 14.09.2022 – PKiN przy stacji metra Centrum, godziny rejestracji 9.00–14.00
Kultury i Nauki (od strony wejścia
 21.09.2022 – PKiN przy stacji metra Centrum, godziny rejestracji 9.00–14.00
na stację metra Centrum), ul. No 05.10.2022 – PKiN przy stacji metra Centrum, godziny rejestracji 9.00–14.00
wolipie 2 i ul. Świętokrzyskiej 12
 12.10.2022 – PKiN przy stacji metra Centrum, godziny rejestracji 9.00–14.00
(szczegółowy harmonogram w ta 19.10.2022 – PKiN przy stacji metra Centrum, godziny rejestracji 9.00–14.00
belce obok) – aż do 19 października

Paweł Martofel

Zastępca burmistrza dzielnicy Śródmieście

Krew jest bezcennym darem serca. Dlatego z okazji Światowego
Dnia Krwiodawcy nie tylko przypominałem o tym mieszkańcom
Śródmieścia, ale też sam dałem dobry przykład, oddając krew. To jednak
niejedyne działania, które prowadzimy jako dzielnica Śródmieście. Już po raz
czternasty zbieramy krew w akcji „Śródmieście gra dla życia”, w ramach której
przekazujemy Wam zaproszenia na koncerty gwiazd. Aby dostać bezpłatną
wejściówkę, wystarczy tylko oddać krew w wyznaczonym przez nas punkcie
i odebrać zaproszenie. W zeszłym roku świetny występ dał Ralph Kaminski.
W tym roku zagra równie wspaniały artysta.
br. Każdy, kto w ramach akcji odda
krew otrzyma bezpłatną wejściówkę na koncert finałowy kierowany
wyłącznie do uczestników zbiórki.
Ten odbędzie się 21 października
br. o godz. 20.00 w klubie Palladium przy ul. Złotej 7/9. Kto w tym
roku wystąpi – na razie pozostaje
tajemnicą.
Akcja „Śródmieście gra dla życia” organizowana jest od 14 lat.
Tylko w ubiegłym roku udało się
zebrać 2 855 litrów krwi, czyli nie-

mal 6 344 jednostki. Do operacji
serca potrzeba średnio 6 jednostek krwi, do przeszczepu wątroby 20 jednostek, a żeby uratować
ofiarę wypadku drogowego – nawet aż 50 jednostek. Krew, którą
podzielili się warszawiacy może
więc ocalić życie od kilkuset do
nawet tysiąca osób. Dotychczasowe edycje zbiórki zaowocowały zgromadzeniem niemal 15 tys.
litrów krwi.
Justyna Kamińska

ŚRÓDMIEŚCIE NAD WISŁĄ

PIKNIK SPOŁECZNY

Pod koniec czerwca na Bulwarach Warszawskich można było usłyszeć
najbardziej znane utwory Teatru Muzycznego Roma w ramach festiwalu
„Śródmiejska Fala Muzyki”. Było to bezpłatne i dostępne dla każdego
wydarzenie, które łączyło aktywny odpoczynek nad Wisłą ze śródmiejską
sztuką i kulturą.

Bezpłatna mammografia dla kobiet 35+, panele dyskusyjne z lekarzami, warsztaty
z samobadania piersi i jąder, zajęcia sportowe: pilates, bodyart, tai chi, aerobik, joga,
joga twarzy, joga śmiechem, nordic walking to tylko część atrakcji, z jakich można było
skorzystać w ramach kampanii #PomacajSię i trzeciej edycji pikniku „Zdrowie w twoich
rękach”, który odbył się na skwerze Kahla.

Musicale na bulwarach Zdrowie w twoich rękach

D

zielnica Śródmieście zaprosiła
Teatr Muzyczny Roma nad Wisłę,
aby mieszkańcy mogli zasiąść do
wspólnej uczty muzycznej. Artyści z Romy,
specjalnie na tę okazję, zeszli ze sceny przy
Nowogrodzkiej i przenieśli swoje występy na letnią estradę nad Wisłą (pomiędzy
mostem Śląsko-Dąbrowskim a Świętokrzyskim). Zagrali najbardziej znane utwory ze
swoich sztandarowych spektakli („Aida”,
„Once” i „Piloci”). – W tym roku sezon letni w naszej dzielnicy rozpoczęliśmy trochę nietypowo, bo w wyjątkowej oprawie
muzycznej – mówi Aleksander Ferens,

burmistrz Śródmieścia. – Zaprosiliśmy na
śródmiejskie bulwary artystów z Teatru
Roma, aby zaprezentowali swoje najpopularniejsze utwory. Dla wielu osób była
to jedyna taka okazja, żeby ich zobaczyć
i wysłuchać muzyki w niezwykłej scenerii
śródmiejskich bulwarów – dodaje Aleksander Ferens.
Wstęp na koncerty był bezpłatny, a przestrzeń została zaplanowana w taki sposób,
aby spacerowicze mogli swobodnie korzystać z bulwarów i brać udział w tym niezwykłym wydarzeniu.
Paweł Siedlecki

◄ Występ
artystów
z Teatru
Roma
rozpoczął
letni sezon
w dzielnicy
Śródmieście

W

ydarzenie miało na
celu promocję zdrowia i zdrowego stylu
życia i było skierowane do starszych, młodszych oraz rodzin
z dziećmi. Podczas pikniku można było nauczyć się samobadania
piersi, jąder, udzielania pierwszej
pomocy, porozmawiać o diecie,
spotkać się z lekarzami. – Profilaktyka zdrowotna to niezwykle ważny temat, o którym trzeba szeroko
rozmawiać. Warto też kształcić Uczestnicy pikniku „Zdrowie w twoich rękach” przypominali
w tym kierunku młodzież, ponie- mieszkańcom, jak ważne są badania profilaktyczne
waż samobadanie może wychwycić niepokojące zmiany na wczesnym etapie i ura- 2019 r. Jednym z jej elementów jest przygotowanie
tować życie, a to mit, że choroby onkologiczne zdjęć, czarno-białych aktów, kobiet po przebytym
dotykają tylko osoby dorosłe – mówi Aleksander nowotworze piersi. Do tej pory wykonane zostały
Ferens, burmistrz dzielnicy Śródmieście. – Cie- 143 profesjonalne sesje fotograficzne w 6 edycjach.
szę się, że urząd dzielnicy Śródmieście mógł być Opublikowano ponad 1400 zdjęć amazonek z całej
współorganizatorem wydarzenia oferującego nie Polski. Kampania ma za zadanie pokazanie kobiecej
tylko wiedzę merytoryczną, ale też dużo dobrej siły, piękna ciała po przebytej chorobie, jak również
zabawy oraz relaksu.
przypomina zdrowym kobietom, przez swoją nazwę,
Organizatorem wydarzenia wspólnie z dzielni- o konieczności regularnego samobadania piersi. Secą Śródmieście była Fundacja Kochasz Dopilnuj, sje są publikowane, razem z historiami bohaterek,
której sztandarowym projektem jest kampania na Facebooku kampanii.
#PomacajSię, prowadzona nieprzerwanie od lipca
Paweł Siedlecki
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Śródmiejscy zapaśnicy
nie zwalniają tempa
Po historycznym roku 2021, w którym młodzi zapaśnicy z Uczniowskiego Klubu
Sportowego Niska zdobyli worek medali podczas imprez rangi Mistrzostw Europy,
Polski, Mazowsza i Warszawy, przyszedł rok 2022, pełen niepewności i wielu
wątpliwości. Jednak młodzi sportowcy nas nie zawiedli i godnie reprezentowali naszą
dzielnicę na najważniejszych zawodach. Jak zawsze wracali z nich z medalami.

N

ajlepszy zawodnik, Kajetan Wieczorek, na
co dzień uczeń SP 210
przy ul. Karmelickiej, rozpoczął
od udziału w międzynarodowy
turnieju w Bielawie, gdzie zajął
pierwsze miejsce w stylu wolnym,
natomiast w Warszawie podczas
Pucharu Polski był drugi w stylu
klasycznym.
Kajetan zanotował też bardzo
udany debiut w kadrze Polski u-17
(kategoria wiekowa), zajmując
czwarte miejsce w największym
młodzieżowym turnieju zapaśni-

czym na świecie – Tallin Open. Zwolnił tylko na chwilę podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Startując chory, pod wpływem antybiotyku, zdobył brąz zarówno w stylu
klasycznym, jak i wolnym. Ale pod
koniec maja powrócił na maty w pełni zdrowy i nie dał szans swoim przeciwnikom w Mistrzostwach Polski
u-15. Ta wygrana zapewniła mu
miejsce w reprezentacji udającej
się na lipcowe Mistrzostwa Europy
w chorwackim Zagrzebiu. Liczymy,
że forma Kajetana nadal będzie rosła
i z sukcesami będzie reprezentował

Warszawę, dzielnicę Śródmieście, SP
nr 210 i klub UKS Niska.
Ale Niska to nie tylko Kajetan.
Bardzo udany początek sezonu zanotował Albert Sroczyński, który
wgrał Mistrzostwa Województwa
Łódzkiego Młodzików oraz Międzynarodowy Turniej o Puchar Burmistrza Miasta Bielawa. Ponadto stawał dwa razy na podium w Namysłowie i Dąbrowie Górniczej. Daje
to ogromne nadzieje na jesienne
Mistrzostwa Polski młodzików. Medale i zwycięstwa w tej grupie wiekowej zdobywali również Bartosz

Młodzi zawodnicy z Uczniowskiego Klubu Sportowego Niska jak zawsze godnie
reprezentowali dzielnicę na najważniejszych imprezach sportowych

Cieślik, Jan Zwierzchowski i Filip
Kozdroń. Bartosz zwyciężył m.in.
w Pucharze Polski w sumo, co daje
szansę na reprezentowanie kraju
w jesiennych Mistrzostwach Europy.
Wielkie nadzieje wiążemy również z naszymi maluchami. Barbara
Bober, Sebastian Dudziński, Lena
Grad, Diego Koral, Aleksandra Pietruska, Szymon Grad to czołówka

naszego kraju w zapasach w grupie
dzieci.
Poza szkoleniem i rywalizacją możemy się również pochwalić obecnością i pokazem naszych umiejętności podczas Pikniku Olimpijskiego –
sztandarowej rekreacyjno-sportowej
imprezie Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
Jacek Wieczorek
trener UKS NISKA

SPORT

Piłkarskie zmagania o puchar Tymbarku
W tym roku moja szkoła nr 210 z ul. Karmelickiej zajęła piąte miejsce w ogólnopolskim turnieju „Z podwórka na stadion
o puchar Tymbarku”. Jest to największy w Europie turniej piłkarski dla dzieci. W tegorocznej edycji wzięło udział ponad
1600 drużyn, dlatego uważam, że nasze piąte miejsce to wielkie osiągnięcie... Choć nadal czuję niedosyt. A dlaczego?

P

ierwszy etap zawodów, czyli
mistrzostwa Warszawy, był
dla nas niezbyt dużym wyzwaniem, choć trochę strachu mieliśmy, bo w szatni przed pierwszym
meczem dowiedzieliśmy się, że każda
porażka zakończy nasz udział w tym
turnieju. Dzięki temu wyszliśmy jednak na boisko tak zmotywowani, że
pewnie przeszliśmy do grupy finałowej. Na tym etapie graliśmy przeciwko szkole Legii Warszawa oraz
reprezentacji Białołęki. Pierwszy
mecz, który graliśmy z Legią, mogę
określić jako jeden z najtrudniejszych
podczas całego turnieju. Ostatecznie
zwyciężyliśmy po ciężkim boju 4:2.
Ostatni mecz miał być mniej zacięty, ale niespodziewanie już w pierwszej minucie przegrywaliśmy 0:1! Na
szczęście odbudowaliśmy się i pewnie wygraliśmy. W ten sposób zakwalifikowaliśmy się do drugiego etapu.

Łatwo już było

Drugi etap, czyli mistrzostwa Mazowsza, był już dużo trudniejszy.
Drużyny z całego regionu miały za
sobą eliminacje i pokazały, że były
najlepsze w swoich okolicach. Dodatkowo podczas pierwszego meczu
było strasznie gorąco, a my czekaliśmy nań bardzo długo. W tym czasie
trenerzy przeprowadzili z nami odprawę przedmeczową. W jej trakcie
podszedł do nas jeden z organizatorów i powiedział, że u-8 i u-10 (kategorie wiekowe) wygrali mistrzowie
Warszawy i trzyma kciuki za nasze
zwycięstwo. Wreszcie poszliśmy na
otwarcie turnieju. Każdy myślał już
tylko o grze.
Mecze w grupie poszły nam całkiem dobrze. Wygraliśmy 13:0, 3:1
oraz 4:1. Byliśmy zmotywowani
i wiedzieliśmy, czego chcemy. Następnie rozegraliśmy zwycięski dla

Piłkarze ze Szkoły Podstawowej nr 210 pochwalili się swoimi sukcesami podczas
wizyty w naszym urzędzie

nas konkurs rzutów karnych z drużyną SP 4 Pruszków. Było ciężko
i sporo nerwów. W ćwierćfinale trafiliśmy na szkołę z Grójca. Po zaciętym
meczu wygraliśmy 3:1. W półfinale
starliśmy się z zawodnikami z Grodziska, którzy jak dotąd nie mieli
żadnej porażki. Po dwudziestu minutach wygraliśmy 3:0. W finale
czekał nas najcięższy przeciwnik,
czyli szkoła Znicza Pruszków. Byli
zmotywowani odegrać się za te rzuty
karne, ale to my pierwsi strzeliliśmy
dwa gole. Dominowaliśmy do końca
meczu, zwyciężając 3:1. Radość była
ogromna.

Na szczeblu ogólnopolskim

Trzeci etap to już mistrzostwa
Polski. Zaczął się on od zgrupowania w hotelu Arche przy ul. Krakowskiej. Po spędzonej tam nocy

pojechaliśmy na otwarcie turnieju
oraz mecze fazy grupowej. Następnie rozgrzaliśmy się i wyszliśmy na
pierwszy mecz ze Ślesinem. Wygraliśmy 3:0 i ze wspaniałymi humorami wyszliśmy na następny mecz
z Białymstokiem. Niespodziewanie

przegraliśmy 4:2 i zmniejszyliśmy
szansę na wyjście z grupy. Niespokojnie czekaliśmy na ostatni
mecz z Rekordem Bielsko-Biała.
Tuż przed meczem trener nas tak
zmotywował, że nasz okrzyk był na
tyle głośny, że przeciwnicy wyszli
na mecz przestraszeni. My szybko
strzeliliśmy trzy gole i wygraliśmy
3:0, przechodząc do ćwierćfinałów.
Następnego dnia zaczęliśmy od
meczu ze Szczecinkiem, który kosztował nas wiele łez. Od początku
drugiej połowy wygrywaliśmy 1:0,
ale w ostatnich sekundach przegraliśmy 2:1. Zrozpaczeni wyszliśmy grać
o miejsce piąte. Pierwszy mecz był
z Wartą Gorzów. Pokonaliśmy ją 1:0
po długim i ciężkim boju. Ostatnie
spotkanie ze Stalą Rzeszów wygraliśmy 6:2 i był to chyba nasz najlepszy mecz podczas turnieju. Tym
sposobem zajęliśmy piąte miejsce
w Polsce.
Jakub Szeligowski
piłkarz, Szkoła Podstawowa nr 210
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Polsko-ukraińska integracja

Cotygodniowe zajęcia dla dzieci

Wyjątkowy projekt „Integracja poprzez przyjaźń i sport” został zrealizowany dzięki wsparciu urzędu dzielnicy Śródmieście.
Warsztaty, które odbywały się m.in. w naszych szkołach, były przeznaczone dla dzieci polskich i ukraińskich. Głównym
celem było wzbudzenie w nich motywacji do integracji i wzajemnej akceptacji, jak również do zdobywania wiedzy i nowych
umiejętności, dzięki którym będą mogły rozwijać swoje pasje i otwierać się na świat. Warsztaty były prowadzone przez
medalistów igrzysk paraolimpijskich z Polski i Ukrainy – Andrija Demczuka, Grzegorza Plutę i Stefan Makowskiego.

Z

ajęcia opierały się na prezentacji historii igrzysk paraolimpijskich i rywalizacji w szermierce na wózkach. Uczniowie śródmiejskich szkół mieli okazję zobaczyć
pojedynek między mistrzem igrzysk
z Londynu – Grzegorzem Plutą oraz
Andrijem Demczukiem – zwycięzcą
z Rio de Janeiro. Oprócz samego pokazu pojedynku między dwoma szablistami ważne były również relacje
międzyludzkie. Mistrzowie udowodnili, że można jednocześnie rywalizować i przyjaźnić się ze sobą, ścierać się
na planszy szermierczej i wyciągać
do siebie pomocną dłoń w trudnych
chwilach. Jest to szczególnie ważne
w dzisiejszych czasach, gdyż przykład
wybitnych sportowców może zachęcić
dzieci z Polski i Ukrainy do otwartości
wobec siebie i do wspólnego trenowania. Podczas pokazu rozmawialiśmy
również o takich wartościach jak marzenia, pasje, fair play, odwaga, empatia, integracja, bezpieczeństwo.

Później podczas pokazu szermierki
na wózkach dzieci zostały zaproszone
do wspólnej zabawy i mogły spróbować swoich sił w tym sporcie. Celem
tej części warsztatów było zachęcenie
do aktywnego trybu życia i popularyzacja dyscyplin olimpijskich i paraolimpijskich.

W trosce o przyjaciela

Elementem kończącym projekt jest
turniej „Integracja poprzez przyjaźń
i sport”. Powstał on właśnie z inicjatywy prowadzących program mistrzów
igrzysk paraolimpijskich – pochodzącego z Ukrainy Andrija Demczuka
i jego polskich przyjaciół – Grzegorza Pluty, złotego medalisty igrzysk
paraolimpijskich z Londynu (2012)
oraz Stefana Makowskiego – wicemistrza igrzysk paraolimpijskich z Aten
(2004) – trenerów sekcji szermierki
na wózkach Legii Warszawa.
Idea zawodów jest ściśle związana z agresją zbrojną Rosji wobec

Pokaz walki szpadzistów w wykonaniu medalistów igrzysk paraolimpijskich

Ukrainy. Kiedy 24 lutego br. wybuchła wojna, Grzegorz oraz Stefan
poprosili Andrija, aby wraz ze swoją rodziną przyjechał do Polski. Ich
obawa o przyjaciela była związana
nie tylko z działaniami zbrojnymi,
lecz również z uznaniem naszego bohatera przez reżim rosyjski za wroga.

WYDARZENIA

Dni sportu w nowej sali
Wielofunkcyjne sale sportowe, doskonale wyposażona siłownia oraz nowoczesne zaplecze
dla uczniów i trenerów w IX Liceum im. Klementyny Hoffmanowej to powód do dumy dla
władz dzielnicy Śródmieście. Doskonałą okazją do zaprezentowania tego nowoczesnego
obiektu sportowego były Dni Sportu, które zorganizowano na finiszu roku szkolnego.

L

iceum Hoffmanowej to jedna
z najlepszych szkół w Polsce,
ale zajęcia fizyczne wbrew
pozorom nie są dla naszych uczniów
mniej ważne. Widać to choćby po
tegorocznych osiągnięciach w piłce
nożnej, piłce ręcznej czy badmintonie, gdzie wygrywamy lub stajemy na
podium. Natomiast nasi koszykarze
zdobyli Mistrzostwo Warszawy szkół
średnich – mówi Joanna Kiełbasa,
dyrektorka szkoły.
Podpisanie umowy na budowę
kompleksu odbyło się na początku
września 2019 r. Obiekt liczy ponad
2 tys. m2 i pozwala na jednoczesne
prowadzenie zajęć dla 5 klas. Jest

Swoje zwycięstwo w finale igrzysk
paraolimpijskich w Rio de Janeiro
w 2016 r. Andrij zadedykował poległym przyjaciołom, którzy zginęli,
broniąc Ukrainy przed Rosją w 2014 r.
W rosyjskich mediach został wówczas okrzyknięty niebezpiecznym
nacjonalistą i wrogiem Rosji.

Oprócz projektu „Integracja poprzez przyjaźń i sport” kolejnym ważnym przedsięwzięciem, w które zaangażował się Andrij są cotygodniowe,
ogólnorozwojowe zajęcia z elementami szermierki dla ukraińskich dzieci,
które po wybuchu wojny opuściły swój
dom i przyjechały do Polski. Treningi
prowadzone są w ramach akcji #GotowiDoPomocy zainicjowanej przez
Fundację Legii. Andrij oba projekty
realizuje z przeświadczeniem, że służą one budowie przyszłości Ukrainy,
której młodzi są obywatelami oraz ich
relacji z rówieśnikami z Polski.
30 czerwca br. na stadionie Legii
Warszawa przy ul. Łazienkowskiej
Fundacja Rozwój Integracja Sport,
przy wsparciu Fundacji Legii i urzędu
dzielnicy Śródmieście, zorganizowała zawody szermiercze, podczas których zbierane były środki na pokrycie
kosztów prowadzenia zajęć dla ukraińskich dzieci. Termin był ściśle związany z odbywającym się w Warszawie
pucharem świata w szermierce na
wózkach. Przyjaciele Andrija z Gruzji,
Japonii, Niemiec i Izraela przyjechali wcześniej, by wesprzeć ukraińskie
dzieci. Dodatkowo występ podczas
organizowanych przez nas zawodów
był pierwszym sprawdzianem Andrija
przed powrotem na światowe plansze
szermiercze i walką o najwyższe laury.
Stefan Makowski
szermierz, paraolimpijczyk

RADA SENIORÓW

Druga kadencja
rozpoczęta

P

owołania członkom Rady Sei Danuta Urbańska-Klimek. Utworzoniorów drugiej kadencji wręno także dwa stałe zespoły zadanioczył 1 czerwca br. Aleksander
we: do spraw aktywności społecznej,
Ferens, burmistrz dzielnicy Śródmiekulturalnej, edukacyjnej i rekreacyjście. Nowa rada liczy 12 osób i będzie
nej seniorów oraz do spraw pomocy
pracowała przez najbliższe trzy lata.
społecznej, zdrowia i bezpieczeństwa
W jej skład weszło pięciu przedstaseniorów. Mimo wakacji zespoły rozwicieli z poprzedniej kadencji, po jedpoczęły pracę. Między innymi konnym reprezentancie Rady i Zarządu
tynuowane są kameralne koncerty
Dzielnicy oraz pięć osób wskazanych
„Popołudnie z muzyką” oraz przygotoprzez śródmiejskich seniorów. Rada
wywany jest wolontariat seniorów na
wybrała trzyosobowe prezybieg Powstania Warszawskiego.
dium. Przewodniczącą zoHalina Lipke
Kontakt do
Rady Seniorów:
wiceprzewodnicząca
stała Barbara Kopczyńe-mail:
Rady Seniorów
ska, a wiceprzewodnisrodmiescie@wrs.waw.pl
Dzielnicy
Śródmieście
czącymi Halina Lipke
adres:
Urząd Dzielnicy Śródmieście,
ul. Nowogrodzka 43 p. 132,
tel. 22 443 92 25

Aleksander Ferens, burmistrz Śródmieścia, jego zastępcy Magdalena
Wojciechowska i Paweł Martofel oraz Dorota Łoboda, radna Warszawy
podczas Dni Sportu w „Hoffmanowej”

w pełni dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Jest też przyjazny klimatowi – dzięki instalacji
fotowoltaicznej znajdującej się
na dachu.
– Po niemal trzech latach
od podpisania umowy kończymy bardzo ważną inwestycje oświatową w Śródmieściu.
Niemal 1200 uczniów ma teraz
dostęp do pełnej oferty sportowej,
w której mogą się rozwijać i trenować. Dzięki naszej determinacji,

wsparciu radnych oraz dofinansowaniu z budżetu Województwa
Mazowieckiego możemy cieszyć się
z wielofunkcyjnego obiektu, który
będzie służył mieszkańcom i uczniom przez długie lata – mówi Aleksander Ferens, burmistrz dzielnicy
Śródmieście.
Inwestycja kosztowała ponad
17,5 mln zł i była dofinansowana
z budżetu województwa mazowieckiego.
Paweł Siedlecki

Rada Seniorów II kadencji będzie pracowała na rzecz osób starszych
przez najbliższe trzy lata
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Szkoła ucząca myślenia
Działająca w samym centrum Śródmieścia, przy ul. Skorupki, Szkoła Podstawowa nr 203 to placówka, która,
wprowadzając oświatowe innowacje, niejednokrotnie udowadniała, że wie, na czym polega nowoczesna edukacja.
Jako pierwsza w dzielnicy i jedna z nielicznych w Warszawie przystąpiła do czteroletniego projektu systemowego
wsparcia szkoły z wdrażania myślenia krytycznego. Już dwa lata realizuje model oparty w szczególności na
czterech kompetencjach kluczowych XXI w.: kooperacji, komunikacji, krytycznym myśleniu i kreatywności.

I

deą projektu „Szkoła ucząca myślenia krytycznego” jest zachęcanie uczniów do myślenia na
wszystkich lekcjach. Realizując projekt, nauczyciele intensywnie szkolą
się, uczestnicząc w warsztatach, webinarach, korzystają z bogatych zasobów platformy myślenia krytycznego
i doświadczeń trenerów. Poznają postawy, rutyny i narzędzia, które stosują zarówno w klasach edukacji wczesnoszkolnej, jak i w klasach starszych,
na wszystkich przedmiotach. Przeszkolony i otwarty nauczyciel staje się
moderatorem, a odpowiedzialność za
proces uczenia się jest przenoszona
na ucznia. Nauczyciel podczas lekcji, realizując program, dobiera odpowiednie rutyny myślowe lub narzędzia, takie jak: gałązka logiczna,
most, widzę – myślę – zastanawiam
się, reguła – wniosek, różne punkty
widzenia... To one rozwijają konkret-

ne postawy myślenia krytycznego,
od umiejętności tworzenia hipotez,
analizowania, oceniania, tworzenia
logicznych powiązań, odróżniania
faktów od opinii przez kwestionowanie własnych oczywistości i założeń,
umiejętności przetwarzania informacji, do myślenia o konsekwencjach,
sprawdzania faktów i rozwiązywania
problemów. Nauczyciele wzbudzają
ciekawość i zainteresowanie ucznia
codziennymi zajęciami. Dzięki temu
uczniowie więcej widzą, rozumieją
i zapamiętują, szybciej i efektywniej
realizują podstawę programową. Cały
proces nauczania ulega odwróceniu:
to dziecko poszukuje, tworzy i rozwiązuje problemy, stając się samodzielnym i odpowiedzialnym.
W SP 203 wszystkie dzieci od razu...
myślą, każdy pokazuje swoją interpretację i jest ona dobra, wnosząca coś do
dyskusji. Mogą w pełni bezpiecznie

Szkoła Podstawowa nr 203
niejednokrotnie udowadniała,
że nowoczesna edukacja to jej domena

W nowoczesnej szkole nie chodzi
o to, aby „coś się działo”, czy „aby działo
się coś innego niż w tradycyjnej szkole”. Różnica jest w celu, a w przypadku
SP 203 tym celem jest myślenie uczniów. Rozwój w tym obszarze, wprowadzenie kultury myślenia krytycznego do klasy wnosi mnóstwo świeżości,
nowej energii, sukcesów i budowania
partnerskiej, pełnej bezpieczeństwa
relacji z uczniami. I to jest właśnie
edukacja, która przygotowuje uczniów
do życia, do samodzielności i odpowiedzialności. Społeczność szkoły 203,
nauczyciele i dzieci, przy ogromnym
wsparciu rodziców, mają świadomość
dobrze wybranej drogi przyszłości.

wypowiedzieć swoje zdanie, a nauczyciel, widząc myślenie uczniów, może
od razu reagować na sytuację. Dostaje
zasoby od dzieci, dzięki którym dalej
prowadzi atrakcyjne zajęcia.

Anna Oskroba
dyrektor SP nr 203
im. Antoniny i Jana Żabińskich
Małgorzata Miklewicz,
koordynatorka projektu
w SP nr 203

KONKURS

Moniuszko oczami uczniów
W ostatnich dniach czerwca na scenie Młodzieżowego Domu Kultury „Muranów”
im. C. K. Norwida stanęli laureaci III Powiatowego Konkursu Multimedialnego
„Zaszalej z Moniuszką. Moniuszko w toku”. Wydarzenie swoim patronatem
objął burmistrz dzielnicy Śródmieście Aleksander Ferens.
ska-Moniuszko – prapraprawnuczka
kompozytora, dr Karol Jachymek – specjalista od nowych mediów, adiunkt
na Uniwersytecie SWPS oraz niżej
podpisana.
Do konkursu zgłosiło się ponad
40 uczestników z 10 szkół z całej
Warszawy. Przyznano łącznie dzie-

Elżbieta Janowska-Moniuszko – prapraprawnuczka kompozytora
(pierwsza z prawej) była honorowym gościem finału szkolnego konkursu

P

omysł konkursu multimedialnego „Zaszalej z Moniuszką, Moniuszko w toku”
zrodził się kilka lat temu z obserwacji młodzieży. W ich świadomości
Stanisław Moniuszko zapisał się
jako kompozytor nudy i smuty. Jako animatorka kultury i nauczyciel
muzyki chciałam to zmienić, zrewitalizować sposób, w jaki odbierany
jest kompozytor. Konkursu jest zatem odpowiedzią na ważną potrzebę „oswojenia” młodzieży z postacią

Stanisława Moniuszki, dodatkowo
zachęca on uczniów do podejmowania samodzielnych poszukiwań badawczych i tworzenia własnych prac.
Bardzo ważna jest rola nauczycieli,
którzy w atrakcyjny sposób promują postać Moniuszki i przekonują
młodzież, że muzyka kompozytora
ma ogromny potencjał, uniwersalny
wymiar i doskonale broni się również w XXI w.
W tym roku prace konkursowe oceniało jury w składzie: Elżbieta Janow-

więć miejsc w trzech kategoriach
artystycznych (w dwóch kategoriach wiekowych) oraz osiem wyróżnień.
Po obejrzeniu prac konkursowych
muszę przyznać, że pomysłów na temat Moniuszki nie brakuje. Młodzi
uczestnicy konkursu zaszaleli interdyscyplinarnie, dokonali twórczej konfrontacji klasycznej muzyki
z nowymi trendami artystycznymi
oraz technologicznymi. W kreatywny
sposób wypowiadali się w multimedialnym języku, nie gubiąc kulturotwórczych wartości naszego dziedzictwa narodowego.
Monika Jazownik
animatorka kultury, nauczycielka
muzyki i pomysłodawczyni konkursu

Kategoria: Animacja, klasy VII-VIII
▪ Grand Prix: Hanna Łukasiewicz, SP 32 (za „Hrabinę XXI w.”)
▪ I miejsce: Matylda Koślacz, SP 65 (za rysunkowe esprit)
▪ II miejsce: Krzysztof Rudzki, SP 32 (za dowcip „Kuma i kumy”)
▪ wyróżnienie: Tymon Urbański, SP 65
▪ wyróżnienie: Barbara Nowicka, SP 96
▪ wyróżnienie: Wiktoria Jaroszewska, SP 96
▪ wyróżnienie: Julia Wawrzak, SP 32
Kategoria: Animacja, klasy IV-VI
▪ I miejsce: Gorzkowski Stanisław, SP 32 (za pracę z klocków Lego „Straszny dwór” 2022 r.)
▪ II miejsce: Tadeusz Waligórski, SP 32 (za radośnie wirującą opowieść)
▪ III miejsce: Bartosz Kopeć, SP 216 (za Moniuszkę w kadrze)
▪ wyróżnienie Grzegorz Stasiak SP 32
Kategoria: Film, klasy VII-VIII
▪ II miejsce: Milena Szamrai, SP 32 (za rzetelność i pasję mówienia o Moniuszce)
Kategoria: Film, klasy IV-VI
▪ II miejsce: Zuzana Jurcowa, SP 32 (za „Hrabinę” z przymrużeniem oka)
Kategoria: Prezentacja multimedialna, klasy VII-VIII
▪ I miejsce: ex aequo Daniel Giacobelli, SP 65 (za elementy edukacyjne w prezentacji)
oraz Mateusz Mościcki, SP 358 (za bogatą i bardzo pouczającą prezentację)
▪ II miejsce: Konstanty Płucha, SP 175 (za update pro moniuszkowskich działań)
▪ wyróżnienie: Magdalena Szmigielska, SP 275
Kategoria: Prezentacja multimedialna, klasy IV-VI
▪ wyróżnienie: Krzysztof Kaszyński, SP 175
▪ wyróżnienie: Oliwia Świątek, SP 75

WSPARCIE MIASTA

Lokale dla
organizacji
non-profit
Co dziesiąty miejski
lokal użytkowy jest
wynajmowany
na preferencyjnych
warunkach przez
organizacje pozarządowe.
Najwięcej z nich
znajduje się na terenie
naszej dzielnicy.

S

towarzyszenia, fundacje
i inne organizacje non-profit odgrywają bardzo
ważną rolę w funkcjonowaniu
miasta. W samej Warszawie jest
ich prawie 7 tys. Działają na wielu
polach – od pomocy potrzebującym po organizację wydarzeń kulturalnych. – Dlatego jako miasto
wspieramy stołeczne NGO, m.in.
poprzez wynajem miejskich lokali
użytkowych na preferencyjnych
warunkach. Z naszej oferty skorzystało już prawie 900 organizacji – mówi Aldona Machnowska-Góra, wiceprezydentka m.st.
Warszawy.
Z przeprowadzonej analizy danych z roku 2021 wynika, że na
terenie Warszawy wynajmowanych jest łącznie ponad 8,5 tys. lokali użytkowych, z czego 882 przez
organizacje non-profit. Na przestrzeni lat 2011-2021 liczba takich
miejsc zwiększyła się o 173, a najwięcej przybyło ich w dzielnicach:
Praga-Północ (38), Mokotów (30),
Śródmieście (30) oraz Wola (27).
Warto zauważyć, że ponad 50
proc. wszystkich wynajmowanych
lokali na działalność organizacji
non-profit znajduje się w dzielnicy Śródmieście – są ich dokładnie
454. Z kolei na Mokotowie z miejskich przestrzeni korzysta 87 NGO,
na Pradze-Północ 80.
Wiele z udostępnionych lokali
znajduje się w bardzo atrakcyjnych
lokalizacjach, a nawet w ścisłym
centrum miasta. Przy ul. Marszałkowskiej są ich 32, przy ul. Chmielnej – 16, a przy ul. Hożej – 13.
Średnia stawka czynszu netto
dla organizacji non-profit za powierzchnię podstawową według
stanu na 31 grudnia 2021 r. wynosi
13,08 zł/m2. W stosunku do roku
2020 kwota ta wzrosła o 66 gr. Najwięcej trzeba zapłacić w dzielnicy
Śródmieście – 18,07 zł/m2. Taniej
jest na Wilanowie – 13,96 zł/m2
i Pradze-Południe – 10,49 zł/m2.
– Organizacje pozarządowe są
bardzo ważnymi partnerami samorządu w kreowaniu i realizowaniu polityki społecznej, dlatego też m.st. Warszawa chce im
pomagać w rozwoju i realizacji
zadań – dodaje Aldona Machnowska-Góra.
JK, UM
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Wykorzenieni i skazani na śmierć
80 lat temu rozpoczęła się tak zwana Grossaktion Warschau – wielka deportacja z getta warszawskiego do obozu zagłady
w Treblince. W ciągu dwóch miesięcy Niemcy zamordowali ponad 300 tysięcy Żydów. Tegoroczne upamiętnienie zagłady
żydowskich mieszkańców naszego miasta poświęcamy szczególnie uchodźcom i przesiedleńcom, którzy trafili do getta
z terenu okupowanej Polski.

Fot. zbiory Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma

22

lipca 1942 r. Niemcy wywieźli z warszawskiego
getta do obozu śmierci
w Treblince 6250 Żydów. Kilka godzin wcześniej mury getta zostały
obstawione przez jednostki polskiej
policji granatowej i niemieckie oddziały pomocnicze (litewskie, łotewskie i ukraińskie), a do biura przewodniczącego Rady Żydowskiej Adama
Czerniakowa przybył Hermann Höfle,
szef sztabu „akcji”, który oznajmił, że
„wszyscy Żydzi zamieszkali w Warszawie, bez względu na wiek i płeć,
będą przesiedleni na Wschód”. Następnie podyktował treść obwieszczenia, które zawisło na murach getta,
podpisanego jako rozkaz Rady Żydowskiej. Mieszkańcy getta zostali poinformowani, że mają się dobrowolnie
stawiać na Umschlagplatzu, skąd
zostaną przewiezieni „do pracy” na
Wschodzie. Z obowiązku tego zwolnieni zostali pracownicy zatrudnieni
w warsztatach produkujących towary
na potrzeby Niemiec oraz członkowie
żydowskiej administracji getta. Każdy
„wysiedlany” miał prawo do zabrania
15 kg bagażu, co dawało Żydom nadzieję, że rzeczywiście jadą na roboty
przymusowe, oraz ułatwiło Niemcom
ograbienie mieszkańców getta.
Od tej chwili przez następne tygodnie aż do 21 września z bocznicy
kolejowej przy placu Przeładunkowym (niem. Umschlagplatz) przy ul.
Stawki codziennie odjeżdżał co najmniej jeden pociąg towarowy, wypełniony ludźmi, których wieziono
na śmierć. Dzień w dzień wysyłano
do obozu zagłady kilka tysięcy ludzi
(w szczycie „akcji” ponad 10 tysięcy
osób dziennie).
Tak dla mieszkańców warszawskiej „dzielnicy zamkniętej” realizowała się akcja „Reinhardt”, czyli niemiecki plan wymordowania
dwóch milionów Żydów, uwięzionych w gettach na terenie Generalnego Gubernatorstwa i Okręgu Białystok (nazwa operacji pochodzi od
imienia Reinharda Heydricha – szefa
głównego Urzędu Bezpieczeństwa
Rzeszy i jednego z naczelnych organizatorów Zagłady). W wyniku akcji
„Reinhardt” między marcem 1942 r.
(pierwsza „akcja” w getcie lubelskim)
a listopadem 1943 r. (rozstrzelanie
żydowskich więźniów obozów Majdanek, Trawniki i Poniatowa na Lubelszczyźnie) życie straciło 1,85 mln
Żydów, głównie w obozach śmierci
Bełżec, Treblinka i Sobibór. Z samej
tylko Warszawy Niemcy wywieźli na
śmierć około 300 tysięcy osób.
Akcja eksterminacyjna w warszawskim getcie rozpoczęła się w Tisza be-

Getto warszawskie, brama na skrzyżowaniu Żelazna-Leszno. Wysiedleni Żydzi z podwarszawskich miejscowości
czekają na wejście do getta, 1940-1941 r.

-Aw – żałobne święto, upamiętniające
tragedie, które spotkały żydowski naród (począwszy od zburzenia Pierwszej i Drugiej Świątyni Jerozolimskiej). Odtąd każdy dzień w zamkniętej dzielnicy był dniem płaczu i żałoby
– każdego dnia do getta wmaszerowywały oddziały esesmanów wraz
z towarzyszącymi im oddziałami
Litwinów i Ukraińców, które kolejno blokowały dom po domu. Mieszkańcy musieli zejść na podwórze, by
okazać dokumenty uprawniające do
pozostania w Warszawie. Robotnicy
zatrudnieni w warsztatach i w różnych gettowych instytucjach mogli
powrócić do swych mieszkań, pozostali byli skierowani w kolumnach
na Umschlagplatz, gdzie w upale
i głodzie oczekiwali na podstawienie pociągu.
Każdej takiej blokadzie towarzyszyły pośpiech i brutalność. Nikt nie
mógł być pewien, czy jego dokumenty
okażą się wystarczające, czy przejdzie selekcję i czy po powrocie do
domu zastanie swoich najbliższych.
Mimo że nikt nie chciał wierzyć, że
„ostatnim etapem przesiedlenia jest
śmierć” (jak pisała jedna z gettowych
memuarystek – Gustawa Jarecka), to
mieszkańcy getta przekonywali się
stopniowo, że żadne papiery nie stanowią gwarancji nietykalności, a najlepszym zabezpieczeniem jest ukrycie się – kto mógł, szukał schronienia
po tzw. „aryjskiej” stronie Warszawy.

Uchodźcy i przesiedleńcy
w warszawskim getcie

Pierwszymi ofiarami akcji eksterminacyjnej stali się mieszkańcy
schronisk (tzw. punktów) dla uchodźców – najubożsi w getcie.

Prawie jedna czwarta mieszkańców warszawskiego getta pochodziła
spoza stolicy (ogółem za murami znalazło się w szczytowym momencie
nawet 450 tysięcy osób). Byli to Żydzi
wypędzeni przez Niemców ze swoich domów bez wskazania im konkretnego miejsca osiedlenia po tym,

jak część Polski została bezpośrednio
przyłączona do Rzeszy na przełomie
1939 i 1940 r. Byli to także przesiedleńcy z wielu miejscowości, przymusowo
deportowani do warszawskiego getta
w 1941 i 1942 r. Wielu uchodźców, którzy znaleźli się w warszawskim getcie, dotarło tu na własną rękę. Liczyli

Marsz Pamięci 22 lipca 1942 i upamiętnienie Zagłady w Treblince
Zapraszamy na wydarzenia Żydowskiego Instytutu Historycznego upamiętniające zagładę
Żydów podczas niemieckiej akcji „Reinhardt” w latach 1942–1943:
▪ 22 lipca godz. 18.00, pomnik Umschlagplatz – Marsz Pamięci ofiar wielkiej deportacji
z getta warszawskiego. Podczas corocznego przemarszu ulicami Warszawy oddamy hołd
blisko 300 tysiącom żydowskich mieszkańców miasta, zamordowanym w obozie zagłady w Treblince latem 1942 r. Wydarzenie zakończy się koncertem na ulicy Stare Nalewki.
▪ 22 lipca–1 września, ulica Stare Nalewki – wystawa plenerowa. Przez sześć tygodni
w miejscu, które było sercem przedwojennej żydowskiej Warszawy będzie można oglądać
wystawę zaprojektowaną przez Jana Strumiłłę we współpracy z ŻIH, poświęconą uchodźcom
i przesiedleńcom, ofiarom wielkiej deportacji z getta warszawskiego.
▪ 2 sierpnia godz. 12.00, Muzeum Treblinka – zapraszamy na obchody 79. rocznicy powstania więźniów obozu zagłady Treblinka II z 2 sierpnia 1943 r. Tamtego dnia około 700
żydowskich członków Sonderkommanda stanęło do walki z esesmanami, mniej więcej 200
z nich zdołało uciec poza teren obozu. Bunt w Treblince był jednym z najważniejszych aktów
oporu przeciw niemieckiej nazistowskiej machinie śmierci.
▪ 21-22 września, sala w Błękitnym Wieżowcu, pl. Bankowy 2, wejście od ul. Tłomackie
– konferencja „80 lat po Aktion «Reinhardt» (1942-1943): reakcje społeczne i upamiętnienie”. Na ile Żydzi byli świadomi czekającej ich Zagłady? Jak deportacje do obozów śmierci
postrzegali polscy świadkowie? Co mówią o tych wydarzeniach pamiętniki i dzieła sztuki?
Zapraszamy na międzynarodową konferencję naukową, współorganizowaną z Muzeum
Getta Warszawskiego i Państwowym Muzeum na Majdanku.

na to, że największe żydowskie skupisko w okupowanej Europie zapewni
im większe bezpieczeństwo. Podróż
do Warszawy wiązała się z licznymi
niebezpieczeństwami: Żydzi mieli
zakaz podróży koleją, mogli zabrać
ze sobą bardzo ograniczoną ilość bagażu, a szmalcownicy i szantażyści
czaili się na każdym kroku.
Tuż przed zamknięciem getta było w Warszawie 60 tysięcy żydowskich uchodźców i przesiedleńców,
w kwietniu 1942 r. – już 120 tysięcy.
Liczba ta zmieniała się, raz malała
na skutek śmiertelności i ucieczek
z dzielnicy zamkniętej, raz rosła
w wyniku nowych przesiedleń. Ludność napływowa pochodziła z ponad
stu miejscowości. Największe grupy przybyły do warszawskiego getta z Łodzi, Kalisza, Nowego Dworu
Mazowieckiego, Sierpca, Włocławka,
Nasielska, Raciąża, Lipna, Krakowa,
Żuromina, Poznania, Mławy, Pułtuska, Aleksandrowa Łódzkiego, Bydgoszczy, Kałuszyna, Serocka, Zakroczymia, Zgierza, Bieżunia, Nowego
Miasta, Legionowa-Jabłonny, Ciechanowa, Rypina, Dobrzynia-Golubia, Łaskarzewa, Płocka, Wyszkowa,
Aleksandrowa Kujawskiego, Pabianic
i Przasnysza.
Zaplecze finansowe i rodzinne
było podstawowym warunkiem pozwalającym uchodźcom przetrwać
w Warszawie. Ci, którzy nie mieli
rodziny lub majątku, byli przez Radę Żydowską przymusowo dokwaterowywani do prywatnych mieszkań lub byli skazani na zamieszkanie
w tzw. punktach, czyli prowizorycznych schroniskach mieszczących się
w pospiesznie zaadaptowanych na
ten cel szkołach czy bóżnicach. Mimo
starań Rady Żydowskiej i Żydowskiej
Samopomocy Społecznej warunki
w punktach były fatalne, a mieszkańcy punktów masowo stawali się
ofiarami tyfusu i choroby głodowej.
Uchodźcze biografie pełne są historii o kolejnych przymusowych przesiedleniach i ucieczkach podejmowanych na własną rękę, by znaleźć bezpieczne miejsce do życia. Niektórzy
w czasie wojny byli zmuszeni przeprowadzać się kilkukrotnie. Podczas
każdej z takich przeprowadzek byli
pozbawiani części dobytku, często łapani przez żandarmów, bici i wysyłani do więzienia. Wyrywani wielokrotnie ze znajomego otoczenia, tracili
nie tylko najbliższych, ale stopniowo
także własną tożsamość. Ofiary getta warszawskiego pozostają w większości anonimowe, wiemy jednak, że
były wśród nich tysiące uchodźców
i przesiedleńców. W relacjach z tam-
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POWSTANIE WARSZAWSKIE

Getto warszawskie, tłum stojący na skrzyżowaniu Gęsia-Lubeckiego słucha radia
(szczekaczki niemieckiej), 1942 r.

tego czasu zachowały się ślady ich
obecności, ale najczęściej bez imion
i nazwisk. W nadchodzących dniach
i w całym 2022 r. w sposób szczególny
chcemy o nich pamiętać.

Marsz Pamięci

riami życia czternastu uchodźców
i przesiedleńców. Ich losy symbolizują życie i śmierć wszystkich pozostałych, których imiona i biografie
nigdy już nie zostaną odkryte i opisane. Wystawę będzie można oglądać do 1 września, a towarzyszyć jej
będą oprowadzania i spotkania poświęcone uchodźcom w „dzielnicy
zamkniętej”. 2 sierpnia obchodzić
będziemy kolejną rocznicę związaną z akcją „Reinhardt” – tego dnia
w 1943 r. więźniowie obozu zagłady
w Treblince podnieśli bunt przeciw
niemieckim strażnikom. Mieszkańcy stołecznego getta byli pierwszymi
z blisko 900 tysięcy ofiar Treblinki.
W następnych miesiącach w komorach gazowych mordowane były kolejne społeczności, a Treblinka stała
się największym obozem akcji „Reinhardt”, największym cmentarzyskiem polskich Żydów, a także cmentarzem dla Żydów m.in. z Czech, Moraw, Słowacji, Grecji, Macedonii, Tracji. Nasze myśli skierujemy ku tym,
którzy tworzyli historię i kulturę naszego miasta i których prochy tam
się znajdują.

Co roku Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma
organizuje Marsz Pamięci, podczas
którego warszawiacy oddają hołd
ofiarom wielkiej deportacji, rozpoczętej 22 lipca 1942 r. Tegoroczny
Marsz, przypadający w 80. rocznicę
akcji eksterminacyjnej, poświęcamy
w sposób szczególny uchodźcom
i przesiedleńcom do warszawskiego getta. Ludziom, którzy z wyroku
hitlerowskich zarządzeń zostali wyrwani ze swoich rodzinnych miejscowości, pozbawieni wsparcia, jakie
daje znajome otoczenie i skazani na
tułaczkę, głód i choroby. Dla dziesiątków tysięcy z nich Warszawa stała się
miejscem śmierci lub była ostatnim
przystankiem przed zagładą w komorach gazowych Treblinki.
22 lipca wyruszymy spod pomnika Umschlagplatz przy ul. Stawki
w marszu, którym chcemy upamiętMarta Janczewska
nić zamordowanych mieszkańców
warszawskiego getta. Niosąc wstążki
z zapisanymi imionami pomordoMarta
wanych, dojdziemy do ulicy StaJanczewska
re Nalewki w pobliżu Ogrodu
Krasińskich, gdzie powstapracuje w dziale naukowym
nie instalacja artystyczna
Żydowskiego Instytutu Historycznego.
Edytorka dokumentów z czasów II wojny
upamiętniająca żydowświatowej, m.in. wspomnień Tadeusza
skich tułaczy. Będzie się
Neumana „Oficjalnie nie figuruję” (2022),
ona składać z betonowych
Stefana Szpigielmana „Trzeci front. O wojnie
modułów, tworzących mur,
wielkich Niemiec z Żydami Warszawy
postawiony niemal dokład1939-1943” (2013) oraz tomów
nie w miejscu, gdzie 80 lat te12. i 24. pełnej edycji Archiwum
mu przebiegała granica między
Ringelbluma.
gettem a tzw. stroną aryjską. W ów
mur wsunięte zostały karty z histoRada i Zarząd Dzielnicy Śródmieście zapraszają 30 i 31 lipca br. na wydarzenia organizowane dla uczczenia pamięci ofiar nazistowskiej akcji „Reinhardt”:
30 lipca:
godz. 12.00 – spacer po dawnej Dzielnicy
Północnej poprowadzi Franciszek Bojańczyk,
kierownik Działu Projektów Kulturalnych i Komunikacji ŻIH. Miejsce: pomnik Umschlagplatz, róg Dzikiej i Stawek. Trasa: Umschlagplatz, Miła 18, pomnik Bohaterów Getta, Stare
Nalewki, spojrzenie na ŻIH.
godz. 15.00 – spotkanie z Hanką Grupińską, autorką książek o Powstaniu w Getcie
Warszawskim, które poprowadzi Wojciech
Szot. Miejsce: Mediateka MDM przy ul. Marszałkowskiej 55/73.
godz. 19.00 – czytanie performatywne, odnalezionego w Archiwum Ringelbluma, „Statek

na wodzie” w reżyserii Michała Buszewicza.
Miejsce: Teatr Komuna, ul. Emilii Plater 31.
31 lipca:
godz. 14.00 – pokaz filmu „Akademia Pana
Kleksa”, a po nim dyskusja o getcie warszawskim widzianym oczami dziecka. Miejsce:
kino Atlantic, ul. Chmielna 33.
godz. 18.00 – udźwiękowienie pomnika
Umschlagplatz na podstawie wierszy Ireny
Klepfisz. Miejsce: pomnik Umschlagplatz.
Bezpłatne zaproszenia na te wydarzenia
są dotępne w Urzędzie Dzielnicy
Śródmieście od 15 lipca br.

Dzień Pamięci Starówki
To był jeden z najtragiczniejszych epizodów Powstania Warszawskiego.
W niedzielę 13 sierpnia 1944 r. na Starym Mieście wśród wiwatującego tłumu
doszło do wybuchu zdobytego przez powstańców samobieżnego stawiacza min,
służącego do niszczenia barykad. W wyniku eksplozji zginęło ponad 300 osób,
a kilkaset kolejnych odniosło rany. Wydarzenie przeszło do historii jako „wybuch
tzw. czołgu-pułapki”.

W

niedzielę 13 sierpnia
1944 r. trwały na Starym
Mieście zaciekłe walki.
Na tzw. wiadukcie Pancera u wylotu
ul. Nowy Zjazd stały czołgi niemieckie, które w godzinach przedpołudniowych prowadziły ostrzał artyleryjski powstańczych pozycji. Nagle zza
czołgów wyłonił się niewielki pojazd,
który ruszył wprost na przegradzającą
ul. Podwale barykadę, bronioną przez
żołnierzy Batalionu AK „Gustaw”. Na
szarżującą maszynę poleciały butelki z benzyną. Celnie trafiony pojazd
stanął w płomieniach i utknął na barykadzie. Jego kierowca zdołał uciec
i ukryć się w pobliskich ruinach. Powstańcy piaskiem ugasili płonącą maszynę i pod silnym ostrzałem z wieży
Zamku Królewskiego przeprowadzili jej oględziny. Następnie wykonali
przejazd w barykadzie i ok. godz. 17.00
wóz wjechał na teren kontrolowany
przez powstańców. Otoczony przez
wiwatujący tłum, pojechał Podwalem,
Piekarską i Zapieckiem aż do Rynku
Starego Miasta. Tutaj został zawrócony przez dowódcę zgrupowania, majora Stanisława Błaszczaka ps. „Róg”. Po

krótkim postoju maszyna ruszyła Nowomiejską, skręciła w Podwale i dojechała do ul. Kilińskiego. Przy pokonywaniu zlokalizowanej w tym miejscu
barykady około godz. 18.00 z pancerza maszyny zsunęła się umieszczona
z przodu metalowa skrzynia, w której
było 500 kg materiału wybuchowego.
Kilku mężczyzn próbowało ją z powrotem zamocować na pojeździe. Wtedy
jednak wśród zgromadzonego tłumu
cywilów i żołnierzy nastąpiła potworna eksplozja ze wstrząsem akustycznym i podmuchem o niespotykanej
sile rażenia.
W wyniku wybuchu przy ul. Kilińskiego zginęło ponad 300 osób,
a kolejnych kilkaset odniosło rany.
Jedną ze śmiertelnych ofiar był znany przedwojenny aktor Józef Orwid.
Spośród jednostek powstańczych największe straty poniosła kompania
„Orląt”, tracąc 80 ludzi, oraz wszystkie kompanie batalionu „Gustaw”
(26 zabitych). Batalion „Wigry” miał
14 zabitych i 59 rannych. Podczas wybuchu został również ranny m.in. dowódca Armii Krajowej – generał Tadeusz Bór-Komorowski, który przy-

glądał się pochodowi z okna pałacu
Raczyńskich. Naruszone zostały okoliczne domy, zaś wrak wozu pancernego odrzucony został kilkadziesiąt
metrów w bok. Dzieła zniszczenia
dopełnił jeszcze wybuch butelek zapalających magazynowanych w kamienicy przy ul. Kilińskiego 3.
Wydarzenie z 13 sierpnia 1944 r.
przeszło do historii jako „wybuch
tzw. czołgu-pułapki”, jednak pojazd zdobyty przez powstańców na
ul. Podwale nie był czołgiem, tylko
pojazdem specjalnym Sd.Kfz.301
(Borgward IV) używanym przez
Niemców do przewożenia materiałów wybuchowych służących
niszczeniu umocnień. Nie był też
zdalnie sterowaną pułapką, lecz stawiaczem min, którego zadaniem było zapewne unicestwienie barykady
przegradzającej ul. Podwale. Przejęcie go przez powstańców oraz wprowadzenie na teren Starego Miasta,
a następnie prawdopodobnie przypadkowe uwolnienie miny spowodowało jedną z największych tragedii Powstania Warszawskiego.
JK

W rocznicę jednego z najtragiczniejszych epizodów Powstania Warszawskiego na Starym Mieście od 1992 r. obchodzony jest
Dzień Pamięci Starówki. Uczestniczą w nim mieszkańcy Warszawy, powstańcy, przedstawiciele władz miasta oraz organizacji
społecznych. Uroczystość corocznie organizuje Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy.

Plan uroczystości
 13 sierpnia br.

▪ 15.30 – składanie kwiatów i zapalanie zniczy
w miejscach pamięci narodowej na terenie Starego
i Nowego Miasta – pl. Zamkowy 15/19, Rycerska 12/róg
Wąskiego Dunaju, Międzymurze/okolice Wąskiego
Dunaju, Podwale 25, Kilińskiego 2, Długa 13/15, Długa 7,
Świętojerska 4, Przyrynek 2/róg Kościelnej, Sanguszki 1
▪ 17.30 – uroczystości przy głazie upamiętniającym
„wybuch tzw. czołgu-pułapki” przy ul. Kilińskiego 3

▪ 19.00 – msza święta w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela
▪ 20.00 – okolicznościowy koncert „Kobiety 44 –
Powstanie Warszawskie oczami jego uczestniczek”
na pl. Zamkowym
 20 sierpnia br.
Kino Atlantic, ul. Chmielna 33
▪ 17.00 – pokaz filmu „Kamienne niebo” połączony
z debatą o ludności cywilnej w Powstaniu Warszawskim
▪ około godz. 19.30 – pokaz filmu „Powstanie
Warszawskie”

Na organizowane przez dzielnicę wydarzenia obowiązują zaproszenia. Można je odbierać od 1 sierpnia br. w Urzędzie Dzielnicy
Śródmieście (ul. Nowogrodzka 43, stanowisko informacyjne na parterze, w godzinach pracy urzędu) oraz w kasie kina Atlantic
w godz. 11.00-20.00.
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275. ROCZNICA BIBLIOTEKI NARODOWEJ

Z miłości do wiedzy,
z namiętności do książek

Pałac Daniłowiczowski

8 sierpnia 1747 r. otwarta została w Warszawie pierwsza w Polsce i jedna z największych w Europie biblioteka
narodowa. Ulokowano w niej kolekcję liczącą w szczytowym momencie 400 tys. tomów, 11 tys. rękopisów
i 24 tys. rycin. Poza tym zgromadzono rzeźby, płótna, numizmaty, zbiory kartograficzne i matematyczne
oraz urządzono obserwatorium astronomiczne.

Pałac Daniłowiczowski – pierwsza siedziba biblioteki narodowej

Światli duchowni

Bracia Załuscy od najmłodszych
lat wzrastali w atmosferze poszanowania dla wiedzy. Odebrali znakomite wykształcenie za granicą –
w Niemczech, Holandii, Francji i we
Włoszech. Obaj wstąpili do stanu
kapłańskiego i osiągnęli w nim najwyższe godności i zacne beneficja.
Byli też bardzo zaangażowani w politykę oraz działali na polu nauki
i kultury, sięgając po wyjątkowe zaszczyty i urzędy. Andrzej Stanisław
został kanclerzem wielkim koronnym i biskupem krakowskim, zaś
Józefa Andrzeja, cenionego doktora
obojga praw, członka licznych europejskich towarzystw naukowych,
mianowano referendarzem koronnym i opatem dwóch zgromadzeń.
Józef Andrzej był namiętnym bibliofilem. Mając 18 lat, dysponował
już księgozbiorem liczącym 13 tys.
woluminów. „Jedni pałają namiętnością do koni, drudzy do ptaków,
inni do zwierząt, a mnie atoli od
chłopięctwa ogromna opanowała
żądza posiadania książek” – mówił
o swojej pasji. Z kolei Andrzej Stanisław był właścicielem liczącego
ok. 6 tys. tomów księgozbioru na
warszawskim Marywilu, obejmującego m.in. księgi z kolekcji Zygmunta Augusta, Stefana Batorego i Władysława IV. Natomiast od

księżnej Marii Karoliny de Bouillon otrzymał Bibliotekę Żółkiewską, obejmującą 7 tys. woluminów,
w tym zbiory hetmana Stanisława
Żółkiewskiego i króla Jana III Sobieskiego.

Początki biblioteki

Dwaj Załuscy, choć dysponowali
podobnymi kolekcjami, podchodzili do nich zgoła odmiennie. Starszy brat był bardziej posiadaczem
odziedziczonej biblioteki, tymczasem młodszy przejawiał pasję
zbieracza. Gromadził wszystko, co
wpadło mu w ręce i do czego dotarł.
Nie gardził drukami ulotnymi i rę-

Druga część artykułu w kolejnym
numerze „Życia Śródmieścia”

Fot. Internet

O

świecenie to epoka rozumu i nauki, poznawania
świata, zgłębiania tajników
przyrody i rozwijania teorii filozoficznych. To także początki globalizacji, rozkwit ekonomii, przewartościowywanie stosunków społecznych
i zwiększony popyt na informacje,
które zaczynają szybciej krążyć po
świecie dzięki czasopismom i dziennikom. W tym czasie też kształtuje się
nowoczesna proza, która zatryumfuje w XIX stuleciu realistycznymi
powieściami. Gwałtownie wzrasta
więc zapotrzebowanie na nowy rodzaj świątyń, już nie tych służących
uprawianiu kultów religijnych, tylko
takich, w których króluje słowo pisane i drukowane jako nośnik wiedzy.
Jak grzyby po deszczy mnożą się prywatne książnice, a z czasem światłe
umysły dochodzą do przekonania, że
dostęp do pełnych mądrości tomów
powinni mieć wszyscy zainteresowani, bez względu na status majątkowy.
Tak rodzi się idea biblioteki publicznej jako dobra wspólnego, instytucji
o charakterze ogólnonarodowym.
W naszym kraju zaświtała ona w głowie braciom Załuskim – Andrzejowi
Stanisławowi (1695-1758) i Józefowi
Andrzejowi (1702-1774), synom Aleksandra Załuskiego, wojewody rawskiego i Teresy z Potkańskich Załuskiej, starościanki inowrocławskiej.

kopisami, jako zapalony bibliofil
tropił księgi stare i rzadkie. Z równym zapałem pozyskiwał ryciny,
mapy, numizmaty oraz okazy mineralogiczne. Wiele podróżował
i wszędzie, dokąd trafiał, przeglądał
księgozbiory – prywatne, zakonne
i uczelniane. Co mu się wydawało
szczególnie interesujące, zabierał ze
sobą. Nie czynił jednak tego z egoistycznej chęci posiadania, nosił
się bowiem z zamiarem utworzenia biblioteki publicznej. Pomysł
ten ogłosił już w 1732 r., a więc na
dobrą sprawę można by przyjąć, że
sama idea narodowej książnicy liczy już 290 lat.
Józef Andrzej Załuski, wzbogacając swą kolekcję i utrzymując liczne
kontakty z ludźmi nauki i kultury
w kraju i za granicą, budował coś
więcej, niż tylko bibliotekę – tworzył
środowisko intelektualne, książnica
zaś miała być narzędziem do pracy nad rozwojem umysłowym pogrążonego w sarmackiej stagnacji
kraju.
Zawirowania polityczne po
śmierci króla Augusta II Mocnego sprawiły, że młodszy z braci, będąc zwolennikiem Stanisława Leszczyńskiego, opuścił Polskę i udał się
do Włoch, gdzie studiował zbiory
Biblioteki Watykańskiej. Następnie
przebywał w Lunéville, Strasburgu,
Paryżu, Hamburgu, Amsterdamie
i Londynie. W 1738 r. ruszył z powrotem do Polski, zatrzymując się
we Frankfurcie nad Menem, Lipsku,
Dreźnie i Wrocławiu. Od 1741 r. podróżował z kolei po Belgii, Holandii,
Szwecji i Danii. Podczas owych licznych wojaży zgromadził ponad 3,4
tys. woluminów. Drogą morską wysłał je do Gdańska, skąd przetransportowane zostały do Warszawy.

Tymczasem Andrzej Stanisław Załuski sprzedał Marywil i od 1745 r.
zaczął przenosić swe zbiory do zakupionego kilka lat wcześniej pałacu Daniłowiczowskiego przy dzisiejszej ul. Hipotecznej. Swój księgozbiór umieścił tam również jego
brat i w ten sposób biblioteka publiczna przybrała docelowy kształt. Jej
otwarcie nastąpiło 7 sierpnia 1747 r.
Było bardzo skromne. Bracia Załuscy
liczyli, że uroczystość zaszczyci swą
obecnością król August III Sas, ale
nie dostąpili tego zaszczytu. Władca
ów nie lubował się w księgach, tylko
w zabawach i polowaniach. W Białowieży do dziś stoi obelisk z 1752 r.
upamiętniający rzeź, jaką tam wówczas urządził, zabijając 42 żubry, 13
łosi i 2 sarny. Podobno lubił też strzelać z okien Pałacu Saskiego do psów
i kotów. Tak przynajmniej twierdził
historyk Władysław Konopczyński.
Biblioteka braci Załuskich była czynna dwa razy w tygodniu.
Mogli z niej korzystać wszyscy
za darmo. Książki były dostępne
na miejscu, a jak ktoś chciał którąś wypożyczyć do domu, musiał
wnieść kaucję w wysokości 10 dukatów. Gdy tom został zniszczony,
należało zań zapłacić, a za kradzież dostawało się zakaz wstępu
do książnicy oraz piętno świętokradcy. Problem nie był marginalny. Przywłaszczanie woluminów było tak częste, że w 1752 r.
papież Benedykt XIV na prośbę
jednego z braci Załuskich ogłosił bullę nakładającą na złodziei
ekskomunikę.
Fundatorzy biblioteki, jako duchowni, postawili na czytelnikom
jeszcze jeden ciekawy wymóg – przed
rozpoczęciem czytania musieli oni
zmówić „Zdrowaś Maria” w intencji
założycieli książnicy, a po ich śmierci
wyrecytować psalm „De Profundis”.
Publiczna biblioteka cieszyła
się zainteresowaniem ludzi pióra
i nauki oraz co bardziej światłych
przedstawicieli społeczeństwa. Jej
stałymi bywalcami byli m.in. Stanisław Konarski, Franciszek Bohomolec, Ignacy Krasicki, Adam Naruszewicz, Franciszek D. Kniaźnin,
Franciszek Karpiński, Józef M. Ossoliński, Kasper Niesiecki. Kolejki
zwykłych obywateli raczej się jednak
do niej nie ustawiały. Józef Andrzej
Załuski narzekał na łamach „Monitora”: „Zdarzy się to kilka razy przez
rok, iż ciekawość jej widzenia kogo
tam sprowadzi. Takiego zaś, który
by z prawdziwym umysłem ksiąg
czytania i nauczania się ją odwiedzał, czasem i przez rok żadnego nie
widać. Czyż tak się dzieje w bibliotekach innych krajów, gdzie nauki
jakążkolwiek zaletę i miłość mają?”.

Bracia Andrzej i Józef Załuscy

Korzystałem z opracowania „Biblioteka Załuskich” autorstwa Izabeli Macury i Dominiki Maślanki zamieszczonego na stronie Wirtualna Historia
Książki i Bibliotek.
Krzysztof Czubaszek
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SPACEREM PO ŚRÓDMIEŚCIU

Pałac Lubomirskich – plac Żelaznej Bramy
Istniejąca do dzisiaj XVIII-wieczna Oś Saska jest jednym z elementów
kompozycyjnych barokowego układu przestrzennego Warszawy. Tworzy ją linia
biegnąca od Krakowskiego Przedmieścia przez plac Józefa Piłsudskiego, Ogród
Saski, plac Żelaznej Bramy aż do koszar mirowskich na Woli.

O

d samego początku prac projektowych nad tym założeniem architektonicznym
problemem było ukośne, w stosunku
do planowanej osi widokowej, usytuowanie pałacu Lubomirskich, stojącego tuż za bramą Ogrodu Saskiego.
Pałac otaczały z trzech stron oficyny,
a w środku znajdował się brukowany
dziedziniec.

sowego właściciela ziemskiego, a nie
inwestycji pozwalającej na osiąganie
dochodów. Wraz ze śmiercią księcia
Aleksandra Lubomirskiego w 1804 r.
majątek rodzinny odziedziczyła jedyna jego córka, Rozalia Rzewuska,
żona poety, malarza, orientalisty oraz
podróżnika Wacława Rzewuskiego
(przybrał sobie arabski tytuł Emira
Tadż ul-Fehr), który zginął podczas
walk w powstaniu listopadowym.

Własność Lubomirskich

Od ok. połowy XVIII w. właścicielem nieruchomości był książę Antoni
Lubomirski, zdeklarowany stronnik
dworu saskiego, skoligacony przez
swą żonę, Zofię Krasińską, z dynastią
Wettynów. Jej bratanica, Franciszka Krasińska, słynąca z wyjątkowej
urody, poślubiła w 1760 r. królewicza
Karola, ulubionego syna Augusta III.
Książę Antoni Lubomirski i jego małżonka częściej przebywali w swojej
rezydencji w Opolu Lubelskim niż
w Warszawie. Właściciel pałacu miał
opinię osoby nadużywającej trunków,
a jego żona, posługująca się kilkoma
językami, skupiała wokół siebie osoby oświecone oraz zainteresowane
literaturą i sztuką. W swoim gabinecie posiadała, oprócz pokaźnej biblioteki, liczne okazy minerałów, egzotycznych ptaków oraz płazów, a także
dwie mumie egipskie. Od ok. 1760 r.
pałac był sukcesywnie modernizowany według potrzeb właścicieli.
Po śmierci Antoniego i Zofii Lubomirskiej nowym właścicielem został
Aleksander Lubomirski. Najbardziej
znany był z tego, że w 1786 r. ożenił
się z jedną z najpiękniejszych Polek
czasów stanisławowskich, Rozalią
z Chodkiewiczów. Nie byli dobraną
parą. Róża była dowcipna, wesoła, lubiła towarzystwo i podróże, on – politycznie rozważny, sztywny towarzysko i oszczędny ponad miarę. W 1792 r.
Rozalia wyjechała wraz córką do Paryża i już nie wróciła do Polski. W czasie
Wielkiej Rewolucji została areszto-

Oś Saska

Punktem wyjścia do stworzenia osi była
siedziba Morsztynów, którą w miejscu
obecnego Grobu Nieznanego Żołnierza
zaprojektował utalentowany flamandzki
architekt działający w Polsce – Tylman
z Gameren. Położenie pałacu Morsztynów
dawało szeroki widok na Wisłę, a na zachód otwierało przestrzeń z widokiem na
Wolę. Królewska rezydencja, zamykająca
oś widokową od zachodu, miała wzbudzić
zachwyt w każdym podróżnym zbliżającym się do Warszawy od strony Woli.
Pomysł takiego usytuowania rezydencji Augusta II był dziełem Mateusza

W sąsiedztwie Targowicy
Po zakończeniu II wojny światowej
pałac odbudowano. Przez wiele
lat działał tu Garnizonowy Klub
Wojskowy

wana i ścięta pod zarzutem sprzyjania staremu reżimowi (w 1793 r.). Była
jedyną Polką, którą zgilotynowano
w czasie Wielkiej Rewolucji.
Aleksander Lubomirski w 1790 r.
rozpoczął gruntowną przebudowę
swojej warszawskiej siedziby. Prace
projektowe oraz budowlane zlecił
wykształconemu w Italii architektowi Jakubowi Hemplowi. Podwyższył
o jedną kondygnację pałac, nadał mu
monumentalny klasycystyczny wystrój oraz przebudował oficyny otaczające wewnętrzny dziedziniec. Zaprojektowana przez Hempla kolumnada
na frontowej elewacji pałacu była do
czasu wybudowania gmachu Teatru
Wielkiego najokazalszą w Warszawie.
Zgodnie z życzeniem inwestora, architekt w przylegających do pałacu
oficynach zaprojektował wiele niezależnych mieszkań, tak aby można
było je wynająć. Tym samym budowla stała się dochodowym interesem
pomnażającym majątek właściciela
oraz miejscem zamieszkania w czasie
jego pobytu w Warszawie. Do tej pory
warszawskie pałace magnackie pełniły funkcję rezydencji miejskich mających na celu pokazanie zasobu finan-

Od 1816 r. pałac miał wielu właścicieli. W 1828 r. stał się własnością
rządu Królestwa Kongresowego, który zamierzał umieścić tam swoje instytucje (Archiwum Akt Dawnych).
W 1831 r. pełnił funkcję lazaretu wojskowego, co zapoczątkowało degradację tego klasycystycznego założenia architektonicznego. W 1834 r.
Komisja Rządowa Przychodu i Skarbu postanowiła pozbyć się pałacu.
Częste zmiany właścicieli, którzy
nie przywiązywali większej uwagi
do stanu technicznego budowli oraz
jej walorów estetycznych przyczyniły się do obniżenia jej wartości
użytkowej.

W 2010 r. przed pałacem został ustawiony pomnik Tadeusza Kościuszki
będący kopią rzeźby z Waszyngtonu

W 1928 r. kolejni właściciele,
Altmedowie i Rojzenowie, nadbudowali o jedną kondygnację korpus główny wraz z oficynami, po to, by uzyskać
jak największe dochody z tej nieruchomości. Budynek miał wyjątkowo
atrakcyjną lokalizację, ponieważ sąsiadował z największym w Warszawie
placem targowym (zwanym Targowicą
lub Wielopolem) oraz tzw. Gościnnym
Dworem – halą o żeliwnej konstrukcji
projektu Jakuba Gaya i Alfonsa Kropiwnickiego, mieszczącą wewnątrz
setki lokali handlowych i straganów.
W 1938 r. pałac nabyła Gmina Stołecznego Miasta Warszawy z zamiarem
przywrócenia klasycystycznego wyglądu, zaprojektowanego przez Jakuba
Hempla, i nadania mu reprezentacyjnego charakteru. Plany te pokrzyżował
wybuch wojny. We wrześniu 1939 r.
pałac został zbombardowany i w bar-

Pałac jest jednym z niewielu budynków, które po wojnie zmieniły swoje
ustawienie. Operacja przekręcania budowli trwała od 30 marca do 18 maja
1970 r. Po zakończeniu prac przed elewacją frontową pałacu ustawiono cztery
piaskowcowe lwy

dzo znacznym stopniu uszkodzony.
Prowizorycznie zabezpieczone ruiny
dotrwały do końca wojny. Po zakończeniu II wojny światowej pałac odbudowano (1951 r.) z przeznaczeniem
dla instytucji wojskowych (działał tu
Garnizonowy Klub Wojskowy).

Pałac przeznaczony
do odwrócenia

Usytuowanie pałacu (skośnie
w stosunku do Osi Saskiej) było także zmartwieniem dla architektów
pracujących nad powojenną odbudową tej budowli, ponieważ utrudniało całościowe uporządkowanie
układu przestrzennego tego rejonu
Śródmieścia. W 1970 r. zapadła decyzja o obróceniu pałacu, o 78 stopni
w stosunku do dawnego położenia,
tak aby stanął frontem do Osi Saskiej.
Pałac odcięto od starych fundamentów i umieszczono na specjalnie
przygotowanym stalowym ruszcie.
Na wymurowany, nowy fundament
nasunięto korpus główny za pomocą
rolek, które toczyły się po specjalnie
wygiętych w łuk szesnastu szynach.
Cała operacja przekręcania budowli
trwała od 30 marca do 18 maja 1970 r.
Po zakończeniu robót budowlanych
przed elewacją frontową pałacu ustawiono cztery piaskowcowe lwy (wykonane przez Mieczysława Lubelskiego),
które przed II wojną światową pilnowały budynku Ministerstwa Spraw
Wojskowych, znajdującego się przy
ul. 6. Sierpnia (dziś: al. Wyzwolenia).
Obecnie w dawnym pałacu Lubomirskich mieszczą się siedziby firm działających w Warszawie.
Adam Maruszak

Oś Saska jest reprezentacyjnym założeniem urbanistycznym, podkreślającym artystyczne ambicje króla Augusta II,
powstałym w XVIII w. w Warszawie. Przypomina swą ideą kompozycje rezydencji władców Francji (Wersal) i Rosji (Sankt Petersburg).
Daniela Pöppelmana i Jana Krzysztofa
Naumanna. Niemały wpływ na kształt
projektu miał też sam król, który chciał,
aby zrealizowano jego wizje.
Od 1712 r. zaczęto wykupywać grunty
przeznaczone pod planowaną rezydencję monarchy i trwało to przez kilka lat.
W pierwszym etapie (w latach 20. XVIII w.)
powstało założenie ogrodowe. Do 1733 r.
wybudowano w zachodniej części osi koszary wojskowe, które utworzyły przedłużenie głównej alei ogrodowej w kierunku
zachodnim. Ostatni etap tworzenia całego
założenia urbanistycznego przypadł na

lata 30. i 40. XVIII stulecia. Wtedy to rozbudowano pałac i urządzono ogród. W osi
głównej alei ogrodowej wybudowano Wielki Salon, który podkreślał osiowość kompozycji i tworzył dominantę wysokościową
w ogólnym założeniu przestrzennym. Na
terenie ogrodu usytuowane zostały zabudowania służące rozrywce: operalnia,
czyli teatr dworski, ujeżdżalnia oraz oranżeria. Po drugiej stronie pałacu, od strony
Krakowskiego Przedmieścia, utworzono
przedpałacowy, reprezentacyjny dziedziniec, otoczony zabudowaniami gospodarczymi, który pozwalał na przeprowadzanie

uroczystych parad wojskowych oraz przyjmowanie królewskich gości. Całe założenie
urbanistyczne rozciągało się na długości
1700 m i przypominało w rzucie poziomym latawiec.
W 1727 r. ogród został otwarty dla szerokiej publiczności, jednak nie wszyscy
mieli tam możliwość wejścia. Umyślni
nie wpuszczali osób skromnie ubranych.
Królewska para miała swój prywatny fragment ogrodu znajdujący się po obu stronach głównej alei, tuż przy pałacu. Do
ogrodu prowadziły tylko dwa wejścia:
„żelazna brama” od strony zachodniej

i sień pałacowa. Ogród podzielono żywopłotami i boskietami, tworząc roślinne labirynty, salony i gabinety ozdobione rzeźbami i basenami.
Oś Saska jest pierwszą inwestycją
w Warszawie, która w sposób planowy porządkowała przestrzeń miejską,
uwzględniając potrzeby komunikacyjne
miasta oraz potrzeby rezydencjonalne
monarchy. Dzisiejszy kształt założenia
kompozycyjnego osi zredukowany jest
tylko do ogrodu i placu przed Grobem
Nieznanego Żołnierza.
Adam Maruszak
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ZDROWIE

Jak się chronić przed słońcem i temperaturą
Tak jak w poprzednich sezonach letnich, również w tym roku władze miasta pomagają
mieszkańcom znieść upał. MPWiK rozstawia kurtyny i bramki wodne. Ochłodę będzie
można znaleźć w ośmiu popularnych lokalizacjach, a także przy bramkach, które
ustawiane są w punktach wyznaczonych przez urzędy dzielnic.

W

upalne dni można
się ochłodzić w kilku miejscach na terenie Śródmieścia: na pl. Zamkowym, Krakowskim Przedmieściu
przy pomniku Mikołaja Kopernika,
pl. Trzech Krzyży przy pomniku
Wincentego Witosa, pl. Konstytucji (od strony ul. Waryńskiego),
Płycie Desantu przy Solcu (bulwar
Flotylli Wiślanej), Nowym Świecie
przy Smolnej (przy skwerze Stanisława Wisłockiego) oraz przy skwerze Hoovera. Dodatkowo kurtyna
wodna stanęła również w jednym
miejscu poza naszą dzielnicą – przy
ul. Floriańskiej (obok bazyliki św.
Floriana na Pradze-Północ). Rozstawione na wniosek m.st. Warszawy przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
kurtyny wodne chłodzą i nawilżają
powietrze, rozpryskując wodę na

5 porad na upalne dni
 NAPOJE

W gorące dni, czyli wtedy, gdy temperatura przekracza 28 stopni C, trzeba
koniecznie mieć przy sobie wodę, ewentualnie inny płyn (ale najlepiej bez
cukru). Przy tak wysokich temperaturach łatwo można się odwodnić. Należy
więc dużo pić, także gdy jesteśmy poza domem. Powinniśmy również spędzać
jak najwięcej czasu w cieniu.

 KAPELUSZ

Jeśli sporą część dnia spędzamy na powietrzu, przyda się nakrycie głowy. Może być to kapelusz lub czapka z daszkiem, ważny jest kolor – musi być jasny.
Jest to obowiązkowe akcesorium dla dzieci i osób starszych, jednak również
dorośli powinni nosić ze sobą coś na głowę. W lato łatwo o udar słoneczny,
którego konsekwencje mogą być poważne.

 KREM

Nawet kilka minut na dużym słońcu może spowodować niechcianą opaleniznę, która bez kremu jest dość niezdrowa dla skóry, powoduje zaczerwienienie
i nadwrażliwość. Dlatego pamiętajmy o nałożeniu kremu z filtrem, szczególnie
na twarz i odkryte części rąk (jak i nóg, jeśli nosimy szorty).

 OKULARY
wysokość do ok. 2 m. Wodne pióropusze działają od poniedziałku
27 czerwca do czasu ustania upałów.

Bramki wodne w dzielnicach

Sukcesywnie, w uzgodnieniu
z urzędami stołecznych dzielnic,
MPWiK instaluje na całe lato bramki rozpylające mgiełkę wodną. Będą

one uruchamiane i wyłączane przez
pracowników urzędów.
Dodatkowo w miejscach, w których planowane są wydarzenia dla
mieszkańców, na wniosek jednostek
miejskich Wodociągi Warszawskie
rozstawią beczkowozy z warszawską
kranówką.
Justyna Kamińska

STYPENDIA

Warto też zaopatrzyć się w okulary przeciwsłoneczne. Konieczne jest jednak,
by szkła, w które są one wyposażone, miały filtr UV. Ciemne szkła automatycznie powodują, że rozszerzają nam się źrenice i do wnętrza oka może dotrzeć
więcej światła, co może spowodować uszkodzenia narządu wzroku. Ochrona
przed nim jest zatem bardzo ważna.

 ODPOCZYNEK

Kiedy temperatura rośnie powyżej 28 stopni C, należy unikać wysiłku fizycznego
i picia alkoholu, który odwadnia organizm. Warto też skrócić czas pracy, jeśli
to oczywiście możliwe, a cięższe zajęcia i aktywności przełożyć na godziny
poranne lub wieczorne, kiedy temperatury są nieco niższe.

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Wsparcie dla zaangażowanych Nagradzamy S3KTOR
i utalentowanych
Od 200 do nawet 1500 zł miesięcznie mogą otrzymać
uczniowie i studenci warszawskich szkół i uczelni, którzy
odnoszą sukcesy sportowe, artystyczne, naukowe lub
angażują się społecznie. Trwa właśnie nabór wniosków
stypendialnych.

K

ażdego roku ok. 250
zdolnych uczniów
i studentów, wyróżniających się zaangażowaniem
i talentem, może dzięki stypendiom rozwijać swoje zdolności.
Stypendia m.st. Warszawy im.
Jana Pawła II adresowane są do
uczniów (począwszy od tych, którzy ukończyli trzecią klasę szkoły
podstawowej) oraz studentów
uczących się w Warszawie. Ubiegać się o nie mogą młodzi ludzie,
którzy osiągają sukcesy naukowe,
artystyczne, sportowe lub angażują się w różnorodne działania
społeczne, a dodatkowo spełniają
kryteria formalne, czyli uzyskują dobre wyniki w nauce (średnia ocen nie może być niższa niż
4,0 w przypadku uczniów oraz 3,5
w przypadku studentów), a miesięczny dochód netto na jednego
członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza 2000 zł.
– Nasze miasto chce docenić pracę warszawskich uczniów i uczennic – podkreśla Rafał Trzaskowski,
prezydent Warszawy w liście do dyrektorów stołecznych szkół informującym o miejskich stypendiach.

– Wierzę, że stypendia mają realny
wpływ na rozwój młodego pokolenia warszawiaków i tworzą przyszłość naszego miasta.
Nabór wniosków dla uczniów rozpoczął się 24 czerwca i potrwa do
1 sierpnia. Studenci (w tym tegoroczni maturzyści) swój czas na składanie
wniosków będą mieli od 1 września
do 10 października. Warto jednak nie
czekać do ostatniej chwili. – Zachę-

Nabór wniosków
od uczniów potrwa
do 1 sierpnia. Studenci (w tym
tegoroczni maturzyści) swój czas
na składanie zgłoszeń będą mieli od
1 września do 10 października br.
Warto jednak nie czekać
do ostatniej chwili.

cam, aby już teraz poznać zasady
przyznawania stypendiów i zadbać o zebranie potrzebnej dokumentacji – mówi Kinga Świstak,
starszy specjalista ds. stypendiów
w Centrum Myśli Jana Pawła II.
– Z naszego doświadczenia wynika, że im wcześniej kandydaci zaczynają przygotowania do złożenia
wniosku, tym więcej jest czasu,
by spokojnie skonsultować wątpliwości dotyczące wniosku czy
pomóc w poprawieniu błędów formalnych – zachęca.
Stypendia m.st. Warszawy im.
Jana Pawła II to nie tylko wsparcie finansowe, ale także autorski program edukacyjny, który
umożliwia jego uczestnikom
wszechstronny rozwój, zapewnia im możliwość realizowania
własnych pomysłów, pobudza do
podejmowania nowych wyzwań
i stawiania sobie ambitnych celów.
Wszystkie szczegóły na temat
przyznawania stypendiów m.st.
Warszawy im. Jana Pawła II oraz
programu stypendialnego Centrum
Myśli JP II można znaleźć na stronie: stypendiajp2.pl.
Opr. JK

Ratusz zaprasza do udziału w 12. edycji konkursu S3KTOR
– na najlepszą warszawską inicjatywę pozarządową 2021 r.
Mogą w nim startować organizacje społeczne realizujące
projekty na rzecz stolicy i jej mieszkańców. Czas na zgłaszanie
kandydatów do nagrody upływa 31 lipca, zaś laureatów poznamy
w październiku tego roku.

O

rganizacje pozarządowe
każdego dnia współtworzą Warszawę jako miejsce
przyjazne dla wszystkich. Pomagają
nam dbać, aby każdy z mieszkańców
czuł się po prostu u siebie – mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. –
Ich działalność przyczynia się do tego,
aby Warszawa była miastem dobrym
do życia, przyjaznym i otwartym.
Organizacje opiekują się najsłabszymi, edukują dzieci, promują sport,
organizują wydarzenia kulturalne
i tworzą setki inicjatyw, dzięki którym nasze życie jest lepsze. W 2021 r.
zadania publiczne współfinansowane przez miasto realizowało ponad
tysiąc NGO. Dla nich właśnie od 12
lat orgaznizowany jest konkurs S3KTOR. W ciągu dotychczasowych edycji wpłynęło ponad 1,2 tys. zgłoszeń
i zostało wybranych prawie stu laureatów.

Dla kogo konkurs

Stołeczny samorząd zaprasza do
zgłaszania zarówno działań własnych,
jak i innych organizacji. Z kolei organizacje, które działają w Warszawie
od ponad 10 lat zachęcamy do przesłania swojego zgłoszenia do nagrody
za całokształt – Grand S3KTOR 2021.

– Konkursem na najlepszą warszawską inicjatywę pozarządową
S3KTOR staramy się przybliżyć mieszkańcom działania organizacji społecznych. Chcemy promować trzeci sektor,
zachęcać warszawianki i warszawiaków do włączania się w to, co im oferuje – mówił Ewa Kolankiewicz, pełnomocniczka prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami
pozarządowymi.

Jak głosować

Internetowe głosowanie rozpocznie
się w połowie sierpnia i będzie trwało
do 16 września. Zwycięzca otrzyma
nagrodę 10 tys. zł.
Laureaci konkursu w kategorii podstawowej otrzymają nagrody pieniężne w wysokości 15 tys. zł za zajęcie
pierwszego miejsca, 10 tys. zł za drugie miejsce i 5 tys. zł za miejsce trzecie. Zdobywca nagrody za całokształt
Grand S3KTOR 2021 otrzyma 20 tys.
zł, a zwycięzca Nagrody Mieszkańców
– 10 tys. zł.
Gala ogłoszenia laureatów odbędzie
się pod koniec października. Partnerami konkursu, tak jak w latach ubiegłych, są Tramwaje Warszawskie i portal warszawa.ngo.pl.
JK, UM

Wszystkie szczegóły, karty zgłoszeń i informacje o Nagrodzie Mieszkańców
znajdują się na stronie um.warszawa.pl/waw/ngo/-/konkurs-s3ktor-2021
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PRZEGLĄD FILMOWY

MUZEUM WARSZAWY

Pod wspólnym
niebem

Moda w najlepszym
wydaniu

Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! Centrum Myśli Jana
Pawła II przez całe wakacje zaprasza na przegląd filmowy „Pod wspólnym niebem”.
W każdą środę na dziedzińcu Kamienicy Artystycznej przy ul. Foksal 11 widzowie
będą mogli oglądać filmy z Ukrainy, Białorusi, Gruzji i Indii – krajów, z których
przybysze stanowią coraz liczniejszą grupę mieszkańców Warszawy. Wstęp wolny.
Patronat medialny nad wydarzeniem objęło „Życie Śródmieścia”.

N

a cotygodniowe spotkanie
składa się: wprowadzenie
eksperta o godz. 20.15, seans filmowy o godz. 21.00 oraz dysku-

sja. – Otwieramy letni cykl filmowy
przybliżający doświadczenia nowych
warszawiaków. To okazja dla mieszkańców stolicy, by poznać siebie na-

wzajem – mówi Michał Senk, dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II.
– Jednocześnie filmy, które zaprezentujemy widzom podczas naszego letniego przeglądu to po prostu świetne,
światowej klasy kino.
W repertuarze aż dziewięć nowych
produkcji (2017-2021), w tym wiele tytułów nagradzanych na świecie i nieznanych dotąd polskiej publiczności,
jak np. „The Great Indian Kitchen”
w reżyserii Jeo Baby’ego. – Repertuar
skonstruowaliśmy w taki sposób, aby
podejmowana problematyka odwoływała się do doświadczeń osób migrujących: poczucia wykorzenienia,
kryzysu kulturowej tożsamości, ale
i budujących prób kreatywnego odnalezienia się w rzeczywistości nowego
kraju – mówi Mateusz Toma, koordynator przeglądu. – Pokazom towarzyszyć będą wprowadzenia i dyskusje,
a każdy seans, za sprawą zaproszonych
gości, stanowił będzie także okazję do
międzykulturowego spotkania.
Przegląd zakończy prezentacja
etiud i krótkich metraży, zrealizowanych przez studentów i absolwentów
polskich szkół filmowych i kursów
Wajda School. Wydarzeniu towarzyszy cykl podcastów podejmujący m.in.
tematykę edukacji międzykulturowej,
duchowych korzeni wielokulturowości i wrażliwości na Innego.
Wstęp na wszystkie pokazy jest
bezpłatny. Szczegóły programu można znaleźć na stronie: centrumjp2.pl
Agata Madaj

▪ Letni przegląd filmowy wystartuje 13 lipca ukraińskim kandydatem do Oscara. „Atlantyda” (2019) w reżyserii Walentyna
Wasjanowycza to futurystyczna, poruszająca opowieść o żołnierzach i odnajdywaniu sił po wojennej traumie.
▪ 20 lipca widzowie przeniosą się do Indii za sprawą filmu
„Pewnego razu w Kalkucie” (2021), który wyreżyserował
Aditya Vikram Sengupta. Oniryczny nastrój tego cichego, ale
epickiego dzieła splótł on z historią prawdziwych ludzi i miejsc
ze swojego rodzinnego miasta.
▪ 27 lipca na dziedzińcu kamienicy przy ul. Foksal 11 widzowie
będą mogli zobaczyć obraz w reżyserii Alexandra Koberidzego
„Co widzimy, patrząc w niebo?” (2021). Lato, piękne, prastare gruzińskie miasto Kutaisi. Na Lisę i Giorgiego, parę u progu
miłości, spada tajemnicza klątwa.
▪ 3 sierpnia obejrzymy dwa białoruskie dokumenty: „Czysta
sztuka” (2019) autorstwa Maksima Szweda, opowiadający
o Zaharze Cudinie – streetartowym malarzu, którego prace
niespodziewanie zjawiają się w różnych częściach Mińska.
Czym są prostokąty i kwadraty, które maluje i dlaczego to
robi? „Epitafium” (2020) w reżyserii Wiktora Aśliuka to subtelna opowieść o białoruskiej nekropolii, która, na co dzień
pogrążona w śmiertelnej ciszy, czasami ożywa. Wieczór
zamknie krótki film „Soyka” (2021). Reżyserka Anastasiya Serhiyenia przybliży nam Annę, żyjącą pod nieustanną
presją i podejmującą desperackie kroki, by odnieść sukces
w Nowym Jorku. Jednocześnie Anna tworzy alternatywną

historię swojego życia, by zaimponować mieszkającej wciąż
w Białorusi babci.
▪ 10 sierpnia powrócimy do Indii i obejrzymy nagradzany dramat
obyczajowy „The Great Indian Kitchen” (2021) w reżyserii Jeo
Baby’ego. Jest to historia świeżo poślubionej kobiety, wykształconej tancerki, która stara się być uległą żoną w zaaranżowanym
małżeństwie z nauczycielem z tradycyjnej hinduskiej rodziny.
▪ 17 sierpnia poznamy „Olgę” (2021) w reżyserii Elie Grappego. Tytułowa bohaterka to pełna pasji 15-letnia ukraińska
gimnastyczka, która niedawno przybyła do Szwajcarii. Ukraińska rewolucja (Euromajdan) wkracza z impetem w jej życie
i wstrząsa wszystkim.
▪ 24 sierpnia widzowie obejrzą gruzińskiego kandydata do
Oscara 2022 i najlepszy film na Tribeca Film Festival – Brighton 4th (2021) w reżyserii Levana Koguashviliego. Kachi,
były zapaśnik, rusza w podróż z Tbilisi do Brighton Beach
na Brooklynie, aby pomóc swojemu synowi Soso uporać się
z hazardowym długiem, co prowadzi do sytuacji równie często
komicznych, co tragicznych.
▪ 31 sierpnia powrócimy do Białorusi z obrazem Kryształ
(2018) w reżyserii Darii Żuk. Jest to opowieść o Ewelinie,
która marzy o przeprowadzce do Chicago, ale i białoruskim
społeczeństwie, które wyczekuje lepszej przyszłości.
▪ 7 września przegląd filmowy zamknie prezentacja etiud i krótkich metraży, zrealizowanych przez studentów i absolwentów
polskich szkół filmowych i kursów Wajda School.

Grażyna Hase – modelka, projektantka mody,
właścicielka galerii sztuki. Współtworzyła życie
artystyczne i towarzyskie stolicy. Jej dorobek
artystyczny można zobaczyć na wystawie „Grażyna
Hase. Zawsze w modzie” przygotowanej przez
Muzeum Warszawy.

Wystawa „Grażyna Hase. Zawsze w modzie” będzie otwarta do 11 września
br. w Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta 42.

N

a wystawę wybitnej warszawskiej twórczyni składa się ponad 200 przedmiotów. Są to przede wszystkim
ubiory, dodatki i projekty z kolekcji Muzeum Warszawy, a także fotografie, filmy i publikacje prasowe.
Poszczególne części ekspozycji opowiadają o karierze Grażyny Hase,
która pod koniec lat 50. wkroczyła
w świat mody jako modelka, potem
zdobyła uznanie jako projektantka,
stworzyła własną markę, wreszcie
stała się mentorką dla pokoleń projektantów.
W twórczości Grażyny Hase prześledzić można przemiany, jakie zaszły w modzie, kulturze i obyczajowości w drugiej połowie XX i początku XXI w. Kuratorka wystawy,
Agnieszka Dąbrowska, wyjaśnia, że
ubiory projektowane przez Hase od
1967 r. traktowane były jako materializacja peerelowskiej „małej stabilizacji” i sławionych propagandą
„sukcesów” epoki Edwarda Gierka,
a w latach 80., w czasie kryzysu ekonomicznego, postrzegano je jako
„powiew luksusu”. Z kolei kolekcje
z lat 90. pokazują projektantkę kreującą własną markę w obliczu raczkującego polskiego kapitalizmu.

Warszawski styl

Bohaterka drugiego planu wystawy to Warszawa. Jest jak podszewka
dla twórczości Grażyny Hase – była
tłem sesji fotograficznych, w stołecznych teatrach prezentowano kolekcje, czynne były sklepy firmowe.
Powstała także Galeria Grażyny Hase – najpierw na Marszałkowskiej,

a potem przy Rynku Starego Miasta i ul. Senatorskiej (filie). Do dziś
lokal przy Marszałkowskiej jest archiwum gromadzącym dokumentację pracy projektantki. W lutym br.
Galeria Grażyny Hase otrzymała
od m.st. Warszawy tytuł Warszawskiej Historycznej Pracowni Artystycznej.
Ekspozycji towarzyszy bogaty program oprowadzeń, debat
i warsztatów dla odwiedzających,
a także repertuar filmowy w kinie
Syrena.
Muzeum Warszawy
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BIBLIOTEKARZE POLECAJĄ

DZIEJE SIĘ

Z książką na urlop

Śródmiejskie kalendarium
kulturalne

Letnie miesiące sprzyjają podróżom i nawiązywaniu nowych znajomości. Nie trzeba jednak
wyjeżdżać daleko, aby spotkać kogoś, kto odmieni nasze życie. O tym właśnie są polecane
książki – dwie dla czytelników dorosłych i jedna dla dzieci. Rekomendacje przygotowała
Małgorzata Wasik z Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 79 oraz Biblioteki
dla Dzieci i Młodzieży nr 38 przy ul. Śliskiej 3.

Koncerty promenadowe w Ogrodzie Krasińskich

Organizator: Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy

v 16 lipca godz. 17.00

Przeboje muzyki klasycznej (Ad Libitum, skrzypce, klarnet, gitara klasyczna)

v 23 lipca godz. 17.00

Muzyka hiszpańska i południowoamerykańska
(Siesta Trio, śpiew, gitara, instrumenty perkusyjne)

v 30 lipca godz. 17.00

Muzyka Półwyspu Iberyjskiego (Fado Set, śpiew, gitara klasyczna, gitara portugalska)

Beth Morrey,
„Uratować Missy”,
Wydawnictwo Zysk i S-ka

Debiut brytyjskiej autorki usatysfakcjonuje amatorów
dobrej powieści
obyczajowej. Tytułowa Missy ma
siedemdziesiąt
dziewięć lat i, jak przyznaje, straciła już wiele wersji siebie. Trochę
zgorzkniała, samotna, przytłoczona pustką zbyt dużego domu, żyje
wspomnieniami i tęsknotą za ukochanym wnukiem. Przypadkowe
spotkanie w parku stanie się punktem zwrotnym w jej życiu. Dwie
poznane tam kobiety sprawią, że
w domu starszej pani coraz częściej słychać będzie odgłosy rozmów, dziecięce kroki, śmiech, a nawet szczekanie psa. Nowi znajomi
zainspirują Missy do uporządkowania relacji z najbliższymi i sobą. Ona podzieli się z nimi swoim
doświadczeniem i zaoferuje pomoc
w sytuacjach kryzysowych. Opowiedziana z ciepłem i empatią historia Missy dowodzi, że na zmiany
nigdy nie jest za późno. Wciągająca
od pierwszej strony, napawająca
optymizmem lektura.

Hiro Arikawa, „Kroniki kota
podróżnika”, Wydawnictwo
Prószyński i S-ka

Temat relacji
kot-człowiek pojawia się na kartach wielu książek, ale nikt nie
pisze o niej w sposób tak poruszający jak Hiro Arikawa. Historia przyjaźni młodego pracownika korporacji i bezdomnego dachowca wzruszy nie tylko miłośników
mruczących czworonogów. Satoru
znajduje Nanę na masce swojego samochodu. Oczarowany urodą intruza,
okazuje mu zainteresowanie i czułość,
a gdy kot ulega wypadkowi, zabiera go
do domu i otacza opieką. Nić sympatii
przeradza się w więź. Po paru latach
mężczyzna zmuszony jest znaleźć dla
swojego pupila nowego opiekuna. Wyruszają więc razem w podróż po kraju,
szukając właściwego kandydata wśród
dawnych znajomych Satoru. Będzie to
wyprawa do przeszłości, ale też pełna
odkryć przygoda. Narratorem i błyskotliwym komentatorem biegu wydarzeń jest Nana. Jego oczami oglądamy krajobrazy Japonii, przypatrujemy
się zawiłym relacjom ludzkim, dzięki
niemu poznajemy tajemnice kociej
natury. Pełne celnych spostrzeżeń i re-

fleksji kroniki kota stają się wielowymiarową opowieścią o życiu i miłości.

v 6 sierpnia godz. 17.00

Andrus Kivirähk,
„Tilda i kurzołek”,
Wydawnictwo Widnokrąg

v 13 sierpnia godz. 17.00

Pełna fantazji
książka estońskiego pisarza
przypomina
o tym, jak ważne
są nasze korzenie
i rodzinna historia. Główna bohaterka, Tilda, chodzi już do szkoły, ale
w przeciwieństwie do innych dzieci
nie ma taty. Nie pamięta go nawet,
ponieważ zginął w wypadku lotniczym tuż po jej narodzinach. Tilda
bardzo chciałaby się czegoś o nim dowiedzieć, poznać go bliżej, ale mama niechętnie wraca do przeszłości.
Z pomocą dziewczynce przychodzi
małe stworzonko przypominające
aniołka z kurzu. Zobaczyć go mogą
nieliczni – wyłącznie Ci, którzy urodzili się w promieniach słońca. Kurzołek lubi guziki, nosi w sobie wspomnienia z różnych wieków i zakątków świata oraz posiada niezwykłą
moc przemiany życia innych. Uniwersalna, pięknie zilustrowana, inspirująca do odkrywania rodzinnych
tajemnic publikacja.

Tematy muzyki jazzowej (Krzysia Górniak Trio, gitara, kontrabas gitara basowa, perkusja)

v 20 sierpnia godz. 17.00

„Brassbandowe” szlagiery (Kazzma Brass, 2 trąbki, puzon, waltornia, tuba)

v 27 sierpnia godz. 17.00

Gitarowa „muzyka świata” (Zavoyama Quartet, 2 gitary akustyczne, gitara basowa,
cajon/perkusjonalia)

Letnie koncerty w Ogrodzie Saskim

Organizator: Fundacja Artystyczna Concentus Pro Arte; finansowanie: Dzielnica
Śródmieście m.st. Warszawy. Koncerty poprowadzi Wojciech Wiliński

v 17 lipca godz. 12.00

„Po wiedeńsku” (Warszawskie Trio Dęte Drewniane, obój, klarnet, fagot)

v 24 lipca godz. 12.00

„Hiszpańska muzyka i śpiew” (śpiew, flet prosty, bęben, skrzypce, gitara)

VIII Letnie parady muzyczne z zespołem dętym Brass Federacja
Organizator: Fundacja „Camerata Vistula”;
finansowanie: Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy

v 17 lipca godz. 17.00

Trasa: brama Uniwersytetu Warszawskiego – rondo de Gaulle’a

v 24 lipca godz. 17.00

Trasa: brama Uniwersytetu Warszawskiego – Kolumna Zygmunta

v 31 lipca godz. 17.00

Trasa: Kolumna Zygmunta – Rynek Nowego Miasta

Artbarbakan

Organizator: Fundacja Skarbnica Sztuki;
współfinansowanie: Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
Międzymurze pomiędzy ulicami Nowomiejską i Podwale

v 7-31 lipca

Wystawa Kazimierza Romualda Dąbrowskiego „Naldka”

v 4-31 sierpnia

Wystawa Zbigniewa Kupczyńskiego

Kino letnie w Ogrodzie Saskim – cykl francuski

Organizator: Fundacja Rozwoju Sztuki Filmowej; współfinansowanie: Dzielnica
Śródmieście m.st. Warszawy

v 13 lipca godz. 21.30

TWÓRCZOŚĆ

Uczennice zostały autorkami
Większość ludzi czyta książki, ale czy wielu napisało własną? Udało się to klasie 5a
ze Szkoły Podstawowej im. Cecylii Plater-Zyberkówny. Wspierały nas nauczycielki
Anna Cukierman-Podgórska i Zuzanna Błońska-Romanowska.

P

omysł zrodził się dzięki
lekturze powieści Marcina Wichy „Wielka księga
Klary”. – Zależy mi, żeby dzieci,
z którymi pracuję miały poczucie,
że mogą stworzyć coś ciekawego, że
mogą cieszyć się z pisania, malowania, aktorstwa. Mogą to zrobić dla
siebie, rodziny i przyjaciół – mówi
Anna Cukierman-Podgórska, nauczycielka i bibliotekarka ze Szkoły Podstawowej im. Cecylii Plater-Zyberkówny.
Praca nad książką „Ania zaprasza do czytania” wcale nie była łatwa. Najpierw zbierałyśmy „ingrediencje”, czyli historie osób, które
spotkałyśmy w życiu. Spisywałyśmy
przygody swoich znajomych, tych,
których lubimy i nie lubimy, którzy
nas śmieszyli albo nam imponowali. W książce są także nasze własne
historie i wspomnienia.

Muzyka afrykańska (Moribaya, śpiew/balafony diatoniczne, balafony pentatoniczne/
kora/ngoni, djembe/cajon/calabash/talerze)

„Aline. Głos miłości”

v 20 lipca godz. 21.30
„Żegnajcie, głupcy”

v 27 lipca godz. 21.30
„Weselny toast”

Letnie kino w szkole

Organizator: Teatr Komuna Warszawa; współfinansowanie: Dzielnica Śródmieście
m.st. Warszawy; Dziedziniec dawnej szkoły przy ul. Emilii Plater 31

v 14 lipca godz. 21.30
„Nasze białe muzeum”

v 21 lipca godz. 21.30
„Memoria”

v 28 lipca godz. 21.30

„Kiedyś byliśmy dzieciakami”

Lament na placu Konstytucji

Organizator: Fundacja Krystyny Jandy na Rzecz Kultury;
współfinansowanie: Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy

v 11, 12, 13 lipca godz. 17.00

Spektakle Krzysztofa Bizia w reżyserii Krystyny Jandy

Wystawy w Galerii Metamorfozy

Organizator: Fundacja Metamorfozy; współfinansowanie: Dzielnica Śródmieście
m.st. Warszawy; ul. Marszałkowska 81 lok. 20

v 14 lipca-3 sierpnia

„Emanacja Sztuki Szczęścia”, wystawa kwintetu malarskiego z rodzin Bocheńskich i Kopciów

W promocji książki przygotowanej przez uczennice wziął udział pisarz Marcin Wicha

Najciekawsze było jednak tworzenie postaci, wycinanek i krótkich
charakterystyk. – Kiedy wycinałam
postać brata Ani, niechcący obcięłam
mu rękę. Nie chciało mi się sklejać
albo rysować na nowo, więc wymyśliłam chłopaka, który opowiada dziewczynom, że rękę odgryzł mu rekin –

opowiada autorka jednego z rozdziałów książki.
Gościem honorowym promocji
książki był pisarz Marcin Wicha, który poprowadził spotkanie razem z naszą koleżanką Manią Michałowską.
Było serdecznie, wesoło i ciekawie.
Uczennice kl. 5a

v 5-23 sierpnia

Wystawa „Ogród przemian”, fotografie i dzieła inspirowane zajęciami rozwoju
osobistego, arteterapii i hortiterapii

v 26 sierpnia-14 września

Wystawa „Imiona zaklęte w linorytach”, autorskie wyobrażenie znaczenia imion Macieja Zadrąga.
Zwiedzanie we wtorki od 15.30 do 18.00

Udźwiękowienie pomnika Umschlagplatz

Organizator: Fundacja „Sfera Harmonii”; współfinansowanie Śródmieście m.st. Warszawy
Pomnik Umschlagplatz, ul. Stawki

v 31 lipca (premiera), 4, 11 i 18 sierpnia godz. 18.00

Prezentacje utworu Ani Karpowicz „Umschlagplatz 2022”

