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T

rwa trzeci miesiąc wojny
w Ukrainie i nie widać jej
końca. Rosyjscy agresorzy
wycofują się z jednych miejsc, zostawiając po sobie zgliszcza i dowody
zbrodni wojennych, które popełniają
na niewinnych ludziach, ale atakują inne. Ludzie, którzy uciekli przed
śmiertelnym zagrożeniem, mogą
pozostać w naszym kraju na dłużej,
dlatego potrzebne jest bardziej długofalowego wsparcie. Na rząd nie ma
co liczyć, bo tylko udaje, że pomaga.
Gdyby nie wielka gościnność i ofiarność naszego społeczeństwa oraz
zaangażowanie samorządów lokalnych, sytuacja byłaby krytyczna. Liczy się każdy gest dobrej woli – czy to
darowizna finansowa, czy rzeczowa.
Ostatnio na przykład nasz ośrodek
dla uchodźców z Ukrainy obdarowali ci, którzy kiedyś sami musieli
opuścić swój kraj – Wietnamczycy.
Z kolei władzom Warszawy udało

się pozyskać ponad trzysta laptopów
z ukraińską klawiaturą, które trafią
do dzieci z Ukrainy chcących kontynuować zdalnie naukę w swoim
systemie edukacji.
Mimo wojny za wschodnią granicą i wyzwań, jakie przed nami stawia, realizujemy wszystkie działania na rzecz lokalnej społeczności.
Jednym z obszarów naszej aktywności jest dbanie o osoby w wieku
emerytalnym, które stanowią jedną
trzecią mieszkańców Śródmieścia.
Istotną rolę łącznika z tym środowiskiem i wyraziciela jego potrzeb
pełni dzielnicowa Rada Seniorów,
której czteroletnia kadencja dobiega końca. Trwają właśnie wybory na
kolejny okres. To dobry moment na
podsumowania i refleksję – co udało się zrobić, a co wymaga jeszcze
bardziej usilnych starań i nowych
inicjatyw. Jedno jest pewne – środowisko seniorów nie jest jednorodne. Należą do niego zarówno osoby
sprawne oraz aktywne, jak i ludzie
w zaawansowanym wieku, przewlekle chorzy, a nawet całkowicie
niesamodzielni. Potrzeby tych grup
znacząco się różnią. Jedni chcą nadal uczestniczyć w życiu społecz-

no-kulturalnym, drudzy wymagają
wsparcia w codziennych obowiązkach, a bywa, że i całodobowej opieki. Jakość życia obu grup jest dla nas
jednakowo ważna.
I seniorzy, i osoby mające trudności z poruszaniem się, ale też rodzice z małymi dziećmi cieszą się
z uruchomienia wind pozwalających dostać się od strony ul. Solec na
most Poniatowskiego. Starania o nie
trwały wiele lat, a na przeszkodzie
stały zarówno kwestie finansowe, jak
i formalne oraz techniczne. Dźwigi
umieszczono wewnątrz wieżyc, dzięki czemu nie zaburzyły bryły architektonicznej zabytkowego obiektu.
Zabytkami Śródmieście stoi, mimo że większość z nich została zniszczona lub poważnie ucierpiała w wyniku planowego burzenia i palenia
naszego miasta przez Niemców po
zakończeniu powstania warszawskiego. Odbudowane po wojnie, służyły różnym celom społecznym i dziś
wiele z nich wymaga poważnego remontu. Takim obiektem jest pałac
Sapiehów przy ul. Zakroczymskiej,
którego ciekawą historię przedstawiamy w cyklu „Spacerem po Śródmieściu”.
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Nauka w coraz lepszych warunkach

Przestronne sale sportowe, zadaszone patia i wygodne łączniki, nowoczesne pracownie
językowe – tak zmieniają się i pięknieją śródmiejskie szkoły. Oprócz budowy sal sportowych
przy IX Liceum Ogólnokształcącym im. Klmantyny Hoffmanowej (o czym pisaliśmy
w poprzednim numerze „Życia Śródmieścia”) zmodernizowano placówki
przy ul. Górnośląskiej 45 i Poznańskiej 6/8.

B

udynek Szkoły Podstawowej
nr 12 przy ul. Górnośląskiej
45 zaczął zmieniać wygląd
już w latach 2009-2010. Przeprowadzono remont dachu i elewacji z przebudową wejścia głównego. Kilka lat
później władze dzielnicy podjęły decyzję o kontynuowaniu prac. Zaproponowano m.in. wykonanie zadaszenia patio i stworzenie w ten sposób
sali sportowo-artystycznej. Konieczna

stała się także zmiana aranżacji niektórych pomieszczeń oraz ich adaptacja do nowych funkcji. Dziś szkoła
budzi zachwyt.
Przebudowa szkoły przy ul. Górnośląskiej 45 to niejedyna tak spektakularna inwestycja. Dużo działo się także
w Zespole Szkół Gastronomicznych
przy ul. Poznańskiej 6/8. Głównym celem przedsięwzięcia było dostosowanie sali gimnastycznej do aktualnych

potrzeb uczniów. Konstrukcja została wzmocniona, dobudowano dwa
wyjścia ewakuacyjne i dostosowano
obiekt dla osób niepełnosprawnych.
Ściany i strop poddano termomodernizacji. Zmienił się też łącznik prowadzący do sali gimnastycznej z głównego budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych. Zyskał bardzo ciekawie wyglądające czarne aluminiowe witryny.
Czytaj na str. 3

srodmiescie.um.warszawa.pl
dz.srodmiescie

Galeria uliczna
„Wolna Ukraina”
Na chodniku wzdłuż ul. Belwederskiej, naprzeciwko
Ambasady Federacji Rosyjskiej, z inicjatywy
śródmiejskich radnych: Agnieszki GierzyńskiejKierwińskiej i Marcina Rolnika, powstała uliczna
galeria „Wolna Ukraina”. Można tam oglądać prace
artystyczne nawołujące do zakończenia wojny
oraz wielkoformatowy napis „Cлава Україні”.

Wolna Ukraina – galeria, która powstała wzdłuż ul. Belwederskiej

T

o, co od kilku tygodni dzieje się w Ukrainie, przeraża
i porusza nas wszystkich,
także artystów, którym oddaliśmy
przestrzeń przy ul. Belwederskiej,
tuż obok Ambasady Federacji Rosyjskiej. Chcemy, by galeria „Wolna
Ukraina” była miejscem, gdzie artyści będą mogli pokazać szerszej
publiczności, w przestrzeni publicznej, swoje prace nawołujące
do jak najszybszego zakończenia
wojny. Sława Ukraini! – powiedziała wiceprezydentka Warszawy Aldona Machnowska-Góra.
Na chodniku umieszczono prace artystyczne nawołujące do zakończenia rosyjskiej agresji i pokazujące cierpienie ofiar konfliktu.
Pomysłodawcą galerii jest Aleksander Kobecki, a inicjatorami
śródmiejscy i warszawscy radni:
Agnieszka Gierzyńska-Kierwińska,
Marcin Rolnik oraz Sławomir Potapowicz. Kuratorem wystawy zo-

stał dr hab. Arkadiusz Karapuda,
a partnerem i organizatorem – Stołeczna Estrada.
W inauguracji galerii, oprócz
inicjatorów, wzięli udział: Aldona Machnowska-Góra – wiceprezydentka Warszawy, Aleksander
Ferens – burmistrz dzielnicy Śródmieście, jego zastępczyni Magdalena Wojciechowska, Paweł Sawicki – radny Rady Warszawy, Adam
Szłapka – poseł i Bartłomiej Tyszka – radny dzielnicy Śródmieście.
Inspiracją do powstania galerii
stała się berlińska East Side Gallery oraz uliczna twórczość zaangażowana, ewoluująca w Polsce
od lat 80. To także działanie, które wpisuje się w bieżącą komunikację antywojenną i wykorzystuje atrakcyjność sztuki ulicznej,
chętnie komentowanej i udostępnianej w mediach społecznościowych.
JK, UM
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Nic o nas bez nas
Mijają właśnie cztery lata działalności w naszej dzielnicy Rady Seniorów. Liczy ona piętnaście
osób, które pracują społecznie. Zadaniem rady jest opiniowanie, konsultowanie i doradzanie
w sprawach dotyczących osób starszych. O tym, co udało się dotychczas zrobić, sukcesach,
wyzwaniach, ale i trudnościach rozmawiają Halina Lipke – przewodnicząca śródmiejskiej Rady
Seniorów i Magdalena Wojciechowska – zastępczyni burmistrza dzielnicy Śródmieście.
Cztery lata. To chyba wystarczająco dużo czasu, by pokusić się
o podsumowanie?
Halina Lipke: Rada Seniorów
w Śródmieściu rozpoczęła działalność dokładnie w maju 2018 r.
Została powołana do życia przez
władze dzielnicy, ale o jej składzie
zadecydowali mieszkańcy. Zgodnie
ze statutem wszyscy mamy powyżej
60 lat, dlatego też wnieśliśmy do
działalności rady ogromny bagaż
naszej wiedzy zawodowej, różnych
umiejętności, kwalifikacji i doświadczeń życiowych. Wszystkie
zadania wykonywaliśmy z myślą
o śródmiejskich seniorach.
Magdalena Wojciechowska: Dlatego udało się zrealizować tak dużo
ważnych i ciekawych zadań.
Jakie zatem to były zadania?
Halina Lipke: Zacznijmy od początku. Przede wszystkim szybko
i sprawnie załatwiliśmy sprawy
organizacyjne: regulamin, wybór
prezydium, utworzenie zespołów
zadaniowych, strony internetowej.
Później, gdy już formalności mieliśmy za sobą, zorganizowaliśmy, całkowicie siłami społecznymi, konferencję „Wspólnie dla seniorów”, na
temat naszej roli w społeczeństwie
i współpracy z władzami samorządowymi, a także innymi partnerami społecznymi. Zwołaliśmy kilkanaście sesji, zawsze z udziałem
zaproszonych gości. Opiniowaliśmy
wnioski i bywaliśmy w placówkach
starających się o certyfikat w ważnym konkursie „Miejsce przyjazne
seniorom”. Braliśmy udział w wielu
spotkaniach, konferencjach, warsztatach. Jako wolontariusze pomagaliśmy w biegach i maratonach
warszawskich. W 2019 r. rozpoczęliśmy pracę nad wdrożeniem w Śródmieściu tzw. „Recepty na zdrowie”.
Sprawą zajmował się głównie zespół pomocy społecznej i zdrowia
Rady Seniorów, kierowany przez
Katarzynę Kozłowską. Przeprowadzono szereg rozmów z przedstawicielami przychodni zdrowia oraz
członkami Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Dzielnicy Śródmieście. Opracowaliśmy projekt
„Recepty na zdrowie”, czyli grafikę
przedstawiającą, co należy robić,
aby długo cieszyć się dobrym zdrowiem. Korzystamy z niej do dziś.
W 2020 i 2022 r. nasze działania
znacznie ograniczyła epidemia koronawirusa.

Od lewej: Halina Lipke, przewodnicząca Rady Seniorów i Magdalena Wojciechowska, zastępczyni burmistrza
dzielnicy Śródmieście

Śródmieście jest jedną ze
starszych dzielnic Warszawy, dlatego tutaj działalność Rady Seniorów jest szczególnie ważna.
Magdalena Wojciechowska:
W Śródmieściu mieszka bardzo dużo osób w wieku emerytalnym. Stanowią one ponad 30 proc. wszystkich
mieszkańców. Proszę także zauważyć, że jest to niezwykle zróżnicowana grupa. Z jednej strony mamy
sporo osób sprawnych, aktywnych,
twórczych, z drugiej zaś nie brakuje ludzi w zaawansowanym wieku,
przewlekle chorych, którzy tracą lub
całkowicie utracili samodzielność.
Oczekiwania i potrzeby tych grup
zdecydowanie się różnią. Jedni chcą
nadal uczestniczyć w życiu społeczno-kulturalnym, drudzy wymagają
intensywnego wsparcia w codziennych obowiązkach albo wręcz całodobowej opieki. Jakość życia obu grup
jest dla nas jednakowo ważna.
Halina Lipke: Owszem, wielu
z nas jest sprawnych, samodzielnych,
jednak osoby w wieku senioralnym
są bardzo osamotnione, wykluczone
społecznie i nierzadko żyją w ubóstwie. Niektórzy stają przed dramatycznym wyborem, co kupić – leki czy
jedzenie? Na ubrania, wyjazdy czy
wydarzenia kulturalne z głodowych
emerytur już nie starcza.
Z pomocą przychodzi dzielnica.
Halina Lipke: Tak, rzeczywiście,
doceniamy działalność prowadzo-

ną przez śródmiejskie wydziały Kultury i Promocji oraz Spraw Społecznych i Sportu, Dom Kultury „Śródmieście” i śródmiejską bibliotekę,
a także wiele innych instytucji. Seniorzy bardzo chętnie korzystają
z programów tych placówek, uczestniczą w piknikach, koncertach, pokazach filmowych.
Jest jeszcze doskonale działające
Centrum Pomocy Społecznej.
Magdalena Wojciechowska:
Śmiało mogę powiedzieć, że to jedna z najsprawniej i najlepiej działających instytucji w naszym mieście.
CPS opiekuje się osobami starszymi,
niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi. Oferta przygotowana dla nich
jest niezwykle różnorodna. Są zajęcia plastyczne, teatralno-muzyczne,
szydełkowanie, wykłady historyczne, wyjścia na wystawy czy spacer.
W CPS zapewniamy także wyżywienie i całodzienną opiekę.
Jednym z elementów państwa
działalności jest współpraca z Warszawską Radą Seniorów.
Halina Lipke: Ściśle ze sobą
współpracujemy i mamy bardzo
dobre relacje. Obecnie trwają przygotowania do stworzenia niezwykle ważnego dla nas dokumentu,
czyli warszawskiej polityki senioralnej. Będzie on określał potrzeby,
oczekiwania i działania miasta na
rzecz najstarszej grupy społecznej.

Aktywnie uczestniczymy w tych
pracach i staramy się realizować
zasadę „nic o nas bez nas”.
Aktualnie trwają wybory do Rady Seniorów nowej kadencji. Kto
może do niej wejść na najbliższe
trzy lata?
Magdalena Wojciechowska:
Członkiem rady może zostać osoba
mieszkająca stale na terenie dzielnicy Śródmieście, wpisana do rejestru wyborców, która ukończyła 60
lat i ma doświadczenie w działalności na rzecz środowiska osób starszych lub wiedzę z zakresu polityki
senioralnej. Radę tworzy 15 osób
wybieranych na trzy lata, w tym
siedmiu mieszkańców dzielnicy,
jeden reprezentant Dzielnicowej
Komisji Dialogu Społecznego, jeden
członek rady dzielnicy i jeden zarządu dzielnicy oraz pięciu przedstawicieli rady poprzedniej kadencji.
Do 13 maja br. trwa rekrutacja nowych członków. Kandydat musi wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz
zebrać co najmniej 15 podpisów na liście poparcia. Dokumenty te dostępne są w Wydziale Obsługi Mieszkańców. Można je również wydrukować
ze strony internetowej. Do 13 maja
do godz. 16.00 należy je dostarczyć
w zamkniętej kopercie z dopiskiem
„Nabór na członków Rady Seniorów
Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy” do Urzędu Dzielnicy Śródmieście
(stanowisko WOM).

Czy Śródmieście to dobre miejsce
do życia dla osób starszych?
Magdalena Wojciechowska:
Mieszkańcy Śródmieścia doceniają
dobrą komunikacje miejską, w tym
metro. Podkreślają, że wszędzie jest
blisko, prężnie działają ośrodki kultury, jest dużo zieleni i parków. Zapytani, co im przeszkadza, mówią:
hałas, smog, nadmierny ruch samochodowy, podziemne przejścia,
drogie sklepy, brak ławek przy ulicach i miejsc spotkań dla starszych
osób, a przede wszystkim niedostatek informacji o ofertach dzielnicy
dla seniorów. Zapytani, co im jest
potrzebne, odpowiadają: przestrzenie do spotkań, międzypokoleniowe
klubokawiarnie czy miejsca aktywności lokalnej, ławki, więcej zieleni.
Zatem dla aktywnych seniorów jest
to dobre miejsce do życia, a mniej
sprawnym trzeba pomóc. Ważne
jest poszerzanie oferty kulturalnej,
rekreacyjnej i integracyjnej kierowanej do seniorów, przygotowywanej przez władze dzielnicy, ale też
przez organizacje społeczne i różne instytucje działające na rynku
i w biznesie. Promocji takich działań służy ogłaszany corocznie przez
Warszawską Radę Seniorów i miasto
konkurs „Miejsce przyjazne seniorom”. Również zarząd dzielnicy robi
wszystko, co w jego mocy, aby przy
ograniczonych wskutek rządowych
reform środkach finansowych zapewnić starszym mieszkańcom jak
najlepsze warunki do życia.
Czego potrzebują seniorzy?
Halina Lipke: Na emeryturę przechodzą kolejne roczniki
bardziej wykształcone i z lepszymi kwalifikacjami. Jednocześnie
świadczenia są relatywnie coraz
niższe, bo siła nabywcza pieniądza
maleje wskutek inflacji. Z jednej
strony mamy więc zdecydowanie
wyższe aspiracje, z drugiej zaś chude porfele. Zwiększa się także zapotrzebowanie seniorów na kulturę
wysoką, często dla nas niedostępną
ze względu na ceny biletów. Ograniczenie dochodów może zatem pogłębić wykluczenie osób starszych
z życia społecznego, towarzyskiego
i przez to znaczne obniżyć jakość życia. Dlatego moim zdaniem trzeba
podjąć działania, aby placówki kultury i sztuki bardziej otworzyły się
na seniorów. Myślę tu o teatrach,
muzeach, galeriach, kinach, zabytkach. Podobnie jest z aktywnością
fizyczną. W Warszawie buduje się
wiele obiektów sportowych, mogą
więc one służyć utrzymaniu sprawności fizycznej seniorów. Mogą też
być miejscem nawiązywania kontaktów i integracji międzypokoleniowej.
Na zakończenie chciałabym przypomnieć, że komfort psychiczny
i sprawność fizyczna przekładają
się na stan zdrowia osób starszych.
Jeśli zadbamy o nie dostatecznie
dzięki polityce senioralnej, wszyscy
będziemy ponosili mniejsze koszty
leczenia i opieki.
Rozmawiała Justyna Kamińska
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Jesteśmy dumni z efektów
Przestronne sale sportowe, zadaszone patia, nowoczesne pracownie lekcyjne – tak zmieniają się i pięknieją
śródmiejskie szkoły. W ubiegłum roku wyremontowane zostały m.in. placówki przy ul. Górnośląskiej 45
i Poznańskiej 6/8.
Dokończenie ze str. 1
Szkoła Podstawowa nr 12 przy
ul. Górnośląskiej 45, choć niewielka, ma bardzo dobrą opinię i więcej chętnych niż miejsc (obecnie
uczęszcza do niej 425 uczniów). Za
swoje osiągnięcia w nauczaniu języka francuskiego otrzymała, z rąk
francuskiego ambasadora, prestiżowy certyfikat Label FrancÉducation.
Jest on przyznawany placówkom
prowadzącym oddziały dwujęzyczne z wiodącym językiem francuskim i promującym kulturę Francji.
Budynek przy ul. Górnośląskiej
zaczął zmieniać wygląd już w latach
2009-2010, kiedy to kosztem ponad
1 mln zł przeprowadzono remont
dachu i elewacji z przebudową wejścia głównego. Szkoła przestała być
klasyczną tysiąclatką i w otoczeniu
ambasad i zielonych terenów Jazdowa prezentowała się na wskroś
nowocześnie.
Kilka lat temu władze dzielnicy
podjęły decyzję o kontynuowaniu
prac. Zaproponowano m.in. wykonanie zadaszenia patia i przez to
stworzenie sali sportowo-artystycznej. Konieczna stała się także zmiana aranżacji niektórych pomieszczeń oraz ich adaptacja do nowych
funkcji. Rozbudowano wewnętrzne
sieci teletechnicznych i zmieniono
wyposażenie wnętrz.
Nowo powstała sala, zwana przez
uczniów „aulą”, pełni teraz wiele
funkcji. Może być małą salą gimna-

W wyremontowanej auli w SP nr 12 odbywają się nie tylko zajęcia sportowe,
ale także wydarzenia szkolne

styczną, miejscem spotkań szkolnych grup zainteresowań czy też
zostać w razie potrzeby salą egzaminacyjną. Doskonale doświetlona szklanym sufitem i liniowym
energooszczędnym oświetleniem
LED wygląda futurystycznie, ale
przyjaźnie.
W trakcie modernizacji powstały
także cztery sale językowe. Miejsce zyskano dzięki przeniesieniu
pokoju nauczycielskiego. Teraz nauczyciele mają pomieszczenie z widokiem na ambasadę Francji. Sale
językowe wyposażono w posadzki antystatyczne, dźwiękochłonne
okładziny sufitów, rolety zaciemniające okna, instalację telefonicz-

ną i teletechniczną oraz klimatyzację. Przeprowadzony remont pozwolił na wygospodarowanie ponad
487 m kw. powierzchni.
Na realizację tej inwestycji wydano ponad 3,5 mln zł.

micznych. Zyskał bardzo ciekawie
wyglądające czarne aluminiowe
witryny.
Całość prac kosztowała blisko
3 mln zł.

alnych przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz BHP. Konstrukcja
została wzmocniona, dobudowano
dwa wyjścia ewakuacyjne i dostosowano obiekt dla osób niepełnosprawnych. Ściany i strop poddano
termomodernizacji.
Dodatkowo ułożono w sali podłogę sportową w mocno nasyconych
kolorach pomarańczowym i turkusowym. Wymieniono także instalacje wewnętrzne i zmieniono oświetlenie. Teraz można grać w siatkówkę
i koszykówkę przy energooszczędnych żarówkach LED.
Powstały również sala do ping-ponga, siłownia, pomieszczenie
dla trenerów i magazyn na sprzęt.
Poza tym wyremontowano i wyposażono sanitariaty.
Zmienił się też łącznik prowadzący do sali gimnastycznej z głównego
budynku Zespołu Szkół Gastrono-

Ewa Aksztejn
Wydział Inwestycji
dla Dzielnicy Śródmieście

▲ Wyremontowana hala sportowa
▼ w popularnym „Gastronomiku”

Imponujący łącznik

Przebudowa szkoły przy ul. Górnośląskiej 45 to niejedyna zrealizowana w 2021 r. inwestycja,
mająca na celu uatrakcyjnienie
śródmiejskiej bazy oświatowej.
Dużo działo się także w Zespole Szkół Gastronomicznych przy
ul. Poznańskiej 6/8. Głównym celem przedsięwzięcia było dostosowanie sali gimnastycznej do aktu-

WYDARZENIA

DZIEŃ ZIEMI

Pomoc od Wietnamczyków Ekologiczne dzieciaki

22

kwietnia na całym świecie obchodzony jest Dzień Ziemi. To
dobra okazja, żeby przypomnieć,
jak ważna jest nasza planeta i jak powinniśmy
o nią dbać. Wiedzą to na pewno uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi, która zorganizowała konkurs „Nie
bądź ekologicznym łobuzem”. Dzieci przygotowywały prace plastyczne dotyczące recyklingu,

W

naszym śródmiejskim ośrodku dla
uchodźców z Ukrainy w pierwszych dniach kwietnia mieliśmy
wyjątkowych gości. Społeczność wietnamska
oraz Fundacja Wspierania Integracji Wietnamczyków w Polsce i Stowarzyszenie Przedsiębiorców Wietnamskich – Hội Doanh Nghiệp
Việt Nam dostarczyły cały bus rzeczy niezbędnych do codziennego funkcjonowania tego
miejsca. To jednak nie wszystko. Kilka dni póź-

segregacji odpadów oraz sposobów na ograniczenie ilości śmieci. Pogratulował im Aleksander Ferens – burmistrz dzielnicy Śródmieście,
który wręczył też dyplomy i nagrody. Wśród
nich znalazły się m.in. ekowyprawki przygotowane przez Biuro Gospodarowania Odpadami.
Do warszawskich szkół podstawowych trafiło
dwa tysiące takich ekologicznych zestawów.

niej przyjechało pięć kolejnych palet darów.
Dodatkowo nasi przyjaciele zadeklarowali
dalszą pomoc.
Aleksander Ferens, burmistrz dzielnicy Śródmieście oraz Marcin Rolnik, przewodniczący Rady Dzielnicy Śródmieście osobiście przyjęli dary
i podziękowali za wsparcie. W organizowanie
pomocy zaangażowani byli również śródmiejscy
radni: Daniel Łaga i Grzegorz Rogólski.
PS, EK

Uczniowie SP nr 41, która zorganizowała konkurs „Nie bądź ekologicznym łobuzem”

EK
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EDUKACJA

„Śródlekcje” na półmetku
Za nami już osiem darmowych lekcji matematyki dla śródmiejskich uczniów. „Śródlekcje”
uporządkowują i uzupełniają wiedzę, a także przygotowują do egzaminu ósmoklasisty.
W jednej lekcji uczestniczy blisko 300 uczniów.

C

ieszę się, że „Śródlekcje”
cieszą się tak ogromną
popularnością wśród naszych uczniów – mówi burmistrz
Śródmieścia Aleksander Ferens. –
Jest to nasza odpowiedź na coraz
częściej zauważane trudności w radzeniu sobie z nauką. Zaczęliśmy
od matematyki. Dzięki współpracy z Panem Pi-stacją, czyli Krzysztofem Chojeckim, nauczycielem
i youtuberem, pokazujemy, że matematyka może być fajna, przystępna
i co najważniejsze zrozumiała dla
wszystkich.

Rozwiązywanie równań
wielkim wyzwaniem

Projekt „Śródlekcji” został specjalnie przygotowany dla dzielnicy
Śródmieście i jest ofertą skierowaną do uczniów klas 8. szkół podstawowych. Mogą oni korzystać
z darmowych lekcji matematyki,
przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty. Projekt składa się z 12
bezpłatnych zajęć, odbywających

W jednych zajęciach z matematyki bierze udział nawet 300 osób

się raz w tygodniu. Średnio w jednym spotkaniu online uczestniczy
blisko 300 uczniów. Ogromnym

SPORT

zainteresowaniem cieszyły się do
tej pory takie tematy jak rozwiązywanie równań (356 uczniów), obli-

czenia procentowe (353 uczniów),
pierwiastkowanie (333 uczniów)
oraz wyrażenia algebraiczne (326
uczniów).
O tym, że matematyka może być
trudna wie doskonale Pan Pi-stacja.
Przekonuje jednak, że można ją polubić i wtenczas staje się bardziej
przystępna. Jego zdaniem można
ją odczarować, wystarczy tylko nowatorskie podejście i wykorzystanie odpowiednich narzędzi edukacyjnych.
Z myślą o tych osobach, które chcą
zaprzyjaźnić się z „królową nauk”
Urząd Dzielnicy Śródmieście zorganizował obchody Dnia Matematyki i Liczby Pi. Uczniowie śródmiejskich szkół mieli okazję uczestniczyć
w grach terenowych, zakończonych
niezwykle ciekawymi wykładami,
prowadzonymi przez Krzysztofa
Chojeckiego. Święto matematyki stanowiło zachętę do czerpania
z niej radości oraz do podejmowania przez młodych ludzi związanych
z nią wyzwań.

Z inicjatywy Urzędu Dzielnicy
Śródmieście w Dniu Liczby Pi
na elewacji PKiN wyświetlona została
ta symboliczna liczba

Zwieńczeniem wszystkich ważnych wydarzeń tego dnia było wyświetlenie, po zmroku, na elewacji
Pałacu Kultury i Nauki liczby Pi.
W tym celu w wybranych oknach
zapalone zostały światła, które
utworzyły jeden z najważniejszych
symbolów matematyki.
Justyna Kamińska

POMOC

Sukces siatkarzy Komputery dla

ukraińskich uczniów

Siatkarze z klas 4-6 ze Szkoły Podstawowej nr 158
im. Jana Kilińskiego zdobyli Mistrzostwo Warszawy
w siatkówce, wygrywając LX Warszawską
Olimpiadę Młodzieży.

Dzięki porozumieniu Warszawy z siecią Media Expert i Fundacją Mediaexpert
„Włącz się!” uchodźcy, którzy chcą zdalnie kontynuować naukę w swoim systemie
edukacji otrzymają 312 laptopów wyposażonych w ukraińską klawiaturę.

O
Młodzi śródmiejscy siatkarze po zwycięskim meczu

T

o historyczny sukces tej
dyscypliny w śródmiejskiej podstawówce nr 158.
W drodze po drodze po złoto zawodnicy z rocznika 2009 i młodsi pokonali reprezentację Pragi-Północ,
Ochoty, Wawra, Woli, Bemowa i Żoliborza, tracąc przy tym tylko jednego seta.
Finałowy turniej stał na bardzo dobrym poziomie, a zmaganiom przy-

glądała się, a potem wręczyła medale,
wybitna polska siatkarka Małgorzata
Glinka-Mogentale.
Przed zawodnikami kolejny etap
rozgrywek i udział w Mistrzostwach
Mazowsza.
Gratulacje dla zawodników oraz
Patryka Piątkowskiego, trenera z Akademii Siatkówki Setball. Trzymamy
kciuki za kolejne sukcesy!
JK

d chwili wybuchu wojny
w Ukrainie do Warszawy
dotarło ponad 650 tys.
uchodźców, z których ok. 300 tys.
pozostało na terenie miasta. Część
z 16 tys. ukraińskich uczniów dołączyła do istniejących klas, a dodatkowo, w miarę możliwości, szkoły
uruchamiają nowe oddziały przygotowawcze na różnych poziomach
edukacji, w których priorytetem jest
nauka języka polskiego. W 88 placówkach jest już prawie 150 takich
oddziałów.
Uchodźcy mogą również w Polsce
zdalnie kontynuować naukę w szkołach ukraińskich, które przygotowały lekcje dla wszystkich grup wiekowych. – To rozwiązanie powstało
w uzgodnieniu z Ministrem Edukacji
i Nauki Ukrainy. Przed nami teraz
wielkie wyzwanie, aby ułatwić ukraińskim uczniom możliwość korzystania ze zdalnej edukacji, organizując
im niezbędny sprzęt czy zapewniając
miejsca do nauki. Ogromnie doceniamy każdą pomoc, dlatego w imieniu

uczniów i uczennic z Ukrainy dziękuję sieci Media Expert i Fundacji
Mediaexpert „Włącz się!” za przekazanie 312 laptopów, które pozwolą
młodym uchodźcom kontynuować
naukę poza granicami swojego kraju
– mówi Renta Kaznowska, zastępca
prezydenta m.st. Warszawy.

Sprzęt komputerowy podarowany przez Media Expert i fundację jest dostosowany do pracy
w języku ukraińskim. Przekazane laptopy trafią do zorganizowanych punktów nauki zdalnej
i do szkół.
JK, UM

Komputery dla Śródmieścia odebrał Paweł Martofel, zastępca burmistrza dzielnicy
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INWESTYCJE

Windy już działają

Daniel Łaga
Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego,
Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Rady Dzielnicy Śródmieście

Dwie windy przy moście Poniatowskiego już działają. Znajdują się od strony
ul. Solec i znacznie ułatwiają poruszanie się osobom starszym, niepełnosprawnym
i rodzicom z małymi dziećmi. Inwestycja kosztowała blisko 5 mln zł.

B

atalia o windy trwała wiele lat. Wybudowano je
wewnątrz wieżyc po obu
stronach wiaduktu mostu Poniatowskiego przy ul. Solec. Ich lokalizacja nie zaburzyła bryły architektonicznej zabytkowego obiektu.
Ściany wewnętrzne przebudowano, a konstrukcja wieżyc została
wzmocniona przez budowę żelbetowego szybu windowego. Dolne wejścia przy ul. Solec znajdują
się w witrynach wieżyc od strony
parkingu, gdzie wybudowany został chodnik łączący je z istniejącymi przejściami. Wykute od strony
Pragi wejścia na górze wiaduktu

Nowoczesne windy na moście Poniatowskiego – jedna z najdłużej wyczekiwanych
inwestycji

Wreszcie są! Mam na myśli windy przy moście Poniatowskiego.
Walczyłem o nie 11 lat. Po raz pierwszy na początku 2011 r., kiedy
to razem z Markiem Sołtysem rozpoczęliśmy starania o zamontowanie urządzeń.
Potem co pół roku składałem interpelacje, przygotowałem dwa projekty w budżecie
partycypacyjnym przegrane o włos. Negocjacje z urzędem miasta, ZDM, Stołecznym
Konserwatorem Zabytków, a na końcu z konserwatorem wojewódzkim kosztowały
wiele trudu, ale opłacało się. Na razie powstały tylko dwie windy przy ul. Solec, z uwagi
na ograniczone fundusze, ale docelowo mają być jeszcze cztery przy przystankach
tramwajowych i dwie przy stacji PKP Powiśle.
Wielkie podziękowania za wspólne działania dla Marka Sołtysa, Rafała Muszczynki,
Pawła Martofla, Sylwii Chutnik, Agnieszki Gierzyńskiej-Kierwińskiej, Patrycji Dołowy,
Adama Zająca, Aleksandra Ferensa, Jarosława Szostakowskiego, Doroty Grupińskiej
i Wojciecha Karpieszuka.

nawiązują wyglądem do otworów
w sąsiednich wieżycach.
Drzwi do wind wykonane zostały
z hartowanego szkła weneckiego, typu optwhite (pozbawionego zielonkawego odcienia charakterystycznego
dla innych rodzajów szkła).
Windy zostały wyposażone w monitoring wizyjny. Koszt budowy wyniósł ok. 5 mln zł.

O budowę wind przy moście Poniatowskiego zabiegano od wielu lat.
To ważna inwestycja, bo dotychczas
na całej długości przeprawy nie było
ani wind, ani specjalnych pochylni
ułatwiających poruszanie się osobom starszym czy niepełnosprawnym. Łatwo nie mieli także rodzice
z dziecięcymi wózkami.
JK

OBSŁUGA MIESZKAŃCÓW

Karta miejska online
Osoby, które chcą wyrobić Warszawską Kartę Miejską lub wgrać na nią uprawnienia
Karty Warszawianki / Warszawiaka mogą to załatwić online, w Elektronicznym
Punkcie Obsługi Pasażerów (e-POP), dostępnym pod adresem e-pop.wtp.waw.pl.

O

becnie za pośrednictwem
Elektronicznego Punktu
Obsługi Pasażerów można umówić się na spotkanie informacyjne dotyczące Warszawskiego
Transportu Publicznego oraz zło-

żyć wniosek o Spersonalizowaną
Warszawską Kartę Miejską, także
tę z uprawnieniami Karty Warszawianki / Warszawiaka oraz Karty
Młodej Warszawianki / Warszawiaka.

Przy składaniu w e-POP wniosku o wydanie któregoś z rodzajów kart mieszkańcy mogą wybrać,
w jaki sposób chcą odebrać dokument. Można to zrobić w Punktach Obsługi Pasażerów lub za-

EDUKACJA

Praktyka czyni mistrza
Uczniowie ze śródmiejskiego Technikum Budownictwa i Architektury nr 1
wzięli udział w czterotygodniowych praktykach z zakresu konserwacji zabytków.
W Warszawie jest duże zapotrzebowanie na specjalistów z tego obszaru.

P

raktyki rozpoczęły się od
części teoretycznej poprowadzonej przez pracowników Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków. W czasie spacerów
uczniowie zobaczyli relikty średniowiecznej Warszawy oraz nauczyli się rozpoznawać style i detale architektoniczne. Dowiedzieli
się także dużo o sztuce konserwacji zabytków drewnianych
oraz poznali innowacyjne
produkty z branży budowlanej wykorzystywane przez
konserwatorów. Zdobyli też
umiejętność inwentaryzacji
historycznych nagrobków.
Najwięcej emocji budziły
zajęcia praktyczne – prowadzone przez konserwatorkę ćwiczenia
w lapidarium, w którym zgromadzono płyty nagrobne z XIX i XX w.

Uczniowie uczyli się rozpoznawać
rodzaje kamienia oraz dobierać metody napraw do konkretnych uszkodzeń. Szorowali kamienne obiekty

Fot. UM Warszawa

z zabrudzeń, czyścili je chemicznie i mechanicznie, do niektórych
powierzchni stosowali parownice i wodę pod ciśnieniem. Z kolei w pracowni konserwatorskiej
poznali technikę kładzenia złota
płatkowego.
– Jestem pod wrażeniem waszej
pracy. Zajmujecie się rożnymi
rodzajami kamienia i stosujecie wiele technik, aby go wyczyścić. Widać, że te zabiegi
są bardzo skuteczne – powiedziała wiceprezydent
Renata Kaznowska, gdy
odwiedziła uczniów podczas zajęć. – Mam nadzieję, że doświadczenie zdobyte
podczas praktyk będzie przydatne w pracy, jaką podejmiecie
po zakończeniu szkoły.
JK, UM

mówić wysyłkę na adres podany
we wniosku. W przypadku wysyłki karty konieczne jest spotkanie

online przy wykorzystaniu aplikacji Microsoft Teams, podczas
którego zostaną zweryfikowane
dokumenty niezbędne do wydania uprawnień oraz tożsamość
wnioskodawcy.
Zarząd Transportu Miejskiego zachęca do korzystania
z e-POP oraz dzielenia się opiniami i sugestiami na jego temat. Uwagi można wysyłać na
adres: opinie@ztm.waw.pl. Pozwolą one na dalszy rozwój e-POP i jego rozbudowę o kolejne funkcje, ma
on bowiem charakter pilotażowy.
JK, UM
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POWSTANIE W GETCIE WARSZAWSKIM

Uczciliśmy pamięć poległych
19 kwietnia minęła 79. rocznica wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim. Przed muranowskim pomnikiem Bohaterów
Getta odbyły się uroczystości, w których wzięli udział przedstawiciele m.in. władz samorządowych, środowisk żydowskich,
kombatanci, mieszkańcy Warszawy. W imieniu naszej dzielnicy kwiaty złożył burmistrz Aleksander Ferens.

G

łównym organizatorem 79.
rocznicy wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim było Muzeum Historii Żydów
Polskich „Polin”, które także, już po
raz 10., zorganizowało akcję społeczno-edukacyjną „Żonkile”. Przypomina ona o heroicznym zrywie,
a także o likwidacji warszawskiego
getta, która położyła kres istnieniu
społeczności warszawskich Żydów.
Wybór żonkila na symbol powstania ma związek z Markiem Edelmanem – jednym z nielicznych ocalałych uczestników tego zrywu, który
w każdą jego rocznicę składał bukiet
żonkili pod pomnikiem Bohaterów
Getta. Muzeum „Polin” kontynuuje
tę tradycję, rozdając 19 kwietnia tysiące papierowych kwiatów. Nosząc
żonkile, podkreślamy, że łączy nas
pamięć o poległych w walce o należną im godność.
Warszawskie getto było największym skupiskiem Żydów w okupo-

nią 1942 r. w getcie pozostało już
tylko ok. 50-60 tys. osób – głównie
ludzi młodych, walecznych, zbuntowanych. To oni kilka miesięcy później, wczesnym rankiem 19 kwietnia 1943 r., w przeddzień święta Pesach, chwycili za broń, gdy świetnie
wyposażone oddziały niemieckiego

Uroczystości pod pomnikiem Bohaterów Getta w Warszawie zorganizowano
w 79. rocznicę wybuchu powstania

wanej Europie. Za wysokim murem,
w północnej części Śródmieścia,
Niemcy zamknęli ponad 400 tys.
osób. Mieszkańcy getta żyli w tragicznych warunkach, nie mieli jedzenia, miejsca do spania, lekarstw,

wojska i policji wkroczyły do warszawskiego getta, by je ostatecznie
zlikwidować. I choć żydowscy bojownicy wiedzieli, że nie mają szans
w starciu z uzbrojoną armią, walczyli o godność oraz chcieli umrzeć
wolni.
Justyna Kamińska

▲►

butów, ubrań. Byli rozstrzeliwani
na ulicach, umierali z głodu i na
tyfus. Do tego dochodziły jeszcze
regularne akcje deportacyjne do
obozów zagłady, które rozpoczęły
się pod koniec lipca 1942 r. Jesie-

KONKURS

Piątoklasiści wiedzą,
jak być bezpiecznym

N

iemal stu uczniów z 48 warszawskich szkół podstawowych wzięło udział w konkursie „Ze Strażą
Miejską bezpiecznie”. Piątoklasiści mieli
za zadanie wykazać się m.in. umiejętnością wzywania służb ratunkowych, udzielania pomocy przedmedycznej i znajomością
przepisów ruchu drogowego.
Konkurs podzielony był na etapy. Pierwszą część rozegrano w szkołach, gdzie wyłaniano dwuosobową drużynę, która reprezentowała placówkę w późniejszych

etapach. Podczas nich sprawdzano wiedzę o straży miejskiej, udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej, przepisach
ruchu drogowego oraz podczas zajęć praktycznych w Miasteczku Ruchu Drogowego.
Zespoły miały też przygotować prace plastyczne związane z bezpieczeństwem. Do
finału awansowało 15 drużyn, w tym nasi
śródmiejscy uczniowie. Im upominki i dyplomy wręczył Aleksander Ferens, burmistrz
dzielnicy Śródmieście.
JK

Konkurs promuje wiedzę o straży miejskiej, pomocy przedmedycznej oraz przepisach ruchu drogowego

7

MAJ 2022

URZĘDNICZE PASJE

Malowanie to mój sposób na życie
Na co dzień nadzoruję pracę Wydziału Architektury i Budownictwa
w śródmiejskim urzędzie. Wydajemy m.in. pozwolenia budowlane,
ustalamy lokalizacje inwestycji, przygotowujemy wypisy i wyrysy z planu
zagospodarowania przestrzennego i innych dokumentów. Po godzinach
maluję i rysuję. Kiedyś moją ulubioną techniką była akwarela, dziś raczej
wybieram farby olejne. Moje prace można zobaczyć na wystawie
w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Śródmieście.

W

śródmiejskim urzędzie pracuję już ponad 18 lat. Zaczynałam
w 2004 r. w Wydziale Architektury
i Budownictwa. Początkowo planowałam popracować dwa lata i po
tym czasie wrócić do praktyki architektonicznej, ale zostałam do dziś.
Od 2014 r. jestem naczelnikiem tego
wydziału.
Wcześniej skończyłam Wydział
Architektury Politechniki Warszawskiej. Współpracowałam przy
projektach technicznych budynków
m.in. Biblioteki i Wydziału Prawa
Uniwersytetu Warszawskiego na
Powiślu, Sądu Najwyższego na pl.
Krasińskich.
Architektura nie była moim
pierwszym wyborem po zdaniu
matury. Od dziecka lubiłam rysować i malować, i ta dziecięca pasja
nie przechodziła, więc postanowiłam zostać artystą i zdawać na grafikę na Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie. Przygotowywałam
się do egzaminów w Ognisku Artystycznym na Smolnej pod okiem
prof. Barbary Szubińskiej. Niestety
pierwsze podejście było nieudane
i żeby nie tracić czasu, rozpoczęłam
naukę zawodu architekta w Pomaturalnym Studium Architektonicznym przy ul. Przyrynek. Tak mnie to
wciągnęło, że w końcu zrezygnowałam ze studiowania sztuki na rzecz
architektury, a po skończeniu studium zdałam egzamin na Wydział
Architektury PW.

Moje pasje

Zawsze obok spraw zawodowych
miałam inne pasje i fascynacje. Po
studiach była to fotografia. Jednak
w 2011 r., po przeprowadzce z War-

odkładania realizacji tej pasji do
emerytury. Swoje umiejętności doskonaliłam przez kilka następnych
lat w Domu Kultury w Piasecznie
oraz na Akademii Otwartej prowadzonej na ASP w Warszawie w roku
akademickim 2017/2018, a także na
licznych plenerach. Od 2020 r. aktywnie działam w Związku Artystów
Plastyków, a od niedawna jestem
członkiem zarządu Oddziału Mazowieckiego.
szawy do Piaseczna, zatęskniłam za
rysunkiem i malarstwem. Powoli
wracałam do dawnej pasji na zajęciach w Domu Kultury w Piasecznie
prowadzonych przez artystę malarza
Olka Ryszkę. W tym czasie okoliczności zdrowotne zmusiły mnie do
przyspieszenia tempa życia i nie-

Malowanie i wystawy

Moją ulubioną techniką malarską
stały się farby olejne, choć wcześniej
od czasu studiów była to akwarela.
Pierwsze lata powrotu do sztuki to
przede wszystkim rysunek węglem
i pastelami. W tym czasie samodziel-

Wystawy Elżbiety Jóźwik
Indywidualne
2014 – „Po godzinach”, Galeria „Na Piętrze” UD Śródmieście
2015 – „Po godzinach”, OSiR na Polnej
2016 – „Krajobraz – Twoje i moje nastroje”, Galeria na „Na Piętrze”
UD Śródmieście
2022 – „Jestem!”, Elektrownia Powiśle
Zbiorowe
2019 – Ustka 2018, Galeria na Smolnej DK „Śródmieście” oraz Galeria
„Na Piętrze” w UD Śródmieście
2021 – „Kobiece światoprzestrzenie”, GOK Lesznowola
2021 – „Wielkie marzenia w niedużych przestrzeniach”, wystawa jubileuszowa
Mazowieckiego Oddziału Związku Artystów Plastyków,
Fabryczka Wołomin
2021 – „Jesteśmy”, wystawa Mazowieckiego Oddziału Związku Artystów
Plastyków, Elektrownia Powiśle
2021 – „Kobieta”, wystawa Poznańskiego Oddziału Związku Artystów Plastyków,
HP Hotel Poznań
2021 – „Myśli i uczucia”, wystawa Mazowieckiego Oddziału Związku Artystów
Plastyków, Międzypokoleniowe Centrum Edukacji w Wilanowie
2022 – „Z pasji”, wystawa Mazowieckiego Oddziału Związku Artystów Plastyków,
Elektrownia Powiśle
2022 – „ Wodą malowane”, wystawa Związku Artystów Plastyków,
Elektrownia Powiśle
2022 – „Limitless nature”, Galeria g3 artcontemporain, Bruksela

Elźbieta Jóźwik naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa

nie pracowałam nad serią rysunków
inspirowanych Kielecką Szkołą Krajobrazu, a w szczególności twórczością fotografika Pawła Pierścińskiego.
Tematy do obrazów czerpię głównie
z natury oraz z codziennego życia. Od
26 kwietnia na wystawie w Wydziale
Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Śródmieście przy ul. Nowogrodzkiej 43 prezentuję najnowsze obrazy
powstałe głównie w lutym 2022 r.
Prace są malarskim dopełnieniem
mojego fotograficznego cyklu „Życie
jest sztuką”. Utrwalam w nim sytuacje, przedmioty czy scenerię przykuwające wzrok ze względu na rytm
linii, ciekawy światłocień lub barwy.
Tworzą one często zupełnie abstrakcyjny obraz, choć pochodzą z realnego świata.
Proces twórczy był dla mnie
jednocześnie budowaniem nowej
drogi w rozumieniu samej siebie
i otaczającej rzeczywistości. Obrazy

składające się na wystawę to utrwalone na płótnie chwile skupienia,
ale także olśnienia, gdy zauważony
motyw wywołuje ekscytację i podziw dla mądrości Boga Stwórcy.
Na początku rysunek i malarstwo
stanowiły dla mnie odskocznię od
prozaicznych zajęć zawodowych,
ciekawą przygodę i swoisty sprawdzian, czy po latach jestem w stanie
wrócić do wcześniejszych umiejętności. Następnie traktowałam to
moje rysowanie i malowanie jako
terapię zajęciową, bo proces twórczy, mimo zmęczenia fizycznego,
oczyszczał mózg ze zbędnych myśli i stresu. Po latach już wiem, że
jest sensem mojego życia, dzięki
temu mogę z całą mocą powiedzieć:
Jestem!
Elżbieta Jóźwik
Naczelnik Wydziału
Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Śródmieście

MIĘDZYPOKOLENIOWE SPOTKANIA
► Podczas
spotkania
maluchy
z Przedszkola
nr 206
wysłuchały
fragmentów
ksiązki „Dzieci
z Bullerbyn”

Święto książki
dla dzieci

K

siążki kształtują nas od najmłodszych lat. Zabierają w baśniowe
podróże, inspirują, uczą. Tłumaczą
rzeczywistość i poszerzają horyzonty. Z okazji
Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci,
które przypada 2 kwietnia burmistrz Śródmieścia Aleksander Ferens odwiedził Przed-

szkole nr 206 mieszczące się przy ul. Franciszkańskiej. – Oprócz przeczytania jednego
z rozdziałów „Dzieci z Bullerbyn” odbyłem
z moimi młodymi słuchaczami bardzo ciekawe rozmowy, które poprawiły mi humor na
cały dzień – mówił po spotkaniu burmistrz.
EK
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SPRAWY SPOŁECZNE

Walka z depresją
„Depresja to choroba. Depresja może dotknąć każdego. Depresję można
leczyć” – z takim przekazem rozpoczął działalność w Warszawie Śródmiejski
Alians Przeciw Depresji. Podczas uroczystego otwarcia w Faktycznym Domu
Kultury rozmawiano o chorobie, jej rozpoznawaniu, a także możliwości
wspierania doświadczających jej osób.

N

ieformalny alians mieszkańców Śródmieścia,
działających w dzielnicy
lekarzy, organizacji pozarządowych,
placówek edukacyjnych, ośrodków
kultury ma uwrażliwiać społeczność lokalną na sytuację osób zagrożonych lub już doświadczających depresji, a także pomagać
w zapobieganiu zachowaniom samobójczym. – Depresja to poważna,
czasem wręcz śmiertelna choroba,
której co roku doświadcza około 40
mln Europejczyków. Część z nich
miewa myśli samobójcze. W Unii
Europejskiej w ich efekcie umiera
co roku około 48 tys. osób, czyli ponad dwukrotnie więcej niż w wypadkach samochodowych. Ponad
połowa z tych osób cierpiała na

Konferencja inaugurująca działalność Aliansu Przeciw Depresji odbyła się
w Faktycznym Domu Kultury przy ul. Gałczyńskiego 12

depresję – mówi dr Piotr Toczyski,
kierownik Zakładu Socjologii Mediów i Komunikacji Społecznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im.

Marii Grzegorzewskiej, który metodę aliansu sprowadził do Polski.
Warszawska inicjatywa jest częścią
wspieranego przez Komisję Europej-

ską projektu EAAD-Best, w ramach
którego w 10 krajach w Europie wspomaga się lokalne społeczności. – Jest
to działanie na niewielkim obszarze (do 100 tys. mieszkańców), które
angażuje lekarzy, lokalne instytucje,
samych pacjentów oraz ogół mieszkańców. W całej Europie korzysta
z tej metody już 120 regionów w kilkunastu krajach. Nasz śródmiejski
alians jest pierwszym, który zawiązał
się w Polsce. Mamy nadzieję, że będzie inspiracją dla innych dzielnic,
a w kolejnym kroku także dla innych
miejscowości – mówi Magdalena
Dąbkowska, ekspertka, która wspiera warszawski alians we współpracy
z europejskimi partnerami.
Działalność aliansu w Śródmieściu rozpoczęła specjalistyczna konferencja zorganizowana w Faktycznym
Domu Kultury przy ul. Gałczyńskiego
12 z udziałem burmistrza dzielnicy
Aleksandra Ferensa oraz specjalistów z dziedziny psychologii, psychiatrii, terapeutów i pracowników
socjalnych. Podczas spotkania podkreślano potrzebę wspierania osób
doświadczających depresji i/lub myśli samobójczych nie tylko poprzez
ogólnopolskie kampanie, ale także na
poziomie lokalnym. Burmistrz Aleksander Ferens zauważył, że wysiłki,
przede wszystkim finansowe, jakie
czynimy jako społeczeństwo po to,

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

Poezja
w metrze
i autobusach
Do połowy maja trwa akcja
„Wiersze w mieście”,
dzięki której warszawiacy
mogą obcować w przestrzeni
publicznej z poezją autorów
z 19 europejskich krajów,
w tym z Ukrainy. Hasłem
tegorocznej edycji wydarzenia
jest „Początek”.

Udzielenie dzieciom i młodzieży szybkiej pomocy
psychologicznej najbliżej ich miejsca zamieszkania
to kluczowe zadanie, które jest już realizowane dzięki
współpracy dzielnicy Śródmieście i Samodzielnego
Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa-Ochota.

W

zdrowie razem”. W jego ramach została uruchomiona całodobowa infolinia dla pacjentów i ich rodzin
oraz prowadzona jest terapia środowiskowa dla dzieci i młodzieży w domach lub instytucjach oświatowych,
tak aby zapewnić pacjentom maksymalny komfort. Dodatkowo prowadzone są m.in. usługi ambulatoryjne w ramach psychoterapii indywidualnej, grupowej, rodzinnej
dla dzieci i młodzieży, poradnictwo
psychologiczne, psychoedukacja
i wsparcie psychospołeczne.
Projekt bardzo mocno angażuje się
w profilaktykę, edukację i działania
informacyjne nie tylko w stosunku
do dzieci, ale również do rodziców,
pedagogów i nauczycieli, którzy jako
pierwsi mogą zauważyć niepokojące sygnały.
Zadbanie o zdrowie psychiczne
naszych dzieci jest bardzo istotną
kwestią, a szczególnie kluczowa jest
szybka reakcja i nielekceważenie
pierwszych objawów, którymi mogą

Justyna Kamińska

CZYTELNICTWO

Specjalistyczna pomoc
przynosi pierwsze efekty

edług specjalistów
z zakresu psychologii, nawet co piąte
dziecko ma zaburzenia psychiczne. Zjawisko to zostało pogłębione
przez przedłużającą się pandemię,
przymusową izolację, ograniczenie
kontaktów z rówieśnikami, a także
znaczący wzrost czasu spędzanego w świecie wirtualnym. Zdrowie
psychiczne jest kluczowe dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży, a zaniedbanie tej sfery już teraz
przynosi tragiczne skutki. Według
Komendy Głównej Policji w ubiegłym roku w Polsce zanotowano
o prawie 500 prób samobójczych
więcej niż w 2020 r.
Wychodząc naprzeciw rosnącym
potrzebom dzieci i młodzieży, dzielnica Śródmieście nawiązała współpracę z Samodzielnym Zespołem
Publicznych Zakładów Lecznictwa
Otwartego Warszawa-Ochota, który
dzięki pozyskaniu środków z Unii
Europejskiej realizuje projekt „Po

aby było mniej ofiar wypadków samochodowych, powodują, że w Warszawie liczba pieszych, którzy giną
na drogach, spadła do 25-27 w skali
roku. Natomiast prawie bez echa pozostaje to, że kilkaset osób odbiera
sobie życie.
Niezwykle ważnym celem i zadaniem aliansu jest współpraca w ramach dzielnicy oraz upowszechnianie informacji o udzielanej pomocy. Na terenie Śródmieścia działa
Środowiskowe Centrum Zdrowia
Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży,
które oferuje kompleksowe wsparcie
dla młodych mieszkańców dzielnicy (osób do 21. roku życia). Dr Paweł
Trzciński, odpowiedzialny za działalność placówki, zachęca do kontaktu z infolinią projektu pod numerem 22 592 98 98. – Na początku,
kiedy otrzymujemy zgłoszenie i rodzic zgadza się na udział w naszym
programie, odbywają się trzy wizyty
w środowisku osoby potrzebującej
pomocy. To może być szkoła lub dom.
Już te trzy pierwsze spotkania dużo
zmieniają. U dzieci, które np. miały
plan samobójczy na 70-80 proc., po
tych trzech rozmowach i spojrzeniu z zupełnie innej perspektywy
ten zamiar albo w ogóle znika, albo
szacujemy go na 10-15 proc. – tłumaczy ekspert.

Ź

być trudności w relacjach rówieśniczych, szkolnych, a także kłopoty
rodzinne. Gdy tylko coś nas zaniepokoi, nie wahajmy się skorzystać
z infolinii. Obsługują ją wykwalifikowani specjaliści, którzy udzielają

informacji o programie „Po zdrowie
razem”. Zapraszamy do kontaktu
pod numerem 22 592 98 98.
Piotr Salach
Koordynator projektu „Po zdrowie
razem” w dzielnicy Śródmieście

ródło i geneza, zmiana i przemiana, narodziny i rodowód,
punkt wyjścia i rozpoczęcie
– to właśnie te idee stanowiły inspirację dla organizatorów tegorocznej
edycji „Wierszy w mieście”. Uchwycono je w haśle „Początek”, by wszystko
to, co stanowi spiritus movens ludzkich
działań, co kryje się zarówno za naszymi pragnieniami i motywacjami, jak
i za obawami oraz uprzedzeniami,
wybrzmiało dzięki sile poetyckiego
przekazu.
W tym roku w Warszawie zagościły
wiersze z: Austrii, Czech, Estonii, Flandrii (krainy historyczno-geograficznej
zamieszkiwanej przez niderlandzkojęzycznych Flamandów), Francji, Hiszpanii, Irlandii, Litwy, Luksemburga,
Malty, Niemiec, Polski, Portugalii, Słowacji, Szwecji, Turcji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii oraz Włoch. Utwory wyświetlane są na wielkoformatowych
ekranach w przejściu podziemnym
na stacji metra Świętokrzyska oraz
w komunikacji miejskiej.
JK, UM
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SPACEREM PO ŚRÓDMIEŚCIU

Pałac w koszary zamieniony
Od XV w. Warszawę przecinały dwa szlaki handlowe – jeden biegł z zachodu
na wschód, a drugi prowadził z Czerska do Zakroczymia i dalej przez Toruń
nad morze. Wychodzącą z Nowego Miasta w tym kierunku ulicę nazywano
Zakroczymską lub Toruńską. W tych czasach nie była to reprezentacyjna ulica,
przy której chętnie budowali swoje miejskie rezydencje bogaci magnaci,
chcący być jak najbliżej królewskiej kasy. Tutaj ulokowane były siedziby mieszczan
prowadzących małe zakłady obsługujące miasto.

Z

upływem czasu i te tereny
stały się atrakcyjne dla arystokracji, która w XVIII w.
wzbogaciła się bardzo na handlu
płodami rolnymi z państwami zachodniej Europy i chciała zaznaczyć
swoją majętność w stolicy.

Kodeńska linia Sapiehów

Jednym z inwestorów, którzy zapragnęli mieć tu pałac był kasztelan
trocki Jan Fryderyk Sapieha z Kodnia, powiązany rodzinnie przez
swoją żonę Konstancję z Radziwiłłami, drugim potężnym rodem
litewskim. Założyciel kodeńskiej
linii Sapiehów, Mikołaj, wsławił
się niezwykłym czynem – wywiózł
bez zgody właściciela, z prywatnej
watykańskiej kaplicy, obraz Matki
Boskiej Gregoriańskiej (zwanej de
Guadelupe), by po uzyskaniu papieskiego przebaczenia umieścić
go w ołtarzu ufundowanego przez
siebie kościoła w Kodniu. Jego potomek Jan Fryderyk Sapieha rozpoczął w 1731 r. budowę pałacu przy ul.
Zakroczymskiej.
Projektantem późnobarokowego,
rezydencjonalnego założenia był architekt króla Augusta II – Jan Zygmunt Deybel. Korpus pałacu wybudowano w 1734 r., a dekoracja sztukatorska i wyposażenie wnętrz zostały ukończone w następnym roku.
Rezydencja często nie była zamieszkana, ponieważ jej właściciel swoje funkcje sprawował najczęściej
w Kodniu. W Warszawie pojawiał
się tylko na czas posiedzeń senatu.
Otrzymawszy urząd kanclerza
Wielkiego Księstwa Litewskiego
w 1735 r., Jan Fryderyk Sapieha postanowił dokupić sąsiadującą od
północy działkę i powiększyć swoją
siedzibę. Projektantem rozbudowy
był ponownie Jan Zygmunt Deybel.
Nowa siedziba była gotowa w 1746 r.
Po śmierci kanclerza w 1752 r.
nowym właścicielem pałacu został
jego bratanek Jan Sapieha. Kolejnymi gospodarzami byli: od 1758 r.
Michał Antoni Sapieha wraz ze
swą małżonką Aleksandrą z Czartoryskich, a od 1761 r. Aleksander
Michał Sapieha i Magdalena Agnieszka z Lubomirskich. Ci ostatni
prowadzili w pałacu bogate życie
towarzyskie. Odbywały się tu często bale, schadzki oraz różne przedstawienia, których wykonawcami
byli artyści wraz z gospodarzami
pałacu. Magdalena Agnieszka Sapieha otwarcie romansowała z mło-

Detal architektoniczny wschodniej
elewacji pałacu – piaskowcowa
głowica pilastra

dym stolnikiem wielkim litewskim,
a później królem Stanisławem
Augustem Poniatowskim. Z kolei
Aleksander Sapieha w pamięci potomnych zapisał się jako uczestnik konfederacji targowickiej. Po
śmierci ojca w 1793 r. pałac przejął
Franciszek Sapieha, który częściej
niż w Warszawie bywał w swoich
dobrach dereczyńskich.

stowany obiekt i zakwaterować tam
żołnierzy. Autorem przystosowania
budynków do celów militarnych
był Wilhelm Henryk Minter. Projektant „oczyścił” elewacje pałacu
z rokokowych dekoracji sztukatorskich, przebudował wnętrza oraz
wybrukował dziedziniec. W tak
zmienionym zespole pałacowym
(od tego czasu nazywanym Koszarami Sapieżyńskimi) stacjonowały cztery kompanie 4. pułku piechoty liniowej. Oddział ten (tzw.
Czwartacy) zapisał się w historii
Polski bardzo chlubnie ze względu
na działania prowadzone podczas
powstania listopadowego, co upamiętnia wmurowana w elewację
budynku pamiątkowa tablica. Po
upadku powstania miejsce „Czwartaków” zajęli carscy żołnierze. Od
roku 1931 w Koszarach Sapieżyńskich miał siedzibę oddział Szpitala
Ujazdowskiego.

W czasie II wojny światowej
dawny pałac uległ prawie całkowitemu zniszczeniu. Ostała się jedynie ściana elewacji
frontowej z fragmentami dekoracji
architektonicznej wejścia głównego
(kroksztyny, kliniec, ościerza).

Nieruchomość do wynajęcia

Nowy właściciel majątku nie
przywiązywał dużej wagi do utrzymania w należytym stanie warszawskiej siedziby i traktował pałac jako zwykłą nieruchomość do
wynajęcia. W 1810 r., po wojnach
napoleońskich, opustoszały pałac
pełnił funkcję szpitala wojskowego,
a na jesieni tego roku przekształcono go w koszary wojskowe. W 1818 r.
Sapiehowie odsprzedali nieruchomość wojsku, które postanowiło
wyremontować poważnie zdewa-

Elewacja pałacu od strony ogrodu, z dekoracyjnym wejściem

Lata odbudowy

Wejście do pałacu od strony ogrodu.
Nad nim balkon z ozdobną balustradą,
wsparty na piaskowcowych
kroksztynach

Piaskowcowe putta na dekoracyjnym zwieńczeniu okna wschodniej elewacji
pałacu

W 1951 r. przystąpiono do odbudowy dawnej siedziby Sapiehów.
Rekonstrukcję oparto na szczęśliwie zachowanej oryginalnej dokumentacji rysunkowej wykonanej
przez Jan Zygmunt Deybla. Projektantem odbudowy została Maria
Zachwatowicz, żona znanego konserwatora zabytków Jana Zachwatowicza. Odtworzyła, skutą podczas
wcześniejszej przebudowy, bogatą
dekorację architektoniczną tego
barokowego założenia. Wszystkie
prace kamieniarskie wykonywali
studenci warszawskiej Akademii
Sztuk Pięknych. Modelkami dla kobiecych postaci umieszczonych na
attyce, od strony ul. Zakroczymskiej,
były córki Marii Zachwatowicz –
Krystyna oraz Katarzyna.
Odbudowa zakończyła się w 1955 r.
Dziesięć lat później obiekt wpisany
został do rejestru zabytków. Jego
pierwszymi powojennymi użytkownikami były Szkoła Podstawowa nr
19 i Okręgowy Ośrodek Metodyczny Kuratorium Okręgu Szkolnego
m.st. Warszawy. W 1972 r. w pałacu Sapiehów umieszczona została Specjalna Szkoła Podstawowa
nr 196, następnie, w 1999 r., Przed-

szkole Specjalne nr 343 i Specjalne
Gimnazjum nr 153, przekształcone w 2004 r. w Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy nr 15 dla
Dzieci Słabosłyszących im. Ottona Lipkowskiego. Pogarszający się
stan pałacu sprawił, że placówka ta
przeniesiona została w 2020 r. do
świeżo wyremontowanego budynku przy ul. Twardej, natomiast dawna rodowa siedziba Sapiehów czeka
na decyzję co do dalszych jej losów.
Adam Maruszak
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Czas na daleką podróż
W naszych bibliotekach często słyszymy prośbę: „Czy mogą Państwo coś polecić?”.
W zalewie nowości łatwo się pogubić, a kto zna lepiej posiadany księgozbiór od ludzi,
którzy go tworzą? Postanowiliśmy pomóc w poszukiwaniach dobrej literatury.
Tym razem zapraszamy do rozgrzewającej podróży po dalekich krajach i osadzonych
w ich egzotycznych realiach, a jednak ponadczasowych opowieści. Tym razem książki poleca
Katarzyna Ratajczak z Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 67 przy ul. Browarnej 4.
Bianca Bellová, „Mona”,
Wydawnictwo Afera

stawić czoła śmierci i przetrwać
w brutalnym, męskim świecie?
I kim tak naprawdę jest Adam?

Ananda Devi, „Zielone sari”,
Wydawnictwo w Podwórku

Yoko Tawada,
„Fruwająca dusza”,
Wydawnictwo Karakter

W kraju bez nazwy i współrzędnych geograficznych, choć przywodzącym na myśl różne miejsca
na świecie, trwa absurdalna wojna domowa o czystość religijną
i obyczajową. Państwo pogrąża się
w chaosie i rozkładzie. Niszczeje
pochłaniany przez dżunglę szpital,
w którym jako pielęgniarka pracuje Mona. Rozpada się również
jej rodzina i pozbawione miłości
małżeństwo. Bezrobotny mąż gaśnie w melancholii, a zbuntowany
syn gniewnie milczy. Monie pozostają jedynie skrawki wspomnień
z dzieciństwa, złamanego zniknięciem rodziców. Jednak wszystko zmienia się, gdy pod jej opiekę
trafia ranny żołnierz o imieniu
Adam. Wraz z rodzącym się uczuciem odżywają dawne pragnienia
i tęsknoty. Pewnego dnia w jej głowie kiełkuje szalony plan... Ale czy
kiedykolwiek miałby on szansę powodzenia? Czy można nagle przekreślić całe dotychczasowe życie?
Bezkarnie wyjść poza wszelkie ramy i zasady? Czy nawet tak zdeterminowana kobieta ma szansę

Od kilkuset lat, wciąż na nowo ożywiając pradawną legendę,
młode japońskie kobiety, wiedzione wewnętrznym głosem, opuszczają swoje domy i wędrują samotnie w głąb starego lasu. Tam,
w szkole prowadzonej przez charyzmatyczną mistrzynię Kikyo,
zgłębiają mądrość tajemniczej
Księgi, by móc doznać oświecenia i podążać szlachetną Drogą
Tygrysa. Jedną z uczennic jest odważna i niepokorna, choć nieco
chaotyczna Risui – dziewczyna,
która nie zaznała prawdziwego
cierpienia, dotychczas wsłuchana
jedynie we własne myśli i pragnienia. Na wpół magiczna, na wpół
filozoficzna, nieśpiesznie tocząca
się opowieść brzmi niczym baśń
z krainy tajemniczych, onirycznych znaków i wieloznacznych,
żyjących własnym życiem słów.

Chociaż akcja powieści toczy się
na dalekim Mauritiusie, takie trwające latami dramaty rozgrywają się
w wielu rodzinach, pod każdą szerokością geograficzną. Stary lekarz
na łożu śmierci rozlicza się z życiem, myślą i słowem kreśląc swój
autoportret. Wyłania się z niego
pozbawiony empatii, skupiony na
sobie narcyz, pod warstwą dumy
i pychy skrywający wstyd, frustrację i kompleksy. Winą za swe porażki obarcza kobiety. Matkę, która, umierając, skazała go na biedę
i samotność. Żonę, zamiast pokory
i posłuszeństwa próbującą wnieść
w ich małżeństwo beztroskę i radość życia. Córkę, posądzaną o upokarzające upośledzenie umysłowe,
a w rzeczywistości sparaliżowaną
strachem przed brutalnym ojcem.
I wreszcie wnuczkę, wstrętną jego zdaniem w swej odmienności
i walce o kobiece prawa. Dwie spośród nich niecierpliwie czekają na
ostatnie tchnienie tyrana. A on do
końca nie jest w stanie dostrzec popełnionych błędów, naiwnie wierząc w swą pokrętną, „męską” życiową filozofię.

NOC MUZEÓW

Muzyka,
stroje i film
Noc Muzeów to wydarzenie, które cieszy się dużym
zainteresowaniem warszawiaków. W tym roku
odbędzie się 14 maja. Muzeum Niepodległości
przygotowało z tej okazji liczne atrakcje.

W

siedzibie głównej – Pałacu Przebendowskich/
Radziwiłłów przy al.
„Solidarności” 62 zaczynamy o 19.30
od warsztatów ,,Jak powstaje książka”. O godz. 20.00 odbędzie się koncert pt. „Dawna muzyka w młodym
wykonaniu”, przygotowany przez uczniów Zespołu Państwowych Szkół
Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego, pod opieką artystyczną prof. Stanisława Halata. O godz.
21.00 prawdziwy hit, czyli „Z modą
przez wieki. Opowieść o historycznych strojach polskich od XVIII do
XX wieku” – prezentacja grupy rekonstrukcyjnej ,,Spacery Pań Warszawskich” w wykonaniu Gabrieli Krysińskiej, Wandy Kułakowskiej i Zuzanny
Grudzińskiej.
Bogaty program przygotowały
również oddziały Muzeum Niepodległości. W Muzeum X Pawilonu
Cytadeli Warszawskiej obozowisko
z Powstania Styczniowego zaprezentuje Grupa Historyczna Niepodległość 1863. Pokazane zostaną nowe
eksponaty związane z powstaniem
na wystawie głównej „Więźniowie X
Pawilonu”. W sali kinowej im. Karola
Beyera o godz. 21.00 i 22.00 odbędą
się dwa pokazy nominowanego do
Oscara filmu pt. „Sukienka” w reżyserii Tadeusza Łysiaka. Po projekcji
zaplanowana jest dyskusja z twórcami filmu.
Muzeum Więzienia Pawiak oraz
Mauzoleum Walki i Męczeństwa
co roku przyciągają w Noc Muzeów
tłumy zwiedzających, a to za sprawą świetnie przygotowanych inscenizacji historyczno-artystycznych
w wykonaniu zaprzyjaźnionej grupy
rekonstrukcji historycznej Stowarzyszenia „Pasjonaci Historii Warszawy
1939-1945”. Na dziedzińcach muzeal-

Fot. Muzeum Niepodległości

BIBLIOTEKARZE POLECAJĄ

Noc Muzeów 14/15 maja br.
w Muzeum Niepodległości
potrwa od godz. 19.00 do 1.00.
nych przedstawione zostaną scenki
z życia konspiracyjnego. Dodatkowo
odbędzie się pokaz zabytkowych pojazdów, w tym „budy” – samochodu
wożącego więźniów na przesłuchania na trasie Pawiak – al. Szucha.
Dzięki współpracy z Ministerstwem
Edukacji Narodowej będzie można
zwiedzić wnętrza budynku, w którym w czasie okupacji mieścił się
Urząd Komendanta Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa.
Z okazji Roku Tadeusza Gajcego,
poety z pokolenia Kolumbów, który poprzez swą działalność konspiracyjną był związany z Pawiakiem,
w Muzeum przy ul. Dzielnej zostanie zaprezentowany program historyczno-artystyczny przypominjący
tę ważną postać.
Dorota Panowek
Muzeum Niepodległości
w Warszawie

WYSTAWY

Banknoty warte zobaczenia
Do 16 maja w siedzibie Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego
przy ul. Jezuickiej 6/8 prezentowana jest wystawa, na której można
zobaczyć 188 banknotów z 6 kontynentów i 70 państw.

W

śród eksponatów znalazły się m.in. banknoty
z wizerunkiem królowej
Elżbiety II emitowane na przestrzeni
70 lat jej panowania. Przedpremierowo natomiast został zaprezentowany
„banknot” pamiątkowy o nominale
zero euro z wizerunkiem Natalii Janoszek, polskiej aktorki, ambasadorki
projektu „Kobiety na banknoty”.

Kolekcja pochodzi ze zbiorów Kazimierza Madeja – członka oddziału warszawskiego PTN, historyka
wojskowości.
Lokal przy ul. Jezuickiej 6/8 jest
wykorzystywany na cele kulturalne dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.
JK

Godziny
otwarcia wystawy:
poniedziałek-piątek 9.00-16.00
W innych dniach i godzinach:
ewentualnie po wcześniejszym
umówieniu wizyty,
tel.: 667 371 967, 22 831 39 28,
e-mail: biuro@ptn.pl
Wstęp wolny

„Kobiety na banknotach” – wystawę tę można oglądać w siedzibie
Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego
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WYSTAWY

Z Londynu do Śródmieścia

J

Śródmiejskie kalendarium
kulturalne

Dom Kultury „Śródmieście”, Scena na Solnej 9

Aktor, fotograf, grafik, poeta. Współtworzył okładki płyt takich zespołów jak
The Clash, robił sesje zdjęciowe gwiazdom, m.in. George’owi Michaelowi.
Już 9 maja na specjalne zaproszenie Domu Kultury „Śródmieście” i Akademii
Sztuk Pięknych w Warszawie Janusz Guttner otworzy wystawę swoich prac
w Galerii na Smolnej.
anusz Guttner to twórca
ratem fotograficznym w jednej ręce,
wszechstronny i wszędoa z ołówkiem w drugiej? A guzik.
bylski. Zaczynał w Polsce.
Owszem, na ASP trochę studiowaBył aktorem, w ciągu czterech lat
łem. Największe osiągnięcia? Na
zdążył zagrać w kilku filmach, m.in.
Akademię zdawałem trzy razy. Ależ
główne role w „Niekochanej” Janumi osiągnięcie! Dużo takich! A nie,
sza Nasfetera obok Elżbiety Czynie... Bo ja się za każdym razem dożewskiej i „Wycieczce w nieznane”
stawałem. Tylko potem albo mnie
Jerzego Ziarnika obok Ryszarda Fiwyrzucali, albo rezygnowałem, allipskiego. W teatrach Klasyczbo się zakochiwałem, albo
nym i Rozmaitości wystązmieniałem plany. Co
pił w siedmiu sztukach
za wolność, swoboWystawa
– w ponad 1300 przedda, wiatr we włoczynna
stawieniach. W 1970 r.
sach! No i Akado 10 czerwca br.
demii nie skońprzeniósł się do LonZapraszamy także
dynu. Został tam foczyłem. Dramat.
w NOC MUZEÓW!
tografem i grafikiem.
Ale PWST się zliW latach 80. pracował dla
towała i mnie przyjęła. A tam żartów nie
znanej wytwórni płytowej
było. Od rana do wieczora.
CBS. Tworzył projekty okładek we
Złapali cię za włosy i trzymali. No
współpracy z innym znakomitym
grafikiem Rosławem Szaybo. Razem
i zostałem aktorem. Czy stąd ta
wymyślili pierwszą, kultową, okładwystawa? A skąd mam wiedzieć.
kę punkowego zespołu The Clash.
Logika? Owszem, wszechpotężna,
Wszędzie bywał poetą.
ale cudownie potrafimy ją omijać...
Arcytalent? Ciężka praca? Łut
Trudno na jednej wystawie pokaszczęścia? Jak sam mówi, w dużej
zać całość dorobku artysty działająmierze siła przypadku.
cego na tak różnych polach. OgraDowód? – Wystarczy spojrzeć na
niczyliśmy się – za zgodą Autora
nasze urodzenie – mówi Janusz
– do prezentacji dwóch obszarów
Guttner. – Przecież rządzi nami Bóg
jego twórczości: grafiki i fotografii.
Przypadek. Właśnie zamierzamy
Prezentowane prace graficzne
przedstawić wystawę moich fotonaszego gościa pozwoliliśmy sobie
grafii i okładek do płyt gramofonoskonfrontować z projektami artywych. Bo co, bo urodziłem się z apastów młodego pokolenia. Pokażemy

WYSTAWY

v 7 maja (sobota) godz. 16.00
SPEKTAKL DLA DZIECI Z UKRAINY
Ukraiński dziecięcy teatr Happy Boom „Zło dobrem zwyciężaj” ,
przedstawienie teatralne w formie zabawy dla dzieci od 3 do 10 lat, bezpłatne
wejściówki do odebrania w kawiarni DKŚ

v 8 maja (niedziela) godz. 11.00

okładki płyt autorstwa studentów
Wydziału Grafiki warszawskiej ASP
wykonane pod opieką profesorów:
Krzysztofa Jabłonowskiego,
Mariusza Filipowicza, Marcina
Władyki oraz Ryszarda Kajzera.
W ten sposób nasza wystawa
pozwoli objąć jednym spojrzeniem
przeszłość i przyszłość grafiki
użytkowej.
Druga część ekspozycji to fotografie. Guttner pracował jako fotograf dla agencji reklamowych, co
pozwoliło mu podróżować po całym świecie i dało okazję do spotkań z prawdziwymi osobistościami,
ludźmi ważnymi dla kultury i polityki. Świadectwem tych spotkań
są prezentowane na wystawie portrety Michaela Caine’a, Wojciecha
Pszoniaka, Petera Ustinova czy króla Jordanii Husseina.
Spotkanie poprowadzi kuratorka Galerii na Smolnej – Agnieszka Dołęga. Opiekę kuratorską nad
wystawą pełni Zuzanna Lipińska.
Iza Lenkiewicz
Dom Kultury „Śródmieście”

PORANEK FAMILIJNY
Grupa O! Teatr „Jak pasterz Józef Egipt uratował”,
spektakl dla dzieci od lat 3, bilety: 15 zł

v 8 maja (niedziela) godz. 17.00
ALL ABOUT ME
Myroniuk Twins (Ukraina), recital, bilety: 10 zł

v 9 maja (poniedziałek) godz.11.00
PROGRAM SENIOR – KULTUROMANIA
Teatr Pora na Seniora „Tak, skarbie”,
spektakl na podstawie tekstów Stefanii Grodzieńskiej, bilety: 10 zł

v 9 maja (poniedziałek) godz. 18.00
„Śródmieście życia”
wernisaż wystawy fotografii i okładek płyt Janusza Guttnera, wstęp wolny

v 11 maja (środa) godz. 17.00
AKADEMIA KRAJOZNAWCÓW
Oddział Międzyuczelniany PTTK,
„O Kurpiach – nie tylko po kurpiowsku”, prelekcja i prezentacja multimedialna:
Łucja Samorajczyk oraz Małgorzata Makowska, wstęp wolny

v 14 maja (sobota) godz. 19.00-24.00
NOC MUZEÓW
„Śródmieście życia”, wystawa twórczości Janusza Guttnera
Jazz Combo Volta godz. 20.00
„Strangers In The Night”, koncert, wstęp wolny

v 15 maja (niedziela) godz. 11.00
PORANEK FAMILIJNY
Teatr Tak „Bajka do zjedzenia”,
spektakl z elementami jęz. angielskiego dla dzieci od lat 3, bilety: 15 zł

v 15 maja (niedziela) godz. 17.00
HALO, CZY MNIE SŁYCHAĆ?
„Co byś zrobiła, gdybyś się nie bała?”, spektakl, bilety: 10 zł

v 16 maja (poniedziałek) godz. 11.00

Dom Kultury „Śródmieście”
Galeria na Smolnej
poniedziałek 9 maja br.
godzina 18.00

PROGRAM SENIOR – KULTUROMANIA
Ewa Sikocińska-Gacka „Wróć do Sorrento”,
koncert pieśni i piosenek włoskich, bilety: 10 zł

v 16 maja (poniedziałek) godz. 19.00
20 LAT DKŚ – RETROSPEKTYWA
„Przeczytaj to jeszcze raz”, rozmowa Anny Dziewit-Meller i Justyny Sobolewskiej
o literaturze ostatnich 20 lat, wstęp wolny

Żydowska kultura
kulinarna w muzeum

v 21 maja (sobota) godz. 19.00
Euforyści „Miłośnie, lirycznie, erotycznie”,
koncert, bilety: 35 zł i 15 zł – seniorzy

v 22 maja (niedziela) godz. 11.00
PORANEK FAMILIJNY
Teatr Pacuś „Czarodziejskie okulary”, spektakl dla dzieci od lat 3, bilety: 15 zł

Czy z talerza można wyczytać, kim jesteśmy, skąd pochodzimy, kim byli nasi
przodkowie i jaki jest nasz styl życia? Podobno tak. Udowadniają to autorzy
najnowszej wystawy w Muzeum Historii Żydów Polskich „Polin”, którzy przybliżają
nam żydowską kulturę, pokazując charakterystyczne potrawy, ich sposób
przyrządzania, pochodzenie i znaczenie.

v 22 maja (niedziela) godz. 17.00

ultura kulinarna jest bardzo istotnym elementem
żydowskiej tożsamości:
umacnia poczucie przynależności
do wspólnoty, a jednocześnie stanowi
wyznacznik odrębności. Kształtowała
się na przestrzeni tysiącleci w różnych szerokościach geograficznych
i dlatego jest dziś bardzo różnorodna.
Opowieść o żydowskim jedzeniu jest
więc zarazem opowieścią o żydowskiej religii, kulturze i historii.
Na wystawie prezentowana jest
różnorodność tradycji i dań żyjących
przez stulecia w diasporze Żydów.
Zwiedzający dowiedzą się tego, jak

v 25 maja (środa) godz. 17.00

K

dzięki migracjom rozpowszechniali
oni potrawy czy produkty – począwszy od średniowiecza aż po wielkie
fale emigracji w XIX oraz XX w.
Ekspozycja pokazuje nam religijny fundament spajający żydowską
kuchnię, zasady koszerności zwią-

20 LAT DKŚ – REKONESANS
maKOmaBIEmaTa, spektakl taneczny, bilety: 10 zł

v 23 maja (poniedziałek) godz. 11.00
PROGRAM SENIOR – KULTUROMANIA
Zespół Przebudzenie „Z tańcem i muzyką przez świat”,
spektakl taneczny, bilety: 10 zł

zane z przygotowaniem posiłków
oraz współczesne łamanie tradycji
i odkrywanie na nowo kulinarnych
korzeni.
Organizatorzy, zapraszając na wystawę, zachęcają do wspólnego poszukiwania odpowiedzi na pytanie:
czym jest żydowska kuchnia? Odkrywają, co łączy placki ziemniaczane
z latkesami i gołąbki z holiszkami, jaki związek ma czulent z adafiną i dlaczego nowojorczycy uważają ogórki
kiszone i barszcz za dania żydowskie.
Wystawę w Muzeum „Polin” można oglądać od 12 grudnia br.
JK

AKADEMIA KRAJOZNAWCÓW
PTTK przedstawia: „Promem do Helsinek i Tallina”,
prelekcja i prezentacja multimedialna: dr Mieczysław Żochowski –
historyk, przewodnik i krajoznawca, wstęp wolny

v 28 maja (sobota) godz. 19.00
Fundacja Animea „Księga matek”
spektakl, wstęp wolny

v 29 maja (niedziela) godz. 11.00
PORANEK FAMILIJNY
Opera w Kufrze „Misio w krainie czarodziejskiego fletu” – W.A. Mozart,
spektakl dla dzieci od lat 3, bilety: 15 zł

v 30 maja (poniedziałek) godz. 11.00
PROGRAM SENIOR – KULTUROMANIA
Michał Burzyński „W sentymentalnym nastroju”,
fortepianowy koncert jazzowy, bilety: 10 zł
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