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Puchar Europy Mistrzów Klu-
bowych (dawny odpowiednik 
rozgrywek Ligi Mistrzów), Pu-
char Miast Targowych, Puchar 
UEFA? To było dawno i nie-
prawda. Bycie w czołówce pił-
karskiej mapy w Polsce? To 
również historia. Zostało dno, 
mielizna i wodorosty, porów-
nując z tym co było jeszcze za 
czasów PRL-u...

 Warszawa jest uboga pod 
względem futbolu. Powinna 
ona brać przykład z Londy-
nu, gdzie swoją siedzibę ma ¼ 
klubów Premier League. Polska 
Ekstraklasa z kolei liczy tylko 
jedną stołeczną ekipę – Legię. 
A gdzie Polonia, wspomniana 
Gwardia, Hutnik? Może cho-
ciaż przedmieścia dadzą znać 
o sobie? Znicz Pruszków, Do-
lcan Ząbki, Legionovia... Jak 
się nie ma, co się lubi, to się 
lubi, co się ma.

Za komuny było lepiej...
Nawet za tej wspomnianej Pol-
skiej Rzeczpospolitej Ludowej, 
Gwardia funkcjonowała skrom-
nie, ale niejednokrotnie uzyski-
wała przepustkę do Europy. 
Tak jak Legia była znana jako 
klub wojskowy (do tej pory nie-
jednokrotni mówią o niej „Woj-
skowi”), tak Gwardia była z ko-
lei klubem pod egidą milicji. 

Teraz nawet trudno określić, 
czy jest pod czyjąkolwiek opie-
ką. Strona internetowa wyglą-
da biednie, trudno znaleźć na 
niej cokolwiek o historii tego 
klubu z niemałymi przecież 
tradycjami. Jakby bracia Klicz-
ko, którzy w latach 1995-96 
trenowali w sekcji bokserskiej 
Gwardii Warszawa, zobaczyli 
witrynę, to zapłakaliby, mimo 
że to twardzi faceci z krwi i ko-
ści. Wygląda ona... prosto, ale 
w negatywnym sensie. Tak jak-
by była to B-klasowa ekipa od-
bywająca treningi na kartofli-

CO Z TYMI GWARDZISTAMI?
GWARDIA WARSZAWA – WIELOSEKCYJNY KLUB SPORTOWY 
ZAŁOŻONY W 1948 ROKU. OD TAMTYCH LAT PRZY  
UL. RACŁAWICKIEJ TRENOWAŁO MNÓSTWO ZAWODNIKÓW, 
KTÓRZY Z SUKCESAMI REPREZENTOWALI NASZ KRAJ.

skach i zarządem urzędującym 
w remizie. To nie przystoi dru-
żynie z taką historią.

Nawet stadion lata świetno-
ści ma dawno za sobą. Obiekt 
straszy zardzewiałym ogro-
dzeniem i zdewastowanymi 
trybunami – niestety. Oczywi-
ście mogło być gorzej, pocie-
szając się na siłę.

Jerzy Kulej – kolejny bokser 
„Harpagonów”, jak nazywani 
byli zawodnicy Gwardii, może 
się w grobie przewracać. A na 
ringu nie było łatwo go prze-
wrócić, był to dwukrotny zło-
ty medalista olimpijski, a także 
Mistrzostw Europy, które z ko-
lei okrasił dodatkowo jednym 
srebrem. 

Porażki z Milanem nie są 
wstydem. Gorzej jeśli przegry-
wa się z Milanem... Milanówek. 
I to rezerwami tego klubu. Ad-
ministrator strony facebooko-
wej Gwardii miał rację, stwier-
dzając: „Jeżeli chcemy wyjść 
z tych czeluści futbolowych 
takie mecze, z takimi drużyna-
mi musimy wygrywać”. Nic do-
dać nic ująć, potrafiliście prze-
cież kiedyś mierzyć się z takim 
Feyenoordem Rotterdam, czy 
też Ferencvarosem Budapeszt 
(kiedyś Węgrzy mieli piłkę na 
bardzo dobrym poziomie). 

Na przełomie trzech dekad 
klub kilkukrotnie reprezentował 
nasz kraj poza jego granicami.  
W tym czasie przez jego szere-
gi przetoczyli się tacy zawod-
nicy jak: złoci medaliści Igrzysk 
Olimpijskich z Monachium – Je-
rzy Kraska i Ryszard Szym-
czak; Władysław Żmuda, Stani-
sław Terlecki czy Dariusz Dzie-
kanowski. Mało tego... mecze 
rozgrywane z ich udziałem nie-
rzadko gromadziły kilkadzie-
siąt tysięcy kibiców na trybu-
nach oraz kilka milionów przed 
telewizorami. 

Dobrze czytacie... kilkadzie-
siąt tysięcy kibiców. Dzisiaj 
trudno ustrzec taką ilość łącz-
nie przez CAŁĄ kolejkę me-
czów ekstraklasy. 

Ekstraklasa to nie rurki  
z kremem
Lokalni rywale – Legia i Polo-
nia, z którymi Gwardia podej-
mowała swego czasu równą 
walkę. Historia niczym z ame-
rykańskiego filmu, niestety 
bez szczęśliwego zakończe-
nia. Dzięki komuś takiemu jak 
ja, klub ten może choć na chwi-
lę uniknąć zapomnienia, jednak 
dobrze by było gdyby znalazł 
się ktoś, kto mógłby wspomóc 
klub. Niestety, nawet dewelo-

perski potentat Józef Wojcie-
chowski (właściciel firmy J.W. 
Construction), przekonał się 
że finansowanie ekstraklaso-
wego klubu to nie rurki z kre-
mem. „Czarne Koszule” swe-
go czasu otrzymały od niego 
potężny zastrzyk finansowy 
( jak na nasze warunki – oczy-
wiście), a obecnie sami cienko 
przędą, choć oczywiście nie aż 
tak źle jak obecnie wygląda to 
przy Racławickiej. 

Ambicja góry przenosi, jed-
nak wydaje się że to obecnie za 
mało. Potrzebne są też finanse 
na przyzwoitym poziomie. Nie-
stety, jakiekolwiek próby odbi-
cia się od dna, będą teraz wy-
glądały niczym reanimacja tru-
pa. Coś w stylu dowcipu z serii 
czarnego humoru, gdzie jeden 
z wędkarzy podczas upalnego 
dnia nad wodą reanimuje to-
pielca, lecz ten zamiast nart 
wodnych ma na stopach łyżwy. 

Ale obym się mylił i w swoim 
niesłychanym czasem optymi-
zmie, ujrzał Gwardię Warsza-
wa nawiązującą do dawnych 
czasów, a może nawet ulep-
szoną... nieważne czy za dzie-
sięć, czy pięćdziesiąt lat. Sto-
licy coś się należy.



Dominika Dąbrowska
Uczę się w warszaw-
skim VIII LO im. Włady-
sława IV. Interesuję się 
historią i językiem an-
gielskim. Gram w teni-
sa ziemnego. Proponu-
ję miejsca do odkrycia 
na Białołęce. 

Karolina Jakubiak 
Chodzę do pierwszej 
klasy jednego z moko-
towskich LO. Do mo-
ich pasji należą harcer-
stwo, historia II wojny 
światowej i Powstania 
Warszawskiego, moja 
kochana Warszawa i pi-
sanie opowiadań. 

Justyna Kotowska, 
Jestem uczennicą LO 
im. Stefana Żeromskie-
go. Interesuję się mu-
zyką. Wybrałam temat 
warszawskich murali, 
ponieważ uważam, że 
są ciekawym elemen-
tem nadającym charak-
ter naszemu miastu.

Wiktoria Kowalewska
II klasa XL LO im. Ste-
fana Żeromskiego. In-
te re s uj ę  s i ę  f i lm e m 
i lubię rysować. Piszę 
o r uch omych obiek-
tach Warszawy, o któ-
rych wiele osób nigdy 
nie słyszało.

Karolina Matalińska
Jestem uczennnicą LVIII 
LO im. Krzysztofa Kami-
la Baczyńskiego w klasie 
dziennikarsko-medial-
nej i z dziennikarstwem 
wiążę swoją przyszłość. 
Wybrałam temat Powi-
śle, ponieważ tu znajdu-
je się moja szkoła.

Anna Miłachowska
Jestem uczennicą VIII 
LO im. Władysława IV. 
Największymi miłościami 
są pisanie scenariuszy 
oraz tworzenie filmów. 
Uważam, że w porówna-
niu z innymi europejskimi 
stolicami Warszawa jest 
mało kolorowa. 

Agata Młynarczyk
Uczennica XXII LO im. 
Jos é Mar t í .  Z awsze 
uśmiechnięta i optymi-
stycznie nastawiona do 
życia. Redaktor Naczel-
na „José Times”, dzienni-
karka magazynu „W ogó-
le”. Uwielbia podróżować. 
Lubi dziennikarstwo, 
śpiew, bilard indyjski.

Dominik Owczarek 
Student Collegium Ci-
vitas. Redaktor dzia-
łu sportowego gazety 
„W ogóle”, autor serii fe-
lietonów na portalu „Me-
dia i Młodzież” i bloga 
kulturalnego. Miłośnik 
piłki nożnej i książek.

Olga Swaryczewska
Uczennica XL LO im. 
Stefana Żeromskiego 
w Warszawie. Intere-
suję się fotografią oraz 
dziennikarstwem sporto-
wym. Mój artykuł traktu-
je o Kościele Kamedułów 
na warszawskich Biela-
nach, gdzie mieszkam.

Paweł Turski 
Jestem uczniem VIII LO 
im. Władysława IV. Moją 
pasją jest odkrywanie 
nowych obszarów, któ-
re nie zostały jeszcze 
zgłębione. Interesuję 
się również komunika-
cją miejską.
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Białołęce? Dom kultury 
proponuje różnorodne za-
jęcia dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych, wystawia wła-
sne przedstawienia, dzia-
ła w nim nowoczesne kino, 
organizowane są koncer-
ty. Białołęka jest również 
doskonałym miejscem do 
uprawiania sportów. Na jej 
terenie zbudowano wiele 
ścieżek i tras dla rowerów 
o łącznej długości prawie 
40 km. Można też pływać 
na kajakach i jeździć na ro-
werach wodnych po Kana-
le Żerańskim, grać w teni-
sa, pływać, w zimę chodzić 
na łyżwy. Działa tu też kil-
ka klubów fitness, szkół 
tańca, a wiele atrakcji pro-
ponuje Białołęcki Ośrodek 
Sportu. Zmęczeni trenin-
gami białołęczanie mogą 
wspólnie z przyjaciółmi 
odprężyć się w kawiaren-
kach, zjeść w dobrych re-
stauracjach. Ole! Cafe ser-
wuje hiszpańskie dania np. 
tapas i wina. Wieczora-
mi na Białołęce działa tyl-
ko jeden prawdziwy klub – 
Aloha. Przychodzą do nie-
go nie tylko nastolatkowie 
i młodzi dorośli, ale też ro-
dziny z dziećmi. Pełnolet-
nich powinien zaintereso-
wać fakt, iż bar serwuje 
podobno najlepsze drinki 
w mieście. Pub pasjonu-
je się egzotycznymi dania-
mi, cały jego wystrój inspi-
ruje się Karaibami. Warto 
go odwiedzić chociażby po 
to, żeby obejrzeć jego wy-
spiarskie wnętrze. Jak wi-
dać Białołęka staje się co-
raz bardziej nowoczesnym 
miejscem. Do 2017 r. na jej 
terenie wybudowana zo-
stanie Galeria Północna – 
pierwsze centrum handlo-
we w północno- wschod-
niej części Warszawy.

Białołęka to dzielnica, 
której nie odwiedzają tury-
ści przyjeżdżający do War-
szawy. Patrząc na to, jak 
wiele oferuje swoim miesz-
kańcom i przybyszom jest 
to dość smutne. Ma ogrom-
ny potencjał i szybko się 
rozwija. Jest to więc wspa-
niały moment, aby promo-
wać jej zalety i pokazywać 
ciekawe miejsca. 

Karolina Matalińska

Kilka dni temu wybrałam się 
na spacer po Powiślu. Z tego 
co mi było wiadomo, co wy-
czytałam na forach interneto-
wych, to obszar ubóstwa, nę-
dzy i wszelkich chorób. Można 
się więc domyślać, że niezbyt 
chętnie zdecydowałam się na 
zwiedzanie, ale lekko scep-
tycznie nastawiona, wyruszy-
łam w moją małą podróż.

Postanowiłam zacząć moją 
wycieczkę od brzegu Wisły 
i iść ku Centrum. Wszędzie 
były piękne, nowoczesne bu-
dynki, ale już po chwili space-
ru zobaczyłam coś dziwnego. 
Zbliżyłam się do owego obiek-
tu, a moim oczom ukazały się 
pr ysznice. Zaczę łam szu-
kać tabliczki z wyjaśnienia-
mi. I znalazłam. Natrafiłam na 
jedną z instalacji w Parku Od-
krywców, należącym do Cen-
trum Nauki Kopernik. Moje 
skojarzenie z prysznicami wy-
dało mi się w tym momencie 
bardzo śmieszne. 

S p a c e r u j ę  d a l e j  r ó ż n y -
mi uliczkami Powiśla i nagle 
boom.

Obraz się zmienia
Nie ma już pięknych i nowocze-
snych budynków, utopijnych 
szklanych domów. Są domy 
jak z czasu PRL-u, stare, za-
niedbane i bez wyrazu. Tak jak 
myślałam – im głębiej wchodzi-
łam na teren Powiśla, tym czę-
ściej spotykałam takie budyn-
ki. I nie było to łagodne przej-
ście, lecz wyrosły one niczym 
grzyby po deszczu. Zatrzymu-
ję się przy jednym z nich, by 
przyjrzeć mu się dokładniej. 
Czerwona cegła, drewniane 
okna, balkony, na które nawet 
nie da się wyjść. „Ciekawe czy 
ktoś tu jeszcze mieszka?” – za-
daje sobie to pytanie kilka razy, 
spoglądając na budynek. Nagle 
z bramy wychodzi jakiś starszy 

POWIŚLE OKIEM 
OBSERWATORA
NIEDOCENIANA DZIELNICA, UWAŻANA ZA „GORSZY 
ŚWIAT”. CZY NAPRAWDĘ ZASŁUŻYŁA NA TAKĄ OPINIĘ?

mężczyzna. Mimo że mnie nie 
zna, uśmiecha się i życzy mi 
miłego dnia. Inna osoba, kobie-
ta koło czterdziestki, wchodzi 
do jednego z małych sklepików 
ulokowanych w owym budyn-
ku. Podczas zakupów rozma-
wia z ekspedientką o codzien-
nych sprawach, tak jakby były 
przyjaciółkami od wielu lat. 
Każdy każdemu mówi „dzień 
dobry”. To wszystko razem da-
wało wrażenie, jakby czas się 
tu zatrzymał, czułam jakby 
były lata 60. czy 70., a nie rok 
2015.

Nagle od zachodu zawiał 
wiatr. Chłodny podmuch mnie 
otrzeźwił, wybudził z rozmy-
ślań. Spojrzałam na zegarek. 
Stałam i patrzyłam na ów bu-
dynek dobre 20 minut. „Czas 
się zbierać do domu” – pomy-
ślałam. Jednak wiatr przyniósł 
nie tylko chłód, lecz również ...

Zapach kawy
Roznosił się po całej okolicy. 
Postanowiłam iść w kierunku, 
z którego napływał aromat. 
I tak trafiłam do małej, naroż-
nej kawiarni, której napis nad 
drzwiami wejściowymi głosił: 
„Czuły Barbarzyńca”.

Wchodz ąc do „Czułego” 
pierwsze co zauważyłam to 
mnóstwo książek, co nie jest 
dość często spotykane w ka-
wiarniach. Po środku sali była 
huśtawka, a za nią lada. Pod-
chodzę do uśmiechającej się 
do mnie ekspedientki. Pro-
szę o espresso, dostaję je po 
chwili, biorę też pierwszą lep-
szą książkę z półki. Siadam 
na huśtawce. I tak mija czas, 
spoglądam po chwili na zega-
rek, a okazuje się, że nie minę-
ła jednak chwila, a dwie godzi-
ny. „Czuły Barbarzyńca” po-
trafi pochłonąć człowieka na 
dobre, mogłabym tu siedzieć 
i siedzieć. Z żalem rozstaje się 
z tym miejscem, gdyż robi się 
już ciemno, lecz wiem, że za-
witam tu jeszcze nie jeden raz.

Powiśle po zmroku jest jesz-
cze piękniejsze niż za dnia. 
Zapalone latarnie dodają tej 
dzielnicy klimatu. Historia mie-
sza się z przyszłością. Cze-
kam na pociąg do domu i gdy 
nadjeżdża, rozstaję się z my-
ślami o Powiślu, zostaje mi tyl-
ko jedna: że nie warto ufać 
powszechnej opinii, należy 
wszystko sprawdzić na wła-
sne oczy.



DZIEŃ DOBRY WARSZAWO!
Agata Młynarczyk

Jak by tu zacząć dzień? Raczej 
sztampowo, ale sympatycz-
nie – kubek kawy. Warszawie 
nie brakuje urokliwych kawiar-
ni na każdą porę dnia. Wake-
Cup, Telimena, czy też Czuły 
Barbarzyńca... zazwyczaj za-
padasz się w wygodnym fote-
lu, pijąc ulubione cappuccino, 
espresso lub latte i zastana-
wiasz się, skąd wziąć energię 
na cały dzień. Odpowiedź za-
warta jest w filiżance...

***

I znów spóźnienie. Choć tym 
razem tramwaj przyjechał 
punktualnie. Szkoda tylko, że 
na zewnątrz 0°C, a w tram-
waju o dziwo jeszcze zimniej. 
Wertując notatki z historii, 
mam okazję również poobser-
wować ludzi. 

Wiele możemy się nauczyć 
od pasażerów. I nie mówię tyl-
ko o powstrzymaniu się od gło-
śnych rozmów przez komórkę. 
Możemy też wywnioskować, że 
szacunek i życzliwość popłaca 
– ustępowanie miejsca kobie-
tom w ciąży, starszym ludziom, 
czy komuś kto ma ze sobą po 
prostu mnóstwo bagażu, albo 
takie drobnostki, jak choćby 
skasowanie za kogoś biletu. 
O ile samo spełnienie dobrego 
uczynku sprawia, że czujesz 
się lepiej na duchu.

O cz y wiś cie  n ie  b ra k uje  
zachowań pozbawionych tych 
szlachetnych cech, ale... zo-
stawmy już komunikację miej-
ską i panią, która właśnie ta-
rasuje mi wyjście z tramwaju, 
unicestwiając tym samym mój 
plan wbiegnięcia na pierwszą 
lekcję tuż przed dzwonkiem. 

***

Koniec lekcji oznacza początek 
dalszej podróży. Jest tyle moż-
liwości, a ja tym razem wybie-
ram... bibliotekę. Biblioteka 
Narodowa, Biblioteka na Ko-
szykowej, Biblioteka Uniwersy-
tecka – każda inna, ale wszyst-
kie mają swoją niepowtarzal-
ną atmosferę. Na Koszykowej 

bardzo nowocześnie i oryginal-
nie. W Narodowej wszechogar-
niająca cisza i spokój. W BUW-
-ie można z kolei poczytać we 
wspaniałej atmosferze zieleni.

No właśnie, ogrody, par-
ki, laski skwerki. To chyba mój 
ulubiony aspekt Warszawy.  
Urokliwa ławeczka nad sta-
wem, ukryta pod gałązkami 
wierzby płaczącej, z pewno-
ścią była świadkiem niejednej 
romantycznej historii. Żwirowe 
alejki, kolorowe klomby kwia-
tów, stare latarnie... no to jest 
po prostu piękne w swej prosto-
cie! Osobiście polecam Ogród 
Botaniczny! Zakochałam się 
w nim podczas tegorocznej 
Nocy Muzeów. Główną atrak-
cją były wtedy rozświetlone, 
gadające drzewa. Tak, wiem, 
że brzmi to jak początki schizo-
frenii, albo relacja z planu filmu 
fantasy, ale... żeby powiedzieć 
o wspaniałości tamtego dnia, 
musiałabym chyba napisać od-
dzielny artykuł.

***

W Warszawie aż roi się od nie-
typowych miejsc. Dajmy na to 
taki Kościół Dzieciątka Jezus 
na Żoliborzu. Można by powie-
dzieć kościół w domu. No może 
nie dosłownie, ale tak to wyglą-
da. Na pierwszy rzut oka nie-
zbyt duża, przeciętna kamie-
niczka, a w środku – kościół. 
Możemy się poczuć tu trochę 
jak bohaterowie „Harrego Pot-
tera”, bo mimo tego, że wcho-
dzimy do pozornie niewielkiego 
budynku, okazuje się, że jego 
wnętrze, wcale takie małe nie 
jest. Ba, powiedziałabym na-
wet, że jest całkiem spory!

Innym przykładem nietypo-
wego miejsca jest... skocznia 
narciarska. Tak. Skocznia nar-
ciarska. Tak. W stolicy. Znaj-
duje się na Mokotowie przy 
ul. Czerniowieckiej. Przez 30 

lat służyła głównie jako letni 
obiekt treningowy. Po częścio-
wym rozmontowaniu skoczni, 
pod jej wieżą znajdowała się 
giełda narciarska. Teraz jest 
tam już tylko skatepark. Cóż... 
można powiedzieć, że dwie de-
ski zamieniono na jedną.

***
 
Ludzie otaczają Cię wszędzie – 
na ulicy, w autobusie, w szkole, 
w kawiarni. Tłum ten funkcjo-
nuje dobrze, tylko jeśli współ-
pracuje (albo chociaż nie utrud-
nia sobie wzajemnie życia). 
Najlepszym dowodem na to, 
jak wiele można razem zdzia-
łać i jak ogromne może mieć to 
znaczenie, jest rocznica wybu-
chu Powstania Warszawskie-
go. Na YouTubie można zna-
leźć krótki film pod tytułem: 
„There is a city that stops for 
one minute every year”. Sądzę, 
że wywiera on kolosalne wra-
żenie, nie tylko na nas, osób 
mieszkających tu i związanych 
z tymi wydarzeniami emo-
cjonalnie. Pierwszego sierp-

nia ustają wszelkie podziały 
i nawet największe skrajno-
ści potrafią się zjednoczyć ku 
wspólnemu celowi – uczczenia 
minutą ciszy warszawskich po-
wstańców.

***

Zaczyna robić się zimno, zmrok 
zapada już popołudniu... naj-
wyższy czas wybrać się na 
Starówkę! Nic oryginalnego, 
ale to moje ulubione miejsce 
w Warszawie. Szczególnie te-
raz, gdy zbliżają się święta 
Bożego Narodzenia i wszyst-
ko jest tak pięknie oświetlo-
ne. Można by tak krążyć godzi-
nami, ale cóż, o tej porze roku 
chłód nie pozwala na wiele. 
Czas zacząć nosić rękawiczki...

Ta niesamowita atmosfera 
Warszawy. Wciąż nieodkry-
ta, nieznana, nieodgadniona. 
Przy dźwiękach „Firefiles” ze-
społu Owl City i światełkach 
kolorowych lampek, wsiadam 
do ostatniego autobusu. Jutro 
wrócę znów.

I I TO JUŻ O GODZINIE 5:30... ZACZYNAMY 
KOLEJNY DZIEŃ Z „SAY HELLO” ZESPOŁU 
THE SOL. ZAJMUJĘ MIEJSCE NA SAMYM 
KOŃCU, ZUPEŁNIE PUSTEGO AUTOBUSU. 

Dominika Dąbrowska

Jak w każdym stereotypie i tu 
zamknięto trochę prawdy jed-
nakże na tle reszty dzielnic 
miasta Białołęka zaznacza się 
jako szybko rozwijający się, 
nowoczesny obszar z dużą 
ilością zielonych i spokojnych 
miejsc.

Trochę historii
Dzielnica ta ma za sobą inte-
resującą historię. Istnieje od 
1425 r. Niegdyś była wsią 
szlachecką rodziny Goł yń-
skich. Na początku XVII w. jej 
właścicielem był biskup cheł-
miński Wawrzyniec Gembic-
ki. W połowie XVII w. należała 
do samego króla Jana Kazimie-
rza, który następnie podaro-
wał tę część swoich ziem je-
zuitom. Ważnym momentem 
w przeszłości Białołęki okazał 
się okres potopu szwedzkie-
go. W 1656 r. została spalo-
na w czasie trzydniowej bitwy 
o Warszawę. Kolejna bitwa na 
terenie Białołęki miała miej-
sce podczas powstania listo-
padowego. W XIX w. Białołęka 
wchodziła w skład gminy Bród-
no, a w 1951 r. przyłączono ją 
do Warszawy. Dzielnicą jest od 
2002 r. Na jej terenie znajduje 
się wiele ciekawych zabytków. 
Jest nim np. kościół św. Micha-
ła Archanioła. Ufundowała go 
królowa Bona w 1534 r., co 
uczyniło go jednym z najstar-
szych kościołów w Warsza-
wie. Na Tarchominie Kościel-
nym znajduje się kolejny za-
bytkowy kościół – św. Jakuba. 
Świątynia powstała w XVI w, 
a na jej ścianach widnieją wy-

DZIELNICA, KTÓREJ NIE ZNAMY
BIAŁOŁĘKA STANOWI GRANICĘ 
MIĘDZY WSIAMI A „PRAWDZIWĄ” 
STOLICĄ, TO JEJ SWOISTY 
PRZEDSIONEK O PIĘKNEJ 
NAZWIE. WYDAJE SIĘ BYĆ 
SKUPISKIEM TANICH BLOKÓW, 
MIEJSCEM, Z KTÓREGO 
WSZĘDZIE DALEKO. 

skrobane napi-
sy pochodzą -
c e  z  t a m te g o 
stulecia. Trud-
n o  u w i e r z y ć , 
że wypisywanie 
swoich in icja-
łów, dat na ścia-
nach budynków 
było popularne 
już wtedy. Kolej-
ną ciekawostką jest to, że zo-
stał wybudowany w stylu nad-
wiślańskiego gotyku. Resz-
ta przedstawicieli tego stylu 
w Warszawie nie zachowała 
się do dziś w tak dobrym sta-
nie jak ten. Obok świątyni znaj-
duje się Pałac Mostowskich – 
zabytek pochodzący z prze-
łomu XVIII i XIX w. Należą do 
niego tradycyjny drewniany 
dworek, pałacowa oficyna, 
budynek gospodarczy i park. 
Obecnie mieści się tam Wyż-
sze Seminarium Duchowne 
Diecezji Warszawsko-Praskiej. 
Cały kompleks można zwie-
dzać w każdą pierwszą sobo-
tę miesiąca.

Białołęka na zielono
Mało kto wie, jak piękne i bo-
gate pod względem przyrodni-
czym może okazać się koryto 
Wisły – prawie nieuregulowa-
nej rzeki tworzącej piaszczy-
ste łachy, wyspy, zakola i sta-
rorzecza. Na terenie Białołęki 
znajduje się mało znany a nie-
zwykle interesujący rezerwat 
ornitologiczny Ławice Kiełpiń-
skie. Jest prawdziwym pta-
sim rajem. Chroni siedliska kil-
ku gatunków ptaków wodnych 
np. mew, rybitw, brodźca pi-
skliwego, tracza nurogęsia, 

zimorodka 
i innych. W rezerwacie pod-
czas swoich wędrówek za-
trzymują się też na jakiś czas 
kormorany, czaple, kaczki, bie-
liki i łabędzie. Można więc po-
dziwiać tu całe stada ptaków. 
W skład Ławic wchodzi sied-
miokilometrowy odcinek lasu 
łęgowego. To naprawdę nie-
samowite miejsce. Małe tra-
wiaste polany otoczone są 
przez dzikie zarośla. Dostoj-
ności i tajemniczego charak-
teru rezerwatowi dodają sta-
re często spróchniałe drzewa. 
Oprócz ptaków mieszkańca-
mi rezerwatu jest także wiele 
płazów i ryb. Wędkarze łowią 
tu sumy, okonie, liny i leszcze. 
W lecie pojawiają się zaskroń-
ce oraz ropuchy i traszki. Inte-
resującymi bywalcami Ławic 
Kiełpińskich są również ssa-
ki. Na terenie rezerwatu moż-
na natknąć się na tamy i ob-
gryzione kłody drzew będące 
śladami obecności bobrów. Ich 
sąsiadami są wydry, ryjówki 
i łasice. Od czasu do czasu re-
zerwat odwiedzają dziki i sar-
ny. Te spore zwierzęta nieraz 
wychodzą na białołęckie ulice 
stwarzając różne niebezpiecz-
ne sytuacje. Rezerwat Ławice 
Kiełpińskie jest wspaniałym 
miejscem do odwiedzenia dla 

osób, które chcą od-
począć od miasta nie 
opuszczając go, spę-
dzić miło czas wśród 
natury i zrobić ładne 
zdjęcia. 

W północnej dziel-
nicy miasta jest wie-
le innych ciekawych 
obszarów przyrod-

niczych. Na Białołęce 
Dworskiej znajdują się zalesio-
ne wydmy śródlądowe. Trudno 
uwierzyć, iż wydmy, tak typo-
we dla krajobrazu nadmorskie-
go, można zobaczyć nawet 
w centrum państwa. Porasta 
je las tworzony przez sosny, 
brzozy i dęby. Obszar ten jest 
malowniczy i świetnie nadaje 
się na piesze wędrówki. Z racji 
na bliskość rozległych lasów 
Legionowskich również i w tym 
kompleksie tym można tra-
fić na dziki, sarny, lisy i borsu-
ki. Wydmy posiadają również 
swoją wartość historyczną. 
W lasach Białołęki Dworskiej 
w okresie II Wojny Światowej 
trwały zacięte walki, po któ-
rych zachowały się ślady w po-
staci resztek dawnych okopów 
i stanowisk artylerii.

O uroku Białołęki świadczą 
nawet nazwy ulic – Jesien-
nych Liści, Calineczki, Poran-
nej Rosy, Przytulna, Kominko-
wa, Laurowa, Leśnej Polanki, 
Gościnna, Obrazkowa itp. Nie-
które z nich nawiązują do twór-
czości Henryka Sienkiewicza: 
Juranda ze Spychowa, Danu-
si, Bohuna. 

Białołęka z innej strony
A co oprócz spacerowania 
i zwiedzania można robić na 



Paweł Turski

Każdego dnia przewija się 
przez nie dziesiątki, co tam, 
setki tysięcy pasażerów, aby 
dostać się do pracy lub szkoły. 
Na swoich koralikowych tabli-
cach mają czasem po pięćdzie-
siąt przystanków, a niekiedy 
zaledwie kilka. Mowa oczywi-
ście o doskonale nam wszyst-
kim znanych z życia codzien-
nego autobusach. Każdy z nas 
wie, jak wyglądają – są pomalo-
wane na nasze stołeczne bar-
wy, czyli żółto-czerwono. Do-
skonale wiemy także, że kur-
sują według ustalonych tras 
od pętli do pętli. Jednak mało 
kto z nas zastanowił się kie-
dyś, jak to się dzieje, że pod-
czas jednego pracującego dnia 
na warszawskie ulice wyjeż-
dża prawie dwa tysiące wozów 
bez większych trudności. Wia-
domo, że za sterami maszyny 
siedzi kierowca. Ale poza tym 
o każdy autobus dba o wiele 
więcej osób, których centrum 
dowodzenia jest zajezdnia.

Zajezdnia to obszar szcze-
gólny, jest to miejsce, któ-
re budzi się wtedy, gdy wszy-
scy idą już spać. Na terenie 
naszego miasta mamy cztery 
takie obiekty, które należą do 
Miejskich Zakładów Autobu-
sowych. Oprócz zwykłych za-
jezdni, Warszawa ma również 
zakład napraw autobusów przy 
ulicy Włościańskiej.

Trochę suchej wiedzy już 
było, przejdźmy więc do tego, 
jak wygląda zajezdnia od środ-
ka. Aby wejść na teren zakła-
du trzeba być pracownikiem 
MZA. Są jednak jeszcze inne 
możliwości, aby poznać ten ob-
szar. Otóż co roku, pod koniec 
września organizowane są Dni 
Transportu Publicznego. Pod-
czas tej imprezy można wejść 
bez identyfikatora na obszar 
zajezdni i zobaczyć, jak ta ma-
china działa od środka. Jednak 
nawet wtedy nie można ujrzeć 
wszystkiego. Nie zostaniemy 
wpuszczeni do centrum do-
wodzenia, jakim jest dyspozy-
tornia, gdyż tam koordynowa-

MIASTO W MIEŚCIE

na jest praca ponad 
czterystu autobu-
s ów. J e d n a k n ie 
ma rzeczy niemoż-
liwych... Wszyst-
ko da się zrealizo-
wać i ujrzeć, jeśli na-
prawdę się chce! 

Moja podróż za-
częła się od budynku dyrek-
cji zakładu. Tam od razu rzuca 
się w oczy wielka tablica kor-
kowa, na której to rozpisane 
są wszystkie wyjazdy oraz po-
wroty do zajezdni. Idąc dalej, 
można zauważyć trzy wielkie 
„dziury” w ścianie, czyli okien-
ka serca zajezdni – dyspozy-
torni, gdzie znajdują się kar-
ty wozów oraz kluczyki. Poza 
tym do dyspozytora trafiają 
wszystkie informacje od kie-
rowców o wypadkach lub za-
torach. To on musi podejmo-
wać natychmiastowe decyzje 
co zrobić, jeśli dzieją się niety-
powe sytuacje, np. popsuta kli-
matyzacja w środku upalnego 
lata. Nieopodal serca zakładu, 
vis a vis dyspozytorni znajduje 
się telewizor. Nic nadzwyczaj-
nego, gdyby nie fakt, iż jest on 

częścią dużo większego sys-
temu. To właśnie na nim za po-
mocą GPS-u można sprawdzić, 
gdzie jest na mieście dany wóz. 
System ten również przyśpie-
sza czas znalezienia pojaz-
du przez kierowcę, który dzię-
ki temu wie, gdzie obecnie jest 
on zaparkowany.

Ogromna stacja paliw
Choć z pozoru wygląda ona jak 
doskonale nam znane wszyst-
kie obiekty tego typu, jej prze-
pustowość robi wielkie wraże-
nie. Otóż podczas jednej nocy 
za jej pośrednictwem tanko-
wane jest ponad 30 tys. litrów 
paliwa.

Później udałem się do ser-
wisu ogumienia. Poza ulubio-
nymi zabawkami Pudziana 
w budynku tym znajdują się 

również tablice kora-
likowe, czyli po pro-
stu wykazy tras li-
nii. To właśnie stąd 
tuż przed w yjaz-
dem z zakładu kie-
rowcy biorą trady-
cyjne plansze infor-
macji pasażerskiej.

Tuż po serwisie ogumienia 
nadszedł czas na myjnię oraz 
stanowiska OC, czyli tzw. ciąg 
technologiczny. To właśnie tu-
taj po skończonym dniu pracy 
wjeżdżają autobusy. Są one 
czyszczone według potrzeb 
oraz sprawdzane pod wzglę-
dem funkcjonowania najważ-
niejszych części. Jeśli kie-
rowca nie zgłasza jakiś awarii 
i wszystko w tunelu (pojazdy 
udają się na stanowiska, pod 
którymi są ścieżki, za pomo-
cą których można sprawdzić 
stan techniczny maszyny) jest 
jak należy, wóz zostaje zapar-
kowany na placu. 

Choć układ zaparkowanych 
wozów jest co nocy inny, są 
takie autobusy, które prawie 
co noc wylądują w tym sa-
mym miejscu. Mowa o jednych 

BUDZI SIĘ WTEDY, GDY WSZYSCY IDĄ JUŻ SPAĆ
Anna Miłachowska

Warszawa. Mieszka tu ponad 
1,7 mln osób, a każda z nich 
jest inna – ma własną historię, 
osobowość, marzenia. Mimo to 
miasto wydaje się monochro-
matyczne, a mijani na ulicy lu-
dzie, zbici w jednolitą masę, 
tworzą bezimienny tłum. Na 
pierwszy rzut oka każdy ano-
nimowy przechodzień jest po-
dobny do kolejnego, przynaj-
mniej częściowo wpasowując 
się w stworzony przez nas ob-
raz statystycznego Polaka. Nie 
znajdziemy tu Chinatown czy 

Little Italy. Nie ma tu też odpo-
wiednika londyńskiej Southall, 
gdzie wzbijające się w niebo 
wieżyczki minaretów walczą 
o przyciągnięcie wzroku tury-
sty z kopułami sikhijskich świą-
tyń. Akordeonista w tramwaju 
nie zagra melodii pochodzą-
cej z Afryki, na głowach męż-
czyzn, popijających parującą 
kawę w warszawskich kawiar-
niach czy biegających parko-
wymi alejkami przed pójściem 
do pracy, nie zobaczymy jar-
mułki. Jednakże małe spo-
łeczności, różniące się kultu-
rą, narodowością, wiarą czy 
zwyczajami od przeciętnego 
Kowalskiego istnieją. Wystar-
czy tylko trochę poszukać.

W ę d r u j ą c  K r a k o w s k i m 
Przedmieściem, mijam sklep. 
Wciśnięty między warszaw-
skie zabudowania, mały, nie-

pozorny. A jednak przykuwa 
mój wzrok. Czy to przez ciepłe 
światło, padające zza szyby 
wystawowej na ciemną ulicę? 
Czy też przez istny wir kolo-
rów, który udało mi się uchwy-
cić kątem oka, zwraca moją 
uwagę? Może przez nietypo-
wą, ale przyjemną atmosferę, 
która dosięga mnie nawet tu-
taj, na szarych, zimnych pły-
tach chodnika? Nie wiem. Pod-
noszę wzrok. „India Market”, 
czytam nazwę umieszczoną 
nad wejściem. W środku widać 
wyglądającą na miłą sprzedaw-
czynię w średnim wieku, a tak-

że ubrania, chusty, lampki, bi-
żuterię we wszystkich znanych 
mi barwach. Mimo że nie mam 
czasu, wiem, że muszę wejść. 
Po uchyleni drzwi i zanurzeniu 
się w ten inny świat, tak różny 
od burego miasta na zewnątrz, 
jestem pewna, że niekrótko tu 
zabawię.

Unikat
„India Market” to nie jedyny in-
dyjski sklep w Warszawie. Mo-
żemy w nich kupić większość 
potrzebnych w codziennym 
życiu rzeczy – ubrania, kosme-
tyki, jedzenie. Nawet meble. 
Jednak, pomimo dość dużego 
wyboru i szerokiej oferty, nie 
dorównują swoją liczebnością 
restauracjom indyjskim. Miesz-
kańcom Śródmieścia i Moko-
towa najbardziej znana jest 
„Bombaj Masala”, posiadają-

ca w mieście aż dwie filie: przy 
alei Jana Pawła II i przy ulicy 
Marynarskiej. W obu można 
zakosztować indyjskich spe-
cjałów, ale na uwagę zasłu-
guje szczególnie ten drugi ad-
res. Znajdująca się tam otwar-
ta kuchnia pozwala gościom na 
obserwowanie pochodzących 
z Półwyspu Indyjskiego kucha-
rzy, przygotowujących dania. 
A jest na co popatrzeć! Kur-
czak w sosie kokosowym z li-
śćmi curry, kawałki jagnięciny 
w sosie nerkowcowo–migdało-
wym, krewetki smażone z wa-
rzywami i chettinad masala... 

A także duży 
w y b ó r  d a ń 
wegetariań-
s k i c h ,  w e -
gańskich, 
przystawek 
czy deserów.

Innym spo-
sobem na to, 
by zasmako-
w a ć  w  k u l -
t u r z e  t e g o 
azjatyckie-
go kraju, jest 
wstąpienie 
do kawiarni 
i  zapy tanie 
o Chai  L at-
t e .  J e s t  t o 
n a p ój ,  k tó -
ry ostatnimi 

czasy robi się coraz popular-
niejszy i bez problemu można 
go dostać w każdej sieciówce. 
Do bazy – herbaty bądź, czę-
ściej, espresso – dodaje się in-
dyjskie przyprawy i gorące, 
spienione mleko. Nie dość, że 
jest tańszy niż obiad w restau-
racji, to można wypić go szyb-
ko w drodze do pracy czy prze-
rwie na obiad. A dzięki nutom 
kardamonu, cynamonu i imbi-
ru wspaniale rozgrzewa w zim-
ne, zimowe dni. Po znudze-
niu się normalną czarną kawą 
czy zwykłym cappuccino war-
to sięgnąć po te Indie w kubku.

W y z n aw c ó w h i n d u iz m u 
w Polsce jest stosunkowo 
mało, więc zastanawiałam 
się nad tym, czy łatwo bę-
dzie znaleźć świątynie tej re-
ligii. Ale po odwiedzeniu tylu 
innych punktów, związanych 

z indyjską kulturą, byłam pew-
na, że w Warszawie nie powin-
no stanowić to większego pro-
blemu. Jednakże, po kilkukrot-
nym sprawdzeniu w różnych 
źródłach informacji, ze smut-
kiem stwierdziłam, że jest to 
trudniejsze, niż myślałam.

Do Mysiadła lub na  
Grzybowską
Największym w Polsce ru-
chem hinduistycznym jest Hare 
Kryszna, który liczy sobie bli-
sko dwa tysiące wyznawców. 
Wierzą oni w wisznuizm ben-
galski, czcząc jednego Boga, 
Krysznię (który pojawił się 
na ziemi w postaci awatarów 
Wisznu). Najbliższa Warszawy 
świątynia, związana z ruchem, 
znajduje się w Mysiadle. Dojazd 
komunikacją miejską z Centrum 
zajmuje koło godziny. Poza co-
dziennym programem świątyn-
nym, obejmującym między inny-
mi wielbienie Kryszny czy indy-
widualną mantrę medytację, co 
tydzień organizowane są w niej 
specjalne programy, prezentu-
jące indyjską kuchnię, muzykę 
i filozofię.

W samej stolicy znajduje się 
Śri Wara Lakszmi Narszinga-
dew stowarzyszenia Bhakti 
Marga. W świątyni, znajdują-
cej się przy ulicy Grzybowskiej, 
obiektami kultu są wizerun-
ki Lakszmi (żony Wisznu) i Na-
rasinhy (czwartego awatara 
Wisznu o postaci człowieka 
z głową lwa). Jest to pierw-
sza świątynia tego wyznania 
w Polsce.

Warszawa. Mieszka tu ponad 
1,7 mln osób, a każda z nich 
jest inna – ma własną historię, 
osobowość, marzenia. Dzięki 
temu miasto, będące domem 
dla tak wielu różnorodnych 
osób, jest niepowtarzalne, je-
dyne w swoim rodzaju. Dzię-
ki nam, mieszkańcom, zyskuje 
duszę, którą każdy ma szansę 
odkryć na własną rękę, na wła-
sne oczy. Ale choćbyś spędził 
tu całe życie, każdego dnia po-
znając nową uliczkę, zaułek, 
sklep, mieszkanie, człowie-
ka, i tak nie dasz rady odkryć 
wszystkich jej tajemnic. 

CURRY-WAWA TRUDNO ZNALEŹĆ  
HINDUISTYCZNĄ ŚWIĄTYNIĘ



MALOWIDŁA ŚCIENNE 
EWOLUUJĄ W MIASTACH!

z najnowszych nabytków Miej-
skich Zakładów Autobuso-
wych, czyli autobusach elek-
trycznych – Solarisach Urbino 
12 Electric. To właśnie one 
zawsze udają się w stałe miej-
sce do swoich zielonych łado-
warek. To dzięki nim w cza-
sie trzech godzin można zasi-
lić autobus na trzy kursy (w tą 
i z powrotem) linii 222.

Poza infrastrukturą
Dlaczego jednak m ożemy 
nazwać zajezdnię miastem 
w mieście? Otóż poza trady-
cyjną funkcją, czyli obsługą li-
nii autobusowych, na terenie 
tych obiektów jest dużo róż-

STREET ART LUB INACZEJ SZTUKA ULICZNA, ŁĄCZY W SOBIE 
WSZYSTKIE PRZEJAWY ARTYSTYCZNE, WŁĄCZNIE Z MURALAMI.

nych inicjatyw. Jedną z głów-
nych jest międzyzakładowa 
gazeta „Klakson”. To w niej 
możemy przeczytać o aktual-
nościach dotyczących spółki 
oraz o sprawach wzbudzają-
cych kontrowersje m.in. ozna-
kowanie na niedawno oddanej 
Trasie AK. Niesłabnącą popu-
larnością cieszy się rubryka 
pt. „Raporty”, z której to mo-
żemy się dowiedzieć o najcie-
kawszych sytuacjach, jakie 
spotykają kierowców. Każdy 
pracownik spółki ma również 
możliwość zawarcia w „Klak-
sonie” własnego artykułu. 

Każda z zajezdni posiada 
własną piłkarską ligę zakłado-

wą. Pracownicy spółki spoty-
kają się co pewien czas na bo-
isku i tak jak to mówił premier 
Donald Tusk „hartną w gałę”. 
Poza wewnętrznymi rozgryw-
kami odbywają się spotkania 
międzyzakładowe. To na nich 
każdy z pięciu zakładów wy-
stawia najlepszy skład i wal-
czy o puchar dyrektora spółki. 

Pomimo wielkiej odpowie-
dzialności, jaką na co dzień 
mają na sobie poszczególne 
zajezdnie, są one utrzymywa-
ne w najlepszym porządku. To 
dzięki nim bez problemu mo-
żemy pojechać z jednego koń-
ca Warszawy na drugi. Korzy-
stamy z komunikacji miejskiej 

Justyna Kotowska

W świecie zdominowanym 
przez obraz jest to idealna for-
ma do przekazania treści oraz 
zwrócenia uwagi otoczenia. Co 
prawda bywają takie, których 
głównym celem jest reklama, 
bez wyobraźni, bezczelnie ko-
mercyjne, jednak te na szczę-
ście przyjmowane są zazwy-
czaj z dezaprobatą.

Jak się robi murale?
Najpierw wykonuje się projekt 
i dostaje się przypisaną pod 
niego powierzchnię. Zazwy-
czaj jest ona już przygotowana 
pod malowanie, ale to też zale-
ży od preferencji artysty. Na-
stępnie szkic zostaje naniesio-
ny, zaczyna się go wypełniać 
kolorami oraz maluje się deta-
le wraz z konturami. Sposobów 
na malowanie jest wiele. Moż-
na robić to ręcznie, czyli prze-
nosić projekt od razu z kartki, 
dobierając przy tym odpowied-
nią skalę, ale także wykorzy-
stując tzw. siatki. Polega to 
na tym, że projekt dzieli się 
na mniejsze części, po czym 

dzięki kilku tysiącom pracow-
ników, poczynając od samych 
kierowców, kończąc na dyrek-
torze spółki. Każdy z nas nie 
raz narzekał na pracę kierow-
cy, na spóźniający się auto-
bus akurat wtedy, gdy nam się 
śpieszy. Owszem, bywają sy-
tuacje, w których załoga po-
pełni błąd, jednak często są 
to przypadki losowe i nie mo-
żemy winić za to przewoźni-
ka. Aby zrozumieć, dlaczego 
tak jest, powinniśmy wszyscy 
przynajmniej raz odwiedzić za-
jezdnię. Jednak Wy już nie mu-
sicie, otóż dowiedzieliście się 
tego ode mnie.

kawałkami przenosi się go na 
ścianę. Wykorzystuje się także 
projektory, czy szablony. 

Jak długo potrafią utrzymy-
wać się murale ? 
To zależy. Głównym wyznacz-
nikiem ich trwałości jest rodzaj 
farby oraz powierzchni, która 
będzie malowana.

Co jest najbardziej skompli-
kowane w tworzeniu murali?
Wydaje mi się, że zależy to 
od czasu jaki poświęca się na 
praktykę. Mimo wszystko du-

żym problemem może oka-
zać się skala. Szczególnie gdy 
budynek jest wysoki, a obraz 
skomplikowany. Jednak pasja, 
zaangażowanie i ćwiczenia 
mogą uczyć artystę mistrzem. 

Co inspiruje?
W zasadzie wszystko. Jeśli ro-
bimy coś dla własnego użytku, 
możemy zaszaleć z wyobraź-
nią. Inaczej to jednak wygląda 
w przypadku zleceń. Często 
zamówienia mają konkretną 
idee, którą trzeba jak najlepiej 
zrealizować. Tutaj trzeba się 

trzymać twardych zasad.
Na te pytania pomogła mi 

odpowiedzieć jedna z arty-
stek amatorek, interesują-
ca się sztuką uliczną. Po krót-
kich poszukiwaniach przy-
bliżyła także kilka naprawdę 
godnych uwagi obiektów. Nie-
które z nich są bardzo dobrze 
znane, inne trochę mniej. Mimo 
że można widzieć je codzien-
nie, to czy wie o nich cokolwiek 
przeciętny mieszkaniec będą-
cy w ciągłym biegu?

Jedną z najciekawszych 
i jednocześnie najstarszą le-
galną galerią graffiti w Polsce 
jest liczący 1.5 km mur toru 
wyścigów konnych na Słu-
żewcu. Przetrwał wiele: woj-
nę, PRL, a nawet własną rewo-
lucję. Początkowo przypominał 
bardziej mur więzienny. Dopie-
ro w latach dziewięćdziesią-
tych zaczął nieśmiało „przy-
bierać” na urodzie. To właśnie 
w tym czasie zapoczątkował 
swój kult w środowisku arty-
stycznym, który określił go 
mianem „hall of fame” (galeria 
sław). Każdy szanujący się gra-
ficiarz musiał pozostawić tam 

Karolina Jakubiak

Park Dreszera jest dość do-
brze znany mieszkańcom war-
szawskiego Mokotowa. Bar-
dzo często przychodzą do 
niego matki i babcie z małymi 
dziećmi. Niestety, niewielu lu-
dzi zdaje sobie sprawę z dzie-
jów tego parku oraz z tego, że 
raz w roku park zamienia się 
w miejsce gry Warszawskiego 
Hufca Harcerek „MoKOTów”. 

Krótka historia Parku Dre-
szera. 
W latach 1951–2012 park 
funkcjonował jako „Park Mo-
kotowski”, aż oficjalnie wró-
cono do pierwotnej Park Dre-
szera powstał w 1938 roku 
z inicjatywy Stefana Starzyń-
skiego – ówczesnego prezy-
denta Warszawy. Nazwę uzy-
skał na cześć polskiego gene-
rała Gustawa Orlicz-Dreszera 

ZNANY – NIEZNANY  
PARK DRESZERA

uczestnika wojny polsko – bol-
szewickiej. W czasie II Woj-
ny Światowej park został do-
szczętnie zniszczony, a drze-
wa wycięte na opał. Na terenie 
parku został utworzony tym-
czasowy cmentarz. Po wojnie 
zwłoki ofiar ekshumowano, na-

tomiast parkowi przywrócono 
pierwotny wygląd. W 1985 
roku ustawiono pomnik „Mo-
kotów walczący 1944”, upa-
miętniający mokotowskich 
uczestników Powstania War-
szawskiego. Pomnik został 
utworzony z olbrzymiego pęk-

niętego na pół kamienia narzu-
towego, który został wydoby-
ty podczas budowy pierwszej 
linii metra. Pośrodku znajdu-
je się „kotwica” – znak Polski 
Walczącej. W 2007 roku zo-
stała przeprowadzona kom-
pleksowa rekultywacja, mają-
ca na celu przywrócenie pier-
wotnego wyglądu. 

Codzienność parku. 
Na co dzień w parku można 
spotkać rodziny spacerujące, 
ludzi spieszących się i prze-
chodzących przez park na 
skróty. Jednak raz w roku (cza-
sem dwa, nawet trzy) w parku 
pojawia się grupka harcerek 
– Warszawski Hufiec Harce-
rek „MoKOTów”, czyli harcerki 
Związku Harcerstwa Rzeczy-
pospolitej. Zazwyczaj spotyka-
my się 27 września w rocznice 
powstania Szarych Szeregów. 
By uczcić nasze siostry i bra-
ci (w myśl czwartego punk-
tu Prawa Harcerskiego „Har-
cerka w każdym widzi bliźnie-
go, a za siostrę uważa każdą 
inną harcerkę”) organizujemy 
grę o harcerskich bohaterach 
II wojny światowej. 

Olga Swaryczewska

„Ora et labora”, czyli „módl się 
i pracuj” to dewiza kamedułów, 
zakonu klasztornego stworzo-
nego w XIw. przez św. Romual-
da we Włoszech. 

Na warszawskie Bielany mnisi 
zostali sprowadzeni z Krako-
wa w 1639 r. za sprawą Wła-
dysława IV. Król chciał w ten 
sposób podziękować za zwy-
cięstwo pod Smoleńskiem. Ko-
ściół był budowany w latach 
1669-1710, na planie elipsy 
z sześcioma kaplicami w sty-
lu późnobarokowym. Wnętrze 
kościoła jest białe, ściany zdo-
bione są rokokową sztukate-
rią, a po obu stronach prezbi-
terium umieszczone są por-
trety fundatorów kościoła 
– oprócz Władysława IV są to: 
Jan Kazimierz, Michał Kory-
but Wiśniowiecki oraz Jan III 
Sobieski. Z kolei w zakrystii 
na sklepieniu można dostrzec 
malowidła Michała Anioła Pal-
loniego. Z drugiej strony ko-

MÓDL SIĘ I PRACUJ

ścioła znajduje się grób Stani-
sława Staszica, który w Lesie 
Bielańskim prowadził badania 
geologiczne. 

Do dzisiaj zachowało się 13 
eremów zakonników. Na ich fa-
sadach widnieją herby funda-

torów. Z kościołem i domkami 
sąsiaduje kompleks budynków 
Uniwersytetu Kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego. 

Warto wspomnieć, że bia-
łe szat y mnichów został y 
uwiecznione w nazwie dziel-
nicy Bielany, choć dziś już ka-
medułów tu nie ma. Ostat-
ni opuścili klasztor w 1904 r. 
Podczas pierwszej wojny świa-
towej pojawili się księża maria-
nie, jednak później władze ko-
munistyczne wypędziły księży.

Z kościołem wiąże się pew-
na historia miłosna. Otóż za 
wiszącym w kościele portre-
tem Michała Korybuta Wiśnio-
wieckiego znajduje się skryt-
ka z sercem zmarłego króla. 
Obok znajduje się druga urna. 
Do niedawna myślano, że ser-
ce to należy do matki króla, 
jednak okazało się, że nale-
ży ono do Klary Izabeli Euge-
nii Genowefy de Mailly Lasca-

ris Pac (żony wielkiego kanc-
lerza litewskiego Krzysztofa 
Zygmunta Paca). Tak odkry-
to po wiekach wielki romans. 
Rów nież H en r y k Sien k ie -
wicz w swojej trylogii pamię-
tał o zespole klasztornym na 
warszawskich Bielanach. Kie-
dy Michał Wołodyjowski po 
śmierci ukochanej szukał uko-
jenia w pustelniczym życiu, 
udał się właśnie tutaj. 

Myślę, że warto się tu wy-
brać i podziwiać perłę baro-
kowej architektury pośrodku 
lasu. Kościół otwarty jest tyl-
ko w niedziele, w przerwach 
między mszami. Można jed-
nak zejść do podziemi klasz-
toru i ogrzać się przy gorącej 
herbacie. Niewątpliwą atrak-
cją będzie także całoroczna 
stajenka ze słynnym osiołkiem 
Frankiem.



po sobie ślad. Swoją drugą 
młodość przeżył po skandalu 
wywołanym przez markę Adi-
das. Firma, chcąc nielegalnie 
stworzyć reklamę, zamalowała 
na czarno dużą część obiektu, 
niszcząc przy tym wiele waż-
nych obrazów miejskiej galerii 
sztuki oraz wywołując ogrom-
ny bojkot wśród całej społecz-
ności. „Akcja ratownicza” muru 

zakończyła się sukcesem, jed-
nocześnie przywracając po-
woli zapominany prestiż ów-
czesnego miejsca. Dziś można 
obserwować tu zmiany czasu 
oraz wciąż przybywające ry-
sunki.
Upływ lat widoczny jest tak-

że w obiekcie przy ulicy Wa-
liców z XIX wieku. Zabytko-
wa kamienica znajdująca się 

w tym miejscu w czasie II Woj-
ny Światowej była granicą get-
ta warszawskiego. Z donie-
sień żołnierza batalionu AK 
„Szpila” wiadomo, że 24 wrze-
śnia 1944r. eksplozja golia-
ta (bomby lotniczej) zburzyła 
front budynku. Obiekt, a raczej 
jego szczątki stały się symbo-
licznym świadkiem Powstania 
Warszawskiego, które posta-
nowiono upamiętnić. W 2009r. 
na ocalałej po wybuchu ścia-
nie zrodził się jeden z najwięk-
szych murali Warszawy. 

Ciekawym elementem po-
wyższego muralu jest z pewno-
ścią możliwość dwojakiej inter-
pretacji tekstu. Jedni odczytają 
go jako „kamienico”, inni nato-
miast odbierają jako „ kamień 
i co”. Mało widoczna panorama 
odbijająca się w czerwonym ba-
loniku dopełnia całość, dodając 
interesujący detal niewidoczny 
dla przechodnia.

Powracając do współcze-
sności, warszawską wizy-
tówką stały się sąsiadujące 
ze sobą dwa ogromne obra-
zy przy ulicy Tamka. Starszy 
przedstawia Chopina wraz 
z osobami i symbolami powią-
zanymi z artystą, który świet-
nie komponuje się z nowopow-
stałym muralem poświęconym 
100-leciu butelki Coca-Coli. 
W pobliżu nich, ukryty wśród 
budynków, znajduje się ry-
sunek Kapitana Ameryki. Na 

pierwszy rzut oka jest nieco 
zabawny i odbiega od rzeczy-
wistego wyglądu bohatera, 
jednak był to efekt zamierzo-
ny, ponieważ po prawidłowym 
odczytaniu ukrytych znaczeń, 
przybiera on zupełnie inny wy-
miar postrzegania.

Warszawa wciąż rozwija się 
nie tylko pod względem infra-
struktury, ale także sztuki. Mu-
rale stanowią jej ważną część, 
ubarwiając otoczenie. Co cie-
kawe, wiele z nich powiąza-
nych jest z historią naszego 
kraju, miasta oraz społeczeń-
stwem. Każdy przekazuje coś 
wyjątkowego. Ich obecność 
dodaje miastom charakteru, 
a ich widok pobudza wyobraź-
nię wielu odbiorców.

Wiktoria Kowalewska

Potocznie nazywa się je ru-
chomymi obiektami Warsza-
wy. Każdy z nich ma swoją wy-
jątkową historię, dlatego też 
w tym artykule chciałabym 
przybliżyć to zjawisko i podać 
parę przykładów, które zasłu-
gują na szczególną uwagę.

Pierwszym z nich będzie sym-
bol Warszawy, czyli oczywi-
ście pomnik warszawskiej Sy-
renki. Wiele osób do tej pory 
nie wie, że ten oto element 
herbu naszej stolicy otrzy-
mał tytuł najczęściej „wędru-
jącego” pomnika w Warsza-
wie. Jest to konstrukcja z brą-
zu, wykonana w 1855 roku 
przez Konstantego Hegla. 
Wiele razy była przenoszona. 
Do 1927 roku stała na Ryn-
ku Starego Miasta. Następ-
nie po zlikwidowaniu fontan-
ny, miedzy 1929 a 1945 r., 
trafiła na teren Klubu Sporto-
wego przy Solcu 8. Niestety 
przez II wojnę światową, któ-
ra przyniosła wiele zniszczeń, 
trzeba było ją poddać reno-
wacji. Po dwóch latach Syren-
ka trafiła na mury obronne na 
fundamentach Baszty Mar-
szałkowskiej i stała tam aż do 
1999 roku. Następnie dozna-

RUCHOME OBIEKTY WARSZAWY
BUDYNKI I POMNIKI 
ZOSTAŁY OBRÓCONE, 
PRZESUNIĘTE, PRZENIESIONE 
NA NOWE MIEJSCE. 

ła kolejnych uszkodzeń i po-
wróciła ponownie na Rynek. 
Jednak w 2008 roku zabrano 
ją w celu wykonania prac kon-
serwatorskich, ze względu na 
zły stan techniczny, na skutek 
urazów mechanicznych i licz-
nych aktów wandalizmu. Wró-
ciła 1 maja 2008 roku o go-
dzinie 6:00 rano, ale nie pozo-
stała tam długo, ponieważ 12 
maja, tego samego roku prze-
niesiono ją do Muzeum Hi-
storycznego m.st. Warszawy 
(obecnie Muzeum Warszawy), 
a na Rynek trafiła kopia z za-
kładu odlewniczego Jacka Gu-
zery w Dąbrowie pod Kielcami. 

Obrotowy pałac
Kolejnym ciekawym przykła-
dem jest Pałac Lubomirskich 
przy ul. Żelaznej Bramy 10. 
Jest to budynek w stylu klasy-
cystycznym, powstały przed 
1712 r. Był on 3-krotnie prze-
budowywany, a w 1970 roku 
Marian Spychalski (architekt) 

zaproponował obrócenie pała-
cu względem jednego z naroż-
ników. Inicjatywa ta powstała, 
aby zamykał on kompozycję 
Osi Saskiej, czyli barokowe-
go założenia urbanistyczne-
go związanego z budową re-
zydencji królewskiej dla Augu-
sta II Sasa.

 Innym obiektem, który zmie-
nił swoją pierwotną lokalizację 
jest rzymskokatolicki kościół 
pw. Narodzenia Najświętszej 
Maryi Panny. Zbudowany zo-
stał w latach 1682-1732 jako 

kościół przylegający do klasz-
toru karmelitów trzewiczko-
wych przy ul. Leszno. W cza-
sie II wojny światowej został 
zniszczony i odbudowany w la-
tach 1951-1956. Niedługo po 
restauracji w związku z bu-
dową trasy W-Z i poszerze-
niem ul. Leszno (ówczesnej ul. 
Świerczewskiego), zadecydo-
wano, że zostanie on przenie-
siony. W nocy z 30 listopada 
na 1 grudnia 1962r. przesu-
nięto go o 21 metrów w tył. 

10,5 Metra w bok
Zupełnie innym zjawiskiem zo-
stały poddane Rogatki Gro-
chowskie przy ul. Zamoyskie-
go. Powstały w 1823r. w stylu 
klasycystycznym według pro-
jektu Jakuba Kubickiego. Po 
pewnym czasie wraz z wzra-
stającym ruchem samocho-
dowym oraz niemożliwością 
poszerzenia ul. Zamoyskiego 
i Grochowskiej postanowio-
no o ich rozsunięciu. W 1961 
roku rogatka północna zo-
stała przesunięta w kierunku 
północnym o 10,5 metra, na-
tomiast południowa o 8 me-
trów w kierunku południowym 
w 2001 roku. 

Jest jeszcze wiele obiektów 
poddanych podobnej interwen-
cji, i to nie tylko w Warszawie. 
Niestety, możliwe, że ze wzglę-
du na niewielką ilość informa-
cji, jaką możemy zdobyć na ich 
temat, mało się o nich mówi. 


