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Tajemnica Betlejemskiej Nocy to dla współczesnego człowieka przedziwny 
świat paradoksów, burzący logiczne myślenie, bo przecież:

Bóg się rodzi – Moc truchleje
Pan Niebiosów – obnażony
Ogień krzepnie – blask ciemnieje
Ma granicę – Nieskończony.

Sto lat piekarskiego  
rodu Putka
Jesteśmy wszyscy ze sobą bardzo zżyci, w dużej części mieszkamy blisko siebie, 
regularnie spotykamy się na różnych rodzinnych uroczystościach i nawet wtedy 
często w rozmowach obecny jest temat piekarni.                str. 6

Wesoła  
i jej wyjątkowy klimat
Dbajmy o Wesołą, o jej zrównoważony rozwój i utrzymanie unikal-
nego, rezydencjonalnego charakteru dzielnicy – mówi Małgorzata 
Zaremba, radna dzielnicy Wesoła. str. 4

Wydarzenie to, zmie-
niające radykalnie 
świat, nie realizuje 
się jednak w okolicz-

nościach, które mogłyby dzisiejszemu 
światu zaimponować. Boża Dziecina 
rodzi się w ubogim żłobie, a nie w eks-
kluzywnym szpitalu. Przychodzi w ciszy 
i obecności ubogich pasterzy, a nie 
w blasku fleszy reporterów z całego 
świata, oczekujących na narodzenie 
kolejnego potomka rodziny królew-
skiej. Nikt z Nim nie wiąże nadziei na 
przyszłość. Rodzący się Bóg-Człowiek 
to przedziwna i przejmująca potęga 
słabości. Taki Bóg, przychodzący do 
nas dzisiaj z „ofertą” pokoju i miłości, 
mógłby nas zapyta: „Czy w dzisiejszym 
świecie, naznaczonym dążeniem za 
wszelką cenę do robienia kariery 
i oczekiwania na sukces, jest jeszcze 
miejsce na uczciwość i prawdę? Czy 
przypadkiem nie są one dzisiaj oznaką 
niezaradności i słabości, a nie prawości 
serca?”. 
Droga Jezusa rozpoczynająca się od 
ubogiej stajenki i kończąca się drama-
tem – bo śmiercią na krzyżu – owocuje 
jednak Zwycięstwem. Taka droga daje 
światło tym, którzy chcą kroczyć za 
Zbawicielem w swojej codzienności. 
Wtedy dopiero mamy szansę przeży-
wać prawdziwe duchowe Boże Naro-
dzenie. z

Ks. Andrzej Chibowski

Piękne Boże Narodzenie

Idą święta, idą święta…
Każde z dzieci niech pamięta
po co są te piękne święta.

Piękne Boże Narodzenie,
cieszy się każde stworzenie,
Boska cisza, piękny czas,
Czas Miłości w każdym z nas.

Ach, te święta, ach, te święta…
Młodzi chłopcy i dziewczęta
i dorośli, małe dzieci!
Gwiazda Betlejemska świeci!

Świecić będzie nam przez życie
w dobrym zdrowiu, w dobrym bycie,
blask tej gwiazdy pamiętamy,
bo Jezusa w sercu mamy.

ZJ
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Największym 
bogactwem są ludzie

Wesoła w klimacie 
„dzielnicy ogrodu”

Drodzy Państwo!

Oddajemy do Waszych rąk pierw-
szy numer gazety poświęconej 
Wesołej, a dokładniej gazety two-
rzonej specjalnie dla mieszkań-
ców Wesołej – aby mogli w niej 
w wolnej chwili, „po godzinach”, 
przeczytać o sprawach lokalnych, 
ważnych i mniej ważnych, ale 
zawsze interesujących.
Będziemy pisać o rzeczach bli-
skich mieszkańcom, będziemy 
wsłuchiwać się w ich oczeki-
wania, aby każdy następny nu-
mer był coraz lepszy, aby każdy 
odnalazł w nim coś dla siebie. 
Taka lokalna gazeta nie może 
funkcjonować bez aktywnych 
czytelników i ludzi, chcących 
zmieniać świat na lepsze, dlate-
go do współpracy zapraszamy 
wszystkich zainteresowanych. 
Chcemy, aby wokół gazety wy-
tworzyło się środowisko osób, 
które będzie żywo interesować 
się sprawami Wesołej i działać 
na rzecz jej rozwoju. Chcemy 
dopuścić do głosu, jak na nieza-
leżną gazetę przystało, wszystkie 
środowiska, grupy, osoby i in-
stytucje, aby nasza gazeta stała 
się miejscem kulturalnego wy-
rażania opinii, formułowania 
postulatów bądź była zwykłym 

źródłem informacji o historii 
i współczesności Wesołej.
Gazeta lokalna może stano-
wić ważny element budowa-
nia wspólnoty lokalnej, gdyż 
w sposób obiektywny i rzetelny 
informuje o tym, czym żyje dana 
społeczność. Bez rzetelnej in-
formacji mieszkańcy nie mają 
poczucia bycia gospodarzami 
na swoim terenie i nie czują się 
zaproszeni do działania na rzecz 
wspólnego dobra. Tylko szeroki 
dostęp do informacji pozwala 
mieszkańcom poczuć się jak 
u siebie w domu i działać na 
różnych polach aktywności. 
Największym bogactwem każ-
dej społeczności są ludzie, z ich 
niepowtarzalną historią, tem-
peramentem, wiedzą i doświad-
czeniem. „Po godzinach” będzie 
miejscem, gdzie takich ludzi bę-
dziemy pokazywać, aby uczyć 
się od nich, jak działać na rzecz 
dobra innych, jak zmieniać swoją 
okolicę, jak czynić ją bardziej 
przyjazną do życia. 
Zapraszamy do współpracy, ży-
cząc radosnych Świąt Bożego Na-
rodzenia i pomyślności w Nowym 
Roku! z

Redakcja
Kontakt z nami:

pogodzinach.redakcja@gmail.com

Dziękuję, że w gorącym czasie 
przedświątecznym znalazł Pan 
dla nas czas na krótką rozmo-
wę. Na początek zapytam, ja-
kie największe wyzwania stoją 
obecnie przed Wesołą?
Na początku przypomnę, iż niedaw-
no obchodziliśmy rocznicę 50-lecia 
nadania Wesołej praw miejskich. Ze 
spraw, które są obecnie najbardziej 
dyskutowane, na pierwszym miejscu 
należy wymienić Wschodnią Obwod-
nicę Warszawy, a dokładniej kwestię 
wyboru wariantu jej przebiegu. Po-
wtórzę to, co powiedziałem na konfe-
rencji poświęconej wspomnianemu 
jubileuszowi. Oba rozpatrywane wa-
rianty przebiegu trasy stanowią szko-
dliwą ingerencję w spójność ukła-
du funkcjonalno-przestrzennego 
i społecznego Dzielnicy. Przypomnę 
jeszcze raz, jednoznacznie i z całą 
mocą, iż zarówno Rada Dzielnicy, jak 
i Zarząd od lat stoją na stanowisku, 
że jeśli obwodnica musi przebiegać 
przez naszą dzielnicę, to niech to się 
dzieje w tunelu, i to bez względu na 
to, w jakim wariancie. W tunelu jak 
najgłębszym i jak najdłuższym, a nie 
na naszych oczach, po raz kolejny 
dzieląc naszą społeczność.
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Jeśli obwodnica 
musi przebiegać 
przez naszą 
dzielnicę, to 
niech to się dzieje 
w tunelu.

Mam nadzieję, 
że rok 2020 
przyniesie dalszy 
spadek liczby 
przestępstw, 
a poczucie 
bezpieczeństwa 
mieszkańców 
i ich zaufanie 
do Policji 
wzrosną.

nie obszarów mających charakter 
użytku ekologicznego. Kolejna 
sprawa to rozbudowa infrastruk-
tury dla aktywności sportowej 
i działalności kulturalnej.

Czy ma Pan w swojej działal-
ności jakieś priorytety, które 
ukierunkowują Pana wysiłki 
na rzecz poprawy życie miesz-
kańców Wesołej?
Jednym z naczelnych wyzwań 
jest dla mnie utrzymanie We-
sołej w jej klimacie „dzielnicy 
ogrodu”, co oznacza połączenie 
odpowiedzialnych działań pro-
ekologicznych z podnoszeniem 
jakości rozwiązań komunikacyj-
nych i transportowych.
Czego życzyłby Pan mieszkań-
com Wesołej z okazji Świąt Boże-
go Narodzenia i Nowego Roku?
Mieszkańcom Dzielnicy życzę 
spokojnych i radosnych Świąt, 
bez utrapień i zmartwień dnia 
powszedniego, za to ze wszystki-
mi urokami Bożego Narodzenia. 
Niech także w ludziach narodzi 
się, zakiełkuje i wzrośnie ziarno 
nadziei na lepsze jutro i pomyślny 
2020 rok. z

Jak wyglądają kwestie związa-
ne z bezpieczeństwem miesz-
kańców Wesołej na tle War-
szawy? 
Wesoła to jedna z bezpieczniej-
szych dzielnic. Odnotowujemy 
systematyczny spadek dynamiki 
przestępstw przy jednoczesnym 
wzroście ich wykrywalności. 

Jakie działania na rzecz wzmoc-
nienia bezpieczeństwa planuje 
Pan w 2020 r.?
Policjanci każdego dnia pełniąc 
służbę dbają o bezpieczeństwo, 
dokładają wszelkich starań do 
tego, by mieszkańcy czuli się 

w swoim miejscu zamieszka-
nia bezpiecznie. Trzeba jednak 
pamiętać i wiedzieć, że tak jak 
wszędzie, tak i w Wesołej dochodzi 
do przypadków łamania prawa. 
Policjanci w swojej działalności 
prewencyjnej i profilaktycznej 
starają się uczulać mieszkańców 
i wskazywać, z jakimi zagroże-
niami mogą się spotkać, jak ich 
unikać lub jak radzić sobie w nie-
bezpiecznej sytuacji . 
Wystarczy wspomnieć o aktu-
alnym gorącym czasie przed-
świątecznych przygotowań. 
Apelujemy do wszystkich, by 
nie zapominali, że jest to równie 

gorący czas dla przestępców, 
którzy teraz właśnie zbierają 
swoje żniwa. Bądźmy więc czuj-
ni, uważni i ostrożni, by nie stać 
się ofiarą złodzieja lub oszusta. 

Na co szczególnie uczuliłby Pan 
mieszkańców Wesołej w kwe-
stiach bezpieczeństwa? Na co 
powinni mieszkańcy zwracać 
uwagę, aby interwencji policji 
było jak najmniej?
Patrząc w przyszłość, mam 
nadzieję, że rok 2020 przynie-
sie dalszy spadek liczby prze-
stępstw, a poczucie bezpieczeń-
stwa mieszkańców i ich zaufanie 

Wesoła – bezpieczna 
dzielnica
Z Komendantem Komisariatu Policji w Wesołej, nadkomisarzem 
Józefem Myjakiem, rozmawia Bartosz Wieczorek.

Z Marianem Mahorem, burmistrzem Wesołej,  
rozmawia Bartosz Wieczorek.

do Policji wzrosną. Ze swojej 
strony mogę zapewnić, że poli-
cjanci z komisariatu Warszawa 
Wesoła dołożą wszelkich starań 
by tak właśnie było, będą rzetel-
nie wykonywać swoje obowiązki 
i służyć mieszkańcom na rzecz 
ich bezpieczeństwa. 

Czego życzyłby Pan mieszkań-
com Wesołej na Święta Bożego 
Narodzenia i Nowy Rok?
Wszystkim mieszkańcom z oka-
zji Świąt Bożego Narodzenia 
chciałbym życzyć zdrowia, spo-
koju, pogody ducha, cudownej 
atmosfery. Niech ten wyjątkowy 
czas upłynie radośnie, niech 
sprzyja rodzinnym spotkaniom. 
Niech te ww dla każdego z Pań-
stwa będą okazją do odpoczyn-
ku, zwolnienia choć na chwilę 
codziennego tempa życia, re-
fleksji. Ponad wszystko niech 
będą to bezpieczne święta. I ta-
kiego bezpiecznego zdrowego 
i radosnego życzę całego 2020 
roku. z

Jakie jeszcze ważne sprawy 
stawia Pan sobie za cel?
Należy podjąć intensywne dzia-
łania proekologiczne dla ochrony 
środowiska. Szczególnie chodzi 
o walkę ze smogiem oraz właściwe 
odprowadzanie wód deszczowych, 
aby nie dochodziło więcej do za-
lewania czy podtapiania gospo-
darstw jedno – i wielorodzinnych. 
Należy też starać się o rozszerze-
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Wesoła. Przyroda – dziedzictwo 
– współczesność

Kilka drzew na uroczysku 
kilka chałup na piaszczysku 
wszędzie pusto, wszędzie goło 
więc nazwali to Wesołą.

Ten zabawny wierszyk 
można znaleźć na pierw-
szej stronie archiwalnych 

numerów gazetki „W Wesołej. 
18 km od Centrum”. Wydawana 
była przez Stowarzyszenie Podat-
ników i Towarzystwo Przyjaciół 
Wesołej. Kto jeszcze pamięta, 
że na naszym terenie działały 
takie organizacje?
Wesoła nie wygląda już tak, jak 
w tym wierszyku, nie jest rów-
nież samodzielnym organizmem, 
ale od 2002 roku jedną z dzielnic 
Warszawy. Oddajmy się jeszcze 
wspomnieniom. Pani Apolonia 
Wiśniewska zamieszczała swoje 
opowieści od stycznia 1997 roku 
w zmienionej już gazetce (18 Km 
od Centrum. Wesoła-Sulejówek-
-Halinów): „Do Wesołej jechało 
się z Dworca Wschodniego koleją 
parową. Wagony były zbierane, 
różnego rodzaju. Druga, trzecia 
i czwarta klasa. Budynek stacyjny 
był drewniany.[…] Schodząc z pe-
ronu, przechodziło się przez stre-
fę piachu i wchodziło do dużego, 
sosnowego lasu, przez który pro-
wadziła wydeptana i wyjeżdżona 
przez wozy droga – późniejsza 
ul. Kolejowa, obecnie ul. 1 Pra-
skiego Pułku”.
Wesoła otrzymała prawa miej-
skie w 1968 roku. 50. rocznica 
tego wydarzenia stała się im-

pulsem do wydania książki 
o historii i przyrodzie naszej 
małej ojczyzny. Książka zosta-
ła wydana przez Bibliotekę Pu-
bliczną w Dzielnicy Wesoła m.st. 
Warszawy, a sfinansowana ze 
środków Urzędu Dzielnicy. Au-
torami jej są: Adam Ciećwierz, 
Dorota Wrońska i Paweł Ajdacki. 
Książka składa się z dwóch czę-
ści: przyrodniczej i historycz-
nej. Pierwszą część opracowała 
Dorota Wrońska – absolwentka 
biologii środowiskowej Uniwer-
sytetu Warszawskiego, dzienni-
karka, założycielka i prezeska 
Fundacji Działań Lokalnych 
Pobliże. Jak pisze autorka „Geo-
logiczna przeszłość Wesołej to 
niewyobrażalnie długie pasmo 
spokoju”. Spod wielu warstw 
geologicznych wydostajemy 
się na ziemię, a tu nieustannie 
wiejące wiatry pozostawiają 
po sobie śródlądowe wydmy, 
które – co dla wielu może być 
zaskoczeniem – zobaczymy nie 
tylko nad morzem. Wesoła to 
ogromne bogactwo fauny i flory. 
Wiele informacji ilustrowanych 
kolorowymi zdjęciami przybliży 
je czytelnikowi.
Adam Ciećwierz – magister nauk 
politycznych zajmujący się dzie-
jami samorządów i społeczności 
lokalnych, absolwent studiów 
varsavianistycznych oraz Paweł 
Ajdacki – absolwent Instytutu 
Profilaktyki Społecznej i Reso-
cjalizacji UW, krajoznawca i re-
gionalista, zajęli się spuścizną 
historyczną Wesołej. W rozdziale 
„Dziedzictwo kulturowe” oma-
wiają etapy powstawania i kształ-

n KULTURA I KSIĄŻKA

Biblioteka Publiczna w Wesołej  
debiutuje na rynku wydawniczym
Mieszkańcy Wesołej mogą zapoznać się z dwiema bardzo ciekawymi publikacjami dotyczącymi miejsca, 
w którym żyją. Te dwie książki to bardzo cenne i ważne inicjatywy dla lokalnej społeczności. Przyjrzyjmy się im.

Promocja książki Wesoła. Przyroda – dziedzictwo – współczesność

towania się naszej dzielnicy, aż 
po dzień dzisiejszy.
Książkę wzbogacają liczne foto-
grafie pochodzące w dużej mierze 
z archiwum Adama Ciećwierza, 
ale również z archiwów wielu 
rodzin oraz instytucji państwo-
wych i lokalnych. Wszystkie one 
(nazwiska rodzin i nazwy insty-
tucji) są wymienione na stronie 
redakcyjnej książki. W publikacji 
możemy zobaczyć szkice i pla-
ny instytucji z XIX i XX wieku, 
które dawno już nie istnieją. 
Zobaczymy na przykład Instytut 
Dobroczynności, który powstał 
w 1809 roku na terenie obecnej 
Zielonej. Dowiemy się też o tym, 
że część obecnej Wesołej leżała 
w granicach zaboru austriackiego, 
a inna część w granicach zaboru 
pruskiego. Na terenie obecnej Zie-
lonej była zlokalizowana komora 
celna. W książce przeczytamy 
o losach ziem folwarków i wsi: Mi-
łosna, Wola Grzybowska i Zielona, 
których tereny przechodziły z rąk 
do rąk wielu właścicieli. W okresie 
przedwojennym wielką atrakcją 
były wydmy, które zajmowały do-
syć duży obszar obecnej dzielnicy. 
W latach 30. XX wieku przyciągały 
one kuracjuszy lubiących kąpiele 
słoneczne, ale także szybowni-
ków związanych z Ligą Obrony 
Powietrznej i Przeciwgazowej. 
Dużą wartością publikacji jest 
kalendarium wydarzeń doty-
czących Wesołej sięgające 1416 
roku, kiedy to odnotowuje się 

pierwszą pisemną wzmiankę 
o Miłośnie (Miłoszyna) w do-
kumencie dzielącym sąsiednie 
dobra Długa przez Kapitułę War-
szawską i Pietrasza z Grodziska. 
Kalendarium liczy ponad sto 
czterdzieści wydarzeń. Jego 
autorem jest Adam Ciećwierz.
Promocja książki miała miejsce 
17 grudnia 2019 roku w Bibliote-
ce Głównej. Niezwykle ciekawe 
spotkanie z autorami było okazją 
do wymiany wspomnień, dziele-
nia się swoją wiedzą historyczną, 
rodzinnymi opowieściami i zdję-
ciami. Podczas wieczoru autor-
skiego była możliwość zdobycia 
autografów i porozmawiania 
z autorami. Pojawiły się też po-
mysły na kolejne wydawnictwa 
o naszym regionie. 
Zapraszamy do naszych pla-
cówek, gdzie można nabyć tę 
pięknie wydaną i interesującą 
książkę o Wesołej w cenie 20 zł.

 Jerzy Nowosielski w Wesołej. 
Przewodnik po kościele i kaplicy 
parafii p.w. Opatrzności Bożej 
w Wesołej

Wesoła cieszy się posia-
daniem polichromii 
profesora Jerzego 

Nowosielskiego. Jego sztukę 
możemy podziwiać w kościele 
i kaplicy parafii pw. Opatrzności 
Bożej. Wystrój kościoła został 
wpisany do rejestru zabytków 
w 2004 roku, a w 2019 zabyt-

kiem stał się budynek kościoła, 
cmentarz i teren przykościelny. 
W latach 70. ubiegłego wieku 
profesora Jerzego Nowosielskie-
go zaprosił do Wesołej ówczesny 
proboszcz parafii Opatrzności 
Bożej – ks. Stefan Wysocki. 
Dzięki pomysłowi mieszkań-
ca Wesołej – Mirosława Ma-
ciążka i zgłoszeniu go do bu-
dżetu partycypacyjnego oraz 
zaangażowania wielu osób, 
udało się zrealizować cztery 
spotkania ze sztuką Jerzego 
Nowosielskiego. Zofia Łu-
komska-Chojecka, historyk 
sztuki, ze znawstwem i pasją 
opowiadała licznie zgroma-
dzonym o pomyśle proboszcza 
Wysockiego na sprowadzenie 
artysty do wesołowskiej para-
fii. Spotkania dały możliwość 
poznania kaplicy i świątyni – 
wyjątkowych miejsc, w których 
artysta zaprojektował całość 
wystroju i wyposażenia: po-
lichromie, witraże, posadzkę, 
sufit, elementy w prezbiterium 
z dominującą w nim Orantką.
Pokłosiem tych spotkań stał się 
napisany przez Zofię Łukomską-
-Chojecką, a wydany przez Bi-
bliotekę przewodnik po kościele 
i kaplicy pt.: „Jerzy Nowosielski 
w Wesołej”. To pierwsze takie 
kompendium, dzięki któremu 
możemy, wchodząc w mury za-
bytku, krok po kroku odkrywać 
sztukę wielkiego artysty. z

Bibliotekarze z Wesołej
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Jakie największe wyzwania sto-
ją Pani zdaniem przed Wesołą 
w najbliższych latach? Jak za-
dbać o jej zrównoważony roz-
wój?
Wesoła od roku 2002 została 
włączona do granic administra-
cyjnych m.st. Warszawy, stając 
się jej jednostką pomocniczą 
– 18 dzielnicą. Jest jedną z naj-
mniejszych dzielnic Warszawy, 
położoną na jej peryferiach, na 
terenach o dużych walorach 
krajobrazowych i przyrodni-
czych. Przez te wszystkie lata, 
od kiedy Wesoła stała się inte-
gralną częścią Warszawy, nastą-
pił duży postęp cywilizacyjny, 
poprawiający komfort życia 
mieszkańców. Powstało wiele 
obiektów użyteczności publicz-
nej, rozwinęła się infrastruktura 
drogowa – wybudowano wiele 
dróg, wciąż rozbudowywany jest 
system wodno-kanalizacyjny, 
oświetlono i doświetlono wiele 
ulic. Dzielnica wciąż się rozwija, 
rozbudowuje; powstaje nowa 
zabudowa, a tym samym przy-
bywa mieszkańców. To stawia 
władze lokalne przed kolejnymi 
wyzwaniami w zakresie zaspoka-
jania potrzeb i oczekiwań miesz-
kańców, m.in. w zakresie usług 
publicznych (edukacja, zdrowie, 
transport). 
Zgodnie z oczekiwaniem miesz-
kańców (za utworzeniem liceum 
mieszkańcy Wesołej opowiedzie-
li się w konsultacjach społecz-
nych), w Wesołej planowana jest 
budowa liceum ogólnokształcą-
cego. Wesoła jako jedyna dzielni-
ca m.st. Warszawy nie miała na 
swoim terenie publicznej szkoły 
średniej. Od 1 września 2019 r. 
rozpoczęło już swoją działalność 
CLXIII Liceum Ogólnokształ-
cące, w tymczasowej siedzibie 
(do czasu wybudowania doce-
lowej siedziby w os. Groszów-
ka) w budynku Szkoły Podsta-
wowej nr 385 im. Marszałka  
J. Piłsudskiego przy ul. Klima-
tycznej 1 w os. Stara Miłosna. 
Realizacja tego zadania inwe-
stycyjnego to przede wszystkim 
ogromne wyzwanie finansowe. 
Miejmy nadzieję, że liceum 

Wesoła i jej wyjątkowy klimat

Miejmy nadzieję, 
że liceum wkrótce 
powstanie – 
mimo problemów 
finansowych 
Warszawy.

n WYWIAD

Z Małgorzatą 
Zarembą, radną 
dzielnicy Wesoła, 
rozmawia Bartosz 
Wieczorek.

tywnych skutków oddziaływa-
nia tej inwestycji na otoczenie 
oraz jakość życia mieszkańców, 
zarówno podczas jej budowy, 
jak i na etapie eksploatacji trasy 
ekspresowej S 17. 
Aby Wesoła nadal była miej-
scem przyjaznym do życia, 
należy przede wszystkim dbać 
o jej zrównoważony rozwój, ra-
cjonalny postęp urbanizacyjny, 
z uwzględnieniem utrzymania 
unikalnego, rezydencjonalne-
go charakteru dzielnicy, z domi-
nująca niską zabudową o małej 
intensywności, z dużym udzia-
łem terenów zielonych. Niestety 
w naszej dzielnicy (os. Stara Mi-
łosna) pojawiła się już inicjatywa 
realizacji przedsięwzięcia tzw. 
wielkomiejskiego – budowy kom-
pleksu mieszkalno-usługowego 
9-ciokondygnacyjnego o wysoko-
ści 30 m. W mojej ocenie nie jest 
to właściwy kierunek, ponieważ 
zapoczątkowanie takich inwe-
stycji w naszej dzielnicy może 
w sposób nieodwracalny zmie-
nić jej kameralny charakter, co 
tym samym będzie miało prze-
łożenie na pogorszenie jakości 
życia mieszkańców (choćby pod 
względem eskalacji natężenia 
ruchu samochodowego, jeszcze 
większych korków w godzinach 
szczytu w otoczeniu takich bu-
dynków, zabudowywanie tzw. 
klinów napowietrzających – 
rezerwy terenu, dzięki którym 
świeże powietrze może swobod-
nie przepływać przez dzielnicę). 

Stąd ogromnym wyzwaniem jest 
aktualnie opracowywane nowe 
studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania prze-
strzennego dla m.st. Warszawy, 
na podstawie którego powstaną 
nowe plany zagospodarowania 
przestrzennego. W trosce o za-
chowanie i utrzymanie unikalne-
go dotychczasowego charakteru 
naszej dzielnicy, do tego tematu 
należy podejść w sposób bar-
dzo odpowiedzialny i rzetelny, 
tak aby nie dopuścić do chaosu 
architektonicznego, będącego 
efektem dyktatu deweloperów. 

Jak wygląda aktywność lokal-
nych organizacji pozarządo-
wych? Czy jakiegoś typu orga-
nizacji brakuje?
Na terenie dzielnicy działa 
wiele organizacji pozarządo-
wych (fundacji, stowarzyszeń)  
o różnorodnym profilu dzia-
łalności. Wśród nich są m. 
in. organizacje działające 
w sferze oświaty, kultury, eko-
logii, na rzecz poprawy szero-
ko rozumianej jakości życia  
w dzielnicy. Jak wynika z moich 
obserwacji, w naszej dzielnicy 
bardzo prężnie działają orga-
nizacje zajmujące się sportem. 
Wiele spośród nich ubiega się 
o środki miejskie, w ramach któ-
rych finansowane są inicjatywy 
realizowane na terenie dzielnicy, 
adresowane do mieszkańców 
w różnym wieku, w tym dzieci 
i młodzieży. 

wkrótce powstanie, mimo pro-
blemów finansowych Warsza-
wy. Aktualnie planowane jest 
wykonanie projektu budow-
lano-wykonawczego budynku 
szkoły, na co dzielnica zamierza 
przeznaczyć 500 tys. zł. 
Myślę, że nasza dzielnica za-
sługuje również na utworzenie 
Ośrodka Sportu i Rekreacji – ta-
kie podmioty od lat funkcjonują 
w innych dzielnicach Warszawy 
i cieszą się dużą popularnością 
osób preferujących aktywny 
i zdrowy tryb życia. Nadal aktu-
alny jest też temat budowy dróg 
oraz oświetlenia ulic, co miejmy 
nadzieję uda się sukcesywnie 
realizować, dzięki kontynuacji 
dedykowanych tym zadaniom in-
westycyjnym programom m.st. 
Warszawy. Istotnym zadaniem 
dla władz lokalnych jest również 
walka z podtopieniami. Mając na 
uwadze skalę zjawiska, według 
mnie działania te powinny przy-
brać na intensywności. Ważne 
jest zwłaszcza pozyskanie środ-
ków finansowych, które umoż-
liwią podjęcie systemowych, 
skutecznych rozwiązań. 
Prócz tematów o znaczeniu ści-
śle dzielnicowym – lokalnym, 
w Wesołej planowane jest rów-
nież przeprowadzenie inwestycji 
o znaczeniu krajowym – odcinka 
Wschodniej Obwodnicy Warsza-
wy. Jest to temat bardzo złożony, 
od lat wywołujący wiele emo-
cji, sporów i konfliktów między 
mieszkańcami poszczególnych 

osiedli. Wokół tego tematu przez 
niektórych mieszkańców podej-
mowanych jest szereg działań, 
mających na celu udaremnienie 
przeprowadzenia tej inwestycji  
w wariancie inwestorskim. Inni 
optują za utrzymaniem tego wa-
riantu; są również mieszkańcy, 
którzy nie chcą, aby obwodnica 
przeprowadzona została przez 
naszą dzielnicę. Niezależnie od 
wszystkiego, powinniśmy być 
przygotowani na scenariusz 
realizacji tej inwestycji zgod-
nie z zamierzeniami General-
nej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad. Trzeba działać na 
rzecz minimalizowania nega-

fot. Przem
ysław

 Stolarz 
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W tej szerokiej gamie obszarów, 
w jakich działają organizacje 
pozarządowe, w naszej lokalnej 
przestrzeni brakuje mi wyspe-
cjalizowanego podmiotu, którego 
statutowa działalność sprowa-
dzałaby się do niesienia szeroko 
rozumianego wsparcia dla osób 
niepełnosprawnych oraz ich opie-
kunów. Uważam, że to środowisko 
dotychczas pozostawione zostało 
samo sobie, bez większego za-
interesowania ze strony władz 
lokalnych. Żywię nadzieję, że ten 
stan rzeczy ulegnie diametralnej 
zmianie, że w dzielnicy powstanie 
ośrodek dziennego pobytu dla 
dorosłych osób z niepełnospraw-
nością, w którym prowadzone 
będą m.in. zajęcia usprawniają-
ce i aktywizujące, gwarantujące 
współpracę z rodziną i opiekuna-
mi uczestników. 

Jaki jest zakres udziału miesz-
kańców w budżecie obywatel-
skim? Czy mieszkańcy chęt-
nie korzystają z tej możliwości 
zmieniania najbliższego oto-
czenia?
Za nami już sześć edycji budże-
tu obywatelskiego. W ramach 
każdej edycji mieszkańcy naszej 
dzielnicy dość licznie uczestni-
czyli zarówno w zgłaszaniu pro-
jektów, jak i w głosowaniu nad 
interesującymi propozycjami. 
Dzięki pomysłowości i aktyw-
ności mieszkańców zostało 
zrealizowanych szereg bardzo 
ciekawych i pożytecznych inicja-
tyw. Niestety do dzisiaj nie docze-
kały się realizacji trzy projekty: 
dwa projekty z czwartej edycji 
– 2018 r.: (1) Tężnia Wesoła, (2) 
Tężnia solankowa dla zdrowia, 
urody, latem dla ochłody, oraz 
jeden projekt z piątej edycji – 
2019 r.: Wodny park zabaw. Jest 
nadzieja, że dzięki wyrozumia-
łości wobec realizatora – urzędu 
dzielnicy (któremu los nie do 
końca sprzyjał) i determinacji po-
mysłodawców wyżej wymienio-
nych przedsięwzięć, projekty te 
w nieco zmodyfikowanych wer-
sjach zostaną w nadchodzącym 
roku szczęśliwie sfinalizowane. 
Przed nami kolejna, siódma już 
edycja budżetu obywatelskiego. 
Mam nadzieję, że tym razem 
mieszkańcy również wykażą się 
inicjatywą, pomysłowością i zaan-
gażowaniem. Szczerze zachęcam 
mieszkańców do wzięcia udziału 
w tej edycji, przede wszystkim 
po to, aby mieć wpływ na swoją 
najbliższą okolicę. Szczegółowe 
informacje dotyczące zasad funk-
cjonowania budżetu obywatel-
skiego można znaleźć na stro-
nie ogólnomiejskiej: twojbudzet.
um.warszawa.pl. z

Chodzi o to, 
aby pobyć w ciszy, 
samotności. 
I spokoju. Świętym 
spokoju.

n CZAS WOLNY

Zamiast głośnej impre-
zy – medytacje w ciszy 
i skupieniu. Zamiast 
fajerwerków i szam-

pana – wspólne modlitwy i spo-
wiedź. Zamiast gości – obecność 
tynieckich mnichów. „Antysyl-
wester” (bo to dość nietypowa 
oferta sylwestrowa), który or-
ganizują benedyktyni z podkra-
kowskiego opactwa, co roku ścią-
ga do klasztoru tłumy. Tak będzie 
i w tym roku. Lista chętnych jest 
już dawno zamknięta. W dniach 
28.12-1.01 w Tyńcu pojawi się 90 
osób. Drugie tyle jest na liście 
rezerwowej. 
Kim są osoby, które korzystają 
z tej oferty? – Przyjeżdżają wszy-
scy: młodzi, osoby w średnim 
wieku i seniorzy – opowiada O. 
Wojciech Wójtowicz OSB z opac-
twa w Tyńcu. – Motywacje są 
różne: od potrzeb duchowych, 

przez chęć spędzenia tego czasu 
w pięknym miejscu, poznania 
nowych osób, ucieczki od ha-
łasu, ciekawości, a kończąc na 
modzie. 
W malowniczo położonym nad 
Wisłą XI-wiecznym opactwie 
na gości czekają pokoje jedno-, 
dwu-, trzy – i czteroosobowe. 
Ascetyczno urządzone, mają 
jednak wszystko, co potrzeba – 
łóżko, biurko, szafę. Chodzi o to, 
aby pobyć w ciszy, samotności. 
I spokoju. Świętym spokoju. 
Można więc przyjechać na dłu-
żej i zatrzymać się w opactwie, 
można jednak i na kilka godzin, 
by pomodlić się wraz z braćmi, 
adorować Najświętszy Sakra-
ment i powitać Nowy Rok uczest-
nicząc w Mszy Świętej o półno-
cy. Ci, którzy wybiorą pierwszą 
opcję, mogą wziąć także udział 
w konferencjach głoszonych 

Sam na sam z ciszą, czyli…  
„Antysylwester” w klasztorze
W czasach przebodźcowania i nieustannej stymulacji, cisza stała się towarem 
luksusowym i deficytowym. Dlatego Sylwestry, a właściwie „Antysylwestry” w murach 
Opactwa Benedyktynów w Tyńcu, od lat cieszą się tak wielkim zainteresowaniem. 

przez mnichów, mają czas na 
spacery, rozmowę, spowiedź, 
poznanie nowych osób, a przede 
wszystkim – na ciszę. 
Właśnie cisza i milczenie są 
w tym roku tematem przewod-
nim „Antysylwestra”. Jak mówi 
o. Wojciech Wójtowicz OSB z ty-
nieckiego opactwa, człowiek 
naszych czasów często nie do-
strzega, jak wielką wartością 
mogą być one dla nas. – Bez-
dyskusyjnym faktem jest to, że 
cichych miejsc jest coraz mniej. 

Coraz trudniej można tę ciszę 
znaleźć. Coraz trudniej milczeć 
i nazywać też różne rzeczy. Św. 
Benedykt w swojej Regule, którą 
nam zostawił, odróżniał mil-
czenie od zamkniętych warg. 
Bardziej chodzi o milczenie na 
poziomie serca, bo to z obfito-
ści serca mówią usta. To rze-
czywistość dotykająca każdego 
człowieka, stąd zdecydowaliśmy 
się, by tematem tegorocznego 
„Antysylwestra” była wartość 
ciszy i milczenia w naszym życiu 
– mówi Ojciec. 
Co można usłyszeć w ciszy? – Sie-
bie, drugiego człowieka, świat 
i Boga. Nie słuchając innych, 
nie jestem zdolny wejść w rela-
cje, nie jestem w stanie docenić 
drugiego człowieka, pozostaję 
obojętny na piękno stworzenia 
ukryte przez Boga w otaczają-
cej nas naturze. Przypomnijmy 
sobie, jak tęsknimy za szumem 
morza czy leśnego strumyka, 
szumem wiatru i śpiewem pta-
ków. Zobaczmy jaką to budzi 
w nas wrażliwość i radość. Warto 
o to dbać – podkreśla mnich. 
Podobne propozycje duchowego 
przeżycia końcówki starego i po-
czątku nowego roku mają także 
m.in. kapucyni z Lubartowa czy 
franciszkanie z Kalwarii Pacław-
skiej na Podkarpaciu. z 

Anna Fieducik

Klasztor Benedyktynów w Tyńcu
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Najstarsze infor-
macje o rodzi-
nie sięgają lat 
40. XIX wieku. 
Wówczas w Nie-

gowie, w powiecie zabrodzkim, 
urodził się Bonifacy Putka – oj-
ciec Władysława. Był synem 
Franciszka i Jadwigi z Kamiń-
skich. Zdobywszy zawód kowala, 
ożenił się w 1861 roku z Kata-
rzyną Jośko, pochodzącą z Ce-
gielni, z parafii Radzymińskiej. 
Franciszek niestety nie dożył 
ślubu syna, Jadwiga natomiast 
zamieszkała z młodymi mał-
żonkami. Początkowo rodzina 
mieszkała w Leśniakowiźnie, 
niewielkiej mazowieckiej wsi; 
po kilku latach przenieśli się 
do pobliskiego Ossowa. Małżeń-
stwo doczekało się jedenaścior-
ga dzieci. W aktach urodzenia 
dzieci Bonifacy wspominany 
jest jako kolonista i kupiec. 
Kolonista, gdyż rodzina jego 
przybyła z innych stron, nie do 
końca zresztą jasne, z których. 
Wiadomo natomiast, że jako ku-
piec miał w Ossowie korzystne 
warunki, miejscowość leżała bo-
wiem przy drodze, która przed 
powstaniem kolei była najważ-
niejszym szlakiem handlowym 
łączącym Królestwo Kongreso-
we z Rosją.
Gdy w 1895 roku jeden z jego 
synów – Władysław, urodzony 
w 1867 roku – żenił się z osiem-
nastoletnią Anną Kosińską, 
w akcie małżeńskim opisany 
został jako dwudziestosiedmio-
letni młodzieniec, mieszkający 
przy ojcu kowalu. Około 1900 
roku małżonkowie przeprowa-
dzili się do Okuniewa, z którego 
pochodziła Anna. 
Władysław do Okuniewa przybył 
razem z p. Brzozowskim. Mówi-
li o nich Krzyżak (Brzozowski) 
i Prusak (Władysław, ponieważ 
pochodził ze Śląska). Brzozowski 
potem miał masarnię, a Putka 
piekarnię – wspomina Piotr Put-
ka, prawnuk Władysława.
W kolejnych aktach urodzeń licz-
nej gromadki dzieci, a przyszło 
ich na świat w tym małżeństwie 
dziesięcioro, Władysław przed-
stawiany był początkowo jako 
kowal, później właściciel sklepu, 
w 1908 roku już jako posiadacz 

Sto lat piekarskiego rodu Putka
Piekarska historia rodziny rozpoczęła się w 1918 roku. Przekaz rodzinny głosi, że wówczas Władysław Putka 
otworzył piekarnię w Okuniewie. Na trwałe piekarnia wpisała się nie tylko w krajobraz Wesołej, ale całej 
Warszawy. Piekarnie i cukiernie z logo Putka to dzisiaj 134 sklepów firmowych i 29 patronackich.

Janina i Jan Putka oraz członkowie rodziny

n SŁYNNI MIESZKAŃCY WESOŁEJ

ziemi, a w 1909 jako posiadacz 
domu. Chodzi najprawdopodob-
niej o dom przy ul. Zduńskiej 
2. Władysław musiał być dosyć 
majętny, skoro w tych latał po-
stawił murowany dom piętrowy 
z czerwonej cegły. Początkowo 
piekarni tam nie było. 
Piekarnia powstała w 1918 r. 
Częściowe potwierdzenie tego 
znajduje się w książce Andrzeja 
Tomaszewskiego „Cechówka, Mi-
łosna, Sulejówek” wydanej w 2002 
roku. Autor, mający zresztą za 
sobą wieloletnią pracę piekarza, 
pisze, że w międzywojniu w Oku-
niewie piekarnie mieli A. Putka 
i M. Edelman. Mowa zapewne 
o Antonim, drugim dziecku, ale 
pierwszym synu Władysława. Być 
może piekarnia należała wcze-
śniej do ojca, ale sądząc z tego 
zapisu należy przypuszczać, że 
w tym czasie prowadził ją już syn. 
Urodzony w 1897 roku, w 1918 
miał 21 lat, był więc już dorosły.
Moja mama Anna, córka Wła-
dysława Putki, przyszła na świat 
w 1911 roku i często powtarza-
ła, że urodziła się w piekarni 
– wspominał Jan Marek Kocha-
nowski, mający dziś siedem-
dziesiąt trzy lata. – Nie jestem 
pewien czy należy rozumieć 
to dosłownie, czy może raczej, 
że jej dzieciństwo przebiegało 
w piekarni. Jeśli dosłownie, to 
należałoby przyjąć, że piekarnia 
powstała co najmniej w 1911 
roku. Tego jednak nie mogę już 
dziś być pewny. W każdym razie 

w jej wspomnieniach piekar-
nia odgrywała kluczową rolę. 
„U nas w piekarni” – od tej frazy 
zaczynało się wiele opowieści – 
dodawał.
Mama oficjalnie miała na imię 
Anna, ale wszyscy mówili na nią 
Natalia – uzupełnia Małgorzata 
Komorowska, młodsza siostra 
Jana Marka Kochańskiego. – 
Mama często wspominała swoją 
pracę w sklepie przy piekarni. 
Pamiętam, jak mówiła, że jako 
mała dziewczynka stojąc za ladą, 
kątem oka pilnowała swojego 
młodszego kilkuletniego brata, 
Jana Putkę.
Z kolei Alicja Piotrowska, cór-
ka Aleksandra, dodaje: Pytam 
wszystkich, czy wiedzą, dlaczego 
Władysław zajął się akurat pie-
karstwem i nikt dokładnie tego 
nie wie, ale większość twierdzi, 
że był bardzo przedsiębiorczy 
i obrotny i widać była taka po-
trzeba w okolicy, więc się tym 
zajął (to słowa Alicji Piotrow-
skiej, córki Aleksandra). 
W domu na dole w jednej części 
był piec i piekarnia, a w drugiej 
mieszkanie. Na górze Władysław 
wynajmował pokoje Żydom – 
mówi Piotr Putka, wnuk Alek-
sandra. Piec był na dwa wsa-
dy opalany drewnem. Był też 
garownik (wózek z deskami). 
Budynek stoi do dziś, ale piec 
jest niestety zapadnięty. 
Antonii Putka, jak tylko się 
ożenił, to wyprowadził się na 
gospodarkę i w piekarni już wte-

dy nie pracował. 
Piekarnię w Okuniewie z ojcem 
prowadził wówczas Aleksander 
i Piotr. 
Przy piekarni (dzisiejsza niż-
sza murowana część po prawej 
stronie) był drewniak, a w nim 
sklep z pieczywem. Rodzina 
Putków nie rozwoziła pieczy-
wa do innych sklepów. Byli za 
to odbiorcy, którzy raz lub dwa 
razy w tygodniu przyjeżdżali do 
piekarni wozami po chleb i wo-
zili go do Zabrańca, Michałowa 
i dalej.
Kolejna wzmianka dotycząca 
sklepu spożywczego Putków 
pochodzi z „Księgi Adresowej 
Polski dla handlu, przemysłu, 
rzemiosł i rolnictwa” z 1928 
roku. Pod nazwą miejscowości: 
„Okuniew”, w dziale: „Spożyw-
cze artykuły” widnieje nazwi-
sko P. Putka. Chodzi o Piotra 
Putkę, czyli szóste dziecko 
Władysława i Anny, urodzo-
ne w Okuniewie w 1905 roku. 
Można więc przypuszczać, 
że Putkowie mieli w Okunie-
wie zarówno piekarnię, jak 
i sklep spożywczy.
Dokumentów z tego okresu za-
chowało się niestety niewiele. 
W czasie II wojny światowej żoł-
nierze AK w nocy wozem kon-
nym wywieźli z Okuniewa księ-
gi, akta i skoroszyty do lasu i tam 
je zakopali, a miejsce zamasko-

wali. Akcja mia-
ła na celu utrud-
nienie Niemcom 

administrowania, 
czyli zbierania po-

datków, kontyngentów 
i tego rodzaju prac. Jest to 

informacja z książki Irminy 
Matyjasek-Jałowieckiej „Daw-
no temu… 470 lat Okuniewa” 
z 2008 r.
W trakcie badań nad historią 
rodziny udało się jednak odna-
leźć w dokumentacji Wydzia-
łu Powiatowego w Warszawie 
projekt parterowego domu 
mieszkalnego z półpiętrem, 
połączonego ze sklepem, który 
w 1938 roku złożyli w urzędzie 
w Okuniewie Aleksander i Fe-
liksa Putkowie. 
W tym samym roku Władysław 
Putka zbudował parterowy dom 
w Rembertowie, przy ulicy Sko-
rupki 19. Przeniósł się tam wtedy 
razem z dziećmi Piotrem, Anną 
i Janem, a Aleksander został 
w Okuniewie, gdzie do dzisiaj 
mieszkają jego potomkowie.
W domu w Rembertowie w po-
dwórku była piekarnia. Do 
piekarni wchodziło się przez 
sklep z pieczywem. Naprzeciwko 
wejścia było okno, a przy nim 
stał duży stół z blatem obitym 
blachą. Służył do zagniatania 
ciasta – wspomina Jan Marek 
Kochański, syn Anny Putka.
W roku 1939 Aleksander po-
szedł na obronę Warszawy 
i tam został wzięty do niewoli 
i wywieziony do Niemiec do 
Baden Baden, gdzie spędził 5 
lat i 7 miesięcy. W czasie II woj-
ny w Okuniewie na piecu Put-

c Władysław Putka

z Bronisława, Janina  
i Józef Lutoborscy
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ków chleb wypiekał miejscowy 
ksiądz, ale rodzina źle go wspo-
mina, ponieważ chlebem tym 
nie dzielił się nawet z rodziną 
Putków. Pod koniec wojny lub 
zaraz po, w budynku piekarni 
był pożar, w wyniku którego 
spłonął sklep, a w murowanym 
budynku z jednej strony zawa-
liło się piętro, którego nikt już 
potem nie odbudował.
Aleksander po powrocie z nie-
woli prowadził jeszcze piekarnię 
przez jakiś czas, ale nie miał już 
do tego serca. Otworzył więc 
sklep spożywczy.
Podczas okupacji Władysław 
wraz z rodziną prowadził pie-
karnię w Rembertowie. Zosta-
ła ona jednak zamknięta przez 
Niemców w pierwszych miesią-
cach 1944 roku, za nielegalny 
wówczas wypiek białego pieczy-
wa. To był tragiczny moment, 
mój stryj Piotr został wówczas 
aresztowany – opowiadał Stefan 
Putka, przedstawiciel trzecie-
go pokolenia w firmie, obecnie 
starszy Cechu Piekarzy w War-
szawie. – Uwięziony został na 
Pawiaku, a jego nazwisko znala-
zło się na liście więźniów, którzy 
mieli zostać wywiezieni do obo-
zu koncentracyjnego w Stuttho-
fie. Zostało skreślone z tej listy 
24 maja 1944 roku. Przypusz-
czamy, że może być to data jego 
śmierci: podczas aresztowania 
został bowiem ranny. Rodzina 
nie otrzymała jednak żadnych 
informacji, nie oddano też cia-
ła. Choć nie miałem szansy go 
poznać, urodziłem się już po 
wojnie, w 1955 roku, dostałem 
na drugie imię Piotr. Właśnie po 

stryju, starszym bracie mojego 
ojca – Jana.
Po likwidacji rodzinnej piekarni 
w Rembertowie, dwudziesto-
ośmioletni wówczas Jan pod-
jął pracę w piekarni „Zdrowie” 
Józefa Lutoborskiego, w odda-
lonej o kilka kilometrów Zie-
lonej, czyli dzisiejszej Wesołej. 
Piekarnia „Zdrowie” była firmą 
działającą od 1931 roku. 
Józef Lutoborski urodził się 
w 1870 roku w Niemirowicach, 
w parafii Biała Rawska. W 1896 
roku, mając dwadzieścia sześć 
lat wyjechał do Warszawy, za-
pewne w poszukiwaniu pracy. 
Tego samego roku poślubił tam 
Annę Koc, która również po-
chodziła z Niemirowic. Fakt, 
że młodzi pobrali się w Warsza-
wie, a nie w swojej parafii, rodzi 
przypuszczenie, że uciekli spod 
kurateli rodziców. W akcie ślu-
bu Józef został określony jako 
młynarz. Nie wiadomo, gdzie 
pracował w Warszawie, wia-
domo natomiast, że w latach 
1916-1917 odbył praktykę rolną 
w majątku Hodnów, w powiecie 
Skierniewickim, a rok później 
podjął pracę nauczyciela szko-
ły powszechnej w pobliskiej 
wsi Chrząszczew. Od 1919 roku 
pracował jako brakarz w Fabry-
ce Pocisków w Rembertowie. 
W 1930 roku, mając sześćdziesiąt 
lat, zdał piekarski egzamin cze-
ladniczy i mistrzowski w Izbie 
Rzemieślniczej we Włocławku, 
i w 1931 roku otworzył własną 
piekarnię w Zielonej. W lokalnej 
gazecie „Grom Rembertowa” 
w listopadzie 1931 roku zamiesz-
czał taką wierszowaną reklamę:

PIEKARNIA ZDROWIA 
P. LUTOBORSKIEGO 
w ZIELONEJ.
Pośród piekarń mrowia
Jest „Piekarnia Zdrowia”,
Która jako żywo
Najlepsze pieczywo
W Zielonej wypieka
Dla każdego człeka.
Kto chce wciąż być zdrowy,
Jada chleb razowy,
Sitkowy, pytlowy
Albo rodzynkowy!
Bułki na śniadanie
Każdy też dostanie.
Są tu sprzedawane 
bułeczki maślane,
W olbrzymim wyborze – 
Dostać się tu może.

 24 września 1944 roku, wkrótce 
po rozpoczęciu pracy w piekarni 
„Zdrowie”, Jan Putka ożenił się 
z córką jej właściciela – Janiną 
Lutoborską. I tak połączyły się 
dwa piekarskie rody Putków 
i Lutoborskich. Początki tego 
małżeństwa były dramatyczne – 
opowiada Zuzanna Putka-Twar-
dowska – pradziadek pobłogosła-
wił młodych i zmarł następnego 
dnia, a kilka tygodni później, gdy 
Sowieci weszli na Pragę pod-
czas obławy na Armię Krajową, 
aresztowali dziadka i wywieźli 
do gułagu na Workucie. W ciągu 
3 dni Rosjanie wywieźli wtedy 
wszystkich młodych mężczyzn 
z okolicy. Gdy wrócił po trzech 
latach, miał taką puchlinę głodo-
wą, że babcia go nie rozpoznała.
Budynek piekarni w Wesołej, 
należącej dawniej do Lutobor-
skich, choć zmieniony, zacho-
wał się do dziś. Ma drewnianą, 

szachulcową konstrukcję i dwu-
spadowy dach, kryty gontem. 
Jego projekt z 1927 roku również 
zachował się w Wydziale Powia-
towym w Warszawie. Na rysun-
kach widać wejście do sklepu 
usytuowane w bocznej elewa-
cji. Malowniczego charakteru 
nadawały budynkowi wykusze 
umieszczone w wysokich da-
chach. Jeden z nich w elewacji 
frontowej zdobił balkon. 
Do dziś w historycznym domu 
mieści się sklep firmowy, za 
którym ciągną się rozległe bu-
dynki piekarni i cukierni. Sys-
tematycznie rozbudowywane, 

zajmują już powierzchnię blisko 
3000 metrów kwadratowych. 
Piekarnia w Zielonej-Wesołej 
przetrwała II wojnę światową, 
została jednak znacjonalizo-
wana przez powojenną władzę 
na początku lat 50. XX wieku. 
Do budynku dokwaterowano 
wówczas 2 rodziny, dziadkowie 
mieszkali z dziećmi w jednym 
pokoju z kuchnią. W dawnym 
sklepie przy piekarni zrobiono 
spółdzielczy sklep spożywczy.
Przez następne lata Jan i Janina 
Putkowie pracowali więc w pań-
stwowych piekarniach, o własnej 
firmie jednak nie zapomnieli. 

Rodzina na tle sklepu w Wesołej

Kazimierz Lutoborski (Wacek) z kuzynką 

Budynek  
piekarni 
w Wesołej, 
należącej dawniej 
do Lutoborskich, 
choć zmieniony, 
zachował się 
do dziś. Ma 
drewnianą, 
szachulcową 
konstrukcję 
i dwuspadowy 
dach, kryty 
gontem.
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Ciężko oboje pracowali. Bab-
cia to typowa business woman, 
więc prowadziła kilka sklepów 
spożywczych i mięsnych oraz 
jedyne w Rembertowie deli-
katesy. Dziadek też pracował 
w sklepach spożywczych, robił 
płyty gramofonowe, a potem 
pracował w masarni.
Na przełomie 1967/68 roku, gdy 
tylko stało się to możliwe, zaczę-
li prowadzić piekarnię w Rem-
bertowie. Była to nieformalna 
spółka z p. Sosnkowskim: on 
dał kapitał, a Dziadkowie pra-
cę i wiedzę. Jan w tym czasie 
w dzień pracował jeszcze w ma-
sarni, a w nocy w piekarni. Dzia-
dek nie posiadał jeszcze papie-
rów mistrzowskich, które były 
w tych czasach niezbędne do 
samodzielnego prowadzenia 
działalności, dlatego ich ko-
lejna piekarnia, tym razem na 
Grochowie przy ul. Pułtuskiej, 
była również spółką z niejakim 
p. Skrzeczkowskim. Jan Putka 
był bardzo ambitny i taki układ 
mu nie odpowiadał i dlatego 
w 1969 roku w Izbie Rzemieśl-
niczej w Warszawie zdał egzamin 
na mistrza piekarstwa. 
W 1974 roku wydzierżawił ra-
zem z żoną piekarnię w Rybnie 
pod Warszawą, a potem w Cho-
dakowie. Tam swoje pierwsze 

n ŚWIĘTA

doświadczenia związane z pie-
karstwem zdobywały ich dzieci, 
czyli Krzysztof, Ewa i Zbigniew 
oraz zięć Andrzej.
W 1975 r. na ponad rok wyjechali 
do Kanady. Babcia prowadziła 
kuchnię w restauracji, a Dziadek 
pracował w polskiej piekarni. 
Podpatrzy tam nowe technologie 
oraz urządzenia jakich nigdy 
wcześniej nie widział (wywrot-
nice i miesiarki).
Po powrocie mogli już zain-
westować we własny zakład 
i w 1977  oku wydzierżawili pie-
karnię w Piastowie od państwa 
Gotowickich. Do dnia dzisiejsze-
go w budynku tym jest piekarnia 
i sklep, ale już nie Putków.
Po kilku latach syn właściciela 
wypowiedział im dzierżawę, więc 
zainwestowali w wytwórnię sło-
nych paluszków, którą otworzyli 
w 1981 roku w Wesołej (pomysł 
był p. Ciecierzyńskiego). Dochody 
z niej pozwoliły na to, by dwa lata 
później, w 1983 roku otworzyć już 
własną piekarnię na Grochowie, 
przy ulicy Tarnowieckiej 41. Do 
spółki zaprosili wówczas synów: 
Zbigniewa i Stefana, obecnie star-
szego cechu, oraz zięcia – Andrze-
ja Pudzianowskiego. 
Po przeszło trzydziestu latach 
dziadkowie znowu mieli wła-
sną piekarnię. To był moment 

przełomowy, ale myślę też, że 
bardzo trudny – mówi Zuzanna 
Putka. W 1983 roku, czyli kilka 
miesięcy po otwarciu piekarni, 
zmarł Jan Putka. Piekarnię pro-
wadzili więc już synowie i zięć. 
Było to dla nich duże wyzwanie, 
ponieważ wszyscy mieli zupeł-
nie inne zawody. Stryj studiował 
handel zagraniczny, wuj – me-
chanikę, a tata jest inżynierem 
lądowym – dodaje Zuzanna. 
Ze względu jednak na tradycje 
rodzinne zdobyli uprawnienia 
piekarskie i poszli nową drogą.
Szybko się jednak okazało, że 
podjęta wówczas decyzja była 
właściwa. Lata 90. przyniosły 
gwałtowny rozwój firmy, mię-
dzy innymi dzięki stworzeniu 
polsko-francuskiej spółki „Pol-
-Pain”. Francuskie przedsiębior-
stwo specjalizowało się w han-
dlu urządzeniami do wypieku 
bagietek. Dość szybko, bo już 
po trzech latach, jego udziały 
w spółce zostały jednak wy-
kupione. A w 1996 roku firma 
powiększyła się o kolejną pie-
karnię, tym razem przy ulicy 
Krymskiej 6. 
W następnych latach pracę 
w rodzinnej firmie zaczynali 
kolejni wnukowie Janiny i Jana 
Putków, których dziś pracuje już 
pięcioro: Grzegorz Putka zajmu-

go pokolenia. Jesteśmy wszyscy 
ze sobą bardzo zżyci, w dużej 
części mieszkamy blisko sie-
bie, regularnie spotykamy się 
na różnych rodzinnych uroczy-
stościach i nawet wtedy często 
w rozmowach obecny jest temat 
piekarni. Śmiejemy się, że „pie-
czemy” nawet podczas Wigilii.
Dawniej mała, rzemieślnicza 
firma, jest dziś dużym zakładem 
produkcyjnym opartym o naj-
nowsze technologie. Mimo to 
w dużej części zachowaliśmy tra-
dycyjne metody wypieku. Wiele 
naszych produktów cały czas 
formowana jest ręcznie i wypie-
kana na naturalnym zakwasie. 
Przez lata zmieniała się skala 
prowadzonego biznesu. Wciąż 
jednak zostało przywiązanie do 
rodziny, jej tradycji i najwyższej 
jakości wytwarzanych produk-
tów. Sukcesem firmy, jak mówi 
prezes Zbigniew Putka, jest 
uczciwa praca oraz znalezie-
nie równowagi pomiędzy tra-
dycyjnymi metodami wypieku, 
nowymi możliwościami, jakie 
dają nowoczesne technologie 
oraz trendami, jakie w danym 
momencie są na rynku. z

Zuzanna Putka-Twardowska
Zdjęcia pochodzą z archiwum rodzinnego.

Moja rodzina została 
zabrana na Syberię 
ostatnim transpor-

tem w czerwcu 1941 r. Do dzisiaj 
pamiętam przerażone oczy mojej 
mamy i babci, kiedy to żołnie-
rze sowieccy wpadli do naszego 
domu i kazali szybko pakować 
swoje rzeczy. Ojca w domu nie 
było, gdyż wcześniej został aresz-
towany. W przeładowanym po-
ciągu, który wiózł nas w niewia-
domym kierunku znalazłam się 
wraz z mamą Marią, babcią Pau-
liną i trójką rodzeństwa w wie-
ku od 2 do 8 lat. Ja miałam 4,5 
roku. Nie pamiętam dokładnie, 
ile trwała podróż. Wydawała się 
bardzo długo. Jako małe dziecko 
nie potrafiłam ocenić upływają-
cego czasu. 
Zawieziono nas do miejscowości 
Balszoj Ułuj w Krasnojarskim 
Kraju. Była z nami grupa ludzi 
z tego transportu. Ludzie star-
si i młodzież zostali wzięci do 

pracy przez mieszkańców tej 
miejscowości. Natomiast matki 
z małymi dziećmi czekały na 
dworze, aż ktoś ich weźmie. 
Podeszła do nas Rosjanka i za-
proponowała mamie, abyśmy 
zamieszkali w budynku po 
byłym Domu Dziecka. Był on 
bardzo zniszczony. Miał jedne 
drzwi i jedno okno. Na środku 
pokoju stał wielki podłużny stół 
oraz żelazny okrągły piec. Służył 
nam do gotowania i ogrzewania. 
Latem można było wytrzymać, 
chociaż nieustannie atakowały 
nas wszy i inne robactwa. Zimą 
było strasznie. Ciągle byłyśmy 
głodne. Mamie udało się pod-
jąć pracę w szkole w charak-
terze stróża. Mama przynosiła 
do domu tzw. „pajok” w posta-
ci czarnego chleba. Jego ilość 
była określona przez miejscowe 
władze. Były to porcje głodowe.
Zbliżał się okres świąt Bożego Na-
rodzenia. Mimo, że byłam małym 

dzieckiem to pamiętam pierwszą 
Wigilię na Syberii. Mama robi-
ła wszystko, co było możliwe, 
aby nam przygotować Wigilię, 
abyśmy się na chwilę chociaż 
poczuli, że jesteśmy z Polski, że 
pamiętamy Święta i zwyczaje 
z nimi związane. 
Nasza mama przyniosła trochę 
drzewa, aby napalić w piecu i coś 
ugotować. Utargowała od miej-
scowych trochę mąki. Z tej mąki 
zarobiła ciasto i pozostawiła na 
noc, aby trochę się zakwasiło. 
Pamiętam, że do tego ciasta po-
wpadały myszy. Byliśmy wszyscy 
załamani. Mama oczyściła to cia-
sto, dodała różne resztki jedze-
nia przyniesione ze szkoły i łuski 
zbożowe. Zagniotła je, podzieliła 
na małe kawałki, uformowała 
w postać „lepioszek” i upiekła 
na rozgrzanym piecu.
Lepioszki w kolorze zbliżonym do 
białego miały przypominać opłat-
ki. Ułożyła je na białym ręczniku, 

na którym postawiła mały krzyżyk 
przywieziony z Polski. Można było 
rozpoczynać „ucztę” wigilijną. 
Była ona bardzo smutna. Pamię-
tam, że płakaliśmy za Ojczyzną. 
Nie było również taty. Każdemu 
z nas mama dała lepioszkę oraz 
wodę do picia. Kolędowaliśmy 
wokół stołu, długo modliliśmy 
się wśród płaczu i jęku. Najbar-
dziej załamana była babcia, któ-
ra powtarzała, że dalej tak żyć 
nie można.
Do Polski wróciliśmy dopiero 
w 1946 roku. Niestety babcia 
zmarła na Syberii. Dziękuję Bo-
żej Opatrzności, że zachował 
nas przy życiu. Dzisiaj już jako 
sędziwa kobieta rozumiem do-
skonale, co to znaczy odosob-
nienie, więzienie, wojna. Życzę 
wszystkim w naszej dzielnicy, 
aby nigdy jej nie doświadczyli. z

Ze świątecznymi pozdrowieniami,
Helena Siwko

Wigilia na nieludzkiej ziemi
Wspomnienia Pani Heleny Siwko, mieszkanki Wesołej–Zielonej
Wigilia to chwile, 
w których 
człowiek 
wspomina 
swoje życiowe 
wydarzenia, 
pozostające 
w pamięci na 
całe życie. Pani 
Helena Siwko, 
jako kilkuletnie 
dziecko, 
przeżywała 
swoje Wigilie 
na nieludzkiej 
ziemi.

je się strategią i wyznaczaniem 
głównych kierunków rozwoju 
biznesu, Zuzanna Putka-Twar-
dowska marketingiem, Marcin 
Twardowski logistyką, Bartosz 
Pudzianowski rozwojem sieci 
sklepów własnych i działem 
handlowym, a Anna Jago od-
powiedzialna jest za dział HR 
i dbanie o pracowników. Każdy 
ma więc swoją odpowiedzialną 
działkę i kompetencje. Co ty-
dzień odbywają się spotkania 
Zarządu, na których wspólnie 
podejmowane są najbardziej 
kluczowe decyzje. Nie brakuje 
oczywiście drobnych nieporozu-
mień wynikających z różnic po-
koleniowych. Na szczęście udaje 
nam się łączyć doświadczenie 
i wiedzę starszych, z bardziej 
innowacyjnym spojrzeniem na 
biznes przedstawicieli młodsze-
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Brutalizacja życia w Pol-
sce staje się smutnym 
faktem. Raz po raz 
jesteśmy szokowani 

informacjami płynącymi z mas-
mediów o coraz agresywniejszym 
i brutalniejszym zachowaniu już 
nie tylko dobrze zorganizowa-
nych, formalnych grup przestęp-
czych, ale również wydawać by 
się mogło, normalnych ludzi, 
w tym także młodzieży i dzieci. 
Dlaczego tak się dzieje? Co wpły-
wa na to, że szantaże, pobicia, 
morderstwa popełniane często 
dla zabawy czy zdobycia kilku-
dziesięciu złotych, to nasza smut-
na, codzienna już rzeczywistość? 
Swoje pierwsze spostrzeżenia, 
przemyślenia i uwagi chciałbym 
poświęcić dzieciom.
„W co się bawić, w co się ba-
wić…?” – śpiewał przed laty 
znakomity artysta Wojciech 
Młynarski. Właśnie, w co? Naj-
starsi pamiętają jeszcze w cho-
wanego, berka, tzw. „palanta”. 
Można bawić się w przyjaźń, 
a nawet w politykę, udając męża 
stanu, dyplomatę czy też zna-
nego dziennikarza. Coraz wię-
cej programów telewizyjnych 
i obrazów płynących z Interne-
tu pozwala identyfikować się 
z osobami z pierwszych stron 
gazet, które z różnych racji są 
kreowane na autorytety i wzorce 
do naśladowania.
A w co dzisiaj bawią się dzie-
ci? Już coraz rzadziej na boisku 
starają się naśladować najlep-
szych piłkarzy. Tylko niewielu 
chciałoby być Lewandowskim, 
Messim czy Ronaldo. Niestety 
wiele dzieci z miast, miaste-
czek i osad polskich bawi się 
dzisiaj „w wojnę i zabijanie”. Nie 
w berka, chowanego czy pod-
chody, ale w zabijanie. Zerkając 
na półki dziecięcych pokoików 
w czasie kolędowych odwiedzin, 
zauważyłem u niejednego Mar-
cina, Stasia i Jasia, cały arsenał 
zabawek przypominających 
przedmioty do zabijania. Można 
było tam zobaczyć plastikowe 
rewolwery, sztucery, kolty, pi-
stolety maszynowe i granaty, 
Były też czołgi, transportowce, 
odrzutowce, rakiety. A w wielu 

Zabawa w wojnę i zabijanie
Warto podjąć trud odpowiedzialnego 
przygotowania dzieci do właściwego 
odbiorów mediów, które mogą człowieka 
duchowo budować, ale także niszczyć.

n EDUKACJA DO MEDIÓW

Dzisiejsze „telewizyjne” dzieci 
oglądają bajki z importu – z Za-
chodu, z Japonii, przepełnione 
przemocą, walką i krwią. Do nie-
dawna bajkowymi bohaterami 
dzieci były Gremliny, Batman, 
Żółwie Ninja – którzy preferu-
ją agresję jako najlepszą formę 
wyeliminowania przeciwnika. 
To w ich postawach „telewizyj-
ne” dzieci upatrują swoistych 
recept na życie. A dzisiaj w sieci 
można znaleźć jeszcze bardziej 
brutalne bajki.
A co na to szkoła? Szkoła, w sze-
ściostopniowej skali, stawia Ja-
siowi marne dwójczyny i trójczy-
ny i uważa, że Jasio jest trudny, 
ma skomplikowaną osobowość, 
że trzeba z nim do psychologa 
albo psychoterapeuty. Przecież 
nie uczy się, nie odrabia zadań 
domowych, tylko bije młod-
szych, a czasem i starszych. 
Nawet na nauczycieli, którzy 
zwracają mu uwagę, patrzy tak 
jakoś nieprzyjemnie.
Ach, te dzieci…!!! Kiedy pisałem 
te słowa, usłyszałem w telewizyj-
nych wiadomościach, że w jed-
nej ze szkół w Marysinie, 15-letni 
uczeń zabił swego rówieśnika. 
Smutne jest to, że nie może zro-
zumieć, dlaczego tak postąpił. 
Takich tragicznych wypadków, 

którymi ofiarami stają się dzieci, 
a sprawcami zbrodni ich rówie-
śnicy lub niewiele starsi koledzy, 
jest niestety wiele. To nie jest już 
obraz z ulic amerykańskich, to 
niestety już i nasze polskie ulice 
i szkoły.
Kiedy o tym usłyszałem, a potem 
zobaczyłem te straszne obrazy 
w mediach, pomyślałem sobie: 
być może kilka lat temu, ten 
młodociany zabójca, był takim 
samym Jasiem czy Stasiem, któ-
ry swój stosunek do bliźniego 
kształtował w oparciu o brutalne 
dobranocki i filmy, których nikt 
mu nie zabraniał oglądać.
Może warto podjąć trud odpowie-
dzialnego przygotowania dzieci 
przez rodziców do właściwego 
odbioru mediów, które mogą 
człowieka duchowo budować, ale 
także niszczyć. Jakże więc ogrom-
ne zadanie w zalewie brutalnego 
przekazu, płynącego w sposób 
niekontrolowany ze współcze-
snych masmediów, stoi przed 
rodzicami, szkołą i Kościołem. 
Bo przecież, parafrazując znane 
przysłowie – czego Jaś się nauczy, 
to i Jan będzie umiał, a przykła-
dów, i to smutnych i tragicznych, 
mamy w tej materii aż nadto. z

Ks. dr Andrzej Chibowski

Dzisiejsze 
„telewizyjne” 
dzieci oglądają 
bajki z importu – 
z Zachodu, z Japonii, 
przepełnione 
przemocą, 
walką i krwią. 
Do niedawna 
bajkowymi 
bohaterami dzieci 
były Gremliny, 
Batman, Żółwie 
Ninja – którzy 
preferują agresję 
jako najlepszą formę 
wyeliminowania 
przeciwnika.

domach ustawione na półkach 
nowoczesne interaktywne gry 
internetowe, które również 
wprowadzały w atmosferę za-
bijania.
Jak można tym wszystkim cu-
downie się bawić? – przenikała 
mnie w niejednym domu myśl. 
I bardzo szybko ze swoich wąt-
pliwości zostawałem wypro-
wadzany przez Stasia, Jasia czy 
Marcina. Jeszcze nie zdążyłem 
wypowiedzieć „Niech będzie po-
chwalony Jezus Chrystus”, a już 
młody wojownik z pistoletem 
maszynowym stawał przy mnie 
i krzyczał: „Ręce do góry”. Po za-
kończonej kolędzie rodzice, dum-
ni z tego, że ich synek jest taki 
rozważny, rozgarnięty i mądry, 
pozwalali mu w nagrodę prowa-
dzić dalsze działania wojenne, już 
nie w swoim pokoiku-zbrojowni, 
ale tym razem z kolegami z bloku. 
I wtedy malcy nakładali swoje 
hełmy i zaczynali gry sieciowe, 
które na komputerowych ekra-
nach zmiatały z pola widzenia 
bezbronne postaci.
Tak oto w wielu domach, co 
uświadomiła mi niejedna wizyta 
kolędowa, zorganizowane od-
działy szturmowe uzbrojonych 
po zęby dzieciaków, wygrywały 
lub przegrywały kolejne wojny, 
na razie „na niby”. Jakże często 
bywa, że Jasio wpada do Stasia, 
a potem razem atakują pokój, 
w którym przed telewizorem 
siedzą znużeni i zmęczeni rodzi-
ce. Jasio i Stasio bez zmrużenia 
oka zabijają wszystkich swoimi 
nowo otrzymanymi pistoletami. 
Na razie znowu „na niby”.
A co na to dorośli, rodzice? Do-
rośli spragnieni świętego spo-
koju i bieżących informacji, 
płynących ze srebrnego ekra-
nu, wzruszają ramionami: „że 
też dzieciakom nie znudzi się 
ta zabawa w wojnę!” Strzelają 
całymi tygodniami. Okazuje się, 
że nie tylko. Całymi tygodniami 
Jasio, Stasio delektują się także 
filmami pokazywanymi późną 
porą. A do kina nocnego na 
deser dokładają sobie krymi-
nalnocki – to jest przepraszam, 
dobranocki. Te dzieci nie znają 
już bajek o Królewnie Śnieżce, 

Kopciuszku, Koniku Garbusku. 
Nie znają przygód Misia Uszatka 
czy tez Bolka i Lolka, w których 
z łatwością można było odróż-
nić dobro od zła, bohaterów 
pozytywnych od negatywnych, 
– które w sercach i umysłach 
dzieci kształtowały prawidło-
we postawy wobec życia i ludzi. 
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Smartfon stał się dziś 
nieodłącznym towarzy-
szem dziecka, i to od 
wczesnych klas szkol-

nych. Często dzieci otrzymują go 
w prezencje na Pierwszą Komu-
nię Świętą, co stanowi symbo-
liczny rodzaj przepustki do bycia 
„starszym” dzieckiem, a nie zwy-
kłym „maluchem” z pierwszej 
klasy. Fakt wszechobecności 
telefonów w życiu dzieci jest 
dziś niekwestionowany. Jednak 
nie zwalnia to nas od pytania, 
do czego telefon powinien być 
wykorzystywany, a do czego 
faktycznie jest. I to szczególnie 
w kontekście szkoły. W domu 
rodzice powinni sami sformu-
łować jasne zasady korzystania 
z elektroniki i ich przestrzegać, 
aby pokazywać dzieciom, że dla 
nich też jest to ważna sprawa.
Spróbujmy najpierw zebrać ar-
gumenty zwolenników obecno-
ści telefonu na terenie szkoły. 
Koronnym argumentem jest 
konieczność stałego kontaktu 
z dzieckiem. Drugi argument 
dotyczy powszechności zjawi-
ska: skoro wszyscy mają tele-
fon, to dziecko bez telefonu (i to 
dobrej marki) będzie się czuło 
wykluczone, gorsze. Trzeci ar-
gument, chętnie podnoszony 
przez same dzieci, mówi o tym, 
że z telefonu muszą korzystać 
na lekcji, na przykład, żeby 
sprawdzić słówko z angiel-
skiego, wziąć udział w quizie 
historycznym czy skorzystać 
z kalkulatora na matematyce. 
Ostatni argument to umożliwie-
nie rozrywki, jaką na przerwach 
daje dzieciom telefon – chodzi 
głównie o słuchanie muzyki, 
oglądanie filmików czy przesy-
łanie sobie „buziek” przez ko-
munikatory.
Przeciwnicy obecności telefo-
nów w szkole, którzy są w zde-
cydowanej mniejszości, pod-
kreślają, iż telefony są przez 
dzieci źle używane i rozpraszają 
je w nauce. Dzieci używają ich 
praktycznie cały czas, śledząc 
nowe wiadomości i odpisując 
na nie. Według badaczy wynika 
to z efektu zwanego FOMO, czy-

Po co dzieciom telefon w szkole?
W Polsce dyskusja o obecności telefonów w szkołach dopiero się zaczyna. Warto więc przyjrzeć się, na czym 
polega istota problemu. A nie jest on błahy.

n EDUKACJA I WYCHOWANIE

wadzać regulamin korzystania 
z telefonów na swoim terenie. 
Zakazuje on czasem korzystania 
z telefonu w czasie lekcji (telefon 
zostaje w szatni), albo normuje 
zakres posiadania go przez dzie-
ci (przed lekcją dzieci wkładają 
telefon do specjalnie przygotowa-
nego pudełka). Niektóre placówki 
organizują spotkania dla rodzi-
ców, aby uzmysłowić im wagę 
problemu i zachęcić do rozmowy 
z dzieckiem na ten temat. Ważne 
jest, aby te działania były podej-
mowane wspólnie, przez szkołę, 
dzieci i rodziców, gdyż wtedy jest 
największa szansa, że zapropono-
wane rozwiązania zyskają w miarę 
powszechną zgodę. z

li „lęku przed przegapieniem” 
(ang. fear of missing out). Na 
przerwach uczniowie „siedzą” 
ciągle na telefonach, a w czasie 
lekcji myślą, żeby już się skoń-
czyła, aby móc zajrzeć spokojnie 
do telefonu. Dochodzi do tego 
problem nagannego korzystania 
z telefonu przez dzieci – robie-
nie zdjęć innym czy nagrywanie 
ich bez zgody i upublicznianie 
takich zdjęć czy nagrań. Prze-
ciwnicy podkreślają też, że nie 
wszystkich rodziców stać na 
najnowszy telefon określonej 
marki, który rzekomo, jak mó-
wią dzieci, „wszyscy mają”. Po-
siadanie telefonu danej marki 
wprowadza więc rodzaj podziału 
między dziećmi.
Na potrzeby podejmowanego te-
matu warto przytoczyć wnioski 
z badania „EU Kids Online 2018” 
prowadzonego pod kierunkiem 
prof. Jacka Pyżalskiego. Wynika 
z nich, że najczęstsze aktywności 
w sieci to „konsumpcja” treści 
– oglądanie wideo, słuchanie 
muzyki i obecność w komuni-
katorach. 15% uczniów spędza 
w sieci w dzień powszedni ponad 
5 godzin. Jak wygląda jednak 
obecność telefonu w szkole? 
Otóż według badań profesora 
Pyżalskiego uczniowie w wie-
ku 9-17 lat w zdecydowanej 
większości używają telefonu 
w szkole do komunikowania 
się. Ciekawsze jest jednak to, 

czego uczniowie nie robią ni-
gdy lub prawie nigdy: 49% ba-
danych nigdy lub prawie nigdy 
nie używa telefonu do ćwiczenia 
czegoś (np. matematyki, języka 
obcego albo muzyki), z kolei 58% 
nie używa w ogóle telefonu do 
robienia prac grupowych z in-
nymi uczniami.
Przyjrzyjmy się, jakie kroki 
podejmuje się w Europie, aby 
rozwiązać tę kwestię. W Wielkiej 
Brytanii dzieci nie mogą korzy-
stać ze smartfonów w czasie lek-
cji, a dodatkowo brytyjski depar-
tament edukacji rekomenduje 
dyrektorom szkół wprowadzenie 
całkowitego zakazu przynosze-
nia do placówek i używania te-
lefonów. W 2018 r. we Francji 
zakazano używania smartfonów 
na terenie przedszkoli, zerówek, 
szkół podstawowych i szkół śred-
nich (w czasie lekcji i przerw), co 
obejmuje dzieci i uczniów w wie-
ku od 3 do 15 lat. O wprowadze-
niu takiego radykalnego zakazu 
zdecydowały argumenty mó-
wiące, iż smartfony rozpraszają 
uwagę uczniów w czasie lekcji, 
zaburzają atmosferę w szkole, 
ograniczają aktywność ruchową 
uczniów i stają się narzędziem 
mobbingu. W Niemczech trwa 
dyskusja na ten temat, ale war-
to podkreślić, że ekspert ds. 
Internetu i doradczyni rządu 
chce zakazać korzystania ze 
smartfonów przez dzieci do lat 

W 2018 r. we Francji 
zakazano używania 
smartfonów na 
terenie przedszkoli, 
zerówek, szkół 
podstawowych 
i szkół średnich 
(w czasie lekcji 
i przerw), co 
obejmuje dzieci 
i uczniów w wieku 
od 3 do 15 lat.

R E K L A M A

Bartosz Wieczorek 
bartosz.wieczorek@poczta.fm

14 ze względu na szerzącą się 
w sieci pornografię.
Zgodnie z prawem polskie szko-
ły powinny określać w statucie 
różne aspekty „przestrzegania 
warunków wnoszenia i korzy-
stania z telefonów komórkowych 
i innych urządzeń elektronicz-
nych na terenie szkoły” (Ustawa 
Prawo Oświatowe, 2017, art. 99, 
pkt. 4). W praktyce bywa różnie. 
Szkoły z reguły próbują wpro-
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 Kochany Człowieku!
Zanurzony w świecie 
obowiązków, spraw 
i powinności, możesz 

nie zauważyć, że omijasz najcen-
niejsze sprawy w swoim życiu. 
Praca, dom, dzieci, sprawa tu, 
sprawa tam i wieczór cię zasta-
je zagonionego, zmęczonego, 
nieobecnego. Jeszcze bajka dla 
dziecka, jeszcze prasowanie 
albo pracowanie i nocą padasz 
na poduszkę pustą, bez ciepła 
i snów. Tyle się działo a nigdzie 
nie było ciebie, nie miałeś peł-
nego kontaktu z tym, co robisz, 
co czujesz, czego pragniesz, kim 
naprawdę jesteś.
Tak może zaczynać się historia 
dnia każdego z nas. To jest histo-
ria nadmiaru. Nadmiaru hałasu, 
informacji, obowiązków, presji 
i ciśnień. W tym wszystkim tak 
mało jest miejsca na przystanki, 
na zatrzymanie się w pędzie, 
na uznanie ciszy i na oddech. 
To jest opowieść o życiu w stre-
sie, który nie oswojony potrafi 
czynić spustoszenie: odbiera 
radość, kontakt ze sobą, czas 
i zdrowie. Zakrada się do two-
ich snów, produkując koszmary 

i wybudzając cię w nocy po kilka 
razy. Budzi cię zmęczonego nad 
ranem, rozgrzewa twoje serce do 
granic możliwości, twoje ręce 
wprawia w drżenie, zabiera ci 
czas i każe się spieszyć i gnać. 
Nie możesz się skupić, serce 
zaczyna szaleć, migreny łapią 
cię w swoje kleszcze, płaczesz 
bez powodu, jesteś rozdrażnio-
ny i niespokojny, twoje ciało 
zesztywniałe, gardło wysuszone. 
Zaczynasz zapominać, gubić, 
tracisz wątek, powoli zamykasz 
się w sobie. W twoim życiu jest 
coraz ciaśniej i ciemniej.
Albo wręcz przeciwnie – ruszasz 
w świat, żeby jeszcze więcej się 
działo, szybciej i mocniej, bo 
tylko wtedy wydaje ci się, że choć 
na chwilę siebie czujesz. Stres 
narusza każdy kawałek twoje-
go ciała i duszy. Jest podstępny 
i metodyczny w swoim działaniu. 
To on odpowiada za choroby 
cywilizacyjne i ból istnienia.
Jednak... bez niego nie ma ży-
cia. Każdy żywy człowiek do-
znaje stresu i jest to naturalna 
reakcja, odpowiedź naszego 
organizmu na otaczający nas 
świat. W tym sensie jest on nie-

odłącznym towarzyszem nasze-
go życia. Jest ważny i potrzebny, 
a kluczem do życia w harmonii 
ze stresem są odpowiednie pro-
porcje. Adekwatne obdarowy-
wanie siebie stresem prowadzi 
do dobrostanu wewnętrznego: 
mierz zamiary na swoje siły... 
tylko i aż tyle. To oczywiście nie 
jest łatwe zadanie w naszym 
zabieganym świecie, który pro-
muje siłaczki i siłaczy.
Chcę ci powiedzieć, że nie je-
steś bezbronny wobec swoje-

go wiernego towarzysza drogi. 
On nie lubi nudy, odpoczynku, 
świadomego oddechu, relak-
su, spokojnych planów. I w tym 
tkwi twoja siła. Im bliżej siebie 
jesteś, bliżej tego kim jesteś, jak 
oddychasz, jak się czujesz, co 
robisz teraz, im więcej świado-
mego bycia w twoim życiu, tym 
większym sprzymierzeńcem 
jest twój stres. Wtedy zaczyna 
ci służyć i pomagać: mobilizuje 
do działania, pobudza, pozwala 
w porę i jasno zareagować, gdy 
zbliża się zagrożenie, dodaje siły, 
utrzymuje w pionie.
Stres to taniec napięcia i ulgi. 
Potrzebujesz jednego i dru-
giego, by w płynny sposób po-
ruszać się w swoim świecie. 
Napięcie przygotowuje cię do 
walki lub ucieczki (ewolucyjnie 
bardzo sprytny mechanizm, 
dzięki któremu całe twoje ciało 
jest w gotowości do działania: 
krew szybciej krąży, napięte 
mięśnie czekają w pogoto-
wiu na sygnał, uwaga zawę-
ża się do jednego zdarzenia, 
a to wszystko zajmuje chwilkę 
i dzieje się... samo). A potem 
czeka cię ulga: gdy zagroże-

nie mija cały twój organizm 
przestawia się na inny tryb. 
Ciało zaczyna się rozluźniać, 
napięte mięśnie odpuszczają, 
oddech się wyrównuje, serce 
zaczyna rytmicznie i spokojnie 
bić, powracają dobre myśli, 
czujesz zmęczenie. Zaczyna się 
czas spokoju, bez zagrożenia 
i napięcia. Taki, czas który dziś 
jest luksusem i dobrem najwyż-
szym. Czas spokojnego bycia 
przy sobie, ze sobą i dla siebie.
Dziś w promocji jest napięcie, 
mobilizacja, pęd i pożądanie 
nowych wrażeń, często coraz 
mocniejszych i wyraźniejszych. 
To jest dostępne na wyprzeda-
żach życia. A to, czego potrze-
bujemy, jest luksusem ciszy, 
spokoju i zatrzymania się.
Prawdziwą moc w oswajaniu 
stresu masz w sobie. To budo-
wanie świadomego kontaktu ze 
sobą i dbanie o siebie. Właści-
wie, Kochany Człowieku, to twoje 
najważniejsze zadanie – dbać 
o siebie. Każdego dnia. z

Beata Poborska-Kobrzyńska
psycholog i psychoterapeuta

www.psychopracownia.pl

Wiele lat później za-
wodowo pomaga-
łem w uruchamia-

niu nowych kawiarni, wyborze 
właściwych urządzeń, dodat-
ków i uczyłem, jak przygotowy-
wać wspaniałe kawy. W końcu 
nawet trzykrotnie współorgani-
zowałem i prowadziłem ogólno-
polskie zawody baristów, które 
były główną atrakcją targów 
Gastrotech w Kielcach. Dzisiaj 
mam swoją kawiarnię.
Skąd wzięła się kawa, która 
jest nieodłączną częścią na-
szego życia?
Historia kawy zaczyna się na 
terenach dzisiejszej Etiopii. Wy-
stępująca w stanie dzikim kawa 
była wykorzystywana przez ludy 
zamieszkujące te tereny. Na wy-
prawy wojenne zabierano utarte 
z tłuszczem zwierzęcym owoce 

Kawa z syropem dyniowo-korzennym

n PSYCHOLOGIA

n POCIĄG DO KAWY

Stres to taniec napięcia i ulgi

wrzucili ziarna do ognia. I wte-
dy rozszedł się zapach świeżo 
palonych ziaren kawy, któremu 
nawet mnisi nie byli w stanie 
się oprzeć. 
Zbliżają się święta i nie wyobra-
żamy ich sobie bez kawy. Żeby 
umilić ten wspaniały czas, po-
dam przepis na domowe Pumkin 
Spice Latte, czyli mleczną kawę 
z syropem dyniowo-korzen-
nym, który również możecie 
sami przygotować:

PRZEPIS NA SYROP 
DYNIOWO-KORZENNY:
Składniki:
q 1 szklanka cukru,
q  1 szklanka wody,
q  1 szklanka pokrojonej w kost-

kę dyni odmiany Hokkaido 
( jedyna, która nie rozpada się 
w czasie gotowania),

q  dwa plasterki świeżego imbiru 
lub pół łyżeczki sproszkowa-
nego imbiru,

q  laska cynamonu lub pół ły-
żeczki sproszkowanego cy-
namonu,

 q  pół łyżeczki goździków (całe 
lub mielone),

 q  opcjonalnie można dodać 
odrobinę chilli – będzie bar-
dziej rozgrzewająca, ale też 
lekko pikantna.

Jeśli wybierzecie składniki spro-
szkowane, syrop będzie natural-
nie mętny, ale równie pyszny.

Przygotowanie:
Do rondelka wlać wodę, dodać 
cukier i pozostałe składniki. Za-
gotować na małym ogniu i pozo-
stawić do wystygnięcia. Odcedzić 
przez sitko i przelać do butelki, 
przechowywać w lodówce.

Pumkin Spice Latte:
Jeśli mamy do dyspozycji ekspres 
do kawy, wówczas przygotowuje-
my espresso i spienione mleko: 
do naczynia 200-250 ml wlewamy 
kawę, ok. 20 ml. syropu, zalewa-
my spienionym mlekiem. 
Jeśli nie mamy ekspresu, to naj-
lepiej przygotować kawę, tak jak 
zwykle, w ulubionym kubku, do-
dać syrop i ciepłe (ale nie gotujące 
się) mleko. Nie należy przegrzewać 
mleka, ponieważ smakuje wte-
dy jak przypalona zupa mleczna 
i psuje smak kawy.
Jeśli wolimy czarną kawę, to 
syrop dyniowy pasuje świetnie 
również do takiej. Można nim też 
polewać desery, zwłaszcza lody, 
dodawać do koktajli i smoothie. 
Smacznego!

Michał Włudarczyk
pociagdokawy@wp.pl

Od kiedy pamiętam, kawa zawsze była dla mnie ważna. Pierwsza kawa, to ta w Hotelu Europejskim na Krakowskim 
Przedmieściu w Warszawie. Tak naprawdę to była kawa mamy, do której wrzucałem pyszne waniliowe lody i wyjadałem razem 
z kawą. Jest to też jedno z najstarszych wspomnień... Tak jak wtedy, także i dziś jestem pod wrażeniem tego magicznego napoju. 

kawy, które zapewniały siłę i wy-
trzymałość. 
Najczęściej powtarzana legen-
da o kawie, to ta o pasterzu kóz 
Kaldim. Zauważył on, że kozy 
jedzące ziarna z rosnącego opo-
dal krzewu, są bardziej ożywio-
ne niż pozostałe. Zaniósł ziarna 
do pobliskiego klasztoru. Mnisi 
podejrzewając sprawkę szatana 

fot. adobestock
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Myślę, że chyba 
tylko Stwór-
ca może znać 
pełną odpo-

wiedź na pytanie: „Co sprawia, 
że dwudziestu dwóch facetów, 
biegających w krótkich spoden-
kach przez 90 minut za małym, 
okrągłym, skórzanym przedmio-
tem, napełnionym powietrzem – 
fascynuje bez mała cały świat?”.
Mistrzostwa Świata i Europy, 
Liga Mistrzów to wydarzenia, 
wokół których kręci się już nie 
tylko życie społeczne w różnych 
jego wymiarach, ale i współ-
czesny biznes. Dzięki mediom 
dowiadujemy się o wysokości 
bajońskich sum wydawanych na 
najlepszych zawodników przez 
prezesów najpotężniejszych klu-
bów piłkarskich: Barcelonę, Real 
Madryt, Paris Saint-Germain, 
Bayern Monachium, Chelsea.
Miliony chłopców na całym 
świecie pragnie być Messim, Ro-
naldo, Lewandowskim, Mbappe 
– bo to są idole ich młodzieńczej 
wyobraźni. Ja też, jako dorasta-
jący chłopak, chciałem być Pele, 
Maradoną, Lubańskim i śniło 
mi się nawet, że nasz niezapo-
mniany trener Kazimierz Górski 
powołał mnie do reprezentacji 
na pamiętne Mistrzostwa Świata 
w 1974 r. A kiedy kilka lat temu 
chodziłem jako ksiądz po kolę-
dzie w ogromnym blokowisku 
na Białołęce, to w jednej kie-
szeni sutanny nosiłem obrazki 
świętych, a w drugiej podobizny 
piłkarzy. Przyznam się, że za-
skarbiałem sobie zaufanie wśród 

Jubileuszowa 
Piłkarska Gala 
pozwoliła polskim 
kibicom przenieść 
się pamięcią 
i emocjami 
do najbardziej 
spektakularnych 
wydarzeń 
sportowych, jakie 
na przestrzeni 
XX wieku 
jednoczyły Polaków.

n OKIEM KIBICA

Niech żyje piłka!
Zjawiskiem- 
-fenomenem 
współczesnych 
czasów, 
które potrafi 
zmobilizować 
miliardy 
mieszkańców  
kuli ziemskiej, 
jest bez wątpienia 
futbol. 

wościowych konfliktów istnieje 
wciąż jeszcze piłka nożna, któ-
ra wyzwala pozytywne emocje, 
przekraczające bariery różno-
rodnych ludzkich uprzedzeń. 
Na ważny mecz piłkarski idą 
razem, trzymając w ręku tę 
samą biało-czerwoną flagę, ki-
bice o różnorodnych przekona-
niach, wyznaniach i poglądach 
politycznych. Chce się wtedy 
skandować: „Łączy nas piłka!”. 
Jeszcze kilka godzin wcześniej 
adwersarze polityczni w ławach 
parlamentarnych, a na trybu-
nach Narodowego kibice tej sa-
mej drużyny, śpiewający razem 
„Do boju Polsko!”.
W mikołajkowy wieczór AD 2019 
nie tylko kibice zostali obda-
rowani przez TVP niecodzien-
nym prezentem. Transmitowana 
z okazji stulecia PZPN-u piłkar-
ska gala stała się wydarzeniem 
szczególnym. Zgromadziła wielu 
dostojnych gości z całego piłkar-
skiego świata. Zaproszeni zostali 
na nią znani polscy piłkarze, 
trenerzy i działacze. Usłyszeli-

śmy na niej pełne osobistego, 
emocjonalnego zaangażowa-
nia przemówienie Prezydenta 
RP Andrzeja Dudy, wyrażają-
ce uznanie dla polskiej piłki 
i roli, jaką odegrała w historii 
Niepodległej. Głowa państwa 
zaimponowała wielką znajo-
mością historii polskiego fut-
bolu. Pomyślałem sobie wtedy 
– na szczęście nie tylko ja jako 
ksiądz, ale i sam prezydent jest 
na punkcie piłki „pozytywnie 
zakręcony”. Miło było słyszeć, 
jak prezydenci największych fe-
deracji piłkarskich FIFA i UEFA 
składali na ręce legendy polskiej 
piłki, Prezesa Zbigniewa Bońka 
gratulacje i wypowiadali ciepłe 
słowa o wielkich osiągnięciach 
piłkarskich nad Wisłą.
Jubileuszowa Piłkarska Gala po-
zwoliła polskim kibicom prze-
nieść się pamięcią i emocjami 
do najbardziej spektakularnych 
wydarzeń sportowych, jakie na 
przestrzeni XX wieku jednoczyły 
Polaków. Były to niezapomnia-
ne chwile występów Polskiej 

chłopaków tym, że potrafiłem 
jak z rękawa sypać nazwiska-
mi sławnych piłkarzy. Kiedy zaś 
oznajmiałem im, że w swojej 
młodości byłem rokującym pił-
karzem, i że do moich rodziców 
w latach licealnych przyjechali 
nawet wysłannicy z Jagiellonii 
Białystok, proponując trenin-
gi w zawodowym klubie, to od 
tych małych kibiców, piłkarskich 
osiedlowych talentów, otrzyma-
łem pytanie: „A ile za księdza 
chciała dać ta Jagiellonia?”.
Współczesny futbol odgrywa dzi-
siaj tak wielką rolę, że piłkarskie 
gwiazdy stają się „najlepszymi 
ambasadorami swoich państw 
– ich dobrem narodowym”. To 
przez pryzmat dokonań nie-
jednej piłkarskiej sławy, świat 
dowiaduje się więcej o krajach, 
z których pochodzą.
My, Polacy, jesteśmy dumni, 
że w światowym futbolu coraz 
większą rolę odgrywa Polska. 
Dla wielu narodów już nie tylko 
św. Jan Paweł II czy społeczny 
ruch „Solidarność” to symbole 

Karl Schnörrer / DPA Przed meczem RFN – Polska 3 lipca 1974 r.

Ks. dr Andrzej Chibowski 
andrzej.chibowski@gmail.com

Polski. Na niejednej plaży świa-
ta, kiedy powiesz: „Jestem Pola-
kiem”, obcokrajowcy najpierw 
skwitują: „No tak, Jan Paweł II”, 
a zaraz potem poklepią cię po 
plecach i z uśmiechem dodadzą: 
„No i Lewandowski”!.
Pocieszające jest to, że w świecie 
pełnym politycznych i narodo-
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Jak uniknąć pożyczki 
na moje dane osobowe 
i co zrobić, gdy ktoś 
już pożyczkę zaciągnął

n PRAWO NA CO DZIEŃ

Na pewno wiele razy 
słyszeliśmy, że ktoś 
wziął pożyczkę na 
czyjeś dane osobo-

we i sprawa miała swoje zakoń-
czenie w sądzie. Jak uniknąć tak 
przykrej sytuacji? Obecnie, aby 
uzyskać szybką pożyczkę, wystar-
czy przy załatwianiu formalności 
okazać dokument tożsamości. 
Nie musimy również stawiać się 
osobiście: często pożyczki udzie-
lane są przez Internet, potrzebny 
jest tylko numer PESEL lub se-
ria i numer dowodu osobistego.
Bez problemu pożyczkę na nasze 
dane osobowe może wziąć ktoś, 
kto stał się posiadaczem naszego 
dowodu osobistego lub naszych 
danych. Aby nie stać się ofiarą 
przestępstwa, należy przede 
wszystkim pilnować dokumen-
tów, nie udostępniać swoich 
danych osobowych nieznanym 
nam osobom, w szczególności 
nie zostawiać dowodu osobistego 
w zastaw za wypożyczony sprzęt 
(takie zatrzymanie dokumen-
tu nie jest zgodne z prawem). 
Nasze dane oszuści pozyskują 
w różny sposób, np. wysyłając 
prośbę o ich udostępnienie ma-
ilem, smsem bądź kontaktując 
się z nami telefonicznie, podając 
się za pracowników banków lub 
innych instytucji. 
Jeśli zauważymy brak dowodu 
osobistego, należy niezwłocznie 
zastrzec dokument, aby nasza 
tożsamość nie została wykorzy-
stana. Gdzie to zrobić? W swoim 
lub w innym banku, w którym 
można zastrzec dokument. In-
formacja o zastrzeżeniu doku-
mentu zostaje przekazana do 
innych banków i instytucji, które 
korzystają z systemu Dokumenty 
Zastrzeżone. W niektórych ban-
kach zastrzeżenia dokumentu 
można dokonać telefonicznie. 
W dowolnym urzędzie gminy po 
zgłoszeniu zagubienia dowodu 
osobistego otrzymamy zaświad-
czenie potwierdzające ten fakt. 
Kiedy dostaniemy wezwanie 
do spłaty pożyczki, której nie 
braliśmy, oznaczać to będzie, 

Aby nie stać się 
ofiarą przestępstwa, 
należy przede 
wszystkim pilnować 
dokumentów.

Reprezentacji, a czasem nawet 
naszych klubowych drużyn: 
Górnika Zabrze, Legii Warszawa 
czy Widzewa Łódź. Ten nieza-
pomniany wieczór przywołał 
nam w pamięci reprezentację, 
która w okresie międzywo-
jennym toczyła wyrównany 
pojedynek z potęgą piłkarską 
– drużyną Węgier. Zobaczyli-
śmy migawki z dramatycznego 
spotkania Polska-Brazylia na 
Mistrzostwach Świata w 1938 
r. w Strasburgu, gdzie polski 
napastnik Ernest Wilimowski 
strzelił cztery bramki. Obejrzeli-
śmy niezapomniane kadry z me-
czu Polska–ZSRR na stadionie 
w Chorzowie, kiedy to Gerard 
Cieślik strzelił fenomenalnemu 
bramkarzowi rosyjskiemu Lwu 
Jaszynowi dwie piękne bramki, 
a sensacyjna wygrana polskiego 
zespołu miała ponoć poważne 
skutki polityczne. Niektórzy 
z uśmiechem na twarzy przyta-
czają tekst depeszy radzieckich 
towarzyszy do władz polskich: 
„Gratulujemy wam wygranej – 
stop; ropa naftowa – stop; węgiel 
kamienny – stop”. Ówczesny 
„sms” mimo, że groźnie wyglą-
dał w swojej treści, dla wielu 
kibiców i nie tylko był powodem 
do dumy. „Polacy to naród twar-
dzieli” – mówiono na różnych 
nieformalnych spotkaniach, nie 
tylko wśród kibiców.
Po okresie posuchy lat powojen-
nych rozpoczęła się wspaniała 
era „chłopców Górskiego”. Złoty 
medal olimpijski na Igrzyskach 
w Monachium i wreszcie nieza-
pomniane Mistrzostwa Świata 
w 1974 r., kiedy to polska drużyna 
zdobyła 3. miejsce po pokona-
niu Brazylii, stając się objawie-
niem turnieju. Kazimierz Dejna 
okrzyknięty zostaje wówczas pro-
fesorem futbolu, a Grzegorz Lato 
zdobywa tytuł króla strzelców 
całego turnieju.
Byłem bardzo szczęśliwy, kie-
dy już jako ksiądz – diecezjalny 
duszpasterz środowisk twór-
czych i sportowców – zostałem 
zaproszony na uroczystość 80. 
urodzin Kazimierza Górskiego. 
Warszawski Torwar, kilka tysięcy 
kibiców skandujących Górskie-
mu i jego Orłom „Dziękujemy, 
dziękujemy”. Miło było patrzeć, 
jak ci wielcy piłkarze, wtedy już 
dostojni, starsi panowie, groma-
dzą się wokół swego kochanego 
trenera. A on, patrząc na nich 
i na kibiców, jeszcze raz w swoim 

przemówieniu powtórzył słynne 
powiedzenie, że w piłce można 
wygrać, przegrać i zremisować, 
chociaż ze swoją drużyną najczę-
ściej wygrywał – i to z najlepszy-
mi zespołami świata.
Byłem szczęśliwy, że w miesz-
kaniu trenera, w otoczeniu jego 
najbliższej rodziny i zaproszo-
nych gości, mogłem wreszcie 
zadać dostojnemu solenizantowi 
dręczące mnie od pamiętnego 
meczu na Wembley pytanie. Pa-
nie Kazimierzu – zapytałem – jak 
w tej jaskini lwa czuli się Pana 
piłkarze? Popatrzył na mnie, 
uśmiechnął się i jak zwykle ze 
stoickim spokojem powiedział: 
„Kiedy przez meczem na Wem-
bley wyszliśmy na rozgrzewkę, 
usłyszeliśmy ogromny wrzask 
angielskich kibiców. Wykrzyki-
wali do nas „Animals! Animals!”. 
Wtedy, drogi księże, zobaczyłem 
coś takiego na twarzach moich 
zawodników, że już czułem, a na-
wet byłem przekonany, że moi 
chłopcy tego meczu nie prze-
grają”.
Finałem Jubileuszowej Gali 
było ogłoszenie – spośród stu 
wcześniej wytypowanych pił-
karzy – „jedenastki stulecia”. 
Znowu w większości były to orły 
Górskiego, a także inni wielcy 
zawodnicy, jak Włodzimierz 
Lubański, Zbigniew Boniek, 
Łukasz Piszczek czy wreszcie 
Robert Lewandowski. Wszyscy 
oni byli dumni, że znaleźli się 
w „jedenastce stulecia”. Długo-
letni kapitan polskiej Reprezen-
tacji, najmłodszy zawodnik, jaki 
kiedykolwiek w niej zadebiuto-
wał – Włodzimierz Lubański, ze 
wzruszeniem wyznał: „Patrzę 
na obecnych tu kolegów i wspo-
minam tych, których nie ma 
wśród nas”. Myślał z pewnością 
o trenerze Kazimierzu Górskim 
i o Kazimierzu Deynie – a ja sobie 
myślę, że „z tą drużyną byliby-
śmy Mistrzami Świata”.
Kiedy prowadzący uroczystość 
wyczytywali kolejno najlepszych 
zawodników na poszczegól-
nych pozycjach w „jedenastce 
stulecia”, w mojej wyobraźni 
wiernego kibica rozpoczął się 
„niesamowity spektakl piłkarski 
z przeszłości”. O tych i innych 
przemyśleniach związanych 
z piłką nożną, napiszę już w na-
stępnym felietonie. Niech żyje 
więc piłka nożna! Życzmy jej 
wielu sukcesów w następnym 
stuleciu. z

że ktoś wykorzystał nasze dane 
osobowe do swoich celów. W ta-
kiej sytuacji należy natychmiast 
złożyć zawiadomienie o podej-
rzeniu popełnienia przestępstwa 
w najbliższej jednostce policji 
lub prokuraturze oraz powiado-
mić instytucję, w której została 
zaciągnięta pożyczka. Proku-
ratura może skorzystać z usług 
grafologa, by porównać podpis 
osoby, która rzekomo zaciągnę-
ła kredyt lub pożyczkę z tym, 
jaki został złożony na umowie 
przez oszusta. Jeśli prokurator 
umorzy postępowanie z powodu 
niewykrycia sprawcy, to bank 
lub firma pożyczkowa uzyskają 
informację, że mają do czynienia 
z wyłudzeniem. 
Napisanie pisma do firmy po-
życzkowej czy porównanie pod-
pisów na umowie nie zawsze 
rozwiązuje nasz problem. Czę-
sto sprawa kończy się w sądzie 
i trzeba podjąć obronę w toku 
postępowania sądowego. Jeśli 
sąd wyda nakaz zapłaty, powinni-
śmy złożyć sprzeciw w terminie 
dwóch tygodni od dnia doręcze-
nia nakazu. Należy wysłać go 

pocztą listem poleconym lub 
bezpośrednio złożyć w sądzie 
w biurze podawczym. W sprze-
ciwie fakt ważności umowy mo-
żemy podważyć za pomocą eks-
pertyzy grafologicznej biegłego, 
która wykaże, że podpis złożony 
pod umową nie należy do nas. 
W przypadku umów zawieranych 
przez Internet, takim dowodem 
może być wyciąg z naszego ra-
chunku bankowego, wskazujący 
na brak przelewu kwoty pożyczki 
lub opłaty weryfikacyjnej. 
Zdarza się, że o zobowiązaniu 
dowiadujemy się dopiero od 
komornika, ponieważ najpraw-
dopodobniej korespondencja 
sądowa nie została nam doręczo-
na, z uwagi na wskazany błęd-
ny lub nieaktualny nasz adres 
zamieszkania. Od komornika 
uzyskamy dane tytułu wykonaw-
czego (nakazu zapłaty, wyroku 
zaocznego): datę jego wydania 
i sygnaturę sprawy, datę nada-
nia klauzuli wykonalności, in-
formację o właściwym sądzie. 
Następnie musimy złożyć do 
sądu zażalenie na postanowienie 
o nadaniu klauzuli wykonalno-
ści nakazowi zapłaty – koszt 30 
zł (na postanowienie wydane 
przez referendarza sądowego 
składamy skargę na orzeczenie 
referendarza – koszt 50 zł) oraz 
zwrócić się o ponowne doręcze-
nie nakazu zapłaty, na właściwy 
adres. W uzasadnieniu musimy 
wskazać, że mieszkaliśmy pod 
innym adresem, niż wskazał po-
wód, posługując się np.: zaświad-
czeniem o zameldowaniu, kopią 
dowodu osobistego, rachunkami 
za dostawę mediów, kopią umo-
wy najmu mieszkania, zeznania-
mi świadków. Sąd doręczy nam 
nakaz zapłaty wraz z pozwem 
i będziemy mogli w sprzeciwie 
zgłosić zarzuty. Wskutek wnie-
sienia skutecznego sprzeciwu 
nakaz zapłaty traci moc, co sta-
nowi podstawę do umorzenia 
postępowania egzekucyjnego 
na wniosek dłużnika. z

Monika Zubczyńska
Radca prawny

SUPERMARKET 
Wspólna 22 A
05-076 Warszawa
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Zgromadzona w każdą 
niedzielę przy Chrystu-
sowym ołtarzu wspól-
nota wiernych razem 

z kapłanem wyznaje głośno: 
„Wierzę w jeden, święty, po-
wszechny i apostolski Kościół”. 
Stając nad grobami swoich naj-
bliższych, którzy czasem zbyt 
szybko i niespodziewanie od nas 
odeszli, powodując niezatarty 
ból i smutek, z nadzieją spoglą-
damy na wypełniającą niebo rze-
szę świętych. Dla nas, upokorzo-
nych często słabością, piętnem 
grzechu, uwikłanych w różne 
nałogi, święci – to duchowy 
owoc życia Kościoła. Znany ka-
znodzieja ksiądz Staniek pisze 
o nich: „To ziarno zgromadzone 
w spichlerzu bez żadnej plewy. 
To kryształowa woda z idealnie 
oczyszczonego źródła”.
Rzeczą paradoksalną w tej per-
spektywie wydaje się fakt, jak 
wiele różnego rodzaju krytyki 
kierowanej jest pod adresem Ko-
ścioła. Piszący i mówiący w ten 
sposób zapominają lub nie do 
końca uświadamiają sobie, że 
Kościół ma dwa wymiary: ludzki 
(ten skażony piętnem grzechu 
pierworodnego) i boski – któ-
rego istotą jest żyjący Chrystus, 
zbierający swoje obfite owoce 
właśnie w ludziach błogosławio-
nych i świętych.
Warto więc choć na chwilę otwo-
rzyć historię Kościoła naszej 
Ojczyzny. To na polskiej ziemi 
wychował się św. bp Stanisław, 
który ówczesnemu władcy umiał 
odważnie powiedzieć: „Nie – 
królu, tak postępować nie moż-
na” – za co został zamordowa-
ny w czasie odprawiania Mszy 
Świętej. Ten Kościół wychował 
św. Andrzeja Bobolę, patrona 
Kresów Wschodnich, który za 
szerzenie wiary chrześcijańskiej 
został okrutnie umęczony i be-
stialsko zamordowany przez Ko-
zaków. Z pojmanego kapłana 
zdarto sutannę, bito nahajami, 
policzkowano, wyrwano paznok-
cie i zdarto skórę, a następnie 
okręcono sznurem przywiąza-
nym do siodeł końskich. Oddał 
życie przypalany ogniem.
Ten polski lokalny Kościół wy-
chował Romualda Traugutta, 
straconego na stokach Cytade-
li Warszawskiej za niezłomną 

Święci – duchowy owoc Kościoła 
Wiele osób zapomina lub nie do końca uświadamia sobie, że Kościół ma dwa wymiary: ludzki (ten skażony 
piętnem grzechu pierworodnego) i boski – którego istotą jest żyjący Chrystus.

jest niezastąpioną nauczycielką 
życia duchowego. Nasz wiek, to 
czas wielkiej Bożej pedagogii Ko-
ścioła, który wychowywał i wy-
chowuje pokolenia następnych 
świętych. Ten jeden, święty, po-
wszechny i apostolski Kościół 
wydaje w umęczonej tragizmem 
wojny Polsce św. Maksymiliana 
Kolbe, oddającego swe życie za 
bliźniego – ojca rodziny, który 
tak bardzo chciał żyć. To ten 
Kościół rodzi i wychowuje do 
świętości św. siostrę Fausty-
nę, której duchowe przeżycia 
i nabożeństwo do Miłosierdzia 
Bożego przyciągają do Boga co-
raz liczniejsze rzesze ludzi na 
całym świecie.
A kiedy na Kościół spogląda się 
w wymiarze jego powszechno-
ści, to owoc jego świętości i jego 
wielkości będzie jeszcze pokaź-
niejszy. To w tym Kościele naro-
dziła się i dojrzewała do bezgra-
nicznego oddania Chrystusowi 
w służbie biedakom Indii Matka 
Teresa z Kalkuty, twierdząc, że 
największym jej szczęściem 
jest fakt, iż może przynajmniej 

niektórym zapewnić ostatnią 
minutę godnego umierania.
To w Kościele Powszechnym, 
w oparach ideologii nazistow-
skiej, dojrzewała do świętości, ka-
nonizowana przez Jana Pawła II, 
Teresa Benedykta od Krzyża – 
w świecie znana jako Edyta Ste-
in, asystentka słynnego filozofa 
Edmunda Husserla. Była Żydów-
ką, wielką córką Izraela i Karme-
lu – jak ją nazwał Papież – która 
w Chrystusie uznała Mesjasza 
zapowiedzianego przez proro-
ków. Przyjmując chrzest, potrak-
towała swe życie jako ekspiacyjną 
ofiarę za swój naród. Trzy dni 
przed swoim aresztowaniem, ta 
Męczennica Oświęcimia, nowa 
święta Karmelu wyznała: „Co-
kolwiek się stanie, na wszystko 
jestem gotowa. Świat składa się 
z przeciwieństw, ale w końcu nic 
z nich nie pozostanie. Ostanie 
się tylko Wielka Miłość. Gdybym 
nie podzieliła losu moich braci, 
moje życie byłoby zmarnowane”. 
Z takim przeświadczeniem szła 
do komory gazowej wierząc, że 
po uniżeniu podjętym na wzór 

samego Chrystusa, nadejdzie dla 
niej czas wywyższenia.
Prawda płynąca z należytego 
przeżycia Uroczystości Wszyst-
kich Świętych poucza nas, że 
droga do świętości prowadzi 
przez trudy doczesności. Ks. Sta-
niek zauważa: „Zanim ziarno 
dojrzeje, musi być niejednokrot-
ne otoczone plewą. Świętość 
kształtuje się w bliskim sąsiedz-
twie z grzechem, jak pszenica, 
która dojrzewa wraz z kąkolem”.
Uroczystość Wszystkich Świętych 
i Dzień Zaduszny – te pełne zadu-
my i dostojeństwa dni to okazja, 
byśmy uwierzyli, iż to właśnie 
w Kościele – wspólnocie wiernych 
– można osiągnąć świętość. Aby 
ona stała się naszym udziałem, 
trzeba już tu na ziemi zdobyć się 
na właściwą optykę wartościowa-
nia. Trzeba odkryć właściwy smak 
wolności. Czerpać z Chrystuso-
wej nauki o błogosławieństwach 
– najpełniejszej drogi pielgrzy-
mowania do Boga. Takich okazji 
dostarcza nam codzienność.
Może niejeden z nas, po trudnym 
doświadczeniu życiowym, po 

To właśnie 
w Kościele – 
wspólnocie 
wiernych – można 
osiągnąć świętość. 
Aby ona stała się 
naszym udziałem, 
trzeba już tu na 
ziemi zdobyć się 
na właściwą optykę 
wartościowania.

n KOŚCIÓŁ I SPOŁECZEŃSTWO

postawę wiary i swoje prawe 
przekonania. To w tym Kościele 
wychowały się pokolenia bez-
imiennych powstańców i pol-
skich żołnierzy, których prochy 
rozsiane są po całym świecie. 
Wierzymy, że zasiedli już oni na 
uczcie niebieskiej, za moc swojej 
wiary, za godność i przekonania, 
których nigdy nie sprzedali, za 
nadzieję na lepsze jutro Ojczy-
zny, którą umiłowali do końca.
Kościół jak dobra matka, poda-
jąca elementarne prawdy wiary, 

fot. adobestock
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ciężkiej chorobie, która stała się 
swoistymi szpitalnymi rekolek-
cjami – zadał sobie elementarne 
pytania. Jaki sens miały i mają te 
przesadne zabiegi o to, by mieć 
jak najwięcej. Wtedy może zro-
dzić się pytanie: Dlaczego tak 
bardzo zabiegamy o doczesność, 
a zapominamy o wieczności?
Być może takimi wątpliwościami 
narazimy się na uszczypliwy ko-
mentarz najbliższych, stojących 
„twardo na ziemi”. Być może 
nawet usłyszymy: „wyleczyli 
twoje ciało, ale coś ci się z głową 
stało”. A jednak „Błogosławieni 
ubodzy w duchu…” – mówi Je-
zus Chrystus.
By mieć udział w chwale i rado-
ści świętych, trzeba niejeden raz 
zdobyć się na cierpliwość, cichość 
i pokorę, nawet wtedy, gdy tem-
perament i świadomość swojej 
wartości są temu przeciwne.
Psycholog obserwujący w szkole 
pewną siostrę zakonną, umie-
jącą opanować i zainteresować 
nawet najtrudniejsze klasy, wy-
znał: „To prawda – jestem psy-
chologiem, ale muszę przyjść do 
siostry na korepetycje z cierpli-
wości i opanowania. Jak siostra 
to robi? Ja z tymi dziećmi nie 
wytrzymałbym nawet godziny”. 
A Chrystus mówi: „Błogosławie-
ni cisi…”. Szczęście niebieskie 
wymaga sprostania niejednemu 
ziemskiemu krzyżowi.
Mimo, że od tego czasu upłynęło 
już kilkanaście lat, to doskonale 
pamiętam prowadzone przez 
siebie wykłady dla studentów 
na UKSW. Jako młody doktor 
teologii pastoralnej wykłada-
łem pedagogikę masmediów. Na 
pierwszym z wykładów wstaje 

młody człowiek. Wyznaje, że 
jest niewidomy. Wyciąga spod 
stolika swoją białą laskę, mó-
wiąc, iż jest ona jego pierwszą 
towarzyszką życia. Potem wska-
zuje na dziewczynę siedzącą 
obok niego. „To jest moja żona, 
proszę księdza. Ona mi pomaga 
dojechać na wykłady” i szybko 
dodaje: „Przyjeżdżam tu po to, 
aby lepiej poznać Pismo Święte 
i tym samym lepiej się modlić”. 
Pomyślałem wtedy: „Błogosła-
wieni, którzy się trudzą…”.
Jak bardzo ubogacają nas listo-
padowe dni. Uroczystość Wszyst-
kich Świętych, milczące miasto, 
jakim jest każdy cmentarz, mogą 
stać się szkołą prawdziwej ludz-
kiej mądrości. Klękając nad gro-
bem rodziców, krewnych, zna-
jomych, uświadamiamy sobie, 
jak wiele nas z nimi łączyło. To 
te miejsca podpowiadają nam, iż 
nauka zawarta w Chrystusowych 
Błogosławieństwach może stać 
się skarbem każdego człowieka.
To w tych chwilach najbardziej 
uświadamiamy sobie naszą przy-
należność do Kościoła Świętych 
i Błogosławionych. Rozbudza-
my coraz większą wiarę, iż nasz 
Kościół, zbudowany na funda-
mencie Apostołów, którego 
Głową jest Boski Nauczyciel 
Jezus Chrystus, jest wieczny 
i niezniszczalny. Święci – ducho-
wy owoc Kościoła – są naszymi 
drogowskazami w życiu, które 
czynią je godnym i wartościo-
wym. To w nich Kościół, który 
wielu z nienawiścią profanuje, 
krytykuje i niszczy, odnosi osta-
teczne zwycięstwo nad tym, co 
słabe i grzeszne. z

Ks. dr Andrzej Chibowski

PO GODZINACH

Zapraszamy
na 

UROCZYSTY KONCERT BOŻONARODZENIOWY  

„Wigilie Polskie” 
Kolędy Jacka Kaczmarskiego i Przemysława Gintrowskiego  

zaśpiewa  
Dominika Świątek  

 kompozytorka, interpretatorka piosenki poetyckiej.

Ze znanymi ariami, pastorałkami i kolędami wystąpią także  
artyści – absolwenci Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina, 

 soliści Filharmonii Narodowej  
oraz Teatru Wielkiego:  

Karolina Róża Kowalczyk, Katarzyna Szymkowiak 
oraz Arnold Kłymkiw. 

W koncercie zaśpiewają również osoby niepełnosprawne  
i seniorzy z Parafii św. Brata Alberta.

Koncert przygotował i wyreżyserował 
ks. dr Andrzej Chibowski

Koncert  odbędzie się  29 grudnia (niedziela)  
w kościele św. Brata Alberta w Warszawie-Wesołej-Zielonej  

przy ulicy Szerokiej 2, po Mszy św. o godz. 18.00 
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Te formy krajobrazu 
są też przeciwstaw-
nymi elementami 
środowiska. Wy-

dmy są skrajnie suche, ciepłe, 
ubogie w gatunki, wydają się 
niezmienne w kolejnych porach 
roku. Torfowiska są bardzo wil-
gotne, w niektórych latach zu-
pełnie wypełnione wodą. Wio-
sną jasno-zielone albo białe od 
owocujących wełnianek, latem 
ciemno-zielone, a jesienią żółto-
-czerwone z różnymi odcienia-
mi brązu. Torfowiska powstają 
w miejscach, gdzie stale płynie 
woda przy powierzchni ziemi 
lub tuż pod nią albo na płaskich 
terenach, gdzie nieprzepusz-
czalne podłoże utrudnia albo 
całkowicie uniemożliwia odpływ 
wody opadowej. Woda „płynąca” 
jest najczęściej zasobna w pier-
wiastki potrzebne roślinom (po-
tas, wapń, magnez, azot), a woda 
opadowa, czyli deszczówka, ma 
skład zbliżony do wody destylo-
wanej. Mineralizacja wody wpły-
wa na szatę roślinną torfowisk. 
Nasze torfowiska i małe bagien-
ka należą do grupy topogenicz-
nych, czyli gromadzących wodę 
opadową w bezpodpływowych 
obniżeniach terenu, a dodatko-
wo wodę spływającą okresowo 
z wydm. To właśnie pochodzące 
z terenu Wesołej i okolicy cha-
rakterystyczne zbiorowiska tor-
fowiskowe, jak bór bagienny, 
zostały po raz pierwszy opisane 

przez naukowców. Obecnie ów 
bór bagienny traktowany jest 
jako chronione i priorytetowe 
siedlisko wspólnotowe. 
Największym i najlepiej zacho-
wanym torfowiskiem w Weso-
łej jest Bagno Jacka, chronione 
od 1981 roku jako rezerwat, 
a ostatnio również jako część 

Torfowiska w Wesołej
n PRZYRODA WOKÓŁ NAS

Na mapie Wesołej zwracają uwagę takie miejsca, jak Bagno Jacka, Macierowe Bagno, Kanał Żmijowy, albo nazwy 
ulic Mokra i Torfowa, które sugerują, że w okolicy występują torfowiska. Torfowiska i wydmy to elementy 
krajobrazu, które odróżniają Wesołą od zachodnich dzielnic Warszawy. 

ostoi Natura 2000 „Poligon Rem-
bertów”. Bagno Jacka jest też 
najdokładniej zbadanym obiek-
tem przyrodniczym w dzielnicy. 
Stwierdzono tu występowanie 
ok. 140 gatunków ptaków (50-
70 gatunków w skali roku), 350 
gatunków roślin naczyniowych, 
w tym wielu rzadkich i chronio-
nych, 30 gatunków ssaków i se-
tek gatunków bezkręgowców. Na 
bagnie występują gatunki nie ko-
jarzone z wielkim miastem: łoś, 
borsuk, nornik północny, żuraw, 
bekas kszyk, słonka, wodnik, 

gągoł i żmija zygzakowata. Rzad-
kie rośliny rezerwatu to między 
innymi rosiczka okrągłolistna, 
bagno zwyczajne, modrzewnica, 
czermień błotna, pióropusznik 
strusi, pływacz drobny, grzybie-
nie białe i bobrek trójlistkowy. 
Kolejne interesujące torfowisko 
to Macierowe Bagno przy ul. Tor-

fowej. Macierówka jako podłużne 
obniżenie terenowe otoczone wy-
dmami charakteryzuje się znacz-
nie większymi wahaniami stanu 
wody, niż Bagno Jacka. To jedyne 
miejsce występowania skrajnie 
rzadkiej rosiczki pośredniej w ca-
łym Mazowieckim Parku Krajo-
brazowym. Rosną tu również 
trzy gatunki widłaków, kosaciec 
syberyjski, pływacz i grzybienie. 
Z charakterystycznych ptaków 
występują brodziec samotny, 
potrzos, trzciniak i błotniak sta-
wowy. Nad wodą często żerują 

nietoperze: nocek rudy, mroczek 
późny i borowiec wielki. Wiosną 
można podziwiać gody setek żab 
moczarowych, których samce są 
wówczas niebieskie. Z owadów 
obserwowano zalotkę większą, 
zalotkę torfowcową, szablaka 
czarnego, napierśnika torfowi-
skowego i modliszkę.

Przy ulicy Mokrej w osiedlu 
Grzybowa znajduje się torfowi-
sko bez nazwy, zamieniające 
się co kilkanaście lat w jezioro 
(lata 1988-90, 2010-2013). Można 
wtedy obserwować kaczki, łyski, 
kurki wodne i perkozki. Okre-
sowo przechodzą i żerują łosie. 
Urokliwe bagienka (niestety 
w ostatnich latach bez wody) roz-
ciągają sie między leśniczówką 
Grzybowa i wiaduktem rember-
towskim wzdłuż linii kolejowej. 
W okresie wiosennym można 
tam obserwować kwitnące ko-
saćce żółte, siedmiopalecznik 
błotny, bagno zwyczajne, owo-
cujące dwa gatunki wełnianek. 
Jesienią pojawiają się owoce 
łochynii. 
Bagno przy Kanale Żmijowym 
(okolice ul. Słonecznej Polany) to 
miejsce licznego występowania 
padalców, jaszczurek żyworod-

nych i wielu gatunków owadów. 
W sąsiedztwie gniazdują myszo-
łów, jastrząb i dzięcioł czarny. 
Torfowisko ze stawem i borem 
bagiennym na Pohulance jest 
największą ostoją lilii wodnych 
(grzybieni białych) i widłaka ja-
łowcowatego w Wesołej. Wystę-
pują tam również traszki zwy-
czajne i zaskrońce.
Bagno „Zupa” na hipodromie 
między Starą Miłosną i Szko-
pówką było dawniej ostoją ol-
szy szarej – górskiego gatunku 
drzewa rzadko spotykanego na 
Mazowszu. W mokrych latach 
występuje tam rosiczka okrągło-
listna. Można też spotkać bagno 
zwyczajne, kosaćca syberyjskie-
go i widłaki.
Czy torfowiska są nam potrzeb-
ne? Zdecydowanie tak – ich 
znaczenie jest bowiem wielo-
stronne. Gromadzą wodę i wiążą 
trwale węgiel w postaci torfu. 
Są ostojami nie spotykanych 
w innych środowiskach roślin 
i zwierząt. Mają wysokie walo-
ry krajobrazowe, modyfikują 
mikroklimat i osłabiają efekt 
„miejskiej wyspy ciepła”. Do-
starczają owoców leśnych (żura-
wina, łochynia, czarne jagody) 
i grzybów, które można zbierać 
poza rezerwatami. z

Przemysław Stolarz 
Zdjęcia wykonane zostały przez autora tekstu. 


