Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Warszawy
Oddział Żoliborz-Bielany za rok 2019

Towarzystwo Przyjaciół Warszawy gromadzi ludzi, którzy pragną poznać przeszłość
Warszawy, zrozumieć proces jej przekształcania w teraźniejszości i zapoznać się z wizją
Warszawy przyszłości……
profesor Stanisław Lorentz
założyciel i pierwszy prezes
Towarzystwa Przyjaciół Warszawy
rok 1963

Warszawa, luty 2020 rok
Szanowni Państwo, Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Warszawy Oddział Żoliborz-Bielany,
przekazujemy Państwu sprawozdania z działalności naszego TPW Oddziału Żoliborz-Bielany za rok
2019r.

Skład Zarządu

Skład Komisji Rewizyjnej

Maria Wiro-Kiro – prezes Zarządu
Sławomira Pieńkowska – wiceprezes Zarządu
Joanna Grocka – wiceprezes Zarządu
Adam Kalinowski – skarbnik
Bogdan Falicki - sekretarz

Radosław Stępniak - przewodniczący
Jadwiga Godlewska - wiceprzewodnicząca
Wiesława Bartoszuk – członek

TPW Oddział Żoliborz-Bielany jest jednym z dwudziestu Oddziałów Towarzystwa Przyjaciół
Warszawy. Na koniec 2019 r. TPW Oddział Żoliborz-Bielany liczył 55 członków zwyczajnych oraz
2 członków wspierających – Firma Byś Wojciech Byśkiniewicz oraz Huta ArcelorMittal Warszawa.
W roku 2019 realizowaliśmy własne projekty, wspierane przez naszych sponsorów, głównie Firmę Byś
Wojciech Byśkiniewicz, Hutę ArcelorMittal Warszawa, Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st.Warszawy oraz
Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, a także uczestniczyliśmy w projektach Zarządu Głównego
TPW, w szczególności w 36. edycji konkursu Warszawa w kwiatach i zieleni, Varsavianistycznej Szkole
oraz działaniach na rzecz powstańców Warszawy.

Siedziba TPW Oddział Żoliborz-Bielany od 6 lat znajduje się w Warszawie na Żoliborzu przy ul. Marii
Kazimiery 20 lok.2.
Przychód w roku 2019 wynosił 12 100.00 PLN, rozchód 15 013,07 PLN. Bilans otwarcia na 01 stycznia
2019 roku wynosił 4 386, 31 PLN. Bilans otwarcia na 01 stycznia 2020 r wynosił 1 373, 24 PLN.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w 2019 roku

Konkurs fotograficzny „Historia w obiektywie”
V edycja konkursu fotograficznego, tym razem zatytułowana „Historia w obiektywie”
zorganizowana była przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy Oddział Żoliborz-Bielany, Urząd
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Patronat nad
konkursem objęli - burmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Paweł Michalec oraz
burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy Grzegorz Pietruczuk. Konkurs skierowany był do
uczniów szkół z Dzielnicy Bielany i Dzielnicy Żoliborz. Temat konkursu to historyczne obiekty i
miejsca na terenie obu tych warszawskich dzielnic. Ogółem na konkurs wpłynęło 96 zdjęć, 61
z Bielany i 35 z Żoliborza.

Krzysztof Kamil Baczyński - poeta i żołnierz czasu "spełnionej Apokalipsy"
10 kwietnia 2019 roku TPW Oddział Żoliborz-Bielany wraz z Komisją Kultury Senatu RP
zorganizował konferencję zatytułowaną Krzysztof Kamil Baczyński - poeta i żołnierz czasu
"spełnionej Apokalipsy". Poświęcona ona była twórczości tego wybitnego poety, a zarazem
żołnierza i powstańca. Konferencja skierowana była głównie do młodzieży szkolnej, Brało w
nie udział 140 osób, również spoza Warszawy. Gościliśmy znakomitych prelegentów m.in.
Wiesława Budzyńskiego– pisarza, wybitnego biografa Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i
Brunona Schulza, prof. dr hab. Wojciecha Kudybę - poetę, krytyka, historyka literatury,
Mariusza Olbromskiego– filologa klasycznego i polskiego, współczesnego poetę i prozaika,
dyrektora Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku, Olgierda Łukaszewicza
– aktor filmowego i teatralnego. Konferencję moderowała pani senator Barbara Borys –
Damięcka, członkini naszego Oddziału.

Coroczny spacer po rezerwacie Las Bielański z prof. dr hab. Maciejem Luniakiem.
27 kwietnia 2019r mieszkańcy Żoliborza i Bielan zaproszeni zostali na coroczny spacer,
mający na celu obserwacje ptaków, żyjących w rezerwacie Las Bielański, w ich stanowiskach
lęgowych. Spacer poprowadził profesor Maciej Luniak z Muzeum i Instytutu Zoologii PAN.
Podczas spaceru prof. Maciej Luniak opowiadał o zwyczajach poszczególnych gatunków
ptaków i uczył rozpoznawać gatunki po ich głosach.

Wystawa zdjęć poświęconych konkursowi Warszawa w kwiatach i zieleni
Przez cały maj 2019r w Galerii Przystanek na Żoliborzu, z inicjatywy naszego Oddziału można
było obejrzeć wystawę fotogramów z poszczególnych edycji konkursu Warszawa w kwiatach
i zieleni, począwszy od 2013 roku. Wystawa inaugurowała ubiegłoroczną edycje konkursu.

Spacer i zwiedzanie Muzeum Katyńskiego
11 maja wraz z Żoliborskimi Partnerstwami Lokalnymi zorganizowaliśmy spacer i zwiedzanie
Muzeum Katyńskiego. Spacer poprowadzili przewodnicy warszawscy, z którymi nasz Oddział
Żoliborz – Bielany współpracuje od dawna.

Przyroda Lasu Bielańskiego - wykład
30 maja 2019 roku z inicjatywy TPW Oddział Żoliborz – Bielany i w jego siedzibie odbył się
wykład prof. dr hab. Macieja Luniaka na temat przyrody Lasu Bielańskiego. Wykład cieszył się
dużym zainteresowaniem. Słuchacze wykładu otrzymali piękną publikację, autorstwa
profesora Luniaka zatytułowaną „Przyroda Bielan Warszawskich.

Salonik Historyczny – Ostańce – Kamienice warszawskie i ich mieszkańcy
14 czerwca 2019 roku odbyło się spotkanie z panią Magdaleną Stopą, współautorką książki
zatytułowanej Ostańce – Kamienice warszawskie i ich mieszkańcy. Podczas spotkania jego
uczestnicy mogli otrzymać bezpłatnie wspomnianą książkę.

Happening „Kwiaty dla Aliny”
W dniu 15 czerwca 2019 roku Towarzystwo Przyjaciół Warszawy Oddział Żoliborz - Bielany,
Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Studio Sztuki, Fundacja Protektoria, Szkoła
Podstawowa nr 392 im. Jana Bytnara ps. Rudy wspólnie zorganizowały happenig
zatytułowany „Kwiaty dla Aliny”. Była to 3. impreza plenerowa, organizowana z inicjatywy
naszego Oddziału w parku im. Stefana Żeromskiego, której celem była popularyzacja historii
parku oraz rzeźby plenerowej Henryka Kuny wieńczącej fontannę w parku, nazywanej Alina z
dzbanem.

Uroczystości powstańcze
29 lipca 2019 roku, jak co roku składaliśmy wiązankę pod pomnikiem Żywiciela.

Obchody na Cytadeli w 155.rocznicy stracenia Romualda Traugutta
05 sierpnia 2019 roku TPW Oddział Żoliborz- Bielany brał udział w uroczystościach i składał
wieniec na Cytadeli Warszawskiej z okazji 150. Rocznych stracenia Romualda Traugutta.

On był wszędzie – wspomnienie o Olgierdzie Budrewiczu
03 października 2019 roku zorganizowaliśmy spotkanie wspomnieniowe z córką Olgierda
Budrewicza, Ewą Budrewicz, która opowiedziała o swoim ojcu – wybitnym reporterze,
filmowcu, dziennikarzu, podróżniku, varsavianiście, powstańcu warszawskim, żoliborzaninie.
Spotkanie bogato ilustrowane zdjęciami z podróży Olgierda Budrewicza nosiło „On był
wszędzie”. W trakcie spotkania wśród uczestników rozlosowaliśmy 3 książki autorstwa
Budrewicza zatytułowane „Dżentelmen w podróży”.

Znany i nieznany Marymont - spacer
W dniu 05 października 2019 roku odbył się spacer zatytułowany Znany i nieznany
Marymont. Spacer zorganizowaliśmy wspólnie z OPS Żoliborz i Parafią Matki Bożej Królowej
Polski. Spacer poprowadził zaprzyjaźniony z nami przewodnik warszawski.

Uczestnictwo w inauguracji roku akademickiego Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego oraz Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego
Jak każdego roku byliśmy zaproszeni na inaugurację roku akademickiego obu uczelni, które
znajdują się na terenie Bielan. Zostaliśmy też zaproszeni na uroczyste obchody 90. rocznicy
powołania AWF Józefa Piłsudskiego, podczas których odczytany by nasz list gratulacyjny z tej
okazji.

Rzemieślnicy warszawscy
07 listopada 2019r. odbył się salonik historyczny zatytułowany Rzemieślnicy warszawscy.
Było to spotkanie z panią Magdaleną Stopą, autorką książki o tym samym tytule. Autorka
opowiadała o kulisach powstania tej książki.

Spotkanie z Jarosławem Abramowem – Newerly
10 grudnia 2019 roku odbyło się spotkanie z panem Jarosławem Abramowem – Newerly
pisarzem, dramaturgiem, założycielem STS-u, żoliborzaninem, dziennikarzem. Pisarz
opowiadał głównie o czasach Powstania Warszawskiego na Żoliborzu i książce zatytułowanej
„Lwy mojego podwórka”. Podczas spotkania pan Jarosław Abramow – Newerly zadeklarował
chęć członkostwa w Towarzystwie Przyjaciół Warszawy Oddział Żoliborz-Bielany, co zostało
przyjęte przez członków naszego Oddziału z entuzjazmem.

Wigilia z księdzem Wojciechem Drozdowiczem
18 grudnia 2019 roku zorganizowaliśmy Wigilię, na której gościliśmy proboszcza parafii Bł.
E.Detkensa Kościół Pokamedulski księdza Wojciecha Drozdowicza.

