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Szanowni Państwo,
Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Warszawy Oddział Żoliborz-Bielany,
Przyjaciele Żoliborza i Bielan,
przekazujemy Państwu sprawozdania z działalności naszego Oddziału Żoliborz-Bielany za rok 2021r.

Skład Zarządu w 2021r.
Maria Wiro-Kiro –prezes
Sławomira Pieńkowska –wiceprezes
Joanna Grocka - Leśniak–wiceprezes
Adam Kalinowski –skarbnik
Bogdan Falicki- sekretarz

Skład Komisji Rewizyjnej w 2021r.
Radosław Stępniak – przewodniczący
Jadwiga Godlewska – wiceprzewodnicząca
Wiesława Bartoszuk – członek

Bogusława Baszun - pełnomocnik Zarządu

TPW Oddział Żoliborz-Bielany w roku 2021 liczył 62 aktywnych członków zwyczajnych oraz 2
członków wspierających – Firma Byś Wojciech Byśkiniewicz oraz Huta ArcelorMittal Warszawa Sp. z
o.o. Nasze działania finansowane były ze składek członków zwyczajnych Oddziału i członków
wspierających, darowizn, dotacji dzielnic Żoliborz i Bielany oraz wpływom z 1% podatku od osób
fizycznych na rzecz OPP. Dzięki temu wsparciu, mogliśmy prowadzić szeroką działalność na rzecz
mieszkańców Warszawy i nie tylko Warszawy.
Nasza siedziba niezmiennie znajduje się w Warszawie, na Żoliborzu przy ul. Marii Kazimiery 20 lok.2.
Rok 2021, mimo wciąż obecnej pandemii COVID-19, przebiegał w naszym Oddziale bardzo
dynamicznie. Zorganizowaliśmy szereg wydarzeń kulturalnych, w których uczestniczyło łącznie
kilkuset mieszkańców Bielan, Żoliborza, a także reszty Warszawy. Wiele z tych wydarzeń związanych
było z setną rocznicą urodzin naszego wybitnego poety, żołnierza i powstańca warszawskiego
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, postaci dla naszego Oddziału bardzo ważnej. To m.in. z naszej
inicjatywy i na naszą prośbę kierowaną głównie do wicemarszałek Sejmu RP pani Małgorzaty Kidawy
– Błońskiej rok 2021 ogłoszony był rokiem poety.
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Nasze zrealizowane projekty

1.Opowieść o żoliborzance Elżbiecie Jerichau– Baumann
05 lutego 2021r zorganizowaliśmy coroczne spotkanie z członkami naszego Oddziału Żoliborz-Bielany
(niestety on-line), podczas którego pan Jerzy Miśkowiak, na stałe mieszkający w Kopenhadze, autor
albumu przedstawiającego zdjęcia obrazów znakomitej polskiej malarki połowy XIX wieku,
zatytułowanego Elizabeth Jerichau– Baumann,zaprezentował film i opowiedział o życiu i twórczości
Jerichau - Bauman. Oddział Żoliborz-Bielany od kilku lat ubiega się u władz Dzielnicy Żoliborz o
upamiętnienie malarki tablicą na cześć jej pamięci.
W 2018 roku wraz z Duńskim Instytutem Kultury w Warszawie zorganizowaliśmy przedsięwzięcie
zatytułowane – „Jednodniowe muzeum pamiątek po Elizabeth Jerichau – Baumann”, podczas
którego zaprezentowaliśmy pamiątki ze zbiorów prywatnych oraz jedyny obraz, który znajduje się w
Polsce, w zbiorach Zamku Królewskiego W Warszawie autorstwa Jerichau – Baumann zatytułowany
„Główka dziecka”.
Mamy kopię pisma z 2005 roku, w którym pewien pasjonat jej twórczości, członek TPW, zwrócił się z
prośbą do ówczesnego prezydenta Warszawy Lecha Kaczyńskiego o poparcie takiej inicjatywy i
otrzymał je. Opieszałość władz Żoliborz w tym temacie pozostaje dla nas ciągle zagadką.

3

2.Konkurs fotograficzny „Cztery pory roku na Kępie Potockiej”
Kępa Potocka to wyjątkowo urokliwy, zielony teren rekreacyjno-wypoczynkowy, obejmujący swym
zasięgiem obie warszawskie dzielnice: Bielany i Żoliborz. Siódma edycja organizowanego przez nas
konkursu fotograficznego, kierowanego zawsze do uczniów szkół z Żoliborza i Bielany, nosiła tytuł
„Cztery pory roku na Kępie Potockiej”. Dzięki temu konkursowi dzieci i młodzież mogły lepiej poznać
uroki tego pięknego zakątka Warszawy w czterech porach roku, od zimy, poprzez wiosnę, lato
i kawałek jesieni, gdyż konkurs trwał od 01 lutego do 15 października 2021 roku. Na konkurs
wpłynęło 99 zdjęć, z czego jury, pod przewodnictwem wielkiej pasjonatki fotografii, członka naszego
Oddziału, pani Joanny Radziejewskiej, nagrodziło pięć zdjęć. Sponsorem bardzo atrakcyjnych nagród
była dzielnica Bielany oraz TPW Oddział Żoliborz-Bielany. W uroczystości wręczenia nagród wziął
udział burmistrz dzielnicy Bielany pan Grzegorz Pietruczuk oraz wiceburmistrznie: pani Katarzyna
Potapowicz i pani Sylwia Lacek.

Laureaci konkursu, uczniowie bielańskich szkół

3. Lekcja on-line dla dzieci i młodzieży

Jako, że rok 2021 był Rokiem Krzysztofa Kamila
Baczyńskiego nie mogło się obejść bez przypomnienia,
szczególnie dzieciom i młodzieży, sylwetki tego
wybitnego poety, stąd 15 kwietnia 2021r.
zorganizowaliśmy spotkanie on-line o wojennych losach
Baczyńskiego, skierowane głównie do uczniów,
ale mógł wziąć w nim każdy zainteresowany. Spotkanie
poprowadziła pani Anna Roczkowska ze Stowarzyszenia
Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu
Zośka i Parasol.
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4. Wielki konkurs recytatorski poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
„Byłem jak lipy szelest”
Po raz pierwszy nasz Oddział zorganizował konkurs, który skierowany był również do dzieci
i młodzieży spoza Warszawy. Był to wielki konkurs recytatorski poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
„Byłem jak lipy szelest”. Konkurs objęli patronatem: wicemarszałek Sejmu RP Małgorzata KidawaBłońska, Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Muzeum
Powstania Warszawskiego. Zadedykowaliśmy go wszystkim polskim szkołom noszącym imię
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (jest ich 32) oraz szkołom z dzielnic Bielany i Żoliborz. Konkurs,
ze względu na pandemię COVID – 19, miał formę on-line tzn. uczniowie, pod kierunkiem swoich
nauczycieli, nagrywali recytację dwóch wierszy K.K. Baczyńskiego (jeden z wierszy był narzucony
przez nas, osobno dla szkół podstawowych i osobno dla szkół ponadpodstawowych) i w postaci pliku
mp4 przysyłali nam swoje recytacje. Jury pod kierunkiem pani senator Barbary Borys – Damięckiej
przyznało 8 nagród w podziale na dwie kategorie – osobno szkoły podstawowe i osobno szkoły
ponadpodstawowe. Laureatami nagród byli m.in. uczniowie szkół w Świdniku woj. lubelskie i Kozach
woj. śląskie. Jednak większość nagród zdobyli warszawscy uczniowie. Sponsorem nagród było TPW
Oddział Żoliborz – Bielany.

Barbara Sosińska – ZS nr 35 im.
Zofii Jaroszewicz „Kasi” w
Warszawie, laureatka I nagrody
w kategorii szkół
ponadpodstawowych

Monika Pawlik – LO im.
Krzysztofa Baczyńskiego w
Kozach, laureatka III nagrody w
kategorii szkół
ponadpodstawowych

5. Konkurs „Żoliborz i Bielany w kwiatach”
Wzorem lat ubiegłych zorganizowaliśmy konkurs zatytułowany „Żoliborz i Bielany w kwiatach”.
Celem konkursu była promocja i propagowanie upiększania dzielnic Bielany i Żoliborz poprzez zieleń
i kwiaty. Konkurs trwał od 01 do 30 czerwca 2021 roku. Nagrodą w konkursie był bon upominkowy
do sklepu ogrodniczego, który zasponsorował TPW Oddział Żoliborz-Bielany. Laureatem konkursu
został ogród społecznościowy „Nasz Ogródek” prowadzony przez Ośrodek Wsparcia dla Seniorów
Nr 1, z udziałem okolicznych mieszkańców, zlokalizowany przy Alei Zjednoczenia 13 w dzielnicy
Bielany m.st. Warszawy.
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Wręczenie nagród laureatom konkursu
w siedzibie TPW Oddział Żoliborz-Bielany

Nagrodzony ogródek

6. Imieniny Aliny - dziewczyny z dzbanem
Kolejne, już czwarte imieniny Aliny – dziewczyny z dzbanem obchodziliśmy tradycyjnie w czerwcu,
tym razem 13 czerwca. Alina – dziewczyna z dzbanem, to rzeźba plenerowa autorstwa Henryka
Kuny, wieńcząca fontannę w parku imienia S. Żeromskiego na Żoliborzu. Do współorganizacji
zaprosiliśmy Miejsce Aktywności Lokalnej zlokalizowane przy ulicy Marii Kazimiery 20, Centrum
Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” oraz Fundację Protektoria. Przy organizacji tego
przedsięwzięcia wspomogło nas również Centrum Sztuki Fort Sokolnickiego. Impreza zawierała
bardzo bogaty program, z pokazem kolekcji ubrań zatytułowanej „Sen o Warszawie” projektu
Agnieszki Wyrwał oraz koncertem muzycznym „Dla Aliny” w wykonaniu wielu artystów muzyków.
W trakcie trwania imprezy mieszkańcy otrzymali od nas nasiona onętka (kosmosu), popularnie
nazywanego „warszawianka”. Tak, jak poprzednio impreza zakończyła się polonezem wszystkich
obecnych na imieninach.
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Koncert „Dla Aliny”

Pokaz kolekcji „Sen o Warszawie”

7. Koncerty muzyczne na Kępie Potockiej
W 2021 roku po raz pierwszy zaznaczyliśmy swoją obecność muzycznie, organizując w ramach
inicjatywy lokalnej z budżetu dzielnicy Żoliborz, 6 plenerowych koncertów muzycznych. Inspiratorami
tego przedsięwzięcia było kilku kolegów i koleżanek z TPW Oddział Żoliborz-Bielany – muzyków
i pasjonatów muzyki, Fundacja dla Gawędy oraz mieszkańcy Żoliborza. Koncerty, które odbywały się
co dwa tygodnie, począwszy od 27 czerwca i kończąc 05 września 2021r, obejrzało łącznie kilkaset
osób. Koncerty miały charakter non profit. Występujący w nich artyści koncertowali bez
wynagrodzenia. Każdy z koncertów przyjmowany był z entuzjazmem, a szczególnie sierpniowy
koncert byłych członków zespołu Gawęda w liczbie 40-tu, którzy śpiewali najbardziej popularne
piosenki z Powstania Warszawskiego. Organizowane przez nas letnie koncerty na Kępie Potockiej,
bez wątpienia bardzo przypadły mieszkańcom do gustu, dlatego chcemy je kontynuować
w kolejnym roku.
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Koncert pieśni powstańczych w wykonaniu byłych
członków Zespołu Gawęda

Koncert polsko – francuskiego
Zespołu rockowego Semaphores

„Letni koktajl muzyczny”

8. Akcja krwiodawstwa
Absolutną nowością w naszych działaniach była prowadzona przez nas, z okazji 77. rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego, akcja krwiodawstwa. Była ona efektem konkursu, który organizowaliśmy
wspólnie z Urzędem Dzielnicy Bielany i Dzielnicy Żoliborz w 2020 roku, zatytułowanego „Konkurs
wiedzy o Powstaniu Warszawskim na Bielanach i Żoliborzu”, laureatem którego został uczeń klasy
szóstej bielańskiej szkoły podstawowej, który zaproponował taki sposób uczczenia tej rocznicy.
Był on także autorem plakatu i hasła tego przedsięwzięcia. Współorganizatorem akcji był Klub
Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża „Dar Serca”. Burmistrzowie obu dzielnic:
pan Grzegorz Pietruczuk – burmistrz dzielnicy Bielany i pan Paweł Michalec – burmistrz dzielnicy
Żoliborz objęli akcje patronatem. W dwóch akcjach – 05 sierpnia 2021 r na Bielanach i 30 sierpnia
2021 roku na Żoliborzu udało się zebrać 41 litrów krwi.
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Akcja krwiodawstwa na Bielanach

Upominki dla osób oddających krew

Akcja krwiodawstwa na Żoliborzu

Teodor Rogoziński
pomysłodawca
akcji krwiodawstwa

9. Akcja „Spotkajmy się”

Jak zwykle 4 sierpnia, uczciliśmy rocznicę śmierci
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego organizując kolejną już
akcję zatytułowaną „Spotkajmy się”. Polega ona na
wspólnym oddaniu hołdu Krzysztofowi Kamilowi
Baczyńskiemu przy tablicy, znajdującej się na placu
Teatralnym w Warszawie, upamiętniającej śmierć poety
- żołnierza. I jak zwykle po złożeniu wiązanki udaliśmy
się do pobliskiej kawiarenki, w której śpiewaliśmy
piosenki powstańcze.
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10. Jarosław Abramow Newerly
Jesteśmy bardzo dumni z faktu, że pan Jarosław Abramow – Newerly jest członkiem naszego
Oddziału Żoliborz-Bielany. Urodzony 17 maja 1933 roku na Żoliborzu pan Jarosław jest pisarzem,
dramaturgiem, satyrykiem, kompozytorem i autorem tekstów piosenek. Prywatnie jest synem
wybitnego pisarza Igora Newerlego. Żoliborz jest jego wielką miłością. Słynny cykl wspomnieniowy:
"Lwy mojego podwórka" (2000r), "Lwy wyzwolone" (2003r) oraz "Lwy STS-u" można śmiało nazwać
"biblią żoliborzan" i epopeją jego dziejów.
W 2021 roku ukazała się najnowsza książka pisarza "Piórem i pazurem" wieńcząca jego
autobiograficzny cykl, obejmujący nie kilka, ale kilkadziesiąt lat jego życia - od 1962 roku do chwili
obecnej. Pisarz na stałe mieszka w Kanadzie, lecz jak dotąd, każdego roku odwiedza swój kraj
i Żoliborz, gdzie ma własne mieszkanie. Podczas wizyt w Polsce odbywa liczne spotkania autorskie,
w których z entuzjazmem uczestniczymy. 12 października 2021 roku Zarząd Oddziału Żoliborz –
Bielany podjął uchwalę w sprawie skierowania wniosku do Zarządu Głównego Towarzystwa
Przyjaciół Warszawy o przyznanie godności członka honorowego TPW panu Jarosławowi AbramowNewerly. Z przykrością stwierdzamy, że prezydium TPW nie skierowało i nie kieruje wniosku do
Zarządu Głównego TPW.
Warto dodać, że każdego roku składamy wiązanki przy kamieniu na Żoliborzu upamiętniającym Igora
Newerlego.

Spotkanie autorskie pana Jarosława Abramowa Newerlego w bibliotece przy Koszykowej

11. Nagrobek Stefanii i Stanisława Baczyńskich
W czerwcu 2021 roku nawiązała z nami kontakt Szkoła Podstawowa im. Krzysztofa Kamila
Baczyńskiego w Piławie Górnej, notabene uczestniczka organizowanego przez nas konkursu
recytatorskiego, wychowująca uczniów w duchu ideałów Baczyńskiego i poinformowała nas, że
w Roku Baczyńskiego chciałaby podjąć inicjatywę odnowienia nagrobka na grobie Stefanii
Baczyńskiej i Stanisława Baczyńskiego, rodziców poety, który jest w bardzo złym stanie. Rodzice
poety pochowani są na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach. Nagrobek, wykonany
z lastrico w 1953 roku, kompletnie się już rozsypuje. Szkoła poprosiła nas o wsparcie tej inicjatywy,
którą Zarząd naszego Oddziału Żoliborz-Bielany zdecydował wspomóc. Wspólnie znaleźliśmy
sponsorów tego przedsięwzięcia w postaci zakładu kamieniarskiego Kam-Tral z Piławy Górnej, pana
Adama Kalinowskiego - członka zarządu naszego Oddziału oraz zakładu kamieniarskiego M.B. Kubiccy
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z Warszawy. W sierpniu otrzymaliśmy zgodę dyrekcji Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie
na wymianę nagrobka. W połowie grudnia nagrobek, wykonany z granitu strzegomskiego został
przywieziony z Piławy Górnej i złożony na zapleczu zakładu kamieniarskiego państwa Kubickich,
czekając na odpowiednie dla montażu warunki pogodowe.

Obecny wygląd nagrobka

12. Zdrowa Warszawa
Od dwóch lat prowadzimy projekt Zdrowa Warszawa, który realizuje nasza koleżanka
Ewa Maniszewska. Celem projektu jest wzbogacanie wiedzy warszawiaków na temat dbałości
o swoje zdrowie, głównie w zakresie stosowania diety opartej na naturalnych produktach. W roku
2021 do rąk członków i osób zainteresowanych projektem trafiły cztery artykułu autorstwa
Ewy Maniszewskiej.
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13. Spotkania członków TPW Oddział Żoliborz-Bielany

Poza wymienionymi projektami i przedsięwzięciami organizujemy spotkania dla członków Oddziału
w naszej siedzibie przy ulicy Marii Kazimiery 20 lok. 2 na Żoliborzu. Są to spotkania z ciekawymi
ludźmi, ale również spotkania muzyczne jak np. „Wieczór jesienny”.

Janusz, nasz czołowy muzyk

Jesienne spotkania członków Oddziału

14. Uroczystości rocznicowe
Pamiętamy i bierzemy czynny udział w wydarzeniach rocznicowych, takich jak m.in. rocznica
wybuchu Powstania Warszawskiego, Święto Niepodległości, rocznica wybuchu Powstania
Warszawskiego czy rocznica Powstania w Getcie Warszawskim.

Złożenie wieńców pod pomnikiem
Bohaterów Getta w towarzystwie
Młodzieżowej Rady Bielan

Nasi koledzy podczas uroczystości Święta Niepodległości
w Parku im. S. Żeromskiego

Pod pomnikiem Żywiciela w 77. rocznicę
wybuchu Powstania Warszawskiego

Nasza delegacja podczas składania wiązanek
na terenie AWF-u
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15. Udział w życiu społeczności dzielnic Bielany i Żoliborz
TPW Oddział Żoliborz- Bielany bierze aktywny udział w życiu społeczności obu dzielnic i reszty
Warszawy. Jesteśmy aktywni na forum Dzielnicowych Komisji Dialogu Społecznego. Bierzemy udział
w komisjach powołanych do oceny wniosków o dotacje na realizację projektów w obu dzielnicach.

Podsumowanie
Tak, jak to bywa w każdej działalności, nie brakuje nam też porażek i niepowodzeń. Jedną
z największych porażek była odmowa Urzędu Dzielnicy Żoliborz w przyznaniu nam dotacji na projekt
zatytułowany „Co nam zostało z tamtych lat”, który przygotowywaliśmy przez kilka miesięcy. Projekt
opracowywaliśmy wspólnie z Fundacją Retro im. Mieczysława Fogga, którego prezesem jest nasz
członek, pan Michał Fogg, prawnuk wielkiego piosenkarza, którego imię nosi Fundacja. Celem
projektu było przybliżenie sylwetek i twórczości gwiazd estrady jednego z najpiękniejszych
i najważniejszych okresów kulturalnego życia Warszawy, czyli gwiazdom lat dwudziestych
i trzydziestych XX wieku.
Niewątpliwie, dużą uciążliwością dotyczącą naszych społecznych działań jest brak wsparcia i
zainteresowania naszymi działaniami Prezydium Towarzystwa Przyjaciół Warszawy,
co bardzo źle wpływa na motywację do dalszej aktywnej pracy naszych członków.
Również kolejny rok pandemii COVID – 19 bardzo utrudniał nam sprawne działania.

Opracowanie:
Zarząd TPW Oddział Żoliborz-Bielany

TPW Oddział Żoliborz-Bielany, ul. Marii Kazimiery 20 lok.2, 01-641 Warszawa www.tpwzb.pl, e-mail: biuro@tpw-zb.pl, tel. 22 251 54 57
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