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FotoFakty
Dlaczego już nie BIS ?

Nowy numer, nowy tytuł, nowa szata graficzna… Doceniając długą historię BIS-u, chcąc 

zachować to, co w nim było najlepsze, postanowiliśmy jednak stworzyć zupełnie nową ga-

zetę – bliższą ludziom i bardziej dla ludzi. Zrezygnowaliśmy z dawnej nazwy, bo nie chcemy 

być już jedynie informatorem o Urzędzie, lecz raczej miesięcznikiem o Bemowie. Liczymy, 

że nowocześniejsza i bardziej atrakcyjna formuła pozwoli nam dotrzeć do jeszcze większej 

rzeszy czytelników. Czego jeszcze mogą się Państwo spodziewać ? Więcej zdjęć, więcej new-

sów, więcej ważnych dla mieszkańców spraw. Pod adresem news@bemowo.waw.pl czekamy 

zarówno na Państwa opinie, jak i na informacje o wydarzeniach i problemach, szczególnie 

tych, których nie widać z perspektywy Ratusza.

Hala sportowa na Boernerowie 
Boernerowo doczekało się wreszcie własnej hali sportowej. 

Otwarciu nowoczesnego obiektu przy ul. Thommégo, towarzyszył 

program artystyczny, przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół nr 

46. To właśnie młodzież będzie najczęściej wykorzystywać nową salę 

podczas lekcji WF, choć zapewne popołudniami, swoją kondycję ze-

chcą także szlifować dorośli mieszkańcy Bemowa. Tego samego dnia 

pierwszy, inauguracyjny mecz piłki siatkowej rozegrały: drużyna 

pracowników Urzędu Dzielnicy z reprezentacją kadry pedagogicz-

nej. Po zaciętej sportowej walce urzędnicy musieli uznać wyższość 

nauczycieli: wynik w setach 1:2. Może następnym razem ratusz bę-

dzie miał więcej szczęścia. 

XII Bemowskie Forum Oświatowe 
Nasza dzielnica, dzięki organizacji konferencji poświęconej „roz-

wijaniu uzdolnień, zainteresowań oraz twórczej aktywności wśród 

młodzieży”  miała zaszczyt gościć u siebie: Wiceprezydenta Warsza-

wy Włodzimierza Paszyńskiego, Dyrektor Biura Edukacji w Urzędzie 

Miasta Jolantę Lipszyc oraz blisko 500 nauczycieli z całej Warszawy. 

XII już Forum Oświatowe jest potwierdzeniem, jak dużą wagę Be-

mowo przykłada do edukacji, co zresztą znajduje odzwierciedlenie 

w wynikach egzaminów po szkole podstawowej czy gimnazjum. Fak-

tem wartym odnotowania jest sam wniosek płynący ze spotkania, że 

nowoczesna szkoła powinna odejść od promowania przeciętności, 

dostrzegać i rozwijać u każdego ucznia jego indywidualne predyspo-

zycje. Czekamy na realizację tej szczytnej idei. 

Nowa biblioteka multimedialna
Z przyjemnością informujemy o otwarciu nowej biblioteki przy 

ul. Pełczyńskiego 28c. Ta nowoczesna i dobrze wyposażona placów-

ka, oprócz klasycznych książek, dysponuje także kolekcjami filmów 

i muzyki na płytach CD/DVD oraz zbiorami tzw. literatury mówionej. 

Zdaniem pracowników, chodzi przede wszystkim, aby poprzez maksy-

malnie atrakcyjną ofertę zapewnić młodym ludziom realną alternatywę 

dla spędzenia wolnego czasu przed telewizorem. Ważna jest także sama 

lokalizacja wypożyczalni, która pozwoli mieszkańcom nowo powstałych 

osiedli uzyskać łatwiejszy dostęp do kultury dzielnicowej. Niekwestiono-

waną koniecznością jest, aby za dynamicznym rozwojem budownictwa 

mieszkaniowego szły także adekwatne inwestycje publiczne.

Pomóżmy Razem
Niech nie zabrzmi to jak truizm czy banał, ale samorząd jest przede wszystkim od tego aby pomagać ludziom, 

zwłaszcza tym którzy tego najbardziej potrzebują. Po doniesieniach mediów, że osoby niewidome mają często po-

ważne trudności, wchodząc do różnych instytucji z psami przewodnikami, burmistrz Jarosław Dąbrowski podjął 

decyzję o włączeniu bemowskiego Urzędu w akcję Pomóżmy razem. Już 14 maja 2007 r. na drzwiach Ratusza poja-

wiły się specjalne naklejki, oznaczające miejsca przyjazne psom asystującym. Możemy się tylko cieszyć, że Bemowo, 

jako pierwsze dostrzegło ten problem i stało się dobrym przykładem dla innych stołecznych urzędów. Mamy infor-

macje, że wkrótce, na polecenie Pani Prezydent, akcja obowiązkowo obejmie wszystkie warszawskie dzielnice.   
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FotoFakty
Budowa amfiteatru zainaugurowana

18 maja odbyła się uroczystość symbolicznego wmurowania ka-

mienia węgielnego pod budowę pierwszego bemowskiego amfi-

teatru. Już w listopadzie tego roku nasza dzielnica zyska scenę wi-

dowiskową z wygodnymi, zadaszonymi trybunami na ponad 1000 

osób. Amfiteatr jest częścią zakrojonego na szeroką skalę planu in-

westycyjnego, który w ciągu trzech lat uczyni z parku Górczewska 

najpiękniejszy i najnowocześniejszy obiekt parkowy w Warszawie. 

Prawdziwym wyzwaniem dla Urzędu Dzielnicy będzie nawet nie 

tyle sama budowa, co zapewnienie w przyszłości organizacji tylu 

ciekawych imprez i koncertów, aby obiekt nie stał odłogiem, lecz 

faktycznie służył mieszkańcom, i to częściej niż kilka razy do roku. 

Śpiewający naczelnik na pikniku sąsiedzkim
Korzystając ze sprzyjającej majowej aury, uczniowie Gimnazjum nr 83 przy 

Andriollego, zorganizowali Piknik Sąsiedzki. Mieszkańcy mogli spróbować 

specjałów przygotowanych przez poszczególne klasy, podziwiać latające mo-

dele samolotów oraz wziąć udział w konkursach i zawodach sportowych. Fi-

nalnym punktem programu było jednak karaoke. W obliczu nieprzewidzianej 

awarii przygotowanego w tym celu sprzętu, sytuację uratował burmistrz, uży-

czając organizatorom prywatnego komputera. Śpiewanie poszło uczestnikom 

zabawy naprawdę dobrze, jednak największym zaskoczeniem było wykonanie 

przeboju Lady Pank: „Zawsze tam gdzie Ty” przez Naczelnika Wydziału Ad-

ministracyjnego Daniela Nowoleckiego. Szczerze gratulujemy niespodziewa-

nie odkrytego talentu. Może już wkrótce, przychodząc do Urzędu Dzielnicy, 

interesanci będą mogli liczyć na prawdziwie śpiewające powitanie…

Akcja honorowego krwiodawstwa 
1 czerwca gościliśmy na Bemowie mobilny punkt krwiodawstwa. Jak zwykle przy ta-

kiej okazji, mieszkańcy Bemowa nie zawiedli, bezinteresownie oddając naprawdę pokaźną 

ilość krwi. Organizatorzy, ustalając termin akcji, nieprzypadkowo wybrali właśnie dzień 

dziecka. Podczas gdy rodzice pomagali w ratowaniu życia, dzieci mogły podziwiać pokazy 

ratownictwa medycznego, a także z bliska obejrzeć sprzęt i wozy strażackie oraz radiowozy 

policji i straży miejskiej. Korzystając z okazji, chcemy prosić ludzi dobrej woli o nawiązanie 

regularnej współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Tylko 

Warszawa codziennie potrzebuje blisko 300 litrów krwi, a niestety niedobory, uniemożli-

wiające np. wykonywanie zaplanowanych operacji, pojawiają się coraz częściej.

10 lat poradni psychologiczno-pedagogicznej
Chociaż początki nie były łatwe, to przez dziesięć lat działalności, 

poradnia przy Powstańców Śląskich 17 zdążyła na dobre wrosnąć w 

funkcjonowanie na Bemowie, niosąc przez ten czas pomoc siedemnastu 

tysiącom podopiecznych. Placówka zatrudnia prawie 30 pracowników 

m.in. psychologów, pedagogów, reedukatorów, logopedów, doradców 

zawodowych i terapeutów  rodzinnych. Oferują oni różnorodne formy 

pomocy, począwszy od porad i konsultacji, poprzez diagnozy proble-

mów dziecka i realizację różnorodnych programów rozwijających umie-

jętności twórcze aż po terapię: logopedyczną, psychologiczną, rodzinną. 

Korzystając z okazji, chcemy na ręce Dyrektor Poradni – Pani dr Doroty 

Mielcarek – złożyć podziękowania za dekadę niełatwej pracy na rzecz 

lokalnej społeczności. Dobrze wiedzieć, że w razie potrzeby mieszkańcy 

Bemowa mogą liczyć na wsparcie profesjonalistów z Poradni nr 20. 

Boiskowa reprezentacja Bemowa
26 maja na boisku Klubu Sportowego „Przyszłość”, odbył się samorzą-

dowy turniej piłkarski, w którym udział wzięły reprezentacje warszaw-

skich Dzielnic. Niestety, nasza drużyna nie miała tego dnia szczęścia. 

Mimo zdecydowanego zwycięstwa 6:3 nad Wawrem, nie udało się nam 

wyjść z grupy. Przyczyną braku awansu był pechowy mecz z Ursyno-

wem, zakończony porażką 0:1, po stracie gola w ostatniej minucie me-

czu. Dobrze, że przynajmniej radny Kuba Gręziak, zachowując zimną 

krew, zdołał niepostrzeżenie zakraść się do stołu z nagrodami i na pa-

miątkę sfotografować się z najbardziej okazałym pucharem. Nie chcemy 

jednak w żadnym razie odbierać zwycięzcom ich wygranej. Serdecznie 

gratulujemy, licząc na rewanż na kolejnym turnieju.

Opracowanie Krzysztof Zygrzak
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Temat miesiąca

Czego pragną Bemowianie
Metro celem numer jeden

Bemowianie chcą metra, i chcą go przed 

Euro 2012. Między innymi o tym rozma-

wiał burmistrz z mieszkańcami na spotka-

niu podsumowującym wyniki ankiety, roz-

pisanej w celu poznania najważniejszych 

problemów i potrzeb Bemowa. Druga linia 

metra powstanie na pewno przed rokiem 

2015, ale można się obawiać, że nie przed 

Euro: „Przymiarka jest nieco bardziej pesy-

mistyczna niż ta, o której mówiłem jeszcze 

niedawno – przyznał burmistrz Dąbrowski. 

– Zrobimy wszystko, co możemy, żeby dru-

ga linia metra powstała szybciej niż w 2015 

roku. Wierzę, że powstanie przed Euro 2012, 

które jest dla naszego miasta dużą szansą”. 

Wiemy już mniej więcej, jak będą wyglądały 

stacje. Na pograniczu Woli i Bemowa będzie 

stacja Wola Park, później Ratusz, Lazurowa 

oraz Chrzanów, który „Niebawem, jestem 

przekonany, będzie wyglądał jak nowe Kaba-

ty – mówił burmistrz. – Nie tak wiele prze-

cież lat temu Kabaty były ewidentną dziurą, 

a teraz jest to piękny zakątek Warszawy. Na 

pewno tak samo będzie z Chrzanowem”. Na 

razie pojawiła się jednak nieoczekiwana al-

ternatywa dla metra. Na plenerowej konfe-

rencji prasowej, która odbyła się przy torach 

linii kolejowej niedaleko Wola Parku, przed-

stawiono wnioski i plany powstałe w wyniku 

spotkania burmistrza Jarosława Dąbrow-

skiego z panem Leszkiem Rutą – Dyrekto-

rem ZTM. Wspólnie dopracowano się dość 

niezwykłych na skalę miasta i dogodnych 

dla Bemowa rozwiązań komunikacyjnych. 

„Udało nam się ustalić bardzo ważną rzecz 

– zrelacjonował tę konferencję burmistrz 

Dąbrowski. – W ciągu naprawdę krótkie-

go czasu zostanie uruchomiona naziemna 

szybka kolej miejska. Stacją pierwszą będzie 

Dworzec Zachodni, kolejnych kilka w Ursusie 

– nie chciałbym jednak wchodzić w szczegó-

ły dotyczące innych dzielnic.  Na Bemowie 

wybudowane zostaną przystanki: Fort Wola, 

Jelonki i Wola Park. Warto przypomnieć, że 

w okolicy Połczyńskiej otwarto ostatnio  par-

king  w systemie „Parkuj i Jedź”. Lokalizacja 

w tamtym miejscu budzi kontrowersje. Ele-

ment systemu pomyślanego jako komplet do 

metra, powstał w miejscu, gdzie metra nawet 

nie planowano. Pobliska stacja kolei miej-

skiej może przywrócić tej inwestycji sens, co 

cieszy, zwłaszcza gdy się weźmie pod uwa-

gę informacje w mediach, że ten kosztujący 

7 milionów złotych obiekt tak dalece nie 

znajduje zastosowania, że rozważa 

się przeznaczenie jego części na 

kino samochodowe. Wspólnie prze-

analizujemy także sensowność sta-

cji przy Dywizjonu 303 – tak rela-

cjonował burmistrz kulisy rozmów 

z ZTM. Kolejnymi przystankami 

będą Arkadia i Dworzec Gdański. 

Przejazd od przystanku Fort Wola 

do przystanku Dworzec Gdański, 

czyli do istniejącej stacji I linii me-

tra – według szacunków ZTM – bę-

dzie trwał zaledwie 10 minut. Nasz 

projekt jest oczywiście pewnym sub-

stytutem, tymczasową alternatywą 

dla właściwej  podziemnej kolejki. 

Warto z tej możliwości skorzystać, 

jestem przekonany, że będzie to 

miało sens – przekonywał nieprze-

konanych burmistrz Dąbrowski.

Lepsze drogi, 
koniec z absurdami

Poszerzenie ulicy Powstańców 

Śląskich na odcinku Szczotkar-

ska – Połczyńska to temat, który 

spędza sen z oczu wielu kierow-

com podróżującym tą ulicą. Przez 

ostatnie dwa lata – pracując na 

Okęciu – przemierzałem ten odci-

nek 2 razy dziennie – i nie muszę 

państwu mówić, że to naprawdę 

irytujące miejsce. Zwłaszcza okolice 

domu państwa G. – wszyscy wiemy, 

o kogo chodzi. Działka ta uniemoż-

liwia poszerzenie ulicy Powstańców Śląskich. 

Przypomnijmy: państwo G., właściciele po-

sesji przy Szczotkarskiej, przez ponad 20 lat 

nader skutecznie odpierali zakusy kolejnych 

władz na ich własność, równie skutecznie 

uniemożliwiając rozwiązanie komunikacyj-

nego pata. Decyzje o wywłaszczeniu były 

zawsze zaskarżane. Ostatecznie państwo G. 

zaproponowali zaporową cenę wykupu, po-

równywalną z kosztem przesunięcia jezdni 

wraz z torami tramwajowymi. Obecnie na 

mocy nowych przepisów miasto przejmie 

kilkadziesiąt z ponad 900 metrów kwadrato-

wych ich działki.

Jak podaje „Gazeta Wyborcza” z marca tego 

roku, w budżecie są pieniądze zarówno na 

kupno gruntu pod drugą jezdnię ul. Powstań-

ców Śląskich, jak i na jej poszerzenie. ZDM 

oczekuje, że do czerwca dostanie pozwolenie 

na budowę i po przetargu w trzecim kwartale 

tego roku mogą się rozpocząć prace. 

W najbliższym czasie spodziewać się na-

leży również zakończenia przebudowy ulicy 

Górczewskiej do granicy miasta. Zarówno 

dla nas, jak i dla Zarządu Dróg Miejskich 

jest to oczywisty priorytet. „Na dobrą sprawę 

za moment będziemy jeździli szeroką drogą” 

– mówił burmistrz Dąbrowski. Ponadto cze-

ka nas jeszcze poszerzenie ul. Powstańców 

Śląskich na odcinku Pełczyńskiego – Wro-

cławska wraz z przebudową wiaduktu nad 

torami. Inwestycja zostanie przeprowadzona 

przez GDDKiA ze środków rządowych, przy 

okazji budowy trasy S8 w latach 2008-2010.

Plenerowe spotkanie burmistrza z dyrektorem ZTM

Trasa planowanej linii mikrobusowej
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Temat miesiąca

Komunikacja miejska 
dla wszystkich mieszkańców 

Bemowa
Trudno uwierzyć, ale na Bemowie są jesz-

cze okolice kompletnie pozbawione komuni-

kacji z dzielnicą i miastem. Taką negatywną 

enklawą są dwa budynki przy ulicy Radiowej 

26 i 27. Mieszkają tam dzieci i osoby starsze. 

Jedna z takich starszych pań pofatygowała się 

na spotkanie z burmistrzem, żeby osobiście 

dopilnować sprawy autobusu, o który miesz-

kańcy tych budynków walczą już od dłuż-

szego czasu. Dzięki temu miałam okazję na 

bieżąco weryfikować wypowiedzi burmistrza 

Dąbrowskiego i konfrontować je z punktem 

widzenia mieszkańców. Dzieci z tych budyn-

ków codziennie w roku szkolnym przemie-

rzają około półtora kilometra przez las do 

szkoły. Półtora kilometra w deszczu, śniegu, po 

błocie, przez las – rozwijał przed zgromadzo-

nymi dramatyczną perspektywę burmistrz  

– nie jest to najbezpieczniejsza droga. Zdaje 

się, że jest tam tylko ścieżka rowerowa. Zarzą-

dowi dzielnicy udało się rozwiązać tę sprawę: 

szybko podjęta decyzja o przesunięciu środ-

ków budżetowych pozwoli przygotować tzw. 

zawrotkę przy tych budynkach, umożliwiają-

cą przedłużenie rasy autobusu linii 109, który, 

jak ustalono z ZTM, dotrze do opisywanych 

domów. Zawrotka ta powstanie w pierwszym 

kwartale przyszłego roku. 

Inne i niespotykane do tej pory w War-

szawie rozwiązanie zostanie zastosowane do 

rozwiązania problemów z komunikacją na 

ulicy Obrońców Tobruku, której przebudo-

wa ma się zakończyć około roku 2010. Miesz-

kańcom zapewniony zostanie wahadłowy 

transport mikrobusami do najbliższych pętli 

autobusowych. Linia mikrobusowa zostanie 

uruchomiona jeszcze w tym roku, zapewnia-

jąc blisko pięciu tysiącom mieszkańców tam-

tych rejonów realny dostęp do komunikacji 

miejskiej. Trasa obsługiwana będzie przez 

niewielkie, aczkolwiek z dużą częstotliwością 

kursujące pojazdy, dowożące pasażerów do 

dwóch ważnych punktów przesiadkowych: 

pętli autobusowo-tramwajowych na Kole 

i Nowym Bemowie. Takie rozwiązanie ma 

charakter tymczasowy i będzie obowiązywać 

do czasu przebudowy ulicy Obrońców To-

bruku. Zastosowanie mikro-

busów jest w tym przypadku 

konieczne, ponieważ zbyt 

wąska jezdnia uniemożliwia 

przejazd klasycznym i peł-

nowymiarowym autobusom 

– informuje strona interne-

towa bemowskiego ratusza. 

Burmistrz Szułczyński w 

dniu spotkania, które re-

lacjonujemy, był właśnie u 

progu wizyty w ZTM w spra-

wie doprecyzowania szcze-

gółów, ale najdalej na koniec 

tego roku, a najwcześniej we 

wrześniu, Bemowo może się 

spodziewać mikrobusów.

Przedszkola tak szyb-
ko, jak tylko można, 

wkrótce nowy żłobek.
W tym roku zabrakło na 

Bemowie ponad 500 miejsc 

w przedszkolach. Znaleźli-

śmy co prawda tymczasowe 

wyjście z sytuacji: i Wola, 

i Bielany otworzyły się dla 

naszych dzieci, ale to nie o 

to chodzi. Chodzi o to, żeby 

te przedszkola były tutaj, na 

Bemowie – mówił burmistrz. 

Niestety, zaplanowana budo-

wa przedszkola z oddziała-

mi integracyjnymi przy ulicy Budy nie była 

możliwa do zrealizowania, ze względu na 

roszczenia byłych właścicieli do gruntu, na 

którym miała stanąć. Bemowo boryka się z 

praktycznie całkowitym brakiem miejsc pod 

tego typu inwestycje: te, na których można 

by budować, nie są własnością dzielnicy. Bę-

dziemy podejmować działania, aby ten stan 

rzeczy zmienći – obiecał burmistrz – ale na 

tę chwilę nie możemy rozpocząć budowy no-

wego przedszkola.

Co w zamian? Zarząd zadecydował o pilnej 

rozbudowie przedszkoli na Czumy, Andriol-

lego i Szobera, co w sumie da ok. 250 nowych 

miejsc. Pozyskano już dodatkowe środki bu-

dżetowe na ten cel. W tegorocznych planach 

jest również utworzenie przy ul. Pełczyńskie-

go drugiego na Bemowie żłobka. 

Sport i kultura
W zakresie inwestycji w sport i kulturę, 

które bardzo licznie postulowali mieszkańcy 

w ankietach, dzielnica może się pochwalić 

między innymi tym, że w roku bieżącym 

wyremontowane zostaną aż trzy boiska: 

przy szkole nr 306 przy ul. Tkaczy 27, przy 

szkole nr 316 przy ul. Szobera 1/3 oraz przy 

gimnazjum na Czumy 8. Budowany jest 

Międzyszkolny Bemowski Ośrodek Piłki 

Nożnej na Fortach Bema. Z początkiem tego 

roku ukończono nową halę sportową przy 

ul. Thommégo na Boernerowie. Oficjalnie 

rozpoczęła się budowa amfiteatru w parku 

Górczewska – 18 maja 2007 r. odbyła się 

uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego 

pod jego budowę, której ukończenie planuje 

się już na listopad tego roku. Z mniejszych, 

ale również istotnych przedsięwzięć w zakre-

sie kultury należy wymienić przeprowadzkę 

wypożyczalni nr 113 do nowego lokalu przy 

ul. Powstańców Śląskich 108 i otwarcie no-

wej biblioteki multimedialnej na ul. Pełczyń-

skiego 28c.

Justyna Furgał

Na informacje dotyczące postulowanych 

zmian w funkcjonowaniu Ratusza – zapra-

szamy w kolejnym numerze.Planowane stacje Szybkiej Kolei Miejskiej

Spotkanie zarządu z mieszkańcami
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Ola w art.bem

Z kalendarza Oli...

Zaproszenie na imprezę:

KONCERT

KAMERALNA SCENA WARSZAWY

RADOSŁAW SOBCZAK

fortepian

MACIEJ WOLEŃSKI

trąbka

SYNAXIS ORCHESTRA

WOJCIECH SŁAWIŃSKI

dyrygent

Program:

L. van Beethoven – Finał Kwartetu C-dur op. 59 nr 3

A. Dworzak – Serenada na orkiestrę smyczkową E-dur op. 22

D. Szostakowicz – I Koncert fortepianowy c-moll op. 35

14 czerwca 2007, godz. 19.30

Bemowskie Centrum Kultury

Ul. Górczewska 201

Wstęp 10 zł

Duży kawałek Japonii
22 kwietnia. I kto by pomyślał, że Japonia „zawita” i do 

nas. Mama chciała koniecznie zobaczyć, w jaki sposób 

mieszkańcy Kraju Kwitnącej Wiśni parzą herbatę. Też mi 

coś! Wlewa się wodę do czajnika, wsypuje herbatę do kubka 

i zalewa wrzątkiem. No, może niezupełnie. To nie było 

zwykłe parzenie herbaty, ale cały spektakl. Pani w kimonie, 

na klęczkach, celebrowała tę czynność w nieskończoność. 

Na pierwszy rzut oka wydawało się to nudne, ale ta mistyka, 

ta celebracja… To było coś. Na dodatek obok panowie 

w „pidżamach” fikali koziołki. To znaczy nie fikali, ale 

jeden powodował, że wszyscy kładli się pokotem na 

ziemię. Aikido – delikatne ruchy, prawie niewidoczne, 

a przeciwnik leży na ziemi. Przydałoby się znać parę tych 

sztuczek, kiedy wracam wieczorem do domu A jeden pan 

wyczarowywał z papieru, słonie i inne zwierzaki. I każdy 

tylko z jednego kawałka papieru i bez nożyczek i kleju. Super! 

A obok można było dowiedzieć się, że manga to nie jest taki 

sobie zwykły komiks. Zwłaszcza te o Hiroshimie. No i te przepiękne 

zdjęcia kwitnących drzew wiśni pani Małgorzaty Dutki. Autorka 

wpadła nawet na chwilę i powiedziała mi, że żadne zdjęcie nie odda 

naturalnego wyglądu kwitnących wiśni. Fajnie było. Podobno na 

jesieni mają znowu zrobić coś podobnego. A od września zaczną się 

zajęcia z języka i kultury Japonii. Chyba się zapiszę…

Moniuszko śpiewany
29 kwietnia. To był taki prezent dla mojej cioci. Stale opowiadała 

mi, że „Straszny dwór” to jedna z najpiękniejszych polskich oper 

i żałowała cały czas, że w teatrze tego już nie wystawiają. To znaczy 

wystawiają, ale tak rzadko, że bardzo trudno na nią trafić. Pomyślałam 

więc, że skoro organizują koncert pieśni Moniuszki, to pewnie będzie 

zadowolona, jak ją na niego zabiorę. Nie, to nie było poświęcenie. 

Lubię ciocię i chciałam sprawić jej przyjemność, a okazało się, że 

i ja coś zyskałam. Najlepsi soliści Teatru Wielkiego, w reżyserii pani 

Marii Fołtyn (ciocia mówiła później, że to jedna z najznakomitszych 

polskich solistek), dali niezły koncercik. Faktycznie, jak tego 

słuchałam, zaczynałam rozumieć ciocię i jej fascynację „Strasznym 

dworem”. Będę musiała kupić płytę i posłuchać, bo chyba 

w najbliższym czasie raczej w teatrze tego nie pokażą.

Pograć na fagocie
10 maja. Fagot to taka długa rura, z ustnikiem wystającym z boku. 

Wygląda to naprawdę śmiesznie. Ale przecież niektórzy nie na takich 

dziwolągach potrafią grać. A tych czterech panów, czyli kwartet 

Opery Narodowej, dali całkiem niezły pokaz. Na koncert zaciągnął 

mnie Zbyszek. Gra w kapeli i cały czas szuka jakichś nowinek. On 

to nazywa „brzmieniem”. Nie wiem, czy akurat fagot w połączeniu 

z gitarą elektryczną i bębnami to jest to, czego szukał, ale mnie się 

podobało. Takie fajne świdrujące, wysokie dźwięki. No dobra, niech 

mu będzie – „brzmienie”.

„Calineczka” ręcznie dziergana
11 maja. Nie było wyjścia; mama kazała mi zabrać Zuzię (to moja 

młodsza siostra) na „Calineczkę”. Opierałam się, jak mogłam, 

tłumaczyłam, że następnego dnia mam trzy klasówki i dwa 

sprawdziany, a na dodatek jeszcze będą mnie pytać z czterech 

przedmiotów. Mama była nieubłagana: „skoro do tej pory się nie 

uczyłaś, to te półtorej godziny cię nie zbawi”. Co racja, to racja, ale 

żeby z bachorem na teatrzyk kukiełkowy chodzić… Ale była jazda! 

Bawiłam się chyba lepiej od Zuzi. Historia co prawda bez sensu (jak 

to u Andersena) ale za to te lalki. Każda z nich to prawdziwe dzieło 

sztuki. Aż strach, że ich autorka nie boi się w ogóle nimi bawić. Ja to 

bym je postawiła w szklanych pudełkach i oglądała, oglądała… Zresztą 

te lalki z przedstawienia to jeszcze nic. Potem poszłyśmy na wystawę 

i to dopiero było super. Każda z postaci (tej lalkowej) to prawdziwe 

dzieło sztuki. Szczęka mi 

opadła z wrażenia i już 

w domu nawet mama się 

dziwiła, skąd u mnie takie 

nagłe zainteresowanie sta-

rymi szmatkami, nićmi 

i klejem. Przez trzy dni 

próbowałam zrobić coś 

choć  trochę podobnego. 

Nie udało się. I po tych 

trzech dniach zapisałam 

się na kurs prowadzonych 

przez autorkę lalek. Ja wam 

jeszcze pokażę!

Malowanie na jedwabiu
17 maja. Do tego podeszłam już profesjonalnie. Z tego prostego 

powodu, że wielokrotnie próbowałam upiększyć swoje T-shirty 

jakimiś malunkami i nie wychodziło mi to, jak chciałam. Na wystawę 

malarstwa na jedwabiu poszłam więc przez przekorę, bo jedwabnych 

bluzek nie mam. Ale przecież nie zaszkodzi zobaczyć, jak to innym 

się udaje. No, udaje się, trzeba przyznać. Oczy wyszły mi na wierzch, 

kiedy to zobaczyłam. Ta pani Ferch to prawdziwa artystka. Gdybym 

tak mogła z paru tych tkanin uszyć sobie bluzki, albo spódnicę, 

koleżanki zzieleniałyby z zazdrości.
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Twórczość – art.bem

Klub Studencki „Karuzela”. 

Casting do Warsztatowej Aka-

demii Musicalowej. Od samego 

wejścia czuje się, że to spotkanie 

otaczał miły nastrój, a nie wielka 

rywalizacja. Dzieci od dziewię-

ciu do kilkunastu lat tańczyły 

przygotowany przez prowa-

dzących układ. Dla mnie każdy 

z młodych aktorów wypadł 

wspaniale. Przyglądali im się nie 

tylko instruktorzy, ale i uczest-

nicy zajęć. Jedna z dziewcząt 

opowiedziała mi o akademii: 

– Panuje tutaj świetna atmos-

fera. Kiedy ktoś ma problem, 

pomagamy mu, nawet osobom 

z innych grup. Mi też zdarzają 

się załamania, ale dzięki pomocy 

„wspinam się” jeszcze wyżej. Uczą 

mnie wspaniali nauczyciele; mogę 

im o wszystkim powiedzieć, a oni 

mnie wysłuchają. Nigdy nie żału-

ję, że tu przychodzę, szczególnie 

po ciężkim tygodniu jest to dla 

mnie odpoczynek, miejsce do po-

gadania. Wielu znajomych pyta 

się, po co mi te zajęcia. Jednak ja 

po prostu to lubię i czerpię z tego 

przyjemność. Mam tu świetnych 

przyjaciół, z którymi ciężko pra-

cuję i bawię się. Właśnie dlatego 

nie ma w tej szkole chorej rywa-

lizacji, która zniszczyłaby nas 

wszystkich. Czasami występują 

jakieś konflikty, ale są one błahe. 

Chciałabym zachęcić młodzież, 

szczególnie chłopców, do wstąpie-

nia do Akademii. Tutaj naprawdę 

można zrobić coś pożytecznego, 

a nie marnować czas przed 

komputerem. Jedynym naszym 

problemem jest miejsce, które 

mogłoby być trochę lepsze. Marzę 

o prawdziwej, dużej, profesjonal-

nej sali do ćwiczeń i szatni. Jednak 

cieszę się tym, co mam, bo bez tego 

byłoby mi bardzo smutno. Mam 

nadzieję, że dzięki Akademii 

w przyszłości sama będę mogła 

występować w musicalach.

Po tańcach nadszedł czas na 

śpiew, ale ja już tego nie słyszałem. 

Rozmawiałem jeszcze z Pawłem 

Podgórskim, założycielem szko-

ły musicalowej. Już od dziecka 

chciał założyć taką szkołę i spełnił 

swoje marzenie: Nasza Akademia 

to przede wszystkim kształtowanie 

charakteru, nabieranie pewności 

siebie, to kształtowanie i rozwój 

wyobraźni, nie tylko tej związanej 

bezpośrednio ze sztuką, to nauka 

wrażliwości na otaczający świat, 

zasad koleżeństwa i współpracy, to 

również możliwość pożytecznego 

spędzania czasu i zabawy z rówie-

śnikami z różnych środowisk. Nie 

bez powodu zajęcia Akademii od-

bywają się w trybie weekendowym 

(sobota-niedziela). To właśnie 

w tym czasie, wolnym od zajęć 

szkolnych, młodzi ludzie mają 

największy problem z zagospoda-

rowaniem czasu, z wypełnieniem 

jakże wolno płynących godzin. 

Często z tego powodu kierują swo-

je zainteresowania z nieodpowied-

nią stronę. Akademia również 

temu chce przeciwdziałać. Pan Pa-

weł założył Akademię, gdyż cały 

czas pomaga też młodym talen-

tom wstąpić na „scenę”. Opowia-

dał również, o dobrej atmosferze 

i o instruktorach, którzy pocho-

dzą przeważnie z teatru „Roma”. 

Dowiedziałem się też, że grali oni 

w przedstawieniach takich jak np. 

„Koty”.

Tym razem w castingu nie 

brałem udziału, ale kto wie, 

może następnym razem się sku-

szę. Wszak „każdy może śpie-

wać i tańczyć”.

Igor Siedlecki

Warsztaty dziennikarskie Art.bem

Próbka twórczości 
Bemowskiej 
Grupy Literackiej 
„terra poetica”. 

Izabela Zubko

Nie na czasie

Znalazłam się w świecie

w świecie z łamanej wierzby

i płaczę.

Znalazłam się w świecie

w świecie Wieży Babel

i gaworzę.

Znalazłam się w świecie

w świecie szklanych domów

i zmalałam.

Znalazłam się w świecie

w świecie biedy i przepychu

nieprzygotowana…

Andrzej Bonifacy Fudali

w mechanice kwantowej

każde nic zawiera

pół niepojęte

niepodzielnego

a pusta przestrzeń wrze

bąblami wszystkiego

możliwego-niemożliwego

wszechświatami

fermentujący

rozpłodny kosmos

obietnica

W marcu br. do użytku została oddana, budowana 
od 2006 roku, hala sportowa dla Zespołu Szkół nr 46 
przy ul. Thommègo.

Jak mieli okazję przekonać się uczniowie, hala 
sprawia wrażenie doskonale zaprojektowanej i przy-
gotowanej do zajęć wychowania fizycznego. Niestety, 
już po pierwszym dniu, ujawniły się pewne niedo-
godności związane z użytkowaniem sali. 

Pierwszą z nich jest brak łącznika między szkołą 
a halą. Zamiast zbudować korytarz, który złączyłby 
obydwa budynki, poprzestano na… chodniku. Jakby 
tego było mało, kiedyś przez teren, na którym obec-
nie stoi deptak, przebiegała ulica, ale obecnie jest ona 
nieprzejezdna, ponieważ między chodnikiem a jezd-
nią stoi barierka. W rezultacie tym bardziej niezrozu-
miały jest fakt, że budynki te nie są ze sobą zespolone, 
skoro ulicą i tak nie da się przejechać.

Z punktu widzenia uczniów jest to pomysł kontro-
wersyjny: Kiedy kończy się przerwa, my zamiast być 
już w sali, jesteśmy jeszcze w szkole. Zanim wyjdzie-
my, musimy zmienić obuwie i poczekać na nauczy-
ciela, który czasami się spóźnia. Potem pokonujemy 

kilkunastometrowy odcinek łączący obydwa budyn-
ki, znów zmieniamy buty, przebieramy się i dopiero 
wtedy możemy rozpocząć zajęcia. Wcześniej, jeśli na 
dworze jest zimno, musimy wziąć kurtki z szatni, 
a czasami panie woźne nie chcą nam otworzyć drzwi. 
To naprawdę denerwujące. W rezultacie przepada 
nam duża część lekcji (oczywiście ta sama sytuacja 
powtarza się pod koniec zajęć, kiedy trzeba wrócić do 
szkoły) i czas ćwiczeń skraca się do dwudziestu lub 
dwudziestu pięciu minut. Być może pomogłoby zarzą-
dzenie dyrekcji, zezwalające na przygotowanie się do 
zajęć jeszcze podczas przerwy. Niestety władze szkoły 
prawdopodobnie nie dostrzegają tego problemu – po-
wiedział jeden z uczniów.

Cała sala gimnastyczna jest podzielona na sektory. 
W każdej z nich ćwiczy jedna klasa. Pozwala to na jed-
noczesne użytkowanie sali przez wielu uczniów. Nie-
stety, w takiej sytuacji powierzchnia, na której ćwiczy 
jedna klasa, jest mniejsza niż powierzchnia starej sali 
gimnastycznej. Jeden z uczniów skomentował tę sytu-
ację: Na zajęciach wychowania fizycznego wolę ćwiczyć 
na starej sali, ale na SKS-ach (dodatkowych zajęciach 
sportowych) lepiej gra się w nowej hali, ponieważ wte-
dy mamy całą powierzchnię tylko dla siebie. 

Oczywiście, mimo tych niewygód, dla wielu osób 
wybudowanie nowej sali jest znaczną poprawą sytu-
acji; m.in. gimnazjaliści nie muszą już wyjeżdżać na 
stadion Legii, aby tam ćwiczyć.

Skoro już wybudowano tak dużą i kosztowną halę, 
to może warto zastanowić się nad tymi problemami 
przedstawionymi w tym artykule, aby nie okazało się, 
że pieniądze wydane przez szkołę zostały po części 
wyrzucone w błoto. 

Uczeń Zespołu Szkół nr 46
Warsztaty dziennikarskie Art.bem

Tańce w „Karuzeli”

Wolę ćwiczyć na starej

Tak jak ich instruktorzy, najmłodsi aktorzy sprawdzają się w „Kotach”.

F
o

t.
 A

u
to

r

Miała być sala gimnastyczna dla zespołu szkół – jest chod-

nik i codzienne spacery po dworze.

F
o

t.
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IX sesja Rady Dzielnicy Bemowo
Rada rządzi rada radzi...

Już po raz dziewiąty w roku 2007 obra-

dowała Rada Dzielnicy Bemowo m.st. War-

szawy. W trakcie sesji w dniu 23 maja, radni 

wprowadzili korekty w budżecie Bemowa 

na 2007 rok. Rada pozytywnie zaopiniowa-

ła Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 

2008–2012. W programie tym zawarto łącz-

nie 34 inwestycje, które w najbliższych la-

tach mogą zmienić oblicze naszej dzielnicy. 

Poparcie radnych uzyskał ponadto pomysł 

nadania imienia ks. Jana Twardowskiego SP 

nr 306 przy ul. Tkaczy 27. Sesja ta udowodni-

ła, że w sprawach ważnych dla Mieszkańców 

podziały polityczne wśród radnych schodzą 

na drugi plan.

Szkoła Podstawowa nr 306 może wkrótce 
nosić imię ks. Jana Twardowskiego

Obrady IX sesji rady Dzielnicy Bemowo rozpoczęły się 

od rozpatrzenia inicjatywy Rady Szkoły Podstawowej nr 

306 w Warszawie w sprawie nadania szkole imienia ks. 

Jana Twardowskiego. Inicjatywę tę przedstawiła radnym 

Bogusława Izbaner-Bohdanowicz, Dyrektor Szkoły nr 

306, opisując postać i dokonania ks. Jana Twardowskiego. 

Radni Dzielnicy Bemowo, przychylili się do zgłoszonej 

propozycji, jednogłośnie uznając, że ks. Jan Twardow-

ski, niezwykły człowiek, kapłan, poeta, laureat licznych 

nagród, takich jak „Order uśmiechu” i „TOTUS”, będzie 

odpowiednim wzorem dla młodzieży uczącej się w SP 

nr 306. Aby autor słynnych słów „Spieszmy się kochać 

ludzi, tak szybko odchodzą” został patronem bemowskiej 

szkoły, uchwałę Rady Dzielnicy Bemowo w tej sprawie, 

musi jeszcze zatwierdzić Rada m.st. Warszawy.

Korekty w budżecie

W związku z potrzebą dokonania przesunięć w budże-

cie Bemowa i planie inwestycyjnym na lata 2007-2009, 

radni rozpatrzyli propozycje zgłoszone przez Zarząd 

Dzielnicy Bemowo i zaakceptowali proponowane korek-

ty. Wśród uchwalonych zmian znalazły się pozycje takie 

jak np. „zakup urzędomatu” oraz zakup nagłośnienia 

i oświetlenia scenicznego dla Bemowskiego Centrum 

Kultury. Zakup nagłośnienia i oświetlenia scenicznego 

do sali koncertowej Bemowskiego Centrum Kultury, 

jest niezbędny dla właściwego wykorzystania walorów 

nowoczesnej sali koncertowej. Sala koncertowa BCK 

ma zostać wyposażona także w inne elementy, np. „ho-

ryzont” będący elementem scenografii. Być może dzięki 

takim ulepszeniom, w art.bem w nieodległej przyszłości 

częściej gościć będą zespoły teatralne.

Radny m.st. Warszawy Krzysztof Tyszkiewicz uczestniczył w obradach z głosem doradczym

Wystąpienie Dyrektor Bogusławy Izbander-Bohdanowicz

Każda sesja rozpoczyna się od uroczystego wysłuchania Warszawianki



9BEMOWO NEWS � Czerwiec 2007 

Rada rządzi rada radzi...

Wzmocnienie Platformy Obywatelskiej

W stosunku do składu Rady Dzielnicy Bemowo wyłonionego w efekcie wyborów z dnia 12 listopada 2006 r., zaszły zmiany 

w liczebności klubów radnych. Radni Bemowa zrzeszeni są obecnie w trzech klubach, rozwiązaniu uległ klub „Nasze 

Miasto”. Znacząco umocnił się natomiast Klub Radnych Platformy Obywatelskiej. Zasilony przez dwie nowe radne – Ewę 

Przychodzień oraz Joannę Wośko-Matrybę, liczy teraz 11 osób w 23-osobowej Radzie Dzielnicy. Skład Bemowskiej Rady 

przedstawia się następująco:

Jednomyślność radnych zdarza się coraz częściej

Klub radnych „Platforma Obywatelska” (PO)

 1. Paweł Bujski – Przewodniczący

 2. Rafał Dorosiński – Wiceprzewodniczący

 3. Grzegorz Popielarz – Wiceprzewodniczący

 4. Konstantyna Tańska – Wiceprzewodnicząca

 5. Jakub Gręziak

 6. Anna Kasper

 7. Jarosław Oborski

 8. Ewa Przychodzień

 9. Ewa Szalewska-Szułczyńska 

10. Kinga Więzowska

11. Joanna Wośko-Matryba

Radny niezrzeszony

 1. Andrzej Marczak 

Klub radnych „Prawo i Sprawiedliwość” (PiS)

 1. Magdalena Soszyńska-Kalinowska 

– Przewodnicząca

 2. Marek Cackowski

 3. Aleksander Kaczyński

 4. Maciej Ryszkowski

 5. Teresa Świderska

 6. Janina Wiśniewska

Klub radnych „Lewica i Demokraci” (LiD)

 1. Stanisław Strzępka – Przewodniczący

 2. Hanna Głowacka

 3. Małgorzata Nitkowska-Matysiak

 4. Stanisław Pawełczyk

 5. Anna Wyganowska-Krzynówek

Wieloletni 
Program Inwestycyjny 

na lata 2008-2012

Ten istotny dla rozwoju Bemowa dokument, na 

sesji przedstawił Z-ca Burmistrza Dzielnicy Bemo-

wo, Bohdan Szułczyński. Wieloletni Program In-

westycyjny, w którym ujęto łącznie 34 inwestycje, 

zakłada rozbudowę infrastruktury drogowej, reno-

wację terenów zielonych, rozbudowę i modernizację 

przedszkoli, budowę Amfiteatru w parku Górczew-

ska oraz budowę mieszkań komunalnych i socjal-

nych. Dla przykładu, przebudowana ma zostać ul. 

Drzeworytników na odc. ul. Cokołowa – ul. Legio-

nowa oraz ul. Radiowa na odc. ul. Powstańców Ślą-

skich – ul. Kaliskiego. Przy ul. Kossutha ma powstać 

studnia głębinowa, renowacji mają zostać poddane 

tereny Fortu Bema oraz zbiorniki wodne Glinianki 

Sznajdra i Staw Jeziorzec. Park Górczewska, którego 

głównym punktem ma być zadaszony Amfiteatr na 

1000 osób, zyska infrastrukturę towarzyszącą tej bu-

dowli, tj. drogi dojazdowe i parking, powstanie też 

oczko wodne. 

W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym ujęto 

inwestycje w placówkach oświatowych, o których 

mówiono na poprzednich sesjach Rady. Nowe od-

działy przedszkolne mają powstać w Przedszkolu nr 

389 przy ul. Szadkowskiego 3, nr 381 przy ul. Szo-

bera 1, nr 216 przy ul. Andriollego 1 i nr 214 przy 

ul. Czumy 6. Władze Bemowa zaplanowały ponadto 

budowę mieszkań komunalnych przy ul. Zachodzą-

cego Słońca i przy ul. Pełczyńskiego oraz budowę 

mieszkań socjalnych przy ul. Lazurowej w rejonie ul. 

Batalionów Chłopskich.

Damian Cytowicz



10 BEMOWO NEWS � Czerwiec 2007 

Kulturalne relacje

Bemowskie Dni Kultury są podsumowa-

niem roku kulturalno-oświatowegow naszej 

dzielnicy. Organizatorem jest Wydział Kul-

tury Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy 

Bemowo, a współorganizatorami: Bibliote-

ka Publiczna, Bemowskie Centrum Kultu-

ry, Teatr Go, Ośrodek Michael, dwa kluby 

studenckie – Karuzela i WAT oraz cztery 

kluby spółdzielni mieszkaniowych – OKiE 

Bemowo, Yogi, Nowy, Złotego Wieku. W 

ciągu dwóch wiosennych tygodni – od 18 

maja do 3 czerwca – mieszkańcy Bemowa 

mieli okazję odwiedzić wszystkie te pla-

cówki, zapoznając się z ich propozycjami 

kulturalnymi, zwiedzając wystawy, słucha-

jąc koncertów. 

�
Wystawa zawsze jest jakimś zbiorem do-

robku artystycznego, dlatego też było ich 

szczególnie dużo. Wspomnę tylko o dwóch 

wystawach w ratuszu, a to po to, żeby zwró-

cić uwagę na dwa miejsca stałych ekspozy-

cji w tym „biurowym gmachu”. Jednym jest 

sala obrad sesji, gdzie co miesiąc otwierana 

jest nowa wystawa. BDK zostały zainaugu-

rowane wernisażem Ryszarda Gbiorczyka 

– bemowianina i „piewcy” na płótnie uro-

ków Mazowsza. Wszyscy odwiedzający ra-

tusz zgodnie twierdzą, że najładniejszy jest 

tu hol nazywany z racji okrągłego kształtu 

przez pracowników „jajkiem”. Otóż w tymże 

jajku, na II piętrze, można zawsze podzi-

wiać  to, co najładniejsze w naszej dzielnicy 

– utrwalone w fotografii. Od 25 maja przez 

całe wakacje oglądać można wystawę po-

konkursową „Nie ma jak Bemowo”.

�
W tym roku przypadł jubileusz Dzielni-

cowego Przeglądu Amatorskich Zespołów 

Artystycznych. Od 10 lat bemowskie grupy 

mają okazję zaprezentować szerszej publicz-

ności swój najlepszy program artystyczny. 

Przez dwa dni swój dorobek zaprezentowa-

ło: 36 zespołów teatralnych, muzycznych, 

wokalnych, tanecznych oraz pięcioro soli-

stów.

�
Koncert laureatów  przeglądu, rozdanie 

dyplomów i nagród odbyło się na zakończe-

nie Bemowskich Dni Kultury. Również w 

tym dniu najmłodsi bemowianie popisywali 

się talentem wokalnym na VII Bemowskim 

Festiwalu Piosenki Przedszkolaków. Liczna 

jak zawsze i szczególnie życzliwa publicz-

ność oklaskiwała solistów i zespoły z 15 

przedszkoli.

�
Jeśli ktoś powie, że w tych dniach sala wi-

dowiskowa BCK pękała w szwach, będzie 

bliski prawdzie, biorąc pod uwagę wylewa-

jącą się na hol i taras publiczność. Ale to nie 

tylko występy dzieci gromadziły  tak liczną 

widownię. Organizatorzy trafili w gust od-

biorców, zapraszając  aktorów Teatru Ży-

dowskiego z programem kabaretowym pt. 

„Cymes” czy piękny duet – Edytę Ciechom-

ską i Witolda Matukę, którzy oczarowali 

publiczność ariami z ulubionych operetek 

i musicali. 

�
Trzeba przyznać, że wykonawcy docenili 

gorące przyjęcie i jak mówi młodzież: „dali 

czadu”. Podobno – jak zgodnie twierdzili 

– bemowska publiczność jest wyjątkowo cie-

pła, życzliwa i spontaniczna.

�
A dostojni dorośli mawiają „zrobił show”. 

Taki właśnie był tytuł ostatniego punktu 

BDK – „Rosiewicz show”. Program zatytu-

łowany „Gdzie jest Warszawa z tamtych lat” 

zaprezentowany został ni mniej ni więcej 

tylko w osiedlu „Przyjaźń” na scenie pięć-

dziesięcioletniego klubu „Karuzela”, gdzie 

każda deska pamięta...

�
Ta krótka notatka nie jest pełną relacją 

z BDK, uzupełniają ją  wprawdzie zdjęcia...  

ale Drodzy Czytelnicy przyjdźcie za rok 

o tej samej porze… Zobaczycie sami, a my 

postaramy się aby było jeszcze ciekawiej 

i jeszcze zabawniej. 

Wasi oddani organizatorzy.

Magda Ziółek
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Kulturalne relacje
LAUREACI

X Dzielnicowego Przeglądu 
Amatorskich Zespołów Artystycznych

W dn. 23-24 maja na scenie Bemowskiego Centrum 

Kultury art.bem. odbył się jubileuszowy przegląd, 

w którym udział wzięło 36 zespołów i 5 solistów 

Nagrody otrzymali: 

 1.  Grupa IV Przedszkole  Nr 214 (program 

przygotowały: L. Rudko, J. Rell)

 2.  Grupa V  Przedszkole  Nr 337 (H. Drozdowicz, 

A. Młynarczuk, E. Brześcińska, M. Greipwer)

 3.  Chór „Timbre” Szkoła Podstawowa Nr 306 

(M. Czwarny, J. Staciwa,  D. Staciwa)

 4  Teatr „Omores” Gimnazjum Nr 82 (I. Karasińska, 

D. Piechocka, K. Rybicka, P. Górka)

 5.  Teatr „Szprychy” Szkoła Podstawowa Nr 82 

(B.E. Koterska)

 6.  Klasa I i II Szkoły Podstawowej Nr 316 

(D. Strzembosz, A. Wojciechowska)

 7.  Zespoły taneczne „Metrum” i „Małe Metrum”  

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 

(M. Kwiatkowska)

 9.  Zespół Instrumentów Szkolnych Szkoła 

Podstawowa Nr 321 (I. Latko)

10.  Zespoły taneczne „Rytm” i „Metrun” Szkoła 

Podstawowa Nr 82 (J. Cegielska)

Wyróżnienia otrzymali:

 1.  Chór szkolny Szkoła Podstawowej Nr 341 

(program przygotowała: B. Tataj – Niedźwiadek)

 2.  Zespół teatralny „Zielone Szkło” ze Szkoły 

Podstawowej Nr 306 (M. Czwarny)

 3.  Zespół gitarzystów Ośrodek Kultury i Edukacji 

SM Wola (A. Kurczak)

 4.  Kabaret „Szpila” Gimnazjum Nr 81 

(M. Lewandowska)

 5.  Zespół teatralny Zespół Szkół Nr 48 

(M. Lipińska)

 6.  „Teatr pod Trójką”  Gimnazjum Nr 83 

(M. Kamińska, Z. Piotrowska)

 7.  Grupa III Przedszkole Nr 371 (K. Czerwińska, 

H. Świtek)

 8.  Zespół taneczny „Dance Team” Szkoła 

Podstawowa Nr 321 (B. Skarzyńska)

 9.  Agata Kuźnicka  Bemowskiego Centrum Kultury 

art.bem (B. Zalewska)

10.  Tomasz Szlendak  Ośrodek Kultury i Edukacji 

SM Wola (A. Kurczak)

11.  Katarzyna Kurczak Ośrodek Kultury i Edukacji 

SM Wola (A. Kurczak)

12.  Tomasz Łabonarski Ośrodek Kultury i Edukacji 

SM Wola (A. Kurczak)

Maj to okres obfitujący w wiele im-

prez w naszej dzielnicy. Zespół folklo-

rystyczny ,,Lazurki” również ma w tym 

swój udział, występując na imprezie 

w sali widowiskowej Klubu WAT. 

26 maja 2007 r., w ramach Bemow-

skich Dni Kultury, ,,Lazurki” odtańczy-

ły i odśpiewały swój coroczny Koncert 

Galowy. 

„Duże” i „małe” Lazurki (najmłodsze 

5-latki – Justynka i Pawełek) pokaza-

ły na scenie elegancję i ducha naszych 

tańców narodowych (poloneza i ma-

zura) oraz ognistość i liryzm tańców 

regionalnych (krakowskich, rzeszow-

skich, łowickich i śląskich). Młodzież 

przygotowała niespodziankę w postaci 

własnej kompozycji do muzyki z filmu 

,,Dirty Dancing”. Program jak zwykle 

zakończył się obrazkiem starowar-

szawskim. Tradycyjnie, przeprowa-

dzona została loteria fantowa, w któ-

rej każdy los był szczęśliwym trafem, 

a uzyskany dochód przeznaczono na 

warsztaty taneczne. 

Gościem specjalnym koncertu była 

grupa taneczna z Veres Peter Gim-

nazjum z Budapesztu, z siostrzanej 

dzielnicy Bemowa – Obudy. Przedsta-

wili trzy piękne stare tańce węgierskie, 

a muzyka bratanków chwytała za serce. 

Widowisko reżyserowała założycielka 

i choreograf zespołu ,,Lazurki” – Pani 

Zofia Marcinek.

Po koncercie odbyła się polsko-wę-

gierska ,,dyskoteka”. Wszyscy świetnie 

się, wykonując na przemian węgierskie 

i polskie tańce.

Goście z Węgier mieli okazję zwiedzić 

fragmenty Warszawy, a ze względu na upał 

najbardziej przypadł im do gustu park 

w Łazienkach. Zachwyceni byli również 

wizytą w Muzeum Etnograficznym. zm

Lista osób nagrodzonych w konkursie:
,,Nie ma jak Bemowo”:

,,Lazurki” koncertują

Nagrody:

W kategorii dzieci 

do lat 10:

  Justyna Zawistowska

W kategorii młodzież 

do lat 18:

  Konrad Operacz

W kategorii dorośli:

  Paweł Karpiński

Wyróżnienia:

W kategorii dorośli:

  Zdzisław Sikora

  Kamil Papciak

  Lilianna Karpińska

  Jerzy Pykało

  Robert Jankowski
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Zielony certyfikat

20 sierpnia 2004 r. miało miejsce cie-

kawe wydarzenie. Wielomiesięczny wkład 

uczniów i nauczycieli zaowocował przyzna-

niem Zespołowi szkol nr 46 Zielonego Cer-

tyfikatu I stopnia. Wszyscy przepełnieni 

byli atmosferą tej uroczystości. Szkoła z du-

żym zaangażowaniem promowała ścieżkę: 

„Śladami Łosia”. Opracowano między inny-

mi barwny folder informacyjny, oznakowa-

nie ścieżki, zorganizowano wiele ciekawych 

zielonych lekcji, sprzątanie lasu oraz szereg 

akcji dokarmiania zwierząt zimą.

W słoneczne, wiosenne dni odbywają się 

rajdy rowerowe, a także biegi przełajowe. 

Cyklicznie przeprowadzany jest również 

eko-turniej „Wiedzy o lesie”.

Dzieci z prawdziwą przyjemnością bawią 

się na świeżym powietrzu w otoczeniu zwie-

rząt i przyrody. Centrum Promocji Zdrowia 

i Edukacji Ekologicznej organizuje również 

coroczny artystyczny plener malarski zakoń-

czony ogniskiem. 

Wszystkie imprezy odbywające się na 

ścieżce „Śladami Łosia” mają na celu okre-

ślić wartość przyrody, pobudzić uczniów 

do refleksji i do współodpowiedzialności za 

zwierzęta i rośliny. „Sprzątanie świata” jest 

doskonałą okazją aby tę wrażliwość rozpo-

wszechnić. W tym zaszczytnym celu zbiera 

się także makulaturę oraz zużyte baterie. 

Szkoła współpracuje z wieloma instytucjami, 

systematycznie biorąc udział w konkursach 

ekologicznych. Rozbudzając zainteresowa-

nia młodzieży, nauczyciele przyrody tworzą 

bardzo ciekawe koła przyrodnicze. 

W latach 2005/2006 – kontynuowano pro-

mocję ścieżki „Śladami Łosia”, zrealizowano 

także międzyprzedmiotowy projekt: „Edukacja 

wokół drzewa”. W roku 2007 zaproponowano 

nowe wyzwania, aktywnie zapoznając uczniów 

z tematyką ważnego dla życia zdrowego żywie-

nia. Wprowadzono w tym celu dziesięciomi-

nutową przerwę śniadaniową, akcję „szklanka 

mleka”, a także zmobilizowano właścicieli skle-

piku do sprzedaży zdrowych produktów.

 Kontynuując to wspaniałe przedsięwzię-

cie, szkoła stara się obecnie o II stopień 

Zielonego Certyfikatu. Do osiągnięcia tego 

celu niezbędna jest jednak współpraca całej 

społeczności szkolnej, wszystkich nauczy-

cieli, uczniów wraz z rodzicami.

Realizowane postanowienia będą w nie-

dalekiej przyszłości służyć zwiększeniu po-

czucia przynależności i odpowiedzialności 

wobec zagrożeń ziemi, przeciwdziałaniu 

ocieplaniu się klimatu – jednym słowem 

zbudowaniu najlepszej z możliwych relacji 

między młodzieżą a otaczającą nas wszyst-

kich przyrodą.

Kamila Mieczkowska kl. 6a

• Co to jest Zielony Certyfikat? 

Zielony Certyfikat jest to ogólnopol-

ski program opracowany i realizowany 

przez Ośrodek i Fundację Ośrodka Edu-

kacji Ekologicznej EKO-OKO od marca 

2000 roku. Jest on objęty patronatem 

Ministerstwa Ochrony Środowiska i 

Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Certyfikat przyznawany jest pla-

cówce na 2 lata, za działania na rzecz 

zrównoważonego rozwoju (wlicza się 

w to m.in.: dbanie o jakość nauczania 

i wychowywania, uczestniczenie w lo-

kalnym rozwoju). Jeżeli szkoła podczas 

tych 2 lat nie wznowi żadnych prac eko-

logicznych na rzecz środowiska, to cer-

tyfikat zostanie jej odebrany.

Minimalnymi wymaganiami placó-

wek ubiegających się o Zielony Certy-

fikat są:

–  edukacja ekologiczna jako priorytet 

w działaniach placówki;

–  program działań wychowawczych 

sprzyjający rozwojowi postaw przyja-

znych środowisku;

–  placówka jako miejsce przyjazne 

i bezpieczne dzieciom/uczniom, ro-

dzicom, pracownikom i środowisku 

(odpowiednia infrastruktura i organi-

zacja życia).

•  Zielony Certyfikat w Ze-

spole Szkół nr 46 w War-

szawie.

Zespół Szkół nr 46 w War-

szawie, do którego należą 

Szkoła Podstawowa nr 150 i Gi-

mnazjum nr 86, został uho-

norowany mianem I stopnia 

Zielonego Certyfikatu w dniu 

20 sierpnia 2004 roku. Od 

tamtej pory placówka uczest-

niczy w życiu ekologicznym 

środowiska, m.in. promuje 

ścieżkę przyrodniczo-dy-

daktyczną „Śladami Łosia”, 

przebiegającą przez Lasek Bemowski. 

Organizowane są również w szkole róż-

ne konkursy przyrodnicze. Możemy do 

nich zaliczyć „Wiedzę o lesie”, Eko-plane-

tę „Warszawskie Igrzyska Ekologiczne”, 

„Najładniejsze podwórko na Bemowie”. 

Co roku organizowane jest „Sprzątanie 

świata”, w którym bardzo chętnie uczest-

niczą klasy I-VI szkoły podstawowej 

i I-III gimnazjum. W szkole tej wybiera-

ny jest Ekolog Roku.

W roku szkolnym 2005/2006 ucznio-

wie i nauczyciele byli zajęci dalszym pro-

mowaniem ścieżki „Śladami Łosia”. Nato-

miast rok szkolny 2006/2007 poświęcony 

jest tematyce związanej z wodą i zdro-

wym odżywianiem. Placówka ta włączyła 

się do kampanii „Wiem, co jem”.

Szkoła współpracuje z wieloma insty-

tucjami, są to np.: Centrum Promocji 

Zdrowia i Edukacji Ekologicznej, Towa-

rzystwo Przyjaciół Lasu, Liga Ochrony 

Przyrody.

Zespół Szkół nr 46 w Warszawie ma 

zamiar kontynuować te przedsięwzięcia 

i starać się o zdobycie II stopnia Zielo-

nego Certyfikatu. O osiągnięciach pla-

cówki można przeczytać na stronie in-

ternetowej: www.zs46bemowo.pl.

Sprawozdanie z wycieczki 
do Bemowskiego Centrum Kultury

Wiosną b.r. moja klasa udała się na wycieczkę do 
Bemowskiego Centrum Kultury „Art Bem”. 

Kiedy byliśmy już na miejscu, przywitaliśmy się 
z panią, która miała prowadzić wykład. Pani zaprowa-
dziła nas do sali wykładowej i zapoznała z tematem 
zajęć: „Pożywienie i jego składniki”.           

Na początku dowiedzieliśmy się, co trzeba jeść i jakie 
są skutki zdrowego i niezdrowego jedzenia. Potem przy-
dzielaliśmy różne produkty żywieniowe do grup o naj-
wyższej zawartości znajdujących się w nich  składników 
odżywczych, takich jak: białko, węglowodany, witaminy, 
sole mineralne i tłuszcze. Osoba prowadząca zajęcia omó-
wiła, w jaki sposób dana grupa przyczynia się do naszego 
zdrowia. Następnie zorganizowano krótką przerwę. Wie-
lu z nas, po obejrzeniu tylu smakołyków, było głodnych, 
dlatego szybko udaliśmy się do automatu ze słodyczami, 
mimo że Pani zabroniła nam jeść. Niestety, zdobycie ja-
kiegokolwiek batona nie udało się, ponieważ nikt nie miał 
drobnych. Gdy przerwa niespodziewanie się skończyła, 
głodni wróciliśmy na wykład. Wówczas obejrzeliśmy film 
będący podsumowaniem naszej nauki. Wszystko przed-
stawiono na piramidzie zdrowia (rysunek poniżej) poka-
zującej dietę zrównoważoną. Pod koniec zapoznaliśmy 
się z plakatem, który go ukazywał, co zawiera pożywienie 
z barów szybkiej obsługi, a co normalny, domowy obia-
dek. Uświadomiliśmy sobie, jak wiele sztucznych barw-
ników i poprawiaczy smaków znajduje się w posiłkach 
zjadanych w punktach szybkiej obsługi.

Wyjście do Bemowskiego Centrum Kultury wiele 
mnie nauczyło, wiem, na jakie produkty żywieniowe 
zwracać uwagę, a jakie omijać. Ten wykład był bardzo 
ciekawy, doskonale zilustrował jakość naszego życia. 

Zielony Certyfikat w Zespole Szkół nr 46

Zespół Szkół nr 46 w Warszawie 

Ścieżka „Śladami Łosia” 

Weronika Wójcik, kl. 6a Magda Szumska, kl. 5a
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Sport News

Sportowe Jelonkalia 2007 r.
W dniach 11-13 maja b.r. jak co roku na terenie 

osiedla Przyjaźń odbyły się rozgrywki w 6 dyscyplinch 

sportowych. Uczestnikami rozgrywek byli studenci oraz 

mieszkańcy pobliskich Osiedli Dzielnicy Bemowo. Trzy-

dniowa impreza zakończyła się uroczystym wręczeniem 

nagród przez Jarosława Dąbrowskiego, Burmistrza Dziel-

nicy Bemowo, oraz Janusza Łagowskiego, Dyrektora 

Osiedla Mieszkaniowego „Przyjaźń”. Uroczystość odbyła 

się w klubie studenckim „Karuzela”. 

„Jelonkalia” 2007

Rafał Dębski – najlepszy zawodnik Turnieju Piłki Nożnej

XL Warszawska Olimpiada Młodzieży

Uroczyste wręczenie nagród za Cykl Turniejów 
Tenisa Stołowego

W dniu 28 maja 2007 r. w Ratuszu Urzędu Dzielnicy Bemowo 

na sali sesji zostały wręczone nagrody najlepszym zawodnikom 

uczestniczącym w Cyklu Turniejów Tenisa Stołowego, który odby-

wał się w każdy ostatni piątek miesiąca czyli 26 stycznia, 23 lutego, 

30 marca i 27 kwietnia 2007 r. w Sali Gimnastycznej Szkoły Podsta-

wowej nr 301 w Warszawie przy ul. Brygadzistów 18. W całym Cy-

klu Turniejów Tenisa Stołowego wzięło udział 72 uczestników po-

dzielonych na sześć kategorii wiekowych. Impreza zorganizowana 

została przez Wydział Sportu i Rekreacji Dzielnicy Bemowo wraz 

z Andrzejem Kulikiem – Nauczycielem Wychowania Fizycznego w 

Szkole Podstawowej nr 301 i jednocześnie Sędzią Głównym zawo-

dów. Nagrody na uroczystym zakończeniu wręczył Mariusz Począ-

tek – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy.

Wydział Sportu i Rekreacji Uroczyste wręczenie nagród za Cykl Turniejów Tenisa Stołowego

Finał piłki nożnej w ramach 
Warszawskiej OlipmiadyMłodzieży

W dniu 25 maja b.r. w Szkole Podstawowej nr 321 przy ul. Szadkowskiego 3 

odbył się finał LX Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w kat. Piłka Nożna. O pier-

wsze miejsce w sportowej rywalizacji zmagały się drużyny ze szkół podstawowych 

z Żoliborza i Włoch. Mecz zakończył się wygraną drużyny SP nr 237 z Żoliborza 

wynikiem 4:2. Nagrody zwycięzcom w imieniu  Jarosława Dąbrowskiego, Burmistrza 

Dzielnicy Bemowo, wręczyli: Marek Horbaczewski, Organizator i Koordynator Sz-

kolnego Związku Sportowego, Piotr Fox, Prezes SZS Warszawy i woj. Mazowieckiego, 

Adam Kuszkowski, Naczelnik Wydziału Sportu i Rekreacji Dzielnicy Bemowo, oraz 

zaproszeni goście.
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Osobowości Bemowa
Wywiad z Wojciechem Dąbrowskim, 

dyrektorem warszawskiego 

oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad.

Wojciech Dąbrowski, mieszkaniec be-

mowskiego osiedla Jelonki, absolwent Poli-

techniki Warszawskiej, wieloletni pracownik 

Centralnego Zarządu Dróg Publicznych, od 

11 lat pracownik Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad, a od 5 lat – dyrektor 

warszawskiego oddziału GDDKiA.

Dominika Zarzeczna: Panie Dyrektorze, 

czy są szanse na to, że do Mistrzostw Europy 

2012 powstaną planowane przez Dyrekcję 

obwodnice Warszawy i trasy ekspresowe?

Wojciech Dąbrowski: Na chwilę obecną 

mogę powiedzieć, że istnieje szansa realiza-

cji do 2012 roku Obwodnicy Warszawy oraz 

wlotów zarówno od Południa (drogi na Ka-

towice i na Kielce), jak i od Północy (droga 

na Gdańsk). Jeżeli Mistrzostwa będą w maju, 

to większość robót powinno być zakończo-

nych do listopada  2011 r., a więc czasu mamy 

naprawdę niewiele. Abyśmy mogli zdążyć 

z budową dróg, musi być spełniony jeden pod-

stawowy warunek: priorytetowe traktowanie 

inwestycji drogowych przez Wojewodę i Mi-

nisterstwo Środowiska. Procesy uzyskiwania 

decyzji środowiskowych, lokalizacyjnych, aż 

wreszcie pozwolenia na budowę, powinny być 

w maksymalnym stopniu skrócone. Należało-

by również przyspieszyć tryb określania od-

szkodowań dla mieszkańców, których działki 

znajdą się na terenie naszych inwestycji. 

D.Z.: Jakie problemy mogą wystąpić pod-

czas realizacji tych dróg?

W.D.: Podstawowym problemem nie jest 

wcale wykup gruntów, ani zmobilizowanie 

wykonawcy do wywiązania się z terminu. 

Również środki finansowe na budowę dróg 

od dawna mamy zarezerwowane. Najwięk-

szym utrudnieniem dla nas jest właśnie wol-

ny tryb przyznawania decyzji niezbędnych 

do dalszych działań. 

D.Z.: Na jakim etapie jest obecnie reali-

zacja tras ekspresowych S7 i S8, które będą 

przebiegały przez teren Bemowa?

W.D.: Uzyskaliśmy już prawomocne po-

zwolenie na budowę trasy S8 pomiędzy wę-

złami „Konotopa” i „Powązkowska”. Do jesieni 

bieżącego roku zamierzamy wybrać wykonaw-

cę, który na przełomie września i października 

wejdzie na plac budowy. Wykonawca będzie 

miał 30 miesięcy na zrealizowanie tego odcin-

ka. Zatem już od jesieni tego roku mieszkań-

cy Bemowa muszą się liczyć z utrudnieniami 

w ruchu tam, gdzie trasa S8 będzie przecinała 

się z ulicami Lazurową, Górczewską, Dywizjo-

nu 303 czy Powstańców Śląskich.

Trasa S7 w dalszym ciągu czeka na decy-

zję Wojewody Mazowieckiego o uwarunko-

waniach środowiskowych. Mam nadzieję, że 

szybko uda nam się uzyskać tę decyzję, bo 

trasa wylotowa na Gdańsk koniecznie po-

winna powstać przed Euro 2012.

D.Z.: Mieszka Pan na Bemowie od wielu 

lat. Jakie zmiany w obliczu tej dzielnicy naj-

bardziej Pana cieszą?

W.D.: Bemowo bardzo dynamicznie się 

rozwija. W ciągu tych kilkudziesięciu lat 

wybudowano całe osiedla, drogi i potrzebną 

infrastrukturę. Bemowo ma tę zaletę, że z ra-

cji swojej lokalizacji jest idealną „sypialnią”, 

a jednocześnie jest tak połączone siecią ko-

munikacyjną z centrum miasta, że dojazd do 

pracy zajmuje mieszkańcom niewiele czasu w 

porównaniu z innymi peryferyjnymi dzielni-

cami. Cieszy mnie to, że Bemowo zaczyna się 

rozrastać właśnie w kierunkach przyszłych 

dróg czy II linii metra. Przykładem może tu 

być chociażby osiedle budowane przez JW 

Construction pomiędzy przyszłą trasą S8 a 

ulicą Lazurową, w sąsiedztwie ostatniej stacji 

planowanej linii metra. Deweloper powinien 

jednak zawsze informować przyszłych miesz-

kańców o planach budowy dróg w sąsiedztwie 

osiedla. Wielu ludzi po prostu chce mieszkać 

w pobliżu dogodnych połączeń komunika-

cyjnych. Dlatego uważam, że trasy ekspreso-

we powinny być jak najszybciej wybudowane 

– ponieważ z tym wiąże się rozwój dzielnicy 

Bemowo i całego miasta. Dobre drogi po-

trzebne nam są nie tylko na Euro 2012. Bez 

nich za kilka lat Warszawa po prostu stanie w 

olbrzymich korkach.

Być może nowe trasy zlikwiduja korki...
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Zapraszamy

Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Bemowo
DATA GODZINA RODZAJ I MIEJSCE IMPREZY, OPIS WYDARZENIA

23.VI (środa) 17.30-22.00

Dni Bemowa: koncert i pokaz sztucznych ogni na dziedzińcu Ratusza 

Wystąpią: Renata Dąbkowska, Papa Dance, Justyna Steczkowska 

Wstęp wolny

25.VI (piątek) 18.00
Wernisaż fotografików z Ukrainy w sali sesji Bemowskiego Urzędu Dzielnicy

Wstęp wolny

Wydział Sportu i Rekreacji Urzędu Dzielnicy Bemowo
DATA GODZINA RODZAJ I MIEJSCE IMPREZY, OPIS WYDARZENIA

9.VI (sobota) 16.00

Waleczne serca: zawody sztuki walki Muay Tai

Dziedziniec Ratusza Dzielnicy Bemowo

 Wstęp wolny

17.VI (niedziela) 15.00-19.00
Bemowskie Dni Taneczne

Hala Ośrodka Sportu i Rekreacji (ul. Obrońców Tobruku 40)

23-24.VI (weekend) 12.00-18.00
I Bemowski Turniej Bilardowy

Klub Bilardowy Corner (ul. Bolkowska 2D)

DATA GODZINA RODZAJ IMPREZY, OPIS WYDARZENIA

6.VI (środa) 17.00-22.00
Tomasz Budzyński – spotkanie autorskie, wernisaż, koncert zespołu Taniec Szkieletów. 

Wstęp na koncert 15 zł

9.VI (sobota) 19.00
„Porozmawiajmy o życiu i śmierci” Teatr Ad Hoc

Wstęp wolny

12.VI (wtorek) 11.00-13.00 Spotkanie ze sztuką w ramach Bemowskich Dni Osób Niepełnosprawnych

13.VI (środa) 18.30
Kabaret art bem  „Piwonia” w programie pt. „PRANIE WSTĘPNE”.

Wstęp wolny

14.VI (czwartek)
14.00 Inauguracja wydania folderu promującego spektakl „Cyrk Mortalis” wraz z pokazem filmu.

14.VI (czwartek) 19.30
Kameralna Scena Warszawy 

Koncert na zakończenie sezonu. Wstęp 10 zł

14.VI (czwartek)
20.00 Klub Filmowy art.bem – „Ukryta Forteca”, reż. Akira Kurosawa, 1958r., Japonia.

Wstęp wolny

17.VI (niedziela) 13.00 Poranek filmowy dla dzieci

18.VI (poniedziałek)
18.00 Wernisaż malarstwa bemowskiej artystki Hanny Miłoszowskiej 

19.VI (wtorek) 16.00
„Alicja w dziwnej krainie” na podstawie „Alicji w krainie czarów” 

L. Carolla w wykonaniu Teatru dziecięcego „Wody Bajek”

20.VI (środa) 19.00 Inauguracja zeszytów (Literackie Bemowo) pt. „Tętno”

21.VI (czwartek) 19.00

Rock & Roll CINEMA CHILL OUT  – projekcja filmu „The Doors”.

Wstęp wolny

22.VI (piątek) 18.00
Wystawa rzeźb uczestników

warsztatów rzeźbiarskich, które odbyły się w art.bem
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Konkurs


