Sprawozdanie z działalności
Towarzystwa Przyjaciół Warszawy
Oddział Żoliborz-Bielany
za rok 2017

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, marzec 2018r
Szanowni Państwo, Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Warszawy Oddział Żoliborz-Bielany
Przekazujemy Państwu sprawozdania z działalności naszego TPW Oddziału Żoliborz-Bielany za rok 2017r.
Skład Zarządu w 2017r.
Maria Wiro-Kiro – prezes Zarządu
Sławomira Pieńkowska – wiceprezes Zarządu
Tomasz Pastwa – wiceprezes Zarządu
Adam Kalinowski – skarbnik
Aleksander Arabadźić - sekretarz

Skład Komisji Rewizyjnej w 2017r.
Alicja Sienkiewicz – przewodnicząca Komisji
Joanna Grocka - wiceprzewodnicząca
Rafał Krupa – członek Komisji

TPW Oddział Żoliborz-Bielany jest jednym z dwudziestu Oddziałów Towarzystwa Przyjaciół Warszawy. Na koniec
2017 r. TPW Oddział Żoliborz-Bielany liczył 67 członków zwyczajnych oraz 2 członków wspierających – Firma Byś
Wojciech Byśkiniewicz oraz Huta ArcelorMittal Warszawa.
W roku 2017 realizowaliśmy własne projekty, wspierane przez naszych sponsorów, głównie Firmę Byś Wojciech
Byśkiniewicz, Hutę ArcelorMittal Warszawa, Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st.Warszawy oraz Urząd Bielany m.st.
Warszawy, a także uczestniczyliśmy w projektach Zarządu Głównego TPW, w szczególności w 34. edycji konkursu
Warszawa w kwiatach i zieleni, Varsavianistycznej Szkole, działaniach na rzecz powstańców Warszawy i tzw. grach
miejskich.

Jako Oddział Żoliborz-Bielany, w 2017 roku, zorganizowaliśmy 7 własnych projektów, w których uczestniczyło łącznie
blisko 800 osób, mieszkańców Żoliborza i Bielan.
Największym naszym ubiegłorocznym przedsięwzięciem było wydarzenie zatytułowane „Jednodniowe muzeum
Józefa Piłsudskiego”, które organizowaliśmy we współpracy z Muzeum Niepodległości w Warszawie, Muzeum
Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Centrum Sztuki Fort Sokolnickiego oraz Urzędem Dzielnicy Żoliborz m.st.
Warszawy. Muzeum zorganizowaliśmy w związku z przypadającą w roku ubiegłym 150. rocznicą urodzin Marszałka
Józefa Piłsudskiego.
Istotnym punktem wydarzenia była wystawa pamiątek związanych z Józefem Piłsudskim, które znajdują się w
prywatnych zbiorach mieszkańców Warszawy. Niektóre z prezentowanych pamiątek miały dużą wartość historyczną.
Przedsięwzięciu towarzyszył koncert pieśni legionowych w wykonaniu chóru Gregorianum, wykład na temat budowy
nowoczesnego państwa polskiego oraz myśli politycznej i społecznej Józefa Piłsudskiego, multimedialna prezentacja
nowego kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, program edukacyjny dla najmłodszych oraz pokaz
grupy rekonstrukcyjnej Radosław z czasów Bitwy Warszawskiej 1920.
Patronat medialny nad przedsięwzięciem objęła TVP Historia.

W ubiegłym roku obchodziliśmy 60. rocznicę budowy największego, w roku powstania, zakładu produkcyjnego na
Bielanach, Huty Warszawa. Huta Warszawa, to kawał powojennej historii Polski, momentami dramatycznej, ale z
pewnością mający bardzo duży wpływ na rozwój Warszawy, szczególnie Bielan. By przypomnieć fakt istnienia na
Bielanach Huty Warszawa oraz jej dzieje wraz z jej następcą, Hutą ArcelorMittal Warszawa oraz Urzędem Dzielnicy
Bielany, w ramach IV edycji konkursu fotograficznego, organizowanego corocznie przez nasz Oddział, ogłosiliśmy
konkurs zatytułowany „Huta na Bielanach”. Konkurs skierowany był do uczniów bielańskich szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych. Uczestnicy konkursu wraz ze swoimi nauczycielami mieli szanse odwiedzenia, dwukrotnie,
obecnie bardzo nowoczesnego zakładu, jakim jest Huta ArcelorMittal Warszawa.
Na konkurs wpłynęło 57 zdjęć, z czego siedem zostało nagrodzonych lub wyróżnionych. Cenne nagrody w konkursie
ufundowali; Huta Arcelor Mittal Warszawa, Urząd Dzielnicy Bielany oraz TPW Oddział Żoliborz-Bielany.

Towarzystwo Przyjaciół Warszawy Oddział Żoliborz-Bielany w roku ubiegłym wystąpiło z inicjatywą budowy pomnika
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Warszawie. Krzysztof Kamil Baczyński, poeta, żołnierz Armii Krajowej,
powstaniec, jeden z przedstawicieli pokolenia Kolumbów, który w obronie Warszawy oddał swoje życie, jako 22 –
latek, nie ma swojego pomnika w mieście, które kochał najbardziej. Inicjatywa spotkała się z dużym poparciem i
zainteresowaniem. Powołany został komitet honorowy budowy pomnika, któremu przewodniczy pani Barbara
Wachowicz, pisarka, dziennikarka, reportażystka i fotografka. Ponadto w skład Komitetu weszli prof. dr hab. Alina
Kowalczykowa – historyk literatury polskiej, prof. dr hab. Stanisław Dziekoński – rektor Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, dr Beata Michalec- prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół
Warszawy, dr Tadeusz Skoczek – dyrektor Muzeum Niepodległości w Warszawie, Małgorzata Zakrzewska –
przewodnicząca Komisji Kultury Rady m.st. Warszawy, Maria Wiro-Kiro – prezes Towarzystwa Przyjaciół Warszawy
Oddział Żoliborz-Bielany, Wiesław Paluszyński, wiceprezes Komitetu Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy
Batalionu „Żośka”, Waldemar Czechowski – reżyser, scenarzysta, autor zdjęć do filmów dokumentalnych, Józef
Ząbecki – warszawski inżynier architekt, Barbara Borys Damięcka – senator RP.
Naszym celem jest uczczenie K.K. Baczyńskiego pomnikiem w roku, w którym obchodzić będziemy 100-lecie jego
urodzin, tj. 2021 roku.

W marcu 2017 roku wraz Urzędem Dzielnicy Bielany, przy wsparciu firmy Byś Wojciech Byśkiniewicz, klubu
sportowego Legia oraz klubu sportowego Hutnik Warszawa zorganizowaliśmy konferencję zatytułowaną „KIBIC, czyli
KTO?” Spotkanie skierowane było do młodzieży szkolnej z bielańskich szkół. Cel spotkania z młodzieżą to
zapobieganie agresji na stadionach i pokazanie walorów bezpiecznego kibicowania., przy jednoczesnym promowaniu
idei sportu, który umożliwia zachowanie zdrowia fizycznego i psychicznego, co przekłada się na polepszenie jakości
życia.
Podczas spotkania zorganizowano panel dyskusyjny z udziałem burmistrza Tomasza Menciny, członka zarządu Legii
Seweryna Dmowskiego, prezesa klubu Hutnik Warszawa Macieja Purchały, radnego Rady Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy, głównego kibica Legii Warszawa Łukasza Jurkowskiego oraz dr Tomasza Kowalczuka – moderatora
spotkania.

Kolejny raz, w okolicach 16 czerwca, zorganizowaliśmy święto Aliny z dzbanem, rzeźby plenerowej autorstwa
Henryka Kuny, zdobiącej fontannę w parku im. Stefana Żeromskiego. Współorganizatorem imprezy był Urząd
Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Jak zwykle, przy tej okazji, Alina wyglądała odświętnie, Wieniec na głowę Aliny
wykonali studenci Studia Sztuki Danuty Konarzewskiej – na jstarszej polskiej s zkoły cha rakteryzacji, wizażu i

s tyl i zacji- oraz Fundacji Protektoria. Były konkursy i występy zespołów muzycznych.

Wraz ze stowarzyszeniem Miasto jest Nasze organizowaliśmy międzypokoleniowe spotkania przy grach
planszowych.

Wraz z redakcją gazety lokalnej Wilsoniak organizowane były bezpłatne porady prawne dla mieszkańców Żoliborza.

TPW Oddział Żoliborz-Bielany, ul. Marii Kazimiery 20 lok.2, 01-641 Warszawa
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Zapraszamy od poniedziałku do czwartku włącznie w godzinach 17.00-18.30

