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Historii

Oficjalna nazwa - Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy

Discovering Białołęka

Białołęka swoją nazwę zawdzięcza istniejącej niegdyś na tym terenie wsi szlacheckiej.
W dokumentach widnieje nazwa Bialalanka (od słowa bielawa, czyli podmokła łąka).
W 1425 r. otrzymała prawa lokacyjne chełmińskie, ale osadnictwo rozwijało się już
w epoce żelaza. Dowodem tego są cmentarzyska grobów kloszowych, charakterystycznych dla tego okresu. Właściciele gruntów wielokrotnie zmieniali się. Wśród najbardziej
znamienitych był m.in. król Jan Kazimierz. W XIX wieku Białołęka była częścią Bródna
i dzieliła się na liczne osiedla. Przed wybuchem II wojny światowej dzieliła się na Białołękę Dworską i Szlachecką. W 1951 r. została przyłączona do Warszawy, a od 2002 r. jest
jedną z 18 dzielnic warszawskich i drugą pod względem powierzchni.

The official name – Białołęka District of Capital City of Warsaw. The name Białołęka
comes from the name of the village which used to be situated in the place of today’s
district. Official documents reveal the name Bialalanka (meaning a water-meadow). In 1425 it was granted its location on the basis of the Chełmińskie laws, however the colonization of this territory had already began in the Iron Age. There have
been many owners of these lands – with the king Jan Kazimierz as the most eminent
one. In the XIX c. Białołęka belonged to the area of Brudno and consisted of many
housing estates. Before World War II the district was divided into Białołęka Dworska (Manor Białołęka) and Białołęka Szlachecka (Noble Białołęka). In 1951 Białołęka
was annexed to Warsaw and since 2002 it has been the second largest of Warsaw’s
18 districts.

ul. Bohaterów (Z.Bzinkowski)

Odrobina

1. Bitwa o Białołękę
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Działo się to roku Pańskiego 1831 mroźną zimą, podczas końcowych działań zbrojnych
Powstania Listopadowego. Po obu stronach dzisiejszej ul. Białołęckiej spotkały się wojska polskie i rosyjskie. 24 lutego tego roku w konsekwencji bitew pod Wawrem i Olszynką Grochowską carski feldmarszałek Iwan Dybicz wysłał generała Iwana Szachowskiego
na Białołękę, czyli na tyły walk. Ze strony polskiej rozpoznanie sił rosyjskich przypadło
generałowi dywizji Kazimierzowi Małachowskiemu, później dołączył do niego generał
Jan Krukowiecki. O godzinie 14.00 wojska rosyjskie rozpoczęły atak.

Mimo dzielnej obrony wojska polskie stopniowo wycofywały się ze wsi Białołęka. Pojedyncze oddziały żołnierzy walczyły jednak przez całą noc. W wyniku zaciętych walk tego
dnia poległo 650 żołnierzy po stronie rosyjskiej i 450 po stronie polskiej. Następnego
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dnia, 25 lutego dowódcy obu stron zdawali się być bardziej ostrożni i przyjęli taktykę wyczekującą. Każdy myślał,
że przeciwnik dysponuje większymi siłami, dlatego rozkazy
w obydwu obozach były podobne – nie podejmować działań zaczepnych. Drugi dzień bitwy był po części wynikiem
przypadku. Polskie wojska, widząc wycofujący się oddział
rosyjski ostrzelały go z dział. Reszta niecierpliwych i rwących się do walki sił polskich uznała to za sygnał do ataku.
Rozdzielone wojska rosyjskie nie były w stanie odeprzeć
tego ataku. Dybicz słysząc docierające z północy odgłosy
bitwy sądził, że to polskie przegrupowanie sił i postanowił
zaatakować frontalnie na Olszynkę Grochowską.
W ten oto sposób 13 tys. żołnierzy polskich dysponujących
jedynie 22 działami obroniło Białołękę przed atakiem rosyjskiej armii, liczącej 11 tys. żołnierzy i 56 dział. Na pamiątkę
zwycięskiej bitwy przy ul. Białołęckiej stoi kamień, upamiętniający to wydarzenie.
Battle of Białołęka
During November Uprising (also known as Cadet Revolution) Polish and
Russian Armies met on the opposite sides of today’s Białołęcka street. On
February 24th, 1831, tsar’s field marshal Dybicz sent general Szachowski to
Białołęka. Although they fought bravely, Polish soldiers were forced to back
away. On the second day of the battle – the Poles – having noticed that Russian were retreating – battered them.
This is how 13 000 Polish soldiers equipped with merely 22 cannons protected Białołęka from the attack of Russian Army of 11 000 troops and 56
cannons. To commemorate the battle of Białołęka a stone monument was
placed in Białołęcka street.

2. Cmentarz „w polu”
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Cmentarz dla parafii Tarchomin przy ul. Mehoffera powstał najprawdopodobniej
w ostatnich latach XVIII w. lub na początku XIX w. Nazywano go cmentarzem „polnym”
lub „w polu”. Skąd taka nazwa? Rozwój osad, wzrost liczby ludności i częste epidemie
spowodowały, że ciała zmarłych zaczęto grzebać w miejscach oddalonych od kościołów i osad ludzkich. Cmentarz leży na wysokim piaszczystym wzniesieniu, w otoczeniu
starego drzewostanu.
Cmentarz był kilkakrotnie powiększany. W 1945 r. dołączono do niego hektar nieużytków należących dawniej do kolonistów niemieckich ze Świdrów. Przyłączony został
również nieczynny cmentarz luterański. Do dnia dzisiejszego z cmentarza luterańskiego
zachowało się 7 grobów tutejszych kolonistów pochodzenia niemieckiego. W latach
późniejszych przyłączono także nekropolię wyznawców Kościoła polskokatolickiego.
W centrum nekropolii znajduje się murowana kaplica św. Marii Magdaleny zbudowana
ok. 1830 r. Natomiast wśród starych grobów na cmentarzu znajdują się mogiły m.in.
Józefa Labey – właściciela Winnicy (obecnie osiedle w pn.-zach. Białołęce), prof. Stanisława Jagmina (1875-1961) – wybitnego rzeźbiarza i ceramika, wykładowcy w Szkole
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Sztuk Zdobniczych i Przemysłu w Poznaniu oraz Pawła Siudaka (1905-1972) – sekretarza Stanisława Mikołajczyka, do 1947 r. prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Można tam znaleźć również nieliczne mogiły żołnierskie z okresu II wojny światowej.
17 września 1997 r., w 58. rocznicę najazdu sowieckiego na Polskę, poświęcono nowy
pomnik-mogiłę VII Obwodu AK „Obroża”.
Field cemetery
The cemetery of the parish in Mehoffera street was probably founded at the end of XVIII c. or at the beginning
of the XIX c. So far it has been enlarged a few times. In 1945 a hectare of land belonging previously to German
colonists together with an old Lutheran cemetery was added to the area of the cemetery. Today only 7 graves remained after the colonists with German origin. The cemetery was also connected with the necropolis of the Polish
Catholic Church. In the center of the necropolis there is a brick chapel of St. Mary Magdalene built in 1830. Among
the old graves one will find the tomb of Józef Labey – the owner of Winnica (Vineyard) – at present a housing
estate in north-west Białołęka. There are also a few graves of soldiers from World War II.

3. Cmentarze ewangelickie

Odrobina
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Mało kto wie, że osuszaniem podmokłych terenów Białołęki zajmowali się osadnicy niemieccy, przeważnie ewangelicy. Dziś pamiątką ich obecności na tym terenie są 4 cmentarze w różnych częściach Białołęki. Za sprawą połączenia z nekropolią tarchomińską
najlepiej zachowanym jest cmentarz luterański przy ul. Mehoffera. W gorszym stanie są
dwa kolejne cmentarze: na Augustówku, przy skrzyżowaniu ulic Ruskowy Bród i Mańkowskiej, oraz na Brzezinach, przy ul. Kamykowej. Przed wybuchem wojny oba należały
do parafii w Nowym Dworze Mazowieckim. Czwarty znajduje się na Kępie Tarchomińskiej, lecz trudno mówić o nim jako o cmentarzu, gdyż znajduje się tam zaledwie kilka
tablic nagrobnych.
Na Brzezinach przetrwało natomiast kilkanaście nagrobków z czytelnymi inskrypcjami
w języku niemieckim, zapisane pismem gotyckim. Zdarzają się również takie w języku
polskim, co jest dowodem na to, że osadnicy niemieccy całkowicie się spolonizowali.
Najstarszy zachowany nagrobek pochodzi z 1872 r. Dużo jest mogił ziemnych otoczonych cementowymi obramieniami. Na cmentarzu przy ul. Kamykowej jest również pomnik w kształcie obelisku.
Mniejszy cmentarz, na Augustówku, położony jest na niewielkim wzniesieniu i tworzy
go kilka kamiennych nagrobków.
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Niestety, tymi cmentarzami nie opiekuje się parafia ewangelicka.
Mieszkańcy okolic pamiętają jednak o ich istnieniu i w Święto Zmarłych zapalają znicze na grobach dawnych mieszkańców tych terenów.
Evangelic Cemeteries
German colonists, usually belonging to evangelic church used to drain the waterlogged
grounds of Białołęka. Today – what remained after them – are cemeteries situated in different parts of Białołęka.
In Brzeziny one can find several tombs with legible inscriptions written in German but also in
Polish, which proves that the German colonists were ultimately Polonized. The oldest tombstone dates back to 1872. There are many graves with cement framings and an obelisk-like
monument in the cemetery in Kamykowa street The smaller graveyard in Augustówek consists of several stone tombs. The ones who live in the neighborhood remember about this
place and on November 1st – All Saints Day – they light candles on the graves of the former
inhabitants of Białołęka.

4. Drewniana Białołęka –
Świdermajer

Odrobina

Historii
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W Białołęce jest około 60 obiektów architektury drewnianej godnych obejrzenia. Aby
zobaczyć wszystkie potrzeba byłoby kilka dni, gdyż są rozrzucone po całej dzielnicy.
W kilku drewnianych budynkach m.in. w
Białołęce Dworskiej czy na Nowodworach znajdują się biblioteki publiczne.
Dla zaspokojenia Państwa ciekawości
proponujemy obejrzenie jednego, aczkolwiek wyjątkowego obiektu.
W zaciszu ul. Fletniowej stoi drewniany dom z przeszklonymi werandami,
wieżyczkami i wycinanymi w drewnie
dekoracjami. Reprezentuje on styl nadświdrzański, zwany również świdermajerem. Nazwa ta jest neologizmem
wymyślonym przez Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Styl ten stworzył
Michał Andriolli, łącząc trzy różne style
architektury drewnianej. Zabudowa
taka jest charakterystyczna dla okolic
Otwocka. Domy te budowano głównie z myślą o mieszkańcach Warszawy,
przyjeżdżających tu chętnie na letni
wypoczynek.
„Świdermajer” przy ul. Fletniowej został
najprawdopodobniej zbudowany na
początku XX w., a jego pierwszą właścicielką była pochodząca z Rosji Natalia
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Sapierzyńska. Po wojnie został jej odebrany i oddany pod kwaterunek.
Niestety trzeba się spieszyć, aby obejrzeć białołęckie drewniaki. Wiele z nich jest w bardzo złym stanie i nie wiadomo, czy uda się je ocalić. Niektóre z nich uległy bezpowrotnie zniszczeniu, m.in. całe osiedle drewnianych domów na Annopolu.
Wooden Białołęka - Świdermajer
Białołęka prides itself on about 60 buildings of wooden architecture worth visiting. If one wanted to see them all,
a few days would be necessary. We propose you to visit one of them – a truly extraordinary place.
This wooden house – with glass porches, towers and wooden ornaments – is situated in quiet Fletniowa street.
It represents “Świdermajer” style and was probably built at the beginning of the XX c. Initially the house belonged to Natalia Śmiernicka, who came from Russia. After World War II she was deprived of her ownership and
the house was taken over by local authorities.

5. Walcząca Białołęka
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W okresie II wojny światowej Białołęka nie pozostawała bierna. Po utworzeniu Armii
Krajowej tereny dzisiejszej Białołęki znalazły się w granicach działania I Rejonu VII Obwodu AK „Obroża”. Prowadzono tu również tajne komplety gimnazjalne, w okolicznych
lasach ćwiczyli partyzanci, a Szare Szeregi prowadziły obserwacje zwiadowcze. Jeden
z mieszkańców Białołęki Dworskiej skonstruował nawet radioodbiornik. Jego antena
rozwieszona była na gęstym żywopłocie. Mieszkańcy gromadzili się w jego domu i słuchali radia. Do dziś wielu pamięta zapowiedź spikiera BBC „Tu mówi Londyn. Podajemy
wiadomości dobre czy złe, ale zawsze prawdziwe…”.
W Białołęce istnieje kilka miejsc upamiętniających wydarzenia z okresu II wojny
światowej i Powstania Warszawskiego. Na Cmentarzu Tarchomińskim znajduje się
pomnik-mogiła, ufundowany przez władze dzielnicy oraz 11 grobów żołnierzy Armii
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Krajowej, którzy polegli 21 września 1944 r. w Kampinosie.
Spoczywają tam żołnierze z VII Obwodu AK „Obroża”.
Tuż przy Szkole Podstawowej nr 344 usytuowany jest pomnik „Małych Powstańców”. Autorką projektu pomnika jest
rzeźbiarka Jadwiga Zboińska-Załuska, ps. „Jadźka” – uczestniczka Powstania Warszawskiego. Pomnik jest repliką istniejącego już posągu przy kościele św. Stanisława Kostki na
Żoliborzu.
Natomiast w 2009 r. jako wyraz wdzięczności ustawiono
pamiątkowy kamień przy ul. Antalla, której patron wraz
z księdzem Bela Vargą i Lajosem Kudarem organizował pomoc polskim uchodźcom na Węgrzech podczas II wojny
światowej.
Fighting Białołęka
In Białołęka there are several places commemorating the events of Word War
II and Warsaw’s Uprising. One of them is a monument-tomb and 11 graves
of the Armia Krajowa (Polish underground military organization active during World War II) soldiers who fell fighting for their country on 21st September, 1944 in Kampinos. Those were soldiers of the VII Zone of Armia Krajowa
– „Obroża”.
The monument of Children of Warsaw Uprising is situated near Primary
School no. 344. The monument was created by Jadwiga Zboińska-Załuska
aka. „Jadźka” – the participant of 1944 Warsaw Uprising. The monument
is a replica of the one situated near the church of St. Stanisław Kostka in
Żoliborz.In 2009 a stone-monument was placed in Antalla Street as a token of
gratitude for the support for Polish immigrants in Hungary during World War II.

6. „Para – buch! Koła – w ruch!”
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Wąskotorowa kolej jabłonowska kursowała na trasie Jabłonna – Warszawa – Karczew –
Stara Miłosna od 1900 r., czyli w czasie kiedy w Imperium Rosyjskim bardzo popularna
była komunikacja kolejowa.
Na ówczesne czasy – nowoczesna, z dzisiejszego punktu widzenia – tradycyjna ciuchcia. Miejscami konna, miejscami parowozowa, uzupełniała stołeczną komunikację. Był
to tak bardzo wygodny i tani sposób podróżowania, że do władz carskich napływały
coraz to nowe wnioski o przedłużenie trasy kolejki. W większości rozpatrywane negatywnie, ponieważ kolejka była jedną z niewielu instytucji publicznych niezależnych od
Rosjan.
Wsiadając do kolejki w Jabłonnie mijało się stacje: Buchnik, Buków i Dąbrówka Szlachecka, następnie Henryków – lokalny węzeł komunikacyjny z Płudami
i Marcelinem. Potem kolejka zatrzymywała się w Wiśniewie, gdzie napełniała zbiorniki
wodą. Kolejne przystanki to: Piekiełko (przed ul. Ekspresową), Żerań, Śliwice i Golędzinów. Kolejką można było dojechać do Mostu Kierbedzia (obecnie Śląsko-Dąbrowskiego).
Kolejka oprócz mieszkańców obsługiwała również okoliczne fabryki:
Spiessa na Tarchominie,
chemiczną
„Winnica”
w Henrykowie, fabrykę
drożdży w Płudach, które posiadały bocznice
kolejowe. Jej istnienie
miało ponadto istotne
znaczenie dla podwarszawskich miejscowości
o charakterze uzdrowiskowym (Otwocka oraz
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Karczewa)
i przyczyniła się
do ich szybkiego rozwoju.
W
okresie
I i II wojny
światowej
niektóre fragmenty linii kolejowej zostały zamknięte lub zlikwidowane. Całkowite wstrzymanie ruchu miało miejsce po wybuchu Powstania Warszawskiego, jednak we wrześniu 1944 r. ruch został częściowo przywrócony, zaś
w maju 1945 r. kolejka znów ruszyła pełną parą. W latach 50-tych stopniowo zmniejszała
się liczba pasażerów. Jabłonowska kolejka wąskotorowa zakończyła swój żywot ostatecznie w lutym 1956 r. Odcinek do Otwocka i Karczewa zamknięto dopiero w 1963 r.
Jako ciekawostkę można dodać, że ten wielce zasłużony środek transportu rozwijał
w mieście maksymalną prędkość 13,2 km/godz., zaś na odcinkach niezabudowanych
22 km/godz. Dzisiaj kolejkę zastąpiła SKM, która dowozi mieszkańców do Dworca Gdańskiego w 15 minut.
Railway
From 1900 the narrow-gauge railway started in Jabłonna and finished in Stara Miłosna, calling at Warszawa
and Karczew. It used to be drawn by horses or by steam engines and it completed the communication system
of the capital city. This means of transportation moved at the maximum speed of 13,2 kph and 22 kph in not
built-up areas. If one got on the train in Jabłonna they traveled through Buchnik, Buków, Dąbrówka Szlachecka,
Henryków – with its Płudy and Marcelin. Then the train stopped in Wiśniewo, where its tanks were filled up with
water and continued through Piekiełko (before Ekspresowa street), Żerań, Śliwice and Golędzinów. It went as far
as Kierbedzia Bridge (at present called Śląsko-Dąbrowski). The train served not only the citizens but also local
factories. The last train left Jabłonna in 1956.

7. Żerańska śluza

Odrobina

Historii
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Jej długość wynosi 85 m, a szerokość 12 m. Wrota i zasuwy kanałów obiegowych zamykają się. Zaczyna się doprowadzanie wody do komory, która po kilkunastu minutach
wypełnia się. Wrota ponownie otwierają się, … a statek wpływa na wody Kanału Żerańskiego.
W Porcie Żerańskim znajduje się jedyna tego typu w Polsce śluza komorowa, która nosi
imię swojego pomysłodawcy Tadeusza Tillingera. Wie o niej każdy, kto wybiera się na
Mazury lub w letnie weekendy płynie tramwajem wodnym do Serocka. Śluza pracuje
przy zmiennych poziomach wody - od strony portu lub od strony Wisły. Śluzowanie
odbywa się od świtu do zmierzchu, ale w nocy jest również możliwe. Sterowanie śluzą
jest elektroniczne i odbywa się z trzeciego piętra znajdującej się tuż obok wieży sterowniczej. Jest również dodatkowy
ręczny napęd, ale korzysta się
z niego tylko w sytuacjach awaryjnych. Czas przesuwania zasuwy przy napędzie elektrycznym
wynosi 2 min., a ręcznie 115
min., podnoszenia lub opuszczania mostu zwodzonego
elektrycznie 30 s., ręcznie 18
min., zaś otwarcie kanału obiegowego elektrycznie wynosi
2 min, ręcznie 9 min.
Żerańska śluza powstała na początku lat 60-tych. Początkowo
była wykorzystywana głównie
przy przewozach zboża do Młynów Warszawskich przy ul. Płochocińskiej oraz transporcie surowców do produkcji materiałów budowlanych. Obecnie odgrywa większą rolę w ruchu turystycznym.
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Lock in Żerań
In the port of Żerań there is the only in Poland lock chamber, called after its creator Tadeusz Tillinger. The lock
works on changeable water levels – from the side of the port or the Vistula. It operates both during the day and
at night. The lock is controlled with the use of electronic means from the third floor of the control tower situated
nearby. There is also an additional hand-operated system. The lock was built in the 60’s and at present plays
an important role in tourist movement.

8. Areszt śledczy – Białołęka
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Przymusowy hotel wielu prominentnych polityków

Odrobina

Historii

Białołęka dzięki aresztowi śledczemu jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych warszawskich dzielnic w Polsce. Dlaczego? Ano dlatego, że za tym zakładem karnym, mimo
że jest obiektem stosunkowo nowym (lata 50-te), ciągnie się dość ponura historia. Co
kryją za sobą mury i kraty tego budynku? Tu była ostatnia w Polsce cela śmierci, gdy
obowiązywał w naszym prawodawstwie najwyższy wymiar kary. To tutaj zostało internowanych po wprowadzeniu stanu wojennego w 1981 r. ok. 600 działaczy NSZZ
„Solidarność”, m.in. Jacek Kuroń, Adam Michnik, Janusz Onyszkiewicz, Bronisław Komorowski, Marcin Król, Jan Krzysztof Kelus, Zbigniew Bujak. Bronisław Geremek prowadził
w pralni uniwersytet więzienny czyli – jak to określił – „lekcje historii przy dźwięku ballad”.
Zakład ten był jednak swoistą chlubą władz PRL-u. Miał być najnowocześniejszym
obiektem pod względem konstrukcji jak i wyposażenia. Był i jest do tej pory największą
placówką karną w Europie – odbywa w nim karę jednorazowo 1500 osób. Już wtedy
„terminy goniły”, więc przy budowie więzienia zostali zatrudnieni więźniowie skazani za

chuligaństwo. Cztery 4-piętrowe pawilony połączone zostały siecią podziemnych korytarzy o łącznej długości 500 m.
Coś, co dziś wydaje się standardem, pierwsi więźniowie opisują tak: cele pachnące
świeżutką farbą z parkietem na podłodze, bieżącą wodą, zlewem, prawdziwym sedesem i kącikiem higienicznym.
Po 50 latach remont przeszła przyzakładowa kuchnia. Trudno się dziwić, skoro codziennie przygotowuje się tu około 1000 l zupy, 1400 kg ziemniaków i smaży do 2000 kotletów.
Prison in Białołęka
Forced hotel of many prominent politicians This place has a long and sad history. There was the last in Poland
death cell. In 1981, when martial law was introduced in Poland, 600 activists of NSZZ „Solidarność” (independent trade unions) – with Adam Michnik and Bronisław Komorowski were imprisoned there. Bronisław Geremek
started the prison university in the laundry. The prison has been the biggest jail in Europe for many years –
with 1500 prisoners staying there at the same time. Every day the kitchen prepares 1000 liters of soup, 1400 kg
of potatoes and 2000 chops.

miejsca charakterystyczne
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Białołęka – miejsca charakterystyczne dzisiaj
Białołęka w liczbach (stan na dzień 30.06.2010 r.)
•
Powierzchnia: 73,04 km2 (14% pow. m.st. Warszawy)
•
Liczba ludności: 84 560 osób
•
Gęstość zaludnienia: 1157 os./km2
•
Tempo przyrostu ludności: ok. 5000 os./rok
•
Odległość od centrum miasta: ok. 12 km
•
Tereny leśne: 900 ha
•
Parki publiczne: 4 (Henrykowski, Picassa, Strumykowa, Ceramiczna)
•
Rezerwat przyrody: Ławice Kiełpińskie
•
Pomniki przyrody: 85
•
Wody powierzchniowe: 400 ha
•
Obiekty zabytkowe: 69

Białołęka – distinctive places today
Białołęka in numbers
•
Area: 73,04 km2 (14% of Warsaw’s area)
•
Population: 84 560 persons
•
Population density: 1157 persons/km2
•
Population growth per year: 5000 persons/year
•
Distance from city center: 12 km
•
Forests: 900 ha
•
Public parks: 4 (Henrykowski, Picassa, Strumykowa, Ceramiczna)
•
Nature reserve: Ławice Kiełpińskie
•
Natural features: 85
•
Surface water: 400 ha
•
Monuments: 69

9. Osiedle Tarchomin
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Historia Tarchomina jako wsi jest dosyć długa. Świadczy o tym chociażby kościół św.
Jakuba. Historia osiedla jest jednak stosunkowo krótka. Jego budowę rozpoczęto
w 1979 r. wg projektu Jerzego Androsiuka. Dla starszych mieszkańców Białołęki to
wciąż nowy twór, jednak dla 20- czy 30-latków to historia całego ich życia – przedszkole, szkoła, dojrzewanie, dorosłość. Z każdym okresem wiąże się masa wspomnień, bo
dla nich to miejsce istnieje „od zawsze”. Wspominają m.in. piaski przy wale wiślanym.
Piach usypany w ogromne góry miał oczywiście służyć celom budowlanym. Ale ileż
tam zabawek zostało zasypanych, bucików zgubionych, muszelek wyłowionych… Na
wale wiślanym konsumowano szczaw „prosto do buzi”.
Dla dzieci nie miało to wielkiego znaczenia, ale pierwszy supermarket przy ul. Nagodziców – „Nowak”,
potocznie nazywany „blaszakiem”, był
dla dorosłych przejawem rodzącego
się kapitalizmu.
Do
Tarchomina
dojeżdżało
się
dwoma liniami autobusowymi: 126
i 178. Pętla znajdowała się przy
ul. Nowodworskiej
(dziś całkowicie
zarośnięta) i była
krańcem osiedla,
które
kończyło
się wówczas przy
ul. Mehoffera.
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Wiele z osiedlowych uliczek zbudowanych było z charakterystycznych betonowych płyt
MON. Z pewnością przełomem było podłączenie osiedla do sieci telekomunikacyjnej
w latach 1993 - 94. Wielu mieszkańców pamięta jeszcze nieliczne budki telefoniczne
przy szkole na ul. Porajów i Nagodziców.
Dziś Tarchomin to wielotysięczne osiedle ze
sklepami, punktami usługowymi, licznymi
liniami autobusowymi, szkołami i obiektami
sportowymi. Magdalena Kurzętkowska pisze o współczesnym Tarchominie tak: „Dziś,
wyglądając przez okno, widzę zupełnie inny
Tarchomin niż ten, do którego się sprowadziłam dwadzieścia lat temu” . Natomiast artysta
Sidney Polak „Fajne mieszkanie przy Tarchominie” .
Tarchomin housing estate
The building of the estate started in 1979 according to
the design of Jerzy Androsiuk. Two bus lines went there – 126 and 178 with their ends in Nowodworska street.
The furthest part of the building estate was situated in Mehoffera street. Many local streets were built from concrete panels. The connection of the area with telecommunications network in 1993-94 was a breakthrough. Today Tarchomin has many thousands inhabitants, service points, bus lines, schools and sports facilities.

10. Na fali kultury
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Z pobliskiego Parku Picassa wynurza się bryła budynku Białołęckiego Ośrodka Kultury. Jego falista elewacja frontowa wykonana
z czerwonej cegły kontrastuje
z krajobrazem. Natomiast szklana
tylnia elewacja niejako wciąga
do środka zieleń parkową. Wnętrza budynku są również niebanalne. Bo któż wchodząc do
takiego budynku spodziewałby
się surowych, betonowych ścian? Szare wnętrza rozjaśnione przez kolorowe posadzki.
Według pisma „Architektura - Murator”, budynek ten należy elitarnej grupy najlepszych
od strony architektonicznej 20 polskich budynków zrealizowanych po 1989 r.
Budynek powstał w 2005 r. Oprócz ośrodka kultury funkcjonują w nim jeszcze szkoła
oraz biblioteka publiczna. Jak przystało na taką placówkę wewnątrz znajduje się sala
teatralno-estradowa. Mocną stroną ośrodka jest teatr. BOK od początku działalności
wspiera amatorskie przedsięwzięcia artystyczne. Ośrodek organizuje również przeróżne imprezy i prowadzi wiele form edukacyjno-artystycznych. Wykorzystując oryginalną
architekturę i hall wystawienniczy, animatorzy kultury regularnie urządzają wystawy
malarstwa, grafiki i fotografii. Więcej o Białołęckim Ośrodku Kultury można przeczytać
na www.bok.waw.pl.
On the tide of culture
Its wavy front elevation made from red bricks contrasts with the surrounding landscape. The glass back elevation
“draws in” the park greenery. The building’s interiors are also really distinctive – concrete walls and colorful ceramic
floors. The building belongs to the elite of 20 architecturally best Polish buildings built after 1989.
The building was erected in 2005. There is not only a leisure center but also a school and a library. There is also a
theater. The center organizes many educational and artistic events.
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11. Multicentrum i Nautilus
- wyjątkowe biblioteki
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Multimedialny świat nauki?
Dotykanie świata przez doświadczenia i zabawę? To
nie science fiction, to dzieje
się naprawdę.
W uruchomionym w 2008 r.
Multicentrum to codzienność. W pierwszej tak nowoczesnej bibliotece multimedialnej w Warszawie „młodzi
naukowcy” wykorzystując
komputery przeprowadzają eksperymenty i budują modele maszyn. Lekcje chemii i fizyki przestają być niezrozumiałe i nudne dzięki doświadczeniom, które każdy może przeprowadzić korzystając
z programów komputerowych. Tu swoje talenty odkrywają też przyszli kompozytorzy
i pasjonaci muzyki, tworząc swoje pierwsze kompozycje muzyczne.
Natomiast w Nautilusie najmłodsi mieszkańcy dzielnicy mogą poszerzać horyzonty na
zajęciach plastycznych i edukacyjnych. Podmorski świat otworzył swoje podwoje w 2007 r.,
a wnętrze biblioteki nawiązuje do 20 000 mil podmorskiej żeglugi Juliusza Verne’a.
Multicentrum and Nautilus-outstanding libraries
Multimedia world of science? It is not science-fiction but the first so modern multimedia library in Warsaw. “Young
scientists” use computers to carry out experiments and build machinery models. Chemistry and physics lessons are
not unclear and boring any more thanks to the experiments which can be carried out by anyone with the use of
computer programs. In Nautilius the youngest inhabitants of the district can develop their knowledge during artistic and educational classes. The interior of the library refers to Verne’s 20 000 Leagues Under the Sea.

12. Marywilska 44
Każdego dnia tony piasku, żwiru oraz kruszywa wpływały do basenu portowego przy
ul. Marywilskiej. W ciągu ponad 50 lat istnienia Żerańskiej Fabryki Elementów Betoniarskich Faelbet z surowców tych wyprodukowano materiały, dzięki którym budynki pięły
się ku górze i powstawały osiedla w całej Polsce. Miejsce to tętniło życiem i stale się
rozwijało. Po latach świetności hale produkcyjne opustoszały, a natura upomniała się
swoje. Tak było do czasu.
Marywilska 44 odzyskała swoją świetność i zmieniła się nie do poznania. Znów tętni życiem. Wjechały buldożery, rozebrano budynki, zdemontowano suwnice do przemieszczania surowców i wbito pierwszą łopatę. Na naszych oczach powstało nowe oblicze
tego miejsca. Hale usługowe, sklepy, kawiarnie, skwery, a nawet przystań wodna – tak
wkrótce będzie wyglądał ten fragment ul. Marywilskiej.
Marywilska 44
Every day tones of sand, gravel and aggregate flew into
the port pool in Marywilska street. During 50 years of the
existence of Faelbet Factory (producing concrete elements)
in Żerań these materials served as a basis of building elements production, thanks to which buildings and estates
were erected all over Poland. After many years shop floors
were emptied and the nature wanted back what belonged
to it before. Today Marywilska 44 has changed a lot, again
becoming a place vibrant with life. Service halls, shops,
cafes, squares and even a port – this is what this part of
Marywilska street is going to look like.
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13. Modlińska – wczoraj i dziś
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Istnieje już od 1820 r.! Jej nazwa pochodzi oczywiście od Modlina, do którego prowadzi.
Jedna z głównych dróg na Białołęce – łącznica z resztą miasta. Jaka jest dziś – wiemy.
A jaka była kiedyś…? Aż trudno sobie wyobrazić, że ta najważniejsza droga w dzielnicy była wąskim brukowanym traktem.
Taka była jej południowa jezdnia (od
strony Tarchomina),
ponieważ drugiej
strony nie było wcale. Stały tam zabudowania, tamtędy
prowadziła trasa kolejki wąskotorowej.
W związku z budową drugiej jezdni
zostały zlikwidowane m.in. budynki mieszkalne, a wśród nich i zabytkowa stacja w Wiśniewie. W 1951 r. ul.
Modlińska stała się drogą stołeczną. Obecnie jest niezwykle ruchliwą arterią, po której
każdego dnia mkną tysiące samochodów. Zmienia się także jej otoczenie: centra handlowe i obiekty usługowe, nowoczesne osiedla i parki.
Za 10 lat będzie obchodzić swoje
dwusetne urodziny. Już teraz życzymy, żeby jeszcze wypiękniała i stała
się dla mieszkańców komfortową
drogą do pracy i upragnionego odpoczynku.
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Modlińska – past and present
It has existed since 1920! The street took its name from Modlin, where it leads. It is one of the main roads in
Białołęka – a connector with the rest of the city. In the past this most important road in the district used to be
a narrow, cobbled road. At present it is a crowded artery with thousands of cars travelling along it every day. Its
surroundings are also changing: shopping centers, service facilities, modern housing estates and parks. In 10 years
it will be celebrating its 200th birthday.

14. Trasa Mostu Północnego
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„Na prawo most, na lewo most, a dołem Wisła płynie” – śpiewała niegdyś Irena Santor.
Warszawa nie jest już taka jak przed laty. Rozbudowała się. Na północy powstały nowe
osiedla, a mieszkańcy wyśpiewali nowy most... Północny.
Na budowie nowego mostu praca wre od wczesnych godzin rannych do wieczora, od
poniedziałku do soboty. Unoszą się tumany kurzu. Ciężki sprzęt buduje nasypy z piasku.
Nieopodal hałas i wibracje. To palownica wbija pale pod fundamenty przyszłego wiaduktu. Na wszystkie elementy konstrukcji budowniczowie zużyją ok. 120 tys. m3 betonu, ok. 14 tys. ton stali zbrojeniowej i ponad 10 tys. ton stali konstrukcyjnej.
Most Północny, choć niepozorny z wyglądu, jednak jest bardzo wyczekiwany. Jeszcze
nie powstał, a postępy przy pracy chcą oglądać wszyscy, z prawego i lewego brze-
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gu. Proponujemy spojrzenie z innej perspektywy – z dachu jednego
z wieżowców na Tarchominie. Zdjęcia autorstwa dwóch mieszkańców Białołęki – amatorów fotografii
i wspinaczki – można oglądać w galerii internetowej na stronie
www.bialoleka.waw.pl.
Północny (Northern) Bridge
The works at the building site start at early
morning hours and finish in the evening from
Monday to Saturday. Embankments and the
structure are being built. The builders will use
about 120 000 m3 of concrete, 14 000 tones of reinforcing steel and over 10 000 tones of construction steel to erect
all its parts. The bridge is a long expected investment. Not built yet, and everybody wants to see the progress – on
the left and on the right bank of the river. We propose a different perspective – from top of one of Tarchomin’s
blocks.

15. Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego
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Każdy zapewne pamięta dzień egzaminu praktycznego na prawo jazdy oraz towarzyszące temu egzaminowi emocje. W Warszawie są trzy ośrodki wojewódzkie egzaminacyjne dla przyszłych kierowców, a główna siedziba znajduje się na Białołęce w nowoczesnym budynku przy ul. Odlewniczej. Przez 6 dni w tygodniu egzaminowani zmagają
się tu m.in. z jazdą po łuku i ruszaniem pod górkę na placu manewrowym. Jeśli przejdą
te próby pomyślnie, wyruszają wraz z egzaminatorem na białołęckie drogi.
Oprócz egzaminów WORD prowadzi również programy edukacyjne „Bezpieczna droga
do szkoły”, a także uczestniczy w imprezach plenerowych w dzielnicy. Wjedź w nowe
życie… byle nie na pełnym gazie.
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego (Driver Examination Center)
Who would not remember the day of practical driving test and all the emotions connected with this event.
The main seat of this examination center is located in Białołęka. From Monday to Saturday future drivers perform
different maneuvers there and if they are successful they set off with the examiner to drive along Białołęka’s roads.
WORD is not only examination but also educational center.

16. Na ratuszu
Zanim Białołęka stała się dzielnicą, a wcześniej gminą Białołęka,
była częścią Pragi Północ i to tam początkowo mieścił się ratusz.
Gdy utworzono gminę cześć wydziałów przeniosła się do budynku
przy ul. Marywilskiej a część pozostała przy ul. Kłopotowskiego. Rok
1997 był przełomowy dla naszej dzielnicy, gdyż ukończono wtedy
budowę nowego ratusza przy ul. Modlińskiej. Budynek wytycza pierzeje ulic: Modlińskiej i Światowida. Jadąc ulicą nie sposób go nie zauważyć. Środkowa część budynku
jest wyższa i stanowi dominantę przestrzenną dla otoczenia.
Oprócz tradycyjnych pomieszczeń biurowych, sali bezpośredniej obsługi mieszkańców
czy sali konferencyjnej w budynku mieści się również sala ślubów USC.
W konkursie „Życie w architekturze” zorganizowanym przez miesięcznik „Architektura
– Murator” w styczniu 1998 r. ratusz w Białołęce został uznany za najlepszy budynek
użyteczności publicznej lat 1996-97 w stolicy. Ratusz wybrano spośród 67 obiektów
użyteczności publicznej zgłoszonych do konkursu i nagrodzono za ciekawą architekturę i funkcjonalność.
Białołęka Town Hall
Białołęka’s current Town Hall in
Modlińska street was completed in June
of 1997. It is well visible if you travel along
the street. The mid part of the building is
taller and dominates the surroundings.
In January 1998, the Białołęka Town Hall
was recognized as Warsaw’s best public utility building of the years 1996-97.
It was chosen from other 67 buildings
proposed for the contest and rewarded
for its interesting architecture and functionality.
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17. Kotwica
Ligi Morskiej i Rzecznej
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W 1918 r., kiedy Polska po 123 latach niewoli odzyskała niepodległość, powstała również Liga Morska i Rzeczna (wtedy Liga Morska i Kolonialna). Działała na rzecz rozbudowy floty morskiej i rzecznej oraz jak wskazuje nazwa propagowała ideę polskiej ekspansji kolonialnej w Afryce (Madagaskar, Mozambik). Jej członkami byli marynarze polscy
służący przed I wojną światową w marynarkach wojennych innych państw.
Po wojnie Polska otrzymała wąski pas wybrzeża, jednak już wtedy wielu zdawało sobie
sprawę, że rozwój Polski i jej gospodarki w dużej mierze zależy od polityki morskiej.
W 1923 r. odbyło się uroczyste otwarcie portu wojennego w Gdyni. W 1939 r. Liga liczyła
prawie 1 mln członków. Po II wojnie światowej Liga rozpoczęła powtórnie funkcjonować i istnieje do dziś. W 2008 r. obchodziła swoje 90-lecie. Z tej okazji na Białołęce odbyły się uroczystości patriotyczne. Rondo na skrzyżowaniu ulic Światowida i Hanki Ordonówny nosi imię Ligi i dlatego właśnie w tym miejscu stanęła pamiątkowa kotwica. To
element niszczyciela rakietowego – ORP Warszawa, który w polskiej służbie przepłynął
ponad 40 000 mil morskich, wystrzelił ćwiczebnie m.in. 31 pocisków plot, 8 pocisków
przeciwskrętowych i 32 torpedy.
Anchor of Sea and River League
Sea and River League was founded in 1918 and in 1939 it already had 1 million members. In 2008 we celebrated
its 90th anniversary. On this occasion patriotic ceremonies were held in Białołęka. The roundabout at the crossroads of Światowida and Hanki Ordonówny street was given the name of the League and due to this the monument anchor was placed near the roundabout. It is a part of ORP Warszawa rocket destroyer, which did 40 000
sea miles under Polish flag and used (within training activities) 31 plot bullets and 32 torpedoes.
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Wyścig, skrzyżowanie ul. Modlińskiej i ul. Klasyków (Z. Bzinkowski)
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18. Centrum
Sportów Ekstremalnych 2Wieże
W industrialnym klimacie Żerania grupa pasjonatów założyła Centrum Sportów Ekstremalnych 2Wieże. Wieże, o których mowa, to monumentalne silosy na cement. One
stanowią istotę przedsięwzięcia, to z nich wielbiciele adrenaliny oddają skoki, to po nich
można się wspinać i z góry oglądać widok na całą Warszawę, a po wysiłku odpocząć
w kawiarni w środku silosa.
Założyciele opatentowali skok Dream Jump, pozwalający na swobodny lot przez 90%
czasu lotu! Początkujący mogą skoczyć na wahadle, czyli ogromnej huśtawce. Rozbieg
zaczyna się 25 m nad ziemią. Dla statecznych i opanowanych – spacer po moście linowym na wysokości 25 m lub najdłuższa na Mazowszu – 200-metrowa kolejka tyrolska,
która wywozi śmiałka na drugą stronę Kanału Żerańskiego. Już samo wejście po metalowych schodkach na górę wieży stanowi nie lada wyzwanie i dostarcza mnóstwo
emocji.

Bliskie sąsiedztwo wody umożliwia latem wypożyczenie kajaka i spływ do Zegrza albo i dalej! Natomiast
fani wspinaczki swoje hobby uprawiają tu całorocznie, gdyż zarówno w środku, jak i na zewnątrz silosów znajdują się trasy. Ponadto można tu spróbować
wspinaczki dry-tool, czyli zmagań z rakami i czekanami na ścianie lodowej.
Inne atrakcje to m.in. kursy tańca na szarfach, konkursy na skoki w przebraniach, 2 wieżyczki dla dzieci,
walki na wielkim blobie, a dla twardzieli – wieczory
kawalerskie, czyli bezpieczne „skoki w bok”.
Extreme Sports Center 2Towers
Extreme Sports Center 2Towers was opened in the industrial atmosphere of Żerań. These towers are monumental cement silos.
Adrenalin lovers jump off them. You can also climb them and admire
the view of the whole city from the top, and then have a rest in
the café inside the silo.
The founders patented their Dream Jump, which allows you to fly
freely during 90% of the flight time! Beginners can jump on a pendulum. The take-off run starts at 25 m above the ground level.
You can also try dry-tooling here, which is climbing on a non-ice wall
with crampons and ice-axes. Since the water is close, you can rent
a kayak and go canoeing to Zegrze or even further.

19. Biegiem przez las
– na biegówki czas
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20. Wał Wiślany

Piękne lasy Choszczówki zachęcają do spacerów. Zimą spacery można sobie urozmaicić, przypinając narty i jazda! To świetny sposób na zdrowie i odpoczynek. Biegówkowy
ślizg jest dużo dłuższy i szybszy nawet od dużych kroków, dlatego na nartach można
przemierzyć znacznie większe odległości. Do tego cisza zakłócana jedynie śpiewem
ptaków i powietrze, którym można głęboko odetchnąć i dotlenić organizm. Biegać
można z rodziną, przyjaciółmi, ale na pewno nie samotnie, bo nawet kiedy wydaje się
że w promieniu kilometra nie ma nikogo, to nagle… powolny obrót głowy w tył i wzrok
pada na stado saren lub dzików. Mieszkańcy lasu z chęcią przyjmują gości. Tylko proszą
o ciszę.

Wał przeciwpowodziowy to jedno z najprzyjemniejszych miejsc na Białołęce – świetny na wycieczkę rowerową, wyprawę rodzinną, romantyczny spacer wieczorem. Jest
również miejscem interesującym. Podwyższony, pozwala spoglądać na Wisłę i na drugi
brzeg Warszawy. Z góry, choć już z bliższej perspektywy, można też niekiedy dostrzec
zająca lub lisa, a przy okazji dowiedzieć się czegoś o nich i naturze na pobliskiej ścieżce
przyrodniczej. Tereny przy wale to latem świetne miejsce na piknik, śpiewy z gitarą,
a góry piasku mogą zastąpić plażę, na której bryza od wody chłodzi rozgrzane ciała
zażywających kąpieli słonecznych.
Jednak mało kto zdaje sobie sprawę z historii wału. Powstał on w latach 1940-41,
a usypywała go ludność żydowska uwięziona w obozie pracy, położonym w okolicy
dzisiejszej ul. Obrazkowej.

Running through the Forest – Time for Cross-Country Skis
Beautiful Choszczówka forest is a great place for walking. In winter, you can add some variety to these walks by
putting on cross-country skis. It’s a great way to stay healthy and relax. What else? Silence that is disturbed only
by birds singing, and fresh air that you can breathe. You can go cross-skiing with your family or friends. The forest’s
inhabitants, roe deer and wild boars, always make guests welcome. They only ask for quiet.

Vistula’s Embankment
The flood bank is one of the nicest places in Białołęka – it’s great for a bicycle trip, a family expedition, a romantic
walk in the evening or a picnic. While on the top, you can sometimes spot a hare or a fox. Very few people know
the history of the flood bank. It was built between 1940-1941 by Jewish people imprisoned in the force-labor
camp situated in today’s Obrazkowa Street.
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21. Kanał Żerański
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Nazywany jest również Kanałem Królewskim. To
Stefan Batory już w XVI w. stworzył szlak wodny,
który zaczynał się w Warszawie, a dopłynąć nim
można było przez Zalew Zegrzyński, Narew i Biebrzę aż do Niemna. W tej chwili trwają prace nad
odtworzeniem szlaku. Kanał Żerański stanowi
również jedyne wodne połączenie między Wisłą
i Bugiem.
Już od dłuższego czasu kanał ma swoich fanów.
O każdej porze roku w różnych porach dnia zauważyć można wędkarzy, którzy w przedziwnych gumowych strojach cicho skradają się, by zarzucić wędkę. A jest na co! W kanale bowiem złowić można m.in. szczupaki, sandacze, sumy, okonie, liny, a nawet karpie
na bożonarodzeniowy stół.
Wiele osób już dostrzega jego walory i zaczyna doceniać bliskość wody. Zwłaszcza latem
kanał ożywa. W weekendy popularnością cieszą się rejsy „Zefirem” z Warszawy do Serocka. Zanim statek wpłynie do kanału pokonuje zabytkową śluzę im. Tillingera na Żeraniu.
Na kanale można też
aktywnie i zdrowo
spędzić czas na kajakach lub bardziej
ekstremalnie – na
nartach wodnych.
Natomiast walory
przyrodnicze
otoczenia można
podziwiać jadąc
ścieżką rowerową
wzdłuż całej długości kanału, czyli aż
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do Zalewu Zegrzyńskiego.
Wszystkie powyższe propozycje są wyczerpujące, więc dla zmęczonych kanał oferuje
swój brzeg, a na nim możliwość grillowania do woli.
Żerański Channel
King Stefan Batory created a water route that started in Warsaw already in the 16th century. You can see anglers
here at different times of the day, at any time of the year. In the channel, you can catch pike, pikeperch, European
catfish, perch or tench.
The channel livens up in the summertime. Cruises to Serock are popular at weekends. You can also spend your
time in an active and healthy way on the channel - canoeing or water-skiing. And you can admire the natural
values of the area while cycling down a bicycle lane towards the Zegrzyński Reservoir.
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22. Park Henrykowski

23. Park Ceramiczna

Przez lata otoczenie Kanału Henrykowskiego było
zarośnięte krzakami, wyrwy w asfaltowych alejkach
utrudniały chodzenie, nie mówiąc już
o jeździe wózkiem
z małym dzieckiem. Ławek tyle co
kot napłakał. Gdzieniegdzie wydeptane trawniki służyły
za „wielofunkcyjne boisko” z prowizorycznymi bramkami z części garderoby. A teraz?
Park położony wzdłuż ulic Modlińskiej i Klasyków przeszedł metamorfozę. Chyba najwięcej zyskały dzieci. Z terenu, gdzie na próżno było szukać jakiejkolwiek huśtawki park
zmienił się w wielki plac zabaw. Alejce otaczającej teren towarzyszą przystanki ścieżki
zdrowia, w nagrodę za przejście można poszaleć na „pajęczaku” i zjeżdżalni, czy wspiąć
się po drabinkach. W parku są też stoły do ping-ponga.
To wspaniałe miejsce na rodzinne popołudnie. Na trawie można urządzić piknik, porzucać frisbee lub pograć w badmingtona. Na dwóch nowoczesnych i oświetlonych boiskach chłopcy mogą sprawdzić, czy bardziej jest im pisana kariera piłkarza czy koszykarza.

Chcesz zadbać o zdrowie lub poprawić kondycję? To wymarzone miejsce dla Ciebie. Tutaj powstała pierwsza siłownia na świeżym
powietrzu. Można popracować nad bicepsami, potrenować brzuszki, poćwiczyć na stoperach, a co najważniejsze wszystko gratis w zielonym otoczeniu i o dowolnej porze dnia. Amatorzy otwartych fitnessparków zachwalają ruch
w tego typu miejscach jako świetnie poprawiający nastrój i dobroczynnie wpływają na nasz układ krążenia. Na pasjonatów koszykówki i ping-ponga czekają miniboisko i stół. Coś dla siebie znajdą najmłodsi: karuzele, huśtawki. Fanów gier zapraszamy na popularne piłkarzyki.
Miejsce idealne dla rodzin z dziećmi na popołudniowy wypoczynek i weekendowe
spędzenie razem wolego czasu na łonie natury w otoczeniu zieleni. Gwarantujemy, że
tu nikt się nie nudzi!

Henrykowski Park
The park is situated along Modlińska and Klasyków Street. It has a large playground, a fitness trail and table tennis tables. It’s a great place for an afternoon with your family. You can have a picnic on the grass, play Frisbee,
badmington, basketball or soccer on the lit fields and courts.

Ceramiczna Park
Here the first open air gym was opened. You can
work on your biceps here, do sit-ups, exercise on
steppers, and what is most important – it’s all free
of charge, in green surroundings, and available at
any time of the day. A mini court and a ping pong
table are ready for basketball and table tennis
lovers. Also the little ones will find something for
themselves: merry-go-rounds and swings. Games
fans can enjoy popular foosball and chess.
It’s an ideal place for families with children who
can spend their free time here in the bosom of nature surrounded by greenery.
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24. Rekreacyjnie i romantycznie
w Parku Strumykowa
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Jest to jeden z najmłodszych parków w dzielnicy – powstał w 2007 r. Stanowi niejako
„zieloną wyspę” wśród osiedli położonych przy ul. Strumykowej.
Park ma charakter krajobrazowy. Wśród naturalnych łąk i zagajników wiją się żwirowe
alejki spacerowe z ławkami i pergolami. Doskonały na spacer o każdej porze dnia. Po
zmroku, gdy oświetlają go latarnie, jest wyjątkowo urokliwy. Nad wodami Rowu Winnickiego, przepływającego przez park przerzucono mały, drewniany mostek. Miejsce to,
skąpane wśród zieleni, upodobały sobie pary zakochanych.
Najmłodsi również mają powody do zadowolenia. Z niespożytą energią mogą szaleć na
placach zabaw. Natomiast młodzież i dorośli mogą pograć w koszykówkę i siatkówkę
na boisku sportowym lub sprawdzić swoją kondycję na ścieżce zdrowia
Recreation and Romantic Character of Strumykowa Park
It was opened in 2007, and is a “green island” among housing estates situated in Strumykowa Street.
The park has a landscape character. Gravel alleys lined with benches and pergolas meander past natural meadows and groves. It’s a perfect place for a walk at any time of the day. At dusk, when the lampposts illuminate it,
it’s extremely charming.
Also the little ones have good reasons to be happy here. They can go crazy at the playgrounds using their inexhaustible energy. And teenagers and adults can play basketball and volleyball at the court or test their fitness
level on the fitness trail.

49

25. Promem przez Wisłę
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Chcesz podróżować oryginalnym środkiem transportu? Koniecznie skorzystaj z letniej
przeprawy promowej na Wiśle.
Prom kursuje od sześciu lat w okresie letnim w weekendy, a ostatnio również w dni
powszednie. Uruchomiono go z myślą o amatorach wycieczek rowerowych nad rzekę
i do Puszczy Kampinoskiej. Prom kursuje choćby tylko dla dwóch osób. Jednorazowo
na pokładzie może być 12 osób. Przygotowane są również stojaki na rowery. W czasie
ok. 7 minut przeprawy z Białołęki na drugi brzeg można podziwiać nadwiślańską przyrodę. Dodatkowym atutem jest fakt, że podróż jest bezpłatna.
Na Białołęce prom cumuje na przystani na wysokości osiedla przy ul. Odkrytej (między
ulicami Ciołkosza a Książkową). Dojazd wałem wiślanym od strony ul. Mehoffera (tuż
za seminarium trzeba skręcić w prawo). To jedyna w północnej Warszawie przystań wiślana.
Across the Vistula by Ferry
Do you want to travel by unique means of transport? Use the Vistula ferry crossing. In the summertime, the
ferry sails daily. It can take twelve people on board at a time. Also, it’s equipped with bike racks. The crossing to
the opposite bank lasts about seven minutes and it’s free of charge.
In Białołęka, the ferry moors at the ferry point located right by Odkryta Street. It’s the only ferry point on the Vistula
River in northern Warsaw.
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26. Skatepark
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Half pipe, quater, grindbox,
funbox … brzmi tajemniczo?
Dla przeciętnego śmiertelnika tak, ale nie dla skaterów,
których pasją jest ćwiczenie
skomplikowanych ewolucji
na deskorolkach, rolkach czy
BMX-ach.
Białołęcki skatepark przy
ul. Odkrytej jest jednym
z największych i najnowocześniejszych w kraju torów
do uprawniania sportów ekstremalnych. Na placu o powierzchni ponad tysiąca m2
zainstalowano różne urządzenia do wykonywania trików.
Skatepark jest oświetlony,
więc przez całą dobę skaterzy
z całej Warszawy mogą oddawać się swojej pasji. Nauka
i doskonalenie trików kosztuje wiele godzin treningów, ale
to jedyny koszt. Wstęp do skateparku jest bezpłatny.
„SK8 is GR8” jak mówią skaterzy. My się z tym całkowicie
zgadzamy.
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Skate Park
Białołęka’s Skate Park in
Odkryta Street is one of the
largest and most modern
extreme sports facilities in
Poland. The area of more
than 1000 sq m is equipped
with various devices for doing tricks. The Skate Park is
lit so skateboarders from the
whole city can devote themselves to their passion round
the clock. Admission to the
Skate Park is free of charge.

27. Stadnina Koni Głębocka
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Błysk – szarmancki w stosunku do koleżanek, Donald – spokojny, ale ciekawski, Jemioła
– ambitna i samodzielna, Karol – wielki romantyk, Iskierka – wszędzie jej pełno, Wania
– najlepsza przyjaciółka Iskierki, Hossa – indywidualistka, Huczek – wieczny kawaler, Jamal G – wie czego chce. Razem biegają po padoku lub skubią koniczynę w stadninie
koni przy ul. Głębockiej. Jak widać wcale nie trzeba jechać na Mazury, aby spędzić czas
w siodle, wystarczy wybrać się do Grodziska.
Stadnina
powstała
w 2001 r. Nauka jazdy
prowadzona jest przez
cały rok bez względu na aurę. Gdy pada
deszcz można ćwiczyć
na krytej ujeżdżalni.
Każdy może nauczyć
się jeździć, nawet najmłodsi. Na nich czekają kucyki. Oprócz stadniny jest również pensjonat dla koni prywatnych.
Wio koniku, a jak się postarasz na kolację zajedziemy akurat – i dokładnie tak jest, bo gdy
po jazdach dopadnie nas mały głód możemy posilić się w pobliskiej karczmie.
Głębocka Stud
The stud was opened in 2001. Horse riding lessons are given throughout the year regardless of the weather. When
it’s raining you can practice horse riding in the indoor riding arena.
Everyone can learn to ride horseback, even the little ones. They can ride the ponies. Apart from the stud, there is
also a horse hotel here and a tavern.
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28. Grillowanie czas zacząć
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Weekend plus ładna pogoda plus przyjaciele… równa się grillowanie. Czy zastanawiałeś się, gdzie można to zrobić legalnie ze znajomymi w Warszawie? Pyszna karkówka czy
kiełbaski z pewnością udadzą się na grillu plenerowym przy ul. Kiersnowskiego. Oprócz
grilla ustawiono oczywiście meble do biesiadowania, czyli specjalnie zadaszone ławy,
aby można było bez obawy pogorszenia pogody zjeść przygotowane specjały. Ale to
jeszcze nie wszystko. W przerwie między kiełbaskami młodzież może pograć w piłkę na
boisku, zaś najmłodsi uczestnicy biesiady mogą powyżywać się na placu zabaw.
Natomiast po obfitym posiłku nadmiar kalorii można stracić na ścieżce zdrowia lub
w siłowni plenerowej, znajdującej się tuż obok. To jedna z dwóch siłowni plenerowych
na świeżym powietrzu. Druga znajduje się w Parku Ceramiczna. Ale o niej na innej kartce przewodnika.
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It’s Time for Barbeque
Delicious pork neck or sausages will turn out well on the outdoor grill in Kiersnowskiego Street. You can use special
roofed benches placed here so that you can enjoy your delicacies without worrying about the weather. Between
one dish and another, teenagers can play soccer on the field, and the youngest participants of the feast can blow
off steam at the playground.
And after a lavish meal, you can burn the excess of calories doing exercise on the fitness trail or in the outdoor
gym which is close by.

29. Edukacja
i odpoczynek
- „Z biegiem Wisły”
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Gdzie w Warszawie można podziwiać walory przyrodnicze królowej polskich rzek i odpocząć na łonie natury? Polecamy wybrać się na
edukacyjną ścieżkę przyrodniczą „Z biegiem
Wisły”. Znajduje się ona na terenie Doliny
Środkowej Wisły, objętej ochroną w ramach
programu „Natura 2000”. Ścieżka usytuowana jest wzdłuż wału przeciwpowodziowego,
pomiędzy ulicami Mehoffera i Grzymalitów.
Można do niej dojechać rowerem lub samochodem od strony ul. Mehoffera i zaparkować
przy kościele św. Jakuba w Tarchominie.
Podczas dwukilometrowej wędrówki do kolejnych tablic informacyjnych można wzbogacić swoją wiedzę o dolinie Wisły, wałach
przeciwpowodziowych, ochronie przyrody
na terenie doliny czy o nadrzecznych łęgach.
Cała trasa jest łatwa do przejścia, ale dla zmęczonych ustawiono drewniane ławki.
Ścieżkę można nawiedzać przez cały rok. Nadaje się również doskonale do prowadzenia
zajęć przyrodniczych dla dzieci i młodzieży.
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Education and Rest – ”Down the Vistula River”
We recommend the educational natural path ”Down the Vistula River.” It’s situated in the Middle Vistula Valley,
which is protected as part of the Nature 2000 Program. The path is located along the flood bank, between Mehoffera and Grzymalitów Streets. On the 2-km walk, you can learn about the Vistula Valley, flood banks, nature
protection in the Valley and riverside wetlands from the information boards. The route is easy but if you get tired
you can rest on one of the wooden benches along the path.

30. Siatkówka plażowa latem,
zimą lodowisko
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Dobra aura: lato czy zima? Gdzie fajnie spędzić wolny czas z przyjaciółmi na świeżym
powietrzu? Podpowiadamy: przy ul. Strumykowej, w Białołęckim Ośrodku Sportu.
Już od trzech sezonów bez poślizgu ośrodek oferuje miejską ślizgawkę. Lodowisko zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych, tych co przygodę z łyżwami zaczynają i tych co
potrafią wykręcić niezłego pirueta – słowem wszystkich. Nie masz łyżew? To żaden
problem – możesz je wypożyczyć na miejscu. Zimowe szaleństwo na lodzie umilą gorące rytmy, zaś w chwili relaksu można napić się gorącej herbaty i uzupełnić utracone
kalorie.
Latem to miejsce zmienia się nie do poznania. Tam gdzie wcześniej było lodowisko na
kilku tonach usypanego piasku króluje relaks i sport w jednym. Piłka śmiga nad siatką,
a zawodnicy
serwują, przyjmują, blokują i ścinają. Na
dwóch profesjonalnych
boiskach można
pograć
w siatkówkę
plażową lub
wziąć udział
w rywalizacji
podczas Białołęckich Turniejów Siatkówki
Plażowej.
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Beach Volleyball in the Summer – Ice Rink in the Winter
The ice rink in Białołęka’s Sports Center in Strumykowa Street has now been opened for three seasons. Children,
adolescents and adults are welcome at the ice rink. You can hire skates on the spot.
In the summertime, instead of the ice rink, you have several tons of sand where relaxation and sport reign supreme. You can play beach volleyball on two professional courts here.
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31. Kaplica prymasowska
w Choszczówce
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„Stefan Kardynał Wyszyński – Prymas Polski. Kaplicę tutejszą pod wezwaniem Jasnogórskiej Matki Kościoła ufundował w roku 1975 i w roku 1975 poświęcił, tutaj się modlił
i sprawował Najświętszą Ofiarę, głosił słowo Boże. Per Mariam Soli Deo. Najdroższemu
Ojcu w hołdzie wdzięczności mieszkańcy Choszczówki – 1982”.
Tablica tej treści znajduje się na jednej ze ścian kaplicy, w której modlił się kardynał Stefan Wyszyński. Prymas bardzo lubił wypoczywać w Choszczówce. W 1973 r. sprowadził
autentyczną chatę kurpiowską i przystosował ją do celów liturgicznych jako kaplicę.
Wystrój kaplicy jest skromny, ale niezwykle gustowny. Początkowo miała to być kaplica
rekolekcyjna, ale Ksiądz Prymas zdecydował, że będzie w niej odprawiana Msza święta dla okolicznych mieszkańców. Kaplica znajduje się na terenie ośrodka Pomocników
Jasnogórskiej Matki Kościoła. Odbywały się tam posiedzenia Episkopatu Polski m.in.
w 1978 r., czyli ostatnie z udziałem kardynała Karola Wojtyły przed wyborem na papieża.
Znajduje się tutaj również dom, w którym mieszkał Prymas podczas swoich pobytów
w Choszczówce.
Istnieje możliwość zwiedzania ośrodka, izby pamięci i kaplicy, jak również pobytu, zarówno dla osób indywidualnych i grup zorganizowanych. Zwiedzanie jest możliwe po
wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym.
Primate’s Chapel in Choszczówka
Cardinal Stefan Wyszyński, who liked to rest in Choszczówka, prayed here. In 1973, he brought a genuine cottage
of the Kurpie region and adapted it for liturgical use as a chapel. The Polish Episcopate’s sessions took place here,
e.g. in 1978, when Cardinal Karol Wojtyła participated in such a session for the last time before he was elected
Pope. Here is also the house in which the Primate used to stay while in Choszczówka.
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32. Kościół królowej Bony
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Po przekroczeniu bramy wejściowej, ozdobionej ornamentem winogron, ukazuje się otoczony drzewami drewniany kościółek. Z jego powstaniem wiąże się legenda, którą powtarzają mieszkańcy okolicznych osiedli. Gdy na tronie zasiadał ostatni z rodu Jagiellonów dzisiejszy Grodzisk porastała puszcza, w której odbywały się polowania na dziką zwierzynę. Jak głosi
legenda podczas jednego z polowań właścicielka tych włości królowa Bona poważnie zaniemogła. Z wdzięczności za cudowne wyzdrowienie ufundowała modrzewiowy kościółek.
Kościół nie przetrwał do dnia dzisiejszego, gdyż źródła historyczne podają informacje
o jego dwukrotnym zniszczeniu - w czasie potopu szwedzkiego oraz II wojny światowej. Po wojnie został odbudowany.
Od 1984 r. kościół znajduje się w rejestrze zabytków. Zabytkowe jest również wyposażenie jego wnętrza: ołtarz z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej i drewnianymi figurami świętych oraz obraz św.
Stanisława biskupa
i męczennika z
XVIII w. Przeniesiono je w 1811 r. z kościoła oo. bernardynów na Pradze,
zniszczonego podczas okupacji prawobrzeżnej Warszawy przez Austriaków.
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Queen Bona’s Church
As legend has it, Queen Bona, the estate’s owner, fell seriously ill during one hunt. As a token of gratitude for her
miraculous recovery, she funded a small larch church.
The church didn’t survive till today. It was destroyed two times: during the Swedish invasion of Poland in the 17th
century and the World War II. It was rebuilt after the war.
The church has been listed as a historical monument since 1984. Its interior is also antique.

33. Kapliczki Białołęki
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Dzielnica jest bogata w różnorodność stylów kapliczek. Znajdują się najczęściej przy
drogach lub rozdrożach jako wyraz wdzięczności Bogu za otrzymane łaski. Każda jest
wyjątkowa i ma swoją historię.
Przy starym kościele w Płudach można zauważyć kapliczkę z wizerunkiem Chrystusa.
Pochodzi ona z 1916 r. Postawiono ją, jak głosi napis na cokole, w intencji „o niepodległość, wolność i całość ojczyzny naszej…”.
Kolejną pięknie odrestaurowaną kapliczkę można podziwiać przy ul. Karnickiej, tuż przy
torach kolejowych. Zbudowano ją na początku XX w. Przedstawia ona Matkę Boską, zaś
w cokole wmurowano wizerunki papieży wraz z modlitwą.
Jedna z lepiej zachowanych kapliczek znajduje się przy ul. Chudoby. Przedstawia ona
naturalnej wielkości Matkę Bożą z Dzieciątkiem. Figurę tę wykonano z piaskowca
w 1852 r. Figura spoczywa na kamiennym cokole opatrzonym dedykacją: „Na podziękowanie za ocalenie od cholery w 1852 r. Mieszkańcy Marek i Pustelnika”.
Wędrując uliczkami Białołęki napotkamy jeszcze wiele ciekawych kapliczek i krzyży
przydrożnych.

Białołęka’s Shrines
The district abounds in shrines of diverse styles. They are usually built by roads or crossroads as a token of gratitude
to God for received graces. You can spot a shrine with the image of Christ at the old church in Płudy. It dates from
1916. You can admire another beautifully restored shrine in Karnicka Street, right next to the railway tracks. It was
built at the beginning of the 20th century. It shows the Mother of God, and images of popes with a prayer set in
the pedestal.
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34. Seminarium
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Osłonięte od Wisły wałem, w zaciszu parku, w otoczeniu zespołu pałacowego z późnogotyckim kościołem św. Jakuba znajdują się budynki Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej, miejsce nauki i modlitwy przyszłych kapłanów.
Odbywają się tu liczne konferencje i sympozja. Studenci mają do dyspozycji obszerną
bibliotekę liczącą 40 tys. woluminów. Alumni mają poza tym do dyspozycji okazałą salę
gimnastyczną oraz boisko do piłki nożnej. W okresie Adwentu wystawiają też sztuki
teatralne, na które przybywają wierni z całej diecezji.
Współczesność łączy się tu z historią. Nowoczesny budynek seminarium wkomponowuje się z pobliskimi zabytkami. W parku znajduje się stary, barokowy, drewniany dwór
z XVII w. z krytym gontem łamanym dachem. Jego budowę zlecił Józef Konstanty Ossoliński, zaś w 1790 r. kupił go hrabia Tadeusz Mostowski. Miejsce to spodobało mu się
tak bardzo, że postanowił wybudować tu pałac. Powstała jedynie oficyna, urozmaicona
w środku czterokolumnowym wgłębnym portykiem. Jest na tyle duża, że swoim rozmiarem zdominowała dwór. W 1921 r. majątek przeszedł pod zarząd Kościoła katolickiego, który utworzył Fundację im. Ojca Świętego Piusa XI. Częstym gościem bywał tutaj
Ksiądz Prymas Stefan Wyszyński.

Teren seminarium ożywa i rozbrzmiewa dziecięcym śmiechem
w okresie komunijnym. Dziewczynki i chłopcy w odświętnych strojach po raz pierwszy w życiu dumnie pozują do zdjęć na tle dworu.
Seminary
In the palace complex with the late-gothic St. Jacob’s Church are the buildings
of the Warsaw-Praga Diocese’s Seminary, where future priests study and pray. Numerous conferences and symposiums take place here. In Advent, seminarists stage plays for
the congregation of the diocese.
In the park, there is also an old baroque wooden manor house from the 17th century with
a shingled mansard roof. Primate Stefan Wyszyński was a frequent guest here.
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35. Jedyny taki kościół w Polsce
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Od 1935 r. przy ul. Modlińskiej istnieje parafia Kościoła polskokatolickiego. Budynek został wzniesiony w latach 30-tych XX wieku przez robotników zamieszkujących osiedla
Tarchomin i Żerań. W wyniku działań wojennych budynek został zniszczony, lecz wierni
wspólnymi siłami odbudowali go w latach 50-tych. W kościele znajduje się dekoracyjny
ołtarz główny. Ściany zdobią obrazy Benedykta XVI i Jana Pawła II. Jest to o tyle interesujące, że nie są oni zwierzchnikami tego kościoła.
Pierwsi polskokatolicy byli reemigrantami z USA, zaś pierwszą parafię w Polsce powołano w 1920 r. Do wybuchu II wojny światowej tego wyznania w Polsce władze państwowe nie uznawały.
W czasach PRL-u Kościół polskokatolicki oddzielił się od Polskiego
Narodowego Kościoła
Katolickiego w USA
i w Kanadzie. Do 2006 r.
była to parafia Kościoła
polskokatolickiego. Kościół obecnie należy do
parafii Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego w RP – jedynej
tego wyznania w Polsce.
Unique Church in Poland
The building was erected in the
thirties of the 20th century by
workers living in Tarchomin and
Żerań housing estates. The church has a decorative high altar, and its walls are decorated with paintings featuring
Benedict XVI and John Paul II, who aren’t this church’s heads.
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It used to be a parish of the Polish Catholic Church until 2006. Now the church belongs to the congregation
of the Polish National Catholic Church in the Republic of Poland – the only one in Poland.

36. Kościół św. Jadwigi
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Przy ul. Modlińskiej znajduje się kościół św. Jadwigi. Specyfiką tej świątyni jest jej niezwykłe usytuowanie Bo kto zna drugi kościół położony w gąszczu wiaduktów, pomiędzy zjazdami z trasy szybkiego ruchu? Zacznijmy jednak od początku.
Historia tej świątyni rozpoczyna się w 1920 r., kiedy mieszkańcy okolicznych osiedli
wystąpili o zgodę na wybudowanie kościoła. Teren pod przyszły kościół został podarowany przez księżną Marię Radziwiłłową i państwa Grędzickich. Jesienią tegoż roku
drewniany kościół został erygowany. Wyposażenie podarowali kościołowi parafianie,
a w 1929 r. firma Biernacki zbudowała 7-głosowe organy. Podczas wojny kościół został poważnie zniszczony, ale dopiero pod koniec lat 60-tych rozpoczęto remont.
Postanowiono przebudować istniejący drewniany budynek na nowy murowany.
W 1976 r. Prymas Stefan Wyszyński poświęcił nową Drogę Krzyżową, a wkrótce w pobliżu kościoła wybudowano Trasę Toruńską.
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St. Jadwiga’s Church
St. Jadwiga’s church is situated in Modlińska Street. This church is unique in its location, i.e. between the exits off
the urban freeway. The wooden church was built in the fall of 1920. The parishioners donated the furnishings to
the church. In 1969, the wooden building was replaced by a new brick church. In 1976, the Toruńska Route was
built near the church.

37. Kościół w Płudach
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Kościół w Płudach stoi na piaszczystych wydmach, stąd nazywany jest często „kościołem na górce”. Był budowany w latach 1908-13. Inicjatorem budowy był Krzysztof Kiersnowski, który zamierzał w tym rejonie założyć letnisko. Pomysł budowy kościoła był też ściśle związany z rozwojem wąskotorowej kolei jabłonowskiej, której trasa przechodziła
w pobliżu. Autorem projektu neogotyckiego kościoła był Wacław
Wędrowski. Jego mury postawili
w większości mieszkańcy, którzy dotychczas musieli dojeżdżać do parafii
w Tarchominie. Żeby uzbierać dodatkowe fundusze wierni urządzali koncerty, amatorskie przedstawienia, a
także ofiarowywali dary rzeczowe
do wyposażenia kościoła. Niektóre
z tych rzeczy zostały w międzyczasie
skradzione, niektóre można zobaczyć
w wystroju świątyni do dziś. Do takich należy z pewnością zabytkowa, secesyjna fisharmonia – rzadko już spotykany instrument klawiszowy podobny do pianina.
W latach 30-tych mieszkańcy
znów wyszli z inicjatywą. Tym razem postanowili wybudować
Dom Katolicki jako miejsce do katechezy i spotkań organizacji katolickich. Dom pełnił też funkcję kulturalną, gdyż mieściła się w nim
sala widowiskowa, w której występował amatorski zespół teatralny.

W latach 50-tych, kiedy władze ludowe likwidowały instytucje kościelne a religię usuwano ze szkół, Dom Katolicki został przejęty przez Centralny Zarząd Kin i urządzono
w nim kino „Ustronie”.
Przy kościele znajdują się 3 dzwony. Największy z nich – „Maryja” waży ponad tonę.
W ostatnich latach powstał nowy kościół – znacznie większy i nowoczesny – w którym
odprawiane są codziennie nabożeństwa. W starym kościółku zaś narzeczeni chętnie
ślubują sobie miłość do
grobowej deski.
Church in Płudy
The church in Płudy was built
between 1908-1913. This
neo-gothic church was designed by Wacław Wędrowski.
It was built mainly by the
residents. The congregation organized concerts and
amateur performances to
collect extra funds for the
construction, and also donated non-cash gifts to equip
the church.
In the fifties, the authorities of the Polish People’s
Republic liquidated church
institutions, and “Ustronie” Cinema was opened in
the nearby Catholic Home.
In the old church, brides-to-be
and bridegrooms-to-be like to
pledge to love each other until
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38. Św. Jakub z Tarchomina

78

Sakralne

Skarby

Przy ul. Mehoffera znajduje się urokliwy kościółek, zbudowany na niewielkim wzgórzu,
pośród starych kasztanowców i lip. Liczy on sobie około 500 lat. Liczba 1518 na jednej
z cegieł w ścianie kościoła to prawdopodobnie data rozpoczęcia budowy.
Tarchomińska świątynia jest najstarszą oryginalną warszawską świątynią, która stoi
w tym samym miejscu. Została zbudowana w stylu zwanym gotykiem nadwiślańskim.
Pierwotnie kościół miał jedną nawę prowadzącą do prezbiterium, a w XVII w. rodzina
Ossolińskich odrestaurowała kościół i wyposażyła świątynię w ołtarze, kazalnicę oraz
w chrzcielnicę. Pamiątką po ich wkładzie w rozwój kościoła jest żelazna płyta w posadzce z napisem „Aedificat proprias hicascia moesta ruinas”, która strzeże wiecznego
odpoczynku zmarłych z rodziny fundatorów.
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W otoczeniu kościoła znajduje się
jeszcze licząca ponad 200 lat kaplica
pogrzebowa oraz zabytkowa, barokowa dzwonnica. Niestety dzwony
zrabowali Niemcy podczas wojny.
St. Jacob from Tarchomin
The charming small church is located in Mehoffera Street. It’s around 500 years old. This church
is the oldest genuine church in Warsaw which
stands in the same place as it did 500 years ago.
It was built in the Vistula Gothic style. Near the
church is a 200-year-old funeral chapel and
a historic baroque bell tower.

39. Pomnik Chrystusa Odkupiciela
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Figura Chrystusa Odkupiciela z Rio de Janeiro jest jednym z najsłynniejszych pomników
na świecie. W Białołęce, w Centrum Pomocy Bliźniemu, przy ul. Marywilskiej znajduje
się replika tej figury. Cały monument jest o połowę mniejszy od oryginału i liczy 15 m
wysokości, z czego sama rzeźba ma 6 m. Wykonana jest z białego cementu i grysu marmurowego, a stoi na postumencie z granitu. Figurę wykonali mieszkańcy Centrum pod
kierunkiem artysty rzeźbiarza z Nałęczowa – Stanisława Strzyżyńskiego.
Pomysłodawcą ustawienia tej figury był Marek Kotański. Chrystus Odkupiciel ma rozłożone ręce w geście przyjmowania wszystkich przychodzących do Niego. Kotański
chciał, aby figura symbolicznie dodawała nadziei bezdomnym i wiary w możliwość ułożenia sobie lepszego życia.
Pomnik ustawiono na środku placu w 1996 r. Został on uroczyście poświęcony
14 kwietnia 1997 r. przez bp. Władysława Miziołka.
Christ Redeemer Monument
The statue of Christ Redeemer from Rio de Janeiro is one of the most famous monuments in the world. This statue’s
replica is located in Białołęka, in the Neighbor Aid Center in Marywilska Street. The statue was made by the Center’s residents under the direction of S. Strzyżyński, a sculptor from Nałęczów. Marek Kotański was the originator
of this project. The monument was placed in the middle of the square in 1996.
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Kto z nas nie kojarzy zapachu geranium czy
osławionego już „zielonego jabłuszka”?
Nieco w bok od ul. Modlińskiej, przy ul. Klasyków, znajduje się stary budynek z przełomu
XIX i XX wieku. Budynek wymurowany jest z
cegły ceramicznej układanej na przemian z
wozówek i główek. Na każdym z czterech pięter budynku znajdują się zamknięte łukami
odcinkowym okna, ujęte w profilowane obramienia ceglane. Przy wejściu na teren znajduje się jeszcze dawna stróżówka wybudowana
w ten sam sposób.
Niegdyś w budynku mieściła się drożdżownia
warszawskiego przedsiębiorcy Henryka Bienenthala (stąd nazwa Henryków). W okresie
międzywojennym drożdże z Henrykowa uważano za jedne z najlepszych. Oprócz drożdży
wytwarzano tu również spirytus rektyfikowany. W okresie międzywojennym fabryka należała do braci Szpilfogiel i finansisty Szereszowskiego.
W połowie lat 50-tych XX wieku wprowadziła się tu firma AROMA, znana obecnie pod
nazwą POLLENA AROMA. Zaopatrywała ona

cały polski przemysł w zapachy i aromaty. Wyprodukowała również replikę sławnych
perfum „Woda Królowej Węgier”, które do czasu powstania „Wody Kolońskiej” były najpopularniejszym zapachem i lekiem na wszystkich dworach europejskich i, co ciekawe,
są produkowane do dnia dzisiejszego.
AROMA-s in Klasyków Street
In Klasyków Street is located an old building dating from the turn of the 19th and 20th centuries. This building
is made of ceramic brick. On the premises, there is also a former gatehouse built in the same way.
This building used to house a yeast factory owned by Warsaw’s entrepreneur Henryk Bienenthal. In the interwar period, yeast from Henryków was regarded the best yeast. Apart from yeast, rectified spirit was made here.
In the mid-1950’s, POLLENA AROMA moved in here. This company supplies Polish industry with scents and aromas.
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Nad krajobrazem Żerania dominują kominy elektrociepłowni, która powstała
w 1954 r. Jej początki sięgają jednak okresu przedwojennego, kiedy to miasto wykupiło
teren pod przyszły zakład.
Najstarsza część budynku jest zbudowana z cegły w stylu z XIX w. W miarę rozwoju
Warszawy zakład był wielokrotnie modernizowany, dobudowywano kolejne budynki.
W latach 1997-2001 zamieniono kotły parowe na kotły fluidalne, aby ograniczyć emisję
gazów do atmosfery. Żerańskie kominy mają jednak dłuższą – peerelowską – historię.
29 września 1982 r. uczestnicy wyprawy do Kaszmiru wspięli się na szczyt
200-metrowego komina i namalowali napis „Solidarność” i znak Polski Walczącej. Od
tego czasu na kominach pojawiają się jedynie ekipy malujące charakterystyczne białoczerwone pasy. Kominy mają również innych lokatorów. Na dwóch z nich zagnieździły się pustułki, które Vattenfall (obecny właściciel firmy) określił mianem „niezależnych
kontrolerów jakości”.
Obecnie EC Żerań jest drugim co do wielkości źródłem zaopatrzenia w ciepło dla
mieszkańców Warszawy. Ogrzewa ok. 40% stołecznych budynków i zasila energią
ok. 6 milionów żarówek.
Warto również wybrać się na zwiedzanie żerańskiej elektrociepłowni podczas organizowanych przez Vattenfall Heat Polska dni otwartych.
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Heat Plant in Żerań
The chimneys of the heat and power plant, which was opened in 1954, dominate the scenery of Żerań. The oldest
brick part of the building was built in the 19th-century style. As Warsaw developed, the plant was modernized
several times. Its chimneys have an interesting history. In 1982, the members of the expedition to Kashmir climbed
to the top of a 200-meter high chimney where they wrote “Solidarity” and painted the emblem of Fighting Poland.
The chimneys have their residents too. Kestrels made their nests there.
At present, Żerań Heat and Power Plant is the second largest heating supplier for Warsaw’s residents. It supplies
central heating to around 40% of Warsaw’s buildings, and electricity to around six million bulbs.
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Polfa Tarchomin na stałe wpisała się w krajobraz dzielnicy. Jest obecna na rynku farmaceutycznym od ponad 200 lat. Wszystko zaczęło się w zgoła innym miejscu, w małej
aptece w centrum miasta należącej do Rakoczego i Speissa. Ten ostatni założył małą
fabrykę octu winnego i estragonu w podwarszawskim Tarchominie. Interes szedł dobrze, a jego syn Ludwik Speiss nadał rodzinnemu biznesowi rozmachu. Ludwik posiadał
wykształcenie chemiczne i farmaceutyczne. Zainwestował w odziedziczony po ojcu zakład, przenosząc maszyny i robotników wraz z rodzinami z fabryki nawozów sztucznych
w Rudzie Guzowskiej (obec. Żyrardów). Uruchomił linię do produkcji preparatów galenowych oraz ok. 220 farmaceutyków i kosmetyków. Jego syn Stefan nie miał takiego
talentu do chemii, co prawda utrzymał firmę, ale jej pozycja była coraz słabsza.
Po I wojnie światowej fabrykę „Ludwik Speiss i Syn” przekształcono w spółkę akcyjną.
Dzięki temu posunięciu ponownie podjęto produkcję. Przed II wojną światową zakład
należał do największych i najnowocześniejszych w Europie. Po wojnie główne linie
technologiczne ocalały i szybko wznowiono produkcję. Utworzono Gimnazjum Przemysłowe i Technikum Chemiczno-Farmaceutyczne przy Zakładach Farmaceutycznych
w Tarchominie. Dobrze prosperującą firmę przejęło państwo, przekształcając ją w Tar-

chomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa”, która dziś jest jednym z największych krajowych producentów leków.
POLFA Tarchomin
Polfa Tarchomin has been on the pharmaceutical market for more than 200 years. Speiss established a small
wine vinegar and tarragon factory in Tarchomin. He started production of galenical preparations and about 220
pharmaceutical products and cosmetics. After the World War I, production was renewed. Before the World War II,
it was one of the largest and most modern plants in Europe. The main technological lines survived the war and the
production was renewed right away. Today, it’s one of the major producers of medicines in Poland.
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43. Słupy energetyczne

Przemysłowe

Korzenie
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Wieczór…, noc…, a w ciszy słychać charakterystyczne bzyczenie. To słupy energetyczne. W pejzażu Tarchomina i Nowodworów nie można ich przeoczyć. Ogromne metalowe wieże, a wśród nich najwyższa w Polsce! Wysokość jej sięga 127 m, co plasuje ją
na 60 miejscu najwyższych budynków w Polsce. Jest tak dlatego, że od kolejnego słupa – już po stronie Bielan, dzieli go prawie kilometr, a pod kablami rozciągają się oprócz
Wisły wały i tereny zalewowe.
Słupy energetyczne
pełnią jeszcze jedną,
co prawda podrzędną
funkcję – są inspiracją
dla mieszkańców, którzy w konkursach fotograficznych chętnie je
uwieczniają w swoich
obiektywach.

Pylons
You can’t miss them in Tarchomin and Nowodwory landscape: huge metal towers and the tallest one in Poland
among them! It’s 127-meter high, which places it sixtieth among the tallest buildings in Poland. This is because
it’s situated nearly one km from the next pylon – located on the opposite side of the river (in Bielany district) –
and under the cables are the Vistula, flood banks, and flood land.
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Warto

Odwiedzić

Kultura:

Rekreacja:

Białołęcki Ośrodek Kultury
ul. Van Gogha 1, tel. (22) 884 46 25

Park Henrykowski
ul. Klasyków (róg ul. Modlińskiej)

Centrum Aktywności Lokalnej
ul. Porajów 14, tel. (22) 403 59 57

Park Picassa
ul. Picassa

Multicentrum
ul. Porajów 14, tel. (22) 614 60 70

Park Strumykowa
ul. Strumykowa

Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr LVI „Nautilus”
ul. Pancera 18, tel. (22) 614 60 80

Park Ceramiczna
ul. Ceramiczna

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
ul. Kowalczyka 3, tel. (22) 814 50 40

Kanał Żerański

Sport:
Białołęcki Ośrodek Sportu
ul. Światowida 56
Białołęcki Ośrodek Sportu
ul. Strumykowa 21
Kompleks boisk sportowych „Syrenka”
ul. Picassa (w Parku Picassa)
Kompleks boisk sportowych „Moje Boisko Orlik”
ul. Krzyżówki
Lodowisko/Siatkówka plażowa (sezonowo)
ul. Strumykowa 21
Skatepark
ul. Odkryta

Wał Wiślany
Prom (kursuje sezonowo)
przystań na wysokości ul. Odkrytej
(między ul. Ciołkosza i Stefanika)
Centrum Sportów Ekstremalnych 2Wieże
ul. Marywilska 42E
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