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Białołęka
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fot. arch. Urzędu Dzielnicy Białołęka

II

Białołęka, dawna wieś szlachecka, od 1951 r.
administracyjnie należy do Warszawy, a od 2002 r.
jest jedną z jej 18 dzielnic, drugą pod względem
zajmowanej powierzchni (73,04 km kw).

II

fot. Białołęcki Ośrodek Kultury

Białołęka, once a nobleman’s village, became a part
of Warsaw in 1951, and in 2002 – one of its 18 districts,
the second largest in regard to area (73.04 sq. km).

Dane statystyczne / Statistical data
ludność / population
gęstość / density (os. / people / km2)
powierzchnia / area (km2)
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73
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Panorama dzielnicy / Panorama of the district, fot. T. Kuty

Białołęka – część Warszawy / Białołęka – a part of Warsaw, fot. P. Świszczorowski

O

T

warszawskich wyróżnia się bogactwem krajobrazu naturalnego i dużą ilością

Warsaw it is distinguished by its abundance of natural landscape and numerous

wolnych powierzchni przeznaczonych pod zabudowę. Jest to jedna z najpręż-

vacant areas zoned for construction. This is one of the most resiliently developing

niej rozwijających się dzielnic Warszawy. Od kilku lat panuje bowiem moda na

districts in Warsaw. For several years taking up residence in Białołęka has been fash-

osiedlanie się w Białołęce, co skutkuje również dużym przyrostem naturalnym

ionable, which has also led to a high population growth in the district, the residents

w dzielnicy, której mieszkańcy to głównie młode małżeństwa z dziećmi. Dwie

of which are mainly young married couples with children. Two thirds of Białołęka

trzecie mieszkańców Białołęki mieszka na osiedlach o charakterze budownic-

residents live in housing estates with high-rises, these are Tarchomin Nowy and

twa wysokiego, są to: Tarchomin Nowy i Kościelny, Nowodwory i Nowe Świdry.

Tarchomin Kościelny, Nowodwory and Nowe Świdry. They are located between

Zajmują one teren między Wisłą i porośniętymi lasem sosnowym wydmami.

the Vistula River and dunes covered by a pine forest. The residents also eagerly

Mieszkańcy wybierają chętnie także osiedla domów jednorodzinnych oparte

choose housing estates with detached houses based on the axis of Modlińska and

o oś ulicy Modlińskiej i Marywilskiej, przedzielone parkiem leśnym Dąbrówki Szla-

Marywilska Streets, separated by the forest park of Dąbrówka Szlachecka, Płudy,

checkiej, Płud, Choszczówki i Białołęki Dworskiej, z szeregiem urokliwych willi.

Choszczówka and Białołęka Dworska, with a row of charming villas.

Przemysłowy krajobraz dzielnicy tworzą firmy – Elektrociepłownia Żerań, Polfa

The district’s industrial landscape includes companies – EC Żerań Heat and

Tarchomin oraz liczne zakłady z branży budowlanej. Wiele terenów przemysło-

Power Plant, Polfa Tarchomin, and numerous construction companies. Many

wo-technicznych znajduje się w południowo-zachodniej części Białołęki.

industrial-technical areas are located in the south-western part of Białołęka.

Białołęka to obecnie tętniące życiem miejsce, mające do zaoferowania wie-

Białołęka is currently a place teeming with life, which offers many cultural and

le atrakcji kulturalnych i sportowych. W dzielnicy powstały dwie unikatowe bi-

sports attractions. The district has two unique multimedia libraries. In the Nau-

blioteki multimedialne. W stylizowanym na łódź podwodną Nautilusie znajdują

tilus submarine style building, one may find an audiovisual library and music

się zbiory audiowizualne, biblioteczne oraz muzyczne, natomiast Multicentrum

collections, whereas Multicentrum is a modern place, where the youngest can

to nowoczesne miejsce, gdzie najmłodsi mogą wcielić się w rolę naukowców

become scientists and acquaint themselves with the world through science

i poprzez naukę i zabawę poznawać świat.

and fun.

Dużą popularnością cieszą się białołęckie imprezy cykliczne, jak np. pikniki

Cyclic events in Białołęka are very popular, e.g. picnics opening and closing

otwierające i zamykające sezon letni, a od 2007 r. również sylwester. Wiele atrak-

the summer season, and also since 2007 the New Year’s Eve celebration. The

cji dla mieszkańców przygotowuje Białołęcki Ośrodek Kultury. Oprócz przed-

BOK Białołęka Culture Centre prepares many attractions for the residents. Be-

stawień teatralnych i koncertów na deskach BOK-u często gości Białołęcka

sides theatre performances and concerts, the BOK stages performances of the

Orkiestra Romantica, w której grają mieszkający na terenie Białołęki pasjonaci

Białołęka Orchestra Romantica, players of which are Białołęka enthusiasts of

muzyki, często artyści światowej klasy.

music, frequently world-class artists.

d południa Białołęka graniczy z Targówkiem, od północy z gminami Jabłonna i Nieporęt, od wschodu z Markami, a od zachodu z Bielanami

i Łomiankami. Białołęka to dzielnica z przyszłością: spośród pozostałych dzielnic

o the south, Białołęka borders on Targówek District, to the north on Jabłonna
and Nieporęt Communes, to the east on Marki, and to the west on Bielany

District and Łomianki. Białołęka is a district with a future: among the districts of

Koncert sylwestrowy / New Year’s concert, fot. arch. Urzędu Dzielnicy Białołęka

Białołęcka Orkiestra Romantica / Białołęka Orchestra Romantica

fot. Białołęcki Ośrodek Kultury
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Multicentrum

fot. K. Dąbrowski

W a r s a w

Biblioteka Nautilus / Nautilus Library

fot. arch. Urzędu Dzielnicy Białołęka
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W

Białołęce o każdej porze roku można również aktywnie odpocząć: zimą –
uprawiać narciarstwo biegowe na terenach leśnych Choszczówki lub kręcić

piruety na lodowisku, latem zaś pograć ze znajomymi w siatkówkę plażową. Nowoczesne kompleksy sportowe Białołęckiego Ośrodka Sportu oprócz tradycyjnych gier,
takich jak siatkówka, koszykówka lub piłka nożna, rozgrywanych na nowoczesnych
boiskach zewnętrznych oraz halach sportowych, oferują również pływalnię, saunę,
masaże, solarium lub ćwiczenia na siłowni. Poszukujący mocniejszych wrażeń mogą
skoczyć na linie lub wybrać się na nietypową ściankę wspinaczkową, urządzoną
wewnątrz wielkiego silosu. Białołęka ma również bogatą sieć ścieżek rowerowych –
rowerem można np. jeździć wzdłuż Wisły lub wybrać się na wyprawę do wschodniej
części dzielnicy.
W Białołęce (przy ul. Odkrytej) znajduje się skatepark – jeden z największych i najnowocześniejszych w kraju torów do uprawiania sportów ekstremalnych. Na placu
o powierzchni ponad 1000 m kw. zainstalowano różne urządzenia do wykonywania
trików. Skatepark jest oświetlony, więc od świtu do zmierzchu można spotkać tu skaterów z całej Warszawy.

I

n Białołęka, at any time of the year, one can also enjoy active leisure: in the winter
– cross-country skiing in the forest areas of Choszczówka and ice-skating, and in the

summer – beach volleyball with friends. Modern sports complexes of the Białołęka
Sports Centre, besides traditional games such as volleyball, basketball and soccer
played in modern outdoor fields and sports halls, offer a swimming pool, sauna, massage, solarium, and gym exercises. People looking for more extreme experiences
may do bungee jumping or climb an irregular wall inside a large silo. Białołęka also
has an abundant network of bicycle paths – on a bike one can ride along the Vistula
River or to the eastern part of the district.
In Białołęka (in Odkryta Street), there is a skate park – one of the largest and most
modern tracks for extreme sports in Poland. A square of over 1,000 sq. m features different devices for performing tricks. The skate park is illuminated, thus from dawn till
dusk one can see skaters from throughout Warsaw.

Białołęcki Ośrodek Sportu – pływalnia sportowa / Białołęka Sports Centre – sports swimming pool

Mecz lacrosse / Lacrosse match
fot. arch. Urzędu Dzielnicy Białołęka

fot. arch. Urzędu Dzielnicy Białołęka

Kanał Żerański / Żerański Canal

fot. arch. Urzędu Dzielnicy Białołęka
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Canal, fot. arch. Urzędu Dzielnicy Białołęka
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fot. arch. Urzędu Dzielnicy Białołęka

Lodowisko / Skating rink

fot. arch. Urzędu Dzielnicy
Białołęka

Ścieżka rowerowa wzdłuż Kanału Żerańskiego
Bicycle path along the Żerański Canal
fot. arch. Urzędu Dzielnicy Białołęka

Boisko do gry w siatkówkę plażową

Beach volleyball playing field
fot. arch. Urzędu Dzielnicy Białołęka
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Turniej streetballu / Streetball tournament

fot. arch. Urzędu Dzielnicy Białołęka
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2

iałołęka has the first lacrosse team in Warsaw. This little-known in Poland
but extremely spectacular game was invented by the Indians. It came to
Poland three years ago. The capital city team Grom Warszawa includes mostly
players from Białołęka. In Białołęka, most frequently one can see lacrosse competitors in the Syrenka sports field in Picasso Park.
Białołęka is also a great place for communing with nature. Within the district
limits, one can find Henrykowski, Picasso, Strumykowa and Ceramiczna Parks,
Ławice Kiełpińskie Nature Reserve, Łęgi Czarnej Strugi Reserve, numerous green
areas, forest complexes, and a nature path along the Vistula River, which encourage one to walk and relax in the open. In the eastern part of the district, by
Ruskowy Bród, a recreational ground has been established. Whereas the local
four parks offer, besides greenery, playgrounds for children, sports fields, health
paths, and body-building gyms in the open. Henrykowski Park features one of
the largest line playgrounds in Warsaw. It includes two structures – ”a pyramid”
and “a spider” combined by a 30-m-long rope bridge over the Henrykowski Canal flowing through the park. Parks are also excellent places for summer openair events and picnics. Whereas water sports enthusiasts can use the Żerański
Canal and kayak or water ski on this exceptional body of water. The Żerański
Port features Poland’s only chamber lock, named after its originator Tadeusz
Tillinger. It is well known by everyone going to the Masurian lakes or going to
Serock by water tram on summer weekends.

3

1

Linarium w parku Henrykowskim

Line playground in Henrykowski Park
fot. arch. Urzędu Dzielnicy Białołęka
2

Park przy ul. Ceramicznej / Park in Ceramiczna Street

3

Boisko Syrenka w parku Picassa / Syrenka sports field in Picasso Park

4

Plac zabaw przy ul. Odkrytej / Playground on Odkryta Street

5

Siłownia na świeżym powietrzu przy ul. Kiersnowskiego

fot. arch. Urzędu Dzielnicy Białołęka
fot. arch. Urzędu Dzielnicy Białołęka
fot. arch. Urzędu Dzielnicy Białołęka

Open-air body-building gym on Kiersnowskiego Street
fot. arch. Urzędu Dzielnicy Białołęka
6

1

W

Białołęce działa również pierwsza w stolicy drużyna lacrosse. Tę mało
znaną w Polsce, aczkolwiek niezwykle widowiskową grę wymyślili Indianie. Do Polski przywędrowała przed trzema laty. Stołeczna drużyna Grom
Warszawa składa się w większości z graczy z Białołęki. W Białołęce trenujących
zawodników lacrosse’a można najczęściej zobaczyć na boisku Syrenka w parku Picassa.
Białołęka to także wspaniałe miejsce do obcowania z przyrodą. W granicach
dzielnicy leżą parki: Henrykowski, Picassa, Strumykowa i Ceramiczna, rezerwat
przyrody Ławice Kiełpińskie, rezerwat Łęgi Czarnej Strugi, liczne zieleńce, kompleksy leśne, ścieżka przyrodnicza wzdłuż Wisły, które zachęcają do spacerów
oraz odpoczynku na łonie natury. We wschodniej części dzielnicy, przy Ruskowym Brodzie, powstał teren rekreacyjny. Natomiast cztery dotychczasowe parki
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oprócz zieleni mają do zaoferowania place zabaw dla dzieci, boiska, ścieżki
zdrowia oraz siłownie na świeżym powietrzu. W parku Henrykowskim powstało
jedno z największych w Warszawie linariów. Składają się na nie dwie konstrukcje
– „piramida” i „pająk” połączone 30-metrowym linowym mostem, przerzuconym
nad przepływającym przez park Kanałem Henrykowskim. Parki to również idealne miejsca na letnie imprezy plenerowe i pikniki. Natomiast wielbiciele sportów wodnych mogą korzystać z dobrodziejstwa Kanału Żerańskiego i przemierzać ten niezwykły akwen kajakiem lub pojeździć na nartach wodnych. Z kolei
w Porcie Żerańskim znajduje się jedyna w Polsce śluza komorowa, która nosi
imię swojego pomysłodawcy Tadeusza Tillingera. Wie o niej każdy, kto wybiera
się do krainy mazurskich jezior lub płynie w letnie weekendy tramwajem wodnym do Serocka.

5

Park Henrykowski / Henrykowski Park
fot. arch. Urzędu Dzielnicy Białołęka
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Z

1

ainteresowanym historią dzielnicy Białołęka oferuje perełki architektoniczne. Należy do nich
m.in. modrzewiowy kościół św. Michała Archanioła w Grodzisku, ufundowany przez królową
Bonę z wdzięczności za cudowne wyzdrowienie. Jest to najstarszy drewniany kościół w Warszawie.
Na Tarchominie warto obejrzeć kościół Jakuba Apostoła. Jest on najstarszą oryginalną warszawską świątynią, która stoi w tym samym miejscu. Wybudowany został w stylu gotyku nadwiślańskiego. Obok znajduje się zabytkowa barokowa dzwonnica, a nieco dalej seminarium duchowne
diecezji warszawsko-praskiej oraz barokowy dwór Piusa XI. Na Płudach natomiast znajduje się
neogotycka świątynia wybudowana przez okolicznych mieszkańców na początku XX w., zaś przy
północnej granicy Białołęki usytuowana jest kaplica prymasowska, gdzie odpoczywał Prymas Stefan Wyszyński. Tu właśnie odbyło się posiedzenie Episkopatu Polski z udziałem Karola Wojtyły, ostatnie przed jego wyborem na papieża. Urokliwy jest również zespół dworsko-pałacowy w Buchniku
(ul. Stasinek) z neoklasycystycznym pałacem otoczonym parkiem. Swoją nazwę dwór, jak i ulica,
na której się znajduje, zawdzięcza swojemu pierwszemu właścicielowi Stanisławowi Poniatowskiemu. Przy ul. Marywilskiej obejrzeć można natomiast replikę figury Chrystusa Odkupiciela z Rio de
Janeiro (to jeden z najsłynniejszych pomników na świecie). Monument jest o połowę mniejszy od
oryginału i ma zaledwie 15 m wysokości; sama rzeźba ma 6 m wysokości. Pomysłodawcą ustawienia tej figury w Białołęce był Marek Kotański.
Warto wiedzieć, że w latach 1981–1982, w usytuowanym na terenie dzielnicy więzieniu powstał
ośrodek internowania, przez który przeszli internowani i aresztowani po wprowadzeniu w Polsce
13 grudnia 1981 r. stanu wojennego. W Ośrodku dla Internowanych przebywało ok. 600 działaczy
„Solidarności”, wśród nich m.in. Jacek Kuroń, Adam Michnik, Andrzej Gwiazda, Karol Modzelewski,
Władysław Bartoszewski, Andrzej Drawicz i obecny prezydent RP Bronisław Komorowski.

F
2

3

or those interested in the district’s history, Białołęka offers architectural pearls, i.e. the larch
Church of St. Michael the Archangel in Grodzisk, funded by Queen Bona as a grateful offering for a miraculous recovery. This is the oldest wooden church in Warsaw. In Tarchomin, also
worth seeing is the Church of St. James the Apostle. This is the oldest original church in Warsaw,
standing in the same place. It was constructed in the Vistulan Gothic style. Next to the church,
one may see a historical baroque belfry, and slightly further the seminary of the Warsaw-Praga
Diocese and the baroque court of Pius XI. Whereas in Płudy, one can find a neo-Gothic church
constructed by the local residents in the early 20th century, and by the northern limits of Białołęka
– a primatial chapel, where primate Stefan Wyszyński used to relax. It was here that the session
of the Polish Episcopate was held with the participation of Karol Wojtyła, the last one before he
became pope. There is also an enchanting manorial-palace complex in Buchnik (Stasinek Street)
with a neo-classic palace surrounded by a park. The manor and the street where it stands owe
their names to the first owner Stanisław Poniatowski. In Marywilska Street, one can see a replica
of the figure of Christ the Redeemer in Rio de Janeiro (one of the most famous monuments in
the world). This figure is half the size of the original and is only 15 metres high; the sculpture itself
is 6 metres high. Marek Kotański created the idea to place this figure in Białołęka.
It is worth knowing that in the years 1981–1982, an intern centre was established in the district’s
prison for people interned and arrested after the martial law had been declared in Poland on
December 13, 1981. About 600 activists of the “Solidarity”, e.g. Jacek Kuroń, Adam Michnik, Andrzej
Gwiazda, Karol Modzelewski, Władysław Bartoszewski, Andrzej Drawicz, and current Polish president Bronisław Komorowski stayed in the Centre for the Interned.

1

Replika figury Chrystusa Odkupiciela z Rio de Janeiro / Replica of the figure of Jesus Christ the Redeemer in Rio de Janeiro

2

Oficyna Pałacu Mostowskich w Tarchominie / Annexe of the Mostowski Palace in Tarchomin

3

Kościół św. Jakuba Apostoła w Tarchominie / Church of St. James the Apostle in Tarchomin

4

Kościół Narodzenia NMP w Płudach / Church of the Nativity of the Blessed Virgin Mary in Płudy

5

Modrzewiowy kościół św. Michała w Grodzisku / Larch Church of St. Michael in Grodzisk

fot. arch. Urzędu Dzielnicy Białołęka
fot. arch. Urzędu Dzielnicy Białołęka
fot. arch. Urzędu Dzielnicy Białołęka
fot. arch. Urzędu Dzielnicy Białołęka
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fot. arch. Urzędu Dzielnicy Białołęka
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