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Zestaw KING DAD Meal tylko 23 czerwca w Burger King!
Już w najbliższą sobotę, czyli 23 czerwca będziemy obchodzić
Dzień Ojca! Z tej okazji Burger King przygotował specjalne,
limitowane zestawy KING DAD Meal, w których znajdzie się coś
pysznego i dla taty i dla dziecka. W sumie, w całej Polsce,
będzie dostępnych około 3 tys. zestawów. Jest to oferta, która
obowiązuje tylko w ten jeden, wyjątkowy dzień.
Kilka dni temu – niedziela 17 czerwca – wszyscy spanikowali
myśląc, że jest Dzień Ojca. Na szczęście to była tylko
internetowa pomyłka, która wprowadziła całą Polskę w
osłupienie. Na szczęście Burger King dokładnie wie kiedy jest
ten wyjątkowy dzień i już 23 czerwca zaprasza wszystkich ojców
do siebie, aby świętowali go po królewsku!
Burger King przygotował specjalną promocję dla wszystkich
ojców, którzy razem z dzieckiem odwiedzą tego dnia dowolny
lokal sieci. 23 czerwca br. na klientów czekać będą specjalne,
limitowane zestawy KING DAD Meal, w skład których wejdą
klasyki Burger Kinga, czyli dwa razy Whooper! Aby przyjemności
było jeszcze więcej, do każdego zestawu zostaną dołączone
podwójne frytki oraz napoje z dolewką. Czego chcieć więcej?
Zestawy w cenie 29.95 PLN będą dostępne we wszystkich
sześćdziesięciu restauracjach Burger King w całej Polsce
wyłącznie 23 czerwca.

Wianki, żagle, atrakcje –
wszystko to w Warszawie w ten
weekend
W najbliższy weekend w Warszawie będziemy świętować gorący
początek lata. Piknik świętojański, regaty Omeg, wodowanie
wianka oraz wieczorne koncerty. Wszystko to i jeszcze więcej
23 i 24 czerwca w Multimedialnym Parku Fontann i na bulwarze
Jana Karskiego.
– Warszawska Wisła jest pełna atrakcji dla mieszkańców, dzięki
temu każdy może znaleźć cos dla siebie. Zbliżający się weekend
jest tego najlepszym dowodem – mówiMichał Olszewski,
wiceprezydent m.st. Warszawy i dodaje – Sportowcy będą na
żaglówkach walczyć o trofeum Dzielnicy Wisły. Atrakcje czekać
będą również na brzegach. To właśnie tam odbędzie się doroczny
piknik świętojański, a w Multimedialnym Parku Fontann szereg
koncertów uświetniających kolejne Wianki nad Wisłą.
Wianki nad Wisłą
– Powitanie lata w Warszawie co roku przyciąga na nasze
wydarzenie tysiące widzów. Nie inaczej będzie tym razem –
zapowiada Andrzej Matusiak, dyrektor Stołecznej Estrady. –
Wieczorne koncerty gwiazd polskiej i światowej sceny muzycznej
poprzedzi rodzinny piknik świętojański, nawiązujący do
słowiańskich tradycji. Nie zabraknie również finałowego pokazu
sztucznych ogni. Szykujemy atrakcje dla całych rodzin –
dodaje.
Wydarzenie od lat przyciąga nad Wisłę tysiące warszawiaków,
którzy chcą wspólnie spędzić te magiczną noc. Ponadto
wieczorną zabawę poprzedza szereg dziennych atrakcji. W
sobotę, 23 czerwca, w Multimedialnym Parku Fontann od godz.
14.00 stanie świętojańskie miasteczko, w którym będzie można
poznać obrzędy sobótkowe z różnych regionów polski. Dodatkowo

organizowany jest kiermasz kulinarny i rzemiosł, strefa
balonowa i wodna oraz aleja wiankowa. Wieczorne koncerty na
głównej scenie uświetnią tacy artyści jak: Bajm, Dżem, Daria
Zawiałow czy Ten Typ Mes. Nie zabraknie również gości z
zagranicy. Przed warszawską publicznością wystąpi W&W, czyli
holenderski duet DJ-ów i producentów muzycznych – Wille van
Hanegem i Wardt van der Harst – gwiazdy elektronicznej muzyki
tanecznej.
Pierwsze żeglarskie regaty Omeg na Wiśle
Na Wisłę wracają żaglówki typu Omega. Po 75 latach od
powstania najpopularniejszej klasy żeglarskiej, 23 czerwca
odbędą się pierwsze Regaty o Puchar Dzielnicy Wisła. Zawody
zostaną zorganizowane na odcinku od mostu Świętokrzyskiego do
mostu Gdańskiego.
– Historia klasy Omega zaczyna się na Powiślu, w trakcie
okupacji w 1942 roku, kiedy to wybitny szkutnik
Juliusz
Sieradzki – olimpijczyk i żeglarz, zbudował pierwszą Omegę.
Mimo czasu wojny i utrudnionego dostępu do materiałów, ten typ
jachtu przetrwał próbę czasu i dziś nadal jest produkowany.
Mało osób wie, że ta narodowa klasa żeglarska została
zaprojektowana i zwodowana w Warszawie z myślą o żegludze
rzecznej – mówi Kasper Orkisz, pomysłodawca Puchary Dzielnicy
Wisła w klasie Omega.
W pierwszym dniu regat ścigać się będą wybitni warszawscy
żeglarze, sportowcy i olimpijczycy, m. in. Dominik Życki, Kuba
Pawluk, Anna Weinzieher, Przemysław Tarnacki, Kuba
Strzyczkowski, czy Olek Hanusz. Mieszkańcy stolicy, którzy na
rzece realizują swoją wodniacką pasję, startować będą w
dodatkowej kategorii regatowej OPEN. Drugiego dnia regat,
będzie można podziwiać zmagania warszawskich żeglarzy na
rożnego typu żaglówkach. Dodatkową atrakcją będzie pływająca
galeria sztuki. Na żaglach startujących w regatach Omeg znajdą
się projekty warszawskich artystów – Sławka Pawszaka, Ewy
Ciepielewskiej czy Oli Jasionowskiej. Każdy z żagli będzie

miał swojego mecenasa wśród firm zaangażowanych w organizację
regat.
– Żeglowałem po oceanach, morzach i jeziorach całego świata,
ale do tej pory nie miałem okazji pływania po Wiśle. To będzie
ciekawe doświadczenie. Podejrzewam, że w przyszłości wielu
warszawskich pasjonatów żeglugi, zamiast wyjeżdżać za miasto,
wybierze warszawski odcinek Wisły! – zapewnia Dominik Życki,
żeglarz, olimpijczyk, mistrz świata i Europy.
Wodne atrakcje i animacje
W sobotę na bulwarze Jana Karskiego odbędą się targi drobnego
sprzętu turystycznego oraz prezentacja łódek, które można
spotkać na Wiśle. Dla gości dostępny będzie żeglarski
symulator do treningów na sucho, a także strefa edukacji
żeglarskiej dla dzieci. Najmłodsi nauczą się tam wiązania
żeglarskich węzłów i udzielania pierwszej pomocy. Chętni, będą
mogli sprawdzić swoje umiejętności, podczas darmowych rejsów
żaglówkami różnego typu. Pod koniec dnia zaplanowane jest
uroczyste wodowanie warszawskiego Wianka, po którym wypłynie
parada wiślanej galerii.
Moc atrakcji na lądzie i wodzie, koncerty, pokazy taneczne,
strefy animacji, rejsy wycieczkowe, i wiele innych aktywności
to doskonały plan na weekend. Spotkanie sztuki, żeglarstwa i
polskich tradycji świętojańskich, zwieńczy niezwykły pokaz
sztucznych ogni. Do zobaczenia nad Wisłą!
Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.
W przywrócenie Omeg na Wisłę zaangażowało się wiele
warszawskich pomiotów: Stołeczna Estrada, organizator Wianków
nad Wisłą, Dom Development, Legia Warszawa i MPWiK, które
wystawią swoje załogi w regatach. Wydarzenie realizowane jest
przy współpracy z miastem stołecznym Warszawą pod honorowym
patronatem Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi,
Prezydenta m.st. Warszawy, Polskiego Związku Żeglarskiego oraz
Województwa Mazowieckiego.

Więcej informacji o regatach na www.zaglewarszawskie.pl oraz
profilu FB/ZagleWarszawskie, a o Wiankach nad Wisłą na stronie
wawawianki.pl i profilu FB/WiankiWarszawa.
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W najbliższą sobotę pierwsza z cyklu ursynowskich potańcówek.
Po wielkim sukcesie potańcówek w ubiegłych latach – rozpoczyna
się ich kolejna edycja, czyli sześć tanecznych spotkań.
Zapraszamy mieszkańców od godziny 17.00 – miejscem spotkania i
dobrej zabawy będzie tym razem Olkówek. W tym roku dwie
potańcówki zostaną zorganizowane w ramach projektu z Budżetu
Partycypacyjnego (11.08, 1.09) , a na dwóch zabawach
zaplanowano muzykę na żywo (7.07, 11.08). Organizatorem cyklu
potańcówek jest Urząd Dzielnicy Ursynów. Wstęp wolny.
–Nie sposób wyobrazić sobie wakacji na Ursynowie bez
potańcówek. Kiedy przed trzema laty proponowałem organizację
pierwszych w naszej dzielnicy potańcówek, nie spodziewałem
się, że porwiemy do tańca cały Ursynów. Ursynowskie potańcówki
to jak zwykle szansa do integracji zarówno międzysąsiedzkiej
jak i międzypokoleniowej, a przede wszystkim gwarancja dobrej
zabawy – mówi zastępca burmistrza Łukasz Ciołko.
W sobotę dla ursynowian zagrają DJ Myszon oraz Madame
Czarnecka
DJ Myszon – rozpoznawalna twarz w Warszawie. Miłośnik i
promotor muzyki rodem z lat 60′, 70′ oraz 90′.
Madame Czarnecka – od dwudziestu lat gra do tańca na
stołecznych parkietach – pionierka klubowych imprez

tanecznych. Legenda warszawskiej sceny tanecznej.
Potańcówkom będzie towarzyszyła nauka tańca oraz konkursy i
animacje, a dla najmłodszych będzie czekał dmuchaniec.

Otwarcie MAL na Zielonym
Ursynowie już w sobotę
W najbliższą sobotę, 16 czerwca o godz. 14.00 odbędzie się
oficjalne otwarcie Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL) w
Dzielnicowym Ośrodku Kultury (DOK) Ursynów przy ul. Kajakowej
12b. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele władz Dzielnicy
Ursynów.
Na wszystkich, którzy w sobotnie popołudnie wybiorą się na
Kajakową czeka wiele atrakcji. Podczas otwarcia wystąpią
dzieci z przedszkoli i szkół z Zielonego Ursynowa, odbędą się
rozgrywki w Scrabble, pokazy gigantycznych baniek mydlanych,
malowanie buziek i tatuaży oraz gry i zabawy z animatorem. Na
wszystkie dzieci będzie czekała darmowa wata cukrowa. Chętni
będą mogli wziąć udział w zajęciach jogi na trawie. Będzie
można także porozmawiać z mieszkańcami, którzy wyrazili chęć
poprowadzenia różnych sąsiedzkich aktywności
„To fantastyczne, że tak oczekiwany przez mieszkańców
Zielonego Ursynowa ośrodek kultury zapełnia się sprzętem oraz
pozytywną energią i ciekawymi pomysłami. Sobotnie otwarcie ma
charakter symboliczny, ponieważ MAL funkcjonuje już od
jakiegoś czasu. Wierzę, że to Miejsce Aktywności Lokalnej
będzie tętniło życiem i umożliwi wykorzystanie ogromnego
potencjału mieszkańców” – mówi zastępca burmistrza Ursynowa
Łukasz Ciołko.

Oferta specjalna na przejazd
pociągiem Słoneczny
Zgodnie z wieloletnią tradycją również w tegoroczne wakacje
Koleje Mazowieckie uruchamiają połączenie nad Bałtyk. Cieszący
się od lat dużą popularnością pociąg Słoneczny w relacji
Warszawa Zachodnia – Ustka – Warszawa Zachodnia wyruszy po raz
pierwszy na szlak 23 czerwca 2018 r.,
a ostatni kurs ukończy w stolicy 2 września 2018 r.
Sprzedaż biletów jednorazowych wg ofert specjalnych dostępna
jest w elektronicznej sprzedaży od 24 maja 2018 r.
Ceny biletów wg ofert specjalnych na pociąg Słoneczny wynoszą:
1) w relacji:
1. Warszawa Zachodnia – Ustka lub Ustka – Warszawa
Zachodnia – 60,00 zł,
2. Warszawa Zachodnia – Gdynia Główna lub Gdynia Główna –
Warszawa Zachodnia – 45,00 zł;
2) na odcinku Słupsk – Ustka – 6,00 zł.
Od powyższych cen biletów jednorazowych wg ofert specjalnych
stosuje się ulgi ustawowe i handlowe, zgodnie z warunkami
oferty.
Ponadto w pociągu Słoneczny na odcinku Słupsk – Ustka (w obu
kierunkach) będą honorowane ważne bilety na przejazdy
pociągami Spółki „Przewozy Regionalne”. W przypadku braku
biletu podróżny zobowiązany jest nabyć bilet z oferty
specjalnej obowiązującej w pociągu Słoneczny na danym odcinku.

Park pozytywnej energii
dziecięcych zabaw

i

Z okazji Dnia Dziecka Multimedialny Park Fontann zamieni się w
największy plac zabaw w Warszawie. W niedzielę, 27 maja,
atrakcji będzie bez liku, a uczestnicy będą mieli okazję wziąć
udział w licznych warsztatach,
aktywnościach sportowych.

konkursach,

grach

i

Na Podzamczu, w godz. 11.00-18.00, przestrzeń wokół fontann
wypełnią: park twórczej wyobraźni, park zabaw, park praw
natury i park pozytywnej energii.
W każdej strefie przygotowano tematycznie dobrane gry i
zabawy, konkursy oraz pokazy. Na pewno nie będą się nudzić
mali miłośnicy śpiewania, którzy wezmą udział w castingu „Mali
zdolni”, a następnie w warsztatach muzycznych, by na koniec
wystąpić na scenie z piosenkarzem Mariuszem Totoszko.
Nie zabraknie także atrakcji dla amatorów wozów strażackich,
policyjnych motocykli czy supernowoczesnych pojazdów
elektrycznych. Na najaktywniejsze maluchy, które zawsze
rozpiera energia, będą czekały zajęcia sportowe, lekcje tańca
albo zabawa na gigantycznych dmuchańcach.
Szczególnie zapraszamy do parku pozytywnej energii, który
odbędzie się w ramach Warszawskiego Dnia Energii. Odbędą się
tam warsztaty i zabawy. Wśród nich: mistrzostwa w rozkręcaniu
komputerów, warsztaty z elektrobiżuterii, pokaz samochodów
elektrycznych, a wśród nich pojazd, którym będzie można odbyć
krótką podróż wśród fontann. Po raz pierwszy w Warszawie
pojawi się też Triggo, polski samochód elektryczny.
Dla fanów nauki, którzy chcieliby się dowiedzieć, co to jest

komora Wilsona, jak można zmagazynować energię w warunkach
domowych lub zaparzyć kawę korzystając z energii Słońca
Multimedialny Park Fontann będzie idealnym miejscem na
spędzenie niedzielnego popołudnia.
Pamiętajcie o zabraniu ze sobą starych telefonów, małych
laptopów i zużytych baterii.
W zamian czekają nagrody!
Zapraszają: Miasto Stołeczne Warszawa, Stołeczna Estrada oraz
Fundacja Nasza Energia

Co dalej z zielenią Warszawy?
Jakie wyzwania i problemy dotyczą terenów zieleni w Warszawie?
Jakie idee obecne są w myśleniu o szacie roślinnej stolicy? O
tym i innych zagadnieniach związanych z zielenią w mieście
będzie można rozmawiać podczas otwartych spotkań i warsztatów.
We wrześniu w stolicy odbędzie się XXI Forum Architektury
Krajobrazu. Jednak już teraz zapraszamy cykl spotkań na temat
zieleni. Nad stołami warsztatowymi staną zarówno architekci
krajobrazu, projektanci, społecznicy, jak i miejscy aktywiści,
przedstawiciele warszawskiego samorządu i zwykli warszawiacy,
którym przyroda i przestrzeń publiczna miasta leżą na sercu.
Spotkania odbędą się w trzech terminach:
29 maja, wtorek, godz. 17.30 – „Zielone jest czerwone!”
– siedziba Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, ul. Hoża 13a,
(wymagane zgłoszenie udziału w terminie do 25 maja 2018
r. na adres e-mail: zielen2030@zzw.waw.pl);
26 czerwca, wtorek, godz. 17.30 – „Z zielonej
perspektywy…” – Katedra Sztuki Krajobrazu, Blaszak,
stary kampus SGGW przy ul. Nowoursynowskiej 166, bud.

13;
26 września, środa, godz. 17.30 – „Wyzwania!” – Katedra
Sztuki Krajobrazu, Blaszak, stary kampus SGGW przy ul.
Nowoursynowskiej 166, bud. 13.
Wstęp na wydarzenia jest wolny. Organizatorami spotkań są XXI
Forum Architektury Krajobrazu (forumxxi.pl) oraz Zarząd
Zieleni m.st. Warszawy (zzw.waw.pl).

Noc Muzeów
zabawa

–

zwiedzanie

i

Warszawa po raz 15. zaprasza na Noc Muzeów. W sobotę, 19 maja,
zwiedzających przyjmie ponad 240 placówek. Będzie konkurs z
literkami, dwa stoiska informacyjne, wejściówki do PKiN i
wyjątkowa niespodzianka dla 15-latków.
Weterani warszawskiej Nocy Muzeów wiedzą, że najlepiej trasy
zwiedzania przygotować sobie wcześniej korzystając z
internatowej strony www.um.warszawa.pl/nocmuzeow. Propozycji
oferowanych przez wszystkie placówki, nie tylko kulturalne,
jest tak dużo, że warto wybrać te najbardziej dla siebie
interesujące, bowiem zobaczenie wszystkiego jest raczej
niemożliwe.
Informacje o Nocy Muzeów oprócz internetu będzie można uzyskać
także na stoiskach miasta, które staną na:
pl. Defilad (stoisko + pętla autobusowa komunikacji
muzealnej) od godz. 18.30 do 1.00,
bulwarach wiślanych / MSN (stoisko) od godz. 19.00 do
1.00.
Warszawska Księga Wolności 1918-2018-2118

Na bulwarach wiślanych niedaleko stoiska pomiędzy CNK a Muzeum
nad Wisłą będzie można wpisać życzenia lub przesłanie dla
przyszłych pokoleń do „Warszawskiej Księgi Wolności
1918-2018-2118″, która powstała z okazji 100-lecia odzyskania
przez Polskę niepodległości.
Zawierająca wpisy „Warszawska księga
umieszczona w kapsule czasu i zakopana
roku w przestrzeni publicznej Warszawy.
przesłaniem złożyły Prezydent Warszawy
Rady Miasta.

wolności” zostanie
13 października 2018
Pierwsze podpisy pod
oraz Przewodnicząca

Znajdź litery, odgadnij hasło
W przestrzeni miasta staną świetlne litery. Uczestnicy Nocy
Muzeów będą mieli za zadanie je znaleźć i sfotografować.
Osoby, które odgadną hasło i wrócą z nim do punktu
informacyjnego na pl. Defilad mogą liczyć na specjalne
upominki. Wkrótce szczegółowe informacje o zabawie pojawią się
na Facebooku Warszawy.
Zobacz miasto z góry
1500 wejściówek na Taras Widokowy będzie rozdawanych w dniu
imprezy od godz. 18.30 w stoisku na pl. Defilad. Pałac Kultury
i Nauki tej nocy będzie podświetlony na kolorowo.
Jeśli masz 15 lat …
… to zapraszamy na pl. Defilad do warszawskiego stoiska, gdzie
pierwszych 100 osób po okazaniu legitymacji szkolnej otrzyma
koszulkę Nocy Muzeów.
Dla spragnionych
Przygotowaliśmy lemoniadę i herbatę z warszawskiej kranówki,
która będzie dostępna na obu stoiskach Warszawy, czyli na pl.
Defilad i bulwarach wiślanych obok Muzeum nad Wisłą.
Wspomnienie o Nocy Muzeów

Udział w Nocy Muzeów i to jak ciekawie spędziliśmy ten czas
będzie można powspominać oglądając (do 30 maja) w Galerii
Trasy W-Z wystawę plakatów przygotowanych na 15. edycję
wydarzenia
Program Nocy Muzeów: www.um.warszawa.pl/nocmuzeow
Kolejarze ze specjalną ofertą na Noc Muzeów
Mazowieccy kolejarze przygotowali specjalną ofertę dla osób
biorących udział w Nocy Muzeów. Od soboty, 19 maja, od godz.
17.00 do niedzieli, 20 maja, do godz. 1.00 uczestnicy
warszawskiego wydarzenia będą mogli bezpłatnie wrócić do
swoich miejscowości. Przejazd „z powrotem” możliwy będzie na
podstawie zakupionego wcześniej i wykorzystanego biletu na
przejazd „tam” ostemplowanego na jego odwrotnej stronie
pieczątką „Noc Muzeów”. Pieczątki będą rozdawane na obu
stoiskach Warszawy (pl. Defilad, bulwary wiślane) oraz w
Stacji Muzeum (dawniej Muzeum Kolejnictwa). Szczegóły akcji
dostępne są na stronie Kolei Mazowieckich.

Noc
Muzeów
w
Metrze.
Objazdowa wycieczka po STP
Kabaty
W sobotę 19 maja 2018 roku zapraszamy wszystkich chętnych na
zwiedzanie autobusem Stacji Techniczno-Postojowej Kabaty.
Autobusy bezpłatnej linii specjalnej będą wyruszać spod
Ratusza Dzielnicy Ursynów (al. KEN 61 – obok stacji metra M1
Imielin) od godziny 19.00 do 22.30 co 30 minut (razem 8
kursów).

W trakcie wycieczki do autobusu wsiądą pracownicy Metra,
którzy opowiedzą o najważniejszych obiektach znajdujących się
na STP Kabaty oraz ciekawostkach związanych z funkcjonowaniem
warszawskiego metra.
Na terenie STP Kabaty nie będzie można wysiadać z autobusu.
Czas trwania objazdu ok. 15-20 minut.

„Wołam” – wieczór uwielbienia
Projektu
Przebudzenie
na
Ursynowie z okazji Zesłania
Ducha Świętego
Kościele raduj się! Uwielbienie z głębi serca. Z wdzięczności
za życie. Z radości.
Z miłości do Boga i innych ludzi. W święto Zesłania Ducha
Świętego zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie wzmacniające
naszego ducha!
Już 20 maja br. w kościele dolnym Wniebowstąpienia Pańskiego
na Ursynowie (kościół dolny) o godzinie 19:00 odbędzie się
wieczór uwielbienia prowadzony przez Projekt Przebudzenie
zaprezentuje owoc swojej pracy i warsztatów – utwory z płyty:
„Wołam”. Podczas wieczoru będzie nagrywany klip muzyczny.
– Budzimy się, aby Bóg odebrał chwałę przez modlitwę śpiewem.
Pełną radości i wdzięczności. Bo mamy za co dziękować Bogu.
Wiele osób podchodzi do mnie i mówi, że modlitwa śpiewem
przybliża ich do Boga –to wspaniale! Nasza wiara jest
wzmacniana przez to, czego słuchamy – mówi Marta Miłuńska z
Projektu Przebudzenie.

Trzonem Projektu są Marta Miłuńska, Katarzyna Wyrozębska i
Mateusz Marchel. Projekt powstał w ramach Apostolskiego Ruchu
Wiary i zaprzyjaźnionych wspólnot.
Celem Projektu Przebudzenie jest rozbudzenie pasji uwielbiania
Pana Boga w kościele katolickim w Polsce. Projekt Przebudzenie
nie jest tylko płytą, ale ideą warsztatów i wyposażania innych
zespołów muzycznych uwielbieniowych w Polsce.
Zapraszamy na stronę www.projektprzebudzenie.pl

Przed nami III
Dzień Zwierząt

Warszawski

Już za tydzień sympatycy wszelkich gatunków fauny spotkają się
w parku Agrykola by po raz trzeci obchodzić Warszawski Dzień
Zwierząt. W sobotę, 19 maja, w godz. 12.00-18.00 na miłośników
zwierząt – zarówno tych małych, jak i dużych – czekać będą
liczne atrakcje.
W sobotę, 19 maja, park Agrykola opanują miłośnicy zwierząt
oraz
podopieczni
wielu
instytucji
i
organizacji
prozwierzęcych. Organizatorem wydarzenia jest Schronisko dla
Bezdomnych Zwierząt w Warszawie, ale atrakcje czekać będą nie
tylko na psiarzy i kociarzy. Nie zabraknie pokazów, konkursów
i porad dla wszystkich opiekunów i sympatyków „zwierzaków
warszawiaków”.
– Z pewnością najwięcej atrakcji przygotowaliśmy z myślą o
właścicielach psów i kotów. Nie zapomnieliśmy jednak o innych,
nawet tych najbardziej dzikich i egzotycznych mieszkańcach
stolicy, których będzie można poznać na stoiskach zoo oraz
miejskich lasów – zapewnia Henryk Strzelczyk, dyrektor

Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie, określanego
popularnie jako Schronisko „Na Paluchu”.
Warszawski Dzień Zwierząt łączy wymiar edukacyjny i
rozrywkowy. W programie wydarzenia są bowiem zarówno porady
behawiorystów i pokazy pierwszej pomocy zwierzętom, jak i
kącik fotograficzny czy zlot psów adoptowanych z Palucha.
Zapraszamy do udziału w konkursach z nagrodami, pokazach psów
pracujących i sportowych, a także warsztatach przygotowujących
do nosework. Na stoisku Schroniska „Na Paluchu” będzie można
uzyskać porady adopcyjne, wykonać adresatkę dla czworonoga
oraz otrzymać grę planszową „Piesku, szukaj domu”.
Podczas Warszawskiego Dnia Zwierząt uczestnikom towarzyszyć
będą psy z Palucha. Właśnie one są ambasadorami bezdomnych
zwierząt, które w schronisku czekają na nowe domy.
Wydarzenie, już po raz trzeci, poprowadzą Marzena Rogalska i
Michał Olszański – dziennikarze znani z miłości do zwierząt.
Na scenie dwukrotnie (o godz. 13.30 i 16.30) zaśpiewa Kasia
Moś – piosenkarka działająca na rzecz zwierząt, uhonorowana
statuetką „Przyjaciela Schroniska Na Paluchu”.
Więcej informacji na stronie Schroniska „Na Paluchu”.
Zachęcamy również do śledzenia wydarzenia na portalu Facebook
oraz obejrzenia filmów na YouTube.
W Warszawskim Dniu Zwierząt udział wezmą m.in.: Grupa Pomocy
Kotom MRAU, SOS dla jamników, Fundacja Zwierzęca Polana,
JOKOT, Fundacja Mikropsy, Stowarzyszenie Przyjaciół Fretek,
Fundacja Królewska, Fundacja Przygarnij Królika, Znajdki,
Fundacja Azylu Koci Świat, Fundusz Migotkowy, Stowarzyszenie
Mopsy w Potrzebie, OTOZ Animals Inspektorat Warszawa, Fundacja
Bezdomniaki, Kundellos, Fundacja Azylu pod Psim Aniołem,
Sposób na psa, Tre Ponti Polska, TROP Warszawa, PSOR – na
ratunek psom, Kundellos, WashDog.

Majówka z SGGW
Dni SGGW wpisały się już w kalendarz majowych wydarzeń na
warszawskim Ursynowie. Każdego roku społeczność akademicka
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego zaprasza na teren
swojego kampusu mieszkańców Warszawy i okolic, kandydatów na
studia oraz absolwentów, aby wspólnie bawić się i uczyć
podczas pokazów, wykładów, warsztatów i innych wydarzeń. W tym
roku na imprezę odbywającą się pod patronatem Wydziału
Zastosowań Informatyki i Matematyki zapraszamy 18 i 19 maja.
Najważniejszym punktem obchodów Dni SGGW jest nadanie tytułu
Doktora Honoris Causa osobom zasłużonym dla uczelni. W tym
roku otrzymają go prof. dr hab. Andrzej Pisula oraz prof. dr
hab. inż. Czesław Waszkiewicz. Na to doniosłe wydarzenie
połączone z wręczeniem Medalu Instytutu Agronomicznego w
Warszawie oraz Odznaki Honorowej „Za zasługi dla SGGW”
zapraszamy 18 maja o godz. 11.00 do Auli Kryształowej SGGW.
Podczas pikniku swoją ofertę i osiągnięcia zaprezentują nie
tylko wszystkie wydziały, lecz także koła naukowe, organizacje
studenckie, zespoły artystyczne. Maturzyści dostaną
niepowtarzalną okazję, aby zapoznać się z ofertą dydaktyczną,
zapleczem i możliwościami, jakie daje studiowanie w SGGW. Ale
studenci i pracownicy naukowi w przystępny sposób prezentujący
swoje osiągnięcia i możliwości, jakie daje praca z uczelnianą
infrastrukturą, to gratka nie tylko dla licealistów, lecz
także dla wszystkich osób zainteresowanych światem, także tych
najmłodszych.
Tegoroczny patron, Wydział Zastosowań Informatyki i
Matematyki zadbał o to, by zainteresować swoją dyscypliną
wszystkie grupy wiekowe. Podczas wykładów i pokazów poruszą
zarówno ważne tematy społeczne, jak problem anonimowości w
sieci, jak i te związane z rozrywką: projektowaniem gier
komputerowych czy konstruowaniem robotów. Stoisko WZIiM to

także Kącik Malucha, a w nim gry komputerowe, planszówki,
matematyczne wycinanki, zabawy logiczne i łamigłówki.
Wydział Nauk o Zwierzętach jak co roku zadbał o to, aby na
kampusie pojawiły się zwierzęta. W minizoo pojawią się
zwierzęta gospodarcze, m.in. kozy, owce oraz osioł, a na
trawniku przed Pałacem odbędą się pokazy psów policyjnych i
ratowniczych. Z kolei na terenie za pasieką zaprezentują się
ptaki drapieżne oraz konie. Jak każdego roku studenci i
pracownicy Wydziału Medycyny Weterynaryjnej będą udzielać
porad weterynaryjnych, zorganizują tez akcję adopcji psów ze
schroniska. Do zwiedzania udostępnione będą Klinika Małych
Zwierząt, Klinika Koni, stajnia i ujeżdżalnia w Wolicy, a
także Muzeum Anatomii i Anatomii Patologicznej.
Wydział Nauk o Żywności oraz Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka
i Konsumpcji przybliżą swoją działkę: na ich stoiskach będzie
można otrzymać porady dietetyczne, zmierzyć ciśnienie czy
wykonać sobie pomiar składu ciała. Nie zabraknie też
degustacji: dań kuchni molekularnej, lodów z ciekłego azotu
czy soft drinków. Wszystkich miłośników kuchennych ciekawostek
zapraszamy też na prezentacje o zaletach różnych rodzajów kaw
i herbat, właściwościach lodów prozdrowotnych oraz warsztaty
wyrabiania masła. Wydział Inżynierii Produkcji zaprasza z
kolei na prezentację modelu mechanicznej prasy ręcznej do
tłoczenia oleju na zimno.
Nie zabraknie kiermaszów roślin i nasion, kącika porad
ogrodniczych
przygotowanego
przez
Wydział
Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, pokazów
renowacji mebli oraz warsztatów barwienia tkanin barwnikami
uzyskanymi z drewna zorganizowanych przez Wydział Technologii
Drewnaoraz pokazów wykorzystania dronów w rolnictwie Wydziału
Rolnictwa i Biologii. Drony ma w swoim programie także Wydział
Budownictwa i Inżynierii Środowiska – osoby związane z tym
wydziałem wykorzystują je w badaniach niedostępnych bagien
biebrzańskich. W trakcie Dni SGGW odbędzie się finał IX
Zawodów drwali studentów leśnictwa organizowane przez Wydział

Leśny. Ten sam wydział zaprasza też m.in. na warsztaty
destylowania olejków eterycznych.
Dni SGGW to nie tylko pokazy na powietrzu, lecz także
wykłady. Wydział Nauk Ekonomicznych skupi się na prelekcjach
dotyczących szeroko pojętej ekonomii, m.in. rynku walutowego w
Polsce, zmian wartości pieniądza oraz długu publicznego. Z
kolei specjaliści z Wydziału Nauk Społecznych przybliżą
zainteresowanym tematykę diagnozy psychologicznej w praktyce,
zanalizują socjologiczne aspekty piłki nożnej oraz wpływ
kultury masowej na wychowanie.
Stałym punktem programu Dni SGGW jest konkurs „Start po
Indeks”. Tegoroczni maturzyści zapraszani są do tego, by
napisać test z wybranego przedmiotu maturalnego. Zdobywcy
pierwszych trzech miejsc z poszczególnych przedmiotów
(łączenie 12 osób) otrzymają indeksy Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego na wybrany kierunek.
Impreza odbędzie się w piątek i sobotę (18 i 19 maja) w godz.
10.00-17.00 na kampusie SGGW przy ul. Nowoursynowskiej 166.

Festiwal
Wynalazcy”

Nauki

„Młodzi

W dniu 25 maja 2018 r. w godzinach 10.00 – 14.00 w LXIII LO
im. Lajosa Kossutha przy ulicy Hirszfelda 11 odbędzie się
Festiwal Nauki „Młodzi Wynalazcy”. Atrakcje zapewnią koła
naukowe uczelni warszawskich. Studenci przedstawią młodzieży
efekty swoich działań, co zachęci licealistów oraz uczniów
klas siódmych i gimnazjalnych do rozwijania uzdolnień i pasji
w różnych dziedzinach.

Uczniowie wezmą udział w pokazach, doświadczeniach,
warsztatach, wykładach z różnych dziedzin nauki, m.in. z
chemii, fizyki, matematyki, biologii, informatyki, historii,
psychologii, dietetyki. Będą mieli okazję uczestniczyć m.in. w
widowiskowych eksperymentach chemicznych prowadzonych przez
wykładowcę Uniwersytetu Warszawskiego, budować modele robotów,
izolować DNA, zobaczyć, jak można połączyć matematykę z
grafiką, wysłuchać wykładu dr Lecha Nowickiego pracownika
Centrum Nauki Kopernik.

Ursynowskie kwiaty
Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy serdecznie zaprasza
Mieszkańców w dniu 12 maja br. (sobota) w godz. 10.00 – 14.00
na festyn ekologiczny pn. „Ursynowskie kwiaty”, który odbędzie
się już po raz szósty.
W związku z budową Domu Kultury w sąsiedztwie siedziby
(gdzie co roku odbywała się impreza) w roku bieżącym
ona miała miejsce na terenie zieleni „Polanka Raabego”
przyległym parkingiem, w sąsiedztwie SP 340 przy
Lokajskiego 3.

Urzędu
będzie
wraz z
ulicy

Mieszkańcy, którzy przyniosą: zużyty sprzęt elektroniczny i
elektryczny, baterie, makulaturę, opakowania szklane i
plastikowe oraz przedmioty metalowe – otrzymają piękne
pelargonie. Uczestnicy festynu będą mogli zrobić zakupy na
stoiskach ogrodniczych, skorzystać z bezpłatnych porad, a
także obejrzeć pokazy dotyczące wykorzystania surowców
wtórnych. Dla dzieci – poza pneumatycznymi zamkami, które
zawsze cieszą się ogromną popularnością – zorganizowane
zostaną warsztaty pn. „Mały ekolog”.
źródło: urząd dzielnicy Ursynów

#AktywnieNadWisłą,
otwieramy sezon letni

czyli

Majówka to już tradycyjnie czas uruchamiania żeglugi w
Warszawie. Z jakiego pokładu będzie można spoglądać na miasto
w tym sezonie oraz jak aktywnie spędzić czas na lądzie, będzie
można sprawdzić podczas Otwarcia Sezonu Letniego nad Wisłą w
sobotę, 5 maja.
– Podczas tegorocznego sezonu chcemy zachęcić warszawiaków by
aktywnie korzystali z uroków królowej polskich rzek. Atrakcji
nie brakuje zarówno na samej rzece, jak i na jej brzegach.
Bogata oferta żeglugowa przygotowana m.in. przez organizacje
pozarządowe, ale także nowe pawilony przycumowane do nabrzeży,
to tylko część letnich propozycji dla mieszkańców – mówi
Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy.

– Nad Wisłą każdy znajdzie coś dla siebie. Są tu zarówno
miejsca do leniwego wypoczynku, jak i aktywnego uprawiania
sportu. Do tych ostatnich z pewnością należy zaliczyć chętnie
odwiedzaną Strefę Rekreacji Dzielnicy Wisła z boiskami do gry
w siatkówkę i piłkę ręczną. Ta na Poniatówkę wróci już na
początku czerwca. Nie zabraknie też cyklicznych imprez
biegowych i sportowo-rekreacyjnych – dodaje Paweł Lech, radny
i przewodniczący Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki Rady
m.st. Warszawy
Ruszają Warszawskie Linie Turystyczne
Wodne atrakcje Warszawskich Linii Turystycznych od lat
niezmiennie kojarzą się z letnim krajobrazem Wisły. W tym roku
czekają nas jednak zmiany.
– Zainteresowanie mieszkańców naszymi przeprawami z roku na
rok rośnie, dlatego też od tego sezonu połączenia będą
obsługiwać większe jednostki. Na ich pokład będzie mogło wejść
jednorazowo dwadzieścia jeden osób, a na promy kursujące z

Podzamcza do ZOO nawet czterdzieści. To prawie dwa razy więcej
niż dotychczas. Dodatkowo wszystkie jednostki będą zadaszone –
mówi Wiesław Witek, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w
Warszawie.
Od 1 maja do 16 września bezpłatne promy pod banderą
Warszawskich Linii Turystycznych pływać będą na czterech
trasach:
Cypel Czerniakowski – Saska Kępa (21 osób + 21 rowerów)
Most Poniatowskiego – Stadion Narodowy/plaża
Poniatówka(21 os. + 21 rowerów)
Podzamcze – ZOO/plaża Rusałka (40 osób + 40 rowerów)
Ww. wymienione promy będą wykonywać 30 kursów w weekendy i 14
w dni robocze;
Nowodwory – Łomianki (21 osób + 21 rowerów)
Prom wykonywać będzie 30 kursów w weekendy i 7 w dni robocze.
Powrócą również rejsy do Serocka. Statek w maju i czerwcu
będzie pływał w soboty, niedziele i święta (dodatkowo 2, 4
maja oraz 1 czerwca) w lipcu i sierpniu w piątki, soboty i
niedziele (dodatkowo 15 sierpnia), a we wrześniu w soboty i
niedziele. Uczestnicy rejsu wyruszą o godz. 9.00 z bulwaru
Jana Karskiego (Podzamcze) by około 12.30 dopłynąć do Serocka.
Po dwugodzinnej przerwie, około godz. 14.30, statek wyruszy w
drogę powrotną i około godz. 18.00 ponownie znajdzie się w
Warszawie. W rejsie może wziąć udział nawet 120 osób. Dla
wygody pasażerów na statku znajdować się będą miękkie
siedziska, rolety przeciwsłoneczne, urządzenia chłodzące,
kocyki/pledy przydatne na chłodniejsze wieczory oraz kącik
zabaw dla dzieci.
Bilet normalny na rejs kosztuje 36 zł, a ulgowy 18 zł.
Bezpłatnie w wycieczce mogą wziąć udział osoby, które
ukończyły 70 rok życia oraz dzieci do ukończenia 7 lat. Bilety
można kupić w Punkcie Obsługi Pasażerów „Dw. Wileński” oraz

on-line na stronie: www.bilety24.pl.
Nowe atrakcje na bulwarach
Zarówno statek płynący do Serocka, jak i prom kursujący na
Podzamcze cumować będą przy nowych wielofunkcyjnych
pływających pawilonach. Wzdłuż całych bulwarów w sumie
zakotwiczone będą cztery takie jednostki.
– Warto pamiętać, że te barki, czy też bardziej pawilony, przy
bulwarze będą tylko w części nowymi lokalami gastronomicznymi.
To przede wszystkim przystanki żeglugowe, dzięki którym
dostępność komunikacji rzecznej mocno się poprawi – wyjaśnia
Marek Piwowarski, dyrektor Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.
W pływających pawilonach oprócz pomostów cumowniczych znajdą
się też bary i restauracje oraz ogólnodostępne toalety.
Dodatkową atrakcją barek będą tarasy widokowe.
– Środowiska wodniackie zyskają w tym sezonie jeszcze jedno
udogodnienie. Już wkrótce planujemy ponowne uruchomienie
wyremontowanej pochylni w Porcie Czerniakowskim – dodaje
dyrektor Piwowarski.
Otwarcie Sezonu Letniego
O tym jak aktywnie spędzić czas na Wiśle, a także nad Wisłą
będzie można się przekonać podczas Otwarcia Sezonu Letniego. W
sobotę, 5 maja, wydarzenie połączy dwa brzegi – równolegle
odbywać się będzie na plaży Rusałka, obok zoo oraz na
przeciwległym bulwarze Jana Karskiego. Wszystko pod hasłem
#Aktywnie nad Wisłą.
– Chcemy dać warszawiakom możliwość przetestowania naszej
wiślanej oferty – zachęca Robert Zydel, dyrektor Biura
Marketingu Miasta Urzędu m.st. Warszawy i dodaje – Tego dnia
pokażemy to, co nad Wisłą najlepsze. Warto jednak zaznaczyć,
że nie wszystko wprost związane będzie z wodą. Nad rzeką można
przecież także jeździć na rolkach czy ćwiczyć jogę przy

zachodzie słońca. Wisła daje możliwości, które chcemy, by
odkryli sami warszawiacy. My im to jedynie ułatwimy.
Wydarzenie potrwa od godz. 11.00 do 22.00. W tym czasie
warszawiacy będą mogli zarówno wziąć udział w jednym z
relaksujących rejsów – tradycyjnymi łodziami, żaglówkami,
katamaranem, nauczyć się podstaw pływania pychówką – jak i
poszukać mocniejszych wrażeń podczas zabawy m.in. na
skimboardzie. Nie zabraknie także innych aktywności
sportowych. Będą m.in. rowery, kajaki, nartorolki, badminton
czy frisbee. Zachętą do sprawdzenia swoich sił w tak różnych
dyscyplinach będzie tzw. wielobój wiślany. Wszyscy, którzy
zdecydują się wziąć w nim udział będą mogli zbierać punkty i
wymienić je na nagrody – wiślane upominki.
Odbędą się również zajęcia i warsztaty plastyczne dla
najmłodszych. Z myślą o dzieciach przygotowano również zajęcia
edukacyjne, inaugurujące Wiślaną Super Budę 2.
Wydarzenie, o godz. 20.30, zwieńczy koncert żeńskiego poprockowego zespołu smyczkowego Red Heels na dachu nowej Barki
Warszawskiej (bulwar Jana Karskiego).
Między brzegami uczestników przewozić będą promy oraz łodzie.
Niektóre atrakcje na wodzie wymagają wcześniejszej rezerwacji
miejsc. Większość tych aktywności realizowana jest we
współpracy z organizacjami pozarządowymi, których oferty
żeglugowe Miasto Warszawa wspiera m.in. poprzez dotacje.

Nabór projektów do III edycji
Programu „Razem bezpieczniej”
Rozpoczął się nabór projektów do dofinansowania w 2018 r. w
ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych
zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata
2018-2020″. Na finansowanie zadań programu zaplanowano 6 mln
zł. w skali kraju, a środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu
państwa. Projekty można przesyłać do Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego do 18 maja br.
Zgodnie z założeniami programu o dofinansowanie projektów mogą
ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego i organizacje
pozarządowe, w ramach czterech celów szczegółowych:
–
bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym
uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa,
–

bezpieczne przejścia dla pieszych,

–
przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona
dzieci i młodzieży,
–

edukacja dla bezpieczeństwa.

W obecnej edycji programu zostały określone tematy wiodące, w
tym:
bezpieczeństwo rowerzystów,
bezpieczeństwo pieszych w ruchu drogowym,
przeciwdziałanie agresji, mowie nienawiści
przestępstwom z nienawiści

i

Ponadto w każdym celu szczegółowym jest przeznaczona pula
środków finansowych dla projektów na cel dodatkowy, oraz na
tzw. mikroprojekty (projekt lokalny o zasięgu „mikro”, czyli
dla społeczności do 10 tys. odbiorców).

W wyniku wstępnego postępowania kwalifikacyjnego w Mazowieckim
Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie (MUW), spośród nadesłanych
projektów zostanie wybranych 26 najwyżej ocenionych, według
kryteriów określonych przez Międzyresortowy Zespół do spraw
Programu
powołany
przez
Prezesa
Rady
Ministrów.
Zarekomendowane projekty zostaną przekazane Ministrowi Spraw
Wewnętrznych i Administracji do drugiego etapu postępowania
kwalifikacyjnego (do 30 maja 2018 r.).
Propozycje projektów należy przesyłać do 18 maja 2018 r.
(decyduje data wpływu do kancelarii urzędu – wyłącznie do
siedziby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie), na
adres: pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa. Dokumentację projektu
(wniosek, załączniki i płyta CD/DVD), przygotowaną zgodnie z
instrukcją do wypełnienia formularza wniosku o dofinansowanie,
należy przesłać w kopercie z dopiskiem: Program „Razem
bezpieczniej”.
Nowa edycja programu będzie, tak jak do tej pory, promowała
działania na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych.
Wspierane będą projekty na rzecz przeciwdziałania patologiom
społecznym.
Realizowane
będą
działania
bezpieczeństwa w miejscach publicznych.

dotyczące

Wojewoda Mazowiecki skierował pismo, w którym zachęca
samorządy do składania projektów o dofinansowanie w ramach
programu.
„Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań
Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 –
2020″, jest kontynuacją programu „Razem bezpieczniej”
realizowanego w latach 2007-2015 oraz 2016 i 2017. Głównym
jego celem jest wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa
społeczności
lokalnych.
Program
ma
charakter
interdyscyplinarny i opiera się na współpracy z organami
administracji rządowej, samorządowej i organizacjami
pozarządowymi.

Dodatkowe informacje o naborze projektów w ramach tegorocznej
edycji programu dostępne są na stronie internetowej
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – www.mazowieckie.pl,
w banerze „Razem bezpieczniej” lub pod linkiem:
https://mazowieckie.pl/pl/urzad/aktualne-projekty/razem-bezpie
czniej/119,Razem-Bezpieczniej.html
Zespół Prasowy Wojewody Mazowieckiego

Wasza
Warszawa.
wolności 1918–2018

Stolica

Program obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości obejmuje kilkaset wydarzeń, które w ciągu 2018
roku rozgrywać się będą na terenie całego miasta i odwoływać,
możliwie jak najczęściej, do lokalnej historii odzyskiwania
niepodległości.
Setną rocznicę niepodległości miasto stołeczne obchodzi pod
hasłem Stolica wolności 1918–2018 zilustrowanym logotypem
Wasza Warszawa. Sto lat temu Warszawa odzyskała status stolicy
państwa polskiego. Wtedy też Polacy przyjęli swobody
demokratyczne i nowoczesne rozwiązania społeczne – powszechne
ubezpieczenia, wolność prasy i zgromadzeń. Dzięki temu w
stolicy rozkwita kultura i nauka, rodzi się nowoczesna
metropolia. Wolna, otwarta, tolerancyjna Warszawa to miasto
należące do mieszkańców, dlatego ideą obchodów jest włączenie
wszystkich warszawiaków w uroczystości rocznicowe i
zaproszenie ich do wspólnego świętowania wolności.
– Odzyskanie niepodległości było jednym z najważniejszych
czynników rozwojowych Warszawy w XX wieku – mówi Hanna
Gronkiewicz-Waltz, prezydent stolicy. – Odzyskawszy

stołeczność Warszawa stała się prawdziwym centrum Polski,
najważniejszym ośrodkiem gospodarczym, naukowym, kulturalnym.
Po 1918 roku stała się europejską metropolią z kwitnącą
kulturą, nauką, nowoczesnymi rozwiązaniami urbanistycznymi i
architektonicznymi. Te osiągnięcia chcemy naszymi obchodami
przypomnieć – podkreśla prezydent.
Warszawa przygotowała wiele projektów, które upamiętnią
rocznicę. Będą to imprezy ogólnomiejskie i dzielnicowe, na
dziś jest to 420 wydarzeń, ale nie jest to liczba ostateczna.

Z wydarzeń ogólnomiejskich przedstawiamy wybrane:
Dyktando warszawskie
W tę niedzielę, 22 kwietnia, odbędzie się druga edycja
warszawskiego konkursu na Mistrza Ortografii Polskiej,
promującego kulturę języka polskiego. W tym roku tekst
dyktanda przygotowany przez prof. Jerzego Bralczyka i prof.
Andrzeja Markowskiego napisany zostanie pod kątem 100-lecia

odzyskania niepodległości Polski oraz 100-lecia uzyskania praw
wyborczych kobiet w Polsce, promując tym samym idee rocznic.
Lista jest już zamknięta, zgłosiło się 300 osób, które napiszą
dyktando. Oczekiwanie na wyniki umili również występ Mariana
Opani. Wydarzenie poprowadzi Beata Tadla.
Dyktando Warszawskie transmitowane będzie również on-line dla
wszystkich, którzy chcieliby nieformalnie do niego dołączyć i
zmierzyć się z tekstem konkursowym.
Konkurs kompozytorski „Warszawski polonez dla Niepoległej”
Konkurs Orkiestry Sinfonia Varsovia został ogłoszony w zeszłym
roku (22 września 2017r). Wpłynęło ponad 100 prac.
Zadaniem konkursowym było napisanie uroczystego „Warszawskiego
poloneza dla Niepodległej”, który będzie nawiązywał
do najlepszych tradycji tego gatunku, zachowując jednocześnie
walory użytkowe, pozwalające na zatańczenie go. Oceniać prace
będzie komisja pod przewodnictwem prof. Krzysztofa
Pendereckiego, w składzie Agata Zubel, Grażyna PstrokońskaNawratil, Paweł Mykietyn, Paweł Szymański, dyrygent Tadeusz
Strugała oraz Janusz Marynowski, dyrektor Orkiestry Sinfonia
Varsovia.
Zwycięzca otrzyma nagrodę, ufundowaną przez m.st. Warszawa, w
wysokości 50 000 zł., za zajęcie drugiego miejsca autor
otrzyma 30 000 zł, a za trzecie – 20 000 zł. Ponadto wszystkie
trzy kompozycje zostaną nagrane na płytę przez Orkiestrę
Sinfonia Varsovia i premierowo wykonane jesienią 2018 r.
Wyniki konkursu ogłoszone zostaną 4 czerwca 2018 r., w
rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów w Polsce.
Warszawski Korowód Poloneza
Wydarzenie nawiązuje do konkursu kompozytorskiego „Warszawski
polonez dla Niepodległej” ogłoszonego przez Orkiestrę Sinfonia
Varsovia.

29 września 2018 r. o godz. 14.00 ulicami Warszawy ruszy
korowód, który przejdzie trasą: Senatorska – Krakowskie
Przedmieście – Karaszewicza-Tokarzewskiego – pl. Piłsudskiego
– Focha – Moliera – pl. Teatralny. Korowód zakończy się
odtańczeniem poloneza do zwycięskiego utworu. Wcześniej, o
godz. 13.30 na pl. Teatralnym uczestnicy pod okiem
instruktorów z Ludowego Zespołu Artystycznego ‚Promni’ będą
mogli nauczyć się podstawowego kroku naszego narodowego tańca.
Warszawianka roku i stulecia
Plebiscyt ma na celu wyłonienie laureatki tytułu „Warszawianka
roku”, która swoją pracą zawodową lub społeczną w szczególny
sposób przyczynia się do rozwoju Warszawy, jako miasta
otwartego i tolerancyjnego. Plebiscyt związany jest z promocją
setnej rocznicy wprowadzenia praw wyborczych kobiet w Polsce,
obchodzonej w tym roku wraz ze stuleciem odzyskania
niepodległości, dlatego w 2018 r. zostanie również wyłoniona
„Warszawianka stulecia”.
Kryteriami wyboru laureatek plebiscytu będą działalność na
rzecz Warszawy i jej promocja, upowszechnianie otwartości,
tolerancji, równouprawnienia, wartości demokratycznych. Będą
brane pod uwagę wybitne osiągnięcia w ich dziedzinie na skalę
ponadwarszawską, działalność na rzecz kobiet, społeczeństwa
obywatelskiego lub społeczności lokalnej w Warszawie.
Plebiscyt zostanie zrealizowany przy udziale Rzecznika Praw
Obywatelskich oraz znanych osobistości ze świata kultury,
mediów i organizacji pozarządowych. „Warszawianka roku” i
„Warszawianka stulecia” zostaną wyłonione w drodze głosowania
(internetowego oraz papierowego), a uhonorowane podczas
uroczystej gali. Plebiscyt na „Warszawiankę roku” będzie
wydarzeniem cyklicznym. Start plebiscytu 21 maja.
Multimedialny Park Fontann
Jak co roku, od maja do września, w każdy piątek i sobotę oraz
w majówkę na Podzamczu odbywać się będą 30-minutowe pokazy

multimedialne
„woda-światło-dźwięk”
z
wykorzystaniem
reflektorów LED i laserów. W każdym sezonie na wodnych
ekranach Multimedialnego Parku Fontann prezentowany jest nowy
pokaz w formie animowanej opowieści. Tym razem 3-minutowy film
w formie grafik będzie mówił o wybranych wydarzeniach z okresu
100 lat niepodległości. Skwer 1 Dywizji Pancernej WP, piątki
– soboty, od 1 maja do 29 września.
100 WYDARZEŃ PLENEROWYCH
Szczególnie polecamy:
„Przestrzeń wolności”, pl. Zamkowy – Krakowskie Przedmieście
(13 października)
Piknik historyczny, pl. Zamkowy (10 listopada) – stoisko
Warszawy, warsztat robienia kotylionów, rozdawanie kotylionów,
pokazy grup rekonstrukcyjnych, żywe lekcje historii.

69 WYDARZEŃ EDUKACYJNYCH
Architektura 20-lecia w Warszawie (1918–1939). Mapa zabytków
Niepodległej
We wrześniu powstanie Mapa Zabytków Niepodległej, na której
znajdą się ikony architektury związane z okresem odzyskania
niepodległości. Zgodnie z wytyczonymi na mapie trasami zostaną
przygotowane spacery dla mieszkańców z przewodnikiem po
wybranych obiektach architektury 20-lecia międzywojennego w
Warszawie.
Mapa stworzona będzie we wrześniu, natomiast
spacery rozpoczną się 29 września i potrwają do 6 październik
2018 roku.
Szkoła niepodległa
Projekt skierowany jest do społeczności warszawskiej, w
szczególności do warszawskich uczniów i nauczycieli.

Przedsięwzięcie to składa się z kilku kluczowych działań,
obejmujących: 1. Cykl wykładów, seminariów i debat
skierowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a także
różne formy doskonalenia, skierowane do nauczycieli historii,
wiedzy o społeczeństwie i języka polskiego. 2. Zajęcia dla
uczniów warszawskich szkół oraz seminarium metodyczne dla
nauczycieli z wykorzystaniem książki dla dzieci wydanej przez
Dom Spotkań z Historią, warsztaty dla nauczycieli. 3. Cykl
pokazów filmowych i spektakli teatralnych dla uczniów
i nauczycieli. 4. Cykl zajęć terenowych „Ścieżki i drogi do
niepodległości w Warszawie”. 5. Cykl spotkań z warszawskimi
nauczycielami pod hasłem „Niepodległa szkoła, wolny
nauczyciel”.
Jednym z elementów projektu jest realizacja działań
edukacyjnych pod hasłem: „Demokracja zaczyna się w szkole”, w
ramach których zaplanowano: 1. Organizację w szkołach i
miejskich instytucjach debat i innych wydarzeń nt.
współczesnego oblicza patriotyzmu, roli demokracji w szkole, w
wymiarze lokalnym i globalnym. 2. Organizację wykładów i
prelekcji o demokracji, patriotyzmie, współczesnych postawach
obywatelskich i in. 3. Tworzenie i wykorzystanie artystycznych
i literackich form przekazu (np. muzyka, film, fotografia,
sztuki wizualne, opowiadania, komiksy). 4. Opracowanie
atrakcyjnych i nowatorskich scenariuszy zajęć i materiałów
dydaktycznych wspierających szkoły w pracy z uczniami.
Tematyka scenariuszy będzie dotyczyła 100-lecia odzyskania
niepodległości w tym kwestii współczesnego patriotyzmu i
demokracji. 5. Opracowanie pakietu edukacyjnego poruszającego
tematykę Holokaustu i zagłady warszawskich Żydów.
Miejsce
realizacji projektu: Warszawskie Centrum Innowacji EdukacyjnoSpołecznych i Szkoleń, Dom Spotkań z Historią, Stołeczne
Centrum Edukacji Kulturalnej. Termin realizacji projektu:
styczeń – grudzień 2018
„Warszawskie vademecum niepodległości”
Broszura

przygotowana

przez

DSH

autorstwa

Jerzego

S.

Majewskiego, Jarosława Zielińskiego i Ośrodka KARTA, która w
przystępnej formie przedstawi historię stolicy u progu
niepodległości oraz historię Polski w pierwszych latach
formowania II RP. „Warszawskie vademecum” składa się z trzech
części. Pierwsza z nich to kalendarium, w którym zebrano
najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne odradzającej
się Polski. Druga – „Abecadło warszawskie” – prezentuje wybór
haseł i terminów związanych z niepodległością. W trzeciej
części znalazło się 11 piosenek na stulecie niepodległości
(„Śpiewnik na stulecie”). Termin realizacji: kwiecień.

213 WYDARZEŃ KULTURALNYCH
Wystawa „Warszawa niepodległa”
Fotograficzna opowieść o Warszawie w 20-leciu międzywojennym i
jej dynamicznym rozwoju. Wystawa ukaże życie codzienne stolicy
i jej mieszkańców oraz przemiany przestrzenne, społeczne i
obyczajowe. Przedstawione zostaną różne sposoby pokazywania
miasta – fotografia prasowa, a także artystyczna,
dokumentalna, uliczna i amatorska, z rodzinnych archiwów.
Zdjęciom towarzyszyć będą fragmenty relacji i komentarze
specjalistów.
Część galeryjna w DSH oraz plenerowa na Krakowskim
Przedmieściu. Termin realizacji: wrzesień 2018 r.

Wystawa „Odzyskana stołeczność. Warszawa 1915–1918″ w Muzeum
Warszawy
Wystawa ma na celu pokazanie miasta w przełomowym okresie
dokonywania się wielkich przemian społeczno-politycznych,
przede wszystkim zmian formalno-administracyjnych, dzięki
którym Warszawa odzyskała swoją stołeczność oraz uzyskała nową
przestrzeń, niezbędną do dalszego rozwoju.

Zaprezentowane zostaną rzadko udostępniane i oryginalne
materiały z epoki – dokumenty, dzieła sztuki, galanterii
patriotycznej, fotografie, pocztówki, mapy – całe spektrum
różnorodnych artefaktów, pochodzących ze zbiorów Muzeum
Warszawy. Poprzez bogaty materiał ikonograficzny, m.in.
kolekcję zdjęć niemieckich z lat 1915–1918, plany i archiwalia
oraz pamiątki historyczne, zostaną pokazane: zniszczenie
infrastruktury komunalnej i przemysłowej, wkroczenie
okupacyjnych wojsk niemieckich i zasady funkcjonowania miasta
pod nowymi rządami, aktywność polskich organizacji społecznych
i samorządowych, m.in.: Straży Obywatelskiej, Zarządu Miasta,
Sądów Pokoju, a także życie gospodarcze i kulturalne oraz
najważniejsze wydarzenia polityczne mające miejsce w stolicy.
Poprzez zmiany w sytuacji politycznej, Warszawa w okresie I
wojny światowej stała się centrum obozu niepodległościowego, a
zniesienie ograniczeń pozwoliło na otwarcie polskich
instytucji naukowych i kulturalnych, organizacje manifestacji
patriotycznych, w tym wielkiego pochodu narodowego w 125.
rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, obchody ważnych
wydarzeń historycznych oraz zastąpienie polskimi rosyjskich
nazw ulic i placów stolicy. Wystawa zaplanowana jest na
sierpień 2018 r.
38 WYDARZEŃ SPORTOWYCH
Jak co roku odbędzie się w Warszewie tradia biegowa – Bieg
Konstytucji 3 Maja, Bieg Powstania Warszawskiego i Bieg
Niepodległości 11 listopada o godz. 11.11.
To jeden z największych biegów ulicznych w Warszawie, w którym
bierze udział ok. 18 tysięcy uczestników. Stołeczne Centrum
Sportu Aktywna Warszawa organizuje ten bieg, aby na sportowo
uczcić wydarzenia związane z odzyskaniem przez Polskę
niepodległości.
Zawodnicy mają do pokonania 10 km, ustawiają się na starcie w
dwóch kolumnach – koszulce białej i czerwonej, tworząc

najdłuższą flagę Polski. Bieg Niepodległości wraz z Biegiem
Konstytucji 3 Maja oraz Biegiem Powstania Warszawskiego tworzy
triadę biegową, której hasło przewodnie brzmi „Zabiegaj o
pamięć”. Terminy: 3 maja, 28 lipca oraz 11 listopada 2018 r.
„WARSZAWSKA KSIĘGA WOLNOŚCI 1918-2018-2118″
Inaugurując obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości chcemy rozpocząć akcje zbierania podpisów pod
przesłaniem dla przyszłych pokoleń na następne 100 lat. Mamy
nadzieję, że kolejne stulecie niepodległości będzie okazją do
dumy z naszych osiągnięć i będzie obchodzone równie uroczyście
co w 2018 roku.
Zawierająca podpisy „Warszawska księga wolności” zostanie
umieszczona w kapsule czasu i zakopana 13 października 2018
roku w przestrzeni publicznej Warszawy. Pierwsze podpisy pod
przesłaniem złożyły Prezydent Warszawy oraz Przewodnicząca
Rady Miasta.
Cały program obchodów: www.stolicawolnosci.pl

Najlepsza architektura Europy
Już wkrótce warszawiacy będą mogli obejrzeć wystawę „Najlepsza
architektura Europy 2017 r.” To 40 realizacji, które znalazły
się w finale Nagrody Unii Europejskiej w dziedzinie
architektury współczesnej im. Miesa van der Rohe. Wystawa
zostanie otwarta w pawilonie SARP (ul. Foksal 2) 21 kwietnia.
– Dlaczego organizujemy tę wystawę? Bo promujemy jakość, która
dla nas jest najważniejsza. Czym jest jakość w architekturze?
Wszystkim. Od niej zależy trwałość, wygląd, funkcjonalność. Od
jakości architektury zależy czy będzie dobrze się starzeć, czy

pasuje w danym miejscu, a z czasem jeszcze lepiej wpasuje się
w otoczenie i krajobraz. Najlepsze kreacje architektoniczne
potrafią też podważyć kontekst już istniejący, by stworzyć
całkiem nowy punkt odniesienia w przestrzeni, inspirować do
zmiany – mówi Marlena Happach, dyrektor miejskiego Biura
Architektury i Planowania Przestrzennego.
Wernisaż wystawy odbędzie się w czwartek, 19 kwietnia, o godz.
18.00 w pawilonie SARP (ul. Foksal 2). Ekspozycja zostanie
otwarta dla publiczności w najbliższą sobotę, 21 kwietnia i
potrwa do 19 maja.
Jakość architektury powstającej w Warszawie, ale też w całej
Polsce podnosi się, a najlepsze realizacje są już dostrzegane
za granicą. W 2015 r. Nagrodę Miesa van der Rohe zdobyli
Alberto Veiga & Fabrizio Barozzi za gmach Filharmonii w
Szczecinie. W 2017 r. Muzeum Katyńskie w warszawskiej Cytadeli
znalazło się wśród pięciu finalistów. Wcześniej ta realizacja
pracowni BBGK Architekci zdobyła Nagrodę Architektoniczną
Prezydenta m.st. Warszawy w kategorii najlepszy budynek
użyteczności publicznej.
– Przy okazji tej wystawy warto wspomnieć o Nagrodzie
Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy. Nie zauważamy
jedynie inwestycji z dużym budżetem, ale także te z mniejszym.
Interesuje nas też przestrzeń publiczna, ta pomiędzy budynkami
lub np. przylegająca do Wisły. Zwracamy uwagę na różne
wydarzenia, książki i wystawy związane z architekturą. I
czujemy dumę, kiedy to, co my uznajemy za wybitną kreację
architektoniczną, a taką jest Muzeum Katyńskie, zostaje też
zauważone przez jury Nagrody Unii Europejskiej w dziedzinie
architektury współczesnej im. Miesa van der Rohe – mówi
Marlena Happach, dyrektor miejskiego Biura Architektury i
Planowania Przestrzennego.
Nagrodę finansuje Komisja Europejska oraz fundacja promująca
dorobek Ludwiga Miesa van der Rohe (1886-1969) – jednego z
twórców nowoczesnej architektury i stylu nazywanego

międzynarodowym. To on zasłynął powiedzeniem: „mniej znaczy
więcej”. Prosta i ponadczasowa forma, elewacje i wnętrza łatwe
w utrzymaniu, wolny plan, wielofunkcyjna i elastyczna
przestrzeń dająca się łatwo aranżować według zmieniających się
potrzeb, wygoda, stosowanie nowoczesnych rozwiązań i
technologii, które usprawniają budowę, zapewnią dopływ
naturalnego światła i kontakt z przyrodą – te postulaty nigdy
się nie zestarzeją.
W 2017 r. o nagrodę starali się twórcy 355 różnych realizacji,
z 36 krajów i 260 miast i innych lokalizacji. Spośród 40
realizacji uznanych za najlepsze, 24 powstały w centrach miast
(60 proc.), dziewięć w otoczeniu naturalnym (23 proc.), a
siedem na peryferiach (17 proc.). Autorami aż jednej czwartej
budynków uznanych za najlepsze w Europie są architekci z
młodszego pokolenia do lat 40 oraz pracownie działające na
rynku zaledwie kilka lat.
Warsztaty architektoniczne dla dzieci
Wystawie towarzyszyć będą również atrakcje dla najmłodszych. W
sobotę, 21 kwietnia, w godz. 11.00–14.00 odbędą się warsztaty
dla dzieci, podczas których wcielą się w architektów i poznają
narzędzia niezbędne w tej pracy: szkice, plany, przekroje,
makiety. Pod okiem opiekunów najmłodsi sprawdzą swoje
umiejętności podczas pracy indywidualnej, a także w grupach.
Warsztaty dedykowane są dzieciom w wieku 6-10 lat. Zgłoszenia
prosimy
przesyłać
na
adres:
nagrodaarchitektoniczna@um.warszawa.pl.
Szczegółowe
informacje, w tym program warsztatów, znajdują się tutaj.

