KURIER WOLSKI
Miesięcznik Informacyjny Dzielnicy – ISSN 1640-7636 – Nr 189/490
16 grudnia 2021 – wola.um.warszawa.pl

Wolskie sposoby na Święta
Czy to nie za wcześnie? Pytamy ze zdziwieniem za każdym razem, kiedy
świąteczne motywy pojawiają się w sklepach i reklamach już na początku
listopada. Dla jednych jest to sygnał nadejścia świątecznej atmosfery,
innym zaczyna spędzać sen z powiek myśl, czy zdążą ze wszystkim,
a jeszcze innym wracają wspomnienia. Jedno jest jednak pewne, w Święta
nie oszczędzamy. Ani siebie, ani pieniędzy.
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W tym roku na Woli za prawdziwy początek sezonu świątecznego możemy uznać
pierwszy weekend grudnia. To właśnie wtedy na miejskich placykach swoje stanowiska
handlowe otworzyli pierwsi sprzedawcy choinek. I tak przy „Lityńskim”, czyli nowym
muralu na rogu Towarowej i al. „Solidarności”, za 2,5-metrowy cięty świerk srebrzysty
zapłacimy 150 złotych. Podobne ceny znajdziemy u zbiegu tak zwanej starej Wolskiej
z Karolkową. To, że Polacy nie oszczędzają na Świętach, znajduje swoje potwierdzenie
w badaniach. Według Deloitte w tym roku wydamy 11 procent więcej niż rok temu, bo
aż 2129 złotych. Ta kwota obejmuje prezenty, żywność, organizację spotkań i dojazdy.
Z tych samych badań możemy się dowiedzieć jak ważne jest to, co jemy na Święta. Choć
firmy wydają miliony na promocję zakupów online, to aż 85 procent Polaków jedzenie na
Święta kupi stacjonarnie.
My zaś zachęcamy, by zrobić to w lokalnych wolskich sklepach – zaprzyjaźnieni
sprzedawcy na pewno dopilnują, by na nasze stoły trafiły tylko najświeższe i najlepsze
produkty. Przy zakupie pozostałych produktów kontakt osobisty już nie jest tak ważny
i choć elektronikę wolimy kupować przez sieć, to pozostałe prezenty w połowie kupimy
w sieci, a w połowie stacjonarnie.
Gdy już przygotujemy zapasy, mamy prezenty i zdystansujemy się od dwumiesięcznego
dopływu świątecznych reklam, pozostaje nam cieszyć się i świętować. Możemy wybrać
się na spacer, podziwiając miejskie iluminacje, posłuchać jednego ze świątecznych
koncertów lub wziąć udział w warsztatach twórczych w wolskich domach kultury
i bibliotekach czy odwiedzić obiekty sportowe ze specjalnymi ofertami. Warto zajrzeć
choćby do OSiR-u czy na lodowisko w Parku Moczydło. Albo znaleźć chwilę dla siebie i po
prostu odpocząć.
red.
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Ponad 1,8 mln zł dotacji na realizację
zadań publicznych
Wola zaplanowała w 2022 roku ponad 1,8 mln zł dotacji dla organizacji
pozarządowych, które wykorzystają je na realizację zadań publicznych.
Środki zostaną przeznaczone m.in. na programy edukacyjne, ofertę
sportową i kulturalną, wypoczynek dzieci czy przeciwdziałanie
uzależnieniom.
W tym roku dzielnica rozdysponowała między organizacje pozarządowe 1 420 650 zł
na realizację konkretnych zadań. To publiczne środki, dzięki którym mieszkańcy mają
zapewnioną ofertę kulturalną i sportową. Dzięki nim dzielnica może też dotrzeć z pomocą
do osób z różnymi trudnościami. Kwota dotacji zaplanowana na 2022 rok jest wyższa
od bieżącej i wyniesie 1 850 000 zł. Obecnie trwają konkursy mające na celu wyłonienie
organizacji, które przeprowadzą te działania. Oferty konkursowe można składać na
portalu Witkac.pl do 30 grudnia br.
WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE I ŚRODOWISKOWE
Wola ogłosiła 6 konkursów na zadania społeczne i prozdrowotne. Suma środków na
te cele wyniesie 775 tys. zł. Jeden z nich dotyczy promocji wolontariatu, a 5 skupia
się na organizacji wyjazdów wypoczynkowych (kontynuacja całorocznej pracy

Spektakle Teatru Sztuki Ciała na Skwerze Wandy Lurie były jednym z tegorocznych
projektów dotacyjnych

KURIER WOLSKI nr 189/490, 16 grudnia 2021 r. | 3

profilaktycznej), wsparciu grupowym, prowadzeniu klubu młodzieżowego,
przeprowadzeniu „Wolskiej Akademii Rodzica” i kampanii informacyjnej o uzależnieniach.
W tym roku na analogicznych 5 zadań dzielnica przeznaczyła 495 650 zł. Dofinansowano
m.in. wyjazdy dla osób z rodzin z problemami alkoholowymi, grupy wsparcia (np. dla
osób współuzależnionych, zagrożonych przemocą, dla rodziców nastolatków i ojców),
prowadzenie Klubu dla Młodzieży „Zamiast” przy ul. Nowolipie i Wolski Korowód.
EDUKACJA I KULTURA
W przyszłym roku Wola przeznaczy 250 tys. zł na dotacje z zakresu oświaty i wychowanie,
w tym: 230 tys. zł na wyjazdowe formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie
ferii letnich, a 20 tys. zł na programy edukacyjno-oświatowe. Na działania kulturalne
kwota dotacji wyniesie 350 tys. zł. W tym roku była o 50 tys. zł niższa, a organizacje
przeprowadziły za nią m.in. spacery z cyklu „Wolskie Małe Ojczyzny” i „Po Woli do woli”,
wakacyjne koncerty „Pałace Czarów”, spektakle plenerowe dla dzieci czy projekt „Łączymy
Pokolenia”, integrujący powstańców warszawskich i dzieci z Przedszkola nr 124.
SPORT I REKREACJA
Mieszkańcy mogą liczyć także na ofertę sportowo-rekreacyjną. Urząd rozpisał 4 konkursy
na kwotę 495 tys. zł. Wśród zadań znalazły się m.in. organizacja imprez sportowych
dla dzieci i młodzieży, zajęcia rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców oraz dla osób
z niepełnosprawnościami, szkolenie i współzawodnictwo. W tym roku odbyły się m.in.
turnieje sportów zespołowych i sztuk walki, obozy treningowe, gimnastyka dla seniorów
i zawody integracyjne.
red.

Wyjazd wakacyjny realizowany przez Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci
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Nowe ławki w wolskich parkach
W Parku im. Edwarda Szymańskiego zamontowano 15 Ławek
Warszawskich, a w Parku Moczydło aż 50, dzięki czemu spacerujący
mogą odpoczywać na wygodnych meblach miejskich. Inwestycje zostały
zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego.
Końcówka roku to okres, w którym oddawane są do użytku inwestycje finansowane
w ramach budżetu obywatelskiego. Ciekawych projektów jest coraz więcej. Wśród
pomysłów zgłoszonych w tym roku dwa zakładały montaż Ławek Warszawskich
w parkach. To miejski mebel, którego wzór warszawiacy wybrali w 2018 roku w ramach
dialogu konkurencyjnego. Stylowe, wygodne ławki z oparciami i podłokietnikami
zamontowano ostatnio w dwóch popularnych lokalizacjach. W Parku Moczydło
wymieniono stare siedziska na 50 Ławek Warszawskich, z kolei do Parku Szymańskiego
trafiło 15 nowych miejskich mebli. – Stan ławek był wysoce niezadowalający, przez co nie
zachęcały one do odpoczynku, co odczuwali seniorzy czy mamy z wózkami. Nowe ławki
są bardzo wygodne, co z pewnością docenią wszyscy spacerowicze – mówi Krzysztof
Strzałkowski, burmistrz Woli.
Ławki w Parku Szymańskiego zamontowano w ramach ogólnomiejskiego projektu
budżetu obywatelskiego, zgłoszonego przez Roberta Buciaka. Pomysł zyskał 24 594 głosy.
Ławki w Parku Moczydło zainstalowano w ramach dzielnicowego projektu, który otrzymał
1179 głosów. Autor pomysłu zastrzegł sobie anonimowość.
red.

W Parku Moczydło można odpocząć na 50 nowych ławkach warszawskich
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Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy,
za nami kolejny trudny, pełen niepewności, napięć i wyzwań rok. Mam jednak nadzieję,
że każdemu z Państwa choć na chwilę uda się zapomnieć o bieżących problemach
i skierować uwagę na przygotowanie i spędzenie świątecznego czasu wśród najbliższych.
Odłóżmy na te kilka dni spory i skupmy się na tym, żeby sumą drobnych gestów sprawić
sobie chwilę oddechu, a innym dać poczucie wsparcia.
Świąteczne zakupy warto zrobić, wspierając lokalnego sklepikarza, który pracuje w okolicy
naszego miejsca zamieszkania. Podobnie mogą postąpić te osoby, które nie będą same
przygotowywać świątecznych potraw, a będą zamawiać jedzenie do domu lub firmy na
miejscu, u prowadzących działalność na Woli. Jeśli znamy kogoś w takiej sytuacji – warto
zapytać, czy nie potrzebuje pomocy w zakupach albo „przy okazji” podrzucić mu jakiś
świąteczny przysmak. Na pewno bardzo to doceni.
Mam nadzieję, że wejść w ten nastrój pomogą również inicjatywy organizowane
w Warszawie. W metrze znajdziemy świąteczny pociąg, na ulicach oświetlenie i choinki
wystawiane przez instytucje, ruszyły również świąteczne jarmarki, którymi promują się
nowe, wolskie inwestycje. Mam również nadzieję, że przyszły rok przyniesie nam więcej
przewidywalności.
Korzystając z okazji, że jest to ostatni w tym roku wstęp do naszego dzielnicowego
biuletynu, chciałbym na koniec złożyć każdemu z Państwa, bez względu na dzielące
nas przez cały rok spawy, najserdeczniejsze świąteczne i noworoczne życzenia zdrowia
i wszelkiej pomyślności. Mam nadzieję, że Nowy Rok przyniesie nam wszystkim więcej
spokoju i przewidywalności.
Krzysztof Strzałkowski
Burmistrz Dzielnicy Wola
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Drodzy Mieszkańcy,
wielkimi krokami zbliżamy się do wyjątkowego dla wielu okresu – do Świąt Bożego
Narodzenia. To czas, w którym większość z nas nieco zwalnia w pracy zawodowej i więcej
czasu poświęca najbliższej rodzinie.
To już drugie święta, podczas których musimy mierzyć się z obecnością wirusa, który
okazał się niechcianym intruzem, bo dla niespodziewanego gościa, jak nakazuje tradycja,
mamy zawsze wolne miejsce przy wigilijnym stole. Wpadając w wir przygotowań,
szał zakupów zarówno tych żywnościowych, jak i upominkowych dla najbliższych,
pamiętajmy o tym, że cały czas jesteśmy w trakcie pandemii koronawirusa. Zachowujcie
bezpieczne odległości, noście maseczki, kierujcie się rozsądkiem, nie narażajcie siebie
i innych na niepotrzebne zagrożenie dla życia, bo ono jest najważniejsze.
Jeżeli będziemy przestrzegali tych podstawowych zasad reżimu sanitarnego
bezpieczeństwa i będziemy się szczepić – co jest równie ważne – to wierzę, że jesteśmy
w stanie wspólnie przejść przez ten ciężki czas, a liczba zachorowań i zgonów na
COVID-19 zacznie stopniowo maleć. Poczujemy wspólnotowe poczucie bezpieczeństwa,
które przez blisko dwa lata zostało mocno nadszarpnięte.
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, a także nadchodzącego Nowego
Roku 2022, chciałabym wszystkim mieszkańcom Woli złożyć najserdeczniejsze życzenia.
Niech ten niezwykły czas i cały przyszły rok pozwoli Państwu ufniej spojrzeć w przyszłość
i doda sił w zmaganiach z codzienną rzeczywistością. Niech będzie wolny od wszelkich
problemów, zmartwień, kłopotów, a każdy kolejny dzień niech wnosi radość, optymizm
i uśmiech. Liczę na to, że rok 2022 przyniesie nam wszystkim pomyślność, nową
energię do działania, pozwoli zrealizować plany i marzenia, ale również przyniesie to, co
najważniejsze – zdrowie.
Ewa Statkiewicz
Przewodnicząca Rady Dzielnicy Wola
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Rada Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Na spotkanie z radnymi można umówić się za pośrednictwem Wydziału
Obsługi Rady Dzielnicy i Inicjatyw Lokalnych
TEL.: 22 443 57 90
Okręg I Koło
Urszula Kęcik-Staniszewska
Wiceprzewodnicząca Rady
Koalicja Obywatelska
ukecik@radni.um.warszawa.pl
Kamil Giemza
Przewodniczący Klubu
Koalicja Obywatelska
kgiemza@radni.um.warszawa.pl
Tomasz Kruszyński
Koalicja Obywatelska
tkruszynski@radni.um.warszawa.pl
Aleksandra Prorok
Prawo i Sprawiedliwość
aprorok@radni.um.warszawa.pl
Maciej Wyrzykowski
Prawo i Sprawiedliwość
mwyrzykowski@radni.um.warszawa.pl
Okręg II Odolany, Ulrychów
Kamil Kociszewski
Radny niezrzeszony
kociszewski.kamil@gmail.com

KURIER WOLSKI nr 189/490, 16 grudnia 2021 r. | 8

Agata Pruszczyńska
Wiceprzewodnicząca Rady
Prawo i Sprawiedliwość
agata.pruszczynska@gmail.com
Ewa Statkiewicz
Przewodnicząca Rady
Koalicja Obywatelska
estatkiewicz@radni.um.warszawa.pl
Joanna Tracz-Łaptaszyńska
Koalicja Obywatelska
jtracz@radni.um.warszawa.pl
Krystian Wilk
Koalicja Obywatelska
kwilk@radni.um.warszawa.pl
Okręg III Młynów
Magdalena Huszno
Koalicja Obywatelska
mhuszno@radni.um.warszawa.pl
Karol Jankowski
Przewodniczący Klubu
Prawo i Sprawiedliwość
karoljankowski.wola@gmail.com
Adam Matusik
Koalicja Obywatelska
amatusik@radni.um.warszawa.pl
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Anna Rudziak-Tałałaj
Koalicja Obywatelska
arudziak@radni.um.warszawa.pl
Aneta Skubida
Radna niezrzeszona
askubida@radni.um.warszawa.pl
Okręg IV Muranów, Powązki
Jarosław Lewandowski
Prawo i Sprawiedliwość
j.lewandowski@radni.um.warszawa.pl
Bartłomiej Kubicki
Wiceprzewodniczący Rady
Koalicja Obywatelska
bkubicki@radni.um.warszawa.pl
Dariusz Puścian
Koalicja Obywatelska
dpuscian@radni.um.warszawa.pl
Patryk Wyczółkowski
Prawo i Sprawiedliwość
pwyczolkowski@radni.um.warszawa.pl
Blanka Zienkiewicz
Koalicja Obywatelska
bzienkiewicz@radni.um.warszawa.pl
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Okręg V Czyste, Mirów
Wojciech Bartnik
Koalicja Obywatelska
wbartnik@radni.um.warszawa.pl
Marcin Hoffman
Koalicja Obywatelska
mhoffman@radni.um.warszawa.pl
Piotr Kaliszewski
Prawo i Sprawiedliwość
kaliszewski.poczta@gmail.com
Ewa Widenka
Koalicja Obywatelska
ewidenka@radni.um.warszawa.pl
Anna Zagórna
Prawo i Sprawiedliwość
azagorna@radni.um.warszawa.pl

OKRĘGI NA WOLI
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Wielokulturowe Święta
Różnorodność nadaje naszej dzielnicy wyjątkowego charakteru. Oprócz
tradycji katolickiej spotkamy tu zwyczaje i kultury różnych wyznań,
które przynieśli ze sobą osiadający w trakcie rewolucji przemysłowej
cudzoziemcy, a współcześnie swoje miejsca znalazły na Woli kolejne nurty
religijne i filozoficzne. Zapytaliśmy ich przedstawicieli, jak spędzają czas
Świąt Bożego Narodzenia.
ZACHĘTA DO ZMIANY
28 listopada rozpoczął się w Kościele Ewangelicko-Augsburskim adwent. To dla nas czas
przygotowania się do upamiętnienia narodzin Chrystusa i zachęta do zmian, naprawiania
wielu spraw w życiu. Luteranie, tak jak wszyscy chrześcijanie tradycji zachodniej, świętują
adwent (łac. adventus – przyjście) przez cztery tygodnie przed 25 grudnia. Odprawiane
są wtedy nabożeństwa, barwą liturgiczną jest fiolet, a najczęściej śpiewaną pieśnią jest
„Córko Syjońska” do muzyki Georga Friedricha Händla z Oratorium Juda Machabeusz.
Adwentowemu oczekiwaniu towarzyszą symbole. W ewangelickich domach pojawiają się
wieńce z czterema świecami, zapalane w kolejne niedziele adwentu. Rodziny gromadzą
się przy świecach, czytają Słowo Boże i zmawiają modlitwy. Światło nawiązuje do
proroctwa Izajasza zapowiadającego Mesjasza – światłość świata. W domach popularny
jest także kalendarz adwentowy – każdego dnia przed Wigilią odkrywa się kolejny
kartonik, gdzie ukryty jest werset biblijny, zadanie i niespodzianka.
W parafiach odbywają się tradycyjne gwiazdki, można też wziąć udział w rekolekcjach
i kiermaszach, podczas których sprzedaje się często własnoręcznie wykonane wieńce,
pierniczki, kartki i ozdoby. Przez cały czas adwentu i Bożego Narodzenia nad ołtarzem lub
nad głównym wejściem kościołów zapalona jest „Gwiazda adwentowa”, którą nazwany jest
w proroctwach starotestamentowych przyszły Mesjasz Jezus Chrystus. Ta pięcioramienna
gwiazda symbolizuje Pana Jezusa Chrystusa.
Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska
Kościół Ewangelicko-Augsburski
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WZAJEMNY SZACUNEK I MIŁOŚĆ
W tradycji Kościoła prawosławnego wierni obchodzą święto Narodzenia Chrystusa
zarówno według kalendarza nowojuliańskiego (25 grudnia), jak i juliańskiego (7 stycznia)
– zgodnie z przyjętą tradycją parafii bądź Kościoła lokalnego. Przygotowania poprzedzone
są 40-dniowym postem. Obchody rozpoczynają się w wigilię, wczesnym rankiem
od nabożeństwa Królewskich godzin i św. Liturgii Bazylego Wielkiego. Następnym
spotkaniem w cerkwi, po domowej wieczerzy, jest Wielkie powieczerze (kompleta)
przechodzące w Boską Liturgię o północy. Przez kolejne dni oktawy święta Narodzenia
Pańskiego wspomina się Najświętszą Bogurodzicę, św. Józefa, króla Dawida,
ap. Jakuba brata Pańskiego i pierwszego męczennika ap. arcydiakona Stefana. W świątyni
i w czasie rodzinnych spotkań rozbrzmiewają radosne kolędy i pastorałki.
W grocie pasterzy przychodzi na świat Bóg. Jest Nowym Adamem – Mesjaszem
przemieniającym całe stworzenie. W Bożym Wcieleniu realizuje się Protoewangelia
obiecana pierwszym ludziom w raju po ich upadku. Dobra Nowina, którą przynosi Syn
Boży, uzdalnia ludzi wiary do miłości, szacunku wobec drugiego i daje realną perspektywę
życia w Chrystusie, który zbawia. Teologia kładzie akcent na pokorę i ubóstwo Króla
Chwały, który pozostając Przedwiecznym Logosem rodzi się jako człowiek, by nas na
powrót uczynić dziećmi bożymi według łaski.
Do IV wieku święto Narodzenia Jezusa i chrztu Pańskiego były obchodzone wspólnie jako
Teophania – Boże Objawienie Trójcy Świętej.
Chrystus się rodzi! Chwalcie Go!
Ks. dr prot. Piotr Kosiński
Prawosławna Parafia św. Jana Klimaka

RADOSNA CELEBRACJA ŻYCIA
Czas Świąt Bożego Narodzenia, prócz wymiaru religijnego, ma bardzo ważny wymiar
rodzinny. Warszawscy Żydzi często mają współmałżonków czy przyjaciół, którzy nie
są Żydami i obchodzą katolickie święta. Dlatego, gdy bliscy objadają się świątecznymi
smakołykami, a kina, teatry i muzea są zamknięte, Żydzi także korzystają z wolnych dni.
Spotykają się w ramach kongregacji, spędzają czas z rodziną. Ze zwykłych dni my Żydzi
potrafimy uczynić czas radosnej celebracji życia i przyjaźni, czas spotkań i wspólnych
posiłków.

Zdarza się, że katolickie święta przypadają w tym samym okresie, co święta żydowskie
W tym roku Chanuka wypadła wcześniej niż Boże Narodzenie, ale w czasie wigilii Świąt
Bożego Narodzenia Żydzi będą celebrować Szabat. Ten rok będzie zatem wyjątkowy –
Żydzi i Katolicy spędzą 24 grudnia przy rodzinnych kolacjach, choć obchodzone święta
będą różne.
Chanuka to ośmiodniowe święto Hag ha-Urim (hebr. Święto Świateł). W kalendarzu
żydowskim rozpoczyna się 25 Kislew, a kończy 2 Tewet i wypada przeważnie w grudniu.
Powstało na bazie wydarzeń opisanych w Księgach Machabejskich. Jest rodzinnym
i wesołym czasem blasku świec. Codzienne zapalamy świeczki w dziewięcioramiennym
świeczniku – chanukiji, który stawiamy w oknach, aby rozświetlał nasze domy. Towarzyszą
temu błogosławieństwa i pieśni. Na pamiątkę cudu w Świątyni Jerozolimskiej Żydzi jedzą
potrawy smażone na oleju: pączki i placki ziemniaczane. Dorośli grają w karty, a dzieci
w drejdel – świąteczny bączek.
Gmina Wyznaniowa Żydowska

POCZĄTEK NOWYCH WYZWAŃ
Karaimi są mniejszością o tureckim pochodzeniu etnicznym, wyznającą religię opartą
na mozaizmie, uznającą wyłącznie księgi Starego Testamentu. Boże Narodzenie nie jest
zatem tradycyjnym świętem wyznawców religii karaimskiej. Grudzień, jako ostatni miesiąc
we współczesnym kalendarzu, różni się jednak od pozostałych miesięcy, skłania bowiem,
podobnie jak członków innych społeczności, do zastanowienia nad upływającym czasem.
Choć karaimski rok liturgiczny nie kończy się w grudniu, tej zadumie sprzyja również
przypadający na ostatnie dni tego miesiąca post, który dla osób religijnych jest czasem
indywidualnej refleksji i skruchy. Należy jednak nadmienić, że dzisiejsza społeczność
Karaimów jest w znacznej mierze zlaicyzowana i nie odbiega tu od ludzi o podobnych
poglądach, traktując przełom roku przede wszystkim jako radość z dokonań i początek
nowych wyzwań.
Adam Dubiński
Fundacja Karaimskie Dziedzictwo
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WSPÓŁCZUCIE DLA WSZYSTKICH ISTOT
W buddyzmie nie ma żadnych elementów związanych z wiarą judeochrześcijańską.
Ale naturalnie święta chętnie obchodzimy w gronie przyjaciół i rodziny, niezależnie od
podłoża religijnego tych świąt. Gotujemy wigilijne potrawy, ozdabiamy choinki, wręczamy
sobie świąteczne prezenty, objadamy się jak wszyscy ponad miarę i cieszymy się czasem
spędzonym z bliskimi.
Zgodnie z naukami Buddy, które liczą ponad 2500 lat, wszystkie istoty mają doskonałą
naturę, nawet jeśli w tej chwili tego nie przeżywają. Ta wrodzona doskonałość oznacza, że
wszyscy możemy być pełni odwagi, radości i współczucia dla wszystkich istot; mieć dobre
serce i rozum. Celem wszystkich buddyjskich metod jest odkrycie tej doskonałości.
Marcin Barański
Buddyjski Związek Diamentowej Drogi

Tradycyjne przepisy na święta
Na świąteczną atmosferę składają się tradycyjne obrzędy, dekoracje,
ale również potrawy i desery goszczące na naszych stołach. Świąteczne
zapachy kojarzą nam się z żywą choinką i aromatami wydobywającymi
się z kuchni. W wolskich restauracjach i pracowniach cukierniczych trwa
przedświąteczny ruch, by zrealizować wszystkie zamówienia. Udało nam
się zdobyć przepisy na pyszną kaczkę i wyśmienity piernik.

Przepis na pieczoną kaczkę z sosem wiśniowym zdradził nam szef kuchni restauracji
Gruby Josek – Mariusz Wróbel. Restauracja z ulicy Elektoralnej nawiązuje do tradycji
przedwojennego lokalu z ulicy Gnojnej. W menu znajdziemy popularne dania kuchni
warszawskiej, serwowane w nowoczesnym stylu. Kaczka idealnie sprawdzi się zarówno
jako główne danie świątecznego, jak i noworocznego obiadu. Dobrym dla niej
towarzystwem wydają się kluski śląskie i czerwona kapusta.
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Kaczka pieczona w sosie wiśniowym
Składniki:
• kaczka 1,8 kg
• pomarańcza 1 szt.
• jabłko 1 szt.
• czosnek 20 g
• olej 200 ml
• sól 20 g
• majeranek 20 g
• sok pomarańczowy 0,5 l
Kaczkę należy umyć, osuszyć, oczyścić (szyja, skrzydła, kuper), dokładnie opalić.
Olej, sól, czosnek, majeranek zblendować i przygotować marynatę, którą trzeba natrzeć
kaczkę od środka. Do tego dokładamy jabłko i pół pomarańczy. Można również związać
nogi kaczki. Z drugiej połowy pomarańczy wyciskamy sok na kaczkę, jeszcze dobrze ją
solimy z zewnątrz. Zostawiamy w lodówce na 12 h.
Pieczemy na pergaminie, sukcesywnie podlewając kaczkę sokiem pomarańczowym
w temperaturze 123 stopni przez 2 godziny 18 minut.
Sos wiśniowy
Korpus upieczonej kaczki zalewamy 1 litrem rosołu, redukujemy i cedzimy przez
sitko. Do wywaru dodajemy 200 g żurawiny mrożonej, 200 g wiśni mrożonych, 100 ml
wina czerwonego wytrawnego, po 100 ml soku jabłkowego i soku porzeczkowego.
Redukujemy, blendujemy dodajemy 200 g wiśni i zagotowujemy.

Upieczoną kaczkę w sosie wiśniowym prezentuje
szef kuchni Mariusz Wróbel
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Tradycyjny piernik
Jednym z bożonarodzeniowych ciast jest piernik.
Tradycyjnie wypiekany powinien być przygotowany
kilka tygodni wcześniej. Szczególnie gdy chcemy użyć
masy do wykonania ozdób z piernikowych ciasteczek i lukru.
My dostaliśmy przepis z cukierni Zosicz, która od 1959 roku mieści się na rogu
Krochmalnej i Żelaznej, a słynie z tradycyjnych wypieków. W okresie świątecznym
najczęściej kupowane są w tej znanej – nie tylko na Woli – pracowni ciasta z makiem
i pierniki.
Dzięki uprzejmości właścicieli udostępniamy recepturę błyskawicznego piernika ze
śliwkami.
„Ubijamy: masło (150 g), cukier (300 g), jaja (6 szt.). Mieszając dodajemy miód (750 g)
rozpuszczony w mleku (300 ml), pomalutku wsypujemy mąkę (1,2 kg) uprzednio
wymieszaną z sodą (3 łyżeczki) i przyprawą piernikową (9 łyżeczek).
Na zakończenie dokładamy karmelizowany cukier, tzw. paleniak (3 łyżki) i suszone śliwki
(1,5 kg).
Całość odstawiamy w chłodne miejsce (1 godz.), a potem pieczemy w 180 st. (1–1,5 godz.)
– radzi nam pani Wiesława Zosicz.
Odwiedzając wolskie restauracje i cukiernie, możemy porównać nasze wypieki z tymi
przygotowanymi przez profesjonalistów.

Pyszne wypieki z cukierni na
Krochmalnej powstają według
tradycyjnych przepisów
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Jak zrobić świąteczną bombkę – krok
po kroku
Choinka ubrana w lampki i świąteczne ozdoby tworzy w domu
wyjątkową atmosferę. Gotowe dekoracje możemy kupić, ale satysfakcja
z własnoręcznie wykonanych ozdób jest ogromna, a ich styl nadaje
drzewku oryginalnego wyglądu.
Przepis na samodzielnie wykonywaną bombkę świąteczną przygotowała dla czytelników
wieloletnia instruktorka Wolskiego Centrum Kultury Jolanta Czerwonogrodzka, która
prowadzi Pracownię Rękodzieła Artystycznego „Pasjonata”.

1

Materiały: papier ozdobny, klej, brokat, nożyczki, pistolet z klejem na gorąco, wstążka,
dodatki dekoracyjne.

2

Z papieru wycinamy 10 kółek o średnicy 8 cm i składamy je na pół.
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3

Połówki smarujemy klejem i łączymy je ze
sobą tak, by utworzyły harmonijkę.

4

Sklejamy bombkę do środka, wklejając wstążeczkę.

5

Z papieru wycinamy paseczek, na którym można umieścić życzenia.

6

Brzegi bombki i napisu smarujemy klejem i obsypujemy brokatem.
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7

Gotowe :)
Te bombki robi się tak miło, że nie sposób poprzestać na jednej.
Po więcej zajęć DIY zapraszamy was do „Pasjonaty”, na warsztaty w ramach projektu
EKOsystem lub do nowo otwartego Miejsca Aktywności Lokalnej – Współdzielnika, który
znajduje się w Wola Parku.
Wszystkie informacje znajdziecie na www.wck-wola.pl
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Kalendarium
BIBLIOTEKA NA WOLI
17.12, godz. 18:30
Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Książki – spotkanie pasjonatów dobrej literatury i długich
dyskusji. Zapraszamy młodzież w wieku 13–19 lat. Zapisy: tel. 22 529 09 40 lub bd21@
bpwola.waw.pl. Biblioteka „Komiksowo”, al. Solidarności 90.
18.12, godz. 12.00–14.00
Świąteczne warsztaty artystyczne z Wioletą Braunsejs. Wiek uczestników: 8–12 lat. Zapisy:
tel. 22 529 09 40 lub bd21@bpwola.waw.pl. Biblioteka „Komiksowo”, al. Solidarności 90.
21.12, godz. 17:00
Przedstawienie online „Teoś i Boże Narodzenie” w wykonaniu Teatru Dobrego Serca.
Transmisja na facebookowym profilu Biblioteki Odolanka. Projekt „Na Woli czytamy do
woli” z budżetu obywatelskiego.
22.12, godz. 17:00
„Kreatywna włóczka” – nauka szydełkowania i robienia na drutach. Wykonywanie
maskotek, czapek, szalików, sweterków w różnych formach i splotach. Wiek uczestników:
9–16 lat. Zapisy: tel. 22 632 27 52. Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 13, ul. Staszica 5a.
23.12, godz. 14:00
„Ekologicznie jest ślicznie” – zajęcia edukacyjne online dla dzieci w wieku 4–12 lat
o ekologii i ochronie środowiska zamieszczane na facebookowym profilu Ekoteka na
Żytniej.
28.12, godz. 13:00
Dyskusyjny Klub Książki: „Niedźwiedzica z Baligrodu i inne historie Kazimierza Nóżki”
Marcina Szumowskiego. Wypożyczalnia nr 80, ul. Redutowa 48.
29.12, godz. 17:00
„Kolorowe środy” – warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci w wieku 6–13 lat. Zapisy: tel.
22 836 06 83. Biblioteka „Na Kole”, ul. E. Ciołka 20.
30.12, godz. 17:00
„Rodzinne potyczki na kredki i nożyczki” – zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci w wieku
5–10 lat. Zapisy: tel. 22 620 97 83 lub bd32@bpwola.waw.pl. Biblioteka nr 32, ul. Twarda 64.
31.12, godz. 12:00–19:00
Planszówki w Bibliotece – piątkowe gry „bez prądu” w Bibliotecznej Strefie Gier. Zajęcia
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dla dzieci i dorosłych. Zapisy: tel. 22 632 27 52 lub bd13@bpwola.waw.pl. Biblioteka nr 13,
ul. Staszica 5a.
WOLSKIE CENTRUM KULTURY
Do 23.12
Wystawa „Moja Wola. Jerzy Lassota – rysunki i akwarele 1961–1964”. Przełomowym
momentem w życiu artysty były nielegalne wystawy na murach Barbakanu. W 1969 r.
– razem z Mirosławem Długoszem „Mironem” i Romualdem Dąbrowskim „Naldkiem” –
założył „Warszawską Grupę Malarzy Niezależni’69”. Wolskie Centrum Kultury – Otwarta
Kolonia, ul. Górczewska 15. Wstęp wolny.
Do 23.12
Wystawa Anna Binzer. Patchwork i tkanina. Wolskie Centrum Kultury – Rodzinna
Młynarska, ul. Młynarska 35 a. Wstęp wolny.
17.12, godz. 17:00
Koncert Studia Słowa i Piosenki. Wystąpią uczestniczki zajęć, które przeniosą słuchaczy
w magiczny czas świąt. Będzie wzruszająco i radośnie. Dom Społeczny, ul. Obozowa 85.
Wstęp wolny.
18.12, godz. 12:00–15:00
Warsztat rodzinny „Świąteczna kokedama – uprawa roślin w kuli mchu”. Współdzielnik,
Wola Park, ul. Górczewska 124. Wstęp wolny.
18.12, godz. 13:00
„Świąteczne kompozycje” – przedświąteczne warsztaty w sąsiedzkim gronie. Wykonanie
dekoracji: świerkowe wianuszki, stroiki z szyszek i suszonych owoców. Zapisy: k.jaszczuk@
wck-wola.pl lub tel. 609008494. Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6.
18.12, godz. 15:00
Świąteczny Young Life Klub – spotkanie z grami integracyjnymi, śpiewaniem piosenek,
just dance, zabawami i rozmowami. Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6. Wstęp
wolny.
18.12, godz. 16:00
„Ścieżka do Betlejem” – kolędowy koncert charytatywny. Wystąpi Fundacji Prowadnica
i przyjaciele – zespół młodych osób niewidomych, pełnych chęci dzielenia się pozytywną
energią w świąteczny czas. W programie klasyczne i nowoczesne aranżacje kolęd
i pastorałek. Dom Społeczny, Obozowa 85. Wstęp wolny.
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GWIAZDKA NA MURANOWIE
17.12, godz. 17:00
Finałowe spotkanie z mieszkańcami przy żywym drzewku. W programie m.in.: ubieranie
choinki i śpiewanie kolęd, ciepły barszczyk, świąteczne smakołyki i niespodzianki dla
najmłodszych. Wystąpi Ewelina Swing Band. Klubokawiarni Jaś & Małgosia, al. Jana Pawła
II 57. Wstęp wolny.
STACJA MUZEUM
Do 28.02
Wystawa czasowa pt. „Stacja Zakopane. Z mroku dolin ku słońcu szczytów” z okazji 85.
rocznicy otwarcia kolei linowej na Kasprowy Wierch. Historia powstania dwóch głównych
projektów turystyczno-sportowych Zakopanego. Użyto m.in. eksponatów z polskiego
pawilonu wystawy „Sztuka i Technika w Życiu Codziennym” w Paryżu w 1937 r. Stacja
Muzeum, ul. Towarowa 3. Wstęp biletowany.
19.12, godz.10:00-14:00
Giełda modeli samochodowych w Sali Lustrzanej i na peronie Stacji Muzeum. Nie tylko
miłośników modeli samochodowych, ponieważ tego dnia wstęp do Muzeum wynosi tylko
7 zł. Dzieci do lat 7 – wstęp bezpłatny. Stacji Muzeum, ul. Towarowa 3.

Praca kas urzędu przed końcem roku

!

W dniach: 29 grudnia, 30 grudnia i 31 grudnia 2021 r. (środa–piątek) w kasach
Urzędu Dzielnicy Wola nie będzie możliwa realizacja wpłat z wykorzystaniem
kart płatniczych.
• 31 grudnia 2021 r. (piątek) – kasy urzędu będą czynne w godz. 8:00–11:00.
• 31 grudnia 2021 roku nie będzie możliwa realizacja wpłat w opłatomacie na
terenie urzędu.
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