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„Zmartwychwstanie Jezusa było przejściem do całkowicie nowego 
rodzaju życia, do życia niepodlegającego już prawu śmierci (…), 
lecz znajdującego się poza jego granicą, życia, które zainicjowało 
nowy wymiar człowieczeństwa”

Z okazji Radosnych Świąt Wielkanocnych 
Życzę 

Wszystkim Czytelnikom „Sąsiada”, Wszystkim Mieszkańcom Targówka oraz Przyjaciołom naszej parafii, by 
Zmartwychwstanie Pańskie pobudzało nasze serca do wzrastania w wierze, nadziei i miłości! Oby Zmartwych-
wstanie dokonywało ciągłej wewnętrznej przemiany naszego Człowieczeństwa i było źródłem jego odnowy! 
Oby także nasze Osiedle „zmartwychwstawało”!

Ks. Tomasz Gill

Benedykt XVI „Jezus z Nazaretu”



 kwiecień 20112

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, 
nadziei i miłości. 
Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań  
w gronie rodziny i przyjaciół

Życzy Zarząd i Rada Osiedla 
Targówek Fabryczny
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Wielkanoc, Pascha, Niedziela Wielkanocna, Zmar-
twychwstanie Pańskie – najstarsze i najważniejsze święto 
chrześcijańskie upamiętniające zmartwychwstanie Jezusa 
Chrystusa. Poprzedzający ją tydzień, stanowiący okres 
wspominania najważniejszych dla wiary chrześcijańskiej 
wydarzeń, nazywany jest Wielkim Tygodniem. Ostatnie 
trzy doby tego tygodnia: Wielki Czwartek (wieczór), Wielki 
Piątek, Wielka Sobota i Niedziela Zmartwychwstania znane 
są jako Triduum Paschalne.

Wielkanoc, tak jak inne święta, ma swoje symbole 
 – Baranek – symbolizuje ofiarę miłości 
 – Jajka, pisanki – nowe życie, zmartwychwstanie 
 – Paschał – oznacza Jezusa Chrystusa 
 – Ciasto – symbolizuje umiejętności i doskonałość 
 – Koszyczek – symbolizuje szczęście!!! 
 – Palma Wielkanocna – pamiątka wjazdu Jezusa do Je-

rozolimy 
 – Woda – oznacza łaskę Chrystusa 
 – Chleb – dar Boga dla ludzi 

Również ma swoje zwyczaje i tradycje 
Palemki na szczęście 
Wielki Tydzień zaczyna się Niedzielą Palmową. Palemki 

– rózgi wierzbowe, gałązki bukszpanu, malin, porzeczek – 
ozdabiano kwiatkami, mchem, ziołami, kolorowymi piór-
kami. Po poświęceniu palemki biło się nią lekko domow-
ników, by zapewnić im szczęście na cały rok. Połknięcie 
jednej poświęconej bazi wróżyło zdrowie i bogactwo. Pa-
lemki zatknięte za obraz lub włożone do wazonów chroniły 
mieszkanie przed nieszczęściem i złośliwością sąsiadów.  

Świąteczne porządki 
Przed Wielkanocą robimy wielkie świąteczne porząd-

ki nie tylko po to, by mieszkanie lśniło czystością. Po-
rządki mają także symboliczne znaczenie – wymiatamy 
z mieszkania zimę, a wraz z nią wszelkie zło i  choroby.  

Topienie Judasza 
Kolejnym ważnym dniem Wielkiego Tygodnia jest 

Wielka Środa. Młodzież, zwłaszcza chłopcy, topili tego 
dnia Judasza. Ze słomy i  starych ubrań robiono wielką 
kukłę, którą następnie wleczono na łańcuchach po całej 
okolicy. Przy drodze ustawiali się gapie, którzy okładali 
kukłę kijami. Na koniec wrzucano „zdrajcę” do stawu lub 
bagienka. Wymierzanej w  ten sposób sprawiedliwości 
stawało się zadość. 

Wielkie grzechotanie 
Kiedy milkły kościelne dzwony, rozlegał się dźwięk ko-

łatek. Obyczaj ten był okazją do urządzania psot. Młodzież 
biegała po mieście z  grzechotkami, hałasując i  strasząc 
przechodniów. Do dziś zachował się zwyczaj obdarowy-
wania dzieci w Wielkim Tygodniu grzechotkami. 

Pogrzeb żuru 
Ostatnie dwa dni postu były wielkim przygotowaniem 

do święta. W te dni robiono „pogrzeb żuru” – potrawy 
spożywanej przez cały post. Kiedy więc zbliżał się czas 
radości i zabawy, sagany żuru wylewano na ziemię. 

Wieszanie śledzia 
W równie widowiskowy sposób rozstawano się też ze 

śledziem – kolejnym symbolem wielkiego postu. Z wielką 
radością i satysfakcją „wieszano” go, czyli przybijano rybę 
do drzewa. W ten sposób karano śledzia za to, że przez 
sześć niedziel „wyganiał” z jadłospisu mięso. 

Święconka 
Wielka Sobota była dniem radosnego oczekiwania. 

Koniecznie należało tego dnia poświęcić koszyczek z je-
dzeniem. Nie mogło w nim zabraknąć baranka (symbolu 
Chrystusa Zmartwychwstałego), mięsa i wędlin (na znak, 
że kończy się post). Święcono też chrzan – bo „gorycz 
męki Pańskiej i śmierci została zwyciężona przez słodycz 
zmartwychwstania”, masło – oznakę dobrobytu – i jajka – 
symbol narodzenia. Święconkę jadło się następnego dnia, 
po rezurekcji. Tego dnia święcono też wodę. 

Specjalnie dla dziewcząt 
Uwaga dziewczyny – jeżeli w  Wielką Sobotę obmy-

jecie twarz w  wodzie, w  której gotowały się jajka na 
święconkę, to znikną piegi i  inne mankamenty urody!  

Wielka Niedziela – dzień radości 
W Wielką Niedzielę poranny huk petard i dźwięk dzwo-

nów miał obudzić śpiących w Tatrach rycerzy, poruszyć 
zatwardziałe serca skąpców i złośliwych sąsiadów. Po re-
zurekcji zasiadano do świątecznego śniadania. Najpierw 
dzielono się jajkiem. Na stole nie mogło zabraknąć baby 
wielkanocnej i dziada – czyli mazurka. 

Lany poniedziałek 
Lany poniedziałek (śmigus-dyngus, święto lejka) – to 

zabawa, którą wszyscy doskonałe znamy. Oblewać można 
było wszystkich i wszędzie. Zmoczone tego dnia panny 
miały większe szanse na zamążpójście. A jeśli któraś się 
obraziła – to nieprędko znalazła męża. Oblewania można 
było uniknąć, wykupując się pisanką – stąd każda panna 
starała się, by jej kraszanka była najpiękniejsza. Chłopak, 
wręczając tego dnia pannie pisankę, dawał jej do zrozu-
mienia, że mu się podoba. 
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 » Kanalizacja na Targówku Fabrycznym

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i  Kanalizacji 
w m.st. Warszawie S.A informuje, że w Planie Inwestycyj-
nym na rok 2011 znajduje się zadanie pod nazwą: „Budowa 
kanalizacji w ulicy Ziemowita na odcinku Mieszka I w stro-
nę torów kolejowych (Naftowa) oraz w ulicy Dziewanny, 
Wszeborskiej, Hutniczej, Szklanej i  Grobelskiej 1040m” 
z terminem realizacji w 2013 roku. Inwestycja jest na etapie 
opracowania dokumentacji projektowej.

 » Podwórko przy Naczelnikowskiej 
przyjazne dla mieszkańców

Stowarzyszenie na rzecz poprawy środowiska miesz-
kalnego ODBLOKUJ oraz Grupa Animacji Pedagogiki 
Społecznej Praga-Północ zaprasza do współpracy przy 
realizacji i kontynuacji projektu odNOWA. Celem projektu 
jest opracowanie społecznych koncepcji rewitalizacji trzech 
podwórek na warszawskiej Pradze-Północ i Targówku oraz 
ich realizacja. Zaniedbane przestrzenie chcemy przekształ-
cić w przyjazne dla mieszkańców miejsca, ze szczególnym 
uwzględnieniem potrzeb dzieci. Poprzez wspólne działa-
nia władz dzielnicy, administracji, lokalnych działaczy, 
samych mieszkańców oraz projektantów z Polski i świata, 
chcemy budować odpowiedzialność za jakość otaczającej 
nas przestrzeni. 

Projekt realizowany będzie na podwórkach przy ul. Sta-
lowej 27 i Środkowej 12 (Praga-Północ) oraz przy ul. Na-
czelnikowskiej 50 (Targówek). W maju 2011 r. organizuje-
my warsztaty partycypacyjne, w czasie których mieszkańcy 
będą mogli przedstawić swoją wizję przekształceń, a archi-
tekci stworzyć projekty dostosowane do realnych potrzeb. 
Na podstawie uzyskanych koncepcji opracowane zostaną 

projekty techniczne. Realizacja planowana jest w formie 
wspólnych działań – warsztatów, w których pod kierun-
kiem projektantów i  wyspecjalizowanych wykonawców 
udział wezmą mieszkańcy oraz wolontariusze. Projekt 
powstaje przy współpracy organizacji pozarządowych 
i  instytucji społecznych zakorzenionych w  środowisku 
lokalnym (Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci, Ognisko 
Wychowawcze im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”) 
oraz młodych architektów zaangażowanych w  działania 
na warszawskiej Pradze. 

Obecnie udało nam się uzyskać środki na przeprowadze-
nie warsztatów partycypacyjnych i opracowanie koncepcji 
rewitalizacji podwórek w trakcie warsztatów z mieszańca-
mi i architektami z Polski, Hiszpanii, Holandii, Wielkiej 
Brytanii i Australii. Zadanie realizowane jest dzięki środ-
kom otrzymanym w formie grantu od Fundacji im. Stefana 
Batorego w ramach programu “Demokracja w działaniu” 
oraz Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy.

 » Setny numer „Sąsiada”

Minęło ponad dwanaście lat, gdy we wrześniu 1998 roku 
po raz pierwszy trafiła w Państwa ręce ulotka – gazetka 
wydana przez Grupę Inicjatywną Osiedla Targówek Prze-
mysłowy, Elsnerów i Utrata. Po miesiącach starań powstała 
Rada Osiedla Targówek Fabryczny i pierwszy numer ofi-
cjalnego informatora. Przez sześć kadencji Rady Osiedla 

udało nam się wydać 100 nume-
rów „Sąsiada” w niezmienionym 
składzie redakcyjnym, starając się 
na bieżąco informować Państwa 
o  najważniejszych wydarzeniach 
i sprawach związanych z naszym 
Osiedlem. Jak to robimy i  czy 
dobrze – możecie Państwo ocenić 
sami.

Nasze potknięcia możemy 
skromnie usprawiedliwiać ma-
łym składem osobowym redakcji 
i brakiem funduszy na wydawanie 
gazety. 

Sąsiada staramy się wydawać 
raz na miesiąc, powielając na starej, wysłużonej, analo-
gowej kserokopiarce. Sami piszemy, szukamy materiałów, 
robimy zdjęcia.

Z okazji setnego numeru życzymy naszym Czytelnikom 
wszystkiego najlepszego i wyrozumiałości dla naszej ama-
torskiej, dziennikarskiej pracy. 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTU odNOWA – ul. Naczelnikowska

luty–marzec 2011 wybór lokalizacji i organizacja współpracy z partnerami przedsięwzięcia

kwiecień 2011 wywiady z mieszkańcami i użytkownikami podwórka

kwiecień 2011 prowadzanie obserwacji częstotliwości i sposobu użytkowania przestrzeni 
(sporządzanie dokumentacji fotograficznej)

9–15 maja 2011 warsztaty partycypacyjne i projektowe w przestrzeni podwórek z udziałem 
architektów z polski i zagranicy

23–31 maja 2011 warsztaty z makietą dla mieszkańców podwórka

początek 
czerwca 2011

konferencja – prezentacja efektów warsztatów (adresowana przede wszyst-
kim do przedstawicieli władz, zarządców)

czerwiec 2011 opracowanie projektów technicznych zagospodarowania podwórek (w tym 
konsultacje techniczne i szacowanie kosztów)

1–31 lipca 2011 złożenie zgłoszeń lub wniosków o pozwolenie na budowę


