
ŻYCIE ŻERANIA

BREXIT NIESKUTECZNY?
Chyba każdy słyszał o Nessie, 
potworze zamieszkującym naj-
większy słodkowodny zbiornik 

Wielkiej Brytanii, szkockie jezioro 
Loch Ness. Nie każdy jednak 
wie, że Polacy nie gęsi i swojego 
potwora (być może) mają.

W latach osiemdziesiątych 
XX wieku liczni świadkowie 
zaobserwowali pojawienie się 
tajemniczego stwora w wodach 

WYDANIE SPECJALNE!!!
Paskuda - polski potwór z Loch Ness

WCZORAJ 
WIELKA BRYTANIA 
DZIŚ POLSKA!!!



Zalewu Zegrzyńskiego nieda-
leko Warszawy. Według ich 
relacji kreatura miała kształtem 
przypominać ogromną rybę, lub 
dżdżownicę (nie ma w tej kwestii 
konsensusu). Sprawą zaintere-
sowały się media, w tym dzienni-
karze Polskiego Radia i audycji 
„Lato z Radiem”, z Wojciechem 
Mazurkiewiczem na czele. Tak 
narodziła się legenda Paskudy 
z Zalewu Zegrzyńskiego. Nieste-
ty o samej Paskudzie wiemy nie-
wiele, a jeszcze mniej informacji 

znajduje potwierdzenie. Ewentu-
alne pokrewieństwo z potworem 
z Loch Ness pozostaje w sferze 
domysłów. Liczne relacje wska-
zują na to, że Paskuda najpraw-
dopodobniej żywi się zanieczysz-
czeniami i to brudnej wodzie 
Zalewu 
zawdzię-
czamy, że 
właśnie 
tam się za-
domowiła. 
Tę teorię 
zdaje się 
potwier-
dzać fakt, 
iż po wy-
budowaniu 
oczysz-
czalni 
ścieków i poprawie jakości wody, 
ludzie coraz rzadziej widywali 
Paskudę, aż w końcu słuch o niej 
zaginął. We wrześniu 2021 roku 
dziennikarze „Lata z Radiem”, 
chcąc się upewnić co do losów 
Paskudy, zaangażowali straż 
pożarną z powiatowej komendy 
w Legionowie do poszukiwań za 
pomocą sonaru. Akwen został 
skrupulatnie przeczesany, lecz 
niczego nie znaleziono. Co stało 
się z legendarnym stworem? 
Czy regularne dostawy ścieków 
tak rozleniwiły zwierzę, że nie 
było w stanie sobie poradzić po 
zakręceniu ściekowego kurka? 
To jedna z możliwości. Istnieje 
jednak inna. Co robi większość 
stworzeń, gdy wyczerpie się ich 
źródło pokarmu? Ruszają na 
poszukiwania następnego.

CHEMICZNA ZUPA, KTÓ-
REJ NIE POWSTYDZIŁA-
BY SIĘ MARIA SKŁODOW-
SKA-CURIE
Jezioro Zegrzyńskie (zwane 
potocznie Zalewem) to zbior-
nik retencyjny na Narwi o po-

wierzchni 30 km2. 
Nie jest on jednak 
zamkniętą pułapką, 
z którego potwór 
nie byłby w sta-
nie się wydostać. 
Nawet zakładając, 
że Paskuda nie jest 
w stanie przeżyć 
poza środowiskiem 
wodnym, zbiornik 
połączony jest 
z Bugiem, Narwią 
i Wisłą - poprzez 

Kanał Żerański. I tu zaczyna się 
robić interesująco. Choć Kana-
łowi daleko do zanieczyszczeń 
ściekowych Zalewu z lat osiem-
dziesiątych, ma co nieco do za-
oferowania w tej materii. Śmieci 
porzucane przez przechodniów 
mogłyby stanowić co najwyżej 
skromną przegryzkę dla wygłod-
niałej Paskudy, ale już obecność 
nielegalnych wysypisk śmieci sta-
nowi nie lada gratkę. Czy nocne 
kruszenie gruzu, dym z palonych 
odpadów i spuszczanie oleju mo-
głoby skusić mitycznego stwora 
do przeprowadzki? Nie mamy 
jednoznacznej odpowiedzi na 
to pytanie, ale coraz liczniejsze 
relacje mieszkańców i przyjezd-
nych sugerują, że przebywając 
nad Kanałem Żerańskim warto 
mieć oczy szeroko otwarte.

PASKUDNE
SPEKULACJE 
ZNAD KANAŁU



UCHWYCIĆ PASKUDĘ
Plotki na temat pojawienia się 
legendarnej Paskudy na Żera-
niu dotarły do Marty Zabłockiej, 
artystki i działaczki społecznej. 
- Wierzę w tolerancję, miłość 
i Paskudę - powiedziała „Życiu 
Żerania” rysowniczka. Ludzie 
z otoczenia Marty twierdzą, że 
potrafi ze wszystkiego zrobić 
lokalne działania. Tym bardziej 
nie mogła przegapić tak potwor-
nie wielkiej okazji. Do współpra-
cy zaprosiła ilustratora Maćka 
Łazowskiego. - Ja jestem raczej 
aspołeczny - przyznaje Łazowski 
- jednak z Martą się tak dobrze 
współpracuje, że jestem dla niej 
gotowy nawet wyjść z domu. Ich 
projekt nabrał wiatru w żagle, gdy 
zainteresowała się nim repre-
zentantka Białołęckiego Ośrodka 
Kultury, Krystyna Bocheńska. 
- Krystyna uwielbia przekuwać 
projekty na papierkową robotę, 
to jej konik - zdradza nam pra-
cownik BOK, który pragnie po-
zostać anonimowy - formularze, 
zgłoszenia, wnioski, Krystyna po 
prostu tym żyje. Ciągle jej mało. 
- Nieważne, czy Paskuda jest 
prawdziwa, czy nie. Dokumenty 
będą prawdziwe - deklaruje sama 
zainteresowana, z intensywnym 
błyskiem w oku. 

Lokalne działania wymie-
nionego wyżej tercetu miały 
różne etapy i charakter. Odbył 
się wspólny spacer po okolicy 
z mieszkańcami w różnym wieku 
(choć dominowały podekscyto-
wane dzieci). Poszukiwano śla-
dów Paskudy i zastanawiano się 

nad tym, co ją mogło zachęcić do 
przybycia na Żerań. Rozważa-
no również, co w okolicy można 
zmienić. Dzieci z chęcią brały 
udział w dyskusjach i chwaliły się 
swoimi ulubionymi miejscami. - 
Myślę, że wszyscy nauczyliśmy 
się czegoś nowego o naszym 
najbliższym otoczeniu - opowiada 
jedna z uczestniczek spaceru - 
i nie pożarła nas Paskuda, co też 
jest fajne.

Ponieważ Marta Zabłocka 
i Maciek Łazowski zawodowo 
zajmują się rysowaniem, wśród 
działań społecznych nie mogło 
zabraknąć warsztatów plastycz-
nych. Po rozgrzewkowych za-
bawach uczestnikom przyszło 
zmierzyć się z nie lada wyzwa-
niem - sportretowaniem samej 

Paskudy. - Nikt tak naprawdę 
nie wie, jak Paskuda wygląda, 
więc mamy tu pewną dowolność 
- zauważa uczestnik warszta-
tów, którego rysunek Paskudy 
przypomina skrzyżowanie żyrafy 
z opuncją. 

Dzięki energii i zaangażowa-
niu rysujących powstało wiele 
wyobrażeń nieuchwytnego po-
twora z Zegrza, a być może juz 
z Żerania. Na tym jednak rola ry-
sunków się nie kończy. Zebrane 
pomysły posłużyły za inspirację 
dla Marty i Maćka do zaprojekto-
wania muralu na cześć Paskudy. 
Ten jednak jak dotąd nie powstał. 
Co się wydarzyło? Dowiecie się 
Państwo wkrótce, proszę nie 
odkładać gazety.

INTERNET SZALEJE!!!!

CZYTAJ DALEJ



ALE KANAŁ!

KALENDARZ INCYDENTÓW

INCYDENT 1 INCYDENT 2 INCYDENT 3
Kurde, poszłam nad Kanał, a tam 
jakaś masakra. Ktoś wyrzucił 
chwilę wcześniej oponę do wody. 
Nie wiem, co do niej jeszcze 
przymocowano, bo zaraz utonę-
ła. Chyba to była opona i to taka 
dość spora. Może warto się roz-
glądać sąsiedzko, jak się sprawy 
mają, żeby w naszej okolicy było 
czysto. (Marta, 41 lat)

Jak byłem z psem na space-
rze nad Kanałem Żerańskim 
to kątem oka zauważyłem coś 
wielkiego zanurzającego się pod 
wodę. Zanim się obejrzałem, już 
tego nie było, ale Pixel szczekał 
w tamtym kierunku. Z drugiej 
strony on często szczeka bez 
sensu, więc nie wiem czy to coś 
znaczy. Ale potem pierwszy raz 
w życiu zawył. (Maciek, 37 lat)

Czy ktoś wie, co się dzieje nad 
Kanałem? Byliśmy dziś na spa-
cerze i jakaś jakby ryba się wy-
nurzyła, ale większa. Franek się 
wystraszył. Sąsiedzi mówili, że 
też coś widzieli. (Marta, 41 lat / 
Franek, 2 lata)

INCYDENT 4 INCYDENT 5 INCYDENT 6
Od lat monitoruję nasze bobry 
w okolicach Kanału Żerańskiego, 
to taki mój konik. Ostatnio zauwa-
żyłam, że zachowują się niespo-
kojnie, a wręcz masowo opusz-
czają swoje legowiska. Kiedy 
oglądałam je przez lornetkę doj-
rzałam, że w oczach mają strach. 
Dziwnie piszczały. Teraz śnią mi 
się ich przerażone buzie i nieukoń-
czone tamy. Mam nadzieję, że 
wkrótce wszystko wróci do normy, 
a te historie staną się coraz bar-
dziej blednącym wspomnieniem. 
Proszę, dbajmy o te wspaniałe 
zwierzęta, żeby dalej mogły kształ-
tować okolicę. (Oksana, 34 lata)

Na co dzień mieszkamy we 
Wrocławiu. Do Warszawy, nad 
Kanał przyjeżdżamy od lat. Czę-
sto spacerujemy wzdłuż niego. 
Cisza, spokój. Szczególnie lubię 
obserwować łabędzie. Bardzo 
wdzięczne ptaki. Zawsze było ich 
pięć, a ostatnio są tylko trzy. Ktoś 
coś zauważył? (Gosia, 35 lat, 
Mikołaj, 36)

Zanim się rozpadało, zrobiliśmy 
sobie grilla nad Kanałkiem. Ja 
akurat przekręcałem kiełbaski, 
a szwagier z piwkiem poszedł 
nad wodę pokontemplować 
życie. Nagle usłyszałem plusk 
i jak się coś z wody nie wynurzy, 
nie wiem, co to było ale wyglą-
dało jak ogon chyba, i to siekło 
szwagra, powaliło go na glebę 
od razu. Łuk brwiowy rozbity, 
musieliśmy jechać na szycie, no 
i prawie całego browara wylał. 
Nie wiem, czy nad Kanałem są 
jakieś krokodyle czy co to jest, 
ale następnym razem grillujemy 
na balkonie. (Marcin, 30 lat)

ŁABĘDZIE NA 
WYMARCIU?



KALENDARZ 
INCYDENTÓW 
teraz w Twoim domu! 

Wydarzenia w nim 

opisane  miały miejsce 

nad i w Kanale 

Żerańskim. Wywołały 

burzliwe dyskusje 

w internecie. Mamy 

nadzieję, że poskutkują 

sąsiedzkimi działaniami 

integrującymi, 

wpływającymi korzystnie 

na poprawę czystości 

okolicy oraz lubieniem 

się nawzajem.

KALENDARZ INCYDENTÓW C.D.

INCYDENT 7 INCYDENT 8 INCYDENT 9
Trening na Supie zakończony 
zanim się zaczął. A zapowiadało 
się świetnie. Gładka woda, lekki 
wiaterek. I ni stąd, ni zowąd coś 
mnie zrzuciło z deski. Na szczęście 
w miarę blisko brzegu. Nie wiem, 
o co chodzi. Żadnej fali, nic nie 
płynęło. Facet, który potem wracał 
z kajakiem, też mina niezbyt wyraź-
na i też podobnie się zakończyło 
wejście do wody. (Ola, 38 lat)

Ludzie mówią, że widzieli ja-
kiegoś dziwnego stwora nad 
Kanałem Żerańskim. Ja sama 
chyba coś widziałam, wieczorem 
z okna. Prababcia, która miesz-
kała nad Zegrzem, mi opowia-
dała, że kiedyś tam grasowała 
Paskuda. Może to to przypłynęło 
do nas? (Agnieszka, 39 lat)

Zaraz nam zaczną wmawiać, że 
dziś potwór, jutro kosmici. Daj-
cie spokój, nad Kanałem nic się 
nie dzieje. Problemem są śmieci 
i psie kupy, a nie jakieś wymyślo-
ne karpie-mutanty. (Olga, 37 lat)

INCYDENT 10
Hobbystycznie zajmuję się kryp-
tozoologią. Ostatnio na terenach 
Kanału Żerańskiego zaobserwo-
wano pojawienia się niezidenty-
fikowanej istoty, są na to liczni 
i wiarygodni świadkowie. Ostatnio 
podobne obserwacje poczyniono 
w latach 80 nad Zegrzem, istoty 
nie udało się sklasyfikować, ale 
lokalna społeczność nazwała ją 
Paskudą. Być może to właśnie ta 
Paskuda przeniosła się nad Kanał 
Żerański, wtedy musiałaby mieć 
co najmniej 30 lat. Lub może to 
jej potomstwo? Na pewno sprawa 
wymaga poważnych badań. (list 
do redakcji)

POTWORNE 
ŚMIECI 

I ZABÓJCZE 
KUPY

CO JESZCZE 
NAS CZEKA?



PASKUDNY MURAL
Mural z różnymi wariacjami 
Paskudy miał powstać przy ul. 
Płochocińskiej. W momencie, 
gdy piszemy te słowa, to się 
jednak nie wydarzyło. Jaka była 
przyczyna? - Trudno to dokładnie 
wytłumaczyć - mówi Łazowski 
- Mieliśmy już rozłożone farby 
i pędzle, kiedy usłyszeliśmy do-

biegający z Kanału Żerańskiego 
głośny plusk, a potem złowrogi 
warkot. Poszliśmy to sprawdzić, 
a kiedy wróciliśmy wszystkie far-
by były poprzewracane, a nasze 
projekty zalane wodą. Tego typu 
sytuacje powtarzały się kilkukrot-
nie. - Może Paskuda nie chce, 
żebyśmy ją portretowali? A może 
nie spodobał jej się projekt? - 

zastanawia się Zabłocka. Prze-
ciągające się perypetie sprawiły, 
że okno pogodowe na malowanie 
się zamknęło. Duet jednak się nie 
poddaje. Planują spróbować po-
nownie wiosną. - Jeśli Paskuda 
pozwoli - mówi drżącym głosem 
Łazowski. 

WTEM!



BADANIE TRWAJĄ - KSIĘ-
GA DONIESIEŃ -->>>>
Latem pojawiło się tyle doniesień 
i opowieści związanych z Pasku-
dą, że sprawa zainteresowałą 
też badaczki ze Stowarzyszenia 
Pedagogów Teatru. Ola Antoniuk 
i Paulina Andruczyk sfotografo-
wały wszystkie podejrzane miej-
sca, pociągnęły za język miesz-
kańców. A gdy wszyscy zdawali 
się nabierać wody w usta, 
w badaniach terenowych pomo-
gły im dzieci. Raport z ich działań 
wypełnił pierwsze strony księgi 
doniesień, którą nadal można 
uzupełniać w Białołęckim Ośrod-
ku Kultury. 

Gdzie widziano Paskudę? 
Czy zostawia ślady? Jakie? Łap? 
Pazurów? Ogona? Rogów?
Ma łuski? Futro? Sierść? Pióra? 
Zmienia ubarwienie? 
Czym naprawdę się żywi? Na 
pewno śmieciami? Co jest jej 
przysmakiem, a co zjada w osta-
teczności, jak już nic innego nie 
znajdzie?
Gdzie robi kupę? 
Jak się rozmnaża? 
Czy jest groźna, czy przyjazna? 
Może się zakochuje?
Jakie wydaje dźwięki, gdy jest 
zadowolona, a jakie gdy zła lub 
smutna? 

Czy na coś choruje? 
Skoro mieszka w wodzie, to jak 
długo może przebywać na lą-
dzie? 
WIDZIAŁAŚ / WIDZIAŁEŚ? 
ZGŁOŚ! -->>>>
Wszelkie informacje można prze-
syłać na adres:
paskuda@bok.waw.pl. 
SŁAWA 
Nie tylko internet, nie tylko mural 
- wieść o Paskudzie wprost z po-
dwórkowej wyliczanki dociera już 
do bardów. Najświeższe infor-
macje mówią o znanej łowczyni 
sensacji z Laboratorium Opowie-
ści I CO BYŁO DALEJ, która pod 
przykrywką improwizacji muzycz-
nej na akordeon i ukulele, zbie-
ra informacje od mieszkańców 
i rozpowszechnia je w balladzie 
„Paskuda czyni cuda, zmienia 
w chcenia niechcenia”:
nawet jeśli nie wierzysz że ….
nie wiesz, czy nie kryje się:
w wooooooooodzie! 
Jestem Paskuda.
Robię cuda.
Jeśli nawet nie wierzysz, że...
Nie wiesz, czy nie kryje się
W wooo o o o oooodzie.........
Zamienia
w Chcenia 
Niechcenia
Wyciąga
z cienia
zmoknięte marzenia.
I rosa kapie jej z nosa.
Podobno zna Nessie i Klossa.
Do góry nogami
pomiędzy blokami
Paskuda
i jej różne cuda.

DZIECIAKI 
NA TROPIE: 
PORTRET 
PAMIĘCIOWY 
I CODZIENNE 
RYTUAŁY 
PASKUDY

KORZYŚCI 
Z SIEDZENIA 
POD BLOKIEM 
-->>>

CO W WODZIE 

PISZCZY?



MOC ŁAWECZKI
Naszą okolicę raczej się mija 
w drodze na zakupy do pobliskie-
go Centrum Handlowego. Nie 
licząc deweloperów, którzy wyci-
nają na potęgę i stawiają kolejne 
bloki. Na szczęście mamy kilka 
miejsc, w których możemy się
spotykać. Ławki, place zabaw, 

czy boisko do gry w piłkę i kosza. 
Albo tak po prostu, w przelocie. 
Jak ktoś chce, to zawsze znaj-
dzie okazję do rozmowy z są-
siadkami i sąsiadami. Ja bardzo 
lubię te wymiany zdań. Dzięki 
temu wiem, co się dzieje. Znam 
lokalne bolączki i potrzeby. No 
i mogę więcej dowiedzieć się 
o Żeraniu. Pamiętam, że kiedyś 
ktoś coś wspomniał o potworze 
z Zalewu Zegrzyńskiego, ale 
wydawało mi się to tak niepraw-
dopodobne, że puściłam mimo 
uszu. Do czasu.

Z Maćkiem często umawiamy 
się na spacery, żeby omówić ilu-
stratorskie sprawy. Któregoś razu 
poszliśmy pokręcić się na pusto-

stanach przy skrzyżowaniu Mary-
wilskiej i Płochocińskiej. Maciek 
nie przepada za wychodzeniem 
przed szereg, ale z Paskudą 
było tak, że to on znalazł teczkę 
z zapisanym odręcznie zeszytem 
i wycinkami ze starych gazet, 
w których były wzmianki o niej. 
Nie wiemy, kto i dlaczego je zbie-

rał, ale coś było na rzeczy. 
Okazało się, że osoby, 
które mieszkają tu naj-
dłużej, kojarzą temat, ale 
milczały w myśl zasady, że 
„lepiej nie wywoływać wilka 
z lasu”. Maćkowi udało się 
rozszyfrować część nota-
tek. Dzięki temu nauczyli-
śmy się odnajdywać ślady 
Paskudy. Nad Kanałem 

Żerańskim jest ich całkiem sporo, 
tylko trzeba wiedzieć, czego szu-
kać. Z naszych obserwacji i tego, 
co zapisane w teczce wynika, że 
Paskuda preferuje dietę roślin-
ną, spokój i pory od późnej nocy 
do świtu. Jednocześnie bardzo 
nie lubi hałasu, jasnego światła 
i wbrew temu, co napisano o niej 
w gazetach, śmieci.
BEZ INSTYTUCJI ANI 
RUSZ
Pomyśleliśmy, że warto jakoś się 
zjednoczyć sąsiedzko i odczaro-
wać historię potwora. W końcu 
każde żywe stworzenie zasłu-
guje na szacunek. Jednak aby 
to zrobić potrzebowaliśmy ko-
goś, kto zna się na urzędowych 

sprawach. Wcześniej pomagała 
nam Pani Dorota Nowakowska 
z Urzędu Dzielnicy Białołęka. 
Teraz do akcji włączył się Biało-
łęcki Ośrodek Kultury i Karolina 
Adelt-Paprocka. Pracuje z nami 
Krystyna Bocheńska, to dzięki 
niej mogliśmy stworzyć portrety 
pamięciowe potwora, a także 
uzyskać zgody na stworzenie 
muralu. W sprawę zaangażowali 
się także Mateusz Senko, który 
zawsze znajdzie dla nas czas 
i Danuta Zaleska - trzymająca 
rękę na pulsie naszej dzielnicy), 

oraz wiceburmistrz Białołęki - Jan 
Mackiewicz. Niestety tak, jak 
powiedział Maciek, musieliśmy 
przełożyć część naszych działań. 
Mimo wszystko mam nadzieję, że 
malunek powstanie, a my będzie-
my mieli zawsze jakieś sprawy, 
które nas zbliżą sąsiedzko.
Dla „Życia Żerania” - Marta Zabłocka

Białołęcki Ośrodek Kultury
ul. Vincenta van Gogha 1
sekretariat@bok.pl

Krystyna Bocheńska
k.bochenska@bok.waw.pl

Maciej Łazowski
macieklazowski.com
macieklazowski@gmail.com

Marta Zabłocka 
życie-na-kreskę.com
marta@zycienakreske.com
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