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Projekt dla Żoliborza
Z Witoldem Sielewiczem (wiceburmistrzem w latach 2006-2014 , liderem stowarzyszenia Projekt Żoliborz)
o Żoliborzu, potrzebach mieszkańców, ich troskach i nadziejach rozmawiała Klaudia Ziemiańska.

Panie burmistrzu, obecna kadencja dobiega do końca. Kadencja o której mówiło się,
że jest końcem Projektu Żoliborz. Spekulowano, że po latach działania stowarzyszenie straciło energię, że nie uda się wystawić list w nadchodzących wyborach. Dziś
wiemy, że jest inaczej. Jaki plan ma Projekt
Żoliborz dla dzielnicy?
To może na początku kilka wyjaśnień. Stowarzyszenie Projekt Żoliborz to raczej sformalizowane forum
współpracy różnych środowisk żoliborskich, które na co dzień realizują
się społecznie w swoich własnych klubach, stowarzyszeniach, fundacjach czy
środowiskach. W swoich działaniach
staramy się wspomagać. Ale z reguły
są to inicjatywy pod innymi szyldami,
w których uczestniczą osoby z naszego

środowiska. Dlatego też tylko od czasu
do czasu wykonujemy większe akcje
pod szyldem Projektu Żoliborz. Jesteśmy otwartym środowiskiem gdzie nie
ma formalnego członkostwa, - oprócz
członków założycieli. Każdy kto chce
z nami współpracować, może czuć się
członkiem stowarzyszenia i ma takie
same prawa jak inni. Od czasu do czasu upoważniamy niektóre osoby do reprezentowania nas na zewnątrz i wtedy
mają prawo mówić w imieniu ogółu.
Nasze stowarzyszenie jest to raczej forum współpracy i wymiany pomysłów,
gdzie panuje demokracja czynnościowa. Wpływ na inne osoby i posiadanie
„tak zwanej władzy” jest u nas proporcjonalne do osobistego zaangażowania.
Jednym z wspólnych działań tych śro-

dowisk jest wystawiane własnej reprezentacji do Rady Dzielnicy Żoliborz
jako Komitet Wyborczy Wyborców
PROJEKT ŻOLIBORZ.
Co do wyborów to jest jeszcze jedno ogniwo które nas łączy ideowo. To
docenianie wartości wynikające z praw
i wolności obywatelskich, trój podziału
władzy i rozwoju lokalnej samorządności. W odpowiedzi na to co się wydarzyło na naszej scenie politycznej zakładaliśmy, że nastąpi ostry podział na
dwa obozy, gdzie przez pewien okres nie
będzie miejsca dla środowisk, które chcą
być ponad doraźnymi podziałami i skupiać się w swojej lokalnej działalności
na najbliższej okolicy. Sytuacja nie jest
aż tak czarno biała. Tak zwana zjednoczona opozycja reprezentuje tylko PO

i Nowoczesną a liczba komitetów szykujących swoich kandydatów do rady
miasta i na prezydenta Warszawy wynosi
już dziewięć podmiotów. W takim wypadku podjęliśmy decyzję, że kontynuujemy naszą działalność jako niezależna
i samodzielna struktura samorządowa.
Jeśli chodzi o pomysły dla Żoliborza to
jesteśmy zwolennikami przestrzegania
prawa, więc o programie wyborczym dla
Żoliborza będzie mówić jak się rozpocznie oficjalna kampania wyborcza.
Właśnie wróćmy na chwilę do początku kadencji... Projekt Żoliborz zdobył 3 mandaty
i wszystko wskazywało, że będzie w koalicji
zarządzającej dzielnicą. Jak to się stało, że
stało się inaczej?
Niestety musze stwierdzić z przykrością, że byliśmy najbardziej atakowanym środowiskiem. Wszyscy,
łącznie z naszymi koalicjantami z
PO, traktowali nas jak największe
zagrożenie, które pomniejsza ich elektorat a nie partnera z którym można
współpracować. I najlepiej by było,
jakbyśmy zniknęli z żoliborskiej sceny
politycznej. Zaskutkowało to, że obecny burmistrz Bugla, gdy dowiedział się
, że Pani prezydent nie chce go już na
tym stanowisku, przekonał większość

radnych z ramienia PO do koalicji z
PiS-em. PiS to zaakceptował, gdy zorientował się, że nasze środowisko, z
powodów ideowych nie widzi możliwości współrządzenia z nimi. Tak więc
zamiast być dalej współrządzącymi staliśmy się opozycją. Jak to powiedziała
Pani Agnieszka Holland „Jeśli ma się
poglądy to one z reguły kosztują”.
Czy jako opozycja moglibyście wskazać to
czego w Waszym odczuciu nie udało się zrobić obecnemu zarządowi? Nieco przewrotnie zapytam o to co oceniacie pozytywnie?
To ja może zacznę od tej drugiej
części pytania. Zawsze woleliśmy chwalić innych za to co robią niż krytykować innych za to, że cokolwiek robią.
Pozytywną stroną działań obecnych
władz jest to, że pomimo krytykowania
wcześniej moich pomysłów realizują
przygotowane przeze mnie założenia
i projekty. Jak szkoła, przedszkole na
Żoliborzu Południowym, nazywaniu
nowych ulic na cześć znanych artystów
żoliborskich a także kontynuowanie
rokrocznych biegów wraz z towarzyszącymi imprezami poświęconymi rotmistrzowi Pileckiego czy świętu Flagi.
DOKOŃCZENIE NA STR. 2
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Projekt dla Żoliborza
Co do minusów to nie udało się zmodernizować ul. Rydygiera – a zostawiłem gotowy projekt.
Niestety zaniechano modernizacji ulic Żoliborza
historycznego. Każda z nich po remoncie, z zastosowaniem historycznych materiałów, przywracała
blask tym najstarszym i najpiękniejszym częścią Żoliborza. W tej kadencji wyremontowano zaledwie
jedną - Kaniowską. Szkoda, że nie zdecydowano
się na budowę przedszkola przy pl. Grunwaldzkim
w systemie kontenerowym. Umożliwiłoby to większą elastyczność w powiększaniu lub pomniejszaniu
obiektu w zależności od pojawiających się potrzeb.
Taka zabudowa umożliwiała też modernizacje
obiektu w krótkim okresie czasu. Po 15-20 latach
można by zaprojektować docelowy obiekt, który nie
tylko odpowiadałby na rzeczywiste potrzeby mieszkańców ale mógłby być architektonicznie dopasowany do planowanej zabudowy pierzei pl. Grunwaldzkiego. Mogę się założyć, że obecnie budowane
przedszkole tradycyjną metodą okaże się za małe
i bez ogromnych nakładów nie da się go powiększyć. Gdy współpracowałem z Dom Development
nad kształtem Żoliborza Artystycznego - które dostało liczne nagrody jako jedno z najładniejszych

współczesnych osiedli warszawskich - zakładałem,
że gminna działka przylegająca do planowanej stacji kolejowej Powązki zostanie zagospodarowana na
mini park. Niestety obecne władze przekazały tą
działkę MPWiK. Ponieważ zgodnie z obowiązującym planem można tam postawić kolejny budynek,
jest wysoce prawdopodobne, że funkcjonujący już
tam ala park zostanie przeznaczony pod zabudowę.
Co dalej z Projektem Żoliborz, projektem dla Żoliborza?
Jak już wcześniej wspomniałem przygotowujemy się do wyborów, które będą na pewno całkiem
inne niż wszystkie poprzednie. Postanowiliśmy zaprosić do współpracy inne środowiska żoliborskie,
którym bliska jest samorządność lokalna ale też
podzielają nasze postawy ideowe. Jesteśmy przekonani, że ta nowa formuła PROJEKTU ŻOLIBORZ nad którą pracujemy zaskoczy wszystkich.
Ale jaka będzie, to żoliborzanie dowiedzą się za
niespełna kilka miesięcy. I niech to będzie na razie
zagadką dla naszych oponentów.
Dziękuję za rozmowę.
ILUSTRACJA DOMINIKA HOYLE

#Niedasię – Bezpieczna Elbląska
– nowe przyjazne rondo
Właśnie zakończono realizację projektu z budżetu partycypacyjnego pn.
Bezpieczna Elbląska – nowe przyjazne
rondo. Realizowany przez Zarząd Dróg
Miejskich projekt miał być wykonany
już w ubiegłym roku. Oczywiście nie
jest to pierwszy projekt z budżetu w
naszej dzielnicy, który realizowany jest
z niemałym opóźnieniem.
Projekt Bezpieczna Elbląska w
zasadzie zaczął być realizowany w
ubiegłym roku, gdzie wykonano progi zwalniające, które zdecydowanie
poprawiły bezpieczeństwo na tej ulicy. Poza progami zwalniającymi miało
być przebudowane rondo na rogu z ul.
Przasnyską i ul. Saperską. Ostatecznie
z powodu przystąpienia do prac późną
jesienią, przebudowę ronda pozostawiono na kolejny rok.
Jak wiele osób zapewne pamięta,
rondo to było przebudowywane wielokrotnie. Najpierw było to rondo z
niewielkim kopcem na którym rosły
kwiaty. Później zniwelowano je do
poziomu krawężnika. Po obniżeniu
również rosły tam kwiaty. Następnie
kwiaty wykopano i wybrukowano środek, stawiając na nim biało-czerwone
strzałki przymocowane do stalowych
słupków. Mimo ciągłych zmian wypadki zdarzały się co jakiś czas. Kilka
razy znaki stojące na środku ronda były
rozjeżdżane. Kolejnym mankamentem
była obwiednia ronda, która od początku jego istnienia była wykonana z
łupanej kostki granitowej. Z uwagi na
ruch okrężny obwiednia powinna być
omijana przez kierowców, ale życie pokazało co innego. Samochody bez prze-

rwy przejeżdżały obwiednie ronda, tym
samym jadąc zupełnie prosto.
W maju drogowcy weszli z pracami
mającymi na celu przebudowę obwiedni. W dużej mierze projekt ten nie był
do końca dopracowany pod względem
docelowego wyglądu ronda. Na stronie
internetowej budżetu partycypacyjnego
w załączniku zamieszczona jest wizualizacja, która ewidentnie sugerowała, że
środek ronda, jak również jej obwiednia
zamienią się w przestrzeń biologicznie
czynną. Na wizualizacji znajduje się gęsta zieleń z nasadzeniami małych drzew i
krzewów. W tym miejscu zdecydowanie
brakuje zieleni. Wokół ronda znajdują
się duże tereny wybrukowane kostką
bauma, z kolei całe skrzyżowanie otoczone jest mało estetycznymi słupkami
biało-czerwonymi. Tuż obok znajduje
się parking społeczny, a w pasie drogowym mamy wszędzie miejsca parkingowe. Owszem miejsca postojowe są tu
bardzo potrzebne, gdyż służą okolicznym mieszkańcom, ale czy nie można
byłoby bardziej zazielenić tej okolicy?

Należy dodać, że koszt realizacji
tego projektu to 86 000 zł. W ramach
tych prac, poza progami zwalniającymi
zerwano kostkę granitową z obwiedni,
zamontowano tam podwyższenie w
formie skośnych krawężników, a powierzchnię obwiedni wypełniono czerwonym asfaltem. Wygląda to okropnie!
Nie dość, że realizacja tego projektu
zaniżyła poziom estetyki tego skrzyżowania, to bezpieczeństwo wcale się tak
nie poprawiło. Zdaniem mieszkających
tu kierowców okazuje się, że w dalszym
ciągu można przejechać samochodem
na wprost. Wydaje się mało sympatyczną informacją kiedy głosując na projekt
wyobrażamy sobie coś konkretnie, a w
rezultacie powstaje coś zupełnie innego.
Cały problem wynika najwidoczniej z tego, że gdyby obwiednia była zastąpiona zielenią to nie dałoby się tam
przejechać autobusem. O ile mieszkańcy kilka lat temu opowiedzieli się przeciwko powstaniu tam linii autobusowej
to wygląda na to, że ulica ta musi bez

problemu obsłużyć ruch autobusowy.
Wszystko dlatego, że na początku listopada mamy Wszystkich Świętych
i puszczane są ul. Elbląską autobusy,
kiedy ul. Krasińskiego staje się ulicą
jednokierunkową.
Jako Stowarzyszenie Zatrasie zadaliśmy pytanie Zarządowi Dróg Miejskich pytanie dlaczego zastąpiono granitową kostkę czerwonym asfaltem i
dlaczego nie udało się wprowadzić tam
zieleni?
Odpowiedź ZDM była taka, że
usunięto kostkę granitową, gdyż przejeżdżające po niej samochody turkotały. Odgłos przejeżdżających po niej
samochodów rzekomo przeszkadzał
pobliskim mieszkańcom. Tyle, czy po
wprowadzeniu gładkiego asfaltu skrzyżowanie to stało się bezpieczniejsze?
Wątpię, aby lekko wysunięty krawężnik oraz kolor czerwony nawierzchni
bardziej odstraszał kierowców, niż nieprzyjemny sposób przejechania oponami po łupanej kostce. Co do kwestii
zieleni ZDM stwierdził, że projekt jej

nie zakładał. Natomiast zamierza rozważyć kwestię usytuowania tam zieleni,
lecz na samym rondzie. Tyle, czy zieleń
na małym rondku w otoczeniu wielkiej czerwonej obwiedni poprawi jakkolwiek poziom estetyki tego miejsca?
Wydaje się to również wątpliwe. Gdyby
ta czerwona nawierzchnia byłaby chociaż w kolorze zielonym wyglądałoby
to już znacznie lepiej. W krajach Europy Zachodniej zarządcy poszczególnych miast starają się wyeliminowywać
nadmiar ilości znaków drogowych tak,
aby kierowcy mogli lepiej skupić się na
przechodniach i na tym co się dzieje
wokół nich. W tej sytuacji ta dominacja czerwieni myślę, że nie poprawi
bezpieczeństwa, a jedynie będzie dekoncentrowała poruszających się tędy
kierowców.
Na prośbę Stowarzyszenia Zatrasie ZDM zamierza jeszcze w tym roku
wymienić stare biało-czerwone słupki
na czarne żeliwne z syrenką. Liczymy
również na poprawę zieleni w otoczeniu. Być może uda się przekonać Zarząd Zieleni m. st. Warszawy, aby nieco
dofinansował nowymi nasadzeniami
drzew i krzewów tą ulicę, która kiedyś
miała nieco bardziej kameralny charakter, gdzie nie brakowało drzew i krzewów. W tym roku będzie realizowany
projekt z budżetu partycypacyjnego,
który będzie polegał na nasadzeniu
drzew i krzewów, które odseparują pas
drogowy ul. Elbląskiej od parkingu
społecznego przy skrzyżowaniu z ul.
Saperską.
WIKTOR ZAJĄC
ILUSTRACJA DOMINIKA HOYLE
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ŻOLIBORZING
Mam nadzieję, że majówka Żoliborzanom się udała i ktoś
wykorzystał inspiracje z poprzedniego numeru. Bez obaw,
to nie koniec. Maj jest równie inspirujący i obfitujący w
okazje, bo jak tu siedzieć bezczynnie, gdy pszczoły bzykają,
bzy kwitną, a bez Wilsoniaka przy porannej kawie trudno
się obejść.
Tę kawę proponuję wypić na smacznym śniadaniu w Galerii Wypieków. O tej porze, za sprawą
otwartych na oścież drzwi i ozdobionego kwiatami
ogródka jest tam niezwykle przyjemnie. Drewniana
boazeria w stylu lat 20-tych, stare zdjęcia Żoliborza,
profesjonalny kucharz w czapie i zapach świeżo wypiekanego chleba robią swoje.
Proszę się nie rozleniwiać, na sjestę jeszcze przyjdzie pora. O godzinie 12:30 ruszajcie biegiem na
Kępę Potocką,
zaopatrzeni w matę lub miękki
kocyk oddajcie się bezpłatnemu treningowi jogi przy
cafe Jurta. Relaks 2 czerwca przyda się zwłaszcza rodzicom…
W końcu czerwiec rozpoczyna się świętem najmłodszych obywateli. Kino Wisła na ten moment szykuje trzy premiery, tytułów dedykowanych dzieciom
oraz najprawdopodobniej pasjonatom zwierząt. W
każdym filmie głównymi bohaterami są czworonogi.
Od 1 czerwca będzie można poznać przygody, dwóch
dzielnych psów - ,,Belli i Sebastiana’’, przyjrzeć się
postaci kota, marzącego o wielkiej karierze muzycznej
w ,,Futrzakach ruszających na ratunek’’, a także śmiać
się do rozpuku śledząc perypetie pracującego na policji rottweillera Maxa w ,,Wyszczekanych’’.
Czemu nie przedłużyć maluchom święta? Tak na
przykład o siedem dni. Już 9 czerwca na warszawskie
rodziny czeka wiele atrakcji w ramach jubileuszowego, dwudziestego pikniku olimpijskiego. Park Kępa
Potocka jak co roku zamieni się w świątynię sportu i
rekreacji. Polski Komitet Olimpijki planuje organizację blisko 40 stanowisk promujących dyscypliny sportowe. Odbędą się liczne pokazy, konkursy, występy na
scenie oraz rozgrywki i gry pokazowe.
Dzieci lubiące czytać zachęcam do spotkania z

autorką książek Justyną Bednarek. 7 czerwca o godz.
11 w bibliotece przy ul. Broniewskiego 9a Pani Justyna opowie o swoich inspiracjach i może zdradzi
kolejne fakty z przygód ,,Niesamowitych dziesięciu
skarpetek’’...
Spotkań nigdy za wiele - 12 czerwca odbędzie się
meeting na sadach żoliborskich, którego uczestnicy
będą mogli zgłębić temat zagadnień prawniczych,
tym razem nastawionych na problemy ochrony praw
człowieka.
W każdych rozgrywkach i konkursach najbardziej
emocjonujące są finały, więc jeśli wcześniej nie śledzili
państwo losów uczestników Grand Prix Żoliborza w
pływaniu, to 16 czerwca będzie okazja do zobaczenia
ostatniego, czwartego już etapu. Po konkursie sami
możecie zaznać przyjemności z kąpieli, zjechać parę
razy ze zjeżdżali, odprężyć się w jacuzzi i oczywiście
poprawić swoją kondycję...
Po zagrzewaniu do walki swoich faworytów,
może zostanie w was trochę siły, którą można będzie
spożytkować, poświęcając się słusznej sprawie. 31
maja Żoliborzanie podejmą próbę uratowania skweru
Kaliny Jędrusik przed zabudową. Byłoby wielką stratą
utracić tak piękne zielone miejsce.
Jest 29 maja nie masz planów na dziś? Wybierz się
na koncert ,,Jutro’’. Ta nieprzypadkowa gra słów jest
znakomitym wstępem do zapowiedzenia niebanalnego
repertuaru. Wykonawcy skupią się na tekstach Osieckiej,
Młynarskiego, Przybory i Kofty. To będzie już ostatnia
okazja do odwiedzenia Pracovni przed zamknięciem sezonu, ale spokojnie - zapraszamy od września!
Zapracovanych sąsiadów zachęcam do lepszego poznania naszej dzielnicy, Wiedzy nigdy nie jest za dużo, a
zwłaszcza tej dotyczącej najbliższych stron. Świetną okazją
ku temu, będzie spacer ,,żoliborz oficerski - wojskowa osada
w objęciach taśmy filmowej.’’ Zbiórka odbędzie się 27 maja
o godz. 13;00 na pl. Inwalidów przy pomniku I Dywizji
Pancernej gen. Stanisława Maczka)
MONIKA MIŁOSZ
ILUSTRACJA DOMINIKA HOYLE
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Rzecz o polskim demokracie.
Henryk Woliński
W dużej mierze właśnie jego determinacji
zawdzięczamy szereg, tak często dziś przywoływanych, aktów solidarności Polski
Podziemnej z bezwzględnie wyniszczaną
przez Niemców społecznością polskich
Żydów. To on zorganizował i przez blisko
trzy lata samodzielnie prowadził Referat
Żydowski przy Biurze Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej.
To na nim spoczywała odpowiedzialność
za utrzymywanie kontaktów z podziemiem
żydowskim, gromadzenie i selekcję materiałów mających alarmować „Wolny Świat”
o Zagładzie. Wreszcie – to od niego, podczas trwającej w getcie warszawskim latem
1942 r. Wielkiej Akcji, wyszła inicjatywa
utworzenia specjalnej organizacji, której

celem miało być niesienie pomocy skazanej
na zagładę resztce pozostałych przy życiu
obywateli polskich pochodzenia żydowskiego. Mimo wspomnianych zasług – do
dziś pozostaje postacią niemal zupełnie
anonimową.
Kontynuacja tekstu opublikowanego w poprzednim wydaniu „Wilsoniaka”. Część pierwsza artykułu
dostępna jest ciągle na naszej stronie:
https://wilsoniak.polskaonline24.
pl/2018/04/28/rzecz-o-polskim-demokracie-henryk-wolinski/
Wizja polsko-żydowskiego braterstwa
broni

W drugiej połowie 1942 r., gdy
nowo powołana „Żegota” sukcesywnie
przejmowała ciężar prowadzenia akcji
opiekuńczej, kierowany przez Wolińskiego (ps. „Wacław”) Referat Żydowski przy Biurze Informacji i Propagandy Komendy Głównej AK (BIP) mógł
wreszcie skoncentrować się na własnych zadaniach. Kluczowym celem
tychże było nawiązanie polsko-żydowskiej współpracy wojskowo-politycznej. Wobec podjętych przez komórkę
kontaktów, początkowo z kierownictwem socjalistycznego Bundu, z czasem – z przedstawicielstwem Żydowskiej Organizacji Bojowej (ŻOB) oraz
stanowiącym jej zaplecze Żydowskim

Komitetem Narodowym (ŻKN), perspektywy współpracy jawiły się coraz
wyraźniej. W ewentualnej realizacji takiego scenariusza „Wacław” dostrzegał
nie tylko walory natury moralnej, ale
także istotnej wagi posunięcie polityczne. Gdy jesienią 1942 r. ŻKN złożył
na jego ręce propozycję „całkowitego
podporządkowania się polskim czynnikom politycznym i wojskowym” za
cenę umożliwienia Żydom podjęcia
walki zbrojnej w gettach oraz powołania polsko-żydowskich oddziałów
partyzanckich, Woliński zdecydował
się wystosować do kierownictwa AK
memoriał naświetlający liczne korzyści
z nawiązania takiej współpracy.
„Pozytywne ustosunkowanie się –
argumentował – czynników polskich
do deklaracji ŻKN stwarza możliwość
zadokumentowania w sposób dobitny
i niebudzący wątpliwości polskiego
stanowiska do eksterminacyjnej akcji
niemieckiej w stosunku do Żydów jako
obywateli państwa polskiego. Przyjęcie
deklaracji, udzielenie Żydom pomocy,
objęcie kierownictwa nad zadeklarowaną przez ŻKN akcją należy uznać
za akt o doniosłym znaczeniu politycznym, który uwydatni się zwłaszcza w
okresie likwidacji wojny (propaganda
niemiecka m. in. Polakom przypisuje

morderstwa dokonywane na Żydach)”.
Woliński podkreślał też, że posunięcie
to jednoznacznie odcięłoby podziemie
żydowskie od wpływów komunistycznej Polskiej Partii Robotniczej (PPR).
Eksponował przy tym – jako element
sprzyjający stronie polskiej – złe w
stosunku do Sowietów doświadczenia żydowskich elit politycznych na
Ziemiach Wschodnich. Warto dodać,
że głośną w tym czasie była sprawa
lojalnych wobec państwa polskiego
przywódców Bundu – Wiktora Altera
i Henryka Ehrlicha, aresztowanych, a z
czasem, mimo licznych protestów, zamordowanych przez NKWD.
W BIP-owskim otoczeniu Wolińskiego dość popularny był pogląd, że
Żydzi stanowią jedyną mniejszość, w
realiach wspomnianego już „pęknięcia
narodowościowego”, gotową – choćby
ze względu na wspólnego wroga – wyraźnie trwać na platformie wierności
wobec Rządu RP. Traktując pomoc
prześladowanym w kategoriach obowiązku polskiego państwa, dostrzegali
w niej zarazem realną korzyść, związaną z pozyskaniem niebagatelnego
atutu propagandowego, mogącego
odegrać poważną rolę w kontekście
powojennych rozstrzygnięć. Widzieli
w niej również wymowne zaprzeczenie
popularnym na Zachodzie opiniom o
Polsce, jako niedojrzałym do ustroju
demokratycznego „kraju czarnego antysemityzmu”.
Niemal natychmiast po wystosowaniu przez Wolińskiego wspomnianego memoriału pozytywnie odniósł
się do niego dowódca AK, który apro-
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bując deklarację Żydów, polecił im
przystąpienie do tworzenia w ramach
własnej organizacji „piątek bojowych”.
Pozornie klarująca się sytuacja szybko
okazać miała się jednak znacznie bardziej złożona.
Właściwie bezbronna żydowska
konspiracja nie stanowiła dla AK realnego wzmocnienia. Co więcej, poważniejsze jej wsparcie musiało uszczuplić i
tak bardzo skromne zasoby gromadzone na okres przyszłego, stanowiącego
główny cel funkcjonowania organizacji, powszechnego wystąpienia zbrojnego. Biorąc pod uwagę sprzeczny z
planami AK, a nieskrywany przez stronę żydowską, zamiar manifestacyjnego, nie mającego żadnych perspektyw
militarnego sukcesu, przeprowadzenia
antyniemieckich wystąpień w gettach,
przekazanie broni oznaczało faktycznie
jej utratę. Obawiano się przy tym konsekwencji przedwczesnego, korzystnego dla komunistów, rozlewu walk na
stronę „aryjską”.
Jeszcze istotniejszy problem stanowiły: utrzymująca się w szerokich
kręgach podziemia, podobnie zresztą
jak w społeczeństwie, nieufność wobec Żydów oraz brak wiary w ich gotowość do podjęcia rzeczywistej walki.
Pierwsza, poza charakterystycznym
dla wielu środowisk antysemityzmem,
wynikała w dużej mierze z powszechnego utożsamiania kręgów żydowskich
z wpływami komunistycznymi. Nie
były to zresztą podejrzenia zupełnie
bezpodstawne – zdesperowani Żydzi,
także po nawiązaniu współpracy z AK,
utrzymywali luźne kontakty z PPR.
Druga obawa wynikała z krytykowanej
powszechnie, nawet przez przychylne
sprawie żydowskiej ośrodki podziemia,
dotychczasowej bierności Żydów wobec przeprowadzanych od wielu miesięcy mordów.
„Żydzi poniewczasie, z różnych
grupek, również komuniści, zgłaszają się do nas po broń, tak jakbyśmy
mieli pełne magazyny. Tytułem próby
wydałem trochę pistoletów, nie mam
pewności czy w ogólę tę broń użyją.
Więcej nie dam, bo jak wiecie, sami jej
nie mamy, czekam na dosłanie” – odpowiadał nerwowo gen. Grot-Rowecki,
indagowany w sprawie uzbrojenia Żydów przez władze w Londynie. Symboliczna partia, o której wspomniał

dowódca AK, wynosiła 10 pistoletów.
Według Wolińskiego – nie potwierdzają tego dane żydowskie – w przeciągu
następnych kilku tygodni przekazać
miano drugie tyle sztuk broni oraz materiały do wytwarzania butelek zapalających.
Przełom?
Sytuacja uległa wyraźnej poprawie
w drugiej połowie stycznia 1943 r.,
kiedy Żydzi, poważnie wzmacniając argumenty forsującego ideę współpracy
Wolińskiego i innych BIP-owców, na
podjętą przez Niemców próbę dalszej
likwidacji getta odpowiedzieli zbrojnie.
„Bohaterska postawa tych, którzy w
najsmutniejszych chwilach rzeczywistości żydowskiej nie zatracili poczucia
honoru, budzi największy szacunek i
stanowi piękną kartę w dziejach Żydów
polskich” – donosił w charakterystycznym dla siebie stylu, redagowany przez
Aleksandra Kamińskiego „Biuletyn
Informacyjny”. Świadomie zawyżano
przy tym skalę strat poniesionych przez
Niemców i pomagającą im policję żydowską, licząc zapewne na wywołanie
tym samym sympatii dla oporu getta
po polskiej stronie muru.
Strzały w getcie przełamały też częściowo obawy Komendanta Głównego
AK. Krótko po podjętej samoobronie
Woliński uzyskał dla żydowskiej konspiracji kolejne 50 pistoletów, amunicję, materiały do produkcji butelek
zapalających oraz granaty, przekazane
przez Okręg Warszawski AK. Organizacja zaoferowała też Żydom możliwość pośrednictwa przy zakupie większej ilości uzbrojenia. Ponadto – co w
kontekście starań Wolińskiego było
nawet istotniejsze – gen. Rowecki zdecydował się również wydać przełomowy rozkaz do dowódców terenowych.
Nakazywał w nim podejmować współpracę z lokalnymi gettami, a jeśli jest
w nich wola oporu – okazywać pomoc.
Kilka tygodni później, podtrzymując poprzednie zalecenia, dodawał:
„Zezwalam na utworzenie żydowskich
oddziałów powstańczych spośród nastawionego patriotycznie elementu
(bundowcy, syjoniści). Oddziałów takich nie używać w walce partyzanckiej i
dywersyjnej, lecz jedynie na wytrwanie
do czasu powstania i przygotowania się
do niego”. Rozkaz ten wskazywał nowe
rozwiązanie kiełkujące w kierownictwie

AK. Rozwiązanie polegające na wyprowadzeniu z gett „elementu patriotycznego” i lokowanie go w terenie – wiosną 1943 r. stałe oddziały leśne AK były
jeszcze bardzo nieliczne; w rejonie Warszawy działały tylko oddziały mobilizowane doraźnie i zwalniane do domów.
Tam, nieuzbrojone oczekiwać miały
na moment ogólnopolskiego powstania. Woliński sondował też możliwość
wcielenia ŻOB-owców w struktury
funkcjonujących już grup akowskich,
lecz zgody takiej nie uzyskał.
Niestety nie wiadomo czy, a jeśli
tak – jaki model współpracy uzgodniono z pierwszym łącznikiem ŻOB
Arie Wilnerem „Jurkiem”. Ten, co w
krytycznym momencie istotnie zahamowało dalsze kontakty – uda się je
wznowić dopiero na krótko przed powstaniem w getcie – z początkiem marca 1943 r. wpadł w ręce gestapo. Mimo
brutalnego śledztwa, dysponując „namiarami” na komórki AK oraz Delegatury, nie ujawnił żadnych informacji. Jego następca, Icchak Cukierman
„Antek”, do zaproponowanego przez
AK rozwiązania odniósł się sceptyczne.
Pewni nieuchronnej zagłady konspira-

torzy żydowscy, których reprezentował,
optować mieli za podjęciem w pierwszej kolejności manifestacyjnej, ratującej honor ich społeczności i zwracającej
uwagę świata na jej tragiczny los, walki
w gettach.
W takich okolicznościach 19
kwietnia 1943 r. dzielnica żydowska
w Warszawie wystąpiła zbrojnie. „Walczący obywatele Państwa Polskiego zza
murów ghetta stali się bliżsi, bardziej
zrozumiali społeczeństwu stolicy, niż
bierne ofiary, bez oporu dające się wlec
na śmierć” – wołał „Biuletyn Informacyjny”. Poświęcony podjętej przez Żydów walce artykuł, pismo Kamińskiego
wieńczyło następującym apelem: „Pomoc dla zbiegłych z płonącego ghetta
Żydów jest dla nas surowym chrześcijańskim obowiązkiem, do czasu aż
odrodzona Rzeczpospolita przywróci
w tej części Europy pełne bezpieczeństwo, prawdziwą wolność i poszanowanie naszej starej europejskiej kultury”.
Przychylnie o walczących, wyrażając solidarność z nimi, pisała większość tytułów akowskich. Jednak realna
zbrojna pomoc powstańcom była w

praktyce niemożliwa. Doraźnie podejmowane przez warszawskie struktury
symboliczne akcje solidarnościowe nie
mogły zmienić dramatycznej sytuacji.
Z kolei poza Warszawą przepaść polsko-żydowska okazała się zbyt głęboka – żaden z dowódców okręgowych
nie podjął sugerowanej przez „Grota”
jeszcze w lutowym rozkazie inicjatywy. „Wykonanie tego rozkazu – konstatował gorzko „Wacław” w raporcie
podsumowującym
funkcjonowanie
Referatu Żydowskiego BIP KG AK –
wielokrotnie powoływanego przez organizacje żydowskie i przez ludzi chcących pomóc Żydom do prowadzenia
walki w getcie, napotykało na niechęć
miejscowych czynników wojskowych”.
Wspomniane przez Wolińskiego
nastawienie miało różne źródła. Obok
nierzadkich uprzedzeń – AK była organizacją współtworzoną przez ludzi o
różnych rodowodach – będących konsekwencją zapatrywań światopoglądowych bądź negatywnych doświadczeń w dotychczasowych relacjach z
Żydami, trudno pominąć kontekst
polityczny zjawiska. Oficjalna organizacja wojskowa Podziemnego Państwa, mimo prowadzonych od 1940 r.
z polecenia władz emigracyjnych prac
zjednoczeniowych, ciągle nie mogła
podporządkować sobie ogółu struktur
o charakterze zbrojnym. Istotną ich
część stanowiły natomiast kręgi skrajnie prawicowe, które w rywalizacji z
AK nie cofały się przed zarzutami o jej
rzekome „żydofilstwo”, samemu przedstawiając się jako struktury wolne od
podobnych wpływów, reprezentujące
„szczere dążenia Narodu”. Wobec społecznej nośności tego typu argumentów – podnoszonych zresztą nie tylko
przeciw wojsku, ale także strukturom
politycznym Polskiego Państwa Podziemnego; z czasem prasa NSZ zaatakuje nawet działania „Żegoty” – lokalni
dowódcy AK, których zasadniczym celem było zjednoczenie i przygotowanie
terenu do powszechnego wystąpienia
zbrojnego, musieli się z nimi liczyć.
c.d.n.
BARTOSZ WÓJCIK (JAGIELLOŃSKI24.PL)
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Bioniczne formy ucieczki
Prawie trzydzieści lat temu Francis Fukuyama obwieścił koniec historii. Upadł Mur Berliński. Związek
Radziecki chylił się ku upadkowi. Ostatni bastion szatana na Ziemi został zniszczony. Przyszłość jawiła
się tylko i wyłącznie w świetlanych barwach. O tym jak bardzo amerykański politolog się pomylił nie
trzeba chyba nikogo przekonywać. Historia nie jest nauką, która łatwo poddaje się ludzkiej woli. Można
by ją wręcz określić mianem kapryśnej.
Wydarzenia tej dekady pokazują, że póki co, nie czeka nas spokojna
i świetlana przyszłość. Zwłaszcza, że
poziom nauki nie stoi na tak wysokim
poziomie, żeby ludzkość mogła rozpocząć podbój kosmosu i odpowiedzieć
na nadchodzące zagrożenia. Wbrew
pozorom życie w dobrobycie i wiecznej
szczęśliwości jest zwiastunem nadchodzącej katastrofy. Człowiek celebrujący
życie staje się gnuśny i rozleniwiony,
przez co całkowicie bezbronny w obliczu jakiegokolwiek kryzysu, a tych
twórcy filmów i pisarze przewidują
nam bez liku.
Warto odnieść się chociażby do
ostatniej część „Avengersów”, gdzie jeden z tytanów, Thanos, dąży do zlikwidowania połowy mieszkańców wszechświata. Jak bardzo by się ten cel nie
wydawał szalony jest to pewna odpowiedź na przeludnienie poszczególnych
planet. To także problem, który za
chwilę może stać się całkiem realny na
Ziemi. Zresztą już teraz są kraje, które
regulują liczbę urodzeń. Zdecydowanie
żadne z nas nie chciałoby się znaleźć w
tej połowie, która zostaje zlikwidowa-

na, prawda?
Drugi problem, zdecydowanie
mniej filmowy, to potencjalny kryzys wodny. Paolo Bacigalupi w swojej
książce „Wodny Nóż” opisuje wyimek
świata przyszłości, w którym stany w
Ameryce rywalizują ze sobą o resztki
wysychających rzek. Walka jest naprawdę brutalna i bezpardonowa. W
końcu, gdzieś głęboko, każdy z nas ma
zakorzeniony instynkt przetrwania,
który budzi się w sytuacjach zagrożenia
życia. Brak wody zdecydowanie należy
do grona kluczowych czynników, które mogą przekreślić nasze jestestwo.
Dlatego bohaterowie książki są gotowi
do największych zbrodni byleby tylko
uzyskać dla swojego stanu jak najwięcej
życiodajnego płynu. Jedną z niewielu
zalet takiego świata jest niewątpliwy
brak problemu przeludnienia.
Wydaje się, że dla porządku warto
wspomnieć o wszystkich dystopijnych
wizjach, gdzie świat jaki znamy bezpowrotnie przestaje istnieć. Zostaje
zastąpiony przez jego karykaturę, w
której samotni wojownicy przemierzają
radioaktywne pustkowia albo chowają

się w najgłębszych dziurach i czekają
na swój koniec, od czasu do czasu podejmując próbę zmiany rzeczywistości
jednak najczęściej bezskutecznie. W
końcu każda dystopia zakłada istnienie
zmutowanych potworów, a jeżeli ich
tam zabraknie to zawsze jeszcze pozostają ludzie ze swoim umiłowaniem
autodestrukcji.
Popkultura już znalazła gotową
odpowiedź na wszystkie bolączki ludzkości. Jeżeli nie uda nam się polecieć
w kosmos i terraformować Marsa, to
pozostają jeszcze inne gotowe rozwiązania znane czytelnikom science-ficition, które aktualnie z podniesioną
głową wkraczają do głównego nurtu
szeroko pojętej rozrywki. Po sukcesie
trzeciej odsłony przygód Wiedźmina
CD Projekt RED zapowiedział Cyberpunk 2077, który po raz pierwszy ma
być pokazany fanom podczas tegorocznych targów E3. Gra według twórców
ma być jeszcze lepsza niż ta poświęcona
bohaterowi wykreowanemu przez Andrzeja Sapkowskiego. Czy tak się rzeczywiście stanie, jeszcze nie wiadomo.
To jednak niejedyny przejaw tego,

że cyberpunk wkracza na salony. Ta
bardzo futurystyczna odmiana fantastyki naukowej może kojarzyć się z
androidami, wszczepami bionicznymi
w ciele i przede wszystkim hakerami.
Drugim bardzo widocznym symbolem
wchodzenia tego gatunku do popkultury była premiera drugiej części „Blade Runnera”. Filmu, który nie okazał
się kasowym hitem, ale niewątpliwie
dla znawców tematu stał się pamiętnym dziełem. Klimat tej produkcji
oddziaływał na wszystkie zmysły, a po
wyjściu z kina w oczach widza jeszcze
długo widniały powidoki charakterystycznych barw namalowanych przez
Villeneuve.
Trzecim i chyba najbardziej znamiennym przykładem na to, że ludzkość otworzyła swe oczy na możliwości
roztaczane w cybernetycznym świecie
jest wyprodukowany przez Netflix serial „Modyfikowany Węgiel”. Seriale
przestały już być synonimem obciachu.
W dzisiejszych czasach stały się raczej
pewnym wyznacznikiem uczestnictwa
w kulturze. Jak nie oglądasz, to nie
masz w pewnych kręgach o czym rozmawiać z ludźmi. Być może to smutne,
ale dosyć prawdziwe, zwłaszcza że dostęp do seriali jeszcze nigdy nie był tak
łatwy. Jeżeli ktoś nie musi pracować, to
właściwie może cały czas puszczać kolejne odcinki. A nie, już nie musi, bo
teraz automatycznie się włączają jeden
za drugim…
Wracając jednak do tematu, „Modyfikowany Węgiel” znany z książek to
świat bardziej Blade Runner’owski, niż
powieść Philipa K. Dicka. Jego dzieło
„Czy androidy śnią o elektrycznych
owcach?” to zgrabnie napisana opowieść, w której brakuje klimatu uchwyconego w filmach, rzeczywistość jest
niepełna. Oglądając obraz Villeneuve
człowiek czuje się w pełni zanurzony

w tym świecie. Nie da się pozostać
wobec niego obojętnym. Takie samo
wrażenie pozostaje, kiedy podróżujemy przez kolejne rozdziały książki Richarda Morgana. Jego cyberpunk jest
pełny, wszechotaczający i wnikający w
ciało. Odbiorca czuje się jakby został
podpięty do sieci roztaczającej się nad
poszczególnymi planetami.
Każda kolejna koncepcja pojawiąjąca się na kartach powieści jest
pozornie zaskakująca, ale z drugiej
strony one wszystkie zgrabnie się łączą.
Czytelnik może czuć się jak nasz rodak
Bronisław Malinowski zgłębiający kulturę mieszkańców wysp Trobrianda. To
całkowicie inna przyszłość, niż ta znana
chociażby ze „Star Treka”. To coś unikalnego, ale zarazem kompleksowego.
Ilość zaproponowanych rozwiązań dla
zagospodarowania ludzkiego życia powala swoim rozmachem.
Najważniejszy jest jednak zawsze
umysł. Bez niego nie da się po raz kolejny powrócić do życia w tej czy innej
formie. Może to jednak nie chodzi o
rozum, a o duszę? W końcu każda kolejna powłoka wpływa na postrzeganie
świata. Zmienia percepcję, ale ciągle
pozostaje ta sama osoba. Jedyną czystą wyizolowaną formę rozumu można spotkać u Franka Herberta, gdzie
istnieje społeczność Cogitorów, czyli
myślicieli których mózgi są przechowywane w specjalnych kapsułach i ich istnienie sprowadza się tylko i wyłącznie
do myślenia.
Jakakolwiek nie byłaby przyszłość,
niezależnie od tego czy dążyłaby do
ucieleśnienia utopii, czy pogrążenia się
w chaosie dystopii, warunkiem przetrwania wydaje się być tylko i wyłącznie rozum.
MICHAŁ MATEUSZ MACIĄG
ILUSTRACJA DOMINIKA HOYLE
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U lekarza
nie trzeba się bać

Chociaż za oknami piękna pogoda i większość z nas pewnie myśli już o wakacjach,
to ja nie do końca potrafię. Byłem ostatnio u lekarza i w trakcie wizyty, mimo
mojego około medycznego wykształcenia, jakoś nie mogłem się przełamać, by
zadać lekarzowi pytanie dotyczące jego
diagnozy i proponowanego leczenia. Gdy
wyszedłem z gabinetu to plułem sobie
w brodę o to, że się wystraszyłem. Ale w
sumie czego miałbym się bać? Zacząłem
się nad tym zastanawiać i doszedłem do
wniosków dość dziwnych.
Czerwiec to miesiąc pod znakiem
dziecka, więc od nich zaczniemy. Zanim wybierzecie odpowiednie miejsce,
atrakcje i prezenty może warto lepiej
poznać swoją pociechę. Na pewno w
głowie każdego rodzica rodzi się wiele pytań, a jedno z nich pomoże wam
zgłębić Przystanek Twórczość. Na to
jak dzieci rozwijają poczucie własnej
wartości odpowiedź poznacie, być
może od razu, czyli już 7 czerwca o
godz. 18:00 przy ul. Romaszewskiego
19, gdzie odbędą się pouczające warsztaty i wykład.
Po trudnej teorii nadchodzi pora
rozrywki. Najlepiej wspólnej zabawy, a
jeszcze lepiej w rodzinnym gronie. Też
pomyśleliście o planszówkach? Pewnie
tak, tylko jaką wybrać? - Czy tę klasyczną? nowszą? edukacyjną? a może interaktywną? Na ratunek przychodzi Klub
gier wszelakich, który 16 czerwca o
godz. 15 zaprasza na gry planszowe do
Bielańskiego Ośrodka Kultury, przy ul.
Goldoniego 1. Uwaga! tylko dla tych,
którzy umieją z godnością przegrywać.
Trampolina w ogrodzie? Nie ma
mowy! Dziecko poskacze trzy razy i już więcej na niej nie zawita. Chwilową zachciankę
lepiej zaspokoić spacerem na plac zabaw
przy AWF. Są tam liczne mini trampoliny,
a nawet ścianka wspinaczkowa!
Dość o dzieciach, starszy też człowiek! 10 czerwca, tydzień po dniu

Mianowicie, bałem się wszechwiedzy lekarza i podważenia jego nieomylności.
Ile razy ktoś z Czytelników spotkał
się z taką sytuacją? Gdy w czasie wizyty lekarz wyjaśnił coś niedokładnie, ale
Wy jednak się nie dopytaliście bo… no
właśnie, nie do końca wiadomo dlaczego. Często lekarze tworzą dookoła
siebie nimb nieomylności, przekonanie
o swojej wyższości względem innych
osób. Wtedy to, co mówią staje się
niemalże dogmatem. W takiej sytuacji

ciężko czegokolwiek się dowiedzieć.
Oczywiście lekarz chce pomóc, nie jest
w tym zachowaniu złośliwy, ale jego zawód ma w sobie ukrytą pokusę pychy.
Niestety wielu lekarzy temu czarowi
wyższości i poczucia władzy ulega.
Nie chcę tu powiedzieć, że to cecha każdego lekarza, bo oczywiście tak
nie jest, ale dotyka ten problem sporej części środowiska lekarskiego. Sam
znam też wspaniałych lekarzy, którzy
od samego początku wizyty są całkowicie skupieni na pacjencie i na jego

BIELANING
dziecka emeryci otrzymają swoje
święto. W prezencie od AWF zorganizowany
zostanie piknik
- Senioriada XII. Seniorada to piknik
rekreacyjny skierowany do seniorów,
ich rodzin oraz przyjaciół. W tym roku
bawimy się pod hasłem : “AKTYWNI
NA LATA”.

AWF bezapelacyjnie rozpieszcza
Warszawiaków. 10 czerwca na terenie
akademii zorganizowane będą amatorskie mistrzostwa Polski w biegu - 1
mila. Nie zapomnij zgłosić wcześniej
swojego udziału!
Do biegu pomoże ci się przygotować każda aktywność. Wiadomo

problemie, wypełniając jak najdokładniej misję swojego zawodu, czyli służbę
innym .
Jeśli zdarzy się jeszcze Wam spotkać
z tym pierwszym typem lekarza, to pamiętajcie o kilku rzeczach.
Po pierwsze, lekarz jest tam dla
pacjentów. Bez pacjentów pracowałby
gdzie indziej.
Po drugie, celem wizyty jest rozwiązanie wszystkich problemów zdrowotnych, jakie lekarz umie rozwiązać.
Czyli jeśli boli nas kilka części ciała, to
gdy opowiemy o jednej, to mówimy
też o pozostałych bez czekania na kolejne spotkanie z lekarzem. Zwlekanie z
przekazywaniem wszelkich możliwych
informacji lekarzowi może spowodować, że leczenie będzie nieskuteczne
lub nawet pogorszy aktualny przebieg
choroby. Warto więc pamiętać, że dla
lekarza każdy objaw może mieć znaczenie, nawet jeśli my uważamy to za rzecz
błahą i niewartą uwagi dla przebiegu
diagnozy i leczenia.
Po trzecie, pacjenci mają pełne prawo do tego, by o swoim stanie

jednak, że najlepiej mobilizuje ta zorganizowana, dlatego bierz kijki: profesjonalne, narciarskie lub od szczotki i
dołącz do grupy nordic walking w parku młocińskim 30 maja.
Marzą Ci się wakacje w Afryce?
Klimat Safari, dzikich zwierząt, piasków i baobabów rodem z ,,Pustyni i w
puszczy’’. Nie oszukujmy się taka wyprawa może być dość kosztowna. Zanim uzbierasz na spełnienie życiowego
marzenia, poczuj namiastkę Afryki na
spotkaniu z podróżnikiem, reporterem

zdrowia wiedzieć wszystko. O każdą
rzecz można się dopytać wtedy, gdy
tego potrzebujemy, a lekarz nie może
nas zbyć ani tym bardziej odmówić
nam odpowiedzi. By to dokładniej zilustrować podam historię z pierwszego
porodu mojej żony. Gdy byliśmy na
sali porodowej, dookoła nas było dużo
wyświetlaczy pokazujących różne numery, linie i wydających dźwięki. Teraz
już się na tym znam, ale wtedy była to
dla mnie czarna magia. Gdy zapytałem
się położnej, co one oznaczają, usłyszałem bym zajął się żoną, a te cyferki to są
dla nich. Oczywiście było to złamanie
praw pacjenta do informacji nt. stanu
zdrowia, o czym wtedy nie wiedziałem.
Teraz zażądałbym odpowiedzi, ale mądry Polak po szkodzie.
Życzę Państwu takiej świadomości
w trakcie kontaktu z lekarzem, by wynieść z tych tak długo wyczekiwanych
wizyt (bo wiadomo- NFZ) jak najwięcej dla siebie i swojego zdrowia.
JĘDRZEJ SKAWINA
ILUSTRACJA: DOMINIKA HOYLE

i pisarzem - Tomaszem Grzywaczewskim. Misja Afryka startuje 25 maja o
godz. 18 w Bielańskim Ośrodku Kultury.
Skoro jesteśmy przy podróżach,
to może by tak Francja? Paryż? albo
chociaż Cafe de la poste? Klimatyczna
kawiarnia w iście prowansalskim stylu
zachwyci wasze podniebienia świeżo
wypieczonymi croissantami z konfiturą i masłem. Stoliki rozstawione na
skąpanym w słońcu bielańskim placu
Konfederacji, niczym nie odbiegają od
paryskiego placu Republiki. Można je
wręcz pomylić.
Pozostańmy przy klimacie Francji
i udajmy się nad polską Sekwanę, na
spacer wzdłuż Wisły. Niedawno oddano nową ścieżkę nieopodal parku
na Młocinach. Warto udać się tam na
poranny jogging, albo romantyczny
spacer z ukochaną.
Mieszkasz w mały mieszkaniu, bez
balkonu , a naszła cię wielka ochota
na grilla? Na Bielanach to żaden problem. Zabierz żonę, dzieci, psa Ciapka
i sąsiadów na polankę przy lasku Młocińskim. Są tam specjalne drewniane
wiaty pod którymi można rozłożyć
różne pyszności. Odpowiednie miejsca
na ognisko także wyznaczono, więc interwencja strażaków z Marymontu nie
będzie konieczna. 
MONIKA MIŁOSZ
ILUSTRACJA PAULINA MAZUREK
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