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Czy będziemy ze sobą jeszcze rozmawiać?
Z czym kojarzy się kawiarniane życie? Z unoszącym się w powietrzu zapachem kawy, pobrzdękiwaniem widelczyków i rozchodzącym się dookoła gwarem rozmów. Szum
wszędobylskich słów otacza nas i nie pozwala o sobie zapomnieć. Tak jeszcze do niedawna wyglądało życie w naszych żoliborsko-bielańskich kawiarniach. Teraz, co raz
częściej po wejściu do lokalu uderza nas dojmująca cisza. Niby ludzie siedzą ze sobą przy stolikach, ale czy naprawdę są razem?
Dwudziestolecie
międzywojenne,
tak skrzętnie skrywane za mgłą w PRLu,
wraca do powszechnej świadomości. Na
rynku pojawia się co raz więcej książek
opisujących specyfikę tego okresu. Dzięki
temu można próbować odtworzyć tamten
klimat. Te kawiarnie, w których toczyło
się życie, spotkania, rozmowy, bójki. To
wszystko w jakiejś mierze zostało odtworzone w PRLu. Ludzie łaknęli swojego
towarzystwa. Może było tak, że po wojnie chcieli czuć, że nie są sami, że jest ich
więcej, że ta dojmująca trauma, której doświadczyli jest wspólnym doświadczeniem.
To wszystko kiełkowało zarówno
w pojedynczych osobach i w społeczeństwie. Dzięki tym interakcjom postacie
książkowe nabierały życia. To nie byli papierowi bohaterowie. To były prawdziwe
postacie z krwi i kości. Opowieści o nich
nie nosiły skazy sztuczności, bo pisarze
dobrze przeżyli swoje życie. Mieli coś do
opowiedzenia, a nie tylko wyobrażali sobie jak wygląda życie.

Jednak nie była to specyfika tylko
pierwszego połowy poprzedniego stulecia. Bardzo znamienne są tutaj losy
opozycji w każdej jej postaci poczynając
od marca 68, a kończąc na rozmowach
okrągłostołowych. Ludzie wówczas debatowali i rozmawiali. Wszystkie postulaty wykuwane były w ogniu wzajemnej
krytyki i uwspólniania stanowisk. We
wspomnieniach Jacka Kuronia nie ma
właściwie działania, które nie byłoby
poprzedzone rozmową, konsultacjami
przy mocnej herbacie w oparach siwego,
papierosowego dymu. Dialog był nieodłączoną częścią życia. Chociażby sama
formuła obrad okrągłego stołu wskazuje
na to, jak ważną rolę w naszym społeczeństwie pełniła dyskusja, nawet z największymi wrogami.
Powróćmy jednak do współczesności. Do czystych od dymu kawiarnianych
wnętrz, gdzie gwar rozmów powoli staje
się ewenementem. Co raz częściej można dostrzec ludzi siedzących przy jednym

stoliku, którzy są zapatrzeni w swoje telefony i nie wchodzą w żadne interakcje
ze swoimi towarzyszami. Wirtualna rzeczywistość stała się ważniejsza niż prawdziwe przeżycia i doświadczenia. Większe
znaczenie ma wrzucenie zdjęcia z kotletem na instargrama, niż wymiana opinii
o jedzeniu z osobą siedzącą naprzeciwko.
Co w takim razie poszło nie tak?
Oczywiście można by się odnieść do
teorii różnych krytyków kapitalizmu,
którzy wychodzą z założenia, że w społeczeństwie kapitalistycznym, niektórzy
jeszcze dodają liberalnym dochodzi do
alienacji jednostki. Niewątpliwie jest to
ciekawa koncepcja, warta uwagi. Jednak odłóżmy ja na razie na bok. Być
może jeszcze kiedyś do niej powrócimy.
Tymczasem spróbujmy sobie odtworzyć szkolne lata z przełomu tysiąclecia. Dzieci chodzące do szkoły, mające
przynajmniej kilka zajęć dodatkowych
i świeżutki, nowiutki komputer stojący
przy biurku. Można by dołożyć do tego

jeszcze rodziców martwiących się o swoje pociechy w związku z niepokojącymi
doniesieniami z prasy, których wówczas
nie brakowało.
Młody człowiek miał kompletnie
zagospodarowany czas. W jego harmonogramie nie było czasu na wyjście na podwórko z kolegami, czy pójście na spacer,
a przynajmniej było go niewiele. Kiedy
już robiło się ciemno i lekcje były odrobione nie pozostawało nic innego jak
włączyć komputer. Jedną z pierwszych
pojawiających się aplikacji było przyjazne, żółte słoneczko. Niektórzy jak Taco
Hemingway do dzisiaj pamiętają swój
numer GG. Komunikator pozwalał na
to, na co nie pozwalali rodzice, czyli na
długie nocne, Polaków rozmowy. Brakowało jednak herbaty i interakcji. Zamiast
słów królowały emotikony. Rozmowy się
nieuchronnie spłycały.
Weszliśmy w fazę wygodnego dyskutowania. Już nie musieliśmy zadawać
sobie trudu, żeby się z kimś spotkać. Nie
musieliśmy być rozmowni przez całe
spotkanie. Dyskusje mogliśmy przerwać
w dogodnym momencie i odpowiedzieć, bądź nie kiedy nam pasowało.
Rozmowa przestała być samą sobą, a
stała się grą, w której wygrywały bardziej przemyślane teksty. Dialog został
oddarty z gestów i mimiki. Liczyły się
tylko dobrze dobrane słowa.
Wydawałoby się, że pojawienie się
smartfonów powinno było spowodować
progres w relacjach międzyludzkich.

Współczesne telefony oferują właściwie
nieograniczone możliwości komunikacji. Można rozmawiać, pisać, a nawet
toczyć rozmowy video, co właściwie mogłoby być doskonałym przyczynkiem do
renesansu dyskusji. Tymczasem jedną z
aplikacji cieszącą się ogromną popularnością stał się Snapchat. Aplikacja do
pseudokomunikacji.
Dla niewtajemniczonych, czyli być
może tych szczęśliwych spośród nas, jest
to taki program, który pozwala wysyłać
swoje zdjęcia opatrzone niezbyt długim
komentarzem. Zazwyczaj wyświetlają się
przez kilka do kilkunastu sekund i bezpowrotnie znikają. Istnieje możliwości
odpowiedzi własnym zdjęciem, bądź nawet napisanie w odpowiedzi kilku słów.
Jednak nawet te krótkie zdania znikają po
chwili by pozostawić nas w samotności.
W ten sposób nie da się znaleźć przyjaciół. Nasze tęskne spojrzenia odbijają się
od szybki w smartfonie niczym od lustra.
Każde zdjęcie na Snapchacie jest
jak krzyk o atencję. Ktoś wysyła zdjęcie
swojego obiadu, zamiast Cię na niego zaprosić. Ty odpowiadasz mu fotką swojego
psa, zamiast zabrać go na spacer, a kiedyś
wystarczyło stanąć po blokiem i krzyknąć. Kumple sami schodzili i nie potrzeba
było do tego nawet domofonu. Pozostaje
pytanie, czy jedynym ratunkiem, żeby ludzie ze sobą rozmawiali są co raz słabsze
baterie w telefonach?
MICHAŁ MATEUSZ MACIĄG
ILUSTRACJA: DOMINIKA HOYLE
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Żoliborzing
Lato oficjalnie przyjechało na Żoliborz.
Niech się rozgości, umości i okaże swoją hojność. My niżej podpisani warszawiacy prosimy o ładną pogodę, słaby wiatr, nieczęsty
deszcz i mocne słońce.
Jeśli jednak ( o zgrozo) będzie inaczej i letnia aura nas rozczaruje, zawsze
możemy pokombinować. Co powiedzie na Kubę? Nie. Nie mówię o wartej kilkanascie tysięcy wycieczce, ale o
kosztującym kilkanaście złotych drinku
w El Caribe, czyli właśnie na lokalnych
,,karaibach’’. Zamawiając po pracy
escalada fresca con salmon, picadillo a
la habanera lub sopa de pescado (będące zwykłą zupą rybną), nie sposób nie
poczuć się jak w Ameryce Południowej,
zwłaszcza w akompaniamencie kubańskich rytmów.
Zostańmy w klimacie południa. Po
egzotycznym koktajlu czas na taniec. Z
placu Inwalidów jest tylko parę kroków
do Liceum im. Bolesława Limanowskiego. 6 lipca o godz. 18.00 odbędą się
tam darmowe zajęcia zumby. Ten latynoamerykański sport jest połączeniem
elementów fitness z tańcem. Został
opracowany przez tancerza i cho-

reografa Alberto „Beto” Pereza w
Kolumbii w latach 90.

Co łączy Kolumbię z Polską, bo
z pewnością nie temperatura. Mam
na myśli oczywiście piłkę nożną. 24

czerwca te dwa kraje zagrają mecz. XXI
Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej odbywają się w Rosji. Jest to pierwszy taki
turniej ulokowany w Europie wschodniej. Biało-czerwonych oglądać będzie
można na każdym kroku. Przed Mundialem się nie ucieknie. Zachęcamy do
wyjścia z domu, pozostawienia wygodnych kapci i pilota, by rozgrywki przeżywać w miłym towarzystwie, chętnym
do integracji. Jedna ze stref kibica powstała w Prochowni, gdzie sąsiedzi na
rozstawionych leżakach wspólnie dopingują naszą kadrę.
Miejmy nadzieję, że aplauz z serca
Warszawy, doda sił zawodnikom. Po
spełnieniu obowiązku kibica można
udać się na odpoczynek, na zasłużony
lunch. Nieopodal parku Żeromskiego,
w cichym ogrodzie usytuowana jest
prorodzinna restauracja DOM. Stoliki
rozstawione są między drzewami bzu,
na drewnianym parkiecie pośrodku
donic ze świeżymi kwiatami. Przyjazna
atmosfera udowadnia, że jest to miejsce
z sercem, na dzieci czeka kącik zabaw, a
na pieska miska z wodą i kto wie może
nawet jakiś smakołyk z kuchni.
Słyszeliście może o zwykłym chłopaku z biednej dzielnicy Londynu,
który stworzył wartą miliony dolarów
markę odzieżową? ALeksander McQueen stał się jedną z najbardziej rozpo-

znawalnych ikon sztuki współczesnej.
Na przedpremierowy pokaz filmu
biograficznego o tym wizjonerze zapraszamy 5 lipca na godz. 20 do kina
Elektronik.
Po seansie zapadnie zmrok, będzie
to dobry moment na romantyczny
spacer. Taka miła, mała randka, a co!
Cudownie jest się snuć w blasku latarni
w lipcu pod kwitnącymi lipami. Szeregi tych aromatycznych drzew rosną
wzdłuż ulicy Czarnieckiego, a w szumie liści słychać szept Kochanowskiego
,,Gościu siądź pod mym liściem, a odpocznij sobie…’’
Trzeba też przybliżyć młodym czytelnikom trochę historii i zachęcić ich
do działania. Okazja ku temu nadarzy
się 28 lipca, podczas akcji sprzątania
grobów powstańczych. Zbiórka grupy
ma miejsce o godzinie 12 na Pąwąskowskim Cmentarzu Wojskowym.
W tym samym miejscu odbędą się
kolejno 7 i 14 lipca dwa spacery: ten
mniej przyjemny - śladem oprawców i
katów oraz bardziej przekonujący - śladem szarych szeregów.
Pierwszy lipcowy targ śniadaniowy
to będzie uczta rodem z bollywoodu,
pod nazwą ,,weekendu indyjskiego’’.
Jednym słowem będzie ostro!
W ręku butelka wody (latem trzeba dużo pić) plan Żoliborza (co by się
nie zgubić), a pod pachą Wilsoniak
(jako symbol dziennikarskiego kunsztu) - to definicja pełnej gotowości do
obchodzonego 2 lipca międzynarodo-

wego dnia dziennikarza. Proponuję
udać się na pełen refleksji spacer po
Żoliborzu dziennikarskim. Ciągle
mówi się o oficerskim i mam wraże-

nie, że ten drugi może czuć się trochę
zapomniany…
MONIKA MIŁOSZ
ILUSTRACJA: DOMINIKA HOYLE

Lato i upały - na ruch czas doskonały
Ostatnie burze, gradobicia i fale gorąca zalewające nas z
nieba przypominają, że zaczęło się lato. W związku z tym na
ulice, ścieżki, do parków i lasów wyległy tłumy spragnionych
ruchu ludzi. Wszyscy mają jeden cel, być sprawniejszym. Niestety, niektórym może się to nie udać. A dlaczego, to o tym
poniżej.
Gdy jest gorąco, nikt nie ma ochoty ćwiczyć w
domu. To dobrze, ale można być na zewnątrz i zaszkodzić zdrowiu bardziej, niż będąc w środku. Na
przykład bieganie, chyba najpopularniejszy ostatnio
sport w mieście. W Warszawie jest gdzie biegać, są
lasy, parki i nawet stadiony do tego. Ale czemu ktoś
biega przy ulicy? Naprawdę nie przeszkadza biegaczom to, że wdychają spaliny i smród z samochodów? Drugą sprawą związaną z bieganiem jest nawierzchnia. Fajnie biega się po asfalcie czy kostce
brukowej, bo jest równa i stabilna dla stóp. A co,
jeśli to z czasem psuje nasze nogi? Stopy potrzebują,
by podłoże przyjmowało siłę, z jaką stawiamy stopę
w biegu. A biegając po tak twardych podłożach, cała
energia wraca w stopę i łydkę. Najczęstszym powikłaniem jest wtedy zapalenie okostnej. Nie będę tu
tego dokładnie opisywał, portale internetowe robią
to dość dokładnie. Starczy napisać, że powoduje
to ból z przodu łydki, uniemożliwiający bieganie.
Oczywiście, jeśli ktoś biega maratony czy coś takiego, to musi ćwiczyć i na twardych nawierzchniach.
Ale jeśli jest szansa, niech trening biegowy będzie w
lesie, po trawie, na ubitej ziemi, to odciąży nogi i
zmniejszy szansę wystąpienia kontuzji.
Gdy jest gorąco, mało kto myśli o rozgrzewce. A
to błąd! Rozgrzewka wciąż pozostaje bardzo ważna,
ale powinna wyglądać zupełnie inaczej. Jeśli w trakcie
ćwiczeń jest powyżej 250C, można praktycznie odpuścić sobie dynamiczne elementy rozgrzewki (wymachy,
podskoki, skręty, skłony itp.), a skupić się na rozciąganiu w spokojnych pozycjach (na siedząco, w leżeniu,
w przyklęku). Unikniemy wtedy przegrzania już na
początku treningu i zachowamy siły na właściwą część
ćwiczeń. W trakcie takiego treningu ważną rzeczą, a
na pewno ważniejszą, gdy jest gorąco, jest odpowied-

nie dobranie wysiłku. Najbardziej męczące ćwiczenia
powinny znaleźć się w ok. 60% czasu zajęć, by z jednej
strony zdążyć się do nich przygotować lżejszymi, a z
drugiej mieć potem czas na rozluźnienie się po nich.
By lepiej regulować swoje reakcje na wysiłek, polecam
zaopatrzyć się w jakiś system do pomiaru tętna. Wiem,
że kosztują sporo i ja sam jeszcze nie mam czegoś takiego. Więc jeśli ktoś tak jak ja, nie chce wydawać na
to sporej sumy, można spokojnie mierzyć tętno ręką.
Na nadgarstku albo tętnicy szyjnej (ale nie przykładać
do pomiaru kciuka, bo jest za gruby i utrudnia wyczucie) przykładamy sobie palce i mierzymy. Jeśli nie
jest się chorym na serce, spokojnie wystarczy mierzyć
przez 20 sekund. Wtedy wynik mnożymy przez 3 i
wiemy, jak mnie więcej szybko pracuje serce. Mierzenie przez minutę może dać trochę inne rezultaty, bo
zdrowe serce w trakcie minuty pomiaru zdąży zwolnić
i to może zafałszować obraz.
Ostatnią i równie ważną rzeczą jest picie wody.
Gdy jest gorąco, pijemy jej jak najwięcej. Nie możemy
się „przewodnić”, najwyżej nasze nerki szybciej zmuszą nas do wizyty w łazience. Pijmy w czasie treningu,
nie jest to błędem w żadnym stopniu (np. na Mundialu piłkarze piją w każdej przerwie i jakoś kolka ich
nie łapie). Wody nigdy dość, a jej niedobór może nam
poważnie zaszkodzić.
Powinniśmy pić wodę mineralną, czyli mającą
pow. 1000mg/l kationów i anionów (te małe literki
z plusikami i minusami na etykiecie). Woda mająca
ich za mało, np. 150-200 mg/l na pewno nie zaszkodzi, ale może doprowadzić do pewnych niedoborów w
trakcie intensywnego pocenia się. Z taką wodą mineralną (najlepsza wg. mnie jest Muszynianka) uważać
muszą dzieci i osoby 70+, ponieważ picie jej w nadmiarze (cały czas zamiast innych wód) może zaszkodzić. Ale do wysiłku jak najbardziej.
Zostawiając tych kilka rad, życzę Państwu przyjemnych i bezpiecznych wakacji, bez kontuzji i problemów ze zdrowiem.
JĘDRZEJ SKAWINA, FIZJOTERAPEUTA
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 kontak-

tów 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

Biurokracja,
małostkowość, zła wola?

Wraz z wygaśnięciem walk w
warszawskim getcie dotychczasowa rola kierowanego przez Henryka

struktury wojskowe Polski Podziemnej, jednak nie było już mowy o skali
współpracy, jaką planowano jeszcze
wiosną. Niemniej, latem 1943 r. wysiłki optujących za przyjęciem Żydów
w szeregi AK pracowników BIP z Wo-

bowiem uwierzyć, że to zła wola. To
chyba tylko biurokracja i nieumiejętność naszych urzędów, które właśnie
my, BIP, dla dobra propagandy w
najszerszym tego słowa znaczeniu powinniśmy przełamać”. Do wzmian-

W ramach specjalnej komórki BIP, której prace koordynował właśnie
„Wacław”, mimo podwójnego zagrożenia związanego z równoległą
służbą w AK, pomoc prześladowanym niosło wielu funkcjonariuszy
tego szczególnego ośrodka Podziemnego Państwa.
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”. Poprzednie dwa odcinki tekstu
dostępne są na naszej stronie: www.
wilsoniak.pl

Wolińskiego ps. „Wacław” Referatu
Żydowskiego przy Biurze Informacji
i Propagandy Komendy Głównej AK
(BIP KG AK), polegająca głównie na
koordynowaniu współpracy AK z Żydowską Organizacją Bojową (ŻOB),
wyraźnie zmalała. Wprawdzie ocalała
część żydowskich bojowców (druga z
walczących w getcie organizacji, prawicowy Żydowski Związek Wojskowy, nie posiadała kontaktów z AK)
podtrzymywała gotowość wejścia w

lińskim na czele przyniosły pewien
skutek. Jak depeszował do Londynu
żydowski Bund – z ŻOB-owców, którzy przeżyli utworzono przy AK kilkudziesięcioosobowy „bierny oddział
powstańczy”, mający wejść do walki
w obliczu planowanego powstania
powszechnego. Niestety i tym razem
zabraknąć miało dobrej woli – mimo
wielomiesięcznego oczekiwania na
realne kroki ze strony AK, wysyłania
monitów z prośbą o przydzielenie
dowództwa, grupa ta została pozostawiona sama sobie, ulegając stopniowemu rozkładowi. Naciski „Wacława” trafiały w próżnię.
Zaistniałą sytuację, a zapewne
także pogląd na nią Wolińskiego,
trafnie oddaje rozpaczliwy list redaktora akowskiego „Biuletynu Informacyjnego”, Aleksandra Kamińskiego.
W marcu 1944 r., naciskając na szefa
Wydziału Informacji BIP, by ten podjął w dowództwie interwencję w sprawie oczekujących Żydów, dodawał:
„Nie piszę do Pana tej kartki prywatnie. Pragnę by to był mój głos służbowy. Jestem pełen trosk. Jedyny dziś
lojalny element mniejszościowy straci
do nas wiarę, jeżeli nie przełamie się
małostkowości i biurokracji »urzędującej« w tych sprawach. Nie mogę

kowanego przełamania nie doszło.
Większość miesiącami oczekujących
na realny akces do AK bojowników
getta w „drugim z warszawskich powstań” udział wprawdzie wzięła, jednak już w szeregach podlegającej Polskiej Partii Robotniczej (PPR), Armii
Ludowej (AL).

Na czele komórki BIP
w „Żegocie”
Gdy, wobec zmiany dotychczasowego położenia, wojskowe relacje
polsko-żydowskie, stanowiące dotąd
główny obszar aktywności Wolińskiego, wyraźnie zeszły na plan dalszy, kierowany przez niego referat
zaangażował się w opiekuńczą akcję
„Żegoty”. W ramach specjalnej komórki BIP, której prace koordynował
właśnie „Wacław”, mimo podwójnego zagrożenia związanego z równoległą służbą w AK, pomoc prześladowanym niosło wielu funkcjonariuszy
tego szczególnego ośrodka Podziemnego Państwa.
Wymiar ich poświęcenia zwiększa fakt, że jako „ekspozytura żydokomuny w sercu AK”, BIP-owcy byli
w tym okresie werbalnie atakowani
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Woliński, sam czynnie angażując się w pomoc Żydom, koordynował
„nadprogramową” działalność reszty pracowników BIP. Jak ustaliła
autorka naukowej monografii „Żegoty”, Teresa Prekerowa –
prowadzona przez „Wacława” ewidencja obejmowała blisko 280
ukrywających się osób.
oraz rozpracowywani przez skrajnie
prawicowe kręgi konspiracji. Istotnie
zwiększało to ryzyko prowadzonej
pracy. W jednym z zachowanych z
tego okresu „rozpracowań”, inwigilujący „Huberta” wywiadowca NSZ
konstatował: „Kamiński Aleksander,
harcmistrz [...]. Żydofil, zawsze skłaniał się do skrajnej lewicy-komuny.
Niepewne pochodzenie matki (Żydówka lub Francuzka, wzgl[ędnie]
Żydówka francuska). Kamiński jest
niedużym brunetem, o ciemnych
oczach, bardzo ruchliwy i nerwowy, bystra inteligencja (główny autor »Wielkiej Gry« [tytuł pierwszej,
wydanej jeszcze przed głośniejszymi
Kamieniami na szaniec, książki Kamińskiego – red.]) . Kamiński jest
za mądry, aby oficjalnie wstąpić do
organiz[acji] komun[istycznej] i
przez to stracić kontakt z organiz[acją] polską. Natomiast na podstawie
informacji od ludzi blisko i dobrze
go znających (jeszcze przed 1939 r.)
należy wnioskować, że dąży on do
ustroju komun[istycznego] w Polsce,
ten ustrój bowiem najbardziej mu
odpowiada”. Dla części akowców, w
tym zwierzchnika „Wacława” – mjr.
Jerzego Makowieckiego, ta swoista
nagonka, obejmująca także pewne
kręgi kontrwywiadu AK i Delegatury, zakończyć miała się tragicznie.
Woliński, sam czynnie angażując się w pomoc Żydom, koordynował „nadprogramową” działalność
reszty pracowników BIP. Odpowiadając za kontakty z nadzorującą
„Żegotę” Delegaturą Rządu, utrzymywał łączność z poszczególnymi
„opiekunami” oraz rozdysponowywał środki. O skali tej działalności
najlepiej świadczy fakt, że – jak
ustaliła autorka naukowej monografii „Żegoty”, Teresa Prekerowa
– prowadzona przez „Wacława”
ewidencja obejmowała blisko 280
ukrywających się osób.

Znamienne, że gdy wiosną
1944 r. współpracujące z „Żegotą”
organizacje żydowskie utraciły kontakt z administracją Podziemnego
Państwa, to u Wolińskiego szukano pomocy w jego odnowieniu. Z
końcem marca mjr Makowiecki
„Malicki”, przekazał do Delegatury
pismo „Wacława”, który alarmował: „Wskutek braku funduszów
obie te org[anizacje] [ŻKN i ŻOB
– red.] wypłaciły w marcu zaledwie 300 pełnych zasiłków. Z górą
2 tys[iące] osób zostaje całkowicie
lub prawie całkowicie bez zasiłku.
Wskutek tego mnożą się katastrofy,
liczni ukrywający się muszą opuszczać swoje płatne schronienia, mnożą się szantaże, kończące się w Kripo
[policja kryminalna – red.] z pow[odu] braku funduszów”. Przekazując
niniejsze pismo odpowiedniemu
funkcjonariuszowi Delegatury, Makowiecki dodawał: „Za pośrednic-

twem p[ana] Wacława może Pan
nawiązać zerwane kontakty”.

Do końca na posterunku
Wybuch Powstania zastał Wolińskiego w Warszawie. Jako pracownik
cywilny BIP KG AK nie został on
jednak zmobilizowany. Po opuszczeniu miasta z ludnością cywilną nadal
z ramienia organizacji utrzymywał
kontakty z podziemiem żydowskim.
W grudniu 1944 r. trafił do Krakowa, gdzie koncentrowali się wówczas
akowcy pracujący nad odbudową
centralnych struktur BIP. Tam też
sporządził obszerny raport z blisko
trzyletniej działalności swojego referatu.
Co dla postawy „Wacława” charakterystyczne, mimo licznych, dostrzegalnych w niniejszym dokumencie gorzkich refleksji, podsumowując
opracowanie stwierdzał: „W obecnej

chwili w zakresie spraw żydowskich
na terenie wojska nasuwają się następujące uwagi: dokonana praca na
omawianym odcinku ma poważny
walor polityczny i będzie go mieć w
okresie konferencji pokojowej. Z tego
względu pracę tę należałoby podtrzymać”. Wspominając o wynikającym
z dotychczasowych doświadczeń
zniechęceniu Żydów i braku wiary
w efektywną współpracę z AK, zastrzegał: „Byłoby jednak cennym dla
ciągłości naszej pracy zaakcentować
i zadokumentować nasze zainteresowanie losem obywateli Żydów w tym
ostatnim okresie wojny [...]”.
W nowej rzeczywistości mecenas Henryk Woliński, niegdysiejszy
„Wacław” z żydowskiej komórki
BIP KG AK, zamieszkał na Śląsku.
Przez wiele lat pozostawał w cieniu,
z rzadka relacjonując okupacyjne doświadczenia zwracającym się do niego
historykom. Gdy w 1968 r., u szczy-

tu trwającej wówczas nagonki antysemickiej zaproponowano mu udział
w organizowanym przez władze „odporze”, polegającym na nagłaśnianiu
relacji Polaków ratujących żydowskich współobywateli, podobnie jak
inny legendarny akowiec, kpt Józef
Rybicki „Andrzej” (Rybicki „zgodził
się”, przekornie zastrzegając, że tak
naprawdę nazywa się Fiszman, co
skutecznie zraziło inicjatorów wykorzystania jego relacji), odmówił. Spotkały go za to szykany.
Nie odmówił z kolei Hannie
Krall, stając się tym samym jednym
z bohaterów głośnego reportażu zatytułowanego Zdążyć przed Panem Bogiem. Wspominając tragiczną wiosnę
1943 r. – śmierć pierwszego łącznika
ŻOB, Arie Wilnera „Jurka” oraz jego
towarzyszy, mówił: „Bolałem nad
jego śmiercią bardzo. Bolałem nad
śmiercią każdego z tych ludzi. Takich
szanownych. Takich bohaterskich.
Takich polskich”.
Henryk Woliński zmarł w roku
1986. Jeszcze za życia Instytut Yad
Vashem przyznał mu honorowy tytuł
„Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”. W 2008 r. prezydent RP Lech
Kaczyński odznaczył go pośmiertnie
Krzyżem Komandorskim Orderu
Odrodzenia Polski.
BARTOSZ WÓJCIK
(JAGIELLOŃSKI24.PL)
ILUSTRACJA: DOMINIKA HOYLE
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ści chcieli robić coś zupełnie innego, w
pełni nowoczesne miasto. Ciągle ścierały się ze sobą te dwa poglądy.
A. M.: Ale jednak dało się je pogodzić na
przestrzeni całego miasta.
M. P.: Jakoś się udało. Lepiej lub
gorzej. Maciej został przyjęty do działu architektury zabytkowej BOS-u i
jednocześnie dostał posadę asystenta
na Wydziale Architektury z przedmiotu architektura polska. Natomiast ja,
zostałam asystentką w Zachęcie, gdzie
powstał zaczątek Pracowni Konserwacji Zabytków, kierowanej przez prof.
Zachwatowicza. Dodatkowo kończenie studiów i praca nad dyplomem.
Jednocześnie pracowaliśmy i doganialiśmy zaległości. Praca w zakładzie
Architektury Polskiej wyglądała tak, że
dostawialiśmy cały szereg zleceń z Ministerstwa Kultury. Robiliśmy koncepcje m.in. Pałacu Kultury, ale zupełnie
inne od tego, który znamy.
A. M.: W międzyczasie pojawił się socrealizm…
M. P.: Z tego względu mój mąż z
ramienia katedry architektury polskiej
był zobligowany do przekazywania narodowych wartości estetycznych. Jego
praca skończyła się po współpracy z
dyplomantem, któremu zasugerował,
że eklektyzm przejawiający się w wymieszaniu cech wszystkich narodowych
wątków w architekturze, to nie jest najlepszy pomysł. Wyszło na to, że Maciej
to konstruktywista, funkcjonalista i w
dodatku propagator kultury anglosaskiej.
A. M.: Po tym wydarzeniu postanowiliście
Państwo zwrócić się w stronę architektury
mieszkaniowej. Jak wspomina pani początki tej pracy?
M.P.: W 1951 zakończyły się nasze
związki w Wydziałem Architektury Politechniki Warszawskiej i rozpoczęliśmy
pracę w państwowym (innych wtedy
nie było) biurze projektów Miastopro-

jekt Stolica Północ. Naszym pierwszym
dużym zadaniem, aż do lat 1960 -tych
były projekty urbanistyczne i architektoniczne kolejnych zespołów mieszkaniowych warszawskich Bielan. Historia
zabudowy Bielan sięga lat 1920 –tych.
wtedy powstawało na tych położonych
peryferyjnie w stosunku do Żoliborza
niezabudowanych terenach wybudować tzw. Miasto Ogród , osiedle
przeznaczone dla niezamożnych urzędników i rzemieślników. Najpierw urządzono wystawę „Tani Dom Własny”,
gdzie powstały projektowane przez
szereg różnych architektów stosunkowo skromne, ale wygodne i godziwe
domki. Spodziewano się, że na główne ulice – Marymoncką, Kasprowicza,
Żeromskiego - przyjdą kamienicznicy.
Ale ci kamienicy nie przyszli, dlatego
że dojazd był daleki. Dopiero w czasach
PRL, pod koniec lat 1940 postanowiono wybudować Hutę Warszawa- czołową inwestycję socjalizmu. Prowadząca
do niej dotąd prawie niezabudowana
ulica Kasprowicza miała stać się główną osią reprezentacyjną, tej części miasta. Zarazem mieszkania musiały być
zgodne z bardzo ściśle określonym
normatywem powierzchniowym. Do
tego dodać trzeba cały szereg nakazów
związanych z wyglądem i ewentualnych
bojowym wykorzystaniem budynków.
Wszystko musiało być zatwierdzane
przez inwestora i Komisję Naczelnego
Architekta, stojącego na straży socrealistycznej doktryny budownictwa. Zalecenia wydawane przez niego dotyczyły,
na przykład opracowania zwieńczeń
i parterów, stosowania attyk i portali,
mających być elementami malarsko-rzeźbiarskimi. Rzeczywistość okazała
się taka, że budynki przez 20 lat stały
nieotynkowane, nie wspominając już
nawet o malarstwie.
Michał Piechotka: Dopiero od
końca lat 1950 nastały pod pewnymi
względami czasy sprzyjające dla budownictwa osiedlowego - powstawały
zespoły realizowane kompleksowo,

łącznie ze szkołami, potrzebnymi usługami oraz, lepszą bądź gorszą, zielenią.
Niestety, potem nie zawsze dbano odpowiednio o zaspokajanie podstawowych potrzeb mieszkańców.
A.M.: Patrząc z perspektywy czasu, mimo
surowych normatyw, udało się stworzyć
przestrzenie dobre do mieszkania - między
innymi ze względu na zieleń. W jaki sposób
myślała pani z mężem o przyszłych mieszkańcach?
M.P.: Zależało nam na tym, żeby
na tych bardzo niewielkich powierzchniach, mimo wszystko, stworzyć ludzkie warunki. W pewnym momencie
pojawiła się sprawa, tak zwanych,
ciemnych kuchni. Była wielka awantura w prasie na ten temat, że skandal,
że projektuje się kuchnie bez okien.
Wzięło się to stąd, że pierwotnie przeznaczano na mieszkańca 7 m2 mieszkania brutto. Na trzy osoby to był pokój z
kuchnią – dość duży pokój i dość duża
kuchnia. Ze względu na zakaz ustawiania miejsca do spania w pokoju z piecem, trzy osoby musiały spać w jednym
pokoju. W pewnym momencie zaczęło przychodzić bardzo dużo podań, z
prośbą o zgodę na przeniesienia kuchni
do przedpokoju, żeby ten drugi pokoik
przeznaczać dla babci lub dorastającego
dziecka. Kolejne zadanie projektowe,
z którym przyszło się nam mierzyć

to budynki przy ul. Skalbmierskiej.
Chcieliśmy w pewien sposób przymusić wykonawców, aby tym razem praca
została doprowadzona do końca. Był to
szereg pomysłów, które ułatwiały niewyspecjalizowanym robotnikom pracę
w dość krótkim czasie oraz osiągnięcie
zadowalających efektów estetycznych.
A. M.: Czy to jest ten obszar zwany Piechotkowem?
M.P.: W zasadzie tak, z nim wiąże
się jeszcze jedna historia. Pewnego razu
kazano nam stawić się o określonej godzinie na rogu Skalbmierskiej. Było to
w roku 1957, czyli w roku przewrotu w
Partii i objęcia władzy przez Gomułkę.
Na miejscu zobaczyliśmy wielki autokar, z którego wysiedli po kolei Cyrankiewicz, Gomułka, Naczelny Architekt
Warszawy, Prezydent Warszawy i całe
biuro polityczne. Ktoś nam potem
przekazał, że usłyszał jak Cyrankiewicz
mówi do Gomułki: Popatrzcie, towarzyszu, Piechotkowie zrobili lufciki w
oknach i socjalizm się nie zawalił! Okazało się, że to osiedle zostało uznane za
pierwsze niesocrealistyczne osiedle w
Polsce i dostaliśmy za nie różnorodne
nagrody, a wśród nich stypendium i
paszport do Paryża!
A.M., K.G.: Może się tym zainspirujemy i w
swojej przyszłej ścieżce zawodowej rów-

nież ktoś nam kiedyś przyzna nagrodę za
wyjście poza normy i ramy. (śmiech)
A.M.: Czy w czasach młodości miała pani
jakiekolwiek przeczucie odnośnie tego, jak
Warszawa będzie się zmieniać?
M.P.: Nie miałam pojęcia. Po
pierwsze, nie wiedziałam, że Warszawa
zostanie zburzona. Po drugie, nie wiedziałam, że będą tak szalone zmiany
techniczne, ekonomiczne, społeczne
– wszystko jest zupełne inne. Zmiany,
które zaszły za mojego życia są niewyobrażalne.
Mich. P.: Faktem jest, że miasto
żyje i wciąż się zmienia. Można się
zestarzeć dobrze, można się zestarzeć
źle. Można na starość dostać wrednego
charakteru, a można się jakoś utrzymać. Ważne jest, moim zdaniem to,
żeby w maksymalnym stopniu utrzymać to, co jest dobre i szanować otoczenie i poprzednika.
A.M.: Tylko tyle i aż tyle. Myślę, że możemy
się z Pani doświadczenia wiele nauczyć. To
była dla nas niezwykle poruszająca rozmowa i zostanie w naszej pamięci na długo.
Dziękujemy za poświęcony czas i wyczerpujące odpowiedzi. W imieniu redakcji
życzymy wszystkiego dobrego, pogody
ducha i zdroju sił witalnych.
M.P.: Dziękuję serdecznie!
ILUSTRACJA: PAULINA MAZUREK
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Z Brzeskiej na Stołeczną
W latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku,
trwała migracja mieszkańców Warszawy
ze starych domów i mieszkań do nowo wybudowanych bloków. Atrakcyjna zabudowa
powstawała na różnych obszarach stolicy, a
jedną z najszybciej rozwijających się dzielnic był nasz kochany Żoliborz. ,,Pamiętam
jakby to było wczoraj. Jest rok 1959, w gazecie czytam o pnącym się w górę osiedlu o
nazwie „Serek’’, w którego skład wchodziło
kilka domów, między innymi te przy ulicy
Stołecznej o numerze 3 i 5’’.
,,Najbliższy memu sercu - Budynek
nr.3 sąsiadował z liceum ogólnokształcącym i klasztorem Sióstr Zmartwychwstanek. Sprowadzali się tam mieszkańcy różnych dzielnic i miast, ale zawsze
Polacy. Ze świecą można było szukać
obcokrajowca, których teraz przecież
na Żoliborzu nie brakuje.’’ Często słyszy się, że mieszkania wynajmują zagraniczni studenci, młode małżeństwa, a
czasem turyści. Tak wygląda 2018 rok,
wróćmy jednak do 1960. ,,My, pierwsi
mieszkańcy, obecnie seniorzy, z rozrze-

wieniem wspominamy lata spędzone
na Stołecznej’’. ,,To było coś’’! - nowoczesne mieszkania, dobrze wyposażone
(przynajmniej względem tych przedwojennych, praskich, w których zamieszkiwaliśmy wcześniej). Kontrast był
ogromny, jako młodzi ludzie w Stołecznej widzieliśmy namiastkę ‘’luksusu’’.
-Jako mała dziewczynka zastanawiałam
się do czego w bloku są dziury, babcia
mówiła że były to wentylacje do szafek
kuchennych, żeby było w nich chłodno.
A po co tak? A no lodówki nie było’’ śmieje się jedna z mieszkanek. ,,O tak
w naszej dziurze jak na złość gołębie złożyły gniazdo’’ - wtóruje jej druga. ,,Na
dole na parterze mieszkał dozorca, drzwi
były otwarte, cały dzień tam był, pilnował, patrzył, bo wszystkich znał. Na
ścianie budynku z zewnątrz za szybą wisiała wielka lista lokatorów bloku. Teraz
nie do pomyślenia. Era anonimowości
nadeszła dopiero dziś, mamy RODO.’’
Sama ulica, obecnie Popiełuszki
imponowała swoim wyglądem. Nowe

budynki mieszkalne budowała Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa.
Były to kwatery o wysokim standardzie, z pomysłową aranżacja wnętrz,
klatki schodowe - szerokie, i wygodne,
a jedyny mankament stanowił brak
wind. ,,Na pewno doskwierało to starszym mieszkańcom - ale my byliśmy
młodzi, pełni siły i żaden schodek nam
nie był straszny!’’
,,Na parterze usytuowano lokale
usługowe, sklep ‘’serowarski’’, czyli nabiałowo- mleczarski oraz sklep „ chemiczny” pod numerem 5. Po przeciwnej stronie sklep ,,rybny”, ,,jarzynowy’’
i pralnia. Jednym słowem, wszystko
było blisko - Nie musiałem jechać do
Arkadii…’’
Do nowych budynków sprowadzali się różni ludzie, lekarze, twórcy
i pisarze. Jedną z ciekawszych postaci mieszkających w pierwszej klatce
schodowej pod nr. 3 był słynny „kabareciarz” J. P. Cieszył się on sympatią
wszystkich sprzedawczyń sąsiednich

sklepów, towary kupował bez kolejki
i spod lady. Po drugiej stronie Stołecznej- wejście od Wyspiańskiego
zamieszkał wraz z rodziną „diabelski
hetman” czyli znany warszawiakom
kolekcjoner diabłów Wiktoryn Grąbczewski, to tam narodził się pomysł
stworzenia muzeum, poświęconego
tej tematyce.
,,Życie jak w Madrycie na tej
Stołecznej, cisza, spokój (tak samochodów prawie nie było). Do pracy,
tylko komunikacją miejską! Przed
domem Stołeczna 3 był przystanek
autobusowy, na którym zatrzymywały
się autobusy: 103, 112 i pospieszny
D. Kursowały również tramwaje w
kierunku Śródmieścia i na Bielany,
ale to się raczej nie zmieniło’’. Ulica
robiła wrażenia wielkomiejskiej, szerokiej i nowoczesnej, a osiedle „Serek” z możliwością wynajęcia garaży
i z otaczającą infrastrukturą stanowiło wzór nowoczesności na owe lata.
Do integracji nie trzeba było orga-

nizować spotkań, zbliżaliśmy się do
siebie samoistnie. Klatki schodowe
były otwarte , bez elektronicznych
zamków. Dzieci godzinami biegały
po podwórku, a te najbardziej lubiane okupowały trzepak. ,,Lokalne nawoływanie rozpoczynało się o 15 po
zajęciach - wyjdziesz? Kaśka chodź na
podwóro! - teraz na osiedlach słychać
co najwyżej dzwonki telefonów.’’ W
jednym z mieszkań na parterze było
uruchomione przez WSM miejsce
na zajęcia plastyczne i artystyczne dla
dzieci z osiedla. ,,Robiliśmy prace plastyczne, rysunki, można było wypożyczyć zabawkę lub książkę na parę dni,
tak działała nasza świetlica.’’
Z łezką w oku wspomina się tamte
pionierskie lata, gdzie w trudnych powojennych warunkach kształtowała się
nasza „stołeczność’’. I choć Stołecznej
już nie ma, a my mieszkamy gdzie indziej to miłe wspomnienia pozostaną.
MONIKA MIŁOSZ
ILUSTRACJA: DOMINIKA HOYLE

Budowniczowie Bielan

Zapraszamy do drugiej części wywiadu z Marią Piechotką, która wraz z mężem zaprojektowała szereg domów i budynków usługowych na Bielanach, między innymi
osiedla Bielany I-IV, które zostały wpisane przez SAPR na listę Dóbr kultury współczesnej. Rozmówcy: M.P – Maria Piechotka,
Mich. P – Michał Piechotka (syn, architekt), A.M. – Aleksandra Milanowska, K. G. – Katarzyna Gromek
Aleksandra Milanowska: Czy po zakończeniu II Wojny Światowej wśród architektów
i mieszkańców Warszawy panowały pozytywne nastroje?
Maria Piechotka: Tak, był ogromny zapał do odbudowywania miasta.
Bez względu na poglądy polityczne.
Były dyskusje, co do tego jak odbudować, ale nie było wątpliwości, że odbudować trzeba.
Katarzyna Gromek: Czy ta niesprzyjająca
dla Państwa, z tytułu przynależności do
Armii Krajowej, sytuacja przywodziła myśl
o emigracji?
M. P.: Było odgórne polecenie
ujawnienia się. Tutaj muszę wrócić do

opowieści o powrocie do Polski. Po drodze spotkaliśmy plakat z napisem „AKzapluty karzeł reakcji”. Pojawiła się dyskusja - co ze sobą zrobić, czy iść do lasu
i ładować się z powrotem w konspirację,
czy się ujawnić. Ta kartka profesora Zachwatowicza przesądziła sprawę.
A.M.: Wspomniała Pani o różnych koncepcjach odbudowy Warszawy. Wszyscy byli
zgodni, co do tego, że trzeba się zjednoczyć
i odbudować miasto. Wiemy, że przedwojenna Warszawa miała swój urok i klimat,
ale też szereg problemów i wad.
M. P.: Miała bardzo wiele wad. Już
prezydent Starzyński zaczął pracować
nad tym, żeby to wszystko usanować.

O tych wadach można by było długo
rozmawiać. Chociażby o zupełnie niesprawnym układzie komunikacyjnym.
Michał Piechotka: Jeszcze w trakcie wojny, przed wybuchem powstania
w getcie, polscy architekci opracowywali plany budowy trasy N-S. Poruszano różne kwestie – zarówno techniczne jak i ekonomiczne, od wykupu
terenu, po wypłacanie odszkodowań.
M. P.: Wymieniając dalej, problemem była fatalna zabudowa śródmieścia. XIX-wieczne domy studnie,
o pełnym przekroju społecznym na
poszczególnych piętrach, tak jak w
kamienicy Łęckich w „Lalce”. W podziemiu, w suterenach - nędza, pierwsze

piętro - adwokaci, lekarze, urzędnicy;
im wyżej, tym skromniej. Ponadto,
olbrzymie połacie miasta były w ogóle
nieskanalizowane, bez elektryczności.
Dodajmy do tego całkowicie zburzone
getto. Nie było wątpliwości, że trzeba
odbudowywać miasto nowoczesne,
ale z szacunkiem dla przeszłości. Tak
zwani „zabytkowicze” dążyli do tego,
zresztą w sposób rozsądny i umiarkowany, żeby odbudować to, co najcenniejsze. A za takie uważano -zgodnie z
obowiązującą wtedy doktryną, architekturę powstałą do połowy XIX wieku. To, nad czym się teraz rozczulamy,
czyli na przykład secesyjne kamienice
były uważane za bezguście. Moderni-

Maria Piechotkowa
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To mieszkańcy wiedzą najlepiej
O podsumowaniach, inwestycjach i wyzwaniach rozmawiamy z Tomaszem Menciną Burmistrzem Dzielnicy Bielany
wspomnieć o nagrodzonych Józefie
Wilkoniu, ks. Wojtku Drozdowiczu
czy Rodzinnej Pracowni Artystycznej
Jarnuszkiewiczów – której również jako
jednej z pierwszych w stolicy został
nadany tytuł Warszawskiej Historycznej Pracowni Artystycznej. Jesteśmy
bardzo dumni z ich osiągnięć i chcemy by to oni współtworzyli bielańską
tożsamość.

Tomasz Mencina, burmistrz Dzielnicy Bielany
Panie Burmistrzu wkrótce koniec kadencji.
To dobry czas na podsumowania i refleksje.
Jak ocenia Pan zmiany w dzielnicy, które
były także Pana udziałem?
Przez prawie 4 lata zmieniło się
wiele, to był czas skutecznej pracy i
mam nadzieję, że każdy mieszkaniec
Bielan może to odczuć. Kiedy rozpoczynałem kadencję wyzwaniem
było widoczne niedoinwestowanie
m.in. oświaty oraz przestrzeni rekreacyjnej, a przecież Bielany to piękny zakątek Warszawy. W 2015 roku
startowaliśmy z rocznym budżetem
inwestycyjnym na poziomie 17 mln
zł, teraz jest to już ponad 84 mln zł
na 2018r. Uważam, że umiejętność
pozyskiwania środków finansowych
to bardzo ważna cecha gospodarza dzielnicy. Ten olbrzymi przyrost
pieniędzy pozwolił przeprowadzić
istotne dla mieszkańców zmiany, np.
remonty 49 placówek oświatowych z
58 – zarówno szkół, jak i przedszkoli. Mocno postawiliśmy na budowę
nowoczesnych boisk i hal pneumatycznych. Jesteśmy jedną z pierwszych
dzielnic, która zdecydowała się na
budowę przedszkoli modułowych, to
duży skok technologiczny i oszczędność czasu. Obecnie budujemy trzy
takie przedszkola. Na nowo urządzamy Park Herberta i park przy ul.
Perzyńskiego. Rozpoczęliśmy proces
odnowy podwórek komunalnych i
wiekowych placów zabaw.

Inwestycje widać, niewątpliwie wpływają
one na jakość życia mieszkańców, ale co z
innymi obszarami, takimi jak kultura, integracja czy budowa tożsamości? To również
bardzo ważne aspekty, na które zwracają
dziś uwagę warszawiacy.
Zgadzam się, dlatego tworzymy
szeroką ofertę spędzania wolnego czasu
dla wszystkich mieszkańców. Uzupełniliśmy naszą bazę bibliotek i instytucji kultury o dwa Miejsca Aktywności
Lokalnej tzw. MAL-e na
ul. Samogłoska i Estrady.
Wkrótce powstanie trzeci
MAL – na Rudzie, w budynku w którym mieści się
jedna z filii biblioteki publicznej. Właśnie rozpoczął
się tam remont. Chcemy by
każdy mieszkaniec Bielan
mógł swobodnie korzystać
z oferty kulturalnej blisko miejsca zamieszkania.
Niezmiennie
wspieramy
też przedsięwzięcia organizowane przez różne grupy
naszych mieszkańców i lokalnych aktywistów.
Doceniamy też artystów, którzy u nas tworzą.
To oni promują Bielany i
stanowią naszą chlubę. Kilka miesięcy temu odbyła się
Bielańska Gala Kultury, na
której wyróżniliśmy wielu
twórców. Warto chociażby

Organizuje Pan plenerowe spotkania z
mieszkańcami, jaka była Pana motywacja
to podjęcia tej inicjatywy?
Mieszkańcy to najlepsi doradcy,
to oni wiedzą najlepiej czego im potrzeba i co należy poprawić. Oczekują
podniesienia jakości życia, mają wiele
słusznych uwag do najbliższego otoczenia. Masę rozmów związanych jest
z rekrutacją do szkół po wprowadzonej
pośpiesznie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kontrowersyjnej reformie oświaty. Rodzice pytają o przyjęcia
do nowo budowanych przedszkoli i
powstającego przy ul. Tołstoja żłobka.
Dużo rozmawiamy o ulicznej zieleni,
konieczności stawiania większej ilości
ławek i koszy na śmieci. Podjęliśmy już
decyzję o zakupie 200 nowych ławek.
Wiele słusznych emocji budzi funkcjonowanie bazarów na Wolumenie i przy
Broniewskiego.
A inne poruszane sprawy ?
Zdecydowanie uciążliwość lotniska na Bemowie (Warszawa-Babice).

Częstotliwość lotów, hałas, zagrożenie
jakie generuje lotnisko jest na tyle
ważnym i pilnym problemem, że tematem zajmowaliśmy się na ostatniej
Sesji Rady Dzielnicy (13 czerwca).
Chcę podkreślić, że nikt nie chce
zamknięcia lotniska – jest ono potrzebne dla Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego i policji, a w razie konieczności wojska. Ale oczekujemy, że
jak najszybciej zostaną zlikwidowane
loty komercyjne, bo to one głównie
generują uciążliwości dla mieszkańców. W tej chwili stanowią one 8090% wszystkich lotów. Liczba szkółek na tym lotnisku, a zatem i lotów
w ostatnich latach bardzo wzrosła i to
one głównie uprzykrzają życie naszym
mieszkańcom.
Kolejną – bulwersującą kwestią,
– jest to, że duża część samolotów
używa paliwa ołowiowego i emituje
szkodliwe spaliny. Należy podkreślić,
że w zasięgu oddziaływania lotniska
zamieszkuje przeszło 300 tys. osób!
Dlatego w pełni popieram stanowisko
Rady i domagam się, aby Centrum
Usług Logistycznych, które zarządza
lotniskiem, jak i Minister Spraw Wewnętrznych, któremu ono podlega
podjęły jak najszybsze działania zmierzające do likwidacji lotów komercyjnych na lotnisku Babice.
Problemem oczywiście jest też
kompostownia na Radiowe. Od dawna jest uciążliwa dla mieszkańców – to
nie podlega dyskusji. Musi być jak naj-

szybciej zamknięta zgodnie z decyzją
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska.
Tematów naprawdę nie brakuje.
Już od 4 lipca startuje kolejna seria
popołudniowych spotkań plenerowych. Zaczynam na osiedlu Ruda.
Będziemy na pewno rozmawiać
m.in. o nowo wybudowanej i właśnie
otwieranej nowoczesnej przychodni
przy ul Klaudyny 26B. Otwarcie tej
placówki zdrowia to prawdziwy cywilizacyjny skok w XXI wiek jeśli chodzi
o lecznictwo i wielkie udogodnienie
dla okolicznych mieszkańców.
Jakimi widzi Pan Bielany po wyborach samorządowych, które już na jesieni?
Wybory samorządowe rzeczywiście
zbliżają się w szybkim tempie. Od wielu osób słyszę, że tak ważnej elekcji dla
naszej lokalnej społeczności już dawno
nie było. Te wybory tak naprawdę zadecydują o tym co dla Bielańczyków najistotniejsze, o dalszych perspektywach
dzielnicy. Ważne jest, aby utrzymać
kierunek zmian wypracowany z mieszkańcami, bo dużo udało się nam już
wspólnie zrobić. Istotne jest, aby wciąż
podnosić jakość życia w dzielnicy i aby
poprawa ta dotyczyła wszystkich jej
mieszkańców, bo każdy jest tak samo
ważny. Za niepodważalne uważam to,
że to mieszkańcy mają mieć decydujący
wpływ na sprawy publiczne na Bielanach. To oni wiedzą najlepiej jak ma
wyglądać ich mała ojczyzna.
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