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Pomimo tego, że w Warszawie zarejestrowanych jest obecnie mnóstwo różnych klubów i akademii piłkarskich, futbolowy układ sił stolicy przypomina wyścig kolarski, w którym peleton nawet nie próbuje gonić jednoosobowej
ucieczki. Metaforycznym uciekinierem jest w tym przypadku, rzecz jasna, Legia, która w rankingu czołowych stołecznych klubów od dłuższego czasu nie czuje na plecach oddechu konkurencji. Niestety, Żoliborz we wspomnianym wyżej wyścigu nie tyle nie napędza tempa pogoni, co wręcz zamyka stawkę. Nasza dzielnica w kategorii „piłka
nożna” na tle większości innych części miasta wypada blado.
Urokliwe parki, wszechobecna
zieleń, błyszczące w słońcu kamienice, bezpośrednie sąsiedztwo Wisły - to pierwsze skojarzenia jakie
Żoliborz przywodzi na myśl przeciętnemu Warszawiakowi. Sport?
Owszem, tyle, że raczej w wydaniu
rekreacyjnym, na przykład w formie rowerowej wycieczki wzdłuż
murów cytadeli, czy niedzielnego
popołudnia z kajakami w parku na
Kępie Potockiej. Jeśli chodzi o sport
wyczynowy, w tym futbol, Żoliborz
ma do zaoferowania naprawdę niewiele. Żoliborskim rodzynkiem na
piłkarskiej mapie stolicy jest RKS
Marymont - klub z ponad stuletnią
tradycją, wedle niektórych źródeł
będący wręcz najstarszym w Warszawie.

Pod względem estetycznym Żoliborz to, wśród warszawskich dzielnic,
ścisła czołówka. Jednak ulokowany
przy ulicy Potockiej obiekt RKS-u w
żadnym wypadku nie wpisuje się w ten
idylliczny krajobraz. Schowana za fasadą basenu konstrukcja przypomina raczej miejsce akcji horroru zahaczającego o tematykę sportową lub świetne tło
dla sesji fotograficznych utrzymanych
w mroczno-oldschoolowym klimacie.
Pamiętające głęboki PRL trybuny w
2016 roku wpisane zostały na listę zabytków i obecnie ciężko wyobrazić sobie je w innej roli. Stadion Marymontu
to jednak coś więcej niż jedynie kilka
grożących zawaleniem betonowych
klocków.
Choć ciężko w to uwierzyć, za
sprawą obiektu z ulicy Potockiej, Żo-

liborz gościł na swoim terenie coś w
rodzaju wielkiego futbolu. No dobrze,
może nie do końca wielkiego futbolu,
ale przynajmniej jego odległych peryferii. To tutaj Zinedine Zidane rozegrał
jedno ze swoich pierwszych spotkań
w barwach Trójkolorowych - miało to
miejsce przy okazji Turnieju o Puchar
Syrenki, czyli rozgrywek młodzieżowych reprezentacji. Juniorskie kadry
gościły zresztą na Marymoncie niejednokrotnie, co powoduje, że murawa
popadającego obecnie w ruinę stadionu, nosi ślady wielu piłkarzy, których
nazwiska nie są anonimowe. Ponadto
w latach 1955-1956 RKS występował
w II lidze. Ok, to już może nawet nie
peryferia wielkiej piłki, jednak nadal
poziom, który z dzisiejszej perspektywy
wydaje się absolutnie nieosiągalny.

Skoro już jesteśmy przy wynikach
sportowych drużyny Marymontu, te
od wielu lat, eufemistycznie ujmując,
pozostawiają nieco do życzenia. Po
złotym okresie w połowie lat 50. klub
stopniowo pogrążał się w otchłaniach
coraz niższych klas rozgrywkowych.
Wieloletnią tułaczkę po mazowieckich kartofliskach zakończyło rozwiązanie sekcji piłkarskiej, które miało
miejsce po sezonie 2006/07. Na
szczęście po 10 latach głód futbolu
zwyciężył i w 2016 ogłoszono reaktywację drużyny pod nazwą Klub Sportowy Marymont 1911 Warszawa.
Obecnie zespół już trzeci sezon spędza w warszawskiej B klasie, jednak
następne rozgrywki mają przynieść
upragniony awans. W tym celu na
stanowisku trenera pierwszej drużyny
zatrudniono mającego na swoim koncie prawie 150 spotkań w barwach
Legii, Krzysztofa Adamczyka. Liczymy, że z byłym reprezentantem Polski za sterami, Marymont rozpocznie
stopniowy marsz ku górze.
Na terenie dzielnicy znajduje się
kilka nowo wybudowanych boisk. Nie
są, co prawda pełnowymiarowe, jednak
idealne, by swój talent rozwijali tam
młodzi adepci futbolu, a starsi użytkownicy dbali o regularny ruch i kontakt ze
świeżym powietrzem. Chodzi przede

wszystkim o boiska stawiane przy szkołach, zarówno podstawówkach, jak i
gimnazjach. Godne polecenia adresy to
Przasnyska, Filarecka czy Mścisławska.
Budujące jest to, że w każdym z tych
miejsc w godzinach popołudniowych,
szczególnie w okresie wakacyjnym, spotkać można grupy dzieci uganiające się
za piłką, co obecnie nie wszędzie jest zjawiskiem powszechnym.
Podupadający stadion, drużyna z
„ósmej ligi mistrzów” i kilka orlików
to jednak wciąż mało, nawet biorąc
pod uwagę fakt, że mamy do czynienia z niewielką dzielnicą. Nadzieją na
lepsze jutro jest m.in. petycja wystosowana przez MJN. Jej przedmiotem
jest renowacja obiektu z Potockiej,
która z pewnością może stać się motorem napędowym dla rozwoju piłki
nożnej na Żoliborzu. Inicjatywa zyskała nawet poparcie prezesa PZPN-u, Zbigniewa Bońka, jednak jej
ewentualna realizacja to wciąż odległa
wizja. Trzymamy kciuki, aby słowa
przerodziły się kiedyś w czyny, bo żoliborski futbol potrzebuje infrastruktury z prawdziwego zdarzenia. Może
wtedy ta piękna dzielnica wyraźniej
zaznaczy swoją obecność na piłkarskiej mapie Warszawy.
KAROL GÓRSKI
ILUSTRACJA: DOMINIKA HOYLE
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(…), bo na Żoliborzu pamięć o Powstaniu w sercach trwa
W piątek 27 lipca 2018 r. w godzinach 13:00 - 20:00
organizowana jest kolejna, już trzecia edycja bardzo pięknej i
wzniosłej inicjatywy, a mianowicie społecznej akcji wspólnego
porządkowania kwatery Żoliborskich Powstańców ze Zgrupowania Armii Krajowej „Żywiciela” pod nazwą „Uczcijmy
pamięć Bohaterów i posprzątajmy wspólnie Kwaterę Żoliborskich Powstańców’.
Akcja narodziła się spontanicznie z potrzeby serca i ma
przede wszystkim na celu integrację pokoleniową Żoliborzan
i dbałość o pamięć historyczną, nie tylko przez beznamiętne obserwowanie wydarzeń rocznicowych, ale także czynne
współdziałanie na rzecz kultywowania pamięci o Powstaniu
Warszawskim jak i jego Uczestnikach. Pomysłodawcą akcji
jest Pan Tomasz Michałowski, niezależny radny Dzielnicy
Żoliborz m. st. Warszawy znany chociażby ze Społecznego
Komitetu Protestu „NIE dla Mostu” działającego przeciwko
budowie Mostu i Trasy Krasińskiego, którego był inicjatorem
i liderem, czy innych akcji społecznych organizowanych w
dzielnicy. Akcja współorganizowana jest także przez KWW
Moje Miasto Żoliborz, Stowarzyszenie Żołnierzy Armii Krajowej Żywiciel i Miłośników Ich Tradycji oraz w tym roku
także przez Instytut Pamięci Narodowej o. Warszawa. W organizację i patronat włączyły się następujące instytucje i organizacje: Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Urząd
do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Muzeum
Wojska Polskiego, Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., Grupa
Historyczna Zgrupowanie Radosław, Związek Harcerstwa
Rzeczpospolitej, Chorągiew Związku Harcerstwa Polskiego
Warszawa- Żoliborz, Stowarzyszenie Zatrasie, czy firma Leroy
Merlin Polska sp. z o.o., która zapewniła jak co roku wszystkie
potrzebne sprzęty i środki do przeprowadzenia prac porządkowych. Patronatem medialnym akcję objęły dwa dwutygodniki
żoliborskie „Informator Żoliborza” oraz my jako „Wilsoniak”.
Całą akcję swoim Patronatem Honorowym objęła Poseł na
Sejm RP Pani Ewa Tomaszewska. Wszystkie ustalenia dotyczące podejmowanych działań konsultowane są z Zarządem
Zgrupowania Armii Krajowej Żywiciel w osobie Pani Lidii
Wyleżyńskiej oraz Pana Sławomira Pocztarskiego czyli żyjących Powstańców Warszawskich ze Zgrupowania Żywiciela.
W akcji uczestniczyć szacunkowo będzie od 50 do 150 osób.
W zeszłym roku uczestniczyło ponad 70 osób. W tym roku
udział potwierdzili: Powstańcy ze Zgrupowania AK Żywiciel,
harcerze ZHR, harcerze ZHP, członkowie Grupy Historycznej Zgrupowania Radosław, ale przede wszystkim Mieszkańcy
Żoliborza. W dotychczasowych akcjach - co jest największą
wartością, uczestniczyły całe rodziny, różne pokolenia mieszkańców Warszawy od tych najmłodszych po samych Powstańców Warszawskich. Wszystkie działania porządkowe jak
co roku uzgodnione są i odbywaj się za zgodą Pełnomocnika
Wojewody Mazowieckiego do spraw Opieki nad Cmentarzami Wojennymi oraz Miejscami Pamięci Narodowej Pana dr
Piotra Oleńczaka.
Sama Kwatera znajduje się na terenie Żoliborza, na Cmentarzu Komunalnym Powązki Wojskowe. Kwatera liczy ponad
300 grobów tj. 265 krzyży wraz z dużym pomnikiem symbolizującym barykadę z napisem ŻYWICIEL według projektu architekta Czesława Bieleckiego. Poza kwaterą, na terenie
cmentarza znajdują się także pojedyncze groby powstańców
pochowanych w grobach rodzinnych, które wymagają przede
wszystkim szczególnej uwagi i prac porządkowych. „Właśnie
tym grobom chcemy poświęcić najwięcej uwagi i pracy w tym
roku” mówi radny Tomasz Michałowski. Organizatorzy chcą
na terenie Kwatery usunąć z betonowych krzyży mech, wyczyścić pomnik barykadę, posprzątać zalegające liście i gałęzie,
zamieść i wygrabić alejki, wypolerować imienne tablice oraz
na każdym krzyżu zawiązać biało-czerwoną tasiemkę. Uczestnicy zostaną podzieleni na grupy i otrzymają listy grobów rodzinnych w poszczególnych kwaterach, w których spoczywają
polegli Powstańcy Żywiciela. Pracy nie brakuje, więc wszystkie
ręce gotowe pomóc są bardzo potrzebne. Jeśli możecie przyjść
nawet na godzinę to dołączcie. Przyjdźcie choćby na moment
po pracy i dajcie wyraz swojej pamięci i szacunku dla tego
wspaniałego pokolenia Żoliborzan, które poświęciło dla nas
swoje życie. Dbałość o miejsca pochówku w kulturze chrześcijańskiej jest jednym z najpiękniejszych i dojmujących wyrazów
szacunku i oddawania czci zmarłym. Zapraszamy w imieniu
organizatorów wszystkich bardzo serdecznie do włączenia się
w akcję.
Chwała Bohaterom Powstańczego Żoliborza!!!
PIOTR MILLER
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Co dalej z WSM?
Co dalej z WSM? To pytanie, które coraz częściej zadają sobie członkowie
WSM. Chodzi oczywiście o ten duży
WSM z siedzibą przy ul. Elbląskiej
14. Od lat sytuacja w tej spółdzielni
nie jest najlepsza. W ostatnim czasie członkowie spółdzielni odczuli to
najbardziej. Świadczy o tym ostatnie
Walne Zgromadzenie WSM, na którym członkowie spółdzielni nie udzielili absolutorium Panu Maciejowi Stasiełowiczowi – Prezesowi WSM oraz
Pani Urszuli Grzybowieckiej – Wiceprezes ds. ekonomiczno-finansowych.
Zaufanie członków WSM zmniejszyło
się z powodu braku środków do finansowania m. in. działalności ogólnej
Zarządu WSM. Chodziło, oczywiście, o
kwotę 5 mln zł. Problem ten powstał
przy braku pozwolenia na budowę
inwestycji mieszkaniowej przy ul. Lindego, a także z powodu źle wykonanej
dokumentacji budowy II etapu Osiedla Szmaragdowego na Tarchominie.

Jest to informacja szokująca z uwagi na fakt,
że tak duża spółdzielnia nie jest w stanie utrzymać
Zarządu. Od lat mieszkańcy starych zasobów, m.
in. Zatrasia i Rudawki słyszą od Prezesa Stasiełowicza, że będzie lepiej. Były wielkie wizje rewitalizacji podwórek, klatek schodowych, nowych
śmietników i innych remontów. Na samym Zatrasiu w ciągu ostatnich 4 lat udało się oficjalnie
wyremontować 6 klatek schodowych. Oprócz nich
kilka było remontowanych też w ramach zleceń z
wolnej ręki. Mieszkańcy budynków przy ul. Broniewskiego 13-19 nie mogą od 21 lat doczekać
się remontu ich własnego podwórka, które od lat
90-tych jest w stanie urągającym godności mieszkańców. W międzyczasie zdążyło się pogorszyć, bo
należało usunąć sprzęty zabawowe z asfaltu, murki
oporowe tzw. „jajo” – podwyższenie terenu okalonego betonowym murkiem oprowym w kształcie
owalu - zdążyły się pozapadać i powykrzywiać.
Przez ostatnie 4 lata zdążyło się zmienić aż sześciu
dyrektorów ds. technicznych. Trzech z nich zlecało wykonanie projektów, z których żaden nie był
zgodny z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast każdy z zaprzyjaźnionych architektów zarobił. Po 21 latach
obietnic okazało się, że stoimy na niczym. Z kolei
na Rudawce rok temu został spalony śmientik przy
ul. Izabelli. W dalszym ciągu Administracja i Rada
Osiedla Rudawki nie wiedzą jak taki śmietnik powinien wyglądać i czy jest w stanie go sfinansować. Kontenery stoją pod gołym niebem, a smród
roznosi się w kierunku pobliskich budynków. Przy
ul. Elbląskiej 37 mieszkańcy nie mogą się doprosić chociaż drobnego remontu wind – wymiany
laminatów, drzwi, itp. Budynki w całym osiedlu
są pomazane graffiti, a tereny zielone nie mają nic
wspólnego ze świetnością dawnego Ogrodu Izabelli Czartoryskiej, który się tu znajdował…
Wydawałoby się logiczne, że nowe inwestycje
mieszkaniowe w WSM będą korzystne dla mieszkańców starych zasobów, a tymczasem jest zupełnie inaczej. W ostatnim czasie ciągle słyszeliśmy,

jak ważna dla mieszkańców Serka Żoliborskiego
jest sprawa nadbudowy o jedną kondygnację budynków niskich. Miał to być środek, którego celem była budowa wind. Pomysł na budowę wind
jest jak najbardziej słuszny, ale nie nadbudowa.
Zdaniem decydentów z WSM nadbudowa byłaby w stanie sfinansować budowę windy. Czyżby?
Mieszkańcy Serka, jak i całego Żoliborza II płacą
na fundusz remontowy od niemal 60 lat. Gdzie są
te pieniądze? W międzyczasie dogęszczano osiedle.
Wybudowano budynek przy al. Wojska Polskiego
49 i Gołębiowskiego 4. Gdzie są zyski z tych inwestycji? W którym budynku z tych zysków wybudowano windy? Te pytania pozostawiam czytelnikom. Podobnie z resztą było na Żoliborzu III,
gdzie w międzyczasie budowano budynek przy ul.
Braci Załuskich 11, czy też przy ul. Poli Gojawiczyńskiej 17. To samo było na dawnym Żoliborzu
IV. Najpierw powstał budynek na Zatrasiu przy
ul. Broniewskiego 9E (razem z bankiem), potem
cały zespół budynków na Rudawce – przy ul. Saperskiej 1, 3 i 6. Jakie inwestycje zostały wykonane z zysków dla starych zasobów? Wybudowano
jeszcze wiele innych bloków, m. in. przy ul. Niedzielskiego, Latyczowskiej, Hery. To tylko część
tych inwestycji.
Zarząd WSM twierdzi, że bez nowych inwestycji nie jest w stanie się utrzymać. Wróćmy do
historii. W 1990 r. osiedla Żoliborz I i Chomiczówka wydzieliły się z WSM. Osiedle Żoliborz
I powołało zupełnie samodzielną spółdzielnię pn.
„WSM Żoliborz Centralny”. Ówczesna Rada
Nadzorcza rzuciła publicznie słynne hasło przed
Żoliborzem I: „NA KOLANACH DO NAS
WRÓCICIE!”. Tak się nie stało. Minęło 28 lat,
a WSM Żoliborz Centralny jest w bardzo dobrej
kondycji finansowej. Wyremontowano niemal
wszystkie zasoby. Stan techniczny budynków starego zasobu jest o niebo lepszy od starych zasobów
zarządzanych i administrowanych przez „duży”
WSM. Ponadto WSM Żoliborz Centralny nie buduje nowych inwestycji, a zarząd nie woła o pie-

niądze do spółdzielców, aby ci musieli dodatkowo
dokładać w celu ich utrzymania. Ponadto Rada
Nadzorcza i Rady Kolonii nie pobierają żadnych
apanaży. Jest to działalność wyłącznie społeczna.
W związku z tym, gdzie są te tradycje spółdzielcze
i społecznikowskie? Najwyraźniej nie w „dużym”
WSM. Należy dodać, ze Rada Nadzorcza WSM,
jak i Rady Osiedli pobierają wynagrodzenie. Skoro mamy kryzys w utrzymaniu Zarządu to może
niech Rada Nadzorcza oraz Rady Osiedli zrezygnują z apanaży. Wtedy będziemy w stanie faktycznie sprawdzić, kto działa społecznie na rzecz
spółdzielni i czym jest faktyczne jej dobro.
Przykład WSM Żoliborza Centralnego uważam za bardzo dobry, ale zobaczmy też sytuację
jaka ma miejsce na Potoku Dolnym. Tam istnieją
spółdzielnie, do których należą po trzy budynki.
Z zewnątrz zwykłe mrówkowce z lat 80-tych, a
w środku nowocześnie wyremontowane klatki
schodowe wyposażone w nowoczesne windy z samoprzesuwnymi drzwiami i granitem w środku.
Ściany bez lamperii wykończone tapetami starej
Warszawy, podświetlone światłami LED. Budynek przy ul. Potockiej 4, który powstał na początku lat 90-tych został docieplony. Wykonano nową
elewację i to nie byle jaką. Elewacja, wraz z nowymi balkonami, otrzymała nagrodę im. Barbary i
Stanisława Brukalskich.
Wydaję mi się, że gdyby zasoby WSM były
podzielone na mniejsze WSM-y – po prostu małe
spółdzielnie, które zostałyby podzielone tak jak
osiedla, o wiele szybciej powróciłyby do dawnej świetności i lepiej dbałyby o swoje tradycje.
Kiedyś do WSM należały również Mokotów, Rakowiec, Ochota i Koło. Wszystkie te osiedla stanowią odrębne spółdzielnie. Ciężko jest zarządać
tak dużym molochem, tym bardziej, że niejedna
osoba, która zarządzała WSM od chwili transformacji ustrojowej nie dała sobie rady, a przyczyny
tego były różne.
WIKTOR ZAJĄC
ILUSTRACJA DOMINIKA HOYLE
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Nic tak nie wzbogaca oferty
firmy jak rodząca się nieopodal konkurencja. Niepisane
zasady mówią o przestrzeganiu wzoru zdrowej rywalizacji. Ale czy obowiązują
one, gdy batalia jest słodka?
Czy polemikę może w ogóle
cechować walor pozytywny?
Z drugiej strony, czy słodkość
jest znowu taka dobra, skoro na pewno nie działa korzystnie na zdrowie? Cukier
w nadmiarze szkodzi – jaka
więc jest ta bitwa, w której
amunicję stanowią kolorowe
posypki, pułapki na przeciwnika ulepiono z lukru, a wypieczeni żołnierze uzbrojeni
są w apetyczne nadzienie?

Słodka wojna
Mówi Wam coś starcie dwóch sił
na placu Wilsona? (Pomimo zbliżających się wyborów samorządowych nie
chodzi o siły polityczne.) Lodziarnia A i
cukiernia B (więcej szczegółów danych
placówek nie zdradzę, ponieważ rasowy
żoliborzanin sam się domyśli). Żadnego z lokali nie oceniam, a już na pewno nie krytykuję, sama mam bowiem
wielką słabość do słodkości. Zachęcam
czytelników do wyrobienia sobie opinii, najlepiej korzystając z własnych
kubków smakowych.
Zaczęło się niewinnie. Cukiernia
B mieści się przy placu Wilsona od
dziesięcioleci. Od lat wypiekane są
tam pyszne pączki, a latem serwowane
są lody przyrządzane według sprawdzonej receptury. Większych zmian
w karcie nie było, po co ulepszać coś
co już jest doskonałe. Sama od dziecka zajadam się serowo-malinowym
ciastkiem-łódeczką, w chwilach smutku nic tak nie poprawia humoru jak
polana lśniącą czekoladą eklerka, a po
rodzinnym spacerze porcja lodów waniliowych robi swoje. Miejsce B nie
musiało walczyć o klientów, lokali tego
typu na Żoliborzu centralnym nigdy
nie było zbyt wiele. Pamiętam erę banków, kiedy to co drugą kwaterę usługową zajmowały instytucje finansowe,
później okolice kina Wisła zawojowali
fryzjerzy, lata świetności aptek również już przeminęły. Teraz mogłoby
się zdawać, że w „przyrodzie” nastała
równowaga, ale czy na pewno? Bliskie

sąsiedztwo lokali o podobnej działalności musi przynosić szkody obydwu
firmom, o konsumenta trzeba bowiem
zacząć walczyć.
Tak o to obok cukierni B w biały
dzień powstała cukiernia A. Od 3 lat
oba miejsca na oczach potencjalnych
klientów prowadzą pewnego rodzaju
dialog, przejawiający się w kompletnej działalności, chwytach marketingowych i rozwoju marki. Nieprzypadkowemu przechodniowi mijającemu
owe lokale kolejne ruchy mogą przywodzić na myśl równomiernie prowadzoną szachową rozgrywkę. Gorzkie
czekoladowe pionki przeciwko tym
nowatorskim, śmietankowym. Partia rozpoczęła się groźnie odważnym
ruchem białych, czyli lokalu A, który
do swojej oferty zimową porą wprowadził niekonwencjonalne, wypiekane na miejscu pączki. Pączki, które
stanowiły przecież filar miejsca B. Te
nowe były niezwykle nowatorskie,
czy ktoś kiedyś słyszał o oponkach
nadzianych wiśnią, kremowym rafaello, czy karmelowym kinder-bueno?
Niejeden konserwatysta sprzeciwi się
takim innowacjom - takie pączki! to
nieprzystoi! Winno się pielęgnować
tradycję i na rodzinne spotkania zaopatrywać się w zapas tych rodzimych
pączków z różą ze sprawdzonego
miejsca, jakim jest zaprzyjaźniona cukiernia B. Tam też jest przecież wybór,
a pączki wieńczą aż trzy różne posypki
– puder, lukier, a dla odważnych po-

marańczowa skórka. Starsza cukiernia
wydawała się niewzruszona, nic przecież nie wygra z wypracowaną przez
lata jakością.
Pewnego grudniowego poranka
przed fabryką pączków postawiono
wielką tablicę, a na niej białą kredą
wypisano wszystkie dostępne smaki
pączków. Przechodząc tamtędy każdego dnia można było zauważyć, że
oferta ciągle się powiększa. Prezentowano nowe wyroby – owsiane ciastka,
bakaliowe krążki i rogale świętomarcińskie. Największym ciosem okazało się jednak dojście gorącej kawy na
wynos. Tego było już za wiele. Odpowiedź cukierni B była natychmiastowa.
Zakupiono ekspres do kawy, by parzyć
jeszcze ciemniejszejszy, jeszcze cieplejszy i o wiele bardziej kawowy napój,
niż pączkarnia A! Lokal B zakupił także
własną tablicę i powiesił wielki plakat z
ich ambasadorem, znanym na całą Polskę kultowym pączkiem z różą. Zdjęcie
oponki na fotografii świetnej jakości
prezentuje się znakomicie. Lokal A
długo nie zwlekał. Dokupiono drugą
tablicę, dopisano więcej nowatorskich
pozycji, a ponad to użyto kolorowej
kredy. Czekano na ostateczne starcie,
na święto każdego łasucha – na ociekający słodkim lukrem tłusty czwartek.
Jest to dzień, w którym nawet najszczuplejszy Żoliborzanin nie zawaha
się przed zatopieniem zębów w puszystej drożdżowej kulce. Kolejki do obu
lokali szły łeb w łeb, obie długie, wiły

się niczym dwa wygłodniałe węże. Co
i rusz z tłumu odchodziły rzesze wiernych tradycjonalistów niosących firmowe pudełka z logiem B, inni woleli
siatki od wyspecjalizowanej pączkarni
A. Spór pozostał nierozstrzygnięty, na
polu walki zostały tylko brudne serwetki, drożdżowe okruchy i kopce pomarańczowych skórek.
Na chwilę zrobiło się spokojnie, ale
wiadomo było, że to tylko cisza przed
cukrową, letnią burzą. Wystarczyło kilka dni majowego słońca, by na placu
wyrósł tablicowy las. Tak, jakby każdego dnia dostawiano kolejną. Kolorów
kredowych napisów chyba nie jestem
w stanie zliczyć. Najwyraźniej tęcza z
placu Zbawiciela przeniosła się na Żoliborz. Podczas upałów jest najbardziej
niebezpiecznie. Chodniki stają się polem min, trzeba niezwykłej gibkości, by
sprawnie ominąć rozbryzgane na ulicy
kulki lodów, które utracili najpewniej
najmłodsi nieszczęśnicy. Zagubieni ludzie stają pomiędzy miejscem A i B, w
skupieniu studiując oferty obu lodziarni. Postawić na jakość, czy ilość? Skupić
się na cenie, czy sposobie podania? Lokal A jest bardzo nowatorski, ten B zaś
elegancki. Ostatnio zmieniono w nim
ustawienie lad, afisze stały się wyraźniejsze, a na wystawie widnieją fantastycznie zdobione torty. W obu promocja goni promocję: „kup sto kulek, a sto
pierwsza będzie gratis”, „zjedz osiem
pączków, dziewiątego zapakujemy na
wynos”, „to twoje dwusetne urodziny?
Tort upieczemy za darmo!”...
Walka o klientów trwa, a biedny
Żoliborzanin zaraz od nadmiaru słodyczy dostanie cukrzycy. W najlepszym
wypadku grozi nam nowy warszawski
tytuł – pysznej dzielnicy.
MONIKA MIŁOSZ
ILUSTRACJA DOMINIKA HOYLE
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Trzy szkoły jedna idea
Obchodzone w tym roku stulecie
odzyskania niepodległości to dobra
okazja do przyjrzenia się bliżej architekturze pochodzącej z tamtego
okresu. Powinniśmy skorzystać z
tego, że wiele jej przykładów można
oglądać na Żoliborzu w ich oryginalnej, przedwojennej formie. Wygląd
budynków, o których piszę poniżej
nie jest dyktowany wyłącznie subiektywnym poczuciem estetyki architektów - wręcz przeciwnie - są to
przykłady realizowania idei nowego
państwa w stylu, który miał być kontynuacją przerwanej przez zabory
polskiej tradycji budownictwa.

Chyba nie ma piękniejszej dzielnicy niż Żoliborz, dlatego proponuję
przy okazji najbliższego spaceru przejść
się szlakiem omawianych przeze mnie
budowli.
Początek trasy wyznaczamy przy
ulicy Czarnieckiego, gdzie znajduje się
budynek o intrygującej historii sięgającej 1934 roku. Mieszkańcy Warszawy
lat trzydziestych potrzebowali nowych
gmachów użyteczności publicznej. Konieczny był także właściwy rozwój placówek edukacyjnych. Szkoła znajdująca
się niedaleko rogu ulic Czarnieckiego i
Hauke-Bosaka była ważnym elementem powstającego jeszcze Żoliborza
Oficerskiego. Wzniesiona została przez
architekta Jana Koszyc-Witkiewicza
tworzącego w duchu zasad tak zwanej
Szkoły Krakowskiej. Dziś uwagę przyciąga najbardziej fasada, podziurawiona w wyniku działań powstańczych.
Przeprowadzony niedawno remont
pozostawił owe ślady w nienaruszonym
stanie, tym samym podkreślając fakt, że
jest to niezwykły, żywo oddziaływający
na wyobraźnię pomnik historii Warszawy. Projekt szkoły nawiązuje do stylu
swojskiego, zwanego inaczej "kozikowym", a także "manierą na trójkątno".
Czerwone cegły układające się w formy

jodełek to subtelne nawiązanie do motywów ludowych, zwłaszcza góralskich.
Architekt jest autorem także innych,
charakterystycznych
warszawskich
budowli. Znany jest między innymi z
projektu gmachu Wyższej Szkoły Handlowej przy ulicy Rakowieckiej zrealizowanego w tym samym stylu co żoliborska szkoła.
Jak to się jednak stało, że te obiekty
odwołujące się bezpośrednio do zakopiańskiego folkloru zaczęły współtworzyć współczesną tkankę miejską?
Równolegle z nimi powstawały w
Warszawie projekty nawiązujące do polskiej tradycji architektonicznej sprzed
zaborów, czyli okresu bezpośrednio
poprzedzającego upadek państwowości. Niektóre domy, takie jak te stojące
przy ulicy Czarnieckiego, na przeciwko
kościoła parafii Dzieciątka Jezus, poprzez formy takie jak zaakcentowane
pilastry na przedniej fasadzie budynku
przywodzą na myśl renesansowe formy
polskich pałaców. To nieprzypadkowe architekci czasów międzywojnia bardzo
chętnie swoimi projektami odwoływali
się do stylu renesansowego panującego
w złotym okresie historii Polski. Najwięcej przykładów tego stylu pochodzi z lat
1918-1925, co zbiega się z czasem roz-

woju Żoliborza Oficerskiego. Autorem
projektu przebudowy, a także wielu domów w tej okolicy był Tadeusz Tołwiński, profesor Politechniki Warszawskiej,
znany przede wszystkim z projektu
Muzeum Narodowego w Warszawie. Z
tego okresu pochodzą nie tylko wille, ale
także większe kompleksy mieszkaniowe,
jak ten przy ulicy Wyspiańskiego. Znajdujące się tam osiedle mieszkaniowe to
doskonały przykład zabudowy klasycystycznej typu akademickiego, charakteryzującej się pięknymi, mansardowymi
dachami. Spacer ulicą Wyspiańskiego, a
także równoległymi do niej ulicami Brodzińskiego i Wieniawskiego, na chwilę
przenosi nas do Paryża.
Kilka kroków stąd znajdziemy się
już jednak w zupełnie innym świecie,
wśród mieszkań podporządkowanych
zasadom funkcjonalizmu. Kolonia
WSM, wkomponowana w układ ulic
wychodzących od placu Wilsona, była
tworzona w tym samym okresie, co
opisane wcześniej budynki. W tym
przypadku, architektom zależało jednak na realizacji nowatorskich pomysłów stylu międzynarodowego, czyli
zapewnieniu każdemu taniego, nowoczesnego mieszkania z jak największym
dostępem do światła słonecznego. Ar-

chitekci Brunon Zborowski, Juliusz
Żakowski i małżeństwo Barbara i Stanisław Brukalscy, osiągnęli niezwykle
dobry efekt, a zaprojektowana przez
nich kolonia jest do dziś stawiana jako
wzór przyjaznego mieszkańcom budownictwa miejskiego.
Spacer kończymy wśród pięknej
zieleni parku Żeromskiego, powstałego
na terenach wcześniej należących do
ciągu fortyfikacji Cytadeli Warszawskiej. Park został otworzony w latach
trzydziestych dwudziestego wieku, jest
więc rówieśnikiem większości z otaczających go budowli.
Podczas następnych przechadzek
ulicami Żoliborza zwróćmy uwagę na
wielką ideę stojącą za tymi znanymi
już nam doskonale budynkami. Są one
przecież świadectwem woli odnalezienia naszej narodowej tożsamości utraconej w wyniku dziesiątek lat ucisku
obcych mocarstw. Może powinniśmy,
szczególnie w tym roku, potraktować
historię rozwoju naszej dzielnicy jako
świadectwo możliwości zapanowania
zgody w budowaniu lepszego jutra,
mimo dzielących nas poglądów.
ANTONI KOSTRZEWA
ILUSTRACJA DOMINIKA HOYLE
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Notatka o pewnym wierszu
Gdy zbliża się sierpień, wielu z nas powraca myślami do dramatycznej historii
powstania warszawskiego. Na Żoliborzu,
gdzie miało ono swój początek, i gdzie wiele miejsc przypomina nam o tamtych wydarzeniach, ten czas ma szczególny wymiar.
Sposobem, by uczcić bohaterów, którzy, bez
względu na osobisty stosunek do rozkazów,
podjęli heroiczną walkę, może być poznawanie literackiego testamentu świadków tych
tragicznych dni. Oprócz dzieł cieszących się
powszechnym uznaniem, takich jak Pamiętnik z powstania warszawskiego Mirona Białoszewskiego czy wstrząsający tom poetycki
Budowałam barykadę Anny Świrszczyńskiej,
możemy sięgnąć po wiele mniej znanych, lecz
równie wzruszających utworów. Ich twórcami
nie zawsze są pisarze z panteonu; wielokrotnie to autorzy jednego tekstu, podyktowanego dramatycznymi przeżyciami, którym
trzeba było dać wyraz. Wielu było też takich,
którzy emigrowali i jedynie z oddalenia mogli
obserwować to, co działo się w ich ojczyźnie.
Wśród nich znalazła się Mira Grelichowska,
autorka wiersza Żoliborz, o którym z oczywistych przyczyn nie sposób tu nie wspomnieć.
Grelichowska, postać dziś już prawie
zapomniana, była zasłużoną dla kultury
polskiej piosenkarką, aktorką i animatorką
życia kulturalnego, także wśród młodzieży,
której chętnie przekazywała swoje umiejętności. Od 1933 roku aż do wybuchu II
wojny światowej występowała w emitowanej
na całą Polskę kabaretowej audycji radiowej
Wesoła lwowska fala. Czas wojny spędziła
wraz z mężem, również aktorem, Kazimie-

rzem Wajdą, w Londynie. W napisanym
przez nią wierszu pada wymowne: A dziś
powtarza przez radio / głos londyńskiego
spikera: / „Żoliborz. Atak!”. / I serce ci z
bezsilności zamiera.
Opis dramatycznego „dziś” powstania
poprzedzony jest obrazem Żoliborza, który
znamy wszyscy: topole grzejące się w słońcu,
dzieci wracające ze szkoły, zapach kwiatów
w małych, splątanych uliczkach. Grelichowska wie jednak, że to wspomnienie, które
być może nie powróci już do niej na jawie.
Mówi o szklanych domach, które rozprysły
się niczym nietrwałe, piękne złudzenie; nie
znajdą ich już „bose dzieci z baraków Annopola”. Wiersz kończy apel, by zbudować im
kamienice z tęczowych gwiazd. I dramatyczna puenta, której nie będę zdradzał czytelnikowi, choć jestem pewien, że w niejednych
oczach wywoła łzy wzruszenia.
Żoliborz Miry Grelichowskiej, wraz z
innymi tekstami autorów związanych z powstaniem warszawskim, takich jak Krystyna
Krahelska, Józef Żywin czy wspomniana już
Anna Świrszczyńska, został oprawiony w
piękną muzykę Michała Tokaja na doskonałej
płycie Umiera piękno Agi Zaryan. Warto ją
dziś przypomnieć. Wiersz Grelichowskiej jest
prosty, lecz każdy uwiedziony pięknem Żoliborza odkryje jego autentyczność. Być może
pomyśli: jest tak, jakby nic się nie stało. Nadal grzeją się w słońcu topole, i nadal trudno
trafić z Krasińskiego w Mickiewicza, gdy sieć
zielonych ścieżek zarzuca na nas swoje czary.
MACIEJ PAPIERSKI
ILUSTRACJA DOMINIKA HOYLE

Pamiątki po Romualdzie Traugutcie
5 sierpnia mija kolejna, już
154. rocznica egzekucji Romualda Traugutta, Dyktatora Powstania Styczniowego – jednego
z legendarnych polskich bohaterów XIX wieku, który stał się
natchnieniem dla następnych
pokoleń Polaków. Ostatnie tygodnie przed śmiercią spędził w celi
nr 20 (na parterze) w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej. Celę
wskazał po wielu latach ocalały
Marian Dubiecki, który zajmował w tych dniach sąsiednią –
nr 19. Cela Traugutta jest w tej
chwili najważniejszym miejscem

pamięci w naszym Muzeum. Szczątków
Romualda Traugutta nigdy nie odnaleziono – odkryte po 1989 roku na stokach południowych Cytadeli szkielety
pięciu mężczyzn – nigdy nie zostały do
końca zidentyfikowane przy pomocy
testów DNA. Nie ma więc pewności,
czy jest wśród nich Romuald Traugutt.
Zachowały się za to dwa osobiste przedmioty Traugutta, które miał
w chwili egzekucji – 5 sierpnia 1864
roku. Są to słynne druciane okulary
oraz etui-potfel z fotografią rodziny.
Okulary znajdują się w tej chwili w
Muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego w Licheniu. Zmarły w 1964 roku
w Szwajcarii kapłan był w posiadaniu
sporej kolekcji pamiątek po Traugutcie,
w tym i okularów. Jak sam pisał: „Okulary Romualda Traugutta są niezaprze-

czalnej autentyczności”. Podniósł je
spod szubienicy spowiednik Traugutta
o. Łukasz – kapucyn. Potem ofiarował
je Sybirakowi dr. Grzybowskiemu, a
ten wspomnianemu już Marianowi
Dubieckiemu. Po jego śmierci żona
– Maria Dubiecka – ofiarowała je do
Muzeum na Bielanach w Warszawie,
skąd wywiózł je po 1939 ks. Jozef Jarzębowski. Wraz z etui z fotografią rodziny te bezcenne pamiątki znalazły się
w Licheniu. Na nowej wystawie „Więźniowie X Pawilonu”, którą otworzymy
w końcu października – będzie można
zobaczyć wierną kopię tych okularów,
a w dniu otwarcia wystawy – być może
oryginał.
JAN ENGELGARD
KIEROWNIK MUZEUM X PAWILONU
CYTADELI WARSZAWSKIEJ
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Samochód elektryczny –
prztyczek w nos aktywistów

Nie pali, nie pije, a jeździ i żyje.
Po prostu koszmar! Agresywna
retoryka kierowana w stronę
„blachosmorderców” przestaje
być uzasadniona, gdy z auta
wyjmie się konwencjonalny
silnik.
No bo jak coś może być „blachosmrodem”, gdy nie smrodzi, bo jego
jednostka napędowa nie jest zasilana
tradycyjnym paliwem? Pojazdy elektryczne nie posiadają nawet rury wydechowej, z której mogłyby się wydo-

bywać spaliny, a emitują co najwyżej
ledwie słyszalny, elektroniczny szmer
pracującego silnika. To sprawia, że taki
samochód nie zanieczyszcza środowiska
w fazie eksploatacyjnej i pozwala przechodniom zaczerpnąć świeżego powietrza, nawet gdy przejeżdża w pobliżu.
Produkcja akumulatorów to już, niestety, inna para kaloszy – szwedzki Instytut Środowiska wyliczył, że wytworzenie komponentów do elektrycznego
układu napędowego wiąże się z produkcją nawet 20 ton dwutlenku węgla,
a to mniej więcej tyle ile spalinowe auto
emituje przez 8 lat eksploatacji!
Oprócz czystszego powietrza w
najbliższym otoczeniu, piesi zyskują
także święty spokój, bo silnik elektrycz-

ny wykonuje swoją robotę po cichu,
nie wyczekując oklasków i nie epatując specjalnie swoimi możliwościami.
A te są zazwyczaj wielkie, gdy chodzi
o moc i małe, gdy chodzi o… zasięg.
Auto na prąd nie wydaje charakterystycznego dla „spalinówek” warkotu, a
to ulga nie tylko dla uszu podróżnych,
ale także sposób na zmniejszenie hałasu
w centrach miast. Niestety, to co jest
zaletą, bardzo łatwo można przekuć w
wadę. Tak jest w tym przypadku - cicha
praca silnika elektrycznego sprawia, że
auto jest zwyczajnie niesłyszalne dla
przechodniów, a to odbiera osobom
niewidzącym możliwość usłyszenia
zbliżającego się „niebezpieczeństwa”.
Producenci zauważyli ten problem,
dlatego wyposażają już swoje auta
w systemy, które imitują odgłosy w
trakcie jazdy – niektórzy obstają przy
klasyce naśladującej buczenie silnika
spalinowego, inni wybierają dźwięki
bliższe statkom kosmicznym. Ważne,
że systemy te spełniają swoją funkcję i
informują pieszych o nadjeżdżającym
pojeździe.
Samochody elektryczne są na
wskroś miejskie – nie tylko ze względu na zasięg, który najczęściej nie
przekracza jeszcze realnie 230 km (jeśli mowa o samochodach tańszych od
Tesli), ale także na dynamikę, która
nadąża za szybkim tempem wielkomiejskiego życia. Już przy starcie, od
samego „dołu”, dostępny jest pełen
moment obrotowy, który sprawia, że
„elektrykiem” niezwykle łatwo jest
poruszać się po mieście. Można np.
ruszyć jako pierwszy ze świateł i szybko zmienić kończący się za skrzyżowaniem pas – takie sytuacje to codzienność w betonowej dżungli.
„Elektryki” to samochody, którymi
jeździ się bez wyrzutów sumienia. W
pewnym stopniu jest to też bardzo droga alternatywa dla komunikacji miejskiej, bo obowiązująca od 22 lutego
2018 roku ustawa o elektromobilności
i paliwach alternatywnych dopuszcza
poruszanie się takimi pojazdami po
buspasach i darmowe parkowanie na
obszarach strefy płatnego parkowania
w centrach miast. A więc właściciel
takiego krypto-„blachosmroda” może
legalnie zawłaszczać przestrzeń miejską
należącą do autobusów i jeszcze do tego
parkować za darmo tam, gdzie mu się
podoba. Czy opłaca mu się przesiąść
do transportu zbiorowego? W żadnym
wypadku! Zwłaszcza, że na sam zakup
takiego pojazdu wyłożył niemałe pieniądze, więc teraz inwestycja musi mu
się zwrócić. A że na mieście ładuje samochód raczej za darmo, to jest szansa,
że tak się stanie.
Problem w tym, że nie ma zbyt
wiele takich miejsc na mapie Warszawy, choć w porównaniu z innymi
polskimi miastami sytuacja w stolicy
i tak nie wygląda źle. Na Żoliborzu są

dwie publiczne ładowarki – jedna w
CH Arkadia (trzy gniazdka elektryczne na ścianie parkingu) i druga przy
Instytucie Ochrony Środowiska na
Kolektorskiej (szybka ładowarka). Jak
mamy być nowocześni i przesiadać się
do elektrycznych samochodów, gdy
nie ma jeszcze dobrze rozwiniętej infrastruktury? To błędne koło – użytkownicy nie kupują takich samocho-

dów, bo nie ma sieci stacji ładowania,
a sieć się nie rozrasta, bo klienci nie
kupują aut na prąd. W 2017 r. sprzedano w Polsce 439 pojazdów czysto
elektrycznych i 585 hybryd plug-in
(dane ACEA). Wydaje się jednak, że
głównym problemem przy zakupie zeroemisyjnego pojazdu wciąż pozostaje
jego cena.
KRZYSZTOF GRABEK
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