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Rozmawiając z Żoliborzem
Najlepiej o Żoliborzu rozmawia się właśnie tutaj. Cieszymy się, że Pan Rafał Trzaskowski -jeden z kandydatów na prezydenta Warszawy, zorganizował spotkanie w Forcie Sokolnickiego, by przeprowadzić swobodną dyskusję wraz z wyborcami. Mówił o ważnych sprawach dla miasta jako całości oraz dla tej najmniejszej, jednakowoż najbliższej nam tkanki
- Żoliborza.
Antoni Kostrzewa: W kampanii podkreśla Pan
swoją chęć zaangażowania w pomoc w rozwoju lokalnej kultury. Między innymi mówił
Pan o planach utworzenia lokalnych centrów
kulturalnych w każdej dzielnicy. W jaki sposób
zamierza Pan wspierać nasze centrum i czy
faktycznie jest to sprawa priorytetowa? Czy
ma Pan także zamiar wspierać nowe przedsięwzięcia związane z kulturą i sztuką dzielnicy?
Rafał Trzaskowski: Po dziesiątkach
rozmów z mieszkańcami Żoliborza,
które w ostatnich dniach przeprowadziłem, jestem już przekonany, że
nowoczesny Dom Kultury na Żoliborzu powinien powstać jak najszybciej.
Dzielnica potrzebuje miejsca, w którym
dzieci mogą odkrywać czym jest sztuka i kultura, a osoby starsze – rozwijać
swoje zainteresowania. Żoliborz potrzebuje miejsca otwartego na mieszkańców, będącego naturalnym centrum
spotkań i rozrywki wysokiej jakości.
Mieszkańcy, władze miasta i dzielnicy powinni wspólnie przedyskutować, gdzie taki Dom Kultury powinien
powstać. Potrzebna jest lokalizacja
dobrze skomunikowana, wygodna dla
użytkowników w każdym wieku. Projekt Domu Kultury dla Żoliborza powinien być wyłoniony w konkursie:
chciałbym, żeby ta inwestycja stała się
nowym symbolem dzielnicy. Marzy mi
się, żeby taki Dom Kultury nawiązywał
do idei „szklanych domów” Stefana Żeromskiego – dokładnie tej samej, którą
inspirowali się budowniczowie mo-

Rafał Trzaskowski na spotkaniu z mieszkańcami w Forcie Sokolnickiego, r.
dernistycznego Żoliborza w latach 30
ubiegłego wieku.
AK: Pana kontrkandydat, Patryk Jaki, mówi
bardzo wiele o wspieraniu stołecznego sportu. Czy Pan także widzi przyszłość żoliborskich
ośrodków sportowych w lepszych barwach?

RT: Warszawa ma obowiązek
wspierać wszystkie kluby i ośrodki
sportowe. Te największe – na czele z
„Legią Warszawa” i „Polonią” – oraz te
mniejsze, będące chlubą lokalnych społeczności. Na Żoliborzu działa kilkanaście klubów i stowarzyszeń sportowych,

część z nich to kluby uczniowskie. Ale
są też w kluby znane w całej Warszawie,
choćby „Spójnia – Warszawa”. Wszystkie miejsca, które żyją sportem, w których promowany jest aktywny, zdrowy
tryb życia, są tak samo ważne. Zobowiązuję się, że będę im pomagał.
Warszawa powinna inwestować w
nową infrastrukturę, ułatwiającą uprawianie sportu. Dlatego chcę, żeby na
Żoliborzu powstały nowe baseny – najlepiej przy jednej z żoliborskich szkół,
w południowej części dzielnicy. Chcę
też zainwestować w lekkie, składane
zadaszenie boisk szkolnych w dzielnicy,
tak żeby uczniowie mogli z nich korzystać także w gorszą pogodę. Warto też
rozbudować sieć siłowni „pod chmurką”, szczególnie pod kątem potrzeb
osób starszych, chcących aktywnie wypoczywać.

Monika Miłosz: Od wielu lat na Żoliborzu krąży widmo budowy mostu Krasińskiego. Inwestycja budzi kontrowersje i wywołuje wśród
mieszkańców liczne obawy. Przekształcenie
ulicy Krasińskiego w trasę na stałe odseparowałoby Żoliborz Dziennikarski od Oficerskiego, co zaszkodzi spójności architektonicznej
dzielnicy i jej walorom estetycznym. W mieście brakuje mostów, ale czy warszawiakom
potrzebny jest trzeci znajdujący się na Żoliborzu, będącym najmniejszą dzielnicą?
RT: To jedno z tych pytań, które słyszę na Żoliborzu najczęściej. I od razu
odpowiadam: nie planuję mostu samochodowego w ciągu ulicy Krasińskiego.
Przed rozpoczęciem dyskusji o ewentualnych nowych mostach w Warszawie
powinniśmy poczekać na oddanie do
użytku mostu Południowej Obwodnicy
Warszawy. Zobaczmy, jak ten most zmieni przepływy samochodów między oboma brzegami Wisły. Za budowę POW
odpowiada rząd, oczekuję, że dotrzyma
terminów. Dodam, że mój plan rozwoju
transportu w Warszawie - „Stolica Lepszej Komunikacji” – stawia na intensywny
rozwój komunikacji szynowej, wygodne i
inteligentnie zaprojektowane węzły przesiadkowe i lepszą integrację transportu
miejskiego z istniejącą siecią kolejową.
MM: 18 dzielnic jedna Warszawa - pańskie
hasło wskazuje na znaczenie integracji i realizację wspólnych celów. Jak zamierza Pan
zbliżyć do siebie warszawiaków i przekonać
ich do panoramicznego myślenia o obszarze
w którym żyją ?
RT: Konstruując swój program,
rozmawiałem z warszawiakami o tym,
jak korzystają z miasta. Gdzie oczekują
poprawy. Pytałem też ekspertów, naukowców. Z tych rozmów wynika, że w
trzech obszarach, na trzech polach życia
najintensywniej odczuwamy Warszawę:
w naszej najbliższej okolicy, tam gdzie
mieszkamy, w drodze do i z pracy (albo
do i z szkoły) oraz w miejscu, gdzie w
czasie wolnym, zwłaszcza w weekendy,
szukamy odpoczynku i rozrywki.
Dokończenie na str. 2
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Kandydat na prezydenta Rafał Trzaskowski w rozmowie z mieszkańcami Żoliborza

Rozmawiając z Żoliborzem
Moim celem jest, żeby jakość życia
na tych trzech polach była tak samo
dobra we wszystkich 18 dzielnicach
Warszawy. Chcę, żeby na Starym Żoliborzu, na osiedlach Sadów Żoliborskich i Marymontu-Potoku żyło się
tak samo dobrze jak na Kabatach czy w
Miasteczku Wilanów. Chcę zagwarantować, że jakość życia na praskim Kamionku nie będzie gorsza niż na Starym Mokotowie. Standard ma być ten
sam: mieszkańcy mają mieć łatwy dostęp do atrakcyjnych miejsc zielonych,
do szybkiej komunikacji publicznej, do
szkół. Powinni móc na piechotę dojść
do lokalnego centrum, gdzie mogą załatwić najpotrzebniejsze sprawy, np.
codzienne zakupy. Wizualne różnice
między dzielnicami pozostaną, nawet
w obrębie dzielnic widać je czasami
mocno – przecież Wawer pozostanie
zielony, a Ochota gęsto zabudowana ale jakość życia warszawiaków ma być
wszędzie porównywalna.
Monika Miłosz: Pałac Kultury przez niektórych
znienawidzony i nadający się do rozbiórki,
dla innych symbol Warszawy, o niewykorzystanym potencjale. Tereny Wisły - dzikie
połacie zieleni, a może przyszła ostoja urbanizacji? Jak zapatruje się Pan na pomysły
konkurentów - proponowane przez Patryka
Jakiego wyodrębnienie dziewiętnastej, portowej dzielnicy, czy budowę Parku centralnego, wokół PKIN-u?

RT: Pałac Kultury i Nauki jest symbolem Warszawy. Wszyscy znamy jego
historię, dla mnie ona jest symbolem
zwycięstwa demokracji nad komunistycznym reżimem. Pałac, wpisany do
rejestru zabytków, dziś służy nie tylko dziesiątkom tysięcy warszawiaków,
zwłaszcza dzieci i młodzieży, ale jest też
siedzibą wielu firm i zarazem miejscem,
gdzie obraduje Rada Warszawy. Pałac
to centrum kultury, siedziba lubianych
przez warszawiaków teatrów i kina,
miejsce spotkań i rozrywki. Tylko ktoś,
kto nie zna Warszawy może proponować zburzenie Pałacu.
W ciągu kilku najbliższych lat otoczenie PKiN bardzo mocno się zmieni:
na Placu Defilad powstanie wreszcie
Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Teatr
TR, wraz z infrastrukturą (m.in. dużym
parkingiem podziemnym). Powstanie
też ogród zimowy – Pawilon Emilia. I
bardzo dużo dodatkowej zieleni. Dzięki
tym inwestycjom stworzymy nowe centrum Warszawy. Usprawnimy komunikację w tym miejscu, budując łącznik
stacji metra Centrum i dworca PKP
Śródmieście.
Propozycje moich rywali trudno
niekiedy brać na serio. Jeden pokazuje
„koncepcję”, zgodnie z którą w miejscu stacji metra Centrum jest jezioro.
Drugi chce zniszczyć cenny przyrodniczo teren brzegu Wisły, miejsce,

które jest częścią chronionego obszaru Natura 2000. Już sam ten fakt
powoduje, że jakiekolwiek inwestycje
byłyby tam bardzo utrudnione. Moja
propozycja jest inna: wykorzystajmy

cenny przyrodniczo, prawy brzeg
Wisły do stworzenia ekologicznych
parków i miejsc wypoczynku dla warszawiaków.
AK: Dziękujemy za rozmowę.

Drodzy czytelnicy!
Wrześniowe wydanie określam
mianem „politycznego” znajduje się
w nim 5 tekstów przybliżających sylwetki ugrupowań ubiegających się o
mandaty do rady dzielnicy. Wywiady
charakteryzujące komitety są ukłonem
w stronę czytelników, by tuż przed
wyborami mogli oni zaznajomić się z
prezentowaną przez przyszłych radnych wizją Żoliborza, oraz samej Warszawy. Zamieszczamy także rozmowę
z emerytowanym lekarzem premierów,
mającym ciekawe doświadczenia, którymi chętnie podzieli się ze swoimi
sąsiadami. By nie zanudzić państwa
patetycznymi wywiadami, we wrześniu
startujemy także z nowym cyklem ,,Żoliborski zwierz”. Agnieszka Gietko
przygotuje szereg tekstów dotyczących
znanych w okolicy czworonogów, ich
właścicieli oraz wprowadzi nas w świat
żoliborskiej fauny i flory.
ŻYCZĘ MIŁEJ LEKTURY
REDAKTOR NACZELNA MONIKA MIŁOSZ
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Polityk też człowiek
,,Delegacja zetempowców jeździła specjalnie do Warszawy, żeby tylko Mirusia nie przyjęli do Akademii Medycznej, bo
pochodzenie niedobre, ojciec ,,wróg ludu’’, a w dodatku lekarz’’. Panu Mirosławowi Grodzkiemu jednak się udało, został
medykiem i to nie byle jakim, bo dbał m.in. o zdrowie polskich premierów, amerykańskich prezydentów i papieża.
Dziś porozmawiam z doktorem
Mirosławem Grodzkim człowiekiem
niezwykle skromnym i ciepłym, w
moim odczuciu niezwykłym. Urodził
się w Warszawie, chodził do żoliborskiej szkoły sióstr Zmartwychwstanek, w czasie powstania znajdował
się na warszawskim Mokotowie.
Zwiedzał dziesiątki miejsc, poznał
niesamowite osoby, a jego mieszkanie
przy Cieszkowskiego przepełnione
jest antykami, pamiątkami i przede
wszystkim zdjęciami ze spotkań
m.in. z Janem Pawłem II.
W gazecie ,,Puls’’ we wspomnieniach, przeczytałam, że gdy pojawiał
się Pana ojciec - doktor Edward
Grodzki otaczała go zawsze grupa
entuzjastów motoryzacji. Błyszczący
lakierem wehikuł kojarzący się z Rivierą, Monaco, nieznanym, wielkim
światem wkrótce znikał, a młodzież
dyskutowała dalej przyciszonymi
głosami:
- Doktor Grodzki to walczył w
Powstaniu Warszawskim…
- Podobno był w Katyniu jako
członek Międzynarodowej Komisji
Czerwonego Krzyża
- Niemożliwe…
- Wiem na pewno. Ukrywa się tu,
we Włocławku przed UB.
- Nie przed bezpieką, tylko przed
bolszewikami.
Pana ojciec Edward, był jednym
z pierwszych Polaków, który pojechał zidentyfikować groby katyńskie. Udało mu się nawet zrobić parę
zdjęć, by przesłać je do Londynu. Pan
również został lekarzem, dlaczego?
To były czasy PRL-u. Moim marzeniem zawsze było dziennikarstwo
albo dyplomacja, no i tak z moim
szkolnym kolegą Jurkiem siedzimy
kiedyś i myślimy - do dyplomacji nie
za bardzo się nadawaliśmy, bo to trze-

ba było mieć wejścia, do dziennikarstwa tak samo, politechnika nam nie
odpowiadała, więc trochę dlatego - że
nic innego. Potem przyszło zainteresowanie. Pierwsze dwa lata medycyny
były męczące, ale jak już zaczęły się
klinki i kontakt z pacjentami to zrobiło się ciekawiej. Potem było bardzo
ciekawie i już w tę medycynę, że tak
powiem wsiąknąłem nieodwołalnie.
Zaczęły się normalne stopnie lekarskiej kariery - stopień pierwszy specjalizacji, drugi stopień, doktorat. Po
bardzo ciężkiej pracy przy doktoracie
dostałem, zupełnie przypadkiem dobrą i ciekawą propozycję zastąpienia
lekarza w lecznicy rządowej. Nie będę
zdradzał tajemnic, podawał nazwisk,
ale lekarz, brat bardzo znanego aktora, został złapany na parapecie szpitalnym, chcąc popełnić samobójstwo,
rzucając się z wysokiego piętra na ul.
Hożą. Pielęgniarki go przytrzymały,
ale pracę stracił. Mój profesor Artur
Czyżyk powiadomił mnie o pilnej
potrzebie zastąpienia owego lekarza,
powiedział - ,,mam do pana zaufanie,
chciałbym żeby pan się tam zgłosił’’.
To potem była moja praca przez 30
następnych lat. Miała być kariera
naukowa i habilitacja, ale zmieniłem plany. Dyrektor mnie przyjął,
powiedział, że będę teraz pracował
z ‘’vipami’’. Lecznica rządowa miała
określoną ilość pacjentów - posłowie,
rząd, laureaci nagród państwowych,
znani aktorzy. Na wejściu padło pytanie ,,czy pan jest partyjny, czy ma
pan powiązania ze służbami?’’. Myślę
sobie - nie ma co, ani nie partyjny,
powiązań ze służbami też nie miałem, mówię, że nie. ,,A to bardzo
dobrze’’ - ucieszył się. Kiedyś potem
zapytałem, dlaczego. Wytłumaczenie
jest proste, panowie ministrowie, panowie premierzy i tak zwane ‘’vipy’’
nie lubią mieć lekarzy, którzy mają
inne zobowiązania, mają tak zwanych
szefów, którzy zapytają - ,,a jak tam

pan minister, a jak tam pan premier,
co pan może o nim powiedzieć?’’.
No i wtenczas z natury rzeczy jestem
uwiązany żeby coś tam bąknąć, chodzi o tzw. pełną dyskrecję, żeby ludzie nie puszczali na zewnątrz tego
czego się dowiadują. Pan minister
w szlafroku jest zupełnie inną osobą
niż za biurkiem swojego gabinetu,
dużo rzeczy opowiada, dużo rzeczy
się wie, niekiedy bardzo intymnych.
W szpitalu spodobało mi się na tyle,
że za parę dni polecono mi z pacjentem, który był wiceministrem spraw
zagranicznych, wyjechać do Londynu
na pilną konsultację, bo miał nowotwór trzustki. Wie pani, w czasach
PRL-u dostać paszport nie było łatwo, a tutaj bardzo proszę niech pan
jedzie, nic nie trzeba załatwiać. Wraz
z panem ministrem, synem znanego
pisarza, pojechaliśmy do Londynu.
Tak się zaczęło. Potem posypały się
inne wyjazdy, co dla młodego lekarza
w czasie PRL-u było dość atrakcyjne. Mówię o tym, dlatego że to był
początek tej mojej pracy, która okazała się na tyle ciekawa, że na skutek,
nie ukrywam znajomości i powiązań
dużo się udało. Nasz kolega z kursu,
lekarz Mirek Mioduszewski był lekarzem naczelnym MSZ. Przyszedł
kiedyś do mnie rozstrzęsiony i rozżalony mówi ,,słuchaj mam jechać
do Wietnamu, ale mam taką sytuację,
że wiem, że jeśli tam pojadę to moje
stanowisko będzie zagrożone, bo ktoś
na nie szczerzy zęby. Czy ty mógłbyś
pojechać?’’. Praca polegała na byciu
członkiem komisji międzynarodowej
do spraw pokoju, to był rok 1972.
Układy kissingerowskie Nixona z
Wietnamem północnym i południowym, optowały że będzie pokój, a nad
tym pokojem miała czuwać komisja
międzynarodowa złożona z Kanady,
Polski, Iranu i Węgier. Ja miałem być
tym lekarzem dla polskiej delegacji,
zamiast dr-a Mioduszewskiego. Łyk-

nąłęm Bakcyla. Zacząłem się rozglądać za kolejnym wyjazdem. Następny
był już mniej ciekawy, chociaż bardzo
atrakcyjny, zorganizowany przez polserwis. Nie ukrywam, że mój pacjent
był dyrektorem polserwisu, jak się
dowiedział, że ja mam takie ciągoty, zaproponował mi pracę w Zairze
(dawne Kongo belgijskie). Potrzebowali w Katandze lekarza, nie było
to łatwe. Trzeba było pojechać na
egzamin do Brukseli, zdać pytania
ogólnomedyczne, przejść przez badania medyczne i egzamin psychologiczno-testowy. Za każdym razem
Belgowie mówili - ,,bardzo Panu gratulujemy, że tam pan jedzie, bo to jest
nasza dawna kolonia’’. Ale to już był
Zair, rządził Mobutu, już były rządy
nacjonalistyczne, ostro murzyńskie.
Katanga była najbogatszym miejscem
w belgijskim Kongo, miasta tam są
budowane przez Belgów, dla Belgów.
Tam jest zupełnie inny standard, pensja też była bardzo atrakcyjna, natomiast jeden jedyny lekarz powiedział
mi - ,,jeśli ma pan dobrą pracę w Polsce to niech się pan zastanowi, bo to
już nie jest ta sama kolonia, w której
żyło się Belgom cudownie, teraz jest
ostry nacjonalizm murzyński. O tym
przekonałem się bardzo szybko, bo
pojechałem do tego Zairu i tam się
zaczęły ostre napięcia nienawistnie
nastawionych murzynów do dawnych
kolonizatorów belgijskich. Przejawiało się to tym, że z ultra lewicowej
Angolii, która jest krajem sąsiedzkim
Zairu w pewnym momencie, nastąpił
atak żołnierzy katangijskich, którzy
chcieli odłączyć bogatą Katangę i
utworzyć niezależną republikę, podporządkowaną bardzo lewicowemu
rządowi w Angolii. Przysłano spadochroniarzy marokańskich i belgijskich. Miasto w którym pracowałem
zostało obronione. W tym samym
czasie jeden murzyński przywódca
Moise Czombe, nazywany cesarzem,

władał plemieniem, mieszkającym w
Katandze. Akurat przebywał w naszym mieście, nie wiem dlaczego, być
może prowadził rokowania z Belgami. Dziwnym trafem w przededniu
tego ataku Czombe zachorował, był
moim pacjentem. Kiedyś na jakimś
przyjęciu trochę dziękczynnym, dziękował mi za opiekę. ‘’Wiem, że pan
teraz jedzie po żonę i dzieci, żeby
sprowadzić ich tutaj, ale stanowczo panu odradzam, bo za rok to
się powtórzy i będzie tu masakra’’.
Początkowo potraktowałem to jako
nie bardzo poważne, ale potem pomyślałem że skoro mówi to Czombe,
przywódca plemienia, potężny wódz,
mający kilkanaście żon i duże pieniądze, zacząłem myśleć, że chyba coś w
tym jest. Po powrocie do kraju wymówiłem pracę. Patrzyli na mnie jak na
wariata - ,,co się stało, taka dobra praca, świetny wyżynny klimat, a praca
wymówiona?’’. Dopiero po roku, kiedy rzeczywiście doszło do drugiego
ataku na Kolwezi, kiedy dopuszczono
się okrutnych mordów, masakry białych, zobaczono rozprute brzuchy,
odcięte głowy, zrozumiano , dlaczego
odmówiłem powrotu. Żona żałowała
wysłała masę rzeczy, ale stało się jak
się stało i okazuje się, że dobrze. To
był mój drugi wyjazd. Trzeci też organizowany przez polserwis, do Maroka. Tam pracowało się spokojnie,
nie było wojny. Marrakesz był bardzo
egzotyczny, ciekawy, swoje wille mieli
tam Elizabeth Taylor, Fidel Castro i
Winston Churchill. Kiedy wróciłem
do Polski zaczęła się moja kolejna
misja - czuwanie nad zdrowiem osób
najważniejszych w państwie.
Dalsza część wywiadu w następnym numerze
ROZMAWIAŁA MONIKA MIŁOSZ
ILUSTRACJA DOMINIKA HOYLE
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Historia Projektu Żoliborz
Dziś spotykamy się z Panią Haliną Piwowarską, która w rozmowie z Katarzyną Busłowską opowie jak wyglądały początki komitetu, o co
walczą i co udało się już uzyskać.
Kasia Busłowska: Pani Halino, proszę opowiedzieć jak wyglądały losy Projektu Żoliborz.
Halina Piwowarska: Historia Projektu Żoliborz rozpoczęła się z początkiem
2007 od wspólnych spacerów po Żoliborzu wiceburmistrza Witolda Sielewicza,
Anny Nalberczak i Baltazara Brukalskiego - radnych w Radzie Dzielnicy Żoliborz . Wspólnie zastanawiali się , co i w
jakiej kolejności zrobić by wydobyć urodę
i tchnąć tu życie kulturalno- kawiarniane w tą jedną z najurokliwszych dzielnic Warszawy. Do tego grona niebawem
zaczęły dołączać inne osoby z różnych
środowisk, dawnej opozycji, aktywistów z
wyborów w 89r, z lokalnych stowarzyszeń
a w szczególności członkowie Stowarzyszenia Żoliborzan.
Ta współpraca wiceburmistrza z coraz liczniejszym gronem społeczników
zaowocowała opracowaniem wielu koncepcji, a działania ich zostały docenione
przez władze i radnych Warszawy. Dzielnica dostawała znaczne środki na realizację opracowanych koncepcji i projektów.
Ruszyła modernizacja parków Kępa Potocka i Sady Żoliborskie, modernizacja
ulic Żoliborza Historycznego, większości
obiektów oświatowych. Wybudowano
pierwszy od 89r budynek komunalny na
Żoliborzu. Rozbudowany został program ogólnodostępnych zajęć sportowo-rekreacyjnych np.: trzy razy w tygodniu
marszo-spacery dla seniorów, tematyczne
wycieczki rowerowe : śladami dawnej
opozycji, fortyfikacji warszawskich oraz
po Żoliborzu mniej znanym. Zorganizowane zostały liczne biegi, potańcówki
- przy Broniewskiego gdzie ustawiono
dechy i lokalna szkoła tańca prowadziła
ogólnodostępne zajęcia taneczne.
Nie czekając na remont Fortu Sokolnickiego umożliwiliśmy tymczasowe
zagospodarowanie części pomieszczeń na
działalność teatru Anny Gornostaj i klubu Stowarzyszenia Żoliborzan. Odbywały się tu spektakle, koncerty, spotkania
dyskusyjne, pokazy mody. Wielkim wydarzeniem była Wystawa Katyńska, której byliśmy inicjatorami. Wystawa fotograficzna naszej koleżanki „Żoliborzanki
w obiektywie” na ogrodzeniu parku Żeromskiego, zapoczątkowała przyszłą
galerię PPRZYSTANEK. Z inicjatywy
naszego środowiska zostało uruchomione
wydawanie lub wspomaganie wydawania
książek o Żoliborzu pod tytułem Biblioteka Żoliborska. Hitem był Przewodnik
Żoliborski , który został wydrukowany
dzięki żoliborzaninowi Andrzejowi Rosnerowi i doczekał się wielu nagród i aż 4
wydań. Całkowicie społecznie uruchomiliśmy pierwsze biegi na Kępie Potockiej upamiętniające rotmistrza Pileckiego.
Dopiero potem stały się one żoliborską
tradycją.
Przed wyborami w 2010 roku postanowiliśmy, aby te nasze środowiska
wystawiły wspólną reprezentację do
Rady Dzielnicy Żoliborz. Nazwaliśmy się
PROJEKT ŻOLIBORZ
Wynik wyborów zaskoczył nas
wszystkich. Całe 20% poparcia wyborców i aż 4 mandaty radnych. Bez nas
trudno było stworzyć rządzącą koalicję.
Ten nasz sukces wyborczy stał się począt-

kiem naszych problemów. PO uważała,
że zabraliśmy jej elektorat. PiS wiedział,
że nie będziemy ich koalicjantem, a inne
rodzące się ruchy miejskie uważały, że zajęliśmy ich miejsce. Pomimo utrudniania
nam pracy, pomówień, także blokowania
naszych inicjatyw kontynuowaliśmy modernizację ulic, obiektów oświatowych,
budowę drugiego budynku komunalnego
z mieszkaniami dla niepełnosprawnych
ruchowo. Witold Sielewicz nadal był vice
burmistrzem i zajmował się Infrastrukturą. Z naszej inicjatywy powstała ścieżka
sportowo rekreacyjna wzdłuż ul. Opalińskiego wraz z placem zabaw oraz plaża
na Żoliborzu – na terenie Klubu Spójnia.
We współpracy z pełnomocnikiem Pani
Prezydent Markiem Piwowarskim i Klubem Spójnia doprowadziliśmy do budowy ścieżki rowerowej wzdłuż Pasa Nadwiślańskiego. Z naszej inicjatywy została
uruchomiona linia autobusowa 205, plac
zabaw dla dorosłych na Górkach Włościańskich, modernizacja i przeznaczenie
pawilonu w Parku Sady Żoliborskie na
kawiarnię.
Inne nasze inicjatywy to przeprowadzenie około 30 spotkań z mieszkańcami,
akcja zamalowywania ksenofobicznych
napisów na murach, sprzątanie Pasa
Nadwiślańskiego (brało w tym udział ok.
100 osób). Nasz pomysł to też w dzień
Święta Flagi - BIEG FLAGI przebiegający przez zamknięte dla ludności tereny
wojskowe na Cytadeli. To też nowa tradycja Żoliborska.
Na specjalne podkreślenie zasługuje
nasz wpływ na wygląd i funkcjonalność
Żoliborza Artystycznego, którego system
zabudowy tworzący kolonie nawiązuje
do żoliborskich tradycji. Wytypowaliśmy
patronów kolonii, wybitnych artystów żyjących na Żoliborzu i przekonaliśmy ich
spadkobierców oraz ich rodziny do udostępnienia nieodpłatnie prac i praw do
ich wykorzystania. Dzięki temu powstało
osiedle, które jest prawdziwą dumą Warszawy
Żoliborz Artystyczny jest odwiedzany obowiązkowo przez urbanistów i artystów z całego świata. W tym roku został
uhonorowany coroczną nagrodą im. Stanisłąwa i Barbary Brukalskich, twórców
Żoliborza, a wcześniej przez Panią Prezydent Warszawy jako najlepszy zespól
mieszkaniowy.
Wiele rzeczy też nie udało się nam:
jak proponowane przez nasz wybudowanie psich wybiegów, zagospodarowanie
działobitni przy Cytadeli, wybudowanie
fontanny-pluskawiska na Kępie Potockiej
czy modernizacja Al. Wojska Polskiego
oraz kontynuowanie rewitalizacji Żoliborza Historycznego.
W wyborach 2014 zdobyliśmy 3
mandaty i wydawało się, że będzie kontynuowana koalicja z PO. Niestety część
radnych z ramienia PO wybrało POPIS i
w ten sposób mamy w tej kadencji rządy
PiSu wraz z kilkoma radnymi z listy PO.
To była historia naszego powstania i naszych najważniejszych inicjatyw
zrealizowanych w ciągu ośmiu lat naszej
działalności.
Ciąg dalszy napisze życie i wyborcy!
FOT. HALINA PIWOWARSKA
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Niekończąca się opowieść
o schodkach dobiegła końca!
Opowieść o słynnych schodkach na
rogu ulic Broniewskiego i Krasińskiego
wreszcie dobiegła końca! W poprzednim numerze Wilsoniaka pisałem o
wieloletnim problemie schodków terenowych, położonych między przejściami dla pieszych po południowo-wschodniej stronie skrzyżowania obu
ulic. Niedługo po publikacji artykułu
„Niekończąca się opowieść o schodkach, nad którymi ZDM duma” wykonawca rozpoczął prace nad usuwaniem
barier architektonicznych.
Prace rozpoczęły się w pierwszej
połowie września. Usunięto kolidujące
drzewo i zniwelowano teren. Wzdłuż
nowej skarpy wykonano płyty ażurowe,

które stabilizują jej płaszczyznę. Zakład
Remontów i Konserwacji Dróg wykonał nowy chodnik z płyt betonowych.
Jedyną wadą jest to, że ciąg ten ma
szerokość 1,5 m. To dość mało, biorąc
pod uwagę liczbę pasażerów wysiadających w tym miejscu z tramwaju, idących do domu lub przesiadających się
do autobusu linii nr 122 w kierunku
Bemowa. W ramach tych prac przesunięto sygnalizator świetlny stojący przy
torowisku tramwajowym. Nadal w tym
samym miejscu pozostał podwójny betonowy słup w kształcie litery “A”, na
którym znajduje się latarnia i sygnalizator przed przejściem przez ul. Krasińskiego.

W tym roku mają rozpocząć się
prace polegające na wymianie latarni wzdłuż ul. Krasińskiego. Latarnie
mają być wymienione na odcinku od
placu Wilsona do ul. Powązkowskiej.
Prawdopodobnie przy pierwszym
podejściu wymiana zakończy się na
ulicy Broniewskiego. Odcinek ulicy
Krasińskiego od ulicy Broniewskiego
do ulicy Przasnyskiej nie ma wiele
szczęścia. W tym roku odbył się remont nawierzchni ulicy. Miała zostać
wyremontowana od ul. Powązkowskiej do ul. Broniewskiego. Ostatecznie wykonano remont nawierzchni wyłącznie od ul. Ebląskiej do ul.
Przasnyskiej. Okazało się, że Zarząd

Żoliborska edukacja
Rozmawiamy z Panią Moniką Kurowską, radną Dzielnicy Żoliborz.
Kasia Busłowska: Dzień dobry.
Monika Kurowska: Dzień dobry.
KB: intensywnie Pani pracuje w Radzie Dzielnicy od 8 lat, na jakiej dziedzinie szczególnie
skupia Pani swoją uwagę?
MK: Z mojego punktu widzenia
od paru lat najwyższy priorytet ma
edukacja. Zawsze był to temat ważny
na Żoliborzu, widać to na przykład
w budżecie Dzielnicy, gdzie koszty i
nakłady związane z edukacją stanowią
największe pozycje. A dodatkowo w
ostatnim czasie, w wyniku tzw.: deformy edukacji zaczynają się nawarstwiać
problemy, które bez tak bezmyślnie
przeprowadzonej reformy strukturalnej nie miałyby miejsca w tej skali.
Ponieważ rządzący, szczególnie Ministerstwo Edukacji udaje, że te problemy nie istnieją musi je rozwiązywać
samorząd. Nie zawsze radzi sobie z
tym w sensowny sposób, mamy tego
przykłady na Żoliborzu.
KB: Może Pani nam je opisać?

MK: Edukacja to jest projekt
wieloletni, dziecko trafia w jej trybiki w wieku 3 idąc do przedszkola.
Większość kończy przygodę z edukacją w wieku 19 lat, potem jest to już
kształcenie w systemie szkolnictwa
wyższego. Ale wracając do problemów, które wystąpiły na Żoliborzu w
związku z deformą: to przede wszystkim zmianowość w szkołach, która w
zasadzie stała się normą w żoliborskich podstawówkach. Można było
temu zapobiec, namawiając rodziców
dzieci na przesuniecie całych klas
siódmych w roku szkolnym 2017/18
do szkół podstawowych powstałych
z samodzielnych gimnazjów. Zarząd
Dzielnicy nie podjął tego tematu,
a w tym roku szkolnym rodzice już
ósmoklasistów często sami podejmują działania zmierzające do przeniesienia dzieci do szkół, w których
warunki kształcenia są lepsze. To z
kolei oczywiście często wiąże się ze
zmianą środowiska i dodatkowym
stresem dla ucznia.

Kolejny problem to brak miejsc
w przedszkolach dla trzylatków,
co wbrew pozorom wiąże się z tematem poruszonym przed chwilą.
Klasy siódme i ósme pozostały w
szkołach podstawowych a sześciolatki w przedszkolach, ponieważ
na oddziały przedszkolne zabrakło
w szkołach miejsca. W następstwie tego dla trzylatków zabrakło
na Żoliborzu w tym roku prawie
150 miejsc, praktycznie wypełniłyby kolejne przedszkole, którego w
dzielnicy nie ma.
Zarząd Dzielnicy z opóźnieniem
zareagował na tę sytuację. Dopiero w
maju podjął pozorne działania, niestety
były one, poza spóźnieniem, nietrafione z mojego punktu widzenia. Dlatego
zaczęłam, we współpracy z radnymi
miejskimi i Biurem Edukacji m. st.
Warszawy opracowywać rozwiązania
alternatywne. Dzięki tym działaniom
dla trzylatków znalazły się miejsca w
dodatkowych oddziałach na terenie
naszej dzielnicy. W kolejnych latach

Dróg Miejskich nie ma pieniędzy na
remont reszty odcinka. W odpowiedzi
na pismo Stowarzyszenia Zatrasie w
sprawie określenia terminu remontu
otrzymaliśmy informację, że pozostały odcinek drogi jest w dobrym stanie
i nie ma potrzeby realizacji dalszej
części inwestycji. Droga jest w tak dobrym stanie, że kilka dni temu ZRiKD
łatał dwie wielkie dziury na szerokość
całego pasa jezdni. Łatając dziury nie
uwzględnili kolejnej, która znajdowała się 30 cm dalej! W tak dobrym
stanie jest ulica Krasińskiego! Poziom
degradacji latarni na tym odcinku tak
samo jest najgorszy, ale okaże się, że
ich wymiana będzie wzięta pod uwaproblem nie powinien już narastać, bo
dzięki, między innymi moim staraniom,
w budżecie miasta zostały zagwarantowane środki i w dzielnicy powstaną w
najbliższych latach 3 nowe przedszkola: w zespole ze szkołą podstawową
przy ulicy Anny German, w zespole ze
żłobkiem przy ulicy Ficowskiego oraz
w miejscu spalonego przedszkola przy
ulicy Krajewskiego.
Podsumowując, wiadomo, że edukacja to projekt wieloletni i każda
decyzja pociąga za sobą kaskadę różnych problemów. Żałuję, że decyzje
Zarządu dzielnicy zamiast łagodzić
konsekwencje ustaw rządowych, na
Żoliborzu doprowadzają do kumulacji
negatywnych ich skutków. Jako radna
staram się zwracać zarządowi na to
uwagę, ale pozycja radnej opozycyjnej
jest w tej kwestii nie do pozazdroszczenia. Wierzę, że wybory na Żoliborzu wygra Koalicja Obywatelska. Dlatego też startuję z Nowego Żoliborza,
Zatrasia i Żoliborza Artystycznego do
Rady Dzielnicy.
KB: Mam w takim razie nadzieję, że w kolejnej kadencji będzie pani miała realny wpływ
na decyzje podejmowane w tej dziedzinie w
naszej dzielnicy. Bardzo dziękuję za rozmowę
i życzę powodzenia!
MK: Dziękuję bardzo!
FOT. MONIKA KUROWSKA

gę jako ostatnia przy całej inwestycji.
Trzeba również dodać, że mieszkańcy
i radni dzielnicy od lat apelowali o remont ronda na rogu ul. Krasińskiego
i ul. Przasnyskiej. Nie wymaga wiele
pracy, bo rondo ma niewielką średnicę. Mimo próśb, pism i interpelacji
ZRiKD wylało nowy asfalt na skrzyżowaniu bez zmiany planu organizacji
ruchu. Jedyne, co zrobiono to wymieniono drobne fragmenty chodników
ze starej kostki Bauma na płyty chodnikowe 50x50 cm. Prawdopodobnie,
chodnik ten będzie wymieniany 5-10
metrowymi fragmentami średnio co
5-10 lat. Może do połowy tego stulecia kostka zostanie ostatecznie zastąpiona nowymi płytami. Czego by nie
mówić o ZDM, inwestycje realizowane przez nich nadal są niekończącą się
opowieścią.
Jednak cieszę się, że po 50 latach
udało się w końcu pozbyć najbardziej
absurdalnych barier architektonicznych
w dzielnicy!
WIKTOR ZAJĄC
ILUSTRACJA: DOMINIKA HOYLE
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Pożegnanie z latem
Nadszedł wrzesień. Rozbrzmiał
pierwszy szkolny dzwonek. Powoli na drzewach maluje się feria ciepłych barw - żółcie, pomarańcze,
czerwienie... Dni stają się coraz krótsze. Pogoda nadal jest łaskawa. Tylko poranki zaczęły być chłodniejsze.
To zapowiedź pięknej, polskiej, złotej jesieni. Do kalendarzowej zmiany
pory roku jeszcze trochę brakuje, jednak na Bielanach odbyło się oficjalne
pożegnanie lata.
W sobotę, 15 września, postanowiłam wybrać się na Olszynkę. Tego dnia
zorganizowano tam piknik. I choć pogoda rano nieco straszyła, popołudnie
okazało się być udane. Motyw spotkania
był oczywisty – miało być rodzinnie i
sportowo. Zapewniono wiele atrakcji, w
szczególności dla najmłodszych mieszkańców naszej pięknej dzielnicy. Dzieci mogły się pobawić na ogromnych,
dmuchanych zjeżdżalniach, popracować
w niewielkim warsztacie leśniczego,
zagrać w grzybobranie, ucząc się przy
tym gatunków grzybów. Można było
się natknąć także na stoiska o tematyce
sportowej: byli przedstawiciele AZS-u,

młodzież z klubu karate zachęcała do
wspólnych zajęć, prezentując pokazowy
trening na scenie. Na głodnych czekało
mnóstwo jedzenia. Food trucki, gofry,
frytki, przepyszne ciasta, ciasteczka i
babeczki, przygotowane przez przemiłą
panią, mieszkankę Bielan, której wyroby
miałam okazję spróbować już wcześniej
przy okazji garażówek. Nie zabrakło
również białych obłoków w postaci waty
cukrowej, dla mnie przysmaku najbardziej kojarzącego się z festynami, na
które chodziłam, będąc dzieckiem.
Wyjątkowym gościem była z pewnością aktorka Joanna Trzepiecińska,
która swoimi barwnymi opowieściami
przyciągnęła przede wszystkim dorosłych. Pani Joanna opowiadała o trudach pracy w zawodzie przed zmianą
ustroju w 1989 roku, kiedy to potrzebowała zgoda na wyjazd za granicę i
mimo że dwukrotnie wygrała casting
do filmu to nie uzyskała pozwolenia,
a rola niestety przepadała. Artystka
Teatru Polskiego z uśmiechem powiedziała, że “aktorstwo to cudowny
zawód w przeciwieństwie do innych
zawodów estradowych.” Dodała, że

„teraz jest moda na młodość, co jest
absurdalne. Zawody estradowe ociekają seksualnością, a to najlepiej wychodzi 20-latkom. A ja mam zawód,
gdzie potrzebne są aktorki stare, grube
i brzydkie.” Za jeden z najciekawszych
elementów swojej pracy uznała możliwość pracy z tekstem, interpretację
sztuki. Wczytanie się w słowo autora
to jedno z istotniejszych zadań aktora. Jedna sztuka może być rozumiana i
przedstawiana na wiele sposobów. Co
ciekawe, Pani Joanna przyznała się, że
zaproponowano jej casting do Golden
Eye, jednej z części słynnych przygód
Jamesa Bonda, z którego jednak zrezygnowała. Rolę dziewczyny słynnego
agenta 007 uzyskała wtedy inna Polka
– Izabella Scorupco.
W czasie, kiedy słuchałam historii
Pani Joanny, zobaczyłam stoisko Czytelni, na którym można było przejrzeć
przygotowane książki. Z boku stał manekin, przypominający Panią Jesień.
Ubrana była w przepiękną suknię, wykonaną przez najlepszych projektantów
- dzieci. Najmłodsi, którzy chcieli mieć
swój udział w tworzeniu długiej do zie-

mi sukienki mogli podejść do stoiska. Z
pomocą pań z bielańskich bibliotek na
swojej kartce musiały nakleić liście klonu, dębu, a także innych drzew, które
rosną w Parku Olszyna, ozdobić owocami jarzębiny i przyczepić do papierowego stroju.
Takie zgromadzenie to także
dobry moment, aby porozmawiać o
sprawach społecznych. W związku
ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi, na pikniku nie zabrakło
stoisk klubów partyjnych. Mieszkańcy
mieli okazję porozmawiać o istotnych
dla dzielnicy kwestiach, o tym, czego
nam najbardziej brakuje, co chcielibyśmy wspólnie zmienić, poprawić oraz
polepszyć, aby na Bielanach żyło się
jeszcze lepiej.
Pod drzewami, wzdłuż jednej z
alejek stał bus. Nie był on taki zwyczajny. Był to autokar, w którym dorośli,
którzy mieli możliwość i chęć, mogli
oddać krew. Obok znajdowały się również stoiska dotyczące zagadnień zdrowotnych, gdzie można było zasięgnąć
konsultacji medycznej, zobaczyć, jak
należy poprawnie wykonywać pierwszą

Sprawne rozwiązywanie problemów
Katarzyna Busłowska: W najbliższych wyborach startuje Pani
na radną Żoliborza w drugim okręgu, czyli Sady Żoliborskie.
Proszę podać trzy najważniejsze dla Pani postulaty.
Joanna Tucholska: Moje propozycje dla Żoliborza
podzieliłam na trzy grupy.
Usprawnienie ruchu drogowego
Mam pełne zrozumienie dla tych z nas, którzy
wierzą, że rower w warunkach wielkomiejskich jest
nie tylko sprawnym środkiem lokomocji, ale też pomaga utrzymać i poprawiać kondycję fizyczną. Wiara ta, nie zmienia mojego przekonania, że samochód
pozostaje nieodłącznym atrybutem wielkomiejskiego
życia i będzie nim jeszcze bardzo długo. Dlatego zapowiadam swoje działania na rzecz:
- łączenia rozbudowy ścieżek rowerowych z jednoczesną dbałością o nowe miejsce parkingowe dla
mieszkańców,
- wprowadzenia jednokierunkowego ruchu na
ulicach Warszawy, nie tylko Żoliborza – rozwiązania standardowego w innych stolicach, które nie
tylko usprawnia ruch, ale także pozwala na wygospodarowanie dodatkowych miejsc parkingowych oraz
wyznaczanie bezpiecznych ścieżek rowerowych,

- nadbudowy parkingu Park+Ride przy hali marymonckiej - pozwoli to na pomieszczenie samochodów,
które obecnie parkują z konieczności na wąskich okolicznych uliczkach,
- utworzenie zatoczek/parkingów Kiss+Ride poza
pasami ruchu przed instytucjami oświatowymi. Obecnie dowóz samochodami przez rodziców dzieci do
żłobków, przedszkoli i szkół, zatrzymywanie się przed
nimi, nawet na chwilę paraliżuje ruch drogowych w
godzinach szczytu.
Bezpieczeństwo
Prohibicja nie jest rozwiązaniem narastających problemów alkoholowych, ale nie podzielam też wiary, że
swobodny dostęp do alkoholu 24 h na dobę jest miarą
wolności obywatelskich. Dlatego będę popierała postulat by ograniczyć sprzedaż alkoholu do godziny 22.00.
Chcę odzyskać Park Sady Żoliborskie dla
mieszkańców poprzez zwiększoną ilość patroli nocnych. Będą to mogli robić funkcjonariusze, którzy
obecnie są angażowani m.in. w niekończące się spory
parkingowe.

Zdrowie publiczne i wypoczynek
Dbałości o istniejące tereny rekreacyjne musi
towarzyszyć tworzenie nowych obiektów. Stąd pomysł wybudowania tężni w parku Sady Żoliborskie.
Takie inwestycje już są realizowane w innych dzielnicach a ich wpływ na zdrowie mieszkańców jest oczywisty.
Parki to nie tylko kwestia bezpieczeństwa, ale też
i ich właściwego utrzymywania i wyposażenia. Poza
siłowniami na wolnym powietrzu potrzebne są nowe
ławki w parku, jak i np. zadaszone miejsca do przewinięcia dziecka.
Poza biernym wypoczynkiem parki powinny oferować bezpłatne, aktywne zajęcia dla mieszkańców.
Takie jak, np. Taj-chi od juniora do seniora. Ofertę
kulturalną powinny uzupełniać wystawy plenerowe.
Nie mamy nawyku uczęszczania do muzeów i galerii,
stąd pomysł by zachęcić do odwiedzin tych instytucji
wychodząc z wystawami do mieszkańców.
Nie wolno zapominać o naszych najbliższych
przyjaciołach, dlatego będę wspierała tworzenia wybiegów i parków rozrywki dla psów.
FOT. JOANNA TUCHOLSKA

pomoc. To dobry pomysł, aby w czasie
takich rodzinnych spotkań nie tylko
uświadamiać, ale także zachęcać do tak
wspaniałych, a jakże drobnych działań,
które mogą komuś uratować życie.
Scena, która stała pośrodku parku przez cały czas była zapełniona.
Na początku śpiewała utalentowana
młodzież, odbyły się pokazy karate,
nie zabrakło także konkursów. Lato
żegnaliśmy w rytmach popu i elektroniki. Bovska dała niesamowity występ,
zaprezentowała swoje najlepsze piosenki. Później mieliśmy okazję wybrać się w daleką podróż na Jamajkę.
To właśnie na ten koncert najbardziej
czekali mieszkańcy Bielan. O 19.30 na
polanie zebrały się tłumy. Dołączyli młodzi, którzy przyszli specjalnie
na koncert Kamila Bednarka. Tym
samym oficjalnie zakończyliśmy lato,
a powitaliśmy jesień. Trzeba mieć
nadzieję, że z takim powitaniem będzie dla nas wyjątkowo łaskawa, choć
większość z nas i tak tęsknym wzrokiem zerka na mijające lato.
TEKST: OLGA LEWANDOWSKA
ILUSTRACJE: DOMINIKA HOYLE
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Z dala od polityki,
blisko do sąsiadów
TM: Dlaczego Moje Miasto Żoliborz, a nie wasze, czy nasze? Moje z
tego względu, że dużo większą dbałość
wykazujemy względem tego co jest
‘’moje’’. Nie wynika to z egoizmu, lecz
ma pokazać ogromne przywiązanie i
miłość do Żoliborza – to, że mamy go
w sercu. W końcu jest on przestrzenią, w której jest nam dane żyć. To nas
buduje, to nas tworzy i za to jesteśmy
wdzięczni. Nasze logo zostało zaprojektowane przez absolwenta ASP Stanisława Gajewskiego. Litera Ż uosabia
symbol warszawy - syrenkę warszawską
z tarczą i mieczem. Żoliborz jest częścią miasta, ale jednocześnie w swojej
wyjątkowości stanowi indywidualną
przestrzeń, którą chcemy tworzyć i bronić przed zniszczeniem jej wyjątkowego charakteru - czy poprzez stworzenie
dzielnicy kultury Warszawy, czy przez
kreowanie Żoliborza na najbardziej
zieloną dzielnicę stolicy. Tych pomysłów jest bardzo dużo.

Katarzyna Busłowska: Moje Miasto Żoliborz
to stosunkowo młode ugrupowanie, kiedy
mogliśmy usłyszeć o nim po raz pierwszy?
Tomasz Michałowski: Nie jesteśmy wcale tak młodym komietetem,
ponieważ na żoliborskiej scenie politycznej funkcjonujemy od 8 lat. W
roku 2010 wystawiliśmy listy wyborcze
w 2 okręgach, chcąc wprowadzić do
Rady Dzielnicy młodych ludzi, którzy
mieliby stanowić swoistą zmianę pokoleniową. Następnie w 2014 roku zarejestrowaliśmy komitet Moje Miasto
Żoliborz, który ze względu na zbieżność programów wyborczych zawarł
porozumienie z MJN co spowodowało
wystawienie wspólnych list pod sztandarem MJN-u. Dwaj nasi kandydaci: w
okręgu pierwszym Konrad Smoczny i
w okręgu drugim Tomasz Michałowski
weszli do rady.
KB: ,,Z dala od polityki blisko do sąsiadów’’,
ale co dokładnie wyróżnia państwa na tle
większych, partyjnych ugrupowań, które
przecież także zasilają nasi sąsiedzi?

KB: Które z punktów programu są dla was najważniejsze?

TM: Stoimy na stanowisku, że
Rada Dzielnicy, czyli ta płaszczyzna
samorządu, która jest najbliższa mieszkańcom powinna być odpartyjniona.
Bardzo często interes partii nie jest interesem społeczności lokalnej, co pokazuje przykład mostu Krasińskiego i brak
przeciwdziałania budowie inwestycji
przez duże ugrupowania, które widziały
swój zysk polityczny w budowie mostu.
Dopiero presja społeczna sprawiła, że
wszystkie frakcje zostały zmuszone do
bojkotu inwestycji. Samorząd powinien
być reprezentacją lokalnych aktywistów,
tutejszych mieszkańców, a nie ugrupowań. Taka jest istota samorządności.
Niestety z list partyjnych często startują tzw. spadochroniarze - kandydaci
zameldowani na danym obszarze jedynie na czas wyborów. My takiej praktyce
mówimy stanowcze ”nie”.

Sławomir Pocztarski ps. „Bóbr” – powstaniec warszawski, żołnierz AK „Żywiciela”, Prezes Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego i radny
Tomasz Michałowski

KB: Nie są państwo jedynym ruchem miejskim
ubiegającym się o miejsce w radzie dzielnicy,
dlaczego akurat na państwa grupę mieliby
zagłosować żoliborzanie?

Monika lat 20, w ugrupowaniu znajdują się
prawnicy, dziennikarze, sportowcy, studenci
i emeryci. Co łączy tak z pozoru różne osoby?

TM: Na Żoliborzu startuje siedem komitetów wyborczych. Z czego
trzy stanowią komitety stricte partyjne,
dwa komitety, nie są typowo lokalne,
tylko ogólnowarszawskie. Pozostają
dwa komitety czysto lokalne - Projekt
Żoliborz i MMŻ. Różnica jest taka, że
Projekt jest pewnym konceptem politycznym byłego wiceburmistrza Witolda Sielewicza, który chce w ten sposób
wrócić do żoliborskiej polityki. My
przede wszystkim myślimy o realizacji
programu dla Żoliborza.
KB: Najmłodszego i najstarszego członka
MMŻ dzielą 64 lata - Pan Adam 84 lata i Pani

TM: Myślę, że różni nas również
światopogląd, podejście do życia, poglądy polityczne, ale są dwie rzeczy
stanowiące wielką, spajającą nas siłę, a
mianowicie Żoliborz jako wspólna wartość oraz program, który jest wynikiem
rozmów i wypracowanego razem stanowiska. Trzeba podkreślić, że większość
osób zaangażowanych w MMŻ była zaangażowana w Społeczny Komitet ProtestuNIE dla Mostu. Wspólna sprawa
sprzeciwu wobec inwestycji, która jest
bardzo szkodliwa i zupełnie niepotrzebna mieszkańcom Żoliborza połączyła i
zjednała nas pod wspólnym sztandarem
jakim jest Moje Miasto Żoliborz.

KB: Jak zamierzacie powstrzymać inwestycję
mostu, o której kandydaci na prezydentów
wypowiadają się przychylnie, głośno mówiąc,
że powinien on powstać?
TM: Należy tu jeszcze powiedzieć,
że moje zaangażowanie bez wsparcia
wielu aktywnych i zdeterminowanych
Żoliborzan nie przyniósłoby tego
efektu . Wiemy, że społeczny sprzeciw
sprawił, że temat zasadności budowy
mostu został podjęty, do tego doszło
odwołanie dwóch wiceprezydentów,
a także późniejsze obcięcie środków
budżetowych dla Warszawy i konieczność przeniesienia środków z inwestycji mostu na te bardziej priorytetowe.
W sierpniu 2018 roku wygasła decyzja
środowiskowa, jednak do dnia dzisiejszego pozostaje wpisanie Trasy mostu

Krasińskiego w studium planowania
przestrzennego. Niestety nie jest to
proste do wykreślenia. Na pewno zamierzamy monitorować sytuację i w
przypadku, gdy miasto na nowo wystąpi o decyzję środowiskową, będziemy
próbować uniemożliwić jej otrzymanie,
podejmując działania zgodne oczywiście z przepisami prawa, podnosząc
rangę natury 2000 biegu środkowej
Wisły i innych istotnych aspektów
przyrodniczych. Kandydatom na prezydenta m.st. Warszawy życzymy roztropności, myślenia o zrównowożonym
rozwoju stolicy i planowania mostów
tam gdzie istnieja ich realna potrzeba,
czyli na południu Warszawy.
KB: Co dokładnie przedstawia wasze logo i na
jakie wartości wskazuje nazwa komitetu?

TM: Trzeba szczerze powiedzieć,
że ok. 80% stanowią sprawy edukacji,
na pozostałe rzeczy Rada Dzielnicy
ma zdecydowanie mniejszy wpływ. W
tym najszerszym obszarze podkreślamy
konieczność budowy nowych placówek
oświatowych. Będziemy walczyć o przyznanie środków na budowę kolejnych
obiektów lub adaptację niewykorzystanych jeszcze przestrzeni. W kwestii infrastrukturalnej oprócz sprzeciwu wobec
inwestycji mostu Krasińskiego, pragniemy rozwiązać problem ogromnej ilości
samochodów, generujących problem
parkowania, hałasu, zanieczyszczenia
czy korków. W ochronie środowiska
ważna jest symbioza tkanki miejskiej
z tkanką przyrodniczą, czy dbałość o
tereny zielone (nowe nasadzenia). Jeśli mówimy o Żoliborzu jako dzielnicy
kultury koniecznością wydaje się powstanie domu kultury. Możliwości jest
kilka, może to być przestrzeń Fortu Sokolnickiego, WSM-owski dom kultury
na Próchnika lub była fabryka Opla na
terenie zakładów remontowych MZA.
Podejmujemy także sprawy seniorów.
Program ławka jako elementu małej
architektury ustawiona w ciągach komunikacyjnych, ułatwi to przemieszczanie się osobom starszym do sklepu, czy
kościoła. Co jest dla nas bardzo ważne,
aby nasi radni mieli stały cotygodniowy
dwugodzinny dyżur dla mieszkańców,
numer komórkowy radnego dostępny
na stronie urzędu oraz obowiązek publikowania kwartalnego raportu ze swojej
samorządowej działalności, bo transparentność wobec mieszkańców jest priorytetem. Liczymy na Państwa głos. Daleko od polityki, blisko do sąsiadów.
KB: Dziękuję za rozmowę.
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O nowe oblicze emigracji. MaisonsLaffitte vs. „polski Londyn”
Odnosząc do najnowszej historii Polski pojęcia takie jak „postęp” i „reakcja”, niemal automatycznie kojarzymy je z propagandą
komunistów, powojenną rzeczywistość przedstawiających jako walkę sił powszechnie oczekiwanej zmiany z szeroko rozumianym
wstecznictwem. Rzadko zdajemy sobie sprawę, że podobna retoryka znajdowała swe zastosowanie również w gorących sporach wewnątrz
emigracji.
Z upływem kolejnych lat od
ustanowienia porządku jałtańskiego, jak się początkowo wydawało – nietrwałego i mającego charakter „taktyczny”, szerokie kręgi
polskiej emigracji ogarniała coraz
wyraźniejsza frustracja. Stawało się
jasne, że dotychczasowe rachuby,
zakładające odzyskanie niepodległej państwowości w wyniku spodziewanego konfliktu pomiędzy
Sowietami a „światem zachodnich
demokracji”, okazały się błędne.
Sytuacji nie poprawiały liczne, często wynikające z dawnych zaszłości
i personalnych animozji, spory targające emigracyjną społecznością.
Postronnym przypominały one
burzę w szklance wody, wielu znie-

chęcając do dalszego utożsamiania
się z polityką legalnych władz i motywując do szukania nowych punktów odniesienia
Ośrodkiem, który stopniowo
wyłaniał się na czoło owej „emigracyjnej alternatywy” był Instytut Literacki założony przez przedwojennego redaktora naczelnego „Buntu
Młodych” oraz „Polityki”, Jerzego
Giedroycia. Początkowo silnie związany z Drugim Korpusem gen. Andersa, z którego wywodzili się jego
organizatorzy – obok wspomnianego Giedroycia: Józef Czapski, Zofia
i Zygmunt Hertzowie oraz Gustaw
Herling-Grudziński – dość szybko
uniezależnił się od wpływów wszel-

kich instytucji emigracji politycznej,
zdając się na łaskę swych czytelników
i potencjalnych sponsorów. Sztandarowym wydawnictwem Instytutu był
miesięcznik „Kultura”. Jego siedzibą,
po krótkim etapie rzymskim, została
podparyska miejscowość Maisons-Laffitte.
			
Środowisko coraz wyraźniej głosić zaczęło potrzebę przewartościowania zarówno mentalności, jak i
samego charakteru polskiej emigracji.
Zwracało uwagę na fakt, że kontynuacja dotychczasowej linii wiązać musi
się z pogłębieniem izolacji „sprawy
polskiej”. Krytyka przybrała na sile
wraz z przełomem lat czterdziestych
i pięćdziesiątych. Istotny wpływ mia-

ło tu pojawienie się w kręgu zespołu
Giedroycia Juliusza Mieroszewskiego. Ten przed wojną mało wyróżniający się berliński korespondent „Ilustrowanego Kuriera Codziennego”,
szybko zyskał sobie miano czołowego
pisarza politycznego wydawnictwa, a
zarazem bezwzględnego krytyka dotychczasowych koncepcji „polskiego
Londynu” oraz samych stosunków
panujących w łonie emigracji.
Zasadniczym problemem – stale i
coraz głośniej przezeń podnoszonym
– miała być postępująca z każdym rokiem anachroniczność wychodźstwa
i jego stopniowe odrywanie się od
rzeczywistości. Zarówno tej krajowej,
gdzie – zdaniem zespołu pisma – zachodzić miały nieodwracalne zmiany,
jak i realiów zachodniego życia politycznego. Mieroszewski twierdził,
że w obliczu porażki dotychczasowych założeń należy przeprowadzić
ich gruntowną rewizję. Kluczowymi
cechami postulowanej zmiany miało
być odejście od polityki trwania przy
przedwojennym politycznym status
quo, a także – co bardzo istotne – zaprzestanie, a przynajmniej wyraźne
ograniczenie, odwołań do legalizmu.
O ile linię tę uważał bowiem za
uzasadnioną tuż po wojnie, o tyle w
realiach pierwszej połowy lat pięć-

dziesiątych traktował ją jako coraz
bardziej sztuczną i przebrzmiałą. W
przeciwnym razie „Zakon Polskości”,
jak nazywał polityczne ośrodki emigracyjne, podzielić miał losy „białych
Rosjan”. Emigracji żyjącej w izolacji
od społeczeństw zachodnich, walczącej o cele dla współczesnych im
liderów politycznych niezrozumiałe,
które jednak ci, w dogodnych dla siebie momentach, potrafili instrumentalnie wykorzystywać. Krytyka była
wymowna zwłaszcza w kontekście
głośnej wówczas i zręcznie rozgrywanej przez komunistyczną propagandę
„afery Bergu”, ujawniającej finansowanie i inspirację emigracyjnych
ugrupowań przez amerykański i brytyjski wywiad.
Właśnie trwanie przy wspomnianym wyżej stanowisku uważał Mieroszewski za postawę reakcyjną i zasadniczo szkodliwą. Wskazując drogę
do przemiany katastrofalnego stanu
rzeczy, postulował wykorzystanie potencjału wielomilionowej Polonii. W
jednym ze swych najbardziej kontrowersyjnych artykułów pt. Polacy i…
Poganie pisał: „Po dziesięciu latach
pobytu w Anglii żaden publicysta
polski nie pisuje dla prasy angielskiej. Nasza izolacja jest całkowita.
[…] Intelektualnie nie jesteśmy na-
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wet na marginesie Zachodu, ale poza
jego nawiasem. […] Z narodu getta
musimy się stać narodem diaspory”.
Podstawą dla dokonania postulowanej na łamach „Kultury” rewizji miała
być szeroko rozumiana demokratyzacja i dehierarchizacja „skostniałej
emigracji”. Dotychczasowy „system
dożywotnich wodzów odpowiedzialnych przed Bogiem i historią” – co,
jak kąśliwie stwierdzał nawiązując do
krytykowanej przez siebie konstytucji kwietniowej, niezwykle wygodne
– zastąpić miała odpowiedzialność
przed społecznością polską pozostającą na emigracji. Uważał, że model,
którego najważniejszą instytucją miał
być zarządzany kadencyjnie i kolegialnie Skarb Narodowy (instytucja
powołana dla finansowania władz
emigracyjnych), z jednej strony zdynamizuje ją i wprowadzi rzeczywistą
legitymizację; z drugiej – zwiększy
możliwości oddziaływania na politykę państw zachodnich, bez której nikt nie wyobrażał sobie zmiany
pojałtańskiego porządku. Kolejnym,
podnoszonym przez Mieroszewskiego, postulatem środowiska miało być
zerwanie z krytyką zjawiska coraz
powszechniejszego odchodzenia od
emigracji politycznej ludzi młodych,
pamiętających słabo bądź nie pamiętających prawie w ogóle przedwojennej Polski. Proces uznał za rzecz
zupełnie naturalną, a co więcej – dla
„sprawy polskiej” w dłuższej perspektywie potencjalnie korzystną. Dotąd
podobne wybory niejednokrotnie
traktowane były nawet w kategoriach
zdrady, oddalając – zdaniem Mieroszewskiego – młodsze pokolenie od
specyficznego, nie do końca zrozumiałego kultu polskości. Wagę ewentualnego, życzliwego Polsce oddziaływania tych ludzi z prognozowanych
pozycji katedr akademickich czy wysokich stanowisk w opiniotwórczych
mediach zachodnich, oceniał wyżej
od „lojalnego trwania na posterunku”.

Dotychczasowej, uznanej przez
siebie za reakcyjną, koncepcji „państwa na emigracji” środowisko Giedroycia przeciwstawiło wizję idącego z duchem czasu „emigracyjnego
społeczeństwa”. Zachowanie status
quo – twierdził czołowy publicysta
„Kultury” – oznaczać miało negację pojałtańskiej rzeczywistości, zamiast koniecznego podkopywania
jej. Zasadniczą cechą głoszonej już
w pierwszej połowie lat pięćdziesiątych na łamach pisma linii była też
konieczność swoistego „otwarcia na
kraj”. W jego ramach podjęto m.in.
akcję – swoje apogeum osiągnie ona
znacznie później – wysyłania do Polski niezależnych wydawnictw, które
dla kamuflażu bywały nawet „sygnowane” szyldem fikcyjnego Instytut
im. Wandy Wasilewskiej w Paryżu.
Przedsięwzięcie wpisywało się w
forsowaną przez krąg redakcji z Maisons-Laffitte koncepcję zdobywania
kolejnych przyczółków na płaszczyźnie kulturowej (tytuł sztandarowego wydawnictwa nie był przypadkowy), którą Giedroyc uważał za
piętę achillesową ideologii komuni-

stycznej. Owo otwarcie objawiało się
wreszcie relatywnie wyrozumiałym
stanowiskiem wobec osób, które zerwawszy z komunizmem, wydostały
się na Zachód. Typowym tego przykładem była sprawa Czesława Miłosza. Co ciekawe, postawa ta spotykała się z zastrzeżeniami nie tylko
londyńskich „niezłomnych”, ale także „niepokornych” z kraju. Wyraźnej
krytyki, naiwnej jego zdaniem, wyrozumiałości redakcji udzielił choćby Leopold Tyrmand.
			
Żadna z powyższych kwestii nie
wzbudziła jednak kontrowersji tak
dużych, jak stanowisko wobec integralności przedwojennych granic
Polski. W realiach lat 50. dopuszczanie jakiegokolwiek odejścia od tej,
fundamentalnej dla emigracji zasady
– zwłaszcza w przypadku środowiska utrzymującego się w znacznym
stopniu z prenumerat – wydawało się
politycznym samobójstwem. Mimo
to, Giedroyc zdecydował się opublikować list szerzej nieznanego wówczas księdza Józefa Majewskiego,
w którym ten pisał o konieczności

pogodzenia się z utratą Lwowa oraz
Wilna i krytykował „zachciankowe
myślenie emigracyjnych polityków”.
Redakcja zamieściła komentarz, choć
nie do końca identyfikujący się z treścią wypowiedzi, to podkreślający
brak legitymacji ówczesnej emigracji
do jednostronnego decydowania w
tak istotnej kwestii. Decyzję asekuracyjnie pozostawiła przyszłemu rządowi niepodległej Polski. Choć sprawa
wywołała ogromną dyskusję, w trakcie
której nie zabrakło oskarżeń o zdradę,
od „Kultury” odpłynęło jedynie nieco
ponad stu prenumeratorów. Giedroyc
nie podzielił losu swego wielkiego
poprzednika, Aleksandra Hercena,
który niecałe sto lat wcześniej, przewodząc duchowo rosyjskiej emigracji
antycarskiej, poparł dążenia Polaków
walczących w powstaniu styczniowym, tracąc tym samym całą rzeszę
odbiorców, a ostatecznie – swą bardzo wysoką pozycję. Choć w 1956 r.
kwestia granicy wschodniej została
zepchnięta na drugi plan przez „październikowy przełom” – ocena odwilży stać się miała kolejnym etapem
sporu środowiska Maison-Laffitte z

„niezłomnymi” – wątek ten powracał,
a łamy „Kultury” stać się miały symbolem dialogu z emigracją ukraińską,
litewską i białoruską.
Z czasem, pod względem wpływów, ośrodek Giedroycia coraz wyraźniej dystansował bardziej zachowawczy, ale także – wewnętrznie
skłócony „polski Londyn”. W efekcie,
to koncepcje forsowane na łamach
„Kultury” kształtować miały rodzącą
się już w nowych, łagodniejszych warunkach politycznych demokratyczną
opozycję. To one determinowały też
priorytetowe założenia wolnego państwa po przełomie roku 1989.
***
Znaczna część dorobku wydawniczego Instytutu Literackiego – w
tym wszystkie numery „Kultury” i towarzyszących jej od 1962 r. „Zeszytów Historycznych” – dostępna jest
bezpłatnie na stronie kulturaparyska.
com.
AUTOR BARTEK WÓJCIK
ILUSTRACJA DOMINIKA HOLE
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Drugie życie Cytadeli
Choć Cytadela jest od dawna jedną z głównych atrakcji turystycznych na mapie Żoliborza, ciężko oprzeć się wrażeniu, że jej ogromny
potencjał przez wiele lat pozostawał niewykorzystany. Funkcjonują tu, co prawda Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej i Muzeum
Katyńskie, jednak wciąż brakuje miejsca, które dzień w dzień przyciągałoby prawdziwe tłumy, przy okazji realnie wpływając na okoliczny
krajobraz. Taki stan rzeczy jednak się kończy i od 2020 roku warszawska Cytadela ma tętnić życiem.
Wszystko za sprawą powstające-

poza zwykłe ekspozycje. Interaktywne

światła, zarówno zewnętrznego, jak i

To nie koniec dobrych informa-

go na terenie warownej budowli Mu-

sale staną się w przyszłości miejscem

tego wytwarzanego sztucznie. Prze-

zeum Historii Polski. Konstruktorzy

wielu konferencji, spotkań czy warsz-

nikanie się obu typów oświetlenia po-

cji. Plan zakłada bowiem, że Cyta-

podkreślają, że ostatnimi czasy jest to

tatów, dzięki którym niemal każdego

winno dać niesamowity efekt wizualny,

największa inwestycja w dziedzinie

dnia instytucja będzie zachęcała do

dzięki któremu muzeum odznaczać się

kultury nie tylko na terenie Żoliborza,

uczestnictwa w różnorodnych eventach.

będzie niepowtarzalną atmosferą.

ale również całego kraju. I rzeczywiście,

Autorzy projektu przekonują, że będzie

Informacja o powstaniu muzeum

dane statystyczne przedstawione na

to jedno z najnowocześniejszych tego

cieszy podwójnie. Każda nowa inwe-

stronie powstającego muzeum są na-

typu miejsc w Europie i przewidują,

stycja w sferze kultury to świetna wia-

prawdę imponujące. Czterokondygna-

że każdego roku muzeum odwiedzane

domość i sama w sobie z miejsca staje

cyjna konstrukcja ulokowana będzie na

będzie przez co najmniej pół miliona

się nie lada gratką dla mieszkańców.

powierzchni użytkowej 44 700 m2, a

osób.

W przypadku Żoliborza należy dodat-

sama powierzchnia wystawowa zajmie

Sama konstrukcja imponować ma

kowo zwrócić uwagę na fakt, iż mimo

aż 8500 m2. Oprócz tego, Muzeum

nowoczesnymi rozwiązaniami, które

sprzyjającego klimatu, w dzielnicy

Historii Polskiej zaoferuje nam audy-

zostaną w niej zastosowane. Otwarte

przez długie lata brakowało muzeum

torium, w którym zmieści się ponad pół

przestrzenie, przeszklone fasady, mo-

z prawdziwego zdarzenia. Owszem,

tysiąca ludzi oraz salę kinową ze 150

dernistyczne wykończenia - te i inne

miejscami. Zmotoryzowani zwiedzają-

dela wypełniona zostanie nie jednym, lecz dwoma nowymi muzeami.
Druga, nieco mniejsza inwestycja to
Muzeum Wojska Polskiego. Trzeba
przyznać, że w tym przypadku tematyka instytucji doskonale wpisuje się
w otaczający ją krajobraz - militarny
budynek to bez wątpienia najlepsze
otoczenie dla wojskowych eksponatów. Na Muzeum Wojska Polskiego
przyjdzie nam jednak poczekać nieco
dłużej - jego otwarcie zapowiadane
jest na rok 2024. Trzymamy kciuki

Agnieszka Gietko

mamy wspomniane wcześniej muzea

za powodzenie obu przedsięwzięć i z

elementy ukształtują wyjątkowy cha-

funkcjonujące obecnie na terenie Cy-

pewnością na łamach naszego pisma

cy będą mieli do dyspozycji podziemny

rakter muzeum, określany jako "mate-

tadeli, a także wystawę poświęconą

parking, przystosowany do przyjęcia

rializacja idei otwartości i przyjazności".

księdzu Jerzemu Popiełuszce w pod-

będziemy regularnie informować o

kilkuset samochodów.

Kolejnym sposobem na utworzenie w

ziemiach kościoła jego imienia, ale

oferowanych

obrębie budynku odpowiedniego kli-

powstająca obecnie galeria to projekt

przez muzeum ma wykraczać daleko

matu ma być oryginalne zastosowanie

zakrojony na znacznie szerszą skalę.

to nasza nowa redaktorka, a także
artystka, projektantka i miłośniczka
zwierząt. Od urodzenia Żoliborzanka.
Dumna uczestniczka licznej grupy żoliborskich „psiarzy”. Wychowała się w
blokach na Kępie Potockiej, obecnie
mieszka w ulubionej kamienicy projektu Brukalskich. Pamięta czasy, kiedy co
drugi jamnik nazywał się Czarek.
Ulubione tematy: fauna, flora, aktywizm, behawior zwierząt.

Spectrum

atrakcji

postępach w ich budowie.
KAROL GÓRSKI
ILUSTRACJA: DOMINIKA HOYLE
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Miasto Jest Nasze – Koalicja dla Żoliborza
O tym czy ,,Miasto Jest Nasze’’ z członkami komitetu porozmawia Aleksander Konarzewski. Zapyta o genezę koalicji i
przyszłą wizję dla Żoliborza.
Nie jest tajemnicą, że ze wszystkich dzielnic
właśnie na Żoliborzu stowarzyszenie Miasto
Jest Nasze ma najsilniejszą reprezentację. Czy
Żoliborz to wyjątkowa dzielnica?
Anna Kotowska: 
Oddolne ruchy
sąsiedzkie, lokalne były tu zawsze bardzo silne. Jednym z czynników które
wzmocniły więzi, był swoisty charakter
Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Ta wyjątkowość znajduje dziś
odzwierciedlenie w imponującej liczbie
kilkunastu stowarzyszeń działających w
naszej (małej przecież) dzielnicy. Można by wysunąć tezę, że mieliśmy ruchy
miejskie, zanim stało się to modne.
Dziś reprezentują sprawy poszczególnych rejonów Żoliborza, ale łączy je
jedno: model partnerskiej współpracy.
I z tym modelem razem startujecie w wyborach?
Marta Szczepańska: Chcemy, aby w
Radzie Dzielnicy interes mieszkańców
nie był obciążony partyjną dyscypliną
i przepychankami. Niestety politycy w
obliczu ważnych decyzji mają związane ręce ze względu na odgórne decyzje
kierownictwa. My chcemy odpowiadać
wyłącznie przed sąsiadami. Chcemy załatwiać nasze, lokalne sprawy. Nie traktujemy rad dzielnicowych jako trampoliny do wielkiej polityki.
Macie już pewne doświadczenia w radzie
dzielnicy. Czym możecie się pochwalić?
Anna Kotowska: Nasze dotychczasowe działania na Żoliborzu to m.in
wypracowanie porozumienia między
Żoliborzem a Targówkiem i Bródnem
w sprawie Mostu Krasińskiego i nagłośnienie interesu dewelopera w procesie

jego budowy. Od lat nasz radny Konrad Smoczny zaprasza mieszkańców na
Potańcówki Międzypokoleniowe przed
Teatrem Komedia. Jego inne działania
to nalepki „miejsca przyjazne psom”,
stworzenie Mapy Rzemieślników na
Żoliborzu, pomoc sąsiadom cierpiącym z powodu hałasu po remoncie
ulicy Potockiej i usuwanie nielegalnych
lub szpecących Żoliborz reklam (akcja
„Żoliborz nie potrzebuje reklamy”).
Jesteśmy dużą grupą mieszkańców,
możemy pochwalić się jeszcze wieloma
działaniami. Jednak sam Konrad ma w
radzie dzielnicy tylko jeden głos. Chcemy, żeby w nadchodzącej kadencji tych
głosów było więcej.
Kto wchodzi w skład waszej koalicji?
Marta Szczepańska: M
 iasto Jest
Nasze Żoliborz, Nowy Żoliborz, Żoliborz Demokratyczny, Klub Sady i Stowarzyszenie Ochrony Parku Sady Żoliborskie. Na naszych listach znajdą się
również osoby związane z organizacją
Ciche Niebo nad Warszawą, a także te
działające we wspólnotach i spółdzielniach żoliborskich. Wszyscy są lokalnymi społecznikami doskonale znanymi
sąsiadom. Wśród licznych akcji, które
prowadzą, warto wymienić: „Ocalmy
Marymont” (obrona zabytkowego stadionu przed wyburzeniem), „Pij wodę
z kranu” (woda dostępna za darmo w
lokalach w naszej dzielnicy), walkę z
praktyką sprzątania liści dmuchawami,
comiesięczne spotkania w Czytelni pod
Sowami pod hasłem „Seniorzy czytają
dzieciom” oraz wiele grup integrujących
mieszkańców, jak klub książki „Czytelnik Żoliborski”, „Żoliborskie Psy i koty”

czy grupa mieszkańców działających na
rzecz redukcji hałasu m.in. z lotniska
Babice.

tami kampanii wyborczej. Walczymy
z nielegalnymi reklamami (
zegnamyreklamy.pl) i naciskamy ratusz w sprawie ogłoszenia uchwały krajobrazowej,
pokazaliśmy szkodliwe skutki sojuszu
Miasto Jest Nasze
władz z deweloperami (Lex Deweloper). Zmusiliśmy władze do przyzna– Ruchy Miejskie
nia, że smog jest realnym zagrożeniem
Od radnych dzielnicowych mieszkańcy mogą dla życia ludzi, a walka z zanieczyszczeczasem usłyszeć, że czegoś nie da się zrobić, niami powietrza to absolutny priorytet.
bo decyzje zapadły „wyżej”. Też będziecie tak To Miasto Jest Nasze zainicjowało
Warszawski Alarm Smogowy. Tworzymówić?
Katarzyna Homan:Absolutnie nie. my Plan Transportowy, który pozwoli
Faktycznie, niektóre sprawy rozstrzyga mieszkańcom wszystkich dzielnic, taksię w ratuszu i radzie miasta. A chodzi o że tych peryferyjnych, wygodnie i szybtakie decyzje jak zatwierdzanie planów ko docierać do pracy i szkoły. Nagłośnimiejscowych (żeby mieć gwarancję, że liśmy patologie i przestępcze praktyki
na placu zabaw nie powstanie nowy wykorzystywane w procesach repryblok) czy przyznawanie pieniędzy na watyzacyjnych, dyskryminujące tych,
szkoły i przedszkola. Dlatego powsta- którym grozi utrata dachu nad głową.
ła koalicja „Miasto Jest Nasze – Ruchy Walczymy o zieleń, ład przestrzenny i
Miejskie”. To 1 1 organizacji działają- bezpieczeństwo pieszych.
Integrujemy sąsiadów, by wspólnie
cych w 16 warszawskich dzielnicach
.
Wywodzą się z czysto lokalnych, apo- rozwiązywać nasze problemy.
litycznych źródeł. Powstawały, gdy
trzeba było rozwiązać konkretne pro- I ta koalicja 11 organizacji zdobędzie więkblemy: zapobiec wycince drzew, zadbać szość mandatów w Radzie Miasta?
Marta Szczepańska: 
A przynajo bezpieczeństwo w drodze do szkoły,
walczyć o czyste powietrze, ratować mniej liczącą się reprezentację. Taką,
niszczejące zabytki. Gdy wystartujemy która ma wpływ na wynik głosowań. Z
w wyborach samorządowych wspólnie, okręgu Żoliborz–Bielany kandyduje do
Rady Miasta osiem osób. Dwa pierwuda się działać jeszcze skuteczniej.
 atarzyna
Anna Kotowska: A
 le już każda z sze miejsca na liście mają K
tych organizacji osobno odniosła nie- Homani Borys Lewandowski. Katamałe sukcesy. Mieszkańcy zjednoczeni rzyna jest od kilku pokoleń związana
w słusznej sprawie to siła, której nie z obiema dzielnicami. W 2013 roku
można lekceważyć. Nawet nie ma- założyła sieć Bielańskich Aktywistów,
jąc realnego wpływu na decyzje władz integrującą bielańskich społeczników,
Warszawy, interweniowaliśmy w wielu ludzi kultury, przedsiębiorców, a takmiejskich sprawach
, nagłaśniając je i że pracowników instytucji bielańskich
sprawiając, że stały się głównym tema- i urzędników. Dobrze wie, czym jest

współpraca, i ten atut ma zamiar wykorzystać jako radna: zamierza na co
dzień współpracować z radami dzielnic,
ponadto chce sprawić, by konsultacje
społeczne przestały być fikcją. Borys
działa w komisji środowiska w stowarzyszeniu Miasto Jest Nasze. Świetnie
orientuje się w przyczynach i skutkach
zmian klimatu oraz zanieczyszczenia
środowiska. Ma szczegółowy program
ograniczenia emisji szkodliwych substancji w mieście. Zamiast pustych
haseł o „walce ze smogiem” prezentuje
konkretne wyliczenia, a jako architekt
przekłada je na realne do wdrożenia
projekty.
Oprócz kandydatów do rady miasta macie
jedną, wspólną kandydatkę na prezydenta
Warszawy. Jak wam się to udało?
Marta Szczepańska: 
Zrobiliśmy
prawybory, w których wygrała Justyna
Glusman. Do zarządzania miastem jest
ona przygotowana lepiej od wszystkich
pozostałych kandydatów, którzy w październiku będą się starać o stanowisko
prezydenta: ma odpowiednie wykształcenie i doświadczenie pracy w instytucjach samorządowych. Jako osoba
spoza politycznego układu nie musi się
oglądać na partyjne koterie czy rozdawać stanowisk w dowód wdzięczności.
Może też głośno mówić, co źle działa w
mieście i czyja to wina.
O koalicji Miasto Jest Nasze – Ruchy Miejskie można dowiedzieć się
więcej na stronie ruchymiejskie.waw.pl.
Bieżące informacje o Koalicji dla Żoliborza można znaleźć na Facebooku: na
stronie Miasto Jest Nasze - #Żoliborz i
stronach koalicjantów.
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Czy wygra Warszawa?
Rozmowa z kandydatami Komitetu
Wyborczego Wyborców Jana Śpiewaka
– Wygra Warszawa do Rady Miasta
z okręgu numer 5 (Bielany, Żoliborz)
oraz do Rady Dzielnicy Żoliborz. Do
Rady miasta startują między innymi
Aleksandra Kołeczek oraz Dominik
Kuc, a do Rady Dzielnicy kandydatami
są Magdalena Ziemak, Leszek Karlik,
Krzysztof Ryzenweber i Jacek Wesołowski.
Katarzyna Busłowska: Czym jest porozumienie Wygra Warszawa?
Dominik Kuc: Komitet Wyborczy
Wyborców Jana Śpiewaka – Wygra
Warszawa to porozumienie partii politycznych, stowarzyszeń i aktywistów
miejskich, działających lokalnie dla dobra swoich dzielnic czy osiedli. W skład
porozumienia wchodzi stowarzyszenie
Wolne Miasto Warszawa Jana Śpiewaka, Partia Razem oraz Zieloni. Naszym
kandydatem na prezydenta stolicy jest
Jan Śpiewak.
K.B.: Liderką waszej listy wyborczej do Rady
Warszawy jest Aleksandra Kołeczek. Z jakimi
postulatami startuje Pani w wyborach?
Aleksandra Kołeczek: Startuję
w wyborach, ponieważ chcę zmienić
Warszawę tak, aby była przyjazna dla
wszystkich osób, nie tylko dla najbogatszych. Uważam, że transport miejski
powinien mieć pierwszeństwo przed
transportem indywidualnym, a ścieżki

rowerowe powinny tworzyć spójny system i być oddzielone od chodnika. Piesi są narażeni na wypadki i muszą być
przed nimi chronieni. Od 2013 jestem
związana z Zielonymi. Mamy prospołeczny i prośrodowiskowy program, a
dzięki przystąpieniu do porozumienia
Wygra Warszawa możemy zaprezentować wyborcom i wyborczyniom zieloną
wizję miasta.
Moje główne pomysły na Żoliborz to nowy dom kultury, zwiększenie
bezpieczeństwa pieszych, przejścia dla
pieszych skonsultowałabym ponownie
z mieszkańcami. Podczas rozmów na
ulicach Żoliborza często słyszę, że nie
są one najlepiej usytuowane. Na placu
Wilsona piesi powinni mieć priorytet,
obecnie niewiele osób daje radę przejść
do wyjścia z metra na przystanek autobusowy na jednej zmianie świateł. Należy zadbać też o targowiska miejskie, aby
zapewnić lokalnej społeczności dostęp
do wysokiej jakości żywności w rozsądnej cenie. Problemem ogólnomiejskim,
ale także żoliborskim są warunki pracy
osób zatrudnianych za publiczne pieniądze. Miasto powinno dawać dobry
przykład i zatrudniać ludzi na umowy
o pracę. Klauzule społeczne i środowiskowe powinny być elementem każdej
umowy zawieranej przez urzędy.
K.B.: Kandydatem z 2 miejsca jest Dominik
Kuc, działacz stowarzyszenia Razem Dla Bielan. (Okręg do Rady Miasta obejmuje nasze

dwie dzielnice: Bielany i Żoliborz). Dlaczego
startuje Pan w wyborach samorządowych i
jakie ma Pan propozycje?
Dominik Kuc: Kandyduję w wyborach, bo wierzę, że mieszkanki i mieszkańcy Warszawy mogą mieć wpływ
na rozwój naszego miasta. Zgłaszałem
wiele projektów do Budżetu Partycypacyjnego na Marymoncie, które przeszły
do realizacji. Prowadziłem też warsztaty na temat samorządu w bielańskich
liceach, aby zainteresować młodzież
sprawami lokalnymi. W ostatnim czasie walczyłem z nieestetycznym graffiti
na kamienicach w obszarze Starych
Bielan. Nie należę do żadnej partii politycznej, ponieważ uważam, że samorząd powinien być przede wszystkim
dla obywatelek i obywateli, a nie dla
wielkiej polityki.
W tych wyborach moim głównym
postulatem dla Żoliborza jest rewitalizacja terenów zielonych. Gdy rozmawiałem z mieszkańcami Żoliborza,
z Państwem, powtarzali Państwo nie
raz, że Park Kaskada, Skwer Igora Newerlego, Plac Inwalidów czy Park Sady
Żoliborskie wymagają lepszego zagospodarowania. Chcę, aby parki i skwery
w naszych dzielnicach były miejscem
przede wszystkim spokojnego spędzania wolnego czasu czy spacerów z
dziećmi. Dlatego proponuję zwiększyć
przystępność tych terenów poprzez
ustawienie tam ławek, wytyczenie oraz
remont ścieżek i chodników, posadze-

nie nowych krzewów, drzew i kwiatów.
Zajmę się także oczkami wodnymi w
Parku Kaskada, które obecnie zarastają,
a przecież znów mogłyby być atrakcją
tego miejsca.
Wszyscy jesteśmy również pieszymi. Dlatego wspieram postulaty
remontu chodników, konsultowania
budowy przejść dla pieszych, rozsądniejszego ustawiania koszy na śmieci
czy psich stacyjek.
K.B.: Komitet Jana Śpiewaka – Wygra Warszawa wystawia również kandydatów do rad
dzielnic. Z okręgu obejmującego Marymont-Potok startuje Magdalena Ziemak. Jeśli dostanie się Pani do Rady Dzielnicy, jakie będą
pierwsze Pani działania?
Magdalena Ziemak: Moim priorytetem jest zdobycie pieniędzy na oznakowania przejść dla pieszych, które nie
mają świateł. Takie przejścia są wręcz
niebezpieczne dla pieszych. Chcę walczyć o pieniądze na uporządkowanie
przestrzenne Placu Wilsona. Byłam w
komitecie i jestem w Zarządzie społecznego ruchu Nie dla Mostu i Trasy
Krasińskiego. Byłam organizatorką
Protestu na Pl. Wilsona przeciwko budowie tej wielkiej inwestycji prowadzonej przez serce Żoliborza. Dlatego też
moim zdaniem ważne jest dobre planowanie przestrzeni publicznej. Ławki powinny znajdować się tam, gdzie
szerokość chodników na to pozwala, to
samo dotyczy śmietników. Proponuję

ustawienie większej ilości śmietników
przy ciągach komunikacyjnych oraz
alejkach spacerowych. Uważam, że powinny istnieć zjazdy dla osób niepełnosprawnych i starszych przy przejściach
dla pieszych. Zadbam również o miejsce do spotkań seniorów, zajęcia gimnastyczne czy sensoryczne. Z wielką
uwagą będę się wsłuchiwać w potrzeby
mieszkańców.
K.B.: Kandydatem z miejsca pierwszego na
Starym Żoliborzu jest Jacek Wesołowski.
W pierwszej połowie lat 90. chodził do Szkoły
Podstawowej nr 68 przy Or-Ota. Mówi, że największą różnicą między dziś, a wtedy są płoty.
Jacek Wesołowski: W piątej klasie
zakochałem się po raz pierwszy, w koleżance, która mieszkała przy Zajączka.
Siadaliśmy na ławce przed blokiem i
spóźnialiśmy się na obiad. Dziś już nie
ma gdzie usiąść, bo prawie wszystkie
podwórka są ogrodzone. Martwię się
zwłaszcza o osoby starsze, którym poruszanie się po Żoliborzu może sprawiać trudność. Dla mojej nieżyjącej już
babci plac Wilsona był wielkim wyzwaniem. Zanim przeszła od metra do
Parku Żeromskiego, już była zmęczona.
Ponadto Żoliborz moim zdaniem powinien być dzielnicą pieszych, a Aleję
Wojska Polskiego trzeba przerobić na
park z prawdziwego zdarzenia.
K.B.: Świetnie, dziękuję za rozmowę z Państwem!
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Obchody Dnia Pamięci
Więźniów Obozu Dulag
121 i Niosących Im pomoc
30 września 2018 r.
Szanowni Państwo,
zwracamy się z uprzejmą prośbą o
rozpowszechnienie informacji o organizowanych
przez nas Obchodach Dnia Pamięci
Więźniów Obozu Dulag 121 w papierowym
i elektronicznym wydaniu Państwa gazety, a
także rozpropagowanie jej w swoich mediach
społecznościowych.
Przesyłamy materiały potrzebne do stworzenia
informacji w Państwa medium.
Obchody Dnia Pamięci Więźniów Obozu Dulag
121 i Niosących Im Pomoc
Tędy Przeszła Warszawa. Marsz Pamięci.
Warszawa - Pruszków
Organizatorzy: Muzeum Dulag 121, Powiat
Pruszkowski, Fundacja Edukacji Historycznej,
Instytut Pamięci Narodowej i Urząd do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Tegoroczne Obchody zostały objęte Patronatem
Narodowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy.
Członkami Komitetu Honorowego Obchodów
są: Senator prof. Jan Żaryn, dr Jarosław Szarek
- Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Jan Józef
Kasprzyk - Szef Urzędu do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych, Jan Ołdakowski Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego,
Maksym Gołoś – Starosta Pruszkowski, Irena
Horban - prezes Pruszkowskiego Towarzystwa
Kulturalno-Naukowego oraz Zdzisław Zaborski
– prezes VI. Koła Światowego Związku
Żołnierzy Armii Krajowej.
Z okazji Dnia Pamięci o Ludności Cywilnej
Powstańczej Warszawy serdecznie zapraszamy
na coroczne Obchody Dnia Pamięci Więźniów
Obozu Dulag 121 i Niosących Im Pomoc. 30
września rozpoczniemy Obchody Marszem
Pamięci „Tędy Przeszła Warszawa”, na który
złożą się warszawski X Marsz Niepokonanych
i pruszkowski III Marsz Pamięci Więźniów
Obozu Dulag 121 i Niosących Im Pomoc. W
Marszu Pamięci wezmą udział profesjonalni
rekonstruktorzy z całej Polski. Dołączą do nich
także mieszkańcy Warszawy, Pruszkowa i okolic
oraz uczniowie szkół, którzy w strojach z epoki
zrekonstruują wydarzenia 1944 roku.
Program Obchodów :

•Tędy Przeszła Warszawa. Marsz Pamięci.
Warszawa - Pruszków
WARSZAWA: X Marsz Niepokonanych
Trasa Marszu: Długa, Bielańska, Aleja
Solidarności, pl. Bankowy, Marszałkowska, Zielna
i Aleje Jerozolimskie, dworzec WKD Śródmieście
10.00 Msza św. w Katedrze Polowej Wojska
Polskiego (ul. Długa 13/15)
11.00 Rozpoczęcie X Marszu Niepokonanych
Stacja 1: plac Krasińskich - Pomnik Powstania
Warszawskiego
Stacja 2: plac przed Narodowym Muzeum
Archeologicznym „Arsenał” (ul. Długa 52)
Stacja 3: plac przed budynkiem PAST-y (ul.
Zielna 39)
Podczas Marszu Pamięci w wybranych punktach
trasy Teatr Muzyczny „Od Czapy” zaprezentuje
program muzyczno-artystyczny.
13.20 Przejazd rekonstruktorów i publiczności
kolejką WKD do Pruszkowa (bezpłatne bilety
będą rozdawane podczas marszu).
PRUSZKÓW: III Marsz Pamięci Więźniów
Obozu Dulag 121 i Niosących Im Pomoc
Trasa Marszu : Kraszewskiego, Prusa, Poznańska,
POW, 3 Maja
13.15 Msza św. w Kościele św. Kazimierza (ul.
Kraszewskiego 23)
14.00 Rozpoczęcie III Marszu Pamięci
Więźniów Obozu Dulag 121 i Niosących Im
Pomoc
Na skrzyżowaniu ulic Prusa i Poznańskiej
nastąpi połączenie marszu pruszkowskiego i
warszawskiego.
•Inscenizacja obozowej segregacji
15.00 – 15.30 – teren dawnego obozu Dulag 121
(ul. 3 Maja 8A)
•Oficjalne uroczystości
15.30 – 16.30 Pomnik „Tędy przeszła Warszawa”
na terenie dawnego obozu Dulag 121 (ul. 3 Maja
8A)
Po zakończeniu części oficjalnej Obchodów
zapraszamy na ciepły posiłek w siedzibie
Muzeum Dulag 121
Grupy rekonstrukcyjne, które wezmą udział w

Marszu Pamięci:
GRH Ludności Cywilnej Warszawa – Mława,
GRH „Dzieci Mokotowa”, Powarsztatowa Grupa
Riese, GSH „Świdnica”, GH „Niepodległość”,
GRH Festung Breslau, SGO „Pomorze”, GRH
LC „Mława”, KMH, GRH „Czata 49”, GRH
„Śródmieście”, GH „Radosław”, Stowarzyszenie
Historyczne Kobiecego Oddziału Bojowego
„DiSK”, SGRH Pluton Mieczyki/ Batalion AK
„Czata 49”, Semper Fidelis Grupa Rekonstrukcji
Cywilno Militarnej, Teatr Stajnia, GRH Bastion
Grohlman, GRH „Parasol”, GRH „Othala”,
GRH Panzer Lehr.
Idea wydarzenia:
Organizując Marsz Pamięci pragniemy
upamiętnić mieszkańców stolicy, którzy między
sierpniem a październikiem 1944 roku zginęli
w masowych egzekucjach i bombardowaniach
oraz tych, którzy przeżyli gehennę wypędzenia
z walczącego a potem grabionego, burzonego i
palonego przez okupanta miasta. Większość z
nich, szacuje się, że nawet do 650 tysięcy osób,
trafiła do obozu przejściowego Dulag 121 w
Pruszkowie. Wypędzani ze swoich domów,
zabierali ze sobą przeważnie tylko to co było
pod ręką. Wygłodzeni i przerażeni, niepewni
swego jutra byli gnani przez płonące miasto.
Po długim, wykańczającym marszu docierali
do obozu w Pruszkowie, gdzie w skrajnie
trudnych warunkach czekali na selekcję, podczas
której decydowano o ich dalszych losach. 150
tysięcy z nich trafiło na przymusowe roboty na
terenie III Rzeszy. 350 tysięcy osób, uznanych
za niezdolnych do pracy, zostało skazanych na
tułaczkę po terenie Generalnego Gubernatorstwa,
gdzie ich przetrwanie zależało od pomocy ze
strony mieszkańców miast i wsi udręczonych
trwającą 5 lat okupacją. 60 tysięcy więźniów
obozu przejściowego w Pruszkowie zostało
zesłanych do obozów koncentracyjnych. W tym
trudnym czasie z ofiarną pomocą wypędzonym
ruszyli mieszkańcy Pruszkowa i okolicznych
miejscowości. Tysiące osób udzielało wówczas
wsparcia więźniom, organizując pomoc medyczną,
finansową i żywnościową na terenie obozu i poza
jego murami. Dzięki nim z obozu w Pruszkowie
udało się wyprowadzić – legalnie lub nielegalnie –
około 100 tysięcy osób.
Organizując coroczne Obchody Dnia Pamięci
Więźniów Obozu Dulag 121 i Niosących
Im Pomoc pragniemy oddać hołd zarówno
Powstańcom jak i Cywilnej Ludności Warszawy,

której przyszło żyć w walczącym mieście i przeżyć
dramat wygnania, a także tym, którzy często z
narażeniem życia, nieśli im bezinteresownie i
ofiarnie pomoc.
W Obchodach wezmą udział m.in. świadkowie
historii – byli więźniowie obozu Dulag 121,
przedstawiciele władz centralnych i lokalnych,
przedstawiciele środowisk kombatanckich,
mieszkańcy Warszawy i Powiatu Pruszkowskiego
i okolicznych Powiatów oraz liczni zaproszeni
goście.
Zostań rekonstruktorem podczas Marszu
Pamięci!
Warsztaty historyczno rekonstruktorskie dla osób
biorących udział w Marszu
Chcielibyśmy, aby w Marszu Pamięci oprócz
profesjonalnych rekonstruktorów wzięli również
udział mieszkańcy Warszawy, Pruszkowa i okolic.
Zachęcamy wszystkie osoby, które chciałyby
wcielić się w role wypędzonych warszawiaków
bądź osób im pomagających do zgłoszenia się
na warsztaty historyczno-rekonstruktorskie
organizowane przez Muzeum Dulag 121 i
Fundację Edukacji Historycznej.
Terminy warsztatów:
WARSZAWA:
IPN Przystanek Historia (ul. Marszałkowska
21/25) – 17 i 25 września g. 18.00
PAST-a (ul. Zielna 39) – 18 i 24 września g.
18.00
Zgłoszenia: agencja@retropasje.pl
PRUSZKÓW:
Muzeum Dulag 121 (ul. 3 Maja 8A) – 20 i 27
września g. 18.00
Zgłoszenia: dulag@dulag121.pl , tel.: (22) 758
86 63
Dla szkół z terenu Warszawy i Powiatu
Pruszkowskiego, w których zgłosi się
przynajmniej 30 osób, organizujemy warsztaty w
ramach zajęć szkolnych. Zapisy: (22) 758 86 63
Więcej informacji na temat Obchodów, Marszu i
warsztatów na stronie www.dulag121.pl oraz pod
numerem telefonu: (22) 758 86 63
Bardzo proszę o potwierdzenie ukazania się
informacji o Obchodach w Państwa mediach.
Z poważaniem,
Małgorzata Bojanowska
Dyrektor Muzeum Dulag 121
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Żoliborski zwierz
Rozpoczynamy nowy cykl artykułów dla psiarzy. Zapraszamy do lektury i dzielenia się
swoimi spostrzeżeniami.
Joanna Waliszewska – rzeźbiarka, pisarka, dawniej właścicielka koni arabskich,
resocjalizowała rottweilery, obecnie opiekuje się Felą.
Agnieszka Gietko: Od jak dawna jest Pani żoliborzanką?
JW: Od 25 lat. Dostałam nawet nagrodę za
wiersz, pt. „Alfabet żoliborski”, o naszym skwerku
za teatrem Komedia.
AG: Został gdzieś opublikowany?
JW: Ależ naturalnie! W tomiku wierszy o naszej dzielnicy. Inicjatorem była Biblioteka żoliborska, ulubiona tutaj, którą chcieli stąd zabrać, ale nie
daliśmy się. Był to wiersz na konkurs, napisanie
go zajęło mi około 15 minut, no i zostałam wyróżniona.
AG: W ostatniej linijce pojawia się pies - „dziewczynka w
żółtej bluzce z hartem”, ale Pani miłość do zwierząt zaczęła
się chyba dużo wcześniej?
JW: Kiedyś hodowałam konie czystej krwi

arabskiej. Zaczęło się od jazdy konnej, jeździłam
od 10-tego roku życia na Legii, potem mieliśmy
własne konie. Zresztą napisałam o tym taką książeczkę „Sowa w Kominie”, która jest milusia dla
dziewczyn, które zawsze marzyły o tym, żeby mieć
konia, psa i mieszkać w leśniczówce.
AG: A jak zaczęła się Pani przygoda z psami?
JW: Brałam rottweilery na resocjalizację.
AG: Dlaczego rottweilery?
JW: Bo ja z rottweilerami najlepszy czułam
kontakt, to są najinteligentniejsze, najspokojniejsze, najbardziej zrównoważone psy i łatwo się z
nimi porozumieć.
AG: Wbrew powszechnej opinii. Kiedyś ta rasa była uważana za jedną z najgroźniejszych w Polsce.

about bluesmen and creepy talks about
voodoo cult. The stories about men, decided to sell their souls to the Devil and
femme fatale of little town near New Orlean - are the basis band makes its material.
American gothic, you may say. Maybe. But
not only.
Egor Mickiewicz - vocals,percussions
Dom Markarian - guitar, percussions

GRAY DOG - Białoruś w La Boheme, southern rocknblues occult raw
La Boheme (ul. Mysłowicka 1), niedziela
30 września 19:00-22:00
Gray Dog is a duet from Minsk (Belarus),
now based in Wroclaw (Poland) playing
southern rock/ dark folk.
The band’s conception is inspired by folklore of Southern States of US, the legends

The Party
2018-09-27 21:30:00
Kino Elektronik (ul. Generała Zajączka 7)
Janet właśnie zdobyła nominację na wysokie stanowisko polityczne. Urządza więc
party dla najbliższych znajomych, eleganckich, wykształconych, z wyższej półki. Zaprasza przyjaciółkę, rzeczową i krytyczną
April wraz z jej niemieckim partnerem, wyznawcą filozofii Wschodu, lesbijską parę –
profesorkę Marthę i zapatrzoną w nią
Jinny, a także irlandzkiego biznesmena-kokainistę i jego żonę Marianne, spóźnioną i
oczekiwaną przez resztę. W centrum tego
wszystkiego jest Bill, mąż Janet, profesor

JW: Ależ one są groźne, jeżeli się je źle prowadzi. Dlatego niezwykle ważne jest to, jak człowiek
traktuje psa. Musi go traktować jak psa, a nie jak
namiastkę człowieka czy dziecka. Ja jestem na to
szczególnie wrażliwa.
AG: A w jaki sposób Fela trafiła do Pani?
JW: Fela pojawiła się 2 lata temu, pochodzi z
fundacji i na mikro zdjęciu na stronie internetowej
podpisana była jako „amstaf ”. Tak sobie myślę, no
nie za bardzo wygląda jak amstaf, ale przynajmniej
wygląda na małą (śmiech). (Fela jest potężnym
psem – przyp. red.)
AG: Czy Fela lubi Żoliborz?
JW: No pewnie, że tak! Ma tu przyjaciół,
ma piękne zielone tereny. Ma park Żywiciela,

o którym wszyscy mówią, że jest unikatowy, ze
względu na to, że się wszyscy znamy i znamy
też nasze psy, a te psy się znają między sobą.
AG: Kogo chciałaby Fela pozdrowić?
JW: Hacziego, Lucky, Zuzię, Hirę i wszystkie
Luśki, których zna trzy. No i oczywiście właścicieli
swoich przyjaciół. A nawet trzy koty, które mieszkają w pobliżu - one w ogóle nie boją się psów.
AG: Czy chciałaby Pani coś powiedzieć opiekunom zwierząt?
JW: Nie traktujmy psów jak ludzi, szanujmy
ich „psiowość”, są wtedy radosne i spokojne. Oraz
żeby osoby starsze brały pod opiekę psich seniorów.

uniwersytecki. Bill skrywa tajemnicę, której
ujawnienie całkowicie odwróci układ sił
między bohaterami.
reż. Sally Potter
produkcja: Wielka Brytania 2017
czas trwania: 71 min
obsada: Patricia Clarkson, Bruno Ganz,
Cherry Jones, Emily Mortimer, Cillian Murphy, Timothy Spall

i trafia na przepiękną podlaską wieś, gdzie
wynajmują stary drewniany dom od miejscowego gospodarza, zajmującego się hodowla krów – pana Stanisława. Przybysze
z Berlina medytują, modlą się do księżyca,
kapią nago przy studni, współczują zwierzętom hodowlanym, jedzą warzywa wygrzebane ze śmietnika, w ramach oszczędzania pożywienia na ziemi.

Wieś pływających krów – pokaz specjalny
2/10
Wraz z Solopan Polska zapraszamy na
przedpremierowy pokaz genialnego dokumentu WIEŚ PŁYWAJĄCYCH KRÓW – 2
października godz. 19:00
Naszym gościem po seansie będzie reżyserka – Katarzyna Trzaska

Dla miejscowych są bardziej egzotyczni,
niż jakiekolwiek osoby znane im z telewizji
i filmów. Czy mimo bariery komunikacyjnej i olbrzymiej kulturowej przepaści jest
możliwe porozumienie pomiędzy dzisiejszym hipisami i rolnikami z Podlasia? Co to
dzisiaj znaczy – być blisko natury?

O FILMIE:
Trójka uduchowionych i ekologicznie świadomych młodych Berlińczyków – Elle, Mario i Jon, w ramach wakacyjnej wyprawy a
także poszukiwań miejsc, gdzie ludzie żyją
w zgodzie z naturą, zwiedza wschód Polski

Nowa wizja ekologicznej przyszłości kontra stara podlaska tradycja, a w tle ludzkie
radości i dramaty oraz dużo humoru i piękna strona wizualna.
Reż: Katarzyna Trzaska
Czas trwania: 78 min

ILUSTRACJA DOMINIKA HOYLE

Polska 2018
Iwona Manista-Kutryś - Ciut Żartem,
Ciut Serio w La Boheme
La Boheme (ul. Mysłowicka 1)
Niedziela, 7 października 2018 o 19:00
– 22:00
Iwona Manista-Kutryś - wocal, piano
Eliza Hanisch - wiolonczela
Piotr Boczek - piano
Już dziś bardzo serdecznie zapraszamy :-)
Będzie dużo moich nowych piosenek, będzie wzruszająco i zabawnie :-) Wszystko w
gościnnych progach urokliwej La Boheme.
:-)
ps: Eliza – jak widzisz na mieście już wiedzą
:P także szlifujemy formę :D bo Piotr to zawsze w formie! :D
Ten piękny plakat Kasia Makowiecka dziękuję
Ewa - ogłaszam Cię Matką Chrzestną naszego z Elizą duetu :-)
Ta część koncertu będzie ciut serio a z Piotrem ciut żartem tak dla równowagi :-)
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