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Najgorętszy temat na Żoliborzu
Od wielu lat jeden temat potrafi podnieść temperaturę każdej rozmowy Żoliborzan, sprawić że wątki w portalach
społecznościowych rozrastają się w rekordowym tempie, a zgodni sąsiedzi stają się wrogami.
O co chodzi? O parkowanie. A
ściślej mówiąc, o brak miejsc parkingowych.
Sam przez lata borykałem się z
tym problemem. Spędziłem mnóstwo
czasu na szukanie miejsca, spaliłem
litry paliwa, wypuściłem do atmosfery pełno trujących substancji, nosiłem ciężkie torby z daleka. Wszystko
przez brak miejsc parkingowych.
Wiadomo, stare uliczki, gdzie
nikt nie planował takiego ruchu samochodowego. Niby wiedziałem,
gdzie mieszkam, ale wiele nerwów
mnie to kosztowało.
I w tym wszystkim, jak mityczny

jednorożec, zawsze był on – parking
pod Placem Wilsona.
Och, ile to było rozmyślań, rozmów, pisania o tym parkingu! Ileż on
miał poprawić, jak podnieść komfort
życia mieszkańców, jak odmienić naszą dzielnicę!
Byłem zawsze orędownikiem
otwarcia tego parkingu. Jak najszybciej, bez zwłoki, tu i teraz.
W oczekiwaniu na jakiś ruch w
sprawie tego parkingu, przeprowadziłem się. Dalej Żoliborz, ale dwa miejsca w garażu podziemnym. Wygoda,
komfort. Kosztowny luksus, ale cóż to
znaczy dla miłośnika samochodów i

dodatkowo osoby, która spędza w aucie całe dnie.
Ale ta przeprowadzka sprawiła,
że zmieniłem zupełnie myślenie o
mitycznym parkingu przy Placu Wilsona. Już nie jestem pewien, czy ten
parking ma sens. Czy sens ma wydawanie na niego milionów, czy po
otwarciu nie będzie stał pusty?
Co sprawiło, że moja opinia w tej
kwestii tak się zmieniła?
Inny parking. Podziemny, publiczny, i... płatny. Otóż na osiedlu
Żoliborz Artystyczny jest parking dla
gości. Właśnie taki: publiczny, podziemny i płatny.

Miejsc parkingowych na powierzchni jest jak na lekarstwo. Trochę zatoczek i tyle. Chętnych dużo
więcej. Szczególnie, że na osiedlu jest
sporo lokali użytkowych, dużo wynajmujących mieszkania czy gości.
Oni wszyscy chcą zaparkować
swoje auta. Tyle, że nie chcą za to płacić ani złotówki.
Straż miejska ma na Żoliborzu
Artystycznym naprawdę dużo pracy.
Mimo znaków, co dzień są interwencje, założone blokady, wystawione
mandaty. I to wszystko dlatego, że
parking jest płatny.
I tu dochodzimy z Powązek na
Stary Żoliborz. Parking przy Placu
Wilsona byłby płatny. Nikt nie zainwestuje złotówki w parking darmowy
i przez to mam pełno obaw, co do zasadności takiej inwestycji.
Po pierwsze, parking płatny będzie miał sens tylko w momencie
utworzenia strefy płatnego parkowania, a cena godziny parkingu będzie
musiała być zbliżona do godziny parkowania na powierzchni.
Po drugie, jeśli będą jakieś miejsca

dostępne na powierzchni za darmo, to
płatny parking się nie zapełni. A darmowe miejsca to niekoniecznie miejsca
legalne. Po prostu, każde miejsce, gdzie
zmieści się samochód to potencjalne
miejsce do zaparkowania, czyli będzie
musiało stanąć bardzo dużo słupków.
Mam już doświadczenie, jak działa płatny parking publiczny, czy raczej
jak nie działa. I bardzo mnie to boli,
bo zawsze uważałem, że takie parkingi jak przy stacji metra, rozwiążą
problemy naszej dzielnicy.
Myślę, że nauka z Powązek powinna wpłynąć na decyzje osób odpowiedzialnych za parkingi w Ratuszu.
Jeśli już kiedyś miałby powstać
ten parking przy stacji metra, trzeba by było wprowadzić jednocześnie
kompleksowe rozwiązania dotyczące
parkowania na powierzchni. Strefę
płatnego parkowania, sensowne zarządzanie istniejącymi miejscami, akcję edukacyjną.
Sam parking niestety nie sprawi,
że na Żoliborzu rozwiąże się problem
braku miejsc parkingowych.
AUTOR: BARTEK MICHALSKI
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Warszawa - miasto rodzynek?
Pociąg wieczorny, jadący z południa Polski zatrzymuje się przy
jednym ze skąpanych w mroku
peronów warszawskiego Dworca Centralnego. To nie początek
jednego z popularnych ostatnio
kryminałów - w ten sposób rozpoczyna się obcowanie mojego
kolegi Janka, który przyjechał na
studia na Uniwersytecie Warszawskim, z miastem. Witające go
egipskie ciemności nie występują
tu przypadkiem - z czułością wypowiadał się o nich profesor Jerzy
Sołtan, architekt o międzynarodowej sławie, który zaprojektował
podziemia Śródmieścia w taki
sposób, aby kojarzyły się z wnętrzami egipskiej świątyni. Niestety
architekturę i infrastrukturę, którą ujrzy mój kolega po wyjściu z
dworca można co najmniej nazwać
przypadkiem, aby nie powiedzieć
gorzej. Jego entuzjazm nie słabnie,
gdy zamiast na najbardziej prestiżową promenadę, jak przystałoby
na stolicę europejskiego miasta,
wychodzimy na parking, na którym
od razu zostajemy prawie rozjechani przez pędzących taksówkarzy.
Po przejściu na drugą stronę Alei
Jerozolimskich nie jest wcale ciekawiej - mój kolega z roztargnienia
zamoczył sobie obie nogi w kałuży,
która z wręcz matematyczną precyzją umieściła się na skrzyżowaniu
osi, biegnących przez środek Pałacu Kultury i hali głównej dworca.
"Jeden spacer, a tyle wrażeń z tego"
- chciałoby się sparafrazować słowa
z piosenki jednego z warszawskich
raperów. Jednak wrażeń nie koniec
- schodzimy wśród tłumu ludzi po
wąskich schodach na "patelnię", na
której akurat tego wieczoru próbują
się wzajemnie zagłuszyć śpiewający
mantrę wyznawcy Hare Kryszna
i tańczący przy akompaniamencie
muzyki z głośników artyści. „Tak,
centrum Warszawy to jeden wielki
bałagan” - przyznaję mojemu koledze. I radzę: „Trzymaj się jak najdalej od niego!”
Na szczęście, są w stolicy światli
ludzie, którzy ten problem zauważyli i postanowili w jakiś sposób
mu zaradzić. Rozpisany w tym

roku konkurs na zagospodarowanie
wyżej opisywanej przestrzeni zwyciężyli architekci z Gdyni. Ratusz
przeznaczył pięć milionów złotych na ich projekt, mający przede
wszystkim zniwelować bariery powstałe w wyniku wcześniejszych
zaniedbań. Feralne schody mają
być szersze i rozbudowane o rampę dla niepełnosprawnych, której
jakimś cudem do tej pory nie było
w tym miejscu, aż od początku
istnienia "patelni". Droga między
metrem a dworcem ma zostać także poszerzona i zmodernizowana,
co przynajmniej na razie zakończy
problem dziur i niebezpiecznych
wertepów, o których nie myśli zazwyczaj turysta pochłonięty podziwianiem naszej największej miejskiej wizytówki. Obie strony drogi
mają zostać wzbogacone także o
długie rzędy kwiatów i wysokie, nowoczesne latarnie. Niestety, na tym
innowacje się kończą. Jest to projekt tymczasowy, ponieważ tereny
te są przeznaczone do zabudowy w
przyszłości.
Oficjalne plany całościowego
zagospodarowania tych okolic pozostają więc wciąż nieznane. Nowych wizji jednak przybywa, do
czego dość niespodziewanie przyczynił się projekt, którego pomysłodawcą był Jan Śpiewak, przewodniczący partii Wygra Warszawa.
Zaproponowany przez niego „Park
Centralny” zyskał olbrzymią grupę
zwolenników i rozpoczął prawdziwą debatę między politykami i
urbanistami, ale przede wszystkim
między zwykłymi obywatelami,
którzy z tej przestrzeni korzystają
codziennie.
Na ten temat w Klubie Jagiellońskim w Warszawie odbyło się
spotkanie pomiędzy prawdziwymi twórcami tych wielkich wizji
przebudowy. Projekt zielonych
płuc Warszawy wyjaśnił bliżej jego
współtwórca, architekt Michał
Sapko. Tłumaczył znaczenie, jakie
miałoby całkowite zazielenienie
okolic Pałacu Kultury: poza względami estetycznymi i rekreacyjnymi,
Warszawiacy otrzymaliby naturalny
filtr powietrza o niesłychanym zna-

czeniu dla całego miasta. Byłby to
odpowiednik nowojorskiego Central Parku i miałby szansę stać się
nową wizytówką stolicy. Podkreślał,
że realizacja planu nie jest jednak
prosta - osiągnięcie zieleni podobnej do tej z zaproponowanych wizualizacji to kwestia dziesiątek lat,
podczas których będzie wymagała
ona ciągłej, rozsądnej opieki. Znając nasze realia, jest to niemożliwe
bez przeprowadzenia gruntownych
zmian w zarządzaniu przestrzenią.
Z planem architekta polemizował Leszek Wiśniewski, także
architekt i urbanista, członek stowarzyszenia Miasto Jest Nasze.
Jego pomysł zakłada m.in. niezwykle ciekawe rozwiązanie, które
sprawdzało się już w kilku innych
europejskich miastach. Chodzi
mianowicie o przetestowanie nowych pomysłów zabudowy poprzez rozstawienie kontenerów na
miejscach przyszłych budynków,
w których mieściłby się lodziarnie, restauracje, wypożyczalnie i
inne atrakcje. W ten sposób, każdy mieszkaniec mógłby zaproponować zmiany w przestrzeni i jej
ewentualną rearanżację, zanim zo-

Drodzy czytelnicy w listopadzie obchodziliśmy setną rocznicę
odzyskania niepodległości.
Przy
tej okazji warto dowiedzieć się więcej o naszej historii. Zachęcam do
przeczytania tekstów takich jak
,,Tajna prasa. Fenomen podziemnego państwa", czy felietonu ,,Szabla i szpada". Do setnych urodzin
Wilsoniaka, co prawda jeszcze długa
droga. Póki co we wrześniu obchodziliśmy drugie urodziny gazety, o
czym piszemy na dalszych stronach.
Na koniec pragnę powitać nową redaktorkę, studentkę dziennikarstwa
Maję Fałat. Swoją przygodę z Wilsoniakiem rozpoczyna ,,Piwną rewolucją", gdzie opowiada o trendach
w polskim browarnictwie. Ciekawi?
My bardzo.
MONIKA MIŁOSZ

stanie wmurowany kamień węgielny pod którąkolwiek z inwestycji.
Swój projekt zobrazował metaforą
ciasta z rodzynkami. Rodzynkami
są w mieście atrakcje turystyczne,
czyli miejsca charakterystyczne,
chętnie odwiedzane, właśnie te,
które często nazywamy „wizytówkami”. Ciasto to tkanka spajająca ze sobą takie miejsca, czyli
wszystko, co jest niezbędne do
życia i spędzania czasu w mieście.
Warszawa, jak argumentował, nie
może być miastem samych rodzynek. Wokół Pałacu powinna pojawić się zabudowa, która połączy
w płynny i przemyślany sposób
bardzo oddalone od siebie krańce Placu Defilad. Nowe projekty
są więc dla warszawiaków bardzo
obiecujące. Jedyną realną barierą,
która wstrzymuje ich realizacje jest
oporność władz, które nie traktują tych koniecznych modernizacji jako inwestycji w lepsze jutro.
Niestety, centrum Warszawy samo
sobą daje przykład, że niektóre bariery są nie do pokonania.
ANTONI KOSTRZEWA
ILUSTRACJA DOMINIKA HOYLE
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Wąższawa - węża historia prawdziwa
W całej tej historii, jedno jest
pewne - pyton nie zdążył na Żoliborz. Początkowo biegł, znaczy pełzł
na stację metra Kabaty, ale oczywiście znowu, ktoś zostawił torbę i ruch
wstrzymany. Syknął rozzłoszczony, bo
dojechał, tylko do Pól Mokotowskich.
,,Może uda się złapać 17 na sady’’
pomyślał. Niestety przyjechał stary
tramwaj ze schodkami i nie dał rady
się wślizgnąć. Zdenerwowany ukąsił
jedną oczekującą pasażerkę i zsunął
się do parku. Ścieżka doprowadziła

go do Politechniki. Tam zmienił trasę (upał był niemały), czmychnął nad
Wisłę. Odsapnął chwilę na świeżo
wybudowanych bulwarach. W połowie drogi wzdłuż Wisły słuch o nim
zaginął. Co się więc stało?
Pyton znad Wisły, stał się warszawskim potworem z Loch Ness.
Tak się tworzą legendy. Może tak
samo narodziła się pogłoska o szkockim monstrum? Może to był, tylko
wielki wąż który uciekł z londyńskiego zoo? A może w przypadku tych

dwóch miejsc mamy do czynienia z tą
samą istotą. Czyżby Nessi przestraszył się Brexitu i uciekł do Europy?
Poszukiwania węża ruszyły na
początku lipca. W miejscowości Gassy nad brzegiem Wisły znaleziono
sześcio metrową wylinkę. Akcja poszukiwawcza trwała prawie trzy miesiące. W połowie września Animal
Rescue Poland ogłosiło zakończenie
poszukiwań. Ich zdaniem, po konsultacjach z zoologami ustalono, że
zwierze nie ma szansy na przeżycie w

tak niskiej temperaturze. Gad musiał
umrzeć. Czy wystarczą nam te zdawkowe informacje? Na pewno jesteśmy
już bezpieczni? Gdzie są zwłoki?
Zdjęcia? Ślady? Internetowi detektywi ruszyli do działania. Naciskają na
chcących zamydlić nam oczy redaktorów. Mnożą się kolejne warianty
przebiegu akcji.
Niektórzy w tę zbrodnię wplatają wątki polityczne. Co jak co, ale
sprawy "wagi państwowej" pasują do
każdego dowcipu. Pan Jarek sugeruje, że wąż zdechł, gdy zakładano mu
koszulkę z napisem konstytucja. Pan
Adrian przypomina, że wąż rozważał
start w wyborach samorządowych, a
teraz po jego zaginięciu nie ma już
słusznego kandydata, przez co frekwencja wyborcza znowu spadnie.
Pan Przemysław poszedł o krok dalej,
jego zdaniem ,,węża wykończyły te
same służby co Olewnika, jego oprawców i ojca Ziobry. Prawdopodobnie
Pyton był też niewygodny bo za dużo
wiedział o katastrofie smoleńskiej".
Czyżby przywędrował do nas z Rosji?
Pani Marianna pyta, czy to nie jest
kolejna broń Putina. A jak Rosja i Putin to może cała historia węża została
zmyślona przez kremlowskich trolli?
Podejrzliwi warszawiacy zastanawiają
się, czy któryś z kandydatów na prezydenta stolicy nie schował węża, by
w końcowej dyskusji pochwalić się
wyzwoleniem miasta od kusiciela?
Głosy rozsądku grzmią - ,,jak możecie rozmawiać o wężu gdy w Polsce
łamana jest konstytucja?". I wreszcie
cios wymierzony w epicentrum rządu
a jednocześnie sam Żoliborz - ,,węża
zjadł kot Kaczyńskiego".
Wyobraźnia ludzka nie zna granic. Oczytani internauci, lubujący się
w świecie fantastyki pytają, czy Nagini (wąż Voldemorta) to ostatni horkruks, który został ukryty w Polsce?
Wierni fani Pottera mają nadzieję, że

to chwyt marketingowy J.K. Rowlling,
chcącej wypromować nową książkę,
właśnie w Polsce. Media zagraniczne
wypytują, czy Jeniffer Lopez odwoła
swój przyjazd do Polski? Przypominamy - aktorka miała zagrać główną
rolę w drugiej części filmu ,,Anakonda’’. Plan filmowy miał powstać w
Konstancinie Jeziorna. Piosenkarka
odmawia komentarza w tej sprawie.
Wąż sprowokował, istotną dyskusję ekologiczną, skłaniającą do myślenia o warszawskim środowisku. Pani
Kasia twierdzi, że biedaczek ,,pewnie się wody z rzeki napił". Czystość
Wisły pozostawia wiele do życzenia.
Zwłaszcza po wieczornych imprezach,
odbywających się na plaży miejskiej,
kiedy ciemna otchłań Wisły staje się
zdolnym, pomieścić wszystko śmietnikiem. Całe szczęście od kiedy warszawiacy zaczęli bać się węża, unikają
nadwiślańskiego brzegu jak ognia.
Nawet na Wisłostradzie ruch ostatnio jakiś mniejszy. W końcu zwierzęta
lubią się czasem rzucić pod koła. Oby
wąż nie miał takich zamiarów, zwłaszcza jeśli trafi na kolumnę rządową.
Niektórzy zastanawiają się na nogach
której z celebrytek pojawią się nowe
buty z wężowej skórki. Drogie panie,
pamiętajcie, mamy was na oku!
Ludzie znający węża osobiście
wspominają go ciepło w komentarzach. Pan Przemek pyta: ,,dlaczego
życie jest takie niesprawiedliwe, tyle
pijaków i ćpunów chodzi po tym świecie. A on musiał odejść tak młodo".
Ryszard ze łzami w oku komentuje
,,on żyje dalej w naszych serduszkach".
Pan Artur prosi byśmy wspominali go
ciepło i pamiętali, że to wszystko wina
tvn-u i ich fałszywych prognoz pogody, bo wąż uwierzył że będzie ciepło
do października. Czekamy na oświadczenie Wisły w tej sprawie.
MONIKA MIŁOSZ
ILUSTRACJA DOMINIKA HOYLE
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PIWNA REWOLUCJA
Od 7 lat na polskim rynku
obserwujemy zjawisko, które nazywamy „Piwną Rewolucją” lub
„Nową falą piwowarstwa”. Nowa
fala – oto nowa twarz browarnictwa – oderwana od tradycji, pozbawiona skrupułów, zwariowana
i nie bojąca się wyzwań. Piwna
rewolucja rozpoczęła się w USA
i opanowała cały świat. Również
w Polsce powstają piwa bezkompromisowe, zaskakujące, będące
zaprzeczeniem nudnego lagera.
Piwa chmielone nowowfalowymi odmianami chmieli ( głównie
amerykańskimi ale również australijskimi,
nowozelandzkimi,
polskimi – odtworzonymi po prawie całkowitym wyginięciu ) , piwa
górnej albo dzikiej fermentacji, z
dodatkiem owoców, laktozy, soli,
przypraw, kawy, herbaty a nawet ..
śledzia czy ostryg. Piwa wędzone,
zakwaszane, wymrażane, leżakowane w beczkach po Whisky, Bo-

urbonie, winie itp... feeria, barw,
smaków, mocy – od 2 % alkoholu
po mocarze mające koło 20%. To
dzieje się teraz. Za każdym z tych
piw, za jego recepturą i produkcją,
stoi konkretny człowiek z krwi i
kości: pasjonat, twórca, rzemieślnik i mistrz piwowarski. Swoją
osobą firmuje jakość nowofalowego piwa. W Polsce tak jak i w
innych krajach, Piwna rewolucja
zaczęła się od piwowarstwa domowego. Początkiem było otwarcie
pierwszego sklepu dla piwowarów
domowych - Browamatora - w
2002 roku. Stał za tym Ziemowit
Fałat, pasjonat piwa, który jako
pierwszy zaczął sprowadzać nowe
na polskim rynku, wysokiej jakości składniki do warzenia piwa:
słody, chmiele, drożdże itp. Osiem
lat później powstało Polskie Stowarzyszenie Piwowarów Domowych, a w 2011 roku zaczęła się u
nas piwna rewolucja. Dziś liczba

piwowarów domowych w Polsce
może wynosić kilkadziesiąt tysięcy osób. Kamieniem milowym był
jednak browar PINTA ( pierwszy
browar rzemieślniczy – kontraktowy ) i jego Atak Chmielu, który
miał premierę w maju 2011 roku.
Jego założycielami byli: Zimowit
Fałat, Grzegorz Zwierzyna oraz
Marek Semla. W branży zwykło się mówić, że czas liczy się „
przed Pintą i po Pincie”. Potem
już poszło z górki. Jak grzyby po
deszczu zaczęły powstawać nowe
inicjatywy. Browary zarówno kontraktowe - AleBrowar, SzałPiw
- jak i prawdziwie rzemieślnicze
( posiadające swój własny browar
) - Artezan i Pracownia Piwa.
Obecnie na rynku funkcjonuje
ponad 200 browarów rzemieślniczych a rocznie wypuszcza się
ponad 1500 premier. Na uwagę
oprócz wcześniej wymienionych
pionierów zasługują takie browa-

ry jak: Piwne Podziemie, Trzech
Kumpli, Brokreacja, Rockmill,
Golem, Browar Zakładowy, Browar Łańcut, Palatum, Widawa... i
wiele innych.			
Miejsca na nowe piwa i browary
jest wciąż sporo, biorąc pod uwagę
silną pozycję producentów kraftowych (od ang. craft oznaczającego
rękodzieło) w innych krajach. W
Stanach Zjednoczonych, gdzie
piwna rewolucja dotarła 20 lat
wcześniej niż do Polski, działa
prawie 5 tys. warzelni. Niemal 1
tys. browarów ma Francja, a 500
Argentyna. Właśnie blisko 500
rzemieślniczych warzelni może
jeszcze powstać w Polsce – uważają przedstawiciele branży. W efekcie za dziesięć lat udziały piwnej
awangardy w rynku piwa wartym
obecnie ponad 15 mld zł mogą się
zwiększyć do 6 proc. Na razie sięgają 0,5 proc. Częścią piwnej rewolucji są bez wątpienia również

lokale piwne tak zwane multitapy
czy wielokrany, oferujące szeroki
wybór piwa rzemieślniczego z kilkunastu nalewaków czy mnogość
piw butelkowych. Propagujące
nową kulturę picia, serwujące piwa
zarówno polskie jaki i zagraniczne ( z Belgii, USA, Włoch, Danii,
Szwecji, UK, Estonii, Hiszpanii,
Norwegii i wielu innych ). Obecnie w każdym z większych miast
takich miejsc jest od kilku do kilkudziesięciu. Powstają też w miastach mniejszych. W takich lokalach odbywają się piwne premiery,
spotkania z piwowarami, kranoprzejęcia, eventy foodpairingowe
( parowanie piwa z jedzeniem ).
Na naszym żoliborskim podwórku istnieją dwa takie lokale: Kufle
i Kapsle oraz Czeska Piwiarnia w
okolicach Marymontu a na Bielanach – Piwna Sprawa.
MAJA FAŁAT
ILUSTRACJA DOMINIKA HOYLE
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Szabla i szpada
Ponoć młodzi ludzie nie
wiedzą, kim był Zawisza
Czarny. Ponoć znudzeni
uczniowie zasypiają nad
kolejnymi
fragmentami
Krzyżaków. Ponoć są tacy,
którzy nawet raz w swoim
życiu nie przeczytali Trylogii Sienkiewicza. Podobno
istnieje też całkiem spora
grupa osób, która niewiele
wie o historii, a może gdyby przeczytała te wszystkie
wspaniałe dzieła, to by ją
pokochała? Albo chociaż
odróżniała Kozaka od Tatara na starych rycinach?
Niektórzy, czytając Krzyżaków najwięcej zarzutów mają w stosunku do bohaterów, którzy postępują w sprzeczności
z naszymi współczesnymi oczekiwaniami.
Niewątpliwie, jest to prawda. Każdy wiek,
ma swoje zasady i się nimi rządzi. Współcześni mogą sobie nawet nie uświadamiać,
że postępują w zgodzie z jakimiś ogólnymi
prawidłami, ale siłą rzeczy im podlegają.
Sienkiewicz próbował odtworzyć kodeks
rycerski, a może bardziej kodeks honorowy. Czy o tym, czy jest to próba udana
nie powinni wypowiedzieć się historycy?
Niemniej podjął on próbę rekonstrukcji
pewnego systemu myślenia i postępowania.
Odważnie.
Czytając książkę będącą rekonstrukcją
pewnych czasów, systemów pojęciowych,

kodeksów honorowych, nie można oczekiwać, że bohaterowie będą postępować w
sposób zgodny ze współczesnymi zasadami.
Trzeba zadać sobie trud ich zrozumienia.
Spróbować wniknąć w umysły bohaterów i
odtworzyć ich sposób myślenia i postępowania. To prowadzi do prostego wniosku,
że czytanie lektur szkolnych powinno być
poprzedzone lekcją wprowadzającą, która przygotuje uczniów do odpowiedniego
przeżycia powieści.
Czasami zdarza się, że jakaś niewiasta,
bądź młodzieniec, zapomni przeczytać zadaną lekturę, albo z bardzo ważnych powodów nie będzie mieć na to czasu. Dzisiejsza
młodzież ma bardzo wiele obowiązków.
Nie można jej bez potrzeby przeszkadzać
w budowaniu sieci relacji, czy gromadzeniu informacji o świecie. Właściwie młodzi
ludzie nie powinni odkładać telefonów. W
końcu w społeczeństwie informacyjnym
zawsze trzeba być na bieżąco. Wracając
jednak do sedna sprawy może się zdarzyć
tak, że ktoś nie zapozna się zadaną lekturą.
I co wtedy?
Kiedyś, jak się nie przeczytało książki w
terminie, to dobrym zwyczajem było obejrzenie filmu na jej podstawie. Oczywiście,
jeżeli taki powstał. Sprawą drugorzędną
było przeczytanie streszczenia. W dzisiejszych czasach jest zdecydowanie łatwiej.
Wszystko jest na wyciągnięcie ręki w Internecie. Wystarczy tylko po to sięgnąć. A
mimo tego, coraz mniej młodych osób zna
wspaniałą ekranizację „Ogniem i Mieczem”
w reżyserii Jerzego Hoffmana. Filmu, który
podobnie jak „Chłopaki nie płaczą” stał się
kultowy. Osoby wychowane na tej ekranizacji po dziś dzień przerzucają się zaczerpniętymi z niej cytatami. A na dźwięk mu-

zyki zwiastującej wymarsz kozaków ciągle
mają dreszcze.
Film „Ogniem i Mieczem” był ostatnim
masowym zanurzeniem się w historii XVII
wieku toczącej się na ziemiach polskich.
Wieku o tyle wspaniałego pod względem
potencjału literackiego, co fatalnego jeśli
chodzi o losy Rzeczpospolitej Szlacheckiej.
Ten, jakże płodny dla twórców okres, w
niewielkim ułamku został zagospodarowany przez Jacka Komudę. Autor kojarzony
jest ze środowiskiem fantasy, co w tym wypadku może stanowić dlań pewne obciążenie. Mimo tego, że jego książki zawierają w
sobie coraz mniej wątków fantastycznych.
Ekranizacji rodzimego pochodzenia zaś
jak nie było, tak niema. Jedynym kinowym,
polskim akcentem był występ Michała
Żebrowskiego w „Roku 1612” w reżyserii
Władimira Chotinienko. Na produkcję
„Bitwy pod Wiedniem” należałoby spuścić
kurtynę milczenia.
XVII wiek nie tylko w Polsce był okresem burzliwym. Często mówi się, że historia świata to historia wojen. Niestety, jest w
tym powiedzeniu wiele prawdy. W każdej
bitwie biorą udział żołnierze. Wśród nich
szuka się bohaterów, którzy będą stanowili
inspirację dla reszty. To właśnie oni wchodzą na karty opowieści. To o nich pisał
Sienkiewicz i Dumas.
Jak już wcześniej wspomnieliśmy, w
XVII wieku w Europie toczyło się wiele wojen. Każdy kraj miał swoją szlachtę i
doborowe oddziały. Wśród naszych rodzimych zawsze królowała husaria – duma
narodowa. We Francji najbardziej znanymi żołnierzami byli muszkieterowie. To w
nich podkochiwały się ówczesne panny i
to właśnie ich historie opisywano. Najbar-

dziej znanym autorem powieści o muszkieterach jest Aleksander Dumas. Któż nie
słyszał o przygodach Atosa, Portosa, Aramisa i oczywiście D’Artagnana? Nie ma
takich osób, a jeżeli nawet istnieją to jest
ich bardzo niewiele. Dlaczego Wołodyjowski uległ zapomnieniu, a książę Buckingham ciągle pojawia się w zbiorowej świadomości? Dlaczego opowieści spod znaku
płaszcza i szpady są nieustająco w cenie, a
te spod szabli i miecza już nie, chociaż na
pozór zdawałoby się, że te drugie są dużo
bardziej barwne?
Oczywiście, można by się posłużyć koronnym argumentem, że tamto jest zachodnie, a wszystko, co zachodnie jest lepsze.
Jednak nie byłaby to prawda. Wszystko jest
kwestią chęci i podejścia. Wcześniej wspominaliśmy o lekturach, które z każdym kolejnym rokiem, mogą stawać się coraz trudniejsze dla odbiorców, dlatego warto byłoby
proces ich przyswajania rozpoczynać nie od
samego przeczytania, ale od odpowiedniego wprowadzenia. Tak samo powinno być z
naszą rodzimą kinematografią, czy produkcjami filmowymi.
Uparliśmy się na produkcje poświęcone
tematyce drugiej wojny światowej. Oczywiście mamy swoją, unikatową historię.
Wiele przeszliśmy jako naród, warto się
tym dzielić i przybliżać nasze losy innym.
Jednak druga wojna światowa, pod względem jej charakteru, wyglądała podobnie w
całej walczącej Europie. Tymczasem historia XVII wieku na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej Szlacheckiej jest czymś wyjątkowym. Różnorodność kulturowa, która
panowała w naszym państwie jest unikatowa. Wystarczy porównać ze sobą muszkietera i towarzysza pancernego, są z tej samej
epoki, a wyglądają zupełnie inaczej. Warto
szukać takich obrazów, które nas wyróżniają i sprawiają, że nasza unikatowość nie jest
tylko nasza.
MICHAŁ MATEUSZ MACIĄG
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Polityk też człowiek, cz. 2

Dalszy fragment wywiadu z
zamieszkałym na Żoliborzu
emerytowanym lekarzem
premierów - Mirosławem
Grodzkim. W pierwszej części rozmowy opowiedział
już o swoich początkach w
medycznym świecie, zdradził jak udało mu się objąć
to stanowisko i nawiązał
do swojej służbowej podróży do Afryki, w której omal
nie stracił życia. A co było
dalej?

Byłem lekarzem osobistym ośmiu polskich premierów różnych orientacji - od
skrajnej prawicy do skrajnej lewicy. Zaczęło
się od Pana Przewodniczącego Rady Państwa prof. Henryka Jabłońskiego, z którym
pojechałem w pierwszą podróż zagranicz-

ną na Kubę. Lądowanie w Montrealu było
techniczne, bo samolot rządowy nie dolatywał do Kuby, więc nabieranie benzyny odbyło się w Kanadzie. Gorąco, upał, zaprowadzają nas do saloniku vipowskiego. Tam
burmistrz miasta częstuje profesora Jabłońskiego jakimś zimnym sokiem. Wsiadamy
do samolotu, lecimy nad wybrzeżem Stanów Zjednoczonych na Kubę. Wołają mnie
do saloniku Przewodniczącego Rady Państwa i mówią: ,,panie doktorze, pan profesor przestał mówić’’. On był alergikiem, źle
reagował na zimne płyny, zwłaszcza, kiedy
było gorąco. ,,Niech pan robi, co chce. Za
dwie godziny lądujemy w Hawanie, bo jeśli
on wyjdzie i nie przemówi to będzie skandal polityczny. Powiedzą, że Polska napina
stosunki z Kubą’’. Robiłem, co mogłem,
ale po godzinie pan profesor zaczął stękać,
potem mówić, no i jak przywitał go Fidel
Castro na lotnisku w Hawanie, to wygłosił
przemówienie już pełnym głosem. Po powrocie do kraju z Kancelarii Jabłońskiego

do dyrektora Lecznicy przyszło specjalne "podziękowanie za skuteczną opiekę
lekarską." I właściwie od tej pory zaczęły
się moje wyjazdy z VIP-mi. Zaczęło się od
profesora Messnera, potem Rakowskiego,
bardzo przeze mnie cenionego i lubianego Mazowieckiego, potem przyszli Oleksy,
Olszewski, Cimoszewicz, Buzek i Miller.
To byli wszyscy moi pacjenci, z którymi
podróżowałem około 200 razy. To była jednak ciężka praca. W Lecznicy nikt mi nie
odpuszczał, oprócz tego te częste telefony
dyrektora: ,,panie doktorze jutro leci pan
tam i tam’’. A podczas wyjazdu musiałem
od rana do wieczora być z walizeczką lekarską w pogotowiu, bo, a nuż, coś się stanie... Z mojej pomocy korzystali głównie
premierzy, ale i ministrowie, bo jak jest
lekarz w składzie delegacji, to czemu nie.
Byłem takim chodzącym ambulatorium.
Niekiedy były sytuacje, o których nie wolno
mi było opowiadać, bo to szczegóły poufne,
kiedy trzeba było ratować pana premiera w

różnych sytuacjach, udzielać mu szybkiej
pomocy. Były to wyjazdy zaszczytne, ale i
męczące. Najbardziej intensywnym czasem
pracy była noc, kiedy wszyscy byli zmęczeni, ujawniały się różne dolegliwości z dnia.
Ten miał przeziębienie, tamten kłopoty żołądkowo-jelitowe, odczyny alergiczne, czy
inne problemy. Trzeba było od pokoju do
pokoju chodzić i leczyć.
Obsługiwałem też wizyty trzech prezydentów amerykańskich w Polsce: Nixona, Forda i Cartera. To były czasy Gierka.
Podczas pierwszej wizyty Nixona w Polsce
przyjechała ekipa przygotowująca wizytę.
Ludzie z Secret Service obeszli lecznicę
rządową, byli zadowoleni, ale dwa warunki nie zostały spełnione. Brak lądowiska
dla helikoptera na dachu (to była wszak
zwykła kamienica na ul. Hożej) i brak listy
mieszkańców sąsiednich kamienic. Dziwne, nikt się tym nigdy nie zainteresował.
Pytają, gdzie doktor Grodzki będzie jechał.
Mówimy: ,,w R-ce na końcu kolumny’’.

Co słychać w lokalnym samorządzie?
Od wyborów minął już miesiąc.
Warto pokrótce podsumować aktualną sytuację w nowej Radzie Dzielnicy.
21 października mieszkańcy Żoliborza głosowali w wyborach samorządowych. Rada dzielnicy składa
się tak jak dotychczas z 21 radnych.
Obecnie nowa Rada Dzielnicy składa
się z trzech klubów - Radnych Koalicji Obywatelskiej (10 mandatów),
Radnych Miasto Jest Nasze - Koalicja dla Żoliborza (5 mandatów) oraz z
Radnych Prawa i Sprawiedliwości (6
mandatów).

Dnia 13 listopada otwarto posiedzenie I Sesji Rady Dzielnicy.
Poza kwestiami formalnymi jak
ślubowanie i nominacje, głównym
punktem porządku obrad był wybór
przewodniczącego. Jest to punkt o
tyle ważny, że jego realizacja przesądzi o tym, kto przejmie władzę w
naszej dzielnicy. Trzeba przyznać, że
duży sukces w tych wyborach miał
KW Koalicji Obywatelskiej. Zyskali dwa mandaty. Do samodzielnego
zarządzania dzielnicą zabrało im
jednego radnego.

Podczas pierwszego posiedzenia radny Dariusz Kołodziejek złożył
zgodnie z § 19 ust. 6 Statutu Dzielnicy
Żoliborz m. st. Warszawy (Uchwała Nr
LXX/2182/2010 Rady m. st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010r.) wniosek
o zarządzenie przerwy w sesji podpisany przez cały klub. Drugie posiedzenie
I Sesji zostało wyznaczone na 20 listopada. Przyczyną tego wniosku był brak
porozumienia między radnymi Klubu
Radnych Koalicji Obywatelskiej a Klubem Radnych Miasto Jest Nasze - Koalicja dla Żoliborza.

20 listopada odbyło się drugie
posiedzenie, gdzie powołano komisję
skrutacyjną. Po ukonstytuowaniu się
komisji, radni Klubu KO poprosili
o 15 minut przerwy. Ostatecznie po
przerwie radny Dariusz Kołodziejek
ponownie w imieniu klubu złożył
wniosek zgodnie z § 19 ust. 6 Statutu
o przerwanie posiedzenia sesji. Trzecia część sesji ma się odbyć 5 grudnia
o godz. 18:00.
Co dalej?
Jeśli uda się wybrać przewodniczącego i wiceprzewodniczących

Rady Dzielnicy, następnym krokiem będzie wybór nowego Zarządu
Dzielnicy. Trzeba także pamiętać, że
praca radnego to nie tylko sesje, ale i
komisje problemowe, które wcześniej
trzeba powołać. Rada Dzielnicy jest
wydolna i posiada niezbędne kompetencje do zajmowania się problemami
mieszkańców dopiero z chwilą powołania komisji.
Kiedy Rada Dzielnicy będzie mogła zajmować się w pełni problemami
mieszkańców? Czas pokaże.
WIKTOR ZAJĄC
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Oni patrzą na dyrektora BOR-u:
,,panie generale, lekarz w naszych
standardach musi być w odległości 15 sekund od głównego
gościa, a nie na końcu. Regana
uratowano, dlatego że opatrzono
go natychmiast, a w szpitalu od
razu wyjęli mu kulę z płuc". Nasi
popatrzyli na żądania amerykańskie z dużym zdziwieniem, ale co
można było powiedzieć, zgodzili
się. Przyjechał Nixon. Nie była
to wizyta nagłośniona. Owszem
wiadomo było, że przyjeżdża w
takim i takim dniu, ale nie podawano dokładnej trasy przejazdu,
bo chciano uniknąć "niepotrzebnego entuzjazmu". Jedziemy więc
pustawymi ulicami na Grób Nieznanego Żołnierza. Wjeżdżamy, a
tam tłumy. Wchodzimy, Nixon z
wieńcem, a ludzie zaczynają krzyczeć. Nixon zbladł. Widziałem
go, bo szedłem tuż obok niego z
amerykańskim lekarzem. Nixon
zaczyna być niespokojny, ale ambasador USA mówi mu, że to jest
demonstracja sympatii. "Polacy
krzyczą na pana cześć. Oni pana
lubią, lubią Amerykę!". Nixon
był zestresowany, bo przyleciał
do nas prosto z Teheranu, a tam
przy składaniu wieńców podobno była próba zamachu. Myślał,
że w Warszawie też spotyka go
wroga demonstracja. Rozpromienił się, idzie do ludzi i podaje im
rękę. Ludzie oszaleli. Tłum zaczął
napierać na stojącego w środku
Nixona. Zrobiło się niebezpiecznie. Kordony otaczających milicjantów pękły. Nixon zaczął się

autentycznie bać i przystąpiono
do akcji ochrony osobistej prezydenta przez Secret Service. Zaczęli ludzi uderzać, niezbyt mocno,
ale takie standardowe trzy uderzenia - w czoło, klatkę piersiową
i podbrzusze. Ludzie oniemieli i
na chwilę stanęli. To wystarczyło, by zdezorientowanego Nixona
dosłownie na rękach włożyć do
prezydenckiego samochodu. Ja z
tym biednym lekarzem amerykańskim nie mieliśmy się jak ratować, wskoczyliśmy więc na bagażnik samochodu i leżąc jak dwa
śledzie wyjechaliśmy na sygnale z
tego tłumu. Po tym Nixonie już
byłem zobowiązany standardów
amerykańskich przestrzegać, co
było czasami męczące, stresujące i
zobowiązujące.
Nie wiem, czy nie najciekawsze wspomnienia mam z moich
spotkań z polskim Papieżem tych spotkań było dziesięć. Były
one rozmaite, ale zawsze bardzo
ciepłe i serdeczne. Pierwsze spotkanie w 1983 r. to druga wizyta
Papieża w Polsce, obsługiwałem
ją jako jego lekarz przyboczny.
Opowiem historyjkę z tłumnego,
wzruszającego wiecu na ówczesnym Stadionie Dziesięciolecia.
Entuzjazm, delegacje, składanie
wieńców. W momencie wyjazdu
powstały trudności. Chcemy się
wydostać, a tu zwarty tłum ludzi
wypełnia stadion i wszystko, co
jest na około. Ktoś wpadł na pomysł, by moja R-ka na sygnale
jechała pierwsza, a za nią Papież.
To ludzi otrzeźwiło, utworzył się

szybko szpaler do wyjechania na
rondo przy Saskiej Kępie. Już były
szykowane helikoptery na stadionie przy Konwiktorskiej.
Podczas ceremonii papieskich
na Jasnej Górze podszedł do mnie
taki pan z plakietką ,,TV- RFN’’.
Mówi po polsku: ,,pan jest jak widzę po plakietce lekarzem, przydzielonym do papieża. My wiemy, że papież będzie miał gdzieś
w Polsce spotkanie z Wałęsą (co
wtedy było sensacją). Niech pan
zrobi parę zdjęć, to może mieć
wartość dobrego samochodu’’. Ja
zdębiałem i oczywiście odmówiłem. Nie chciałem, zresztą nie
pozwolono by mi na to. To było
w Częstochowie, potem pojechaliśmy jeszcze do Krakowa.
W Krakowie rano wsiadamy do
helikoptera. To będzie opowieść
na zakończenie pt. ,,Śniadanie
z Papieżem w górach’’. Polecieliśmy w składzie: Jan Paweł II,
ks. Dziwisz, biskup Macharski,
szef BOR-u, fotograf watykański i szef ochrony papieża, ojciec
Tucci, i ja. Lecimy w stronę Za-

kopanego, a potem nad Tatrami.
Papież, co chwila wygląda przez
okienko. Widać, że doskonale zna
góry. Wędrował po nich, był taternikiem. „O, Dolina Szara, a za
Szarą będzie Dolina Chochołowska” - mówi. Pułkownik z BOR-u
kilka dni wcześniej powiedział mi,
że w Tatrach ogłoszono ‘’ćwiczenia wojskowe’’ i wstęp do Doliny
Szarej będzie zabroniony. Samochodami jedziemy do Doliny
Chochołowskiej i patrzymy, a na
progu schroniska stoi Wałęsa z
żoną i dwojgiem dzieci. Tam było
to spotkanie. Trwało 5, może 10
minut. Oczywiście nie wiem o
czym rozmawiali, bo poszli do pokoiku na górze w schronisku. Papież potem wyszedł na zewnątrz
- miał być ubrany po cywilnemu,
ale zrezygnował z tego. Miał tylko
narzuconą białą kurtkę i buty turystyczne. Po kilkunastu minutach
spaceru Papież mówi: „o, jesteśmy
w dolinie Jarząbka, tam jest strumień i nad tym strumieniem zjemy śniadanie’’. Za nami szła jakaś
grupa niby-turystów, którzy nieśli

nosze składane i jak się okazało
prowiant, a gdy Papież usiadł nad
strumykiem, "przypadkowo" znaleźli się obok ze stolikiem i krzesłami. Papież wyjął swoje jabłka,
"turyści" mieli kanapki, nóż do
masła (oczywiście komandoski).
Odbyłem bardzo ciekawą rozmowę z prałatem Dziwiszem, o
tym jakże prawdziwie cudownym
torem przebiegła kula, która ugodziła papieża w czasie zamachu
na Placu Watykańskim. Papież
dostał dwie kule - jedną w brzuch,
rzeczywiście ta kula dziwnym trafem ominęła i żołądek i trzustkę i
wątrobę, jakby szła taką drogą, by
nic nie uszkodzić. I nie wyrządziła
wiele szkody, jedynie to, że Papież
przez wiele tygodni gorączkował
i dopiero jakaś specjalnie sprowadzona szczepionka z Anglii uratowała mu życie od sepsy.
Tamta wycieczka i odbyte rozmowy to moje najcieplejsze wspomnienie ze spotkań z polskim Papieżem.
ROZMAWIAŁA MONIKA MIŁOSZ
ILUSTRACJA DOMINIKA HOYLE
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Porozmawiajmy o

11 listopada to dzień szczególny dla nas wszystkich. W tym roku świętujemy to, że od 100 lat Pols

łam spotkać się z Anetą Mintzberg, koordynatorką projektu Od niepodległości do niepodległośc
Stefana Wyszyńskiego.
Aneto, może na początku powiedz, kim
jesteś.
Teraz z dumą reprezentuję środowisko UKSW. Obecnie jestem na II roku studiów II
stopnia, czyli na V roku historii.
Przygotowuję się do obrony pracy
magisterskiej o tematyce strajku
szkolnego z 1905 roku, jednak z
uwagi na to, że mam dużo na głowie, zobaczymy, jak to będzie.
Skąd pomysł na konferencje?
Skąd pomysł na konferencje?
Wiesz, studenci historii są dość
specyficzni....prawda jest taka:
już w czerwcu żyliśmy tym, że
rok 2018 będzie rokiem wyjątkowy. Bo taka prawda - jest wyjątkowy. Świętujemy setną rocznicę
odzyskania przez Polskę niepodległości. To jest ogromne, niesamowite wydarzenie. Przez 100
lat tyle się wydarzyło. Mimo że
przez te 100 lat działo się wiele
– II wojna światowa, 50 lat komuny i realnie jesteśmy wolni i
niepodlegli od 1989/1990 roku,
a ta liczba może jest tylko symboliczna i bardzo uproszczona,
to trzeba się nią cieszyć. Świadomość, że sto lat temu pojawiło się
takich sześciu facetów z wąsem i
mimo że każdy z nich inaczej rozumiał hasło POLSKA, to zdecydowali się usiąść razem do stołu i wspólnymi siłami wskrzesić

Państwo Polskie, jest powalająca.
Wskrzesili je nie tylko dla siebie,
dla radości przodków, czy po to,
by wybrzmiała sprawiedliwość
dziejowa, ale przede wszystkim z
myślą o przyszłych pokoleniach:
z myślą o tobie, o mnie, o naszych
dzieciach, wnukach. Byśmy mogli żyć w wolnym kraju, mówić,
uczyć się, myśleć w języku polskim bez obaw, że zostaniemy za
to ukarani. Byśmy mogli uczyć
się odpowiedzialności za własny dom, kraj, stanowić prawo.
Roman Dmowski, Józef Piłsudski, Wincenty Witos, Ignacy
Daszyński, Wojciech Korfanty,
Ignacy Paderewski. Ale było ich
więcej, między innymi Maurycy
hr. Zamoyski (który fundował ze
swoich pieniędzy działalność polityczną Dmowskiego w Londynie, a później w Paryżu), Erazm
Plitz, Józef Haller czy Jędrzej
Moraczewski, a jeszcze trzeba
dodać wielkie osobistości duchowne, jak na przykład ks. abp
Aleksander Kakowski. Widzisz,
ilu ich było, a udało im się osiągnąć kompromis dla lepszego
jutra. Myślę, że my, młode pokolenie, potrzebujemy autorytetów,
jakichś wartości, zasad, stałości,
czegoś, czego nie da się podważyć. W obecnym świecie niewiele jest takich rzeczy. Wystarczy
zerknąć do naszej historii, wca-

le nie tak odległej. Chociażby
Dmowskiego i Piłsudskiego,
którzy mieli zupełnie inny pomysł na Polskę (do dziś mówi
się o podziale na piłsudczyków
i wyznawców Dmowskiego i ich
zażartym konflikcie), a w 1918
i 1919 roku „chowają dumę do
kieszeni”, siadają do stołu i „rozmawiają” o Polsce. Wiadomo,
nie była to łatwa konwersacja,
bo ciężko rezygnować ze swojej
wizji i swojego zwycięstwa, po
to, aby wypracować kompromis.
Ale się udało. W 1919 roku powstaje Polska. Polska wolna i
niepodległa. To, że chwilę później ci panowie znów znaleźli się
po dwóch stronach „frontu” to
już inna sprawa. Nam, młodym,
a przede wszystkim mi potrzeba
takich znaków, że dla wyższych
celów warto się poświęcić, bez
względu na cenę!
Powracając do twojego pytania. My studenci Instytutu Nauk
Historycznych UKSW stwierdziliśmy, że nie możemy stać
biernie w związku ze zbliżającą
się rocznicą. Wręcz przeciwnie,
powinniśmy czynnie wziąć udział
w obchodach, oczywiście na tyle,
na ile potrafimy. Tak się złożyło,
że w instytucie mamy wspaniałych wykładowców, zwłaszcza
dyrektor Instytutu ks. prof. dr hab.
Waldemar Graczyk jest otwarty

na inicjatywy studenckie, więc nie
było problemu, żeby rozpocząć
przygotowania do konferencji. W
czerwcu miała być tylko jedna, a
w październiku dowiedzieliśmy
się, że można złożyć wniosek do
ministerstwa o grant. Usiadłam
z kolegą i w ciągu dwóch dni
wniosek był napisany. W moim
instytucie pracują naprawdę fajni,
otwarci ludzie, bo nie wiem, czy
jest drugi taki instytut na innym
uniwersytecie, gdzie profesorowie
pozwalają studentom na pisanie
wniosku o grant. A uzyskanie go
to najlepsza nagroda i wyróżnienie.
Ile osób i jak długo pracuje nad projektem ?
Nad projektem od samego początku pracuje 6 osób, włącznie ze
mną. Mam nadzieję, że ta grupa
się utrzyma. Pierwszą konferencję
zaczęliśmy organizować w czerwcu 2017 roku. Odbyła się 9 marca.
Grant przyznano nam w poniedziałek przez świętami Wielkiej
Nocy w tym roku. To długi proces, ale cieszymy się, że udało nam
się go zrealizować.
Czy możesz opowiedzieć nieco więcej o
konferencjach? Jakie są ich założenia,
cele, jakie tematy poruszają?
Projekt pt. Od niepodległości do niepodległości 1795

– 1918 – 1989 to cykl pięciu
konferencji o tematyce niepodległościowej. O walkę o niepodległość, parlamentaryzm,
czyli to, o czym się teraz mówi
w moim historycznym świecie.
Projekt z racji, że jest finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
musiał mieć dwóch opiekunów.
Są nimi wspomniany już wcześniej dyrektor Instytutu Nauk
Historycznych UKSW ks. prof.
dr hab. Waldemar Graczyk i
mój promotor. Mają z nami,
w szczególności ze mną, koordynatorem projektu, istny
krzyż pański. Bo jednak jest
dużo spraw, które muszę z nimi
skonsultować, wiele papierów
muszą podpisać. Poza tym służą radą i pomocą. Są dla nas
ogromnym wsparciem. Nawet
nie wiesz, jak mi czasem wstyd,
że zawracam im głowę, dzwonię, zatrzymuję promotora wieczorem na dyżurze, bo czegoś
nie wiem, bo coś potrzebuję,
jak zwykle na cito, a oni z racji
pełnionych funkcji są bardzo
zajętymi osobami. To ludzie
czynu i pracy. Oprócz konferencji, planujemy także wydać
materiały pokonferencyjne, w
których zamieścimy artykuły, jakie zostały wygłoszone w
czasie obrad.
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o niepodległości

ska może się cieszyć z bycia niepodległym państwem. W tej patriotycznej atmosferze postanowi-

ci 1795 – 1918 – 1989, organizowanym przez Instytut Nauk Historycznych Uniwersytet Kardynała

Ile konferencji już się odbyło?
Pierwsza, która była w marcu,
poruszała ogólnie tematykę niepodległościową Ta, która odbyła się ostatnio - 12 października
- skupiała się przede wszystkim
wokół historii parlamentaryzmu.
Warto wspomnieć, że w tym roku
poza setną rocznicą niepodległości świętujemy także 550-lecie
parlamentaryzmu w Polsce. Kolejna, trzecia, którą planujemy w
przyszłym roku, w lutym, będzie
dotyczyć walki niepodległościowej. Będą jeszcze dwie, ale, wybacz, nie będę zdradzać planów.
Kto może przyjść na konferencje?
Na konferencje mogą przyjść
wszyscy. Obrady mają charakter
otwarty. Zapraszamy wszystkich
tych, którzy interesują się historią,
a mają trochę wolnego czasu by
posłuchać, nas, studentów. A także tych, którzy dopiero się uczą,
jak być naukowcami.
Czy każdy może się zgłosić, aby przemówić na konferencji? Jeśli tak, to jak?
Na konferencje mogą się zgłosić studenci i doktoranci. Najczęściej uczestnikami takiej konferencji są osoby, które chcą pozostać
blisko historii, czyli myślą o karierze naukowej – chcą być doktorantami lub zrobić habilitację. Nasze
konferencje są interdyscyplinarne,

więc chętnie posłuchamy także
wszystkich z kierunków humanistycznych. Lecz jeśli przyszły inżynier ma wiedzę historyczną i chce
coś ciekawego powiedzieć to również jest mile widziany.
W jaki sposób przebiegają konferencje?
Na początku jest przywitanie
gości, następnie jest tzw. wykład
wprowadzający przez profesora z
naszego instytutu. Później zaczynamy obrady. Są cztery do pięciu
paneli. Każdy z nich obejmuje
pięć referatów. Na koniec swoją
opinię wygłasza recenzent, który
“opiekuje się danym panelem”.
Pomiędzy panelami przeznaczamy czas na przerwę na kawę.
Czy zapraszani są jacyś goście?
Nie. Wystarczą nam nasi profesorowie. A tak na poważnie,
to na nasze obrady zapraszamy
uczniów szkół licealnych. Mają
okazję zobaczyć po pierwsze, co
ich czeka na studiach. Po drugie,
to świetna okazja, aby sprawdzić
swoją wiedzę historyczną, ale
przede wszystkim, żeby poszerzyć swoje horyzonty, uzyskać
nowe informacje. Być może ktoś
pod wpływem naszych konferencji “złapie bakcyla” i zatraci się w
historii. Dzięki temu, że zamiast
dyskusji mamy ocenę recenzenta, licealiści, ucząc się na naszych

błędach, mogą lepiej przygotować
się do ustnych odpowiedzi z języka polskiego lub innych egzaminów ustnych, z jakimi przyjdzie
im się spotkać na maturze.
Jaka jest Twoja rola w tym projekcie?
Jakie są Twoje zadania?
Przez to, że jestem koordynatorem, to głównie zajmuję się
papierkową robotą. Piszę opisy
konferencji, sporządzam pisma
z prośbą o patronaty do różnych
instytucji, podpisuje dokumenty,
a także zajmuję się papierologią
związaną z grantem.
Skąd czerpiesz energię i chęci do działania?
Ukończyłam liceum im. Jana
Zamoyskiego. To jest szkoła, któ-

ra wychowała elitę II RP. I właśnie z takim przesłaniem opuściłam mury tej szkoły, że znajdę
się w gronie ludzi wybitnych,
którzy się czymś przyczynili dla
tego narodu. Dużym wsparciem
jest dla mnie moja rodzina i znajomi, którzy cały czas we mnie
wierzą, kibicują, trzymają kciuki,
by wszystko się ułożyło po mojej myśli. Często widzę podziw
w ich oczach, to bardzo budujące,
jednak nieco mnie to dziwi, bo w
moim przekonaniu, nie robię nic
nadzwyczajnego. Jestem jedną z
tych osób, które muszą coś robić.
Wychodzę z założenia, że stabilizacja to stagnacja. Ważne jest
działanie dla dobra ojczyzny, dla
ludzi, z którymi żyjesz, bo przecież przynależymy do narodu. Nie

jestem samotną wyspą. Użyłabym
raczej określenia pomostu między
tym, co było, a tym, co będzie.
Tylko takim sposobem mogę podziękować nauczycielom z liceum
za trud jaki włożyli by coś ze
mnie wyrosło. Gdy wpadam tam
od czasu do czasu i mówię, co się
u mnie dzieje nowego, to widzę
uśmiech na ich twarzach. Pamiętam, jak powiedziałam mojej pani
od historii o grancie. Dopiero, gdy
zobaczyłam, jak pęka z dumy, jak
jej oczy robią się wielkie jak pięć
złotych, zdałam sobie sprawę, że
warto robić to, co teraz.
Dziękuję za rozmowę.
TEKST – OLGA LEWANDOWSKA
ILUSTRACJE – DOMINIKA HOYLE
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Tajna prasa. Zapomniany
fenomen podziemnego państwa
Pamięć o Polskim Państwie Podziemnym na ogół koncentruje się wokół prowadzonej przez Armię Krajową walki zbrojnej. W cieniu pozostają
inne aspekty wyjątkowego projektu,
będącego odpowiedzią na zbrodniczy
totalizm niemiecki oraz perspektywę zmagań z jego sowieckim odpowiednikiem. Jednak to właśnie one
stanowiły o wyjątkowości polskiego
doświadczenia na tle reszty antyhitlerowskich ruchów oporu. Jednym
z takich fenomenów – obok tajnego
szkolnictwa czy aparatu opieki społecznej – była konspiracyjna działalność wydawnicza. Jej skala, ale także
poziom i zróżnicowanie, nie miały
swojego odpowiednika w całej okupowanej Europie. Samo tylko akowskie Biuro Informacji i Propagandy
powołało ponad 250 tytułów. Poza
prasą, odezwami i broszurami drukowano także konspiracyjną poezję
oraz prozę.
„Bogactwo myśli polskiej”
Już w pierwszych miesiącach po
wrześniowej klęsce niezależna prasa
stała się najbardziej widocznym przejawem oporu. To ona integrowała,
przełamywała monopol informacyjny
okupanta i kształtowała bezkompromisową postawę wobec niego. To na
jej łamach toczyła się wreszcie burzliwa, determinowana pluralistycznym

charakterem życia podziemnego, dyskusja dotycząca kształtu odrodzonej
Polski. „Cztery lata okupacji były dla
nas nie tylko latami cierpień i bohaterstwa. Były to także lata bogactwa
myśli polskiej, głębokiej pracy duchowej setek, a może tysięcy ośrodków,
zespołów, grup. W czteroletnim ścieraniu się poglądów, zarówno w Kraju,
jak i na emigracji – dopracowano się
pewnych podstawowych i powszechnych prawd. Prawd o Polsce, którą
pragnie się odbudować z pożogi wojennej” – wołał jesienią 1943 r. akowski „Biuletyn Informacyjny”. Wspomniany dorobek określał mianem
„nowoczesnej ewangelii polskiej”.
Stanowiący programowe pismo
Komendy Głównej AK „Biuletyn” –
w szczytowym momencie jego nakład
sięgnąć miał blisko 50 tysięcy egzemplarzy! – był jednym z tytułów oficjalnych, prezentujących punkt widzenia
kierownictwa podziemnego państwa.
Jego cywilny odpowiednik stanowiła
wydawana przez Delegaturę Rządu
na Kraj (DR) „Rzeczpospolita Polska”. Właśnie na ich łamach, obok
propagowania i tłumaczenia polityki
rządu RP oraz jego krajowych przedstawicielstw, publikowano zalecenia
Kierownictwa Walki Podziemnej
czy wyroki tajnego sądownictwa.
Zarówno jednak strona wojskowa,
jak i struktury cywilne nie ograni-

czały się do „propagandy ogólnej”. Z
ich inicjatywy ukazywały się liczne
– ogólnopolskie i lokalne; jednorazowe i cykliczne – pisma i broszury
tematyczne poświęcone konkretnym
zagadnieniom. W przypadku AK
dotyczyły one na ogół kwestii militarnych, takich jak rozwój techniki wojskowej, zagadnienia taktyki walk czy
osiągnięcia Polskich Sił Zbrojnych
na Zachodzie. Wydawnictwa DR na
ogół poruszały zagadnienia natury
społeczno-politycznej – omawiały
m.in. problemy związane z zagospodarowaniem ziem zachodnich, planowanymi rozwiązaniami ekonomicznymi czy wyzwaniami w dziedzinie
polityki narodowościowej.
Pluralizm i różnorodność
Równolegle do prasy „czynników
oficjalnych” funkcjonowała propaganda poszczególnych nurtów politycznych. Pluralistyczny charakter Polski
Podziemnej – znamienną była tu już
leżąca u podstaw modelu podziemnego państwa koncepcja porozumienia
największych przedwojennych stronnictw i koncentracji wokół nich pozostałych ugrupowań – sprzyjał, niekiedy bardzo zresztą ostrej, dyskusji.
Czołowe partie, takie jak Stronnictwo
Ludowe, Stronnictwo Narodowe czy
występująca pod nazwą „Wolność –
Równość – Niepodległość” Polska
Partia Socjalistyczna, obok swoich
naczelnych organów (ludowych „Żywią i bronią”, narodowej „Walki” czy
robotniczego „WRN”) wydawały
dziesiątki innych tytułów publicystycznych, informacyjnych, młodzieżowych.
Podziemną mapę wydawniczą
uzupełniała poligrafia mniejszych
organizacji, często zrzeszonych w ramach Społecznego Komitetu Samoobrony. Aktywną działalność prowadziły tu m.in. środowiska katolickie,
lewicująca inteligencja czy syndykali-

ści. Mozaikę dopełniały konkurencyjne wobec struktur Polskiego Państwa
Podziemnego ośrodki skrajne – mimo
ograniczonych możliwości materialnych dysponujący bardzo dobrze rozwiniętym aparatem propagandowym
nacjonalistyczny Obóz Narodowy
oraz stanowiąca w podziemiu ewenement ze względu na wrogi stosunek
do legalnych władz RP i zewnętrzną
podległość Kremlowi komunistyczna
Polska Partia Robotnicza.
Kto wydał „Kamienie na szaniec”
i „Dywizjon 303”?
Swoistym sercem podziemnego
ruchu wydawniczego były działające
w ramach akowskiego Biura Informacji i Propagandy (BIP) Tajne Wojskowe Zakłady Wydawnicze (TWZW).
Ten jedyny w całej okupowanej Europie podziemny koncern wydawniczy
dysponował w Warszawie dziesięcioma zakonspirowanymi drukarniami.
W apogeum rozwoju produkował
średnio ok. 250 tysięcy egzemplarzy
pism oraz innych materiałów propagandowych miesięcznie. Zakłady
obsługiwały nie tylko armię, ale także
Delegaturę Rządu i różne ugrupowania polityczne. Analogiczne, choć
działające na dużo mniejsza skalę,
komórki zorganizowano w Krakowie
oraz Lwowie.
Według szacunków badaczy
sam BIP – poza warszawską centralą, biuro dysponowało agendami
terenowymi na całym terytorium
okupowanego kraju, a nawet poza
jego granicami – powołał ponad 250
tytułów, zarówno centralnych, jak i
terenowych; ogólnych oraz specjalistycznych. Poza prasą, odezwami i
broszurami drukował także konspiracyjną poezję oraz prozę. To nakładem
TWZW ukazało się pierwsze wydanie „Kamieni na szaniec” Aleksandra
Kamińskiego i to podziemny koncern
udostępnił polskiemu czytelnikowi

legendarny „Dywizjon 303” Arkadego
Fiedlera. Najbardziej osobliwymi wytworami zakładów były, produkowane
nieprzerwanie przez ponad 3 lata, pozorujące materiały niemieckiego ruch
oporu wydawnictwa dezinformacyjne
przygotowywane w ramach akcji „N”.
Bogata i zróżnicowana politycznie poligrafia z czasem stać się miała jednym z symboli demokratyzmu
walczącej Warszawy. Na niewielkim
obszarze opanowanych przez powstańców dzielnic stolicy, w swoistych zalążkach postulowanej III
RP, uruchomiono druk 167 pism. Co
charakterystyczne,
reprezentowały
one pełne spektrum poglądów, od narodowego radykalizmu po komunizm
– rzecz nie do pomyślenia w nieodległym, opanowanym przez prosowiecki Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, Lublinie.
Skala bez precedensu
Tajna działalność wydawnicza
rozwinięta przez struktury Polskiego
Państwa Podziemnego i ośrodki dla
niego konkurencyjne stanowiła fenomen w skali całej okupowanej Europy. Mimo wyjątkowo dramatycznych,
szczególnie w odniesieniu do Europy Zachodniej, warunków okupacji,
łączną liczbę uruchomionych w konspiracji tytułów szacuje się na blisko
1200. Warta odnotowania była także
wysoka jakość poligrafii Polski Podziemnej. Co najmniej 325 spośród
rzeczonych pism nie było powielanych, choć proces ten zdecydowanie
ułatwiał produkcję, lecz drukowanych. Dla porównania silne i liczne, w
znacznie większym stopniu zasilane
finansowo przez Aliantów, podziemie
francuskie wydać miało 270 takich
periodyków. O tym wysiłku warto
pamiętać.
BARTOSZ WÓJCIK

Tekst pierwotnie ukazał się na
portalu klubjagiellonski.pl
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Wilsoniak
ma 2 lata!
Chociaż pomysł powstania gazety zrodził się w głowie Wiktora Jasionowskiego dużo wcześniej, to właśnie 28 września cała redakcja po raz drugi świętowała istnienie naszego pisma. Spotkaliśmy się w miejscu bardzo żoliborskim,
bardzo kulturalnym i bardzo naszym, bo od roku w każdym Wilsoniaku publikujemy miesięczny repertuar ,,Kalinowego Serca’’. Dziękujemy wszystkim
czytelnikom, za to że w
którymś z waszych ulubionych sklepów bierzecie wydanie naszego
pisma do ręki, za to, że
wchodzicie na naszą
stronę i zostawiacie
wirtualny znak akceptacji jakim jest polubienie, za interesujące
komentarze, będące filarem wielu ciekawych
dyskusji. Dziękujemy
za to, że teraz czytacie
tę wzmiankę o naszych
urodzinach. Jesteśmy
tu dla was i będziemy,
dopóki w nazwie naszej
dzielnicy będzie kropka
nad Ż!
REDAKCJA

Uroczyste obchody 100-lecia
Odzyskania Niepodległości
„Mamy szczęście żyć w czasach pokoju. Jednak musimy pamiętać o naszej przeszłości,
gdyż naród, który zapomina o swojej historii,
staje się narodem bez przyszłości. Dlatego nie
wolno nam traktować 11 listopada tylko jako
dnia wolnego, ale musi to być dla nas prawdziwe święto, wspólne, narodowe”
8 i 9 listopada 2018 roku dla całej
społeczności Szkoły Podstawowej nr
92 im. Jana Brzechwy na warszawskim
Żoliborzu były wyjątkowymi dniami.
Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli
zatroszczyli się zarówno o wyjątkowy
charakter szkolnych obchodów 100–
lecia Odzyskania Niepodległości, jak i
budowanie pamięci historycznej.
Trwające dwa dni obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły się od swoistej podróży w czasie.
8 listopada szkolne korytarze zaroiły
się postaciami wystylizowanymi na
lata 20-te XX wieku. Liczne gazetki ścienne, dekoracje na korytarzach i
ciekawostki związane z życiem w międzywojennej Polsce sprawiły, że każdy
uczeń i gość odwiedzający żoliborską
szkołę podstawową mógł poczuć niezwykłą atmosferę minionych czasów, a
także pogłębić swoją wiedzę o ich specyfice i tajemnicach.
9 listopada już od rana panował w
szkole uroczysty nastrój. Białe koszule
przystrojone kotylionami w barwach
narodowych przypominały o zbliżającej się uroczystości – Apelu, podczas
którego cała szkolna społeczność miała
wziąć udział w akcji „Rekord dla Nie-

podległej” i wraz z uczniami innych
polskich szkół odśpiewać Hymn Narodowy.
Pierwsze dźwięki „Mazurka Dąbrowskiego” rozbrzmiały dokładnie o
godzinie 11.11. Niesamowita atmosfera
udzieliła się wszystkim śpiewającym i
sprawiła, że Hymn zabrzmiał z mocą,
która poruszyła wszystkich zebranych.
Splendoru dodawał tej chwili także fakt,
iż była ona rejestrowana przez przedstawiciela Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.
W dalszej części uroczystości głos
zabrali sami uczniowie, opowiadając

w formie miniatury teatralnej o trudnej i długiej drodze do niepodległości.
Wspominane przez nich zdarzenia,
począwszy od trzech rozbiorów, poprzez kolejne powstania narodowe,
losy polskiej emigracji, aż po bolesne
doświadczenia pierwszej wojny światowej były ilustrowane występami chóru,
wierszami, muzyką i malarstwem. Młodzi artyści opowiedzieli historię walki
narodowowyzwoleńczej językami różnych sztuk. Tłem dla ich występu były
obrazy Malczewskiego wyświetlane na
rzutniku, a przekazywane treści przyjęły formę wierszy Konstantego Gaszyń-

skiego i Władysława Bełzy, muzyki
Szopena czy piosenek Jacka Kaczmarskiego. W opowieści o polskiej drodze
do niepodległości nie mogło także zabraknąć pieśni legionowych i fragmentów przemówień Józefa Piłsudskiego.
Historia Polski nie skończyła się w
chwili odzyskania upragnionej niepodległości. Trwała i trwa nadal: poprzez
kolejną wojnę, Powstanie Warszawskie,
działalność Solidarności… Świadomość trwania i ciągłości historii, jakie
można było wynieść z tej opowieści,
sprawiły, że każdy z zebranych poczuł
się jej częścią.

Wspólne spotkanie zakończyła
refleksja, wypowiedziana przez jednego z prowadzących: „My, urodzeni
i wychowani w wolnej Polsce, jesteśmy zobowiązani do tego, by pamiętać, jaką drogę musieli przejść nasi
przodkowie, abyśmy mogli żyć w
wolnym i niepodległym kraju”. Myśli
tej towarzyszyło niezwykłe poczucie
wspólnoty i radości z tego, że jesteśmy razem, przeżywamy wspólnie coś
pięknego i wartościowego, a przede
wszystkim patrzymy z optymizmem
w przyszłość, nie zapominając o swojej przeszłości.
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Żoliborski miód
w Ziemi Świętej
Miałam ostatnio przyjemność wziąć udział w wizycie studyjnej do Ziemi Świętej. Niezwykłym
miejscu zetknięcia religii i kultur, początków naszej historii. Wyprawa zorganizowana została przez Stowarzyszenie Polskich Mediów i Warszawską Izbę Gospodarczą, a uczestnikami
byli przedstawiciele mediów oraz samorządu gospodarczego.
Tempo wycieczki było naprawdę
imponujące. Aż dziw bierze, że przez
6 dni zdołaliśmy aż tyle zobaczyć i
zwiedzić. I nie mówię tu tylko o przecudownych zabytkach. Miejsca zapierające dech w piersiach, jak Twierdza
Masada, kąpiel w Morzu Martwym,
Betlejem, Nazaret, Kana Galilejska,
Jerozolima ze Ścianą Płaczu i przejściem Drogi Krzyżowej. I przepiękne
świątynie, których atmosferę niestety
nie do końca udało się nam odczuć,
ponieważ były tam tak straszne tłumy
turystów.

gliśmy się oddawać powolnym spacerom po tamtejszych bazarkach, ulicach, spróbować lokalnych specjałów.
Jest jeszcze jeden aspekt, na który
chciałabym zwrócić uwagę. Zawsze

wręcz stresowało mnie robienie zakupów pod presją, że trzeba się targować.
A tu pierwszy raz w życiu znalazłam
w tym przyjemność. Fakt, że pierwszego dnia byłam przerażona, że nie
można przejść ulicą, aby nie być naga-

To, co jeszcze mnie uderzyło to
to, że przez prawie tydzień nie spotkałam tam ani jednego psa, za to było
mnóstwo kotów.
I niemal każdy usłyszawszy, że
jesteśmy z Polski witał nas serdecznie. „A, bo ja to mam brata, który ma
żonę Polkę.” „A, ja to byłem u was na
Dniach Młodzieży.” „A, moja mama
urodziła się w Polsce.”
Jednym zdaniem, polecam taki
wyjazd każdemu! Wielka w tym zasługa naszych przewodników i organizatorów, jak Marek Traczyk, prezes
Warszawskiej Izby Gospodarczej i
Jarosław Kret, najbardziej znany polski prezenter pogody, którzy nie tylko
byli naszymi wspaniałymi przewodnikami i opiekunami, ale potrafili
również zadbać o niezwykłą atmosferę wyprawy.
I tak sobie myślę... To, co banda
niektórych polityków potrafi zepsuć
w naszych stosunkach międzynarodowych, czasami przez kilka dni
potrafi naprawić grupa dziennikarzy z Polski. Państw na Świecie jest
raptem niecałe 200. Jak wiadomo,
jedne z nich to mocarstwa, kolejne
to drugi sort, jeszcze inne to trzeci
świat. Ale dlaczego ktoś z obywateli
tych krajów ma się czuć gorszy? Być
może przez lata nam wmawiano, że
jesteśmy gorsi. A tak nie jest. Mamy
taki sam głos jak inni. To jest jak w
wyborach, masz taki sam jeden głos,
niezależnie od tego, czy nie masz
żadnego wykształcenia, czy masz
wyższe i czy masz na swoim koncie bankowym milion dolarów, czy
też nie masz nic. Nasz głos na arenie międzynarodowej jest tak samo
ważny. A może i ważniejszy? Bo
my akurat dobrze wiemy, jak to jest
ciężko w historii.

Spotkaliśmy się też z przedstawicielami Izby Gospodarczej Hebronu,
odwiedziliśmy manufakturę ceramiki
i jeden z większych zakładów pracy
w tamtym rejonie, firmę Royal. Co
ciekawe, przedsiębiorca ten zapewnia każdemu pracownikowi darmowy obiad w ciągu dnia, ma też m.in.
swojego krawca i fryzjera, a także zakładową straż pożarną, która w razie
zagrożenia jest w stanie nieść pomoc
w mieście.
Kolejnym niezwykłym punktem
naszej wizyty były odwiedziny w sierocińcu, prowadzonym przez polskie
zakonnice w jedynym na świecie Muzeum Szopki oraz spotkanie z biskupem Jerozolimy, który to właśnie został obdarowany naszym żoliborskim
miodem.
Poza tym, był też czas wolny. Mo-

BERENIKA MEDYŃSKA

Więźniowie X Pawilonu
Cytadeli Warszawskiej
Zapraszamy do odwiedzenia
Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej i obejrzenia zmodernizowanej wystawy stałej „Więźniowie
X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej”.
Zorganizowana w dawnych wnętrzach więziennych, nowocześnie
zaaranżowana ekspozycja poświęcona jest przede wszystkim więźniom
tego obiektu, ukazanym na tle historii
Cytadeli, Warszawy i Królestwa Polskiego czasu zaborów (w kontekście
powstań, działalności konspiracyjnej i
związanej z nimi polityki represyjnej).

bywanym przez każdego sprzedawcę
w Hebronie. Ale później na bazarku
w Jerozolimie i w Tel Awiwie okazało
się, że zakupy tam to czysta przyjemność! Zanim człowiek zdołał przemyśleć, czy sukienka, której właśnie

dotknął jest mu naprawdę potrzebna
i czy dobrze będzie w niej wyglądał,
już miał ją zapakowaną w reklamówkę i uzyskał na nią 30% rabat. Miejsca
sacrum – najważniejsze. Ale umówmy
się też, że prawie każdy chciał przywieźć swoim dzieciom, rodzicom czy
dziadkom jakiś upominek, prezent z
Ziemi Świętej.

Obrazuje nie tylko więzienną, lecz
także policyjną i strategiczną funkcję
twierdzy. Ma podkreślać wyjątkowość
tego miejsca w historii Polski. Zdecydowana większość więźniów Cytadeli
to osoby walczące o niepodległość działacze kolejnych organizacji konspiracyjnych (Wielkiego Proletariatu,
Polskiej Partii Socjalistycznej, Związku Młodzieży Polskiej „Zet”, Ligi
Narodowej, Narodowego Związku
Robotniczego), uczestnicy powstań
narodowych, wystąpień antycarskich,
członkowie partii politycznych, dzia-

łający na ziemiach Królestwa Polskiego.
Wystawa została wzbogacona
o dyskretnie rozmieszczone stanowiska multimedialne zawierające
fragmenty protokołów przesłuchań,
wyroków czy listów więźniów. Podpisy i informacje audio także w języku
angielskim oraz alfabecie Braille’a. A
wszystko to w dawnych celach i korytarzach zabytkowego, XIX-wiecznego budynku X Pawilonu Cytadeli
Warszawskiej.
MATERIAŁY PRASOWE
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Skwer im. Barbary i
Stanisława Brukalskich
Cztery lata temu
złożyłem do Urzędu
Dzielnicy
Żoliborz
wniosek o upamiętnienie dwóch najwybitniejszych
architektów, którzy w
historii tej dzielnicy
odnieśli
ogromne
sukcesy.
Barbara (ur. 1899 r. - zm. 1980
r.) i Stanisław (ur. 1894 r. - zm. 1967
r.) Brukalscy byli pionierami polskiej
architektury modernistycznej, a także
członkami grupy Blok, a następnie
grupy Preasens. Byli autorami wielu
ciekawych obiektów na Żoliborzu.
Oboje zaprojektowali dom własny
przy ul. Niegolewskiego 8 (1927 r.),
a także wiele kolonii mieszkalnych
dla Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Są autorami IV, VII, IX,
XI, XII i XIII kolonii Starego WSM
(obecnie WSM Żoliborz Centralny).

Sam Stanisław Brukalski był
autorem Społecznego Domu
Kultury wraz z Teatrem Komedia. Projektował również
zespoły mieszkaniowe dla
ZUS we współpracy z Bohdanem Lachertem i Józefem
Szanajcą.
Cały dorobek małżeństwa Brukalskich powstawał
w duchu awangardy modernistycznej. Wyjątkiem był
SDK, który powstał w latach
50-tych kiedy w Polsce dominowała doktryna socrealizmu, według której architekci
musieli się dostosować. W
tym przypadku Stanisław
Brukalski świetnie wykorzystał swoją wiedzę z czasów studiów w
Mediolanie, nawiązując budynkiem
domu kultury wraz z teatrem do architektury klasycystycznej.
Temat związany z upamiętnieniem Barbary i Stanisława Brukalskich został już poruszony na Komisji Kultury pod koniec kadencji
2010-2014, kiedy przewodniczącym był Pan Tomasz Taraszkie-

Propozycja ta została odrzucona przez Zespół ds. Nazewnictwa Miejskiego, ponieważ
według obowiązujących przepisów nie można było wydzielić
fragmentu z terenu parku pod
skwer czy też plac. Z czasem
powstała również propozycja
nazwania terenu wzdłuż ul. Krechowieckiej (na odcinku między
ul. Sierpecką, a ul. Słowackiego) – vis-a-vis skweru im. Igora
Newerlego. Ten pomysł również
nie otrzymał aprobaty Zespołu
ds. Nazewnictwa Miejskiego.

Stanisław Brukalski fot. ze zbiorów
rodzinnych Brukalskich

Barbara Brukalska fot. z 1927 ze zbiorów
rodziny Brukalskich

wicz. Ze względu na brak czasu,
temat ten powrócił na Komisję
Kultury kadencji 2014-2018, kiedy
przewodniczącą była Pani Joanna
Tucholska. W maju 2015 r. Komisja Kultury jednogłośnie przyjęła
uchwałę w sprawie upamiętnienia
Brukalskich. Niestety niedługo
później okazało się, ze sprawa nie

jest taka prosta. Problem powstał
z chwilą, kiedy nie było odpowiedniego miejsca, aby upamiętnić architektów. Pierwotnie skwer
im. Brukalskich miało nazywać się
“kółko” - niewielki placyk na terenie zielonym położonym na skraju
Parku Żołnierzy AK “Żywiciel”,
tuż przed Teatrem Komedia.

Zdolni z Ż!

Na naszych urodzinach w części artystycznej
mogliśmy posłuchać niesamowitego głosu
młodej, żoliborskiej wokalistki, Magdy. Tu kilka słów o niej. Znajdziecie ją na Facebooku
jako @Margie!
Występuję jako solowa artystka, pod pseudonimem Margie Stawińska. Na
Żoliborzu mieszkam od urodzenia.
Śpiewam od ośmiu lat, dwa lata temu postanowiłam, że przedłożę karierę
muzyczną nad karierę medyczną i zamiast kierunku lekarskiego, wybrałam taki,
który pozwala mi spełniać się w obu dziedzinach. Właśnie ukończyłam drugi
rok dietetyki klinicznej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Studia te
dają mi więcej czasu na szlifowanie własnego talentu muzycznego.
Razem z moimi muzykami gramy ballady soft-rockowe. W skład zespołu
wchodzą gitarzysta - Sebastian Barszowski, basista - Radek Ulej i perkusista Adam Bartnicki.
Dążę do tego, by jako dziewczyna silna i niezależna udowodnić społeczeństwu, że kobiety też mają głos, którym potrafią wpłynąć na bieg
historii. Jako artystka i autorka własnych piosenek mam małe marzenie,
aby ludzie zaczęli zwracać większą uwagę na treść utworów i idący za nimi
przekaz.

Ostatecznie powstał trzeci
pomysł, zupełnie inny od dwóch
poprzednich. O ile dwie pierwsze lokalizacje były położone na
terenie układu urbanistycznego
i zespołu budowalnego Żoliborza
Centralnego, to trzecia lokalizacja
położona jest na terenie Żoliborza
Urzędniczego - kilkadziesiąt metrów
od domu, w którym mieszkali i tworzyli Brukalscy. Zaproponowaliśmy
nadać nazwę skwerowi położonemu
w kwartale ulic: Hozjusza - Kozietulskiego - Niegolewskiego - Felińskiego. Skwer ten był potocznie
nazywany przez mieszkańców “jordankiem” lub skwerem Niegolewskiego. Oczywiście obie nazwy nie
były nazwami oficjalnymi. Wniosek
ten został przedstawiony Zespołowi ds. Nazewnictwa Miejskiego. Ta
propozycja okazała się strzałem w
dziesiątkę! Następnie, zgodnie z procedurami wniosek został poddany
pod głosowanie przez Komisję Nazewnictwa Miejskiego przy Radzie
Miasta, której przewodniczącą była
Pani Anna Nehrebecka-Byczewska.
Po wszelkich procedurach podczas
sesji Rady m. st. Warszawy, która
miała miejsce 30 sierpnia b.r. radni
jednogłośnie przegłosowali wniosek
o nadanie nazwy.
Od kilku tygodni nazwa ta figuruje na mapach miasta, natomiast
nie ma jeszcze żadnych tabliczek na
samym skwerze. Niemniej jednak
mamy nadzieję, że niedługo tabliczki
i ewentualnie inne formy podkreślające tych patronów w przestrzeni publicznej w końcu się pojawią.
WIKTOR ZAJĄC
FOTO ZE ZBIORÓW RODZINY BRUKALSKICH
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Wilsoniak
Roku
Wilsoniak Roku, to nasz autorski pomysł
na wyróżnienie tekstu najlepiej przyjętego
przez czytelników. Tegorocznym zwycięzcą
został redaktor Krzysztof Grabek, nagrodzony za opublikowany w grudniu 2017 r. tekst
,,Święte krowy Żoliborskie’’, nawiązujący do
trudnej sytuacji z parkowaniem w naszej
dzielnicy. Artykuł miał prawie 4 tys. wyświetleń na Facebooku, a do mieszkańców dzielnicy dotarło 10 tysięcy drukowanych egzemplarzy. Gratulujemy i życzymy więcej takich
tekstów.

Małgorzata Mikita-Złotkowska – malarka,
bajkopisarka, właścicielka chartów rosyjskich Szury i Miszy oraz kundelka, Hamleta
(dla przyjaciół Hamcia).
Od dawna jesteś żoliborzanką?
Od tak dawna, że pamiętam „kanałek” na Kępie Potockiej z płaczącymi wierzbami zwisającymi nad wodą
i z przystanią, z której z tatą wypożyczaliśmy kajaki. I pamiętam taką
postać – panią, która wtedy chodziła
tędy z dwoma borzojami (borzoj –
chart rosyjski – przyp. red.).
Czy ta postać była dla Ciebie inspiracją?
Kiedy ją spotykałam, to było dla
mnie święto. Mówiłam na nią ciociu,
czułam się bliską rodziną tych psów.
Ta pani opowiadała, że je wyczesuje,
oddaje wełnę do gręplowania i robi
z niej cudowne, ciepłe swetry. Była

moją inspiracją, obiecałam sobie,
że kiedy dorosnę, będę miała borzoje. Przy czym najczęściej psy
same mnie znajdowały. I nigdy nie
chciał przybłąkać się chart rosyjski.
(śmiech)
Jak w takim razie trafił do Ciebie chart, a
nawet dwa?
Po śmierci mojej ukochanej
suki Czachy postanowiłam, że adoptuję charta z fundacji, jednak
trafiłam na nieodpowiednich ludzi.
Obraziłam się wtedy na cały świat
i powiedziałam, że spełnię teraz
swoje marzenie życia i kupię borzoja z hodowli. Tak pojawiała się
Luśka. Było cudownie, z tym że
Luśka się zabiła, na placu Lelewela.
O tej historii było głośno na Żoliborzu.
Biegła z impetem, wpadła łapami w wąską szczelinę i uderzyła

czołem o ławkę. Niestety nie
udało się jej odratować. Okropnie to przeżyłam. Misza jest jej
młodszą siostrą z innego miotu.
Obie moje charcice to borzoje
– odmiana hodowana na wilki.
Potrafią wyskoczyć z miejsca
na wysokość nawet 2 m, dzięki
czemu są zdolne złamać wilkowi kark.
W prawie całej Europie charty traktowane są jako biała broń. Został
wprowadzony zakaz polowań z ich
udziałem.
Tak. W Polsce, żeby opiekować się chartem trzeba mieć
na to bezwzględnie pozwolenie.
Kiedyś w Rosji te psy mógł mieć
tylko car i bojarzy, dlatego podczas rewolucji radzieckiej jako
symbol burżuazji były okrutnie

traktowane. To jest biedna rasa – z
jednej strony charty są dumą narodową, a z drugiej wiele z nich jest bezdomnych.
Charty potrzebują dużo ruchu, czy w mieście mają możliwość się wybiegać?
Nie ma takich miejsc, gdzie można pójść z chartem i bezpiecznie go
puścić. Ratuję się tym, że spędzam
sporo czasu na wsi i tam biegają caluteńki, boży dzień.
Jak żyje się z trzema psami?
Cudownie, jest trzy razy więcej
miłości.
Co chciałabyś powiedzieć opiekunom psów?
Żeby sprzątali po swoich pupilach. Kiedy Misza mnie przewróciła,
nie bałam się, że mnie połamie, tylko
że przejadę po trawniku. (śmiech)
AGNIESZKA GIETKO
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Zmiany w ośrodku „Hutnik”
– szukamy wykonawcy
Na gości ośrodka
„Hutnik”
czekają
zmiany. Przed nami
modernizacja
całego obiektu, głównie pod kątem gry w
piłkę nożną i tenisa.
Nowa infrastruktura pozwoli stworzyć
bazę treningową dla
mniejszych
klubów
sportowych, stowarzyszeń, fundacji i
mieszkańców.
Trwa
przetarg, który wyłoni
wykonawcę robót.
- Bardzo się cieszę, że w ciągu
ostatnich dwóch lat udało się zdobyć aż 130 mln zł na modernizacje
dużych stołecznych obiektów rekreacyjno-sportowych.
Zmodernizowaliśmy ośrodek „Inflancka”, Górkę
Szczęśliwicką, za nami również wiele
inwestycji w Parku Kultury w Powsinie. Kontynuujemy prace w ośrodku
Moczydło, Namysłowska i Polonia. Kolejne miejsce, które przejdzie
kompleksową przemianę to właśnie
Hutnik - mówi Renata Kaznowska,
zastępca Prezydenta m.st. Warszawy
- Modernizacja Hutnika to przede
wszystkim trzy boiska piłkarskie,
cztery korty tenisowe, zaplecze dla

tych obiektów i zagospodarowanie
okolicznego terenu. Wszystkie prace
powinny zakończyć się w lipcu 2020
r., natomiast inwestycję będziemy oddawać w kilku etapach, aby mieszkańcy jak najszybciej mogli zacząć korzystać z tego miejsca – dodaje.
- W ciągu ostatnich 4 lat położyliśmy nacisk na poprawę infrastruktury sportowej na Bielanach. Wybudowaliśmy lub zmodernizowaliśmy
wiele boisk przy szkołach, powstały
m.in. nowoczesny kompleks przy
LIX LO czy nowy obiekt przy ZS
nr 49. W tym roku postawiliśmy też

5 hal pneumatycznych, dzięki czemu
z boisk można korzystać przez cały
rok - nie tylko uczniowie, ale również
mieszkańcy. Teraz rozpoczynamy
kompleksową modernizację Hutnika.
Cieszę się, że udało nam się zdobyć
fundusze na jego rewitalizację. Taki
nowoczesny i wielofunkcyjny obiekt
potrzebny jest w dzielnicy – mówi
Tomasz Mencina, burmistrz dzielnicy
Bielany.
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik
zakłada stworzenie całorocznej bazy
treningowej dla piłkarzy z możliwością organizowania meczy piłkarskich

Zapraszamy na ostatni w tym roku koncert zespołu BreakLine :)

Dreamland Berbeka + spotkanie
Kino Elektronik
25 listopada, godzina 20:30

BreakLine działa od końca 2016, kiedy
wokalista Łukasz postanowił znaleźć
nową drogę muzyczną po rozpadzie poprzedniej kapeli, i w ciągu 1,5 roku zebrał
ludzi, których połączyła muzyka akustyczna w stylistyce bluesa oraz poezji
śpiewanej :) Zespół czerpie inspiracje do
utworów z obserwacji upadku cywilizacji
oraz otaczającej rzeczywistości :)
Niedzielny wieczór w La Boheme to muzyczne pożegnanie z obfitym w koncerty
rokiem 2018 :) Niespodzianki również
przewidziane ;)

BreakLine FINAŁ 2018 w La Boheme
La Boheme
Mysłowicka 1 (wejście od Bohomolca)
25 listopada 19:00

Jak zawsze w LA BOHEME nie ma biletów,
jest wrzuta do cylindra, w 100 % dla ARTYSTÓW. Zapraszamy z gotówką.
Bądźcie Mecenasami Sztuki !!!

Po 25 latach od pierwszej próby zdobycia Broad Peak zimą, 5 marca 2013 roku,
Maciej Berbeka spełnił swoje marzenie
i osiągnął szczyt. Zginął podczas drogi
powrotnej. Film stanowi próbę poznania
i zrozumienia życia himalaisty i porusza
takie tematy jak pasja, rodzina, sztuka i
wartość jaką jest życie. Materiały archiwalne połączone z dzisiejszą narracją
tworzą osobistą historię syna o tragicznie
zmarłym ojcu i wspaniałym himalaiście.
Maciej Berbeka jako pierwszy dokonał
zimowego wejścia na 3 ośmiotysięczniki – MANASLU, CHO-OYU oraz BROAD
PEAK, wytyczył nową drogę na południowej ścianie ANNAPURNY, a na MT
EVEREST jako pierwszy Polak wszedł własnym wariantem od strony tybetańskiej.
6 marca 1988 podczas swojej pierwszej
próby zdobycia Broad Peak jako pierwszy pokonał zimą granicę 8000 m w KA-

do III ligi włącznie. Inwestycja została podzielona na 4 zadania. Przetarg
obejmuje wyłonienie wykonawcy na
realizację pierwszego z nich, które
dotyczy robót rozbiórkowych oraz
budowę nowych obiektów z niezbędną infrastrukturą.

Zakres prac
Powstaną trzy nowe, pełnowymiarowe boiska piłkarskie. Boisko
główne z nawierzchnią z trawy naturalnej będzie posiadało system nawadniania oraz podgrzewania płyty
RAKORUM osiągając przedwierzchołek
ROCKY SUMMIT. Do korony ziemi brakło
mu jedynie zdobycia MASYWU VINSONA na Antarktydzie. Film pokazuje go
jako wspinacza, przewodnika, ratownika TOPR, nauczyciela, Zakopiańczyka, a
przede wszystkim ojca.
Scenariusz i reżyseria: Staszek Berbeka
prod.: Polska 2018,
czas trwania: 90 min.

DIY: Girlanda z gwiazdek 25/11
Prochownia Żoliborz
Czarnieckiego 51
Oswajajac się powoli z klimatem świątecznym, przygotowaliśmy dla Was
"gwiazdkowe" warsztaty DIY.
Co będziemy robić? Na drewnianej obręczy o średnicy 20 cm przymocowywać
będziemy sznury pełne gwiazdek! Z wyciętych z papieru elementów o kosmicznych kolorach stworzymy niezwykłą
przestrzenną girlandę.
Gotową będziecie mogli zawiesić na łóż-

boiska. Zostaną wybudowane zadaszone trybuny i zainstalowane oświetlenie oraz nagłośnienie.
Dwa pozostałe boiska treningowe z nawierzchnią z trawy syntetycznej będą posiadały system drenażu,
oświetlenie oraz możliwość montażu
powłok pneumatycznych, co umożliwi korzystanie z muraw bez względu
na porę roku. Oba obiekty wyposażone zostaną również w przenośne
trybuny.
Miłośnicy tenisa ziemnego będą
trenować na czterech nowych kortach
z nawierzchnią z mączki ceglanej. Będzie można grać na nich przez cały
rok, dzięki możliwości montażu powłoki pneumatycznej.
Dla boisk i kortów powstaną
nowe zaplecza szatniowo-sanitarne. Modernizacji ulegnie także teren
przyległy wraz z drogami, ciągami
pieszymi oraz parkingiem. Zostanie
przebudowana ul. Marymoncka w
celu usprawnienia wjazdu do ośrodka
„Hutnik”.
Obecnie trwa postępowanie, które wyłoni wykonawcę tych prac. Zainteresowane przedsiębiorstwa mogą
składać swoje oferty do 3 grudnia
br. Oferty muszą uwzględnić zagospodarowanie terenu o powierzchni
100 809 m² i całoroczne użytkowanie obiektu. Podstawowym kryterium
oceny ofert jest cena, która w 60 proc.
będzie stanowić o wyborze wykonawcy. 30 proc. można uzyskać za okres
gwarancji, natomiast pozostałe 10
proc. za jakość wykonania.
Rozpoczęcie realizacji inwestycji
zostało zaplanowane na styczeń 2019
r. Wszystkie prace powinny zakończyć się w lipcu 2020 r.
MATERIAŁ PRASOWY

kiem czy biurkiem.
Koszt warsztatów: 35 złotych
Zapisy:
joanna@prochowniazoliborz.
com

"ALOIS NEBEL" (2011)
Kino Wisła
środa 28.11.2018, godz. 20:45
lois Nebel pracuje jako dyspozytor na
małej stacji kolejowej na granicy czesko-polskiej. Jest samotnikiem, który z zamiłowaniem czyta stare rozkłady jazdy.
Patrzy na świat z perspektywy "kolejowej
filozofii" i widzi pociągi, które dawno
odjechały do przeszłości. Wrażliwość na
kolejową transcendencję wiedzie go we
własną podróż, podczas której spotyka
różnych ludzi i ich historie. Długo oczekiwana adaptacja kultowego komiksu
Jaroslava Rudiša i Jaromíra 99. Przy jego
realizacji po raz pierwszy w historii czeskiej kinematografii wykorzystano metodę rotoskopii, w której modelem dla
animacji są prawdziwi aktorzy.
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