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Co dalej z Parkiem Żeromskiego?
W ostatnim czasie na Żoliborzu miały
miejsce dwie afery związane z dwiema
prochowniami położonymi w Parku Żeromskiego. Pierwsza dotyczyła Prochowni Południowej i znajdującej się w niej
Fundacji Dziecko i Sztuka. Fundacja prowadzona przez Panią Barbarę Szydelską
ma bardzo duże uznanie wśród mieszkańców Żoliborza. Okazało się, że umowa za
najem skończyła się, a Fundacja musiała
opuścić lokal.
Problem ten nie wystąpiłby w
przypadku, gdyby prochownie wraz
z całym parkiem nie były zarządzane przez Zarząd Zieleni m. st.
Warszawy, który jest niedawno powołaną jednostką budżetową miasta
odpowiadającą za zieleń w mieście.
Wcześniej parkiem i prochowniami
zarządzał Urząd Dzielnicy Żoliborz.
Szczęśliwie o problemie Fundacji
szybko dowiedzieli się mieszkańcy

i społecznicy. Mimo konieczności
opuszczenia lokalu na przeciw wyszedł Zakład Gospodarowania Nieruchomościami (ZGN) z propozycją przekazania Fundacji lokalu przy
ul. Mickiewicza 65, gdzie wcześniej
mieścił się bank. Pani Barbara Szydelska podczas Komisji Kultury
Rady Dzielnicy Żoliborz podziękowała za ogromną pomoc ze strony
Dzielnicy i ZGN, a w szczególności podziękowania te skierowała
do Pana Ryszarda Lisa - kierownika Zespołu Lokali Użytkowych
i Pożytków w ZGN-ie, będącego
jednocześnie wieloletnim społecznikiem, związanego szczególnie ze
Stowarzyszeniem Ochrony Parku
Sady Żoliborskie. Obecnie Fundacja
Dziecko i Sztuka ma lepsze warunki niż dotychczas. Zapewne nie jest
już to samo, gdyż sama Prochownia

Południowa i fakt, że mieściła się
ona w środku Parku Żeromskiego
była czymś unikatowym. Niemniej
nowa lokalizacja zapewnia lepsze
warunki bytowe. Fundacji pomógł
również wyprowadzający się bank,
który z chwilą jak się dowiedział, że
po wyprowadzce będzie mieścić się
Fundacja przekazał jej meble i wyposażenie.
Obecnie w Prochowni Południowej Zarząd Zieleni planuje wykorzystać ją na cele gastronomiczne,
gdyż taka funkcja przewidziana jest w
planie miejscowym. Póki co lokal stoi
pusty, niedawno skończono remont
wnętrza. Podczas posiedzenia wyszła
propozycja, aby znaleźć środki finansowe na wsparcie działalności Fundacji Dziecko i Sztuka, a także aby
rozważyć możliwość utworzenia Muzeum Sztuki Dziecka. Taka instytucja

jest tylko jedna w Europie - jest tylko
w Norwegii. Pani Barbara Szydelska
prowadzi na Żoliborzu pracownię już
od połowy lat 60-tych. Początkowo
mieściła się ona w Społecznym Domu
Kultury przy ul. Próchnika. Pani Barbara wybiera najlepsze prace, które
przechowuje i posiada bogate archiwum prac począwszy od lat 60-tych
aż po prace wykonane współcześnie.
Warto byłoby ten dorobek uhonorować i znaleźć godne miejsce na wystawienie takich prac w formie takiego
muzeum.
Niedługo później powstała kolejna afera w związku z działaniami
Zarządu Zieleni. Tym razem kończyła się ostatnio kilkukrotnie przedłużana krótkoterminowo umowa z
Prochownia Północną, w której działa Prochownia Żoliborz. Prowadzona jest tam nie tylko kawiarnia, ale
odbywają się, w szczególności w sezonie letnim wiele wydarzeń kulturalnych, często na bardzo dużą skalę.
Latem odbywają się różne koncerty,
potańcówki, teatry i kina plenerowe. W obecnej chwili Prochownia
Żoliborz jest jedynm miejscem z
tak dużą ofertą kulturalną i rozrywkową, w szczególności skierowaną
do młodego pokolenia. Oferta dla
tego przedziału wiekowego jest dość
uboga na Żoliborzu i jej ograniczenie byłoby bardzo krzywdzące dla

naszej dzielnicy. Obecnie Prochownia Żoliborz obchodzi już szóstą
rocznicę swojej działalności. Tak
duży zakres działalności nie miał
aprobaty ze strony Zarządu Zieleni.
Głównie argumenty przeciw dotyczyły sposobu użytkowania parku,
m. in. ograniczenia powierzchni
ogródka kawiarnianego do minimum. W poprzednich latach jak
wiadomo teren, z którego korzystali
klienci Prochowni rozciągał się prawie wokół całego Fortu Sokolnickiego. Zarząd Zieleni był przeciwny
wobec degradowaniu trawników,
a w szczególności siadaniu ludzi
na skarpie wału otaczającego Fort.
Ogłaszając konkurs, Zarząd Zieleni
wykluczył organizowanie m. in. kina
plenerowego. Ponadto ZZW rozważa również zamknięcie parku na
noc, czego przeciwni są mieszkańcy.
Do akcji włączyli się społecznicy,
a także radni. Duże uznanie miał
głos Pani Danuty Kuroń - członkini
Stowarzyszenia Żoliborzan, a także
prezes Fundacji Edukacyjnej Jacka
Kuronia. Pani Danuta podkreśliła
jaką wartość miał Park Żeromskiego
z chwilą kiedy został założony. Park
powstawał między różnymi spółdzielniami mieszkaniowymi, gdzie
miało odbywać się życie kulturalDokończenie na str. 2
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Wiosenne przebudzenie

Pierwsze słoneczne dni, pierwsze dłuższe wieczory, wiosna jest już
z nami. A wiosną nie tylko przyroda
budzi się do życia. Na przeciwległym,
motoryzacyjnym biegunie także zaczyna się coś dziać.
Ostatnimi czasy motoryzacja nie
ma najlepszej prasy. Wszyscy wiemy
– parkowanie, smog, wypadki. Samochody stały się dla jednych kłopotem,
a dla innych czymś bardzo powszechnym, przedmiotem codziennego
użytku.
Jednakże, jest taka mała część
świata motoryzacji, która skupia się
na czymś bardziej romantycznym niż

codzienna podróż w korku z punktu
A do punktu B.
Wiosna to czas kiedy posiadacze
starych aut mogą w końcu zająć się
swoją pasją. Na pobliskim Bemowie
w połowie kwietnia parę tysięcy osób
spędziło czas otwierając sezon youngtimerów. W okresie wiosenno-letnim
odbywa się też w Warszawie parę imprez targowych dla wielbicieli starej
motoryzacji.
Kiedy przechadzamy się po żoliborskich ulicach, w słoneczne weekendowe dni, możemy zauważyć auta,
które całą zimę spędziły bezpiecznie
schowane w garażach lub przykryte

Co dalej z Parkiem
Żeromskiego?
no-społeczne i towarzyskie. Dużym
priorytetem dla niej jest połączenie funkcji Fortu Sokolnickiego i
prochowni z całym parkiem. Do akcji włączyli się również radni, zarówno koalicji, jak i opozycji. Tu należy
podkreślić zaangażowanie Radnego
Dzielnicy Michała Moskala (PiS),
który nagłośnił sprawę medialnie, a
także złożył interpelację przeciwko
zamykaniu parku na noc. W tym
temacie głos zabrali również Radni m. st. Warszawy - Tomasz Herbich oraz Maciej Binkowski, którzy
proponują przywrócenie Parku Żeromskiego pod zarządzanie Urzędu
Dzielnicy Żoliborz.
Po dużym rozgłosie o problemie
Parku Żeromskiego zarówno wśród
aktywistów, społeczników, mieszkańców, w Zarządzie i Radzie Dzielnicy,
a także w mediach społecznosciowych, Zarząd Zieleni odstąpił od
konkursu, a ostatecznie przedłużył
wynajem Prochowni Żoliborz. W
dalszej kolejności miały zapaść decyzje w sprawie dzierżawy ogródka
na zrzecz działalności Prochowni w
sezonie letnim. Obecnie zapowiada-

ne są konsultacje społeczne w kwestii
przyszłości parku.
Zdecydowanym
priorytetem
powinna być modernizacja parku
poprzez likwidację „toi-toi-ków”,
wybudowanie porządnych toalet publicznych, dostosowanie parku do
potrzeb osób niepełnosprawnych i
wydzielenie strefy pomników (kamieni) związanych z upamiętnieniem
odzyskania niepodległości od imprez
masowych. Ponadto w parku potrzebny jest odpowiedni monitoring,
gdyż godziny nocne nie są jedynym
okresem, kiedy dokonywane są akty
wandalizmu. Ostatnio w środku dnia
nieznany wykonawca w sposób nieprofesjonalny przycinał gałęzie głogów otaczających Fort Sokolnickiego.
Sprawa została zgłoszona na Policję
przez pracownika Zarządu Zieleni,
ale do tej pory nie udało się ustalić
sprawcy, który zdewastował piękne
stare głogi.
Mamy nadzieję, że Park Żeromskiego będzie mógł dalej jednoczyć
żoliborzan, a nie dzielić.
WIKTOR ZAJĄC

plandekami. Dopiero z nastaniem
lepszej pogody, właściciele wyprowadzają je na ulice i oddają się czemuś,
co powoli ginie w codziennej rutynie
– przyjemności z jazdy.
A my możemy spotkać na Żoliborzu stare, klasyczne Saaby czy Mercedesy. Zachowane w lepszym lub
gorszym stanie samochody z PRL-u i
krajów bloku socjalistycznego – swojskiego malucha czy Wartburga. Tu i
ówdzie przemknie się, korzystając ze
słonecznej pogody, jakiś klasyczny kabriolet.
Warto się czasem zatrzymać,
popatrzeć na pojazdy sprzed lat,
docenić piękne sylwetki, detale i
poczuć coś, co w moim mniemaniu
trochę wiąże się z czymś co nazywamy żoliborskością – niespieszny romantyzm i oderwanie się

,,Im więcej wiosen naliczę w
swoim życiu, tym bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że najwcześniej w Warszawie wiosna
przybywa na plac Lelewela na Żoliborzu’’. Myślę, że jest w tych słowach
pewna magiczna prawda. Wiosna
przy Placu Wilsona jest już w pełni.
Całą redakcją staramy się nadgonić
jej poczynania. W tym celu prezentujemy Państwu liczne felietony
m.in. ,,Renesans wiosenny’’. W numerze opowiemy również historię
żoliborskiego murarza i przybliżymy proces budowy pobliskiej galerii
Młociny. Tekst ,,W oczekiwaniu na
pierwszy dzwonek’’ polecam rodzicom, których pociechy będą mogły
uczęszczać do szkoły przy ul. Anny
German. Zamieszczamy także poruszającą relację jednej z mieszkanek
bloku przy Słowackiego, w którym
to niedawno doszło do pożaru.
Zachęcam do lektury
REDAKTOR NACZELNA
MONIKA MIŁOSZ

od schematów dnia codziennego.
Można także zawsze zapytać właściciela o historię auta. Z mojego
doświadczenia wiem, że to osoby
chętnie dzielące się swoją pasją i
wiedzą. Możemy się więc czegoś
dowiedzieć a także nawiązać nowe
znajomości.
Z nastaniem deszczowych, jesiennych dni, klasyki powrócą do garaży
– czy to na Starym Żoliborzu, czy w
nowych blokach południowej części
dzielnicy. Dlatego nacieszmy wzrok
tym co jest przełamaniem schematu,
czymś niekoniecznie rozsądnym, ale
za to robionym z pasją. Popatrzmy
na samochody, które są wiekowe i tak
bardzo pasują do klimatu Żoliborza.
TEKST: BARTEK MICHALSKI
ILUSTRACJA: DOMINIKA HOYLE
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Pani Wilsonowa
Nazywana ,,Sekretnym Prezydentem’’,

,,Panią Prezydent’’, ,,Mężem Stanów Zjed-

noczonych’’ a nawet regentką. Uchodzi za
jedną z najbardziej kontrowersyjnych pierw-

zorującą władzę wykonawczą w USA, biorąc

na siebie część obowiązków sparaliżowanego
prezydenta.

sperujący sklep jubilerski w Waszyngtonie.

łym Domu. Przez lata przeglądała dokumenty

zmarło po kilku dniach. Galt zmarł w 1908,

w spotkaniach politycznych. Podczas I Wojny

wykonawczą w USA.

Para miała jedno dziecko, które nieszczęśliwie

Ostatnio na Żoliborzu mówi się dużo o

masa Woodrowa Wilsona. Część osób postuluje zbudowanie Pomnika Prezydenta - cytując wpis jednej z gazet ,,Wilson musi stanąć

na swoim placu’’. Pojawiają się jednak głosy
mówiące o zbędnej pomnikomanii i o tym, że

Prezydent Stanów Zjednoczonych jest już wystarczająco obecny w przestrzeni naszej dziel-

nicy ,,ma stację metra i plac swojego imienia,
na którym aż w czterech miejscach znajdują

a Edith odziedziczyła rodzinny biznes. Dzięki
zyskom ze sklepu szybko stała się postacią powszechnie znaną. Jej nowa przyjaciółka Alice

Gordon była wybranką serca Garego Grayso-

Początkowo pani Galt nie chciała zgodzić

się na ślub. Wilson, by zbliżyć się do swojej

Wszystkie te stanowiska są ważne i z pewno-

nego grona osobistych doradców. Po zatopie-

ścią będziemy się jeszcze przyglądać sprawie

powstania Pomnika, o której po raz pierwszy
napisaliśmy już w 2017 r. (artykuł dostępny jest
na naszej stronie).

Marcowa aura dnia kobiet skłoniła mnie

do przyjrzenia się sylwetce kobiety, bez której

być może żaden pomnik Wilsona by nie powstał, bo jego losy mogły potoczyć się zupełnie
inaczej...

Edith Wilson pochodziła z wielodzietnej

rodziny właścicieli plantacji tytoniu. W dziewiątym pokoleniu była potomkinią sławnej

sympatii postanowił włączyć ją do nieoficjalniu sterowca Luisiana w Ameryce rozpoczęła

się intensywna debata na temat przystąpienia
do wojny w Europie. Edith brała aktywny

udział w rozmowach na najwyższym szczeblu. To zaangażowanie w sprawy państwowe

zacieśniło więź między nimi i przez całe lato
Wilson używał spraw państwowych jako
sposobu na przekonanie do małżeństwa. Z

czasem oprócz polityki Edith pokochała sa-

mego Prezydenta i zdecydowała się przyjąć
jego oświadczyny.

Większość doradców próbowała wyper-

Pocahontas, która przeszła do legendy i stała

swadować Wilsonowi ponowny ślub, zwłasz-

heroiczną okazała się także sama Edith, któ-

nieugięty. 6. października osobiście spisał

się jednym z amerykańskich mitów. Postacią
ra podczas ciężkiej choroby Wilsona w 1919

roku została pierwszą kobietą w historii, nad-

cydowała samodzielnie. W 1939 r. wydała ,,My

Światowej zajęła się także szyciem mundurów

dla żołnierzy, a dochody z prywatnej hodowli
owiec przeznaczyła na Czerwony Krzyż.

Po podpisaniu traktatu wersalskiego Wil-

ności przyjętych ustaleń. Prezydent bardzo

wdowcem.

cza przed wyborami. Prezydent zdawał się

oświadczenie dla prasy, gdzie informował o
zaręczynach i planowanym ślubie, przy czym

W tamtych czasach osobista dokumentacja

państwowe, segregowała pocztę i brała udział

Domu i w marcu 1915 r. poznała Thoma-

sa Woodrowa, który od niedawna także był

jednak Edith nie wyraziła na to zgody. Opie-

kowała się mężem do jego śmierci w 1924 r.

Prezydenta nie była uznawana jeszcze za wła-

son udał się w trasę po Stanach Zjednoczo-

Za ich sprawą Edith zaczęła bywać w Białym

senat do ratyfikacji Traktatu Wersalskiego -

stała się jedną z najważniejszych osób w Bia-

na – osobistego lekarza prezydenta Wilsona.

się biograficzne tablice, czy to nie wystarczy?’’
– pyta jeden z czytelników w komentarzach.

Po ślubie w 1915 r. państwo Wilson stali się

nierozłączni. Dzięki zaufani małżonka, Edith

Galt, którego rodzina prowadziła dobrze pro-

ponownym upamiętnieniu Prezydenta Tho-

kobietom praw wyborczych.

Pierwszym mężem Edith był Norman

szych dam. Wiele źródeł uznaje ją za pierw-

szą kobietę w historii nadzorującą władzę

ogłosił swoje poparcie dla kwestii przyznania

sność publiczną. O wszelkich publikacjach de-

Memoir’’ - pamiętnik z okresu życia w Białym
Domu. Sprawowała także bezpośredni nadzór

nad produkcją filmu ,,Wilson’’ z 1944 r. oraz

współpracowała przy ośmiotomowej biografii
męża.

W okresie międzywojennym wielokrotnie

nych, by przekonać swoich obywateli o słusz-

podróżowała do Europy, angażując się w Ligę

źle zniósł wielotygodniową podróż, był silnie

jęta owacją. Była postrzegana jako potencjalny

osłabiony. 19 września 1919 r. Edith znalazła męża na podłodze w łazience. Doznał on

rozległego wylewu krwi do mózgu, po którym
miał sparaliżowaną lewą stronę ciała. Pierwsza

dama początkowo zataiła fakt choroby męża,
utrzymując iż jest on tylko przemęczony. Od

tamtej pory przez siedem miesięcy służyła za
łączniczkę pomiędzy chorym Prezydentem a

Narodów. W 1925 r. w siedzibie została przykandydat na wiceprezydenta w czasie wyborów w 1928 r. Niestety jej aktywność ograniczyła się jedynie do obecności na konwencji

partyjnej i wygłoszenia przemówienia. Uczest-

niczyła jako gość w posiedzeniu, na którym
prezydent Roosvelt zwrócił się o wypowiedzenie wojny Państwom Osi.

Prywatnie utrzymywała bliskie kontak-

jego gabinetem. Brała udział w posiedzeniach

ty z kolejnymi pierwszymi damami, przede

ne do męża. Wtedy to pojawiło się podejrzenie,

osvelt i Mamie Eisenhower.

rządu oraz przejmowała dokumenty adresoważe na własną rękę podejmuje polityczne decy-

wszystkim z Grace Coolidge, Eleonorą Ro-

Po raz ostatni pojawiła się publicznie 20

zje i przejmuje kontrolę nad rządem, pomimo

stycznia 1961 r. na uroczystości zaprzysiężenia

ści. ,,Nie mamy już prezydenta, mamy kobiece

którego kampanię wspierała.

tego, że wiceprezydent cały czas był w gotowo-

rządy’’ – powiedział jeden z senatorów. Edith

35. Prezydenta USA Johna F. Kennedy’ego,
Zmarła w 1961 r. w Waszyngtonie 37 lat

nie chciała, by władza męża została ograni-

po mężu. W dniu swojej śmierci miała otwo-

wrócił do swoich obowiązków.

tego dnia Thomas skończyłby 105 lat.

czona. Gdy stan zdrowia polepszył się Thomas

Po zakończeniu drugiej kadencji zamiesz-

kali razem w Waszyngtonie. Prezydent rozwa-

żał ponowną kandydaturę - chciał przekonać

rzyć most imienia Wilsona w Waszyngtonie -

MONIKA MIŁOSZ
ILUSTRACJA DOMINKA HOYLE
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O miłości do zwierząt i
świadomości ekologicznej…
Z Andrzejem Halickim rozmawia Katarzyna Busłowska
Ostatnio mieliśmy okazję się spotkać
podczas imprezy na Kępie Potockiej organizowanej przez Schronisko na Paluchu.
To miło, że politycy wspierają takie działania, a w szczególności dotyczących zwierząt. Jak rozumiem włączył się Pan w akcję
„Adoptuj Warszawiaka”. Czy mógłby Pan
powiedzieć coś więcej?
Jest to akcja schroniska Na Paluchu. Od dłuższego czasu wraz z
moją rodziną wspieramy to schronisko. Włączyliśmy się w akcję,
która ma na celu, aby jak najwięcej
bezdomnych zwierząt znalazło swój
dom, ale nie tylko – polega ona również na opiece nad tymi podopiecznymi schroniska, którzy jeszcze nie
znaleźli swoich domów. Na tym, by
pójść z nimi na spacer, pobawić się
z nimi, by poczuły dobroć człowieka zanim jeszcze znajdą swój dom.
Ta akcja jest według mnie wzorcem
tego, jak powinno się opiekować
bezdomnymi zwierzętami. Jak można i powinno się szukać im nowego
domu, ale jednocześnie dawać im
ciepło i radość zanim jeszcze znajdą
swoje miejsce i swoją rodzinę.

rodzinna, mój syn ma sunię, której
już trzykrotnie groziła eutanazja, ale
którą udało się uratować.
Słyszałam, że zaangażował się Pan też w
inną akcję społeczną - złożył Pan interpelację w sprawie używania plastikowych
przedmiotów.
Tak, bo uważam, że ten problem jest naprawdę palący. A jeśli chcemy, by Polacy nauczyli się
nowych, dobrych nawyków, to my,
parlamentarzyści, musimy wziąć
sprawy w swoje ręce. Przyznaję, że

przez lata byłem na pewne sprawy
nieczuły, czemu sam się dziwię.
Nie widziałem problemu w używaniu plastikowych toreb podczas
zakupów. Nagle znaleźliśmy się w
świecie, w którym ilość zbędnych
toreb idzie w miliony. A przecież
tak niewiele potrzeba, by mieć ze
sobą swoją torbę wielokrotnego
użytku. To samo dotyczy butelek z
tworzyw sztucznych, których ilość
jest zastraszająca. Nie ma żadnych
powodów, by butelki z plastiku nie
mogły być używane więcej niż raz.

I nie ma powodu, dla którego nie
mielibyśmy wrócić do dobrych,
solidnych butelek szklanych, które
można używać wielokrotnie, a gdy
się stłuką – poddać recyklingowi i
znów wyprodukować z nich szklane
opakowania. Powiem więcej – choć
domyślam się, że wiele osób może
uznać moje słowa za zbyt górnolotne, uważam, że zaniechanie używania plastikowych opakowań i sztućców jest przyczynianiem się do
ratowania Ziemi przed ekologiczną
katastrofą, lub wręcz zagładą.

Ostatnio podpisał Pan także pewien dokument…
Podpisałem deklarację „Vote for
Animals”, która zakłada działanie
dla dobrostanu zwierząt na różnych
płaszczyznach. Zarówno domowych,
jak i tych gospodarskich, których
hodowla wciąż jeszcze polega na
barbarzyńskim tuczeniu i faszerowaniu ich powodującą przyrost masy
chemią. To zresztą jest także niebezpieczne dla zdrowia konsumentów.
Na szczęście dziś częściej zwraca
się na to wszystko uwagę. Edukacja
postępuje i widać już jej efekty. Na
przykład coraz więcej ludzi kupuje jaja z wolnego wybiegu. Od kur,
które żyją normalnie, a nieściśnięte
w klatkach. Powstało nawet określenie „jaja od szczęśliwych kur”. Wciąż
jest wiele do zrobienia, na przykład
w dziedzinie okrutnego procederu
hodowli zwierząt futerkowych, w
którym Polska przoduje, bo kraje
Europy Zachodniej zaprzestają już
takich odrażających praktyk wobec
zwierząt.
Domyślam się, że skoro tak bliskie są Panu
prawa zwierząt, to ma Pan także jakieś
zwierzęta w swoim domu?
Mam przepiękne dogi, a ściślej
– dożyce. Sześć wspaniałych suk,
o których mówimy „córki”. I jest
w tym coś prawdziwego, bo dog to
taka rasa, że każdy waży więcej niż
niejedno dziecko (śmiech). Mam też
koty. Miłość do zwierząt jest u nas

W tej sprawie są jednak dwa poglądy. Jedni mówią, że każdy z nas może wpłynąć na
losy planety poprzez odpowiednie nawyki
konsumenckie, inni – że dopóki największe gospodarki świata nie przestawią się
na inne sposoby wytwarzania energii i
towarów, to nasze codzienne, domowe,
proekologiczne zachowania nie są w stanie niczego zmienić.
Nie jest prawdą, że nasze działania jako konsumentów nie mają
znaczenia. Przecież gospodarka to
naczynia połączone. Więc jeżeli jako
zwykli konsumenci nie będziemy korzystać z plastikowych przedmiotów,
to spadnie ich wytwarzanie. Co za
tym idzie – będzie zmieniał się profil
wytwórczości, gospodarki. To, ile plastiku pływa w oceanach robi kolosalne
wrażenie nawet na tych, którzy nie do
końca rozumieją jakim zagrożeniem
są śmieci z tworzyw sztucznych. Jedną
z moich pasji jest nurkowanie i wiem,
że w nawet najbardziej odległych od
brzegów rafach koralowych już widać
zniszczenia dokonane przez człowieka, a gdy będąc przy dnie spojrzy się
w górę, widać unoszące się w wodzie
drobiny. Można by pomyśleć, że to
plankton. Nie – to maleńkie drobiny plastiku, które połykane są przez
ryby, które następnie – my zjadamy.
Jest to przerażające i wymaga szybkiego działania. W tym także pewnych ograniczeń i zmian w przemyśle.
Opowiadanie, że nasza gospodarka
ma być jeszcze latami oparta na węglu sprawia, że Zachód patrzy na nas
jak na odszczepieńców. Dziwi się, że
trujemy samych siebie, a przy okazji –
całą Europę i świat. Cieszę się, że Prezydent Trzaskowski tak prężnie działa w tematach dotyczących ekologii
i pracuje nad wdrożeniem kompleksowej polityki rezygnacji z plastiku
w Warszawie i we wszystkich dzielnicach. Godne pochwały jest również
to, co zrobił Wałbrzych i Kraków,
które postanowiły już dziś wytoczyć
wojnę plastikowi. Instytucje miejskie
w tych miastach nie będą korzystały
z plastikowych jednorazówek takich
jak sztućce, naczynia czy opakowania.
Czy odwiedzi Pan jeszcze naszą dzielnicę?
Oczywiście, już 24 kwietnia o
godzinie 18:30 zapraszam wszystkich mieszkańców na otwarte spotkanie w Teatrze Komedia. Nie
ukrywam, że mam duży sentyment
do Żoliborza, ponieważ kiedyś z
Bielanami, z których pochodzę byliśmy jedną gminą. Dlatego też niezmiennie miło będzie mi spotkać się
z Państwem ponownie.

Andrzej Halicki ze swoimi psami

Dziękuję za rozmowę.
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Pożar. Popioły, zgliszcza, gruz
Był piękny środowy wieczór.

poczucie otwartej przestrzeni i na-

drzwi, a w nich stała straż pożarna.

ponieważ, po tym całym gorącu, na

uratowali nam życie”. W sobotę po-

sałam komentarze na Facebooku,

trza. Ono jednak nie przychodziło,

ko torebkę i, co ciekawe, nuty na kon-

Byłam w spodenkach od piżamy i

Działamy.

Odpowiadałam na smsy, maile, piumawiałam się na jutrzejsze spo-

tkania, oglądałam jakiś program
rozrywkowy w telewizji. „Jak wiosny

budzącej się wiew...” – jak to śpiewał

dzieja na wdech świeżego powiebo jak się okazało cały ogień z szó-

stego piętra wydobywał się przez
balkon.

Zdążyłam jeszcze tylko zadzwo-

Mieczysław Fogg.

nić po raz drugi pod 998 i powiedzieć,

wiosny, poczułam dziwny swąd. W

Zadzwoniłam też jeszcze tylko do

Lecz ja, zamiast tego wiewu

pierwszej chwili, ponieważ jestem
osobą palącą, pomyślałam, że spadł

mi popiół z papierosa. Po dokładnym sprawdzeniu, okazało się, że

nie. Otworzyłam więc drzwi balkonowe i w tym momencie zorientowałam się, że coś się pali. 998 - „Pa-

że nie „chyba”, a „na pewno” się pali.

ciu drzwi wejściowych zaatakowa-

ła mnie ściana dymu. Z taką siłą i
mocą, że nie byłam w stanie nawet

wyciągnąć ręki na pół metra, aby
zapukać do sąsiadów, nie mówiąc

już o dojściu do kraty, która oddziela nasze mieszkania od klatki
schodowej. A zatem pozostało mi

tylko zamknąć drzwi. W tym cza-

spotkamy. On w pierwszej chwili po-

myślał, że trochę za bardzo zabalowałam i stroję sobie żarty.

Kolejne pół godziny upłynęło

balkonie z poczuciem, że to ostatnie
tylko twarz chustą z Betlejem, bo

dym wżerał się przeraźliwie w oczy,
nos i usta. W międzyczasie zorien-

towałam się, że na zewnątrz jest już
straż, ale wcale się nie poprawiało. W
pewnym momencie poczułam, że za-

czynam tracić przytomność, a dymu

i ognia było jeszcze więcej! Coś mi
tylko podpowiadało, żeby próbować
pozostać przytomną, bo to podobno
ważne.

Po jakimś czasie, który odczuwa-

sie pokój zrobił się już cały zady-

łam jak całą wieczność, usłyszałam

W jakimś odruchu chwyciłam tyl-

chwili pomyślałam, że to diabeł do

miony, tak że nie dało się oddychać.
ko chustę i wybiegłam na balkon,
na którym sytuacja wcale nie była

lepsza, ale przynajmniej było jakieś

pana studentką.” W tym momencie

już wiedziałam, że nic mi nie grozi,
poczułam się bezpieczna.

Upewniliśmy się, że wszyscy są-

więć pięter w dół (po drodze spoty-

chwile mojego życia. Zasłaniałam

To już się nie udało. Po otwar-

Kwiatkowski?” „Tak.” „A to ja byłam

wialiśmy i już się w ogóle nigdy nie

jutro nie spotkamy tak jak się uma-

Adres, moje nazwisko. „Co mam roproszę wyjść.”

den ze strażaków. „Czy to pan kapitan

siedzi z mojego piętra (włącznie z

mi na przesiedzeniu w kuckach na

bić? Mam wyjść z mieszkania?” „Tak,

cert. Na klatce moją uwagę zwrócił je-

mojego kolegi, przepraszając, że się

nowie, chyba coś się pali, nie wiem,

może kosz na śmieci na zewnątrz?”

Ewakuacja budynku. Chwyciłam tyl-

jakieś „stuk, stuk, stuk”. W pierwszej

mnie puka z otchłani piekielnych.
Chwilę później pukanie okazało się

głośniejsze. Udało mi się dojść do

psem Zosią) wyszli z mieszkań. Dziekając sąsiadów z niższych pięter, ale
na szczęście w asyście strażaków) i

znaleźliśmy się pod blokiem. A tam:

tłum gapiów, ciężko było rozróżnić,
kto już wyszedł z pożaru. Co ciekawe,
o ile strażacy uwijali się jak w ukropie, służby medyczne również, o tyle

policja... Cóż. W pewnym momencie

spróbowałam poprosić ich o pomoc,

dworze zaczęło mi się robić zimno.
bez kurtki. Sześciu policjantów stało

południu spotkaliśmy się z sąsiadami.
Jestem absolwentką SGPS. Stu-

przy radiowozie, radośnie konwersu-

diowałam na kierunku cywilnym i

nia, usłyszałam: „Co, skarpetki mam

więc przygotowana na takie sytuacje

jąc. Na moją prośbę o coś do ogrza-

pani swoje oddać?!” „Jak pani zimno

to możemy zaprosić do radiowozu!

Na Kolskiej albo w areszcie będzie

cieplej!” Taka oto pomoc ze strony

policji. Poczułam się jak przestępca,
a nie jak osoba, która ledwo uszła z

życiem z pożaru. Do dziś się zastana-

wiam, co robi policja w takim miejscu
i w takiej sytuacji. Wiem, że osłania-

nie miesięcznic smoleńskich jest dużo

podyplomowo, ale zawsze. Byłam

o wiele bardziej niż, jak przypusz-

czam, przeciętny człowiek. Ile ja się
naczytałam, nasłuchałam i naogląda-

łam pożarów! Pisałam z tego pracę
na studiach, zdawałam egzamin, ale

uwierzcie mi Państwo, nikt, ale to

nikt, nie jest w pełni przygotowany na
takie zdarzenie. To się dzieje w przeciągu sekund!

Dlatego tak ważne jest, aby zapo-

prostsze.

biegać takim sytuacjom, a jeśli już do

ce schodowej zaczęły pojawiać się

wać.

Następnego dnia na naszej klat-

ogłoszenia. „Chcemy pomóc poszkodowanym i dziękujemy tym, którzy

nich dojdzie, wiedzieć, jak się zachoBERENIKA MEDYŃSKA
ILUSTRACJA: DOMINIKA HOYLE
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Śmiertelność z
przedrostkiem „nie-”
Nieśmiertelność jest bardzo silnie zakorzenionym tematem w naszej cywilizacji. Istnieje ogromna ilość tekstów kultury,
w których występuje, które ją opisują i nad
nią dywagują. Jest to też temat, nad którym
zastanawiał się prawdopodobnie każdy
człowiek i wobec którego nie da się przejść
obojętnie. Co jest w niej tak pociągającego
i kuszącego? Co powoduje zainteresowanie nią na taką dużą skale? A może ta chęć
nieśmiertelności jest podświadomie zakodowana w naszych mózgach i instynktownie wiąże się z głównym celem ludzi jako
gatunku czyli przetrwaniem i rozmnożeniem? Na część z tych pytań, można sobie
samemu odpowiedzieć. W końcu życiowa
satysfakcja to sprawa indywidualna a każdy
podchodzi do życia i śmierci na swój sposób.
Zastanawiając się jednak nad kondycją
współczesnego mieszkańca zachodniej kultury można uznać ją jako opłakaną, wyzutą
z poczucia jakiegokolwiek sensu i głębi oraz
charakteryzującą się gruntowną niezdolnością do miłości. Aby wyrwać się z tego stanu,
ludzie ulegają różnym fantazjom które pomogłyby im tę fatalną kondycję przekroczyć.
Te fantazje, w naszym przekonaniu,
mogą pomóc nam wydostać się ze stanu
poczucia bezsensu życia i przebodźcowania. Jedna z zasadniczych obserwacji mówi,
iż współczesny człowiek ze wzglądu na natłok bodźców, które zewsząd do niego przychodzą znajduje się w stanie zobojętnienia
wobec wszystkiego co mogłoby go jeszcze
ekscytować bądź fascynować. Wyobrażenie
lekarstwa często bywa jeszcze jednym symptomem choroby. W tym przypadku lekarstwem, które rozpaczliwie chcielibyśmy zażyć i które sobie wyobrażamy jest osiągnięcie
nieśmiertelności, długowieczności i nieskończonego zdrowia. Pragniemy uodpornienić
się na entropie, która od urodzenia trawi
nasze ciała a w momencie śmierci dokonuje ostatecznego nad nim zwycięstwa. Temat
nieśmiertelności jest dzisiaj aktualny jak nigdy wcześniej. Posługując się współczesnymi
sposobami jak na współczesnego człowieka

przystało, możemy wpisać w wyszukiwarkę
„nieśmiertelność” a wyjdzie nam masa wyników z wszelkich stron, forów, blogów, zdjęć,
filmów i utworów literackich, które o niej
prawią. Dowodem może być ogromna popularność w ostatnich latach wszystkich książek, filmów czy seriali, których głównymi
bohaterami są nieśmiertelne wampiry. Kiedy
byłam w podstawówce, nie miałam żadnej
koleżanki, która by nie śledziła gorączkowo
losów Belli i Edwarda w słynnym „Zmierzchu”. Głównym pragnieniem protagonistki
było, tak jak jej wybranek, przemienienie się
w wampira, a całą serie wieńczy happy end
w postaci zdobycia wymarzonej nieśmiertelności.
Wielu naukowców, mniej lub bardziej
poważnych, obiecuje nam w bliższej lub dalszej przyszłości długowieczność. Najrozmaitsze są wcielenia tej fantazji o przekroczeniu
granicy miedzy życiem a śmiercią. Czasem
się to wcielenie prezentuje jako transhumanistyczna fantazja o technologii, która
wyzwoli nas z objęć śmierci. Jest nim przekonanie, ideologia, zjawisko kulturowe, w
którym wierzy się, że rozwój technologiczny
umożliwi nam osiągniecie tego, co jeszcze do
niedawna wydawało się całkowicie nieosiągalne. Ta fascynacja czasami prezentuje się
jako kult zdrowia fizycznego doprowadzony
do granic absurdu kiedy to np. wokół kondycji ciała fizycznego ogniskują się praktycznie
wszystkie nasze działania. Robimy wszystko
żeby być tylko w lepszej formie, żeby być
zdrowszymi i często nic innego nas nie interesuje. Dzisiaj panuje bardzo silna moda
na bycie „fit”, co jest doskonałym tego przykładem. Innym razem ta fantazja prezentuje
się jako pragnienie oświecenia np. połączone
z fascynacją religiami wschodu i technikami rozwoju cielesno-duchowego. I znowu:
moda na medytacje oraz jogę.
W tym dążeniu do przekroczenia uwarunkowań ciała w osiągnieciu długowieczności istnieje jakiś paradoks. Pierwotny
impuls niewątpliwie jest chrześcijański. To
właśnie w chrześcijaństwie wizja nieśmiertelności w sensie duchowym i cielesnym po-

jawia się po raz pierwszy w ludzkiej historii
kultury. Jednocześnie to pragnienie jest dzisiaj mocno związane z rozwojem medycyny
i technologii. Nieśmiertelność przez swoje
zakorzenienie w rozwoju technologicznym
zdaje się być przejawem czy wykwitem
współczesnej kultury. Mimo to współczesna
kultura, jak twierdzą rozmaici jej przenikliwi obserwatorzy, sobie ze śmiertelnością nie
potrafi poradzić. Gdy przyjrzymy się temu
wszystkiemu co z pragnieniem nieśmiertelności się wiąże to lepiej zrozumiemy dlaczego nie jesteśmy w stanie sobie z nią radzić.
Lęk przed śmiercią, oraz jej wypieranie z
kultury nie jest zjawiskiem odosobnionym.
Nie chodzi tylko o to, że postanowiliśmy sobie nie zwracać na nią uwagi i wypychać ją
poza nasza świadomość. To jest efekt splotu
całego mnóstwa czynników, które w bardzo
istotny sposób określają charakter relacji
międzyludzkich oraz stosunek nie tylko do
naszych własnych ale również do cudzych
ciał. Niechęć do konfrontacji ze śmiercią jest
tylko powierzchniowym symptomem tego
co dzieje się w kulturze znacznie głębiej.
Mianowicie życie jest nieustającą konkurencją. W zachodnich społeczeństwach
trwa walka o przetrwanie miedzy młodymi,
którzy się dopiero będą starzeć choć jeszcze tego nie rozumieją, a tymi którzy już
doświadczają niszczącego działania czasu
na sobie w sposób dojmujący. Współczesny
człowiek nie chce umierać bo to nie mieści się w jego wizji świata natomiast kultura nie oswaja go z ta okolicznością. On nie
chce umierać bo boi się nieznanego i nie
jest zainteresowany działaniem, które do tej
pory było jedną z najbardziej fundamentalnych składowych ludzkiego życia. Tu można
przypomnieć słynne średniowieczne powiedzenie jakim jest „memento mori”, które
świadczy o powszechności tematu śmierci
i gotowości na jej nadejście. Obecnie człowiek nie chce ustępować miejsca tym, którzy
przyjdą po nim bo ich obecność, ich młodość
oraz ich ekspansja dobitnie mu uświadamia,
że sam będzie musiał kiedyś odejść. Mimo,
że nie chcemy dopuścić do świadomości

końca, mimo rozwoju kosmetyki, chirurgii
plastycznej i tego całego przemysłu utrzymującego wrażenie młodości to nie jesteśmy
w stanie ukryć przed sobą ani przed innymi
– faktu, że się starzejemy i że za jakiś czas
nas nie będzie a inni będą zamiast nas. Świadomość, że będziemy musieli się z tego świata wynieść jest tak dojmująca i dobitna, że Ci
którzy się starzeją i odchodzą nie mają miejsca w tej kulturze. Dla tych, którzy właśnie
przeżywają upojenie wieczną młodością, widoczne oznaki starzenia oraz śmiertelności
staja się kamieniem obrazy. Dowody na to,
że starość i śmierć są ze współczesnej kultury
wypierane posiadają swoje odzwierciedlenie
w wielu przypadkach dramatycznej sytuacji
osób w podeszłym wieku ale także w języku, który unika określania starości starością i
znajduje inne do tego określenia, zastępując
je enigmatycznymi pojęciami. Przejawia się
to tez często w popkulturowych wizerunkach, w których starość to jest właściwie taka
młodość. Starzy są zadowoleni, sprawni, tryskający zdrowiem i zawsze uśmiechnięci. Na
inne oblicze starości nie robimy miejsca.
Patrząc na obecną kulturę może się okazać, że fantazja o nieśmiertelności albo przynajmniej długowieczności, niezależnie od realnych technicznie jej warunków realizacji (bo
to się może kiedyś faktycznie udać) staje się
przejawem odwiecznego ludzkiego marzenia,
jak i czymś co mówi nam nie tyle o przyszłości ile o teraźniejszym, rozgrywającym się tu
i teraz świecie. Kiedy przyglądamy się temu
wszystkiemu to możemy się zastanowić czy
pragnęlibyśmy wiecznego życia. Jak ono miałoby wyglądać? Przecież cały nasz język, cały
nasz sposób myślenia, cala nasza produkcja
sensu określona jest właśnie przez śmiertelność i skończoność. W końcu nieśmiertelność
mogłaby być równie a nawet bardziej przerażająca od śmierci. Najistotniejsze w tym
wszystkim wydaje się być to jaki mamy stosunek do śmierci, tych którzy umierają, tych
którzy się starzeją oraz ostatecznie jaki mamy
stosunek do samych siebie.
MAJA FAŁAT
ILUSTRACJA: DOMINIKA HOYLE
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Galeria Młociny, czyli
nowoczesność z tradycją
OTWARCIE
GALERII MŁOCINY
Galeria Młociny to potężny kompleks,
który stanie się największym centrum handlowym w Warszawie. Dwupiętrowy budynek o łącznej powierzchni 220 tys. m2 będzie
zawierać sklepy, biura, pierwsze na Bielanach
kino, siłownię, restauracje, kawiarnie oraz
centrum medyczne, a parking podziemny
pomieści nawet 2 000 pojazdów. Inwestorzy
nie zapomnieli także o części rekreacyjnej
obiektu.

LOKALIZACJA

Bielany, czyli według strony Galerii “młoda, dynamicznie rozwijająca się dzielnica, która łączy uroki miejskiego życia z wyjątkowym
klimatem wiślanego brzegu i najpiękniejszych
terenów zielonych w stolicy. Doskonała komunikacja i lokalizacja, nieśpieszny tryb życia,
rodzinny klimat i wszechobecna zieleń sprawiają, że to jedno z najbardziej przyjaznych
miejsc do mieszkania w Warszawie”. Ciężko
się z tym faktem nie zgodzić. Nasza dzielnica w ostatnich kilkunastu latach bardzo się
zmieniła, jednak w dalszym ciągu pozostała
“sobą” - spokojnym, zielonym sercem w warszawskim pędzie. Jest idealnym miejscem dla
każdego - dla starszych, młodych, dla rodzin.
Z dala od miejskiego zgiełku, ale ze świetnym
dojazdem do Centrum. Lokalizacja Galerii
początkowo wydaje się być faktycznie idealna, jak zakładają autorzy – przy Zgrupowania
AK “Kampinos”, blisko stacji Metro Młociny,
tuż obok mostu Północnego. Jednakże obawy
może budzić fakt, że jest to praktycznie jedyny węzeł komunikacyjny tamtej części Bielan. Istnieje duże ryzyko, że Młociny, a także
Wrzeciono będą po prostu przeciążone, a kierowcy skazani na wieczne stanie w korkach.
Właśnie o to martwią się lokalni mieszkańcy.
Domagają się stworzenia zjazdu na Wisłostradę, a jeśli miasto nie wyrazi zgody, będą
się starać o wprowadzenie nakazu skrętu w ul.
Nocznickiego, tak, aby odciążyć małe, spokojne osiedlowe uliczki.

BIELANY A GALERIA
Architekci chcieli zachować bielański klimat. Galeria Młociny to “miejsce nawiązujące
do lokalnej historii, do potańcówek, bielańskich
pikników i karuzel oraz do warszawskiej huty.
Stworzone do spędzania czasu – zintegrowane
z rozrywką, kulturą i przestrzenią do pracy”.
Jednak czy rzeczywiście tak jest, czy są to tylko
zapewnienia inwestorów?
Jedną z ciekawszych części Galerii są “dechy na Bielanach”. Ideą tej strefy jest przeniesienie przedwojennych bielańskich potańcówek do
współczesności. Food trucki, bary z koktajlami,
hamaki, drewniany taras to fantastyczne miejsce dla młodych ludzi. Kolejnym pomysłem jest
taras z widokiem na panoramę miasta. Z myślą
o najmłodszych zaprojektowano wiele atrakcji,
m.in. park trampolin, ściankę wspinaczkową, a
także lodowisko na dachu, które ma funkcjonować w sezonie zimowym.
Ukłonem w stronę naszej dzielnicy jest
także Hala Hutnik - coś na wzór Hali Koszyki,
czyli miejsce w industrialnym stylu, przeznaczone do towarzyskich spotkań. Inną strefą nawiązującą do bielańskiej tradycji jest Karuzela, czyli
miejsce pełne restauracji i barów, które z założenia ma być świetną opcją na spędzenie sobotniego popołudnia w gronie rodzinnym. Można
zabrać dzieci do kina, na kręgielnię czy pograć
ze znajomymi w bilard.
Kompleks gwarantuje też strefę co-workingową, coś czego brakuje Warszawie, a jest znakomitą sprawą dla ludzi, w szczególności młodych, którzy cenią sobie pracę w ciszy i spokoju,
ale jednocześnie nie lubią przesiadywać w domu.
Z tej części Galerii w szczególności ucieszą się
freelancerzy oraz studenci, którzy będą mieli
okazję spotkać się w większym gronie i przygotować na najbliższy egzamin.

SKLEPY

Wśród sklepów, które oficjalnie pojawią się
w galerii są dobrze znane – H&M, Zara, Vistula, Bershka, Forever 21, Wojas, Pepco, Apart,
Flying Tiger Copenhagen, TK Maxx, Sephora, JYSK, Intermarche, Media Markt, Xiaomi,

Multikino, KFC, Pizza Hut, jeden z najnowocześniejszych salonów Empik, znana żoliborzanom restauracja z kuchnią wegańską Tel Aviv,
a także popularna w Warszawie kawiarnia Etno
Cafe. Mimo że oficjalnie tego nie potwierdzono, w Galerii Młociny ma powstać pierwszy w
Polsce Primark. To tylko część z długiej listy,
zawierającej ponad 220 sklepów i 50 restauracji.

NOWOCZESNOŚĆ

W moim odczuciu plany są bardzo obiecujące. Galeria Młociny to nie tylko centrum
handlowe, ale przede wszystkim miejsce, które

chce być bliskie sercom mieszkańców dzielnicy. To centrum kulturowe i rozrywkowe, które pragnie zbliżyć do siebie wszystkich ludzi
z Bielan i nie tylko. To miejsce, które łączy
nowoczesność z tradycją. Miejsce postępowe.
Dokładnie takie jak nasza dzielnica. Takiego
miejsca brakowało na mapie Bielan. Jedynym
ryzkiem wydaje się być komunikacja, dlatego
zrozumiałe są obawy mieszkańców z pobliskich
osiedli. Pozostaje jednak czekać na otwarcie.
Nieoficjalnie mówi się, że jest planowane na
koniec kwietnia tego roku.
OLGA LEWANDOWSKA
ILUSTRACJE: DOMINIKA HOYLE
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ŻOLIBORSKI MURARZ
Spółdzielnie

nek, bud, zamieszkałych przez

Szymachy. Zaczął od samego po-

Irena, i w 1935 r. Władysława

budowniczy, dzięki czemu rodzi-

siada sporą, stale powiększającą

Gdy bohater tej opowieści

gmachy w ramach pracy w Spo-

nobia. Do jej obowiązków należa-

Już w styczniu 1945 r. wraca-

Warszawska

Mieszkaniowa na Żoliborzu po-

bezdomnych.

się bibliografię. Dużo wiemy

miał 14 lat, podczas I wojny świa-

architektach, społecznikach tej

rosyjskie w pośpiechu opuściły

o pomysłodawcach, twórcach,
idei. Niektórzy z nich, w dowód
uznania pokoleń, posiadają tutaj

na Żoliborzu swoje ulice. Znani

są nam przede wszystkim zasłużeni i wybitni mieszkańcy dziel-

nicy. Inni, przeciętni obywatele,
nie budzący takiego zaciekawie-

nia odchodzą na wieczną wartę

równie miarowo i bezgłośnie.
Żoliborzanie ci pozostają nie
znani. Prawie nic o nich nie wiemy.

Może warto wspomnieć od

towej 6 sierpnia 1916 r. wojska

Warszawę ustępując Niemcom.
Zaraz potem czternastoletni An-

toś wyjechał za pracą do Niemiec.
Pojechał będąc dzieckiem, wrócił

w 1920 r. jako mężczyzna z nabytymi tam umiejętnościami w
zakresie sztuki murarskiej i zna-

jomością języka niemieckiego. Jak
bardzo ta ostatnia wiedza miała

okazać się przydatna mógł się

przekonać dopiero podczas okupacji.

Po powrocie na swoją Rudę –

czasu do czasu o niektórych?

Marymont przyjął pracę w firmie

dawniejszego, które jeszcze przed

został zatrudniony najpierw jako

Zacznijmy od pokolenia naj-

wojną wznosiło mury dzielnicy,
od zwykłych murarzy.

Człowiek który od samego

początku murował Żoliborskie
kolonie - Antoni Szymacha. Uro-

dził się 4 VI 1902 r. na Rudzie,

„Polska Spółka Budowlana”, tam

Marymont długo jeszcze pre-

zentował się jako miejsce lepia-

do 1939 r. dojść do statusu samodzielnego murarza. Stawiał domy

we wszystkich Koloniach WSM,
murował też Oficerską szkołę Po-

żarniczą, stawiał „Szklany Dom”
przy ul. Mickiewicza. Pracował

zwyczaj mający na celu zaoszczę-

Kolonia „w sercu Żoliborza wy-

na budowę. To nieznany dzisiaj

dzenie czasu pracy. Odbywało się
to punktualnie zawsze w połu-

dnie. Żywność przynoszona była
w garnuszkach, przykrytych białymi serwetkami.

Podczas okupacji ruch bu-

przy budowach żoliborskich osie-

dowlany, nie licząc prac napraw-

na Bielanach np. murował dom

handel co było zajęciem niedo-

dli willowych, przy budowach
BUND-u,

czyli

żydowskiego

związku zawodowego odpowied-

czych zamarł. Antoni wziął się za
zwolonym przez okupantów.

Antoni związał się z komuni-

nika polskiej partii Socjalistycz-

stami, z powstałą właśnie Polską

aż na Rakowiec, bo i tam w gra-

przypłacił życiem. Przekaz ro-

nej. Bywał przerzucany do pracy
nicach dzisiejszej Ochoty WSM

realizowała swoje inwestycje bu-

Partią Robotniczą czego omal nie
dzinny powiada iż:

W tym czasie był świadkiem

szłej dzielnicy, pod ulice, place,
zakrojona na wielką skalę budo-

wa nowej, wielkiej, żoliborskiej

angażu. Etat tam był zaszczy-

tem. W okresie zimowym praca

murarza była wstrzymana. Kiel-

wiedział. Żandarm wyprowadził
tatę – porozmawiali – i kazał mu
szybko uciekać strzelając w górę”.

We wrześniu 1944 rodzina

została wysiedlona z Warszawy.

W 1923 r. Antoni się oże-

pozwoliła Antoniemu i rodzinie

dzielnicy. Ta śmiała inicjatywa

nił. Na świat przyszły dzieci syn

wymi umiejętnościami Antoniego

r. Janina, w 1926 Halina, w 1930

twórców zderzyła się z zawodo-

zał na tatusia – komunista - po-

nie wieszano na kołku a murarze
przymusowo urlopowali.

Zygmunt i cztery córki. W 1925

dok”. VII całkowicie wypalona,
„straszyła oczodołami pustych
okien w długich murach” a po-

zostałe „potrzaskane pociskami i
bombami lotniczymi, odymione
były pożarami” Na pustych pla-

cach zaś mogiły, te większe dla

dorosłych i te maleńkie dla dzieci.
Już się z wolna zapadające, „ozna-

czone podziurawionym chełmem,
deską z wyblakłym napisem lub
patykami na krzyż złożonymi”.

Na IV kolonię do swojego

i syna. Zastała mieszkanie wy-

następnej wiosny nie dostawał

normy, a kto im nie podołał ten

żelastwo, zwaliska, upiorny wi-

weszli żandarmi. Od drugiego

Sosinkowski i s-ka).

firmach (Sztolcman, Frankowski,

sadzona w powietrze. Poskręcane

mieszkania wróciła p. Waćkow-

stolika podniósł się Polak i wska-

Praca w WSM była zorgani-

szawy. Widok był przerażający. I

„Pewnego wieczoru był z ko-

zowana wzorowo. Obowiązywały

parki i niedługo potem ruszyła

poza granicami Warszawy.

kant w 1927 r. aby w ciągu 12 lat

li wraz z rzeszą innych do War-

murarza i pracował w różnych

latach praktyki uzyskał status

Mikołaja II, z ojca Jana i matki

urodzenia pozostawało wówczas

dowlanym. Zaczynał jako prakty-

na miała co jeść.

ło przynoszenie mężowi obiadów

legami w restauracji na Słodowcu,

jak geodeci wymierzają plan przy-

Emilii z domu Szade. Miejsce

łecznym Przedsiębiorstwie Bu-

(Wlada). Żona miała na imię Ze-

dowlane.

praktykant murarski. Po dwóch

fragmencie dalekiego, biednego
Marymontu, jako poddany cara

czątku stawiać mury pod przyszłe

Znajomość języka niemieckiego

uciec z transportu do Pruszkowa.
Trafili na wieś Gzinkę, pod Łowicz. Tam też dał się poznać jako

ska, przeżywająca stratę męża
szabrowane. Na próżno szukała

w walających się resztach jakiejś
pamiątki po najbliższych, jakiegoś
zdjęcia. Potem przeszukiwała z

pomocą gospodarza domu Paw-

łowskiego stertę śmieci na po-

dwórzu. A za jakiś czas usłyszała
od niego: „Waćkowska choć Tolek
się znalazł”.

- Mąż wrócił?!

- Nie, jego portret dzieci wy-

grzebały na podwórku.
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„Na III koloni zmarł pierwszy

mieszkaniec, niejaki Treszko, dopiero co wrócił z obozu, młody ale
wyczerpany do cna”.

Antoni Szymacha nazajutrz

po powrocie już pracował. Pierw-

Była z tego pierwsza zupa, a

dujcie, budujcie jak najszybciej

zie, ale się rozmyślili i przymusili

bochenka

piwnic, bud, rumowisk…” A tuż

„Perełki”.

dla rodziny dodatkowo po pól
chleba.

Natomiast

na wypłatę obiecano po paczce
UNRA dla każdego.
Kronikarz,

były

robot-

szym budynkiem była odbudowa

nik SPB, przytoczył nazwiska

Zapłatą był chleb upieczony w

wanych w brygady Odbudowy

piekarni przy ul. Słowackiego.
nowym piecu i budynku Zarządu
dróg na Słodowcu.

W pamięci murarzy zapadł

inż. Zaręba – zatroskany, zaanga-

żowany pełen wiary i entuzjazmu.
Nie wiadomo skąd on wytrzasnął

kielnie i młotek. Podobnie jak inż.
Muszalski. Na odwrocie hitlerow-

skich druków pierwsze plany kreślił inż. Hajdo.

Latem 1945 r. murarze byli już

zorganizowani w brygadę. Zespół
Antoniego Szymachy w swoim
składzie miał m. in. Ireneusza Cybulskiego (artysta malarz), Ste-

fana Tyblewskiego (późniejszego

inżyniera), Czesława Górskiego,

pierwszych kobiet zorganizoStolicy na Żoliborzu, nazywając

je siłaczkami: Helena Majew-

uśmiechnięta)… usuwały zwały
rumowisk, czyściły z gruzów ce-

gły nadające się do ponownego
użycia, nierzadko bez rękawic

Teraz chlubił się posiadaną legi-

dowało, kartofle, kasza, oleje.

ły, niewyobrażalne marnotraw-

stwo, partactwo a i wielu lubiło
pić wokół WSM-u. W wyra-

stających jak grzyby po deszczu

budkach pojawił się okupacyjny

krwi oczekującym na mieszkania
popsuła odbudowa „bezbożnego
kościoła – fasadowego teatru”. Nie
ma gdzie mieszkać a każą praco-

wać przy kościele – tak można to
zrozumieć.

Najbardziej przyjemne mo-

jące za kawałek płótna czy rą-

kolejki do miejsca pracy, już nie

przydziałowy chleb (…) pracubanki na niedzielę”.

Dzień pracy zaczynano od

„kadrowiec” Walendziak, „bo kto
brygada Szymachy leciała bie-

giem na VII kolonię ustawiała się
w długą kolejkę przed kuchnią.

Tymczasem na Żoliborz wra-

zagnieżdżali (…) w ledwie przy-

zapamiętano co się w niej znaj-

rozładowane cegły, zastygłe ka-

mierz Wdzięczny napisał, że wiele

masili, że brak służbowego (po-

zwłoki.

o swoich korzeniach, przysyłaWrażenie było tak ogromne iż

potem działacz partyjny – Kazi-

autor wspomnień były robotnik,

rzu pojawiać złe nawyki, ludzie

ludzkie

cało coraz więcej wypędzonych

jąc murarzom kuchnię polową.

Pojawiły się pierwsze niezna-

zabrali i spalili”.

„Kobiety chowające za pazuchę

galaretowate

tymacją członkowską numer 1.
Jak wieść niesie nie zapomniał

wano dzielnicą bezbożników, stąd

menty

miał wtedy zegarek”. Po czym

Żoliborzu działacz spółdzielczy.

Żoliborz przed wojną nazy-

„bimber-czad”.

wybierały płytko pogrzebane

W kraju z nadania Związku

lesław Bierut, dobrze znany na

zapaliły się pierwsze żarówki, od-

aby odbierać to co hitlerowcy im

stry zaprawy, znikające materia-

rzewska, Ewa Kacek (zawsze

sprawach karnych. Murarz i

budowano Dom Kultury.

dobroci”, Marianna Grzego-

cielka) „jak matka pełna uroku

Mimo to jakoś szło do przodu.

będziecie tu mieszkać”. I nabiera-

li słabszych, którzy „rzucali pracę

ludzi, „niektórzy po piwnicach się

kryte dachem mury wdzierali się z

Zaczęły się tutaj na Żolibo-

woleli pić niż pracować, znikły

było stu bezrobotnych na jedno
miejsce. Taka nowa powojenna

przy

oddawaniu

pookupacyjną grypą. Inżynie-

rowie tacy jak Wł. Kowalski, C.
Olechniewicz, Malicki usiłowa-

li z tych ludzi zrobić rzetelnych
obywateli.

Na IX kolonii pijani mura-

rze, chcieli wyrzucić z wysokości

ponaglając ich w duchu – ,,bu-

nego i słabego po pobycie w obo-

członka Rady Zakładowej – drob-

pasująca do nowych czasów i

za właściwą postawę oraz zaangażowanie rząd Rzeczpospolitej przyznał 18 VIII 1951 r

Antoniemu nagrodę pieniężną

z podpisem samego premiera

Józefa Cyrankiewicza. Były to,
po denominacji, ogromne pieniądze – 5000 zł.

Potem został przerzucony na

Bielany przy zabudowie ul. Kasprowicza (gdzie zamieszkał pod
nr. 33) i Alei Zjednoczenia.

6 stycznia 1954 r. został prze-

mieszczenie dla służby). Takie

go gdzie pracował do przejścia na

były realia pierwszych lat na Żoliborzu.

Murarz

Antoni

biorstwa Budownictwa Miejskieemeryturę w 1959 r.

W 1958 r. wybrano go na

Szymocha

funkcję radnego w dużej wówczas,

budowy gmachu Ministerstwa

dzielnicy Żoliborz. Na kolejna

Przemysłu i Handlu i zaraz po

nazywano „poganami” a sytuację

działacz to była idealna postać

niesiony służbowo do Przedsię-

nia. Tych nowych przybyszów,

nie nawykłych do starych zasad,

w Sądzie Okręgowym przy

mieszkań. Jedni płakali inni gry-

został w 1948 r. skierowany do

dziećmi bezdomni desperaci (…).
I ci z nadzieją patrzyli na murarzy

były

demokracja i awans społeczny
niosła nieznane dotąd zagroże-

społecznie.

W 1950 r. Został ławnikiem

Działało już coniedzielne kino,

– ,,wariaci po co tyracie, i tak nie

się

do wypicia „na zgodę” ćwiartki

brownicy, podpici wołali do nas

ne przed wojną problemy: „źle

gongu w szynę. Robił to jakby

radzieckiego zaczął rządzić Bo-

obok przeciągali z tobołami sza-

ska, Janina Czarnecka (nauczy-

Stanisława Leszczyńskiego, Witolda Ziętka i G. Pileckiego.

powyciągajcie nas z cuchnących

Udzielał

tym wysunięty na półroczny kurs
murarski, ukończony w marcu

obejmującej też gminę Bielany,
trzyletnią kadencję został wybrany w 1961 r.

Pamięć po ojcu przechowywa-

1949 r. Uzyskał wówczas 2 IX

ła najmłodsza córka – Władysła-

awansował na zastępcę kierowni-

archiwum Antoniego Szymachy

1949 r. Dyplom Mistrzowski i
ka budowy z przydziałem roboty
na Muranowie i Młynowie gdzie

m. in. budował kino Muranów.

wa, a gdy jej zabrakło prywatne
trafiło na śmietnik.

Tekst stanowi fragment przygo-

Niedługo po tym został samo-

towywanej książki wspomnienio-

1 „Młynów”.

skiego.

dzielnym kierownikiem Robót Nr

wej autorstwa Krzysztofa Jastrzęb-
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„Szarości”
powojennego podziemia
Instrumentalizacja mitu Żołnierzy Wyklętych w połączeniu z
wysoką temperaturą politycznego
sporu sprawiają, że także w ocenach
powojennego podziemia coraz częściej dajemy się zwieść fałszywym
dychotomiom. Odpowiedzią na
retorykę znajdującego się od lat
w ofensywie nurtu jednoznacznie
afirmatywnego staje się przechodzenie w drugą skrajność. Jak szkodliwe i nieadekwatne do złożonej
rzeczywistości są to postawy znakomicie pokazują dwie głośne akcje
z lata 1945 roku. Za jedną i drugą,
odpowiednio – pacyfikacją wsi
oraz rozbiciem ubeckiego więzienia, stał „znany w okolicy »Szary«”.
Czerwiec roku 1945. Polskę od
tygodni przemierzają niekończące
się kolumny tych, którym się udało –
wracających. Uruchamiane są zakłady, szkoły i instytucje. Miesiąc temu
„Tysiącletnia – teraz podkreśla się to
ze szczególną satysfakcją – Rzesza”
definitywnie legła w gruzach. Ostatnio radio podało, że w amerykańskiej
strefie okupacyjnej schwytany został gauleiter Greiser – krwawy namiestnik Kraju Warty, „ucieleśnienie
teutońskiej buty”. Ale to tylko część
rzeczywistości.
Wbrew manifestacyjnym zapewnieniom komunistycznych władz
nie każdy może powrócić do normalnego życia. Powszechna staje się
wiedza o prześladowaniach wielu
spośród tych, którzy po latach walki
z Niemcami zdecydowali się wyjść z
podziemia – o aresztowaniach i niewyjaśnionych zniknięciach ludzi niepodległościowej konspiracji, o kolej-

nych transportach zmierzających na
Wschód, o podstępnym uwięzieniu
przywódców Polski Podziemnej. Pod
koniec maja zmobilizowany doraźnie
oddział poakowski ppor. Edwarda
Wasilewskiego „Wichury” rozbił
okryty złą sławą obóz NKWD w
Rembertowie. Ale podobnych miejsc
są dziesiątki. „Dla nas wojna jeszcze
nie skończona…” – konstatuje gorzko konspiracyjna „Myśl Niezależna”.
Tragizm położenia zagrożonych
łagodzi przekonanie o tymczasowości nowego porządku. Sytuacja polityczna wciąż jest niejasna, co rusz
pojawiają się przesłanki interpretowane jako zapowiedź nadchodzącego kresu „lubelskiej rzeczywistości”.
Niektórzy wiążą ją z Mikołajczykiem
i „ugodowcami”, inni czekają na kolejną wojnę – tę samą, którą straszy
zmęczone społeczeństwo rządowa
propaganda.
To właśnie przekonanie, obok
wynikającego z prześladowań lęku
przed podzieleniem losu licznych
poprzedników, wielu nakazuje trwać
w lesie. Dlatego dość ograniczone
pozostają skutki apeli, takich jak ten
z 17 maja, w którym przedstawiciele
„parlamentu” Polski Podziemnej –
Rady Jedności Narodowej oraz Delegat Rządu na Kraj, Stefan Korboński, wspólnie wzywali: „Nie dajcie się
sprowokować do zbrojnej walki. Nie
może ona obecnie przynieść żadnej
korzyści celom, do których zmierzamy […]. Wzywamy młodzież, która
przed masowymi prześladowaniami
i aresztami schroniła się do lasu, by
starała się wrócić do normalnego życia i produktywnej pracy tam, gdzie

może. Pobyt Wasz w lesie stał się już
pretekstem do głośnych pacyfikacji.
Czeka was zguba, a Waszym głównym przeznaczeniem jest żyć i pracować dla Ojczyzny, a nie ginąć bez
żadnej dla niej korzyści”.
Dalekie od oczekiwań są również
skutki analogicznych nawoływań
dowództwa poakowskiej Delegatury
Sił Zbrojnych (DSZ). „Powszechna
wola oporu przeciw sowiecko-lubelskiej rzeczywistości przeradza się
wśród byłej AK i związanych z nią
kół w opór przeciw rozwiązaniu szeregów. Ma to charakter żywiołowo-społeczny, zwłaszcza na wsi lubelskiej i białostockiej, i przeradza się w
szeroką samoobronę, którą bierzemy
pod wpływy i kierunek” – depeszuje
do Londynu Delegat Sił Zbrojnych,
płk Jan Rzepecki „Prezes”.
W takich okolicznościach, w połowie miesiąca, na podziemie spada
propagandowy cios. Pierwsze strony
wydawanej w ogromnych nakładach
kontrolowanej przez komunistów
prasy zalewa dotąd nikomu nic nie
mówiąca nazwa – Wierzchowiny.
Organom centralnym wtórują liczne wydawnictwa lokalne. Potępiani
są nie tylko „oenerowscy zbrodniarze z NSZ”, niektóre tytuły „biją”
szerzej. Wzywają do porzucenia
złudzeń wobec „wszystkich reakcyjnych morderców”, zapowiadają
konieczność „wytępienia w zarodku faszystowskich band”. „Dość już
krwi!” – woła nagłówkiem na swojej
pierwszej stronie „Rzeczpospolita”,
której redakcja demonstracyjnie
wyrzuca ogół „polskich faszystów”
poza nawias narodu.

Potępiające doniesienia świadomie pomijają ukraińską narodowość ofiar mordu dokonanego w
niewielkiej miejscowości powiatu
krasnostawskiego. Ograniczają się
do sugestii, że zginęli enigmatyczni
„polscy demokraci”, „uczciwi zwolennicy nowej Polski”. Świeżo po
zbrodni wołyńskiej takie postawienie sprawy daje lepsze perspektywy
optymalnego wyzyskania sytuacji.
Nie to jest jednak najważniejsze.
Kluczowy jest fakt, że „Wierzchowiny”, abstrahując od perfidnego tonu
wspomnianej prasy, nie są tylko kolejnym wymysłem komunistycznej
propagandy.
Barwy ciemne: Wierzchowiny
6 czerwca 1945 r., przed południem, w niewielkiej miejscowości
pojawił się ponad 200-osobowy, solidnie wyekwipowany i uzbrojony
oddział pozorujący jedną z wielu
wracających w tym czasie z frontu
jednostek ludowego Wojska Polskiego. Wkraczającą do wsi kolumnę
przyjęto dobrze. Znani w okolicy z
pozytywnego stosunku do nowej
rzeczywistości mieszkańcy byli przekonani, że witają „swoich”.
W rzeczywistości mieli do czynienia ze zgrupowaniem Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ), dowodzonym przez kpt. Mieczysława
Pazderskiego „Szarego”. Podległe
mu oddziały rozpoczynały właśnie
swoistą demonstrację siły, która obliczona miała być z jednej strony
na wzmocnienie konfrontacyjnych
nastrojów polskiej ludności, z drugiej – na swoistą „reklamę NSZ” w

trwającej od dłuższego czasu rywalizacji o wpływy ze strukturami
poakowskiej Delegatury. Nie bez
znaczenia pozostawał wreszcie zamiar storpedowania polsko-ukraińskich pertraktacji, podjętych przez jej
lokalnych dowódców. W przeciwieństwie do „konkurencji”, narodowcy nie byli bowiem zainteresowani
wygaszaniem tragicznego sporu. Jak
wskazuje historyk IPN, dr Mariusz
Zajączkowski, w okresie trzech poprzedzających krytyczną akcję miesięcy z rąk oddziałów składających
się na zgrupowanie „Szarego” śmierć
poniosło co najmniej 80 osób narodowości ukraińskiej. Wśród nich
Bazyli Martysz – niegdysiejszy naczelny kapelan prawosławny Wojska
Polskiego.
Co ciekawe, akcja w Wierzchowinach pierwotnie miała zostać
uzgodniona z komórkami poakowskiej DSZ. Na ponad dwa tygodnie
przed feralnym dniem – jak relacjonował jeden z oficerów Delegatury
– podczas wspólnej odprawy lokalni
dowódcy obu organizacji sporządzili
listę kilkunastu mieszkańców – głównie, choć nie tylko, Ukraińców – problematycznej miejscowości, stwarzających swym zaangażowaniem po
stronie komunistów szczególne zagrożenie dla podziemia. Pierwotnie
to oni mieli zostać zlikwidowani.
W międzyczasie jednak okoliczności uległy diametralnej zmianie –
między lubelską DSZ a lokalnymi
strukturami Ukraińskiej Powstańczej
Armii (UPA) zawarty został rozejm,
którego priorytetowym celem miało
być zakończenie wzajemnych wy-
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stąpień przeciwko ludności cywilnej. Narodowcy, zajmujący wobec
„problemu ukraińskiego” stanowisko
nieprzejednane, nie zamierzali go
respektować. Co więcej, pod koniec
maja zwołali jeszcze jedną odprawę,
podczas której powzięte wspólnie
z przedstawicielami DSZ ustalenia
dotyczące Wierzchowin najprawdopodobniej poddane zostały rewizji.
To, co nastąpiło 6 czerwca 1945 r.
przez lata budziło liczne kontrowersje i spektakularne domysły. W wyniku przeprowadzonej przez zgrupowanie „Szarego” pacyfikacji śmierć
poniosło ponad 190 mieszkańców (w
tym kobiety i dzieci) – zdecydowana większość obecnych we wsi prawosławnych oraz Świadków Jehowy. Niektórzy badacze przekonują,
że oddział NSZ zlikwidował tylko
część mieszkańców, głównie tych
gorliwie wspierających komunistyczne władze, zaś odpowiedzialnością za
pozostałe z górą sto ofiar obciążają
niezidentyfikowaną grupę prowokacyjną, mającą wkroczyć do Wierzchowin tuż po opuszczeniu ich przez
zgrupowanie „Szarego”. Dokonana
zbrodnia miałaby być cyniczną grą
obliczoną na kompromitację NSZ.
Alternatywne wersje, niekiedy
kwestionujące
odpowiedzialność
narodowców, innym razem – rzeczywistą skalę mordu (podnoszony
jest tu problem braku ekshumacji),
co jakiś czas powracają. Już jednak
w czerwcu 1945 r. rolę zgrupowania
potwierdzała otwarcie prasa podziemia narodowego. „Do Wierzchowin
nie tylko się przyznajemy, ale zapowiadamy niejedno Psie Pole hajdamacczyzny. To jest odpowiedź na
zabużańskie mordy dokonywane na
bezbronnej Polskiej [oryg.] ludności”
– obwieścili redaktorzy „Szczerbca”, pisma lubelskich struktur NSZ,
wieszcząc dalsze wystąpienia przeciw
„hajdamacczyznie” i „żydokomunie”.
Sprawstwo narodowców – czego badacze dotąd nie dostrzegali – jeszcze
szybciej przyznał centralny organ
Stronnictwa Narodowego (SN),
„Walka”. „Wierzchowiny [wezwania do wyniesienia się za Bug] nie
usłuchały, na odwrót – zaopatrzone
w broń przez NKWD zaczęły się
odgrażać. Wówczas to oddział NSZ,
kładąc kres ich wrogiej robocie i zarazem ucinając u podstaw kłamliwe
wieści o »konszachtach« obozu narodowego z ukraińcami [oryg.], mieszkańców wsi Wierzchowiny zlikwidował” – stwierdzano. Przywołując przy
tym „sceny najdzikszych bestialstw”,
jakim poddawana była ludność polska na Wołyniu, pismo dodawało:
„Podkreślamy, że w Wierzchowinach
tego nie było”. Co ciekawe, gdy narodowcy wyraźnie przyznawali się do
odpowiedzialności, inne nurty konspiracji zaprzeczały winie podziemia.
Tragedię przedstawiały jako prowokację komunistyczną bądź wyczyn
„dzikiej bandy”.

Wracając jednak do deklaracji „Szczerbca”, kolejnych „Psich
Pól” miało nie być. Gdy na łamach
pisma ukazała się niniejsza zapowiedź, zgrupowanie „Szarego” już
nie istniało. Uchodząc przed pościgiem, w nocy z 7 na 8 czerwca
dotarło ono z licznymi taborami –
charakterystyczne, że zdobycze ze
spacyfikowanej wsi transportowało
kilkadziesiąt wozów! – do oddalonej od Wierzchowin zaledwie o 20
km wioski Huta. Tam zarządzono
postój, podczas którego zorganizowano swoisty festyn. Mimo nalegań
mieszkańców oraz ostrzeżeń o nadciągającej obławie napływających
od lokalnych komórek poakowskich, pobyt we wsi przedłużał się.
10 czerwca rano nastąpiło uderzenie. Zgrupowanie NSZ, kompletnie
nieprzygotowane do podjęcia walki
z grupą pościgową NKWD-UB,
zostało rozbite. Sam dowódca zginął, próbując organizować spóźniony odwrót. Spalona została też
znaczna część zabudowań.
Kończąc wątek wierzchowińskiej
tragedii należy dodać, że zdaniem
historyków nie bez znaczenia dla
przebiegu wydarzeń, poza względami polityczno-narodowościowymi,
mogły pozostawać motywy osobiste.
Prawdopodobnie około trzecią część
zgrupowania „Szarego” stanowili byli
żołnierze dawnej 27. Wołyńskiej
Dywizji AK, często pozbawieni bliskich w wyniku antypolskich akcji
UPA. Niewykluczone, że także sam
„Szary”, we wrześniu 1939 r. kwaterujący w tych okolicach jako oficer
rezerwy Wojska Polskiego, doświadczył wrogości ze strony okolicznej
ludności ukraińskiej.
Rozgrywana przez komunistów
propagandowo jeszcze długi czas
„sprawa Wierzchowin” poważnie
naruszyła etos niepodległościowego
podziemia. O krzywdzie, jaką przyniosła nie tylko narodowcom najlepiej świadczy fakt, że jeszcze rok
po tragedii w oficjalnej instrukcji
referendalnej [mowa o referendum z
30 czerwca 1946 r. – red.] największej organizacji antykomunistycznej – Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, zastrzegano: „To nie my
dokonujemy mordów politycznych,
samosądów i prowokacyjnych napadów rabunkowych, nie my przeprowadzamy »pacyfikacje«. Nasz dorobek to Kutschera, Hahn, Celestynów
i Długa [chodzi o głośne akcje AK;
Hahn znalazł się tu zapewne przez
pomyłkę, ponadto mowa o likwidacji generała SS Franza Kutschery,
odbiciu więźniów z transportu do
KL Auschwitz oraz legendarnej akcji pod Arsenałem – red.] – ale nie
Wierzchowiny, nie Puławy i Grójec”.
Znacznie mniej gorliwie oficjalna prasa donosiła o przeprowadzonej
kilka tygodni później akcji innego
„Szarego” – kpt. Antoniego Hedy

działającego w ramach poakowskiej
DSZ.
Barwy jasne: Kielce
W nocy z 4 na 5 sierpnia 1945
r. zmobilizowany doraźnie blisko
200-osobowy oddział poakowski
pod wodzą „Szarego”, przez nikogo
nie niepokojony wjechał zarekwirowanymi uprzednio samochodami do
samego centrum Kielc. W pierwszej
kolejności żołnierze zabezpieczyli
kluczowe kierunki, z których spodziewano się ewentualnych problemów. Następnie, około północy,
grupa uderzeniowa z samym Hedą
w składzie przystąpiła do ataku na
osławione więzienie Wojewódzkiego
Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego
(WUBP).
Co ciekawe, w obliczu wkroczenia Sowietów, Heda, jeden z bardziej
– obok „Ponurego”, „Nurta” czy „Huragana” – znanych dowódców partyzanckich AK operujących na tych terenach, nie zdecydował się na powrót
do lasu. Po pierwszych kontaktach
z nowymi władzami – akowiec stawił się nawet na rozmowę z szefem
radomskiego UB; krótko po niej został aresztowany, ale też dość szybko
zwolniony przez NKWD – zapobiegawczo opuścił rodzinne strony i
zamieszkał pod Łodzią. Pozostając w
kontakcie ze swoimi byłymi żołnierzami, z których część nadal trwała
w podziemiu, czekał na dalszy rozwój wypadków.
Sytuacja uległa zmianie późną
wiosną, gdy napłynęły wieści o fali
aresztowań akowców, jaka przeszła
przez Kielecczyznę. W rękach UB
znaleźli się m. in. czołowi oficerowie świętokrzyskich struktur AK,
a zarazem zwierzchnicy „Szarego”
z okresu akcji „Burza” – dowodzący
2. Dywizją Piechoty AK płk Antoni
Żółkiewski „Lin” oraz jej szef sztabu, mjr Michał Mandziara „Siwy”.
Na determinację partyzanta istotnie
wpływać musiał także fakt, że kilka
tygodni wcześniej kielecka bezpieka
aresztowała jego braci. Według składanych po latach zeznań – o zamordowaniu dwóch z nich dowie się na
godziny przed akcją.
Atak na znajdujący się w sercu
wojewódzkiego miasta obiekt nie był
dla „Szarego” debiutem. Rok wcześniej, w czerwcu 1944 r., wraz ze
swoim oddziałem rozbił – uwalniając
blisko 60 osób – niemieckie więzienie w Końskich. Wówczas poległo
czterech jego żołnierzy. Tym razem,
mimo przedłużania się „roboty” –
atakujący nie zdobyli ukrytych przez
załogę kluczy, kolejne drzwi trzeba
więc było wysadzać bądź wyważać!
– zginął tylko jeden z nich. Drugi,
ranny, dostał się w ręce komunistów.
Wolność w wyniku brawurowej, zupełnie niespodziewanej akcji, odzyskało blisko 350 osób.

Nazajutrz, gdy stolicę wizytowali marszałkowie ZSRR Żukow
i Rokossowski, z kieleckiego „Bezpieczeństwa” do Warszawy spłynął
raport. Kielce donosiły: „Pierwsza
część reakcjonistów [sic!] wdarła
się przez bramę rozbitą dynamitem
i wysadzała drzwi, naprzód na oddziale trzecim, a później na oddziałach drugim, pierwszym, czwartym,
piątym (oddział kobiecy). Następnie
wysadzając dynamitem kraty, na oddziałach dobijali się do cel, zaś drzwi
w celach wysadzali dynamitem i łupkami drzewa. […] Razem cel było
56, w czym pozostały 4 cele, z reszty
cel zostali więźniowie rozpuszczeni i
zabrali ich ze sobą reakcjoniści. Walka pomiędzy reakcjonistami a obsługą więzienia trwała 1 godzinę 30 minut. Po uchwyceniu jednego bandyty,
który brał udział w napadzie, w toku
śledztwa zeznał, że banda była pod
dowództwem »Szarego«”.
Wśród uwolnionych przez „reakcjonistów” Hedy, obok wspomnianych już oficerów kieleckiego podziemia – w trakcie odwrotu zmarł
poważnie chory na serce, wyczerpany
warunkami więziennymi płk „Lin” –
znaleźli się także m. in. ppor cichociemny Ludwik Wiechuła „Jeleń”
oraz były hubalczyk, głośny dowódca
partyzancki NSZ a następnie AK –
kpt Józef Wyrwa „Stary”. Po udanej
ewakuacji w okoliczne lasy zorganizowany naprędce oddział został
rozwiązany. Część uczestników brawurowej akcji powróciła do domów,
ci którzy na koncentrację przybyli
jako „leśni”, ruszyli w swoje rejony.
Sam Heda, poważnie ranny w kolano, miał przed sobą kilka tygodni
„melinowania” w okolicznych miejscowościach.
Miesiąc później wyczyn „Szarego” – tym razem w Radomiu, we
współpracy z lokalnym oddziałem
Narodowego Związku Zbrojnego
– powtórzy inny uczestnik kieleckiego wypadu, por. Stefan Bembiński „Harnaś”. Charakterystyczne, że
przed radomską akcją zwierzchnik
„Harnasia” w strukturach DSZ, ppłk
Zygmunt Żywocki „Wujek”, wyda
oficerowi polecenie: „Oszczędzać w
walce życie, nie tylko własnych żołnierzy, ale także przeciwnika. […]
Zadaniem jest zdobyć więzienie i
uwolnić więźniów”.
Tych akcji – a w latach 19451946 było ich znacznie więcej – na
pierwszych stronach partyjnych gazet nie eksponowano. Czasem donosiło o nich podziemie. W radomskiej „Walce o Wolność”, pisemku
poakowskiej Delegatury, dwa tygodnie po sukcesie „Szarego” zamieszczono – być może fikcyjną, być może
tylko inspirowaną; niewątpliwie jednak przejmującą i oddającą nastroje
więźniów – relację jednej z uwolnionych kobiet. „Najgorsze były wieczory. Myśli spać nie dają. Tęsknota

chwyta za serce. Te przeklęte kraty.
Aż 4-go o godz. 3 huk »gamonów«
[typ granatu – red], grzechot salw i
okrzyk: »Niech żyje Polska«. Szybko mówimy »pod Twoją obronę« za
tych co idą i ubieramy się jak która
może. Potem – tupot ich kroków i
huk wysadzanych drzwi zwiastujący
Wolność – w sekundzie cele są puste. A my nareszcie wolni. Wszystkim, którzy się do tego przyczynili,
za ofiarność, poświęcenie i odwagę
Cześć. »Nowada«”.
Sam „Szary” w podziemiu pozostać miał jeszcze kilka miesięcy. Jesienią 1945 r. ostro wystąpił przeciw
głośnej akcji płk. Jana Mazurkiewicza „Radosława”, który po aresztowaniu i uzyskaniu od władz odpowiednich gwarancji dla ujawniających się
akowców, zgodził się stanąć na czele
specjalnej Komisji Likwidacyjnej,
mającej „rozwiązać problem AK”.
W pierwszych tygodniach nowego
roku, czując się „spalonym” i chyba
nie widząc perspektyw dalszej konspiracji, wyjechał na Wybrzeże, by
ostatecznie, wraz z żoną i malutką
córką, trafić na Mazury – docelowy punkt wielu szukających miejsca
w nowej rzeczywistości „żołnierzy
przegranej sprawy”. W 1948 r. wpadł
w ręce bezpieki. Został skazany na
karę śmierci, wyroku jednak nie wykonano. Istotną rolę odegrać miała
tu interwencja byłych oficerów Armii Ludowej, którzy zwrócili uwagę na osiągnięcia „Szarego” w walce
z Niemcami. Wyszedł, jak tysiące
akowców, na fali odwilży w 1956 r.
***
Rozsądna i uczciwa opowieść
o antykomunistycznym podziemiu
musi uwzględniać oba przywołane tu
epizody „pierwszego lata pokoju”. W
przeciwnym razie otrzymać możemy
obraz nawet bardzo efektowny, ale w
gruncie rzeczy mniej ciekawy – na
dłuższą metę szkodliwy i nie dający możliwości pełnego zrozumienia
tragicznego czasu, o którym tyle dziś
mówimy.
BARTEK WÓJCIK
ILUSTRACJA: DOMINIKA HOYLE

Autor korzystał z artykułów:
M. Zajączkowski, Spór o Wierzchowiny, „Pamięć i Sprawiedliwość”
2006, nr 1 (9); R. Wnuk, Wierzchowiny i Huta, „Polska 1944/451989. Studia i materiały” 1999, t.
4;. Ponadto ze stosownych rozdziałów prac: M. Bechta, W. Muszyński,
Przeciwko Pax Sovietica. NZW i
struktury polityczne ruchu narodowego wobec reżimu komunistycznego 1944-1956, Warszawa 2017; R.
Śmietanka-Kruszelnicki, Podziemie
poakowskie na Kielecczyźnie, Kraków 2003 oraz M. Zajączkowski,
Pod znakiem Króla Daniela: OUN-B i UPA na Lubelszczyźnie 19441950, Lublin-Warszawa 2016.
Wreszcie – z prasy podziemia antykomunistycznego.
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Wspomnienie o
Domicelli Bożekowskiej
Dnia 6

marca

2019 r.

zmarła

Domicella Bożekowska - wybitna

rzeźbiarka, animalistka, rysowniczka, artysta plastyk, archi-

tektka zieleni, współzałożyciel

Fundacji Dziecko i Sztuka - miała
92 lata.

Warto przybliżyć bliżej jej syl-

wetkę z racji jej wielu znakomitych
osiągnięć o których wie tylko określona grupa ludzi. Domicella Bożekowska była uznawana za jedną z

najwybitniejszych animalistek w Europie. Po ukończeniu wojny studio-

wała rzeźbę w Krakowie, następnie
na ASP w Warszawie. Po uzyskaniu

dyplomu podejmuje studia na Weterynarii, które przerwała po dwóch
latach nauki. W latach 1965-1970

robi liczne rzeźby, mozaiki, rysunki,
a także fotografuje i filmuje. Jest autorką niesamowitej mozaiki na ele-

wacji Spółdzielni „Saturn” przy ul.

Rezedowej w Marysinie Wawerskim.
Domicella Bożekowska była samo-

ukiem, studiowała botanikę i ekologię

stawa została przemilczana, gdyż w

jest przeciwieństwem coraz gorszego

jednym z zespołów mieszkaniowych

temat tabu. W latach 1973-75 wyjeż-

kaniowych w systemie developer-

Bielany II autorstwa Marii i Macieja

ówcześnie panującym systemie był to
dża do Francji i Anglii na krótkie po-

dróże studyjne. W 1975 r. rozpoczyna

pracę jako architekt zieleni w biurze
architektonicznym. Realizuje projekt
zieleni Osiedla „Szwoleżerów” au-

torstwa prof. Haliny Skibniewskiej.

Projekt uzyskał wiele nagród, m. in.
Mister Warszawy i nagroda „Sześcianu”. Wśród najwybitniejszych jej
rzeźb były rzeźby wilków, którymi

najbardziej się pasjonowała. W 1978

r. organizuje wystawę pn. „Wróg Publiczny Nr 1” w obronie ostatnich
polskich wilków, którym zagrażało

wtedy kompletne wytępienie. Wy-

stawa miała ogromne znaczenie, gdyż

udało się ocalić wilki z racji zniesienia
premii za odstrzał wilków i wprowa-

dzenia sezonu ochronnego. Głównym

celem było objęcie wilków ochroną,
niemniej osiągnięto wtedy dość satysfakcjonujący kompromis.

W 1979 r. ukazuje się dokona-

co było jej potem niezbędne do pra-

ła publikacja pt. „Tereny otwarte w

krajobrazu i prowadzi własne studia

której była współautorem razem ze

cy w dziedzinie architektury zieleni i
w zakresie etologii. W 1972 r. znaczącym wydarzeniem w jej biografii była
wystawa „Szanuj Zieleń”. Ze względu

na nowatorską formę i zaangażowanie w sprawie ochrony przyrody wy-

miejskim środowisku mieszkalnym”,
swoim mężem - Andrzejem Goryńskim oraz z prof. Haliną Skibniew-

ską. W trzy osobowym gremium
piszą interesujący poradnik, będący

bardzo aktualny również dzisiaj, gdyż

projektowania nowych osiedli mieszskim. „Tereny otwarte” to poradnik, w

którym pokazane jest jak powinno się
projektować małą architekturę osiedlową, infrastrukturę, co powinno być

wyeksponowane, a co niekoniecznie.
Dużą uwagę przyciągają ciekawe

rozwiązania przestrzenne, zwłaszcza

przy projektowaniu placów zabaw dla
dzieci. W książce można zauważyć
dobre rozwiązania zagraniczne z epo-

ki, do których coraz cześciej sięgają
architekci młodego pokolenia poszukując alternatywy dla powszchnie
stosowanych typowych plastikowych

placów zabaw. Na zachodzie tego
typu rozwiązania nazywa się Playspa-

ce. W wolnym tłumaczeniu dopiero
w 2016 r. Grzegorz Gądek przetłumaczył na „grajobraz”, czyli połącze-

nie słów gra i krajobraz. Założenie to
polegało na stosowaniu sztuki użytkowej, która może mieć różne zastosowanie jednocześnie. Często były to

po prostu betonoplastyczne rzeźby o
organicznych formach. W USA takie
rzeźby projektował m. in. Jim Mil-

ler-Mellberg. W Polsce, szczególnie

nizowała wiele wystaw nawiązując

Kazimierza Piechotków. Stosowano

artystycznym. Domicella Bożekow-

również różnego rodzaju indywidualnie projektowane zjeżdżalnie, drabinki, murki oporowe, urozmaicone

ukształtowanie powierzchni. Cieka-

Dziecko i Sztuka.

Od 1966 r. do końca życia jest

zobaczyć w Osiedlu WSM Zatrasie

budynku, który w 1966 r. otrzymał

autorstwa prof. Jacka Nowickiego z

zespołem, gdzie nota bene Domicella
Bożekowska mieszkała. Ówcześnie
projektowane były różnego rodzaju
murki, m. in. murki ażurowe, z ław-

kami, tablicami. Można zobaczyć
takie rozwiązania w Osiedlu „Boni-

fraterska”, którego współautorem był
arch. inż. Wacław Materski - znany

skądinąd z pracowni prof. Nowickiego, a także we wspomnianym

wcześniej Osiedlu „Szwoleżerów”,
gdzie Domicella wraz z Andrzejem
Goryńskim projektowała w pracowni

trasie. Mieszkała wraz z mężem w

tytuł „Wicemistera Warszawy”. W
budynku mieściły się trzy pracow-

nie z mieszkaniami i ogrodami dla
twórców, wśród nich ich. Od początku ogród Domicelli znacząco się
wyróżniał z racji wielu jej licznych

rzeźb, elementów małej architektu-

ry i bogatą szatą zieleni. W 2000 r.
jej ogród został wyróżniony w ma-

gazynie „Ogrody, ogródki, zieleńce”
wydawane przez wydawnictwo „Prószyński i S-ka”.

Artystka tworzyła do koń-

prof. Skibniewskiej. Poza słynnymi

ca życia. Zmarła wyjątkowa, za-

zobaczyć mały labirynt dla dzieci.

twórczej biografii. Domicella Bo-

barokowymi rzeźbami można tam

W latach 1979-81 odbywa po-

kaniowych z lat 50-tych, 60-tych i

cuje początkowo w Zwingenbergu, a

jest słynna „Muszla Bielańska” w

ska była współzałożycielem Fundacji

mieszkanką Osiedla WSM Za-

wolnostojących i oporowych można

dróże studyjne do Indii i do Nepalu.

70-tych XX w. Dobrym przykładem

kontakty z polskim środowiskiem

we rozwiązania murków betonowych

w Warszawie możemy znaleźć wiele

takich realizacji w osiedlach miesz-

W późniejszych latach orga-

przy ul. Skalmierskiej w Osiedlu

W 1982 r. emigruje do Niemiec i pra-

następnie w Darmsztacie. W 1986 r.
jedzie w podróż studyjną do Chin.

służona osoba, o niesamowitej i
żekowska ur. 06.05.1927 r. - zm.
06.03.2019 r. w wieku 92 lat. Została pochowana w grobie rodzin-

nym na Cmentarzu Wojskowym

na Powązkach w kwaterze: B, rząd:
6, miejsce: 196.

WIKTOR ZAJĄC
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PRAWDZIWE VULPENDINGEN
Po przeczytaniu pierwszych
stron staje się jasne, że nawet
tytuł tej powieści jest zagadką,
pytaniem postawionym przed
czytelnikiem. Już w pierwszych
scenach pojawia się kobieta.
Wydawałoby się, że jest to tytułowa Lissy, ale tak nie jest. Kim
jest Lissy? Dlaczego jest tak
ważna, że Luca D’Andrea uczynił z niej okładkową bohaterkę?
Lissy to druga powieść autora, która ukazała się w Polsce nakładem wydawnictwa WAB. Ci,
którzy czytali „Istotę Zła” najprawdopodobniej nie wahali się,
żeby sięgnąć po kolejny thriller
Luci D’Andrea. Poprzednia powieść trzymała w napięciu do samego końca i zaczynała się równie niewinnie, jak jego najnowsze
dzieło. O ile „Istota Zła” wprowadzała nas w świat włoskich miasteczek i ich głęboko skrywanych
tajemnic, o tyle „Lissy” pozwala
nam posmakować kultury pogranicza austriacko-włoskiego. Ktoś
mógłby zapytać – jaki to smak?
Pewnie każdy jest w stanie wyodrębnić swój, unikalny, ale dominujący jest słodko-gorzki posmak
historii.
Przeszłość odgrywa bardzo
ważną rolę w twórczości Luci
D’Andrea. Autor kreśląc bohaterów zawsze umieszcza ich w
pewnym kontekście historycz-

nym. Postacie są ucieleśnieniem
kultury danego regionu i przeszłości zarówno w wymiarze jednostkowym, jak i zbiorowym. Dla
polskiego czytelnika zanurzenie
się w historii regionu, który był
terenem przechodnim pomiędzy
Włochami, a Austrią może być
dodatkowo interesujące, ponieważ myśląc o Drugiej Wojnie
Światowej, często skupiamy się
tylko na tragicznych losach Polski. Tymczasem wojna odcisnęła
piętno na całej Europie. Autor
doskonale dobrał miejsce akcji
do swojej fabuły. Jego bohaterowie są unurzani w bolesnej,
czasem wręcz traumatycznej historii. Czytając „Lissy” można w
pewnym momencie nabrać podejrzeń, czy człowiek dysponuje
wolną wolą, czy jest tylko sumą
doświadczeń, swoich i przodków.
Bardzo ważną, jeżeli nie najważniejszą rolę w książce odgrywa kultura. O ile w „Istocie
Zła” były pewne odniesienia do
kultury włoskiej, o tyle „Lissy”
jest oparta na tradycjach i wierzeniach regionu, w którym to
rozgrywa się historia. Podczas
lektury można wniknąć w życie
Bau’rów, Voterów i Krautermandli. Mimo, że akcja dzieje się
stosunkowo niedaleko Polski, to
opisywana kultura stanowi zupełnie inny świat powstały w naj-

wyższych górach Europy, gdzie
ludzie żyli w zasadzie odcięci od
świata, zdani na łaskę natury. W
tej zamkniętej enklawie wytworzyła się całkiem unikatowa społeczność. Szczególnie fascynująca jest duchowość mieszkańców
tego regionu stanowiąca niesamowitą mieszankę katolicyzmu i
ludowych wierzeń.
Materialnym przejawem tej
unikatowej kultury są Vulpendingen. Autor opisał je następująco: „Vulpendingen to żart.
Nieistniejące zwierzę stworzone
z połączonych, wypchanych części innych dzikich zwierząt, żeby
zdziwić lub rozbawić oglądającego.” Te rzeźby sprawiają wrażenie
pozornie nieistotnych, chociaż
przewijają się przez całą książkę. Funkcjonują w tle fabuły, ale
mimo wszystko są dostrzegalne.
Czy mają dodawać folkloru? Czy
ich obecność ma być podkreśleniem kultury regionu? Na pewno, ale przede wszystkim wydaje
się, że Vulpendingen są kluczem
do zrozumienia bohaterów „Li-

ssy”. To oni są stworzeni przez
autora z części różnych wierzeń,
ludowych postaci, wydarzeń historycznych i społecznych uwarunkowań.
Główna bohaterka Marlene
jest doskonałym przykładem takiego ludzkiego Vulpendingen.

Jest córką ubogich, alpejskich
chłopów, którzy są skazani na
łaskę bogatszego wuja. W chwili, kiedy ją poznajemy jest już
żoną Herr Wegenera, lokalnego
ojca chrzestnego, który zadbał
o to, żeby małżonka stała się
przedstawicielką miejskiej arystokracji. Trzecim, najważniejszym elementem jej osobowości
są bajki braci Grimm. Marlene
jako dziecko miała tylko jedną
książkę, w której się zaczytywała,
dlatego często patrząc jej oczami
widzimy bajkowe postaci przemykające po kartach książki. Nie
jest ona jedyną bohaterką, która
łączy w sobie wiele sprzeczności.
Właściwie każda postać nakreślona przez Lucę D’Andrea nosi
w sobie jakąś tajemnicę.
Fabuła już od pierwszych
stron wciąga czytelnika w opowieść. Na samym początku pojawia się bardzo dużo pytań, na
które długo nie dostajemy odpowiedzi. Kiedy wydaje się, że fabuła zmierza do rozwiązania jakiejś
zagadki, to autor sprytnie spowalnia akcję poprzez przywoływanie
wydarzeń z przeszłości bohaterów. Nadaje to powieści bardzo
charakterystycznego, ale zarazem
bardzo odpowiedniego dla niej
rytmu. Wszystko ma swoje miejsce i swój czas w „Lissy”. Każde
wydarzenie przychodzi w odpo-

wiednim dla fabuły momencie,
dlatego ciężko odłożyć książkę
w trakcie czytania. Zawsze są jakiejś pytania, na które jeszcze nie
poznaliśmy odpowiedzi.
Jedynym rozczarowaniem jest
punkt kulminacyjny, który jest
nadmiernie rozłożony w czasie,
przez co nie trzyma w napięciu.
W „Istocie Zła” końcówka książki była pochłaniająca. Nawet
przez myśl nie przeszło, żeby ją
odłożyć. Różnica może wynikać
z tego, że „Lissy” w przeciwieństwie do swojej poprzedniczki nie
jest kryminałem, tylko thrillerem.
Są w niej zagadki, wątki kryminale, niekiedy nawet sensacyjne,
ale czuć, że autor chciał napisać
coś zupełnie innego. Dlatego nie
ukrywa przed nami sprawców
zbrodni. Tym razem tajemnica
tkwi w ludziach, w Vulpendingen.
„Lissy” jest powieścią wielowymiarową, dlatego każdy może
w niej znaleźć coś dla siebie.
Warto po nią sięgnąć niezależnie
od tego, czy jesteśmy miłośnikami gór. I choć Luca D’Andrea na
miejsce swojej powieści wybrał
górskie doliny i wysoko położone
zbocza, to najważniejsi są w niej
bohaterowie. Warto ich poznać.
Może to spotkanie będzie powodem do głębszej refleksji.

MICHAŁ MACIĄG
ILUSTRACJA: DOMINIKA HOYLE
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W oczekiwaniu na
pierwszy dzwonek

Mieszkańcy Żoliborza Południowego w końcu doczekali się
zgody na budowę zespołu szkolno-przedszkolnego przy ulicy Anny
German. Będzie to pierwsza w naszej dzielnicy inwestycja zrealizowana dzięki funduszom unijnym.

Od jakiegoś czasu najszybciej rozwijającym się obszarem na Żoliborzu
jest jego południowa część. Na nowe
osiedla wprowadza się wiele młodych
małżeństw z dziećmi. Temat budowy
szkoły w dogodnej dla nich lokalizacji
przewijał się na posiedzeniach dziel-

nicowej rady już od ponad roku. Oferty wszystkich czterech firm biorących
udział w przetargu wykraczały jednak
poza przyjęty początkowo budżet. Po
pomoc zgłoszono się do Rady m.st.
Warszawy, która ostatecznie wyraziła
zgodę na dołożenie do budowy brakują-

cych 4 milionów. Dzięki temu inwestycja otrzymała nareszcie zielone światło.
Wizualizacja budynku wygląda imponująco. Czterokondygnacyjna konstrukcja dzieli się na dwie części. Punktem
centralnym kompleksu jest szkoła podstawowa. Od strony zachodniej przylega do

niej niewielkie skrzydło, w którym mieścić się będzie przedszkole. Plany obejmują także budowę sali gimnastycznej i
boiska. Szacuje się, że budynek będzie w
stanie pomieścić nawet tysiąc dzieci. Inwestycja przy ulicy Anny German wiąże
się też z powstaniem nowych miejsc pracy- w całym zespole przedszkolno-szkolnym zatrudnienie znajdzie łącznie około
150 osób. Budowa ma pochłonąć ponad
50 milionów złotych.
Kiedy przy Anny German zabrzmi pierwszy dzwonek? Budowa
rozpocznie się jeszcze w tym roku i
ma potrwać dwa lata. Żoliborzanie
poślą zatem swoje pociechy do nowej
szkoły jesienią 2021 roku.
KAROL GÓRSKI
ILUSTRACJA: DOMINIKA HOYLE
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Renesans wiosenny
Zza srebrnych chmur powoli

nizmach i bez innej chemii, która

stę postanowień noworocznych, bo

warto gotowe plastikowe butelki

dzie ze sobą, a przecież ty też jesteś

wyłaniają się pierwsze promie-

jest zmorą człowieka dwudzieste-

wtedy odradza się życie. A może

zastąpić takimi z filtrem, a podczas

częścią natury i warto, byś w porę

nie złotej gwiazdy, które muskają

go pierwszego wieku. Jednakże

warto podjąć działania, które przy-

picia zrezygnować z używania sło-

sobie to uświadomił.

przyjaźnie naszą skórę. Każdy z

są dwie przeszkody, która mogą-

niosą korzyść nie tylko nam, ale

mek? Małe kroki potrafią zdziałać

nas z niecierpliwością wyczekuje

ce uniemożliwić twój eko plan. A

także innym formom życia? Może

cuda. Dobre życie - to życie w zgo-

ciepłego podmuchu wiatru, który

mianowicie specjalistyczny sprzęt,

potarga kosmyki włosów, wytwo-

który stanowi narzędzie niezbędne

rzywszy z czupryny artystyczny

do wykonania zadania- słoik, a tak-

nieład. Zrzucamy radośnie ciężkie

że ogromne ilości czasu spędzanego

kożuchy, zastępując je zwiewnymi

na zwalczaniu skutków suszy- pod-

lnianymi podkoszulkami licząc na

lewanie dwa razy dziennie. Więc

to, że opalenizna pokoloruje blade

- zapracowanym - szczególnie od-

ciała. Renesans wiosenny nadcho-

radzam. Regeneracja ciała i ducha

dzi wielkimi krokami, a my nie

to bardzo ważny krok w drodze do

możemy pozostać w tyle. Może

harmonijnego i szczęśliwego życia.

warto pomyśleć wcześniej, aby

Warto, abyś wiedział, że po-

skutki przesilenia nie odebrały nam

dejście do żywienia zmieniło się

całej radości odczuwania słonecz-

w ostatnich latach. To warzywa i

nej pogody? Po srogiej zimie nasze

owoce powinny stanowić dla na-

organizmy są często wyczerpane.

szych komórek główne źródło

Brak im wystarczającej ilości pier-

pożywienia. To one znajdują się

wiastków pochodzących z warzyw

na dole piramidy żywieniowej i

i owoców. Ale skąd je brać, skoro

nie możemy o tym zapomnieć,

matka Ziemia nie wydaje wcze-

jeżeli chcemy uchronić się przed

sną wiosną soczystych polnych

wylewem, udarem, czy zawałem,

przysmaków? Myślę, że świetnym

aby przeżyć w gronie najbliższych

rozwiązaniem tego żywieniowego

jeszcze kilka wiosen. Wiosna to do-

problemu, może być własna mini

skonały czas na wdrożenie szeroko

hodowla kiełków. Bez pestycydów,

rozumianych zmian. Zawsze 20

które panoszą się w naszych orga-

marca powinniśmy sporządzać li-
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