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Jak ci na imię, szkoło?
Anna German i kto?
Czyje nazwisko będzie drugim integralnym członem w
nazwie nowo powstającej szkoły na Żoliborzu Południowym?

Wyczekiwana placówka przy ul.
Anny German pomieści łącznie blisko tysiąc dzieci, ,,a w miarę potrzeby
nawet więcej, nie powodując ścisku’’
- czytamy. Miejmy tylko nadzieję,
że nikt nie planuje kolejnej kumulacji roczników... Zdaniem niektórych,
kompleks mógłby w przyszłości pełnić funkcję nowego centrum kultury,
ale to już jest temat na inny artykuł.
Tymczasem jest wrzesień, koniec laby
- wracamy do szkoły.

,,Każde dziecko powinno czuć, że
szkoła pomaga mu stać się lepszym
człowiekiem. Bohaterem.’’ - słowa
Philipa Zimbardo, amerykańskiego
psychologa, znajdują odzwierciedlenie w idei wyboru patrona szkoły. Ścisłe powiązanie z celami wychowawczymi wymaga, żeby proponowani
patroni wyróżniali się nienagannym
życiorysem, nie wzbudzali żadnych
zastrzeżeń, by stanowili ideał ,,bohatera’’. Placówkom oświatowym
nadaje się imiona pojedynczych osób
lub zbiorowości. Wskazane jest, aby
proponowani patroni byli Polakami
lub osobami szczególnie zasłużonymi
dla polskiej kultury, historii i społeczeństwa, a w przypadku przedszkoli
dopuszcza się również imiona postaci
fikcyjnych.
Imię szkole nadaje organ prowadzący na wniosek rady szkoły lub na
wspólny wniosek rady pedagogicznej,
rady rodziców i samorządu uczniow-

skiego. Jeżeli wniosek dotyczy nadania szkole lub placówce oświatowej
imienia osoby żyjącej do wniosku należy załączyć zgodę tej osoby.
Zasadą jest, że nadaje się imiona,
których nie noszą inne samorządowe placówki oświatowe tego samego
typu. Fakt istnienia w Warszawie 342
przedszkoli i 249 szkół podstawowych znacząco zawęża wybór patrona. Na Żoliborzu znajdują się szkoły
imienia Władysława Orkana, Macieja
Aleksego Dawidowskiego, Karola
Szymanowskiego, Jana Brzechwy,
Stefanii Sempołowskiej, Juliusza
Słowackiego, Jana Kilińskiego oraz
Artura Oppmana. W Polsce pierwsze
miejsce wśród liczby szkół objętych
patronatem zajmuje Jan Paweł II. Dalej mamy Mikołaja Kopernika, Marię
Konopnicką, Tadeusza Kościuszkę,
Henryka Sienkiewicza, Adama Mickiewicza, Stefana Żeromskiego i Jana
Kochanowskiego. Placówki o tych

nazwiskach naturalnie istnieją także
w Warszawie.

KTO NA PATRONA?
Thomas
Woodrow
Wilson!
Oczywiście żartuję. Z całym szacunkiem dla Prezydenta Wilsona,
opiekun naszej gazety jest już wystarczająco obecny w przestrzeni dzielnicy. Pójdźmy jednak tym tropem.
Jego bliskim współpracownikiem
był Jan Ignacy Paderewski, ale szkoła imienia kompozytora znajduje się
już w Warszawie. Możemy jednak
przyjrzeć się Helenie Paderewskiej
- mam nieodzowne wrażenie, że jest
ona postacią zapomnianą, a oprócz
bycia żoną wybitnego Polaka miała
także inne zasługi. W okresie I wojny światowej organizowała pomoc
dla ofiar w Polsce, jak i dla żołnierzy
Armii Polskiej we Francji. Zainicjowała powołanie Polskiego Białego
Krzyża i od 1919 r. była przewodniczącą jego Rady Naczelnej. Ponadto
była współzałożycielką Towarzystwa
Pomocy dla Inteligencji oraz fundatorką szkoły dla dziewcząt w Julinie.
18 stycznia 1919 pod jej patronatem
obradowały wszystkie istniejące na
ziemiach polskich organizacje, które
kierowały się w swoich działaniach
ideałami Czerwonego Krzyża. W wyniku tego spotkania zostało utworzone Polskie Towarzystwo Czerwonego
Krzyża. Wkrótce rząd zatwierdził

jego statut, a kilka miesięcy później
Paderewska została prezesem PCK.
Była honorowym członkiem Związku Polek w Ameryce. W 1921 została
odznaczona przez papieża Benedykta
XV krzyżem Pro Ecclesia et Pontifice.
Inną, bliższą już samemu Żoliborzowi, wartą rozważenia kandydatką
jest Aleksandra Piłsudska. W latach
20. w Warszawie brakowało gimnazjum żeńskiego, więc grono wojskowych zdecydowało o jego utworzeniu.
W tym celu przystosowano pierwsze
piętro mieszczącego się przy placu
Inwalidów Hotelu Oficerskiego. 9
września 1935 r. szkoła rozpoczęła
działalność jako filia Gimnazjum im.
Klementyny z Tańskich Hoffmanowej, ale już w następnym roku szkolnym uzyskała własny statut, numer
XVI i imię Aleksandry Piłsudskiej.
Po wojnie nowe władze komunistyczne w Aleksandrze Piłsudskiej
dostrzegły wroga bolszewizmu. Na
nową patronkę szkoły wybrano Stefanię Sempołowską. Może jest to dobry
moment by postać Aleksandry Piłsudskiej powróciła na Żoliborz? Druga żona Józefa Piłsudskiego była aktywną działaczką niepodległościową,
a także działaczką PPS i POW, służyła w Legionach Polskich. Piłsudska
prowadziła szeroką działalność honorową i społeczną. Od 1926 zasiadała
w Kapitule Orderu Virtuti Militari.
Dokończenie na str. 2
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Jak ci na imię, szkoło?
Po 1926 zajmowała się pozyskiwaniem finansów dla stowarzyszenia
„Nasz Dom”, które prowadziło zakład
dla sierot. Ponadto organizowała w
Warszawie przedszkola i szkoły powszechne.
Na liście szkolnych lektur od
lat nie brakuje wspomnień o żoliborskim ,,Domeczku’’ Melchiora
Wańkowicza. Autor książki ,,Ziele na kraterze’’ przez lata mieszkał
przy ul. Dziennikarskiej 3, a w swoich reportażach wspominał życie na
warszawskim Żoliborzu. Podczas II
wojny światowej pracował jako korespondent wojenny przy II Korpusie
Polskim gen. Władysława Andersa,
bezpośrednio po wojnie wydał swoją
najbardziej znaną książkę – ,,Bitwę
o Monte Cassino’’. W okresie międzywojennym Wańkowicz poświęcił
się pracy dziennikarskiej i literackiej,
publikując między innymi w ,,Kurierze Warszawskim", ,,Wiadomościach
Literackich" i ,,Kurierze Porannym".
Warto jednak pamiętać, że był aktywny także na innych polach - był
między innymi doradcą reklamowym
Związku Cukrowników Polskich i to
on właśnie wymyślił słynne hasło "cukier krzepi". Bezpośrednio po wojnie

przebywał na emigracji w Londynie.
Jego starsza córka, Krysia, żołnierka
"Parasola" zginęła w Powstaniu Warszawskim, ,,Domeczek" został zburzony, Warszawa nie istniała. W 1958
roku powrócił do rządzonej przez komunistów Polski. W roku 1964 podpisał, tzw. List 34 z protestem m.in.
przeciwko cenzurze, przez co naraził
się na kilkutygodniowy areszt i proces
sądowy. Zapisał się w naszej pamięci
jako odważny i zaangażowany pisarz.
A twórca ,,Wesela’’, ,Pana Tadeusza’’, ,,Zemsty’’, ,,Brzeziny’’ i ,,Panien z WIlka’’, wybawiciel uczniów
małych i dużych, spieszących z przyswojeniem lektury na poniedziałkową
wejściówkę? Skromny reżyser, latami
mieszkający na cichej uliczce przy
Hauke-Bosaka - Andrzej Wajda.
Współczesny Jan Matejko, latami kreślił historię Polski na dużym ekranie,
za co w 2000 r. uhonorowany został
najwyższym wyróżnieniem filmowym
- Oscarem za całokształt twórczości.
,,Tematem wielu naszych filmów były
okrucieństwa nazizmu, nieszczęścia
jakie niesie komunizm (...) Gorąco
pragnę, aby jedynym ogniem, którego doświadcza człowiek, był ogień
wielkich uczuć: miłości, wdzięczności

Z głębokim smutkiem otrzymaliśmy
wiadomość o odejściu na wieczną wartę

harcmistrza
Łukasza
Czokajło

instruktora
Kwatery Głównej Związku Harcerstwa
Polskiego, kreatywnego
i pogodnego mieszkańca Starych Bielan,
męża i ojca.
Rodzinie i Bliskim
składamy wyrazy głębokiego
współczucia
wydawca i redakcja „Wilsoniaka”

i solidarności’’ - tak zakończył swoje
przemówienie odbierając statuetkę.
Te piękne słowa są świadectwem jego
wielkości i dowodem na to, że zasłużył na miano patrona szkoły.
Podobną walkę o demokratyczną
Polskę prowadził, mieszkający kilka
ulic dalej, ale znacznie bliżej żoliborskiego ,,centrum’’, działacz - Jacek
Kuroń. ,,Kuroń mieszkał na Żoliborzu do końca życia, tu chodził na
pierwsze randki, zabierał młodszego
brata na sanki i do kina. Od schyłku
lat 60. po upadek komunizmu mieszkanie Gajki i Jacka Kuroniów było
jednym z najważniejszych adresów
na opozycyjnej mapie Warszawy.’’ czytamy w Gazecie Wyborczej. Rzeczywiście, większość Żoliborzan wie,
że przy Mickiewicza 27 w latach 80.
działo się bardzo dużo. Czasy PRL-u
i Solidarności są czymś abstrakcyjnym dla młodzieży, dlatego taki, a nie
inny patron mógłby być ciekawym
wyborem.
Czemu nie wspomniałam o ,,czołowych Żoliborzanach’’ - Czesławie
Niemenie, Izabeli Czartoryskiej czy
Władysławie Broniewskim? Szkoły tych patronów znajdują się już w
Warszawie. Ale jest jeszcze wiele in-

nych wybitnych osób, którym warto
się bliżej przyjrzeć i których nazwiska nie są jeszcze zajęte przez żadne
szkoły - świetny poeta Jerzy Ficowski, matematyk i kryptolog Marian
Rejewski czy zdolna, zaangażowana
aktorka - Alina Janowska.
Wybór patrona jest sprawą o charakterze symbolicznym, ale czy jest
tak istotny? Dla niektórych pewnie
nie, jednak z łatwością można znaleźć
kilka niepodważalnych argumentów.
Uczeń danej szkoły wielokrotnie
usłyszy o swoim patronie - podczas
apeli, w gazetkach szkolnych, podczas
przedstawień, wystaw, a może też sam
będzie na tyle zmotywowany by poznać lepiej imiennika szkoły - dlatego
nie może to być osoba przypadkowa. Ponadto patron może wpłynąć
pozytywnie na wizerunek dzielnicy,
zwłaszcza gdy wybierze się na niego
postać związaną z danym regionem,
która zrobiła dla najbliższego otoczenia wiele dobrego. I wreszcie kwestia
upamiętnienia. Jako społeczeństwo
dążymy do tego by niektóre osoby
pozostały ,,wiecznie żywe’’ - stawiamy pomniki, nazywamy ulice i wybieramy patronów szkół. Tak było, jest i
najpewniej będzie. Chyba, że czeka
nas jakaś większa rewolucja kulturowa, czego w najbliższym czasie nie
przewiduję.

Kończą się wakacje, ale odrobinę lata
przechowamy dla Państwa w Wilsoniaku. Do
świata tropików tekstem ,,Filipiny na Rudawce’’ zabierze czytelników nasz nowy redaktor
- Hubert Zarzycki. Witamy go serdecznie na
pokładzie, co prawda nie na filipińskich wodach, lecz na naszym skromnym, wiślanym
brzegu.
Lato na rodzimym podwórku to także
czas sportu: osiedlowych meczy, sąsiedzkich
potyczek, rozgrywek tata kontra syn. ,,Od
betonu do balonu’’ to rozważania na temat
jakości żoliborskich boisk - jak się to i owo
zmieniało - gdzie teraz gra się najlepiej.
Wspomnienie sierpnia to także parę słów
poświęconych Powstaniu Warszawskiemu,
tym razem opisujemy jak w 1944 r. wyglądały
działania zbrojne na sąsiednich Bielanach.
Życzę miłej lektury.

REDAKTOR NACZELNA
MONIKA MIŁOSZ

MONIKA MIŁOSZ
ILUSTRACJA DOMINIKA HOYLE
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Sady Żoliborskie – perła wśród osiedli
To osiedle było dumą czasów Gomułki, tu przywożono zagraniczne delegacje. Sam prezydent Francji – Charles de
Gaulle rozmawiał z mieszkańcami, a także z główną projektantką osiedla Haliną Skibniewską.
O Sadach śpiewano piosenki,
kręcono filmy, a kilkuletnie dzieci z
czytanek dowiadywały się, że to najpiękniejsze miejsce nowej Warszawy.
Nowoczesne i pełne drzew owocowych. I nie była to jedynie propaganda.

Konkretna wizja
Kameralne Sady Żoliborskie I
zaprojektowano w latach 1958-62.
Halina Skibniewska realizowała
je ze współpracownikami, wśród
których znalazł się znany później
architekt Andrzej Kiciński. Sukces,
jaki odniosły Sady to rezultat wiedzy, wrażliwości społecznej i architektonicznej głównej projektantki.
"Pragnę rozwiązań funkcjonalnych,
solidnego wykonania. Dążę do nadania każdemu osiedlu odrębnego,
indywidualnego wyrazu poprzez
najściślejsze nawiązanie do konkretnych warunków, do atmosfery
miejsca, otoczenia, tradycji, historii,
krajobrazu. (...) Człowiek, żyjąc w
zindywidualizowanym otoczeniu,
identyfikuje się z nim łatwiej, jest
do niego przywiązany, lubi je, dba o
nie" - pisała Halina Skibniewska. Jej
koncepcja szybko została doceniona,
gdyż blok przy ul. Krasińskiego 34A
(jeden z pierwszych ukończonych)
zdobył tytuł "Mistera Warszawy" w
1961 r. w konkursie „Życia Warszawy” najlepszego budynku mieszkalnego stolicy.

Jak tam jest?
Sady Żoliborskie I zaprojektowano dla 3 tys. mieszkańców. Skibniewska wprowadziła nowoczesną
wtedy zasadę powtarzalności elementów kształtowania architektonicznego i urbanistycznego. Osiemnastokrotnie powtórzono budynek
czteropiętrowy i pięciokrotnie trzypiętrowy. Stanęły na pagórkach
i otoczone zostały ogródkami
przynależącymi do mieszkań na
parterze. Elewacje to inspirowane
twórczością Le Corbusiera funkcjonalistyczne pasy okien uzupełnione

graficznie rozrzuconymi balkonami
lub ciągami loggii. Narożniki urozmaicały ściany z szarej cegły sylikatowej. Mieszkania, choć niewielkie,
takie na jakie pozwalały normatywy
zostały rozplanowane nowocześnie.
Projektantka przewidziała przestawne elementy, umożliwiające
zmiany ich układów. Dzięki takiej
ściance z trzech pokoi można było
zrobić cztery. Od ul. Krasińskiego i
Broniewskiego powstało kilka pawilonów o lekkiej architekturze, z
efektownymi daszkami i szklanymi elewacjami. Mieściły się w nich
sklepy i bar mleczy Sady, który jako
jedyny ocalał do dziś i niemal się
nie zmienił. Na wielkiej tablicy z
jadłospisem widnieją nieśmiertelne
dania: zupa pomidorowa - 3,20 zł,
naleśniki z serem – 4,80 zł, kotlet
schabowy – 6,20 zł.

Zieleń jest ważna
Wszędzie indziej w czasach PRL-u zanim przystąpiono do budowy
nowych osiedli czyszczono teren.
Wyburzano stare budynki, karczowano drzewa i krzewy. Na budowie
Sadów Żoliborskich Halina Skibniewska walczyła o każde drzewo.
"Na to by drzewo wyrosło trzeba
czekać 30 do 50 lat" - argumentowała. Dzięki temu wokół nowych
domów ocalały drzewa owocowe
pozostałe po ogródkach działkowych. Do Sadów Żoliborskich
przylega rozległy park, w którym
również na nie natrafimy. Z biegiem
lat rozwinął się bluszcz, który dziś
okrywa połacią zieleni większość
budynków. Dodatkowo osiedle od
samego początku zaprojektowano
tak by pomiędzy bloki nie mogły
wjeżdżać samochody. Projektantka
otoczyła je niewielkim murkiem,
który wyznacza strefę pieszą.

Przyjazne artystom
Jeden z bloków osiedla jest zupełnie inny - wąski, długi i wysoki
na 10 pięter. Mieszkańcy nazywali go

wieżowcem. W nadbudówce na dachu
mieścił się kiedyś klub osiedlowy. Miał
bufet i taras, z którego widać było całe
osiedle. Dziś mieszkają w nim plastycy. To, co najciekawsze wypatrzymy
w przyziemiu budynku. Od strony

osiedla widnieją tu wielkie dwupiętrowe tafle szkła, za którymi mieszczą
się pracownie rzeźbiarskie. Na osiedlu mieszkało sporo aktorów, m.in.
Wiesław Michnikowski i Krystyna
Sienkiewicz. Było też plenerem wielu

filmów z połowy lat 60., m.in. zagrało
w "Przygodzie noworocznej" (1963),
"Pieczonych gołąbkach" (1966) czy
"Mocnym uderzeniu" (1966).
MAJA FAŁAT
ILUSTRACJA DOMINIKA HOYLE
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Od betonu do balonu
- Jak można interesować się
sportem, w którym 22 spoconych
facetów biega za kawałkiem skóry? - to pytanie często pojawia się
w kłótniach między zwolennikami
innych dyscyplin sportowych a miłośnikami piłki nożnej. Nie mnie to
rozstrzygać, jednak nie wyobrażam
sobie, jak mógłbym nie pasjonować
się futbolem. A jak piłka, to wiadomo – bojo musi być.

takiego, którego nie przepuści specjalnie. Zadania zazwyczaj nie ułatwiała wysokość trawy, bowiem nie
była ona tak zadbana, jak na boisku
z prawdziwego zdarzenia. Szczerą
radość wywoływał widok i zapach
skoszonej trawy, który towarzyszył
nam już w drodze do celu. Gdy pole
z bramką również było odświeżone,
przyjemność z kopania piłki była
jeszcze większa.

Nigdy nie zapomnę wyjść na
spacer z tatą na pobliskie tereny
Cytadeli, aby pokopać w bramkę,
którą tam postawiono. - Piłka jest
okrągła, a bramki są dwie – te legendarne słowa Kazimierza Górskiego nie znajdowały odniesienia
w tamtym czasie. Co prawda piłka
była okrągła, lecz bramka była jedna, a w niej mój ojciec. Wtedy marzeniem było strzelić mu gola, i to

Poważne strzelanie na bramkę zbiegło się w czasie z wiekiem
szkolnym. Miałem to szczęście, że
urodziłem się w Warszawie i dookoła było pełno szkół z własnymi
boiskami. Może nie tak luksusowymi, jak te obecne, lecz mimo to
były one oblegane. Betonowe, tartanowe, ze sztuczną trawą - nieważne. Zresztą „bojo” potrafiliśmy
zorganizować na podwórku. Kiwki

i strzały w bramę wjazdową? Nie
ma problemu. Bramki stworzone
z drzew i krzaków? Nic prostszego. Chociaż ułożenie boiska z bluz
lub plecaków może było prostszą
sprawą. Ważne było to, aby pograć
i mieć gdzie pograć. Przerwa między lekcjami i szkolny korytarz - w
tych warunkach technika plecakowa sprawdzała się idealnie. Jedynie
nauczyciele nie podzielali dziecięcego entuzjazmu, co akurat nie
może dziwić.
Należę do pokolenia, które
przeżyło rozwój boisk - tych bardziej przemyślanych niż naturalny
odstęp między dwoma drzewami.
Już jako dziewięciolatek miałem za
sobą grę na chyba każdym możliwym rodzaju nawierzchni. Informacja o wymianie betonu na tartan
prawdopodobnie była newsem roku

u męskiej części Szkoły Podstawowej nr 68 mieszczącej się na Żoliborzu. Jednak wyżej w żoliborskiej
hierarchii boisk stało inne miejsce,
które wtedy robiło wrażenie niczym Camp Nou. Plac ze sztuczną
trawą należący do I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Limanowskiego przy ul. Felińskiego.
To, co teraz jest standardem, wtedy
było prawdziwym rarytasem. Oczywiście powodowało to, że do gry
było wielu chętnych, a starsi niechętnie kopią piłkę z małolatami.
W takich sytuacjach otworem stało
pobliskie betonowe boisko, które
zazwyczaj było wolne. Wręcz czekało na śmiałków, u których ewentualne obdarcia skóry nie powodowały strachu.
Ówcześnie wiele litości wzbudzał u rodziców stan boiska Varsovii

przy ul. Międzyparkowej. Moi nie
byli wyjątkiem. Dzieci, które zimą
trenowały na hali, wraz z przyjściem cieplejszych dni wychodziły
na piaszczyste boisko, bez choćby
źdźbła trawy. Przyczepa bez ogrzewania i łazienki robiła za szatnię, a
mimo to młodzi piłkarze dawali z
siebie wszystko. Nie mieli wpływu
na warunki treningowe, więc czerpali radość z tego, co było. Dopiero
sukces Roberta Lewandowskiego
(wychowanek Varsovii – przyp.
red.) doprowadził do gruntownej
modernizacji obiektu, który zaczął
spełniać standardy. Dziś ziemia na
Varsovii jest pokryta sztuczną trawą, a szatnia nie powoduje zapalenia oskrzeli. Odbywają się tam
zawody międzyszkolne, na których
uczniowie zdobywają medale.
Boisko jako nierozerwalny element piłki nożnej towarzyszy mi
przez całe życie. W dzieciństwie
niemal codziennie spędzałem na
nim kilka godzin, było to miejsce
spotkań z kolegami. Niepotrzebne
było granie meczu – wystarczyła
gra w jedno podanie, zwykłe kopanie w bramkę, jak na Cytadeli.
Bramka mogła być nawet pusta, a
udany strzał i tak dawał mnóstwo
satysfakcji. Na boisku zacieśniały
się znajomości, powstawały żarty
i anegdoty. Wraz z upływem lat
czasu na przyjemności jest coraz
mniej, jednak na szczęście powstają inicjatywy zrzeszające amatorów. Nie pozwalają one całkowicie
zapomnieć o radości, jaką można
czerpać z przebywania na boisku.
Warunki do gry również stale się
polepszają. Dziś nie trzeba się
martwić mrozem czy śniegiem,
gdyż zimą wiele boisk jest zakrytych balonem. Powstają również ośrodki, w których boiska są
schowane pod dachem. Betonowa
nawierzchnia to relikt przeszłości
i niemal każdy plac jest pokryty
sztuczną trawą. A na tej trawie
często rodzi się prawdziwa więź.
KAMIL HEPPEN
ILUSTRACJA DOMINIKA HOYLE
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Filipiny na Rudawce
Nasza dzielnica przynosi coraz to
nowsze niespodzianki. Każde osiedle,
każda ulica tworzy odrębne i barwne
społeczności. Mamy tak znane i często odwiedzane miejsca jak Park Żeromskiego, który wycisza, a zarazem
tętni życiem, niczym "Zaczarowany
Ogród" Frances Hodgson Burnett.
Są jednak miejsca mniej popularne,
ale nie mniej ciekawe, takie jak kameralne osiedle Rudawka, mieszczące się
na Sadach Żoliborskich.
W ostatnim numerze Bartek
wspomniał o „malutkim Kawowcu”.
W tym przypadku powiedzenie, że
małe jest piękne pasuje jak ulał. Coraz więcej restauracji i kawiarni łączy
wiele funkcji. Jedni nazwą to chwytem marketingowym, a inni wejdą,
zobaczą, spróbują. Kawiarnia ta jest
jednocześnie zakątkiem kulturalnym,
czytelnią i miejscem ciekawych dyskusji. Dokąd idziesz, zmęczony po ca-

Hubert Zarzycki
Absolwent Liceum im. Stanisława
Ignacego Witkiewicza. Od lat aktywnie uczestniczy w życiu społecznym
Warszawy, a szczególności jej zielonego
płuca – Żoliborza. ,,Służba żoliborskiej młodzieży pokazała mi jak wiele
wytrwałości, determinacji, a przede
wszystkim spokoju potrzeba, aby osiągać
wyznaczone cele’’. Od października rozpoczyna studia prawnicze. Mimo ogromu wysiłku włożonego w przygotowania do matury, nie przestał obserwować
naszego kulturalnego atrium Warszawy.
Hubert ma swoją osobistą misję, pragnie
zachęcać ludzi do czytania, nawet lokalnych gazet.

łym dniu wędrowcze? Stąd wyjdziesz
na nowo zainspirowany i zachęcony
do dalszej życiowej podróży. Nie będzie to przesadą, jeśli powiem, że każdy kto tu raz wejdzie, będzie wracał
znowu i znowu... Nikt nie jest w stanie powiedzieć, czy zasługą tego jest
mistyczny wręcz nastrój, stworzony
przez charyzmatyczną właścicielkę,
czy smak genialnych ciast francuskiej
roboty.
Jakiś czas temu odbyło się spotkanie, które miało wkład w budowanie
naszej rudawkowej lokalnej ojczyzny.
Każdy stały klient Kawowca dzieli się
swoimi przygodami. Jedną z tych ciekawych życia i świata osób jest Kasia.
Mniej więcej pół roku temu zabrała
nas do świata barwnego, aromatycznego, momentami mrożącego krew w
żyłach Chile. Tym razem porwała nas
na wycieczkę do egzotycznego Archipelagu Wysp Filipińskich.
Wiele razy słyszałem o tym kraju,
głównie na lekcjach geografii i w telewizji. Ze względu na swoje upodobania, interesowała mnie głównie
sytuacja geopolityczna i społeczna
Filipin. Przychodząc na spotkanie
chciałem poznać ten skrawek świata bezpośrednio od osoby, która tam
była. Przeciętny człowiek słyszał wiele o cudownie uzdrawiających znachorach czy o momentami skrajnym
oddaniu religii katolickiej. Nasza prelegentka rozpoczęła spotkanie w dość
ciemnych barwach. Publiczność opowiedziała o krążących stereotypach i
pogłoskach związanych z Filipinami i
o dziwo, większość z nich okazała się
prawdziwa - seksturystyka, szalejące
epidemie, problemy społeczne i wiele innych mało zachęcających faktów
dotyczących codzienności azjatyckiego zakątka.
Większość z nas przynajmniej raz
w życiu myślała, aby „rzucić to wszystko i wyjechać w Bieszczady”. Myślę,
że lepszym i bardziej wyciszającym
miejscem będzie wyspa Palawan.
Zdjęcia, które pokazała nam Kasia
zapierały dech w piersiach. Szerokie
piaszczyste plaże i zupełny brak tłumów wyglądały naprawdę zachęcająco. Wręcz można było poczuć powiew
bryzy i usłyszeć odgłosy małp, energicznie skaczących z palmy na palmę. Jednak najbardziej zaskakującym

miejscem zaprezentowanym przez
naszego gościa było miasto Manila,
leżące na północnej wyspie Luzon.
Rzadko można usłyszeć o tak wielu
kontrastach i sprzecznościach, leżących tak niedaleko od siebie. Piękne
kryształowe biurowce, skwery z podświetlanymi fontannami, a dosłownie
kilka metrów dalej cmentarz, na którym mieszkają ludzie z tamtejszego
marginesu. Nikt z nich nie słyszał o
pomocy socjalnej czy zapomogach.
Fakty związane z tradycjami filipińskimi, takie jak wieszanie trumien ze
zmarłymi na szczytach gór czy pokazy męki pańskiej powinny sprawić, że
docenimy miejsce i czasy, w którym
my, Polacy możemy żyć.
Polacy są dosyć wygodniccy w
swoich wakacyjnych wyborach, więc
nieczęsto słyszy się o egzotycznych
wyjazdach. Myślę, że nie jest tajemnicą, że wolimy mieszkać w wygodnym hotelu z wykwintnymi posiłkami, basenami i drinkami z palemką.
Najnowsze statystyki pokazują, że
cele naszych podróży są coraz mniej
odległe. Nie znaczy to, że nie znajdziemy żadnej propozycji spędzenia
wakacji na Filipinach, ale nie ulega
wątpliwości fakt, że nie każdy może
pozwolić sobie na taki wydatek.
Bezstresowy wypoczynek mamy we
krwi, jednak są takie osoby jak Kasia,
która nie boi się wyzwań i żywi się
nowymi doznaniami. Niewiele osób
jest gotowych na wyprawę w nieznane. Często przecierałem oczy ze

zdumienia i popijając kawę filipińskiej receptury z niedowierzaniem
słuchałem o kolejnych przygodach
bohaterki wieczoru.
Uwadze czytelników polecam
książkę Wojciecha Tochmana „Eli,
Eli”. Autor otworzy oczy każdemu,
kto podróżując po egzotycznych zakątkach świata, nie zauważał zza
hotelowej bramy wyzysku i nędznego życia przeciętnych mieszkańców
tamtejszych terenów.
Trudno mi jednoznacznie ocenić
ten kraj. Musiałbym sam go odwiedzić, zobaczyć, dotknąć. Bez tego nie
można wyrobić sobie zdania. Z pewnością to spotkanie pokazało wiele
aspektów takiej podróży. Myślę, że
jeżeli chodzi o niespotykane sma-

ki, piękne widoki i niezapomniane
wrażenia Filipiny powinny być na
Waszej liście wymarzonych celów
podróży. Należy jednak, tak jak poleciła wszystkim Kasia, odpowiednio
wcześnie się do niej przygotować, aby
uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.
Liczę, że będzie więcej takich
spotkań, dlatego zachęcam wszystkich czytelników „Wilsoniaka”, aby
dzielili się swoimi przeżyciami z podróży. Wiele przyjemności sprawiło
mi słuchanie tak emocjonujących
opowieści w połączeniu z malowniczymi zdjęciami i przepyszną filipińską kawą.
HUBERT ZARZYCKI
ILUSTRACJA DOMINIKA HOYLE

Z wielkim bólem otrzymaliśmy wiadomość
o odejściu na wieczną wartę Druha

hm. Łukasza Czokajło
instruktora oddanego ruchowi wędrowniczemu, który zawsze stawiał
poprzeczkę wysoko, otwartego i pogodnego człowieka
z Augustowem w sercu.
Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia
żoliborskie środowisko harcerskie,
Komenda Hufca ZHP Warszawawa Żoliborz
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Bielany Walczące. Żoliborz Walczący
Jest 1 sierpnia 1944 r., godzina
13:50 - przypadkowa strzelanina na
Żoliborzu, między przewożącą broń
drużyną Kedywu a patrolem niemieckich lotników. Niemieckie jednostki
w Warszawie zostały natychmiast
zaalarmowane. Zostało sprowadzone
pogotowie policyjne oraz czołgi. 3 godziny przed godziną „W”. Oddziały
powstańcze rozproszyły się – o godz.
17.00 nie były jeszcze gotowe do rozpoczęcia działań.
Kilka godzin przed 17:00 w stan
najwyższej gotowości postawiono na
Bielanach załogę lotniska, AWF-u i
obu fortów (Twierdzy Warszawy). Na
teren AWF-u wmaszerował dodatkowy odział 300 żołnierzy w pełnym
uzbrojeniu.
W nocy z 1 na 2 sierpnia kompania podporucznika Olszy (Henryk

Dobka) ruszyła do ataku, jednak została zmuszona do wycofania się w
kierunku Puszczy Kampinoskiej. Nazistowski krwawy ogień z moździerzy
i CKM-ów spowodował poważne
straty.
Kilka metrów dalej żołnierze AK
podporucznika „Olszyny” (Władysław Czerny) ze Zgrupowania „Kampinos” uderzyli na lotnisko bielańskie
(Wawrzyszew). Niestety ponieśli
ciężkie straty (29 zabitych i 45 rannych) i po zaciętej 2-godzinnej walce
musieli ewakuować się do Puszczy
Kampinoskiej.
Pierwsze walki objęły częściowo również Wawrzyszew (ówczesną
podwarszawską osadę), gdzie stacjonowały główne siły Obwodu II AK
„Żoliborz”, które podczas przejść wycofały się z głównej części Warszawy.

Szanowni Państwo,
Z okazji 75-rocznicy Powstania Warszawskiego, zapraszamy serdecznie mieszkańców na niezwykłe i wyjątkowe w swoim rodzaju spotkanie z
uczestniczką walk powstańczych Panią Zofią Gordon ps. "Iskra" (ur. 1927),
które odbędzie się 27 września br. (piątek) o godzinie 18 w Miejscu Aktywności Lokalnej w Bibliotece Pod Sowami przy ulicy gen. Józefa Zajączka
8. W trakcie rozmowy zapytamy Panią Zofię o wspomnienia z Warszawy
tej przedwojennej i tej powstańczej, a także posłuchamy o powojennej rzeczywistości. Goście będą mieli możliwość zadawania pytań i dzielenia się
własnymi przemyśleniami. Organizatorem spotkania są Żoliborskie Partnerstwa Lokalne.

Pani Zofia Gordon ps. "Iskra"

Popołudniem 3 sierpnia Niemcy zaatakowali pozycje żoliborskich
powstańców (Żywiciel) na Bielanach. Mocno ucierpiała kompania
porucznika „Szeligi” - Mieczysława
Morawskiego oraz oddział Wojskowej Służby Ochrony Powstania, lecz
polskim żołnierzom udało się odeprzeć atak.
Doszło wtedy do krwawej zemsty oddziałów nazistowskich, którą znamy jako „Pacyfikacja Wawrzyszewa”. Jeszcze tego samego
dnia do osady wtargnęli niemieccy
żołnierze (najprawdopodobniej SS),
którzy obrzucili granatami zabudowę Wawrzyszewa. Mieszkańcy
zostali wypędzeni, a ci którzy stawiali jakikolwiek opór byli zabijani
na miejscu (kilkunastu mężczyzn
zostało postrzelonych w tył głowy).
Wziętych do niewoli AK-owców
również czekała śmierć.
Osada została częściowo spalona
– ucierpiał zwłaszcza, tzw. Wawrzyszew Stary (przedłużenie ul. Żeromskiego). Zginęło łącznie ponad 30
mieszkańców Wawrzyszewa – w tym
kobiety i dzieci. Ocalałych mieszkańców Niemcy wysiedlili.
Warto wspomnieć, że cywilne
szpitaliki i placówki ratowniczo-sanitarne na Bielanach mieściły się przy
ulicach - Lipińskiej 5 i 7, Marii Kazimiery 21, marymonckiej 45, Rudzkiej 4 i placu Schroegera 42/44 (przy
Naszym Domu - kierowniczką tego
domu była Martyna Falska, żona autora słynnego elementarza).
18 sierpnia między puszczą a
obecnymi Bielanami przez nazistów
został utworzony kordon. Ciekawostką jest to, że wykorzystano do
tego celu oddział 12. siły węgierskiej.
Węgrzy nie reagowali na działalność
powstańców, lecz sprzedawali uzbrojenie i sprzęt oraz chronili okoliczną
ludność.
Przez ów kordon w obie strony
przechodziły łączniczki Wojskowej
Służby Kobiet, które przenosiły meldunki i transportowały zaopatrzenie
dla Żoliborza. Dzięki Węgrom łączniczki przetransportowały 2 tony
żywności i kilkanaście tysięcy amunicji. Taki stan nie trwał długo, bo już
29 sierpnia Niemcy postawili na ponurej sławy rosyjską brygadę RONA
Bronisława Kamińskiego, która sły-

nęła z mordów, gwałtów i rabunków
na Ochocie.
19 sierpnia trzy kompanie, liczące 450 uzbrojonych ludzi pod dowództwem majora „Okonia” (Alfons
Kotowski) przemieszczały się przez
Bielany. Oddział dołączył do zgrupowania wojsk żoliborskich i kampinoskich. Następnego dnia użyto tych
sił w ataku na Dworzec Gdański.
Oddziały powstańcze z Żoliborza,
Kampinosu i Starówki przeprowadziły szturm na Dworzec. Była to
najbardziej krwawa bitwa podczas
Powstania Warszawskiego.
Dużym sukcesem było zdobycie ciężarówki z 4 tys. granatów i 24
karabinami maszynowymi. Udało
się to 20 sierpnia w okolicach Słodowca. Niemcy przy pomocy dwóch
samochodów pancernych i piechoty
próbowali odbić łup, ale im się to nie
udało. W akcie zemsty między 19 a
22 sierpnia spalili znajdującą się w
rękach polskich fabrykę Opla, która
stanowiła zabudowę Słodowca.
W nocy z 30 na 31 sierpnia dużym zaskoczeniem dla Niemców,
znajdujących się w budynku szkoły
podstawowej (Kolektorska 9/11) był
atak polskiego oddziału szturmowego
zgrupowania „Żubr” pod dowództwem porucznika „Kwarcianego” ( Jerzy Zdrodowski). Oddział obrzucił
budynek granatami i koktajlami mołotowa. Wszyscy Niemcy zginęli w
płomieniach. Skutkiem tego było
opuszczenie przez bojących się powtórki nazistów Szkoły Gazowej i
Olejarni. Przenieśli się do budynku
szkolnego przy ul. Marymonckiej 66
(A. Smoleńskiego) i do AWF-u. W
magazynach Olejarni znaleziono zapas 60 ton olejów jadalnych, które zostały rozdane żołnierzom, szpitalom i
miejscowej ludności.
Po dwóch tygodniach, tj. 14
września piechota niemiecka wraz z
piechotą ukraińską, wspierana przez
10 czołgów, zaatakowała Polaków w
Olejarni. Po 2 godzinach determinacji i obrony siły polskie musiały ją
opuścić. Wojska niemieckie i ukraińskie zaczęły masowe mordy na ludności cywilnej.
Naziści po odzyskaniu Olejarni i Szkoły Gazowej zaczęli szturm
obok szpitala medycznego, przy ulicy
Rudzkiej. W tym samym czasie zgru-

powanie „Żmija” broniło Żoliborza
przed Niemcami nadchodzącymi od
ul. Kamedułów. Oddział niemiecki
niespodziewanie uderzył w bok zgrupowania "Żmija"
Zaskoczeni powstańcy ponieśli
ogromne straty, a oddział uległ rozproszeniu. To był kluczowy moment,
bowiem działania wojenne przeniosły
się z terenu dzisiejszych Bielan na
Żoliborz. Żadne powstańcze działania zbrojne na terenie Bielan pod
koniec Powstania Warszawskiego nie
miały już miejsca.
Same straty materialne nie były
katastrofalne w porównaniu z innymi
warszawskimi dzielnicami. Kilka wysadzonych budynków, w tym AWF,
nie było łatwych do odbudowania.
Nie odbudowano czterech kamienic
– przy Kasprowicza 32, 34, 38 i 40
oraz dwóch przy ul. Marymonckiej.
Las Bielański został spalony przez
Niemców. Po upadku powstania na
Bielanach zostały osamotnione domy.
Przeżyli mieszkańcy okolicznych wsi
(Wawrzyszew, Wólka i Gaci).
DAMIAN KUJAWA
ILUSTRACJA DOMINIKA HOYLE

Damian Kujawa
Od urodzenia związany z Bielanami, rodzinnie - ze Starym Żoliborzem.
Działacz społeczny i bloger. Zainteresowany psychologią, mediami, historią i
polityką. Miłośnik kultury anglosaskiej.
W wolnych chwilach tworzy grafiki internetowe, uczy się języków i pisze teksty. Uwielbia koty i spacery po Bielanach
ze swoją suczką - Lolą.
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Broadway - nowe ławki
i kosze na Zatrasiu
Trwa realizacja projektu w ramach budżetu partycypacyjnego na
2019 r. pod nazwą „Broadway - nowe
ławki i kosze na Zatrasiu". Projekt
zakłada montaż 32 nowych ławek i
22 koszy na śmieci na terenie Parku
Osiedlowego Zatrasie (przy górce saneczkowej) oraz wzdłuż tak zwanego
„Broadwayu” - ciągu spacerowego łączącego wspomniany Park Osiedlowy
i budynek przy ul. Broniewskiego 9A
z wejściem do Szkoły Podstawowej
nr 92 im. Jana Brzechwy (d. Ernesta

Che Guevara) przy ul. Przasnyskiej
18A. Na tym terenie znajdowały się
zdezelowane ławki (często bez oparcia), a także szpecące jaskrawe kosze
na śmieci, z których odchodziła farba.
W ubiegłym tygodniu firma
DOL-EK z Tarnowa, która wygrała
przetarg ustawiła 25 ławek i 22 kosze
na śmieci. Pozostałe 7 ławek zostało
przekazanych w depozyt Administracji Osiedla WSM Zatrasie. Powodem
jest planowana przez Spółdzielnię

modernizacja nawierzchni placu
wieńczącego, tzw. „Broadway”. Jest to
miejsce, które jest idealne do realizacji różnego typu imprez osiedlowych,
poczynając od pikników sąsiedzkich,
kina plenerowego, a kończąc na potańcówkach dla mieszkańców, które
do tej pory odbywały się przed Społecznym Domem Kultury i Teatrem
Komedia w Parku Żołnierzy „Żywiciela”.
Należy tu wspomnieć, że w latach 60-tych XX w. architekt Jacek

Nowicki zakładał, że wspomniany
plac będzie znajdować się przed, tzw.
Domem Społecznym, który nigdy nie
został zrealizowany z powodu niewystarczających środków. Mimo, że nie
udało się zrealizować tych zamierzeń
warto wykorzystać potencjał, który
jest. Na placu pojawią się nowe płyty chodnikowe w wymiarach 50x50
cm. Dopiero wtedy 3 ławki zostaną
zastąpione nowymi. Pozostałe ławki
pojawią się przy jednym z dwóch placów zabaw na terenie parku. Według

założenia 3 ławki miały być zastąpione nowymi w celu ujednolicenia.
Problemem stał się projekt, tzw. „bazy
astronautów” realizowany również w
ramach budżetu partycypacyjnego
przez Wydział Infrastruktury. Powstały 3 ławki o innym wyglądzie.
Te miały być zamienione nowymi,
zaś tamte miały być przeniesione w
inne miejsce na terenie osiedla, które
wskaże Administracja Osiedla. Niestety na tym etapie trwa konflikt między Wydziałem Infrastruktury a Administracją Osiedla z tego powodu, że
administracja nie podpisała protokołu
zdawczo-odbiorczego w celu oddania
placu zabaw do eksploatacji. Mimo,
że plac zabaw jest czynny administracja nie poczuwa się do jakiejkolwiek
odpowiedzialności za stan techniczny
urządzeń.

Na tym etapie rozważane jest
dostawienie pozostałych ławek na
którymś z dwóch placów zabaw na
terenie parku. Dopiero po ustawieniu pozostałych ławek będzie można
uznać ten projekt za ukończony. W
tym roku na Zatrasiu realizowane
są dwa projekty z budżetu partycypacyjnego wewnątrz Parku Osiedlowego. Poza ławkami i koszami
od czerwca do września trwa kino
plenerowe. Projekt przewiduje 10
pokazów filmowych. Dzięki obu
projektom otoczenie to znacząco się ożywiło. W ostatnim czasie
Administracja Osiedla odnowiła
stare pluskadełko i postawiła kurtynę wodną. W najbliższym czasie
będzie zmodernizowana nawierzchnia placu przed wejściem do parku,
a także odnowione zostaną drabinki
w kształce kostki („małpi gaj”), będące unikatowym elementem małej
architektury osiedlowej.
WIKTOR ZAJĄC
STOWARZYSZENIE ZATRASIE
ILUSTRACJA: DOMINIKA HOYLE
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