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Powiększamy Żoliborz?
Większość Żoliborzan, gdy zostaną zapytani o to, co jest granicą ich dzielnicy, bez zająknięcia odpowie, że Wisła, Aleja Armii Krajowej, Aleja Prymasa Tysiąclecia oraz linia kolejowa od południowej strony. A to tylko część prawdy. Na styku Woli i Żoliborza - na
Powązkach - sytuacja ma się trochę inaczej. Większość terenów za osiedlem Żoliborz Artystyczny, mimo że jeszcze przed torami kolejowymi, to już Wola. Na tych terenach jest choćby Klub Jeździecki Legia i Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii.
Jest to także spory, choć zaniedbany teren zielony. Teren z potencjałem. Teren, na którym można by zro-

bić coś sensownego, co będzie służyć
mieszkańcom. Jednakże jest to teren,
który pozostaje trochę bez właścicie-

la. Przez swoje położenie po „żoliborskiej” stronie torów nie jest specjalnie
atrakcyjny dla Woli i jej mieszkańców.

Właściwie jedyne legalne połączenie
z Wolą to przejazd kolejowy na ulicy
Kozielskiej. I może warto w przyszłości pomyśleć, czy nie byłoby to korzystne dla mieszkańców okolicznych
osiedli, aby teren ten znalazł się w
granicach naszej dzielnicy.
Taka kwestia pojawia się, co jakiś
czas, ale do tej pory trochę nieśmiało.
Wiadomo, zmiana granic dzielnicy to
nie jest prosta sprawa, nie jest to też
zmiana, która nastąpiłaby błyskawicznie. Może jednak warto rozważyć taki
krok?
Co zyskałaby nasza dzielnica?
Po pierwsze, pojawiłaby się szansa
zagospodarowania dużego terenu
zielonego na potrzeby tysięcy ludzi, zamieszkujących w sąsiedztwie.
Wiadomo, niektórzy na Żoliborzu
uważają, że te tereny to już nie Żoliborz, jednak faktem jest, że Powązki
należą do Żoliborza i nie można tej
okolicy marginalizować. Po drugie,
teren należący do Woli nie jest należycie utrzymywany. Nie ma się,
co temu dziwić. Ze względu na odcięcie przez linię kolejową i kiepską
infrastrukturę jest to po prostu teren

mało atrakcyjny. Rozumiem, że władze sąsiedniej dzielnicy mają lepsze
pomysły na wydatkowanie pieniędzy
z budżetu. Może gdyby teren należał do Żoliborza, łatwiej byłoby go
zagospodarować, a chociażby utrzymywać w porządku?
Ostatnimi czasy lokalni działacze
naciskali na władze Woli, aby zajęła
się tym skrawkiem dzielnicy i faktycznie troszkę się tam poprawiło, ale
można też oczekiwać więcej.
Parę lat temu Wola miała zakusy na tereny Żoliborza w rejonie
ulicy Powązkowskiej i nic z tego nie
wyszło. W zeszłym roku pojawił się
pomysł przyłączenia osiedla Ruda do
naszej dzielnicy. Też nie doszło to do
skutku.
Może jednak ten skrawek terenu
na styku dwóch dzielnic będzie miał
w końcu więcej szczęścia? Szczególnie, że ekspansja terytorialna Pięknego Brzegu jest zapisana, trochę żartobliwie, w słynnym haśle „Chcemy
Żoliborza od morza do morza”.
TEKST: BARTEK MICHALSKI
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Eco
Żoli
W ostatnim czasie proces niszczenia cudów natury zdecydowanie
przyspieszył. Od kilku lat mówi się
głośno o zmianach, które zaszły u
wybrzeży Australii. Wielka Rafa Koralowa wymiera, a jej problem przekłada się na sytuację innych ekosystemów. Wysokie temperatury znacząco
wpływają na środowisko. Grenlandia
topnieje szybciej niż kiedykolwiek.
Niedawno media donosiły o pożarze
tajgi, który wybuchł na terenie Rosji. Ogień zajął powierzchnię trzech
milionów hektarów i gaszenie tak
wielkiego płomienia okazało się zbyt
kosztowne. Władze zdecydowały, że
lasy muszą się wypalić. Kto jednak
i w jaki sposób stwierdził, co w takiej sytuacji bardziej się opłaca? Na
terenie tajgi znajdują się bogate złoża rud metali, węgla, ropy naftowej,
gazu ziemnego i innych surowców
oraz kamieni szlachetnych. Dzięki
pożarom łatwiej będzie zamienić ten
obszar w pola uprawne.
Płonie również Amazonia - płuca naszej planety. To one do tej pory
wytwarzały 20% tlenu na Ziemi i
stanowiły schronienie dla ogromnej
liczby zwierząt i roślin. Media donoszą, że znaczna część pożarów jest
celowo wzniecana przez farmerów,
aby mogli powiększyć swoje pola
uprawne. Czy walka o dobro środowiska nie powinna być priorytetem i
celem, do którego dąży się za wszelką
cenę?
Każdy z nas powinien zacząć od
siebie i własnych nawyków. Gdybyśmy zmienili je choć trochę to przyczynilibyśmy się do spowolnienia
postępowania negatywnych zmian,
zachodzących w środowisku.

Pełna pralka
Ubrania, które nosimy zawierają plastik, który w trakcie prania
przedostaje się do wody pod postacią
mikrowłókien. Jeśli wypełnimy bęben

Naturalne tkaniny

po brzegi to zmniejszymy przestrzeń
ocierania się o siebie ubrań i wyeliminujemy szansę ich oderwania się
włókien. Istnieje też drugi sposób
- użycie woreczków lub kuleczek z
mikrofibry, które wychwytują włókna
- w ten sposób trafią one do śmieci
zamiast do ścieków.

Większość naszych ubrań w
szafie składa się przeważnie z syntetycznych poliestrów, które nie ulegają
biodegradacji. Radzimy zacząć kupować rzeczy wykonane z naturalnych
tkanin, takich jak bawełna, wełna,
jedwab, dżins czy skóra.

Plastik we włosach?

Zakupy tylko stacjonarne !

Spinki i gumki kupowane są na
potęgę, ciągle się gubią i trzeba wracać do sklepu po nowe. Wiele z nich
wykonanych jest z plastiku, który
nie nadaje się do recyklingu (lub
też sprzedawane są w plastikowym
opakowaniu). W ostatnim czasie w
sklepach można znaleźć materiałowe
gumki - wykonane z bawełny lub naturalnej gumy. W Internecie z kolei
nietrudno wyszukać filmiki instruktażowe, prezentujące sposoby upinania
włosów bez wykorzystania plastikowych spinek.

Internet ułatwił proces zakupów,
ale zwiększył również zużycie plastiku. Sprzedawcy pakują swoje produkty w worki foliowe i plastikowe pudełka. Spacer do sklepu stacjonarnego
nie brzmi tak źle, tym bardziej, że jest
to lepsze dla środowiska.

Kwiaty na wynos
Kwiaty zapakowane w celofan?
To częsty widok w supermarketach.
Najlepiej ich unikać i wybrać się do
kwiaciarni, w której bukiet owinięty jest szarym papierem. Ze wstążki
lepiej zrezygnować (o ile nie jest wykonana z tkaniny). Świetnym rozwiązaniem na cieszenie się kwiatami w
domu jest groszek. Kwitnie na wiele
kolorów, ma intensywny piękny zapach i nie wymaga zbyt wiele uwagi.

Ścierki górą
Myjesz naczynia gąbką? A wiesz,
że wykonana jest z plastiku? Koniecznie wymień ją na ściereczki wykonane
z włókna drzewnego - sprawdzają się
nawet lepiej niż gąbka. Jeśli nie możesz sobie poradzić z uporczywymi
zabrudzeniami to skorzystaj z naturalnych gąbek, które dostępne są chociażby w Internecie.

Nóż w torebce
Po raz kolejny zamawiasz jedzenie na wynos i masz zamiar
zjeść je na mieście przy użyciu plastikowych sztućców? A przecież
tak niewiele wysiłku potrzeba, żeby
tego uniknąć. Zabierz ze sobą łyżkę, widelec i nożyk, a przestaniesz
odczuwać wyrzuty sumienia z powodu korzystania ze sztućców jednorazowych.

Nowa wersja joggingu plogging
Plogging to jogging połączony ze
zbieraniem śmieci. Brzmi jak świetny
sposób na urozmaicenie biegania czy
spaceru. Każdy śmieć znajduje swoją
drogę do ścieków lub rzeki i ostatecznie ląduje w oceanie. Na Pacyfiku powstała wyspa śmieci o obszarze
trzykrotnie większym od Francji.
Zgodzicie się, że ani jeden odpad nie
powinien już tam trafić.

Tylko nie jednorazowa
chusteczka..
Przy przeziębieniu, czy też w
przypadku brudnych rąk każdy sięgnie od razu po chusteczkę. W Stanach Zjednoczonych każdego roku
zużywa się ich 255 miliardów. Wytwarzanie ich na taką skalę pochłania
ogromne ilości energii. Co gorsza,
zapakowane są one często w plastik. Wychodzi na to, że staromodne
chustki z wyszytymi inicjałami są najlepszą opcją.

Rozsądna zmiana
telefonu
Kupujesz nowy telefon i stary
nadaje się do kosza? Tak się składa,
że możesz go poddać recyklingowi i
to aż w 80%! Producenci telefonów
proponują nawet różne kwoty w
zamian za zwrot starych urządzeń.
Części telefonów są później wykorzystywane przy naprawie innych
urządzeń, a więc zmniejsza się potrzeba produkowania dodatkowych
części.

Drodzy Czytelnicy! Oddaje w
Państwa ręce jesienny, ale jeszcze ciepły, rozgrzany wrześniowym słońcem,
numer Wilsoniaka. Atmosferę podgrzewa także kampania wyborcza do
parlamentu – zachęcam do lektury
wywiadów z kandydatami. W trawie
prócz liści i niechcianych ulotek kilka
żoliborskich spraw – czy pojawi się
nowa linia autobusowa i czy tereny naszej dzielnicy ulegną powiększeniu? A
co jeszcze? – Jak zwykle serdecznie zachęcam do lektury tekstu Pana Krzysztofa Jastrzębskiego, który porusza nietypowe tematy związane z barwnym
życiem antykwariusza. We wrześniu
obchodziliśmy trzecie urodziny redakcji, niniejszym numerem rozpoczynamy czwarty rok działalności Wilsoniaka. Pragnę serdecznie podziękować za
wszystkie życzenia i ciepłe słowa kierowane w stronę naszej społeczności, jest
nam niezmiernie miło. Dalej będziemy
dbać o to, by mieli Państwo co czytać,
zwłaszcza zimą. Życzę miłej lektury,
REDAKTOR NACZELNA
MONIKA MIŁOSZ

MARTA SOCHA
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Rozmowa z Jarosławem Szostakowskim, szefem klubu KO w Radzie Warszawy i kandydatem na posła

Marsz na Wiejską w obronie demokracji

Jest Pan radnym wiele lat, co chciałby Pan
przenieść do polityki krajowej, czego doświadczył Pan w samorządzie?
Po 20 latach funkcjonowania w
stołecznym samorządzie i kierowania
największym klubem w Radzie Warszawy życzyłbym sobie wypracowania
w Sejmie takich zasad współpracy
jakie funkcjonowały u nas. Zawsze
dążyłem do tego, by każdy z naszego klubu mógł wyrazić swoje zdanie
i by decyzje, jakie podejmujemy kolegialnie, były omówione i wypracowane. Wbrew pozorom nic nie było
narzucone z góry. Życzyłbym sobie i
posłom takiej skuteczności w działaniu, jaką ma samorząd. By efekty podejmowanych decyzji były szybko widoczne i pozytywnie odbierane przez
wyborców.
Jak wyglądało zdobywanie tego doświadczenia w samorządzie?
Swoją fascynującą przygodę zaczynałem jako radny Gminy Warszawa - Centrum, później radny
miasta i szef klubu PO. Teraz kieruję najliczniejszym - w ciągu tych
czterech kadencji - 40 osobowym
klubem Koalicji Obywatelskiej. To
wymaga umiejętności. Zdobywanie
doświadczenia to przede wszystkim

przecieranie szlaków, którymi radny może się poruszać i za pomocą
których jest w stanie wpływać na
to, jakie decyzje podejmowane są
przez ratusz. Bo przecież rada w
większości dyskutuje nad uchwałami, przygotowanymi przez urzędników. Rzadko ta inicjatywa wychodzi
najpierw od radnych. Choć ostatnio
udało się taki kierunek zintensyfikować. A zdarzało się, że pod naszym
wpływem ratusz wycofywał się z
jakiegoś pomysłu albo diametralnie
go zmieniał. Praca w samorządzie
to umiejętność współpracy ekipy
prezydenta z radnymi. To też trzeba
sobie wypracować. Wydaje mi się, że
naszemu klubowi się to udało.
Co uważa Pan za szczególnie cenne w pracy
samorządowej?
To, że może zmieniać miasto.
Realnie wpływać na poprawę jakości
życia. Widzieć, jak na skutek podjętych decyzji budżetowych Warszawa
pięknieje, rozwija się, remontuje...
A jakie sytuacje były najbardziej frustrujące?
Takie, w których trzeba podejmować niepopularne decyzje, uderzające
domowe budżety mieszkańców np. o

podwyżkach cen biletów komunikacji
miejskiej, podwyżkach opłat za śmieci czy czynszów w lokalach komu-

nalnych. To naprawdę nie jest miłe.
Zawsze takie głosowania poprzedzały
burzliwe dyskusje. Frustrująca była
też nagła zmiana decyzji np. z początku tej kadencji. Mówię o bonifikatach za przekształcenia dzierżawy we
własność. Najpierw przekonani przez
urzędników ratusza głosowaliśmy za
niższą bonifikatą, biorąc właśnie pod
uwagę wpływy do budżetu miasta, a
później – po ostrej wewnętrznej dyskusji i fali krytyki ze strony mieszkańców – zwiększyliśmy ją do 98 proc.

Moja
działalność
uliczna...
(śmiech). W ciągu ostatnich lat dość
intensywnie manifestowałem swoje poglądy na ulicy, bo uważałem za
konieczną obronę demokracji w Polsce. Zaangażowałem się w obronę
Konstytucji. Zresztą dlatego zdecydowałem się w całej tej kampanii występować w koszulce z napisem Konstytucja. Decyzja polityczna o moim
kandydowaniu do Sejmu wyniknęła
zatem dość naturalnie. A ja ją zaakceptowałem.

Jakie są Pana największe dokonania?
Te największe dokonania nie są
indywidualne. Ja mówię o nich jako
o sukcesie zbiorowym naszego klubu.
Jestem dumny, że przez 20 lat działalności w samorządzie mogłem zmieniać to miasto. My bardzo szybko
przyzwyczajamy się do dobrego, ale
proszę sobie przypomnieć Warszawę
sprzed 20 lat i stolicę dziś… To dwa
różne miasta. Mamy dwie linie metra, nowoczesne węzły komunikacyjne, sieć parkingów przesiadkowych,
nowoczesne autobusy i tramwaje,
wyrównane ulice, nowe żłobki, przedszkola, place zabaw, zagospodarowane
bulwary nad Wisłą, wyremontowane
baseny i boiska… Możemy bezpiecznie pić wodę z kranu, mimo ostatniej
awarii w oczyszczalni ścieków. To dokonania ostatnich lat, gdy prezydentem była Hanna Gronkiewicz-Waltz
a ja kierowałem największym klubem
w Radzie Warszawy. Jeśli pyta Pan o
indywidualne sukcesy, to mógłbym
wspomnieć o dofinansowaniu in vitro,
do którego przekonałem panią prezydent.

Jakie rozwiązania na poziomie polityki
krajowej są Pana zdaniem najważniejsze i
najbardziej potrzebne w tej chwili?
Przywrócenie
praworządności.
Psucie systemu sądownictwa przez
PiS jest absolutnie niedopuszczalne.
To musi być naprawione. Potrzebne
jest również odpartyjnienie mediów
państwowych, bo dzisiaj już nawet
nie da się powiedzieć, że to media publiczne. Zmiany są również konieczne w sferze symboli. Partia rządząca
nadużyła ustawy dekomunizacyjnej
do lansowania swojej polityki historycznej ograniczając prawa samorządów. Zmienimy to.

Co spowodowało, że chce Pan być posłem?
Co przyczyniło się do tej decyzji?

Startuje Pan z Platformy Obywatelskiej. Jakie postulaty tej partii są Panu szczególnie
bliskie?
Jestem kandydatem listy Koalicja Obywatelska. Startuję z piątego
miejsca, najwyższego, jakie było przewidziane dla działaczy samorządowych. Podpisuję się pod programem
Koalicji, choć na dzisiaj uważam za
najważniejsze te postulaty, które są
związane z obroną wolności. Państwo
prawa, demokracja ponad interesami
partyjnymi, wolne media i wolne sądy
to musi być priorytet.
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POLITYKA NIE DLA KARIERY
Rozmowa z Anną Tarczyńską, kandydatką nr 3 na liście Lewicy do Sejmu RP
Z opisu na stronie Wiosna Biedronia możemy dowiedzieć się, że jest Pani bardzo
doświadczoną prawniczką. Czy chce Pani
również działać na tym polu w sejmie?
Rzeczywiście od wielu lat prowadzę kancelarię prawa rodzinnego, gdzie pomagam ludziom w ich
kryzysowych sytuacjach. Wybrałam
ten zawód, bo człowiek był i jest dla
mnie najważniejszy. Teraz jednak,
jako prawniczka, czuję się zobowiązana do walki o przywrócenie ładu
i porządku w naszym kraju. Chcę,
abyśmy wszyscy czuli się tutaj bezpieczni i szczęśliwi. Dostrzegam też
ogromną potrzebę zmian w naszej
edukacji. Koniecznie musimy zadbać, by obejmowała takie sprawy
jak rola trybunału konstytucyjnego, niezawisłość sądów i wyjaśniała
dlaczego dla demokracji i naszej
wolności tak ważny jest trójpodział
władzy. Obecny rząd dostarcza
niemal codziennie przykładów na
łamanie praworządności i ważne
jest, aby młodzi ludzie potrafili to
dostrzec.
Co uważa Pani za największy problem w
dziedzinie prawa dla Polaków? Na jakim
polu trzeba wykonać największą pracę?
Zdecydowanie, w pierwszej kolejności, należy udrożnić sądy. Nie może
być tak, że na rozprawy czeka się miesiącami a ich finał jest dopiero po latach. Świetnie znam ten problem od
strony prawa rodzinnego i wiem, jak
bardzo wyniszczające jest to dla ludzi
a przede wszystkim ich dzieci.
Bardzo ważnym też jest zadbanie
o prawa kobiet. Żyjemy w XXI wieku a ważne dla kobiet sprawy wciąż
nie są załatwione. Czy wie pan, że
kobiety na tych samych stanowiskach

co mężczyźni zarabiają 30% mniej; że
emerytury kobiet są o połowę niższe
niż mężczyzn; że wielu kobiet nie stać
na nowoczesną antykoncepcję, bo nie
jest refundowana? To trzeba koniecznie zmienić!
Co chciałaby Pani zdziałać/zmienić jako posłanka?
Od razu chciałabym zająć się
sprawami ważnymi dla seniorów,
dla kobiet i ich rodzin oraz tym, co
ważne dla każdego z nas, wolnością i
równością. Koniecznym jest zadbanie
o dostępność do leków dla każdego.
Pól miliona emerytów otrzymuje
świadczenia poniżej 1000 zł. Nie są

w stanie związać końca z końcem,
bo w sklepach jest drożyzna i ludzie
muszą wybierać, czy wydać na leki,
czy na chleb. Co zmierzam z tym
zrobić? Przede wszystkim zadbam
o wprowadzenie minimalnej emerytury w wysokości 1600 złotych na
rękę. Ponadto uważam, że państwo
zamiast dotować kościół, powinno
przeznaczyć te środki na dotację leków, tak aby te na receptę kosztowały
nie więcej niż pięć złotych. Wprowadzę też do prawa pojęcie przemocy
symbolicznej i mowy nienawiści oraz
system kar. Już nikt nikogo nie będzie
obrażał ani słowem, ani gestem ze

względu na płeć, orientację seksualną,
rasę, wiek. My Polacy nie musimy się
wszyscy lubić, ale wszyscy musimy się
szanować!
Dlaczego Pani kandyduje? Co pchnęło Panią
do rozpoczęcia kariery politycznej?
Przede wszystkim, uważam, że
polityka może być inna, a już na pewno nie powinna mieć nic wspólnego
z robieniem kariery. Polityka to służba, a politycy powinni służyć państwu i jego obywatelom. Ja do Sejmu
idę, żeby pracować. Jest mnóstwo do
zrobienia, a ja mam chęci, wiedzę i
doświadczenie. Moja decyzja o wejściu do polityki dojrzewała we mnie

długo. Początkowo zaangażowałam
się w protesty w obronie sądów oraz
w czarne protesty organizowane
przez Ogólnopolski Strajk Kobiet.
Pewnego dnia zrozumiałam, że same
protesty nie wystarczą, że trzeba
zacząć działać. Tak to się zaczęło.
Potem, to już zaczął się prawdziwy
rollercoster. Związałam się z Wiosną. Najpierw tworzenie struktur w
Warszawie i jednoczesne przygotowania do Torwaru, potem kampania
do Europarlamentu, teraz jesienne
wybory – być może najważniejsze od
trzydziestu lat. Od 18 miesięcy żyję
w ciągłym biegu, napięciu i stresie,
to jednak mnie motywuje i nakręca.
Wiem, że muszę zawalczyć o Polskę,
o jakiej marzę. Polsce solidarnej, wolnej od nietolerancji i nienawiści, Polsce dbającej o najsłabszych i wreszcie
Polsce, w której przywrócone zostanie należne znaczenie słowom prawo
i sprawiedliwość.
Kandyduje Pani z list Lewicy – na jakim polu
widzi Pani szczególny potencjał dla działań
Lewicy? Gdzie Lewica może zdziałać najwięcej?
To ogromnie ważne, żeby Lewica
wróciła na scenę polityczną, aby jej
głos był słyszalny. To Lewica mówi
głośno o potrzebie świeckości w przestrzeni politycznej oraz gospodarczej
i jako jedyna jest w tym wiarygodna.
Jest głosem osób z niepełnosprawnościami, głosem seniorów, głosem kobiet i wszystkich dyskryminowanych
ludzi. To Lewica gwarantuje Polskę
tolerancyjną, otwartą, praworządną,
ekologiczną i sprawiedliwą społecznie. Tak, do zrobienia jest wiele i
wymaga odwagi, ale wspólnie damy
radę!
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Temat wciąż gorący,
czyli o edukacji ciąg dalszy
Nie zapomnimy. Oni nie zapomną. Całe życie będą czuli na plecach
oddech dużej konkurencji. Edukacja
to temat, który wzbudza wiele emocji.
W zasadzie każdy powie, że należy
coś w niej zmienić. Ale co? Na naszych oczach od trzech lat zachodzą
nieustanne zmiany. Czy dobre? Na to
pytanie, kochani czytelnicy, musicie
odpowiedzieć sobie sami.
Wywiad z Mariolą Pietroń-Ratyńską, Dyrektorką Szkoły Podstawowej nr 267 im. Juliusza Słowackiego
przy ulicy Braci Załuskich na Sadach
Żoliborskich.
H.Z. Czy absolwenci odwiedzają swoją byłą
szkołę?
M.P. Tak, z przyjemnością muszę
powiedzieć, że nas odwiedzają. Już w
pierwszych tygodniach nowego roku
szkolnego nasi ubiegłoroczni absolwenci przychodzili i opowiadali, jak
im jest w nowych szkołach. Zwłaszcza, że znaczna ich część poszła do
placówek żoliborskich.
H.Z: Czy zdarzały się przypadki, że uczeń
wybrał wszystkie możliwe opcje, a nie dostał się do żadnej z wybranych klas?
M.P: Takiej sytuacji nie było, natomiast wiem, że nie zawsze te marzenia zostały spełnione. Czasami
trzeba było wybrać placówkę inną od
tej wymarzonej.
H.Z: Nowy rok szkolny i kolejny rok burzli-

wej reformy. Jak minęły pierwsze tygodnie
września w placówce, czy ma Pani braki
kadrowe?
M.P.: Sytuacja z zatrudnieniem
jest bardzo dynamiczna. Sprawy
związane z naborem na nauczycieli na
następny rok szkolny zaczynamy już
w marcu podczas tworzenia nowego
arkusza organizacyjnego. Mamy naprawdę niewiele czasu, żeby się przygotować. Ten rok szkolny zaczęliśmy
z trzema wakatami, co jest dobrym
wynikiem, ponieważ w maju okazało
się, że potrzebujemy 10 nauczycieli.
W pierwszym tygodniu września także okazało się, że dwóch nauczycieli
chciało rozwiązać umowy. Nie miałam innego wyjścia - musiałam zgodzić się na ich odejście, bo przecież
siłą nie zatrzymam…
Na szczęście mamy wiele mediów, przez które możemy komunikować swoje potrzeby związane
z zatrudnieniem. Są to m.in. strony
Kuratorium Oświaty i Biura Edukacji, grupy na portalach społecznościowych, ale też poczta pantoflowa,
telefony do koleżanek i kolegów po
fachu. Dzięki dobrej komunikacji
między dyrektorkami i dyrektorami
szkół możemy sprawnie wymieniać
się nauczycielami. To znaczy, że musimy planować tygodniowy rozkład
zajęć w taki sposób, żeby nauczyciel
mógł pogodzić pracę w dwóch lub
trzech szkołach. W tej chwili mam do
obsadzenia jeden wakat, który pojawił

się w trakcie pierwszych dni września.
Wiem, że pod koniec miesiąca będę
szukać następnych specjalistów, ponieważ uczniowie dostają orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego.
Przede mną rekrutacja nauczycieli
wspomagających (o specjalnym przygotowaniu pedagogicznym).
H.Z.: Czy funkcjonowanie w jednej placówce grup uczniów w wieku lat sześciu i tych
z klas ósmych nie wpływa negatywnie na
młodsze dzieci?
M.P.: Nie zaobserwowałam takiej sytuacji. Jest wręcz odwrotnie.
Uczniowie klas starszych chętnie pomagają młodszym kolegom i koleżankom. Tym bardziej, że w naszej szkole
uczą się rodzeństwa. Przykładem takiej współpracy między rocznikami
jest sytuacja z dnia dzisiejszego, gdzie
uczniowie z klas siódmych i ósmych
zostali poproszeni o pomoc przy wydawaniu kart obiadowych i nie było
z tym żadnego problemu. Myślę, że
to bardziej rodzicie młodszych dzieci obawiają się, że starsze klasy będą
na nie niewłaściwie wpływać czy też
stanowić dla nich zły przykład. Moim
zdaniem, niepokój jest bardziej po
stronie rodziców niż nas nauczycieli.
H.Z.: Czy samorząd ingeruje w kwestie
organizacyjne szkoły? Jeżeli tak, to w jaki
sposób?
M.P.: Nie zdarzają się takie sytuacje. Jest wręcz przeciwnie. Mogę

powiedzieć, że jeżeli chodzi o współpracę z samorządem to przebiega ona
bardzo płynnie. Samorząd nas wspiera zarówno w zakresie merytoryki, jak
i finansów. Wiele inwestycji, które są
konieczne w związku z eksploatacją

obiektu (szkoła, hala sportowa plus
boisko) nie byłyby możliwe do realizacji, gdyby nie finanse z samorządu.
W skali roku są to setki tysięcy.
H.Z.: Udało się pomieścić wszystkich
uczniów w placówce?
M.P.: Na ten moment udało się
pomieścić wszystkich. Wprowadziliśmy kilka zmian, między innymi
połączyliśmy oddziały mniej liczne,
liczące 12-13 osób, aby klasy były
odrobinę większe. Małe klasy zdarzały się w latach ubiegłych. Dzięki
temu, że prowadzimy klasy sportowe i dwujęzyczne, mamy możliwość
lepszej organizacji. (…) W zeszłym
roku mieliśmy taką sytuację, że dzieci zaczynały lekcje o godzinie 7 rano,
a kończyły o godzinie 17. W tym
roku zaczynamy planowo od godziny
ósmej i kończymy zajęcia po godzinie
16, czyli udało nam się skrócić dzień
pracy. Jest czas na zajęcia dodatkowe i
dzieci będą mniej obciążone.
H.Z.: Jakie ma Pani odczucia względem kumulacji roczników w liceach, czy negatywnie odbije się to na młodzieży?
M.P.: Na pewno poprzedni rok
szkolny był bardzo trudny dla naszych absolwentów. Pamiętam walkę dosłownie o każdy punkt. Nasi
uczniowie mieli strategie, jak osiągnąć
wymarzone cele. Brali udział w wielu
aktywnościach, między innymi w wolontariacie. Ten czas był wyjątkowo
trudny dla nich. Również klasy młodsze, dzisiejsze klasy ósme, odczuły
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Módl się
i pracuj
Na warszawskie Bielany mnisi zostali sprowadzeni z Krakowa w 1639 r. za sprawą Władysława IV. Król chciał w ten sposób podziękować
za zwycięstwo pod Smoleńskiem. Kościół wybudowano w latach 1669-1710, na planie elipsy z
sześcioma kaplicami w stylu późnobarokowym.
Wnętrze kościoła jest białe, ściany zdobione są
rokokową sztukaterią, a po obu stronach prezbiterium umieszczone zostały portrety fundatorów kościoła – oprócz Władysława IV są to: Jan
Kazimierz, Michał Korybut Wiśniowiecki oraz
Jan III Sobieski. Z kolei w zakrystii na sklepieniu można dostrzec malowidła Michała Anioła
Palloniego. Palloni był nadwornym malarzem
Jana III Sobieskiego. Do jego innych dzieł należą m.in. sztukateria w Pałacu w Wilanowie, a
niepokój swoich starszych koleżanek i
kolegów. Obserwując ich sytuację, też
martwili się, co z nimi będzie. Tym
bardziej, że trafią do przeludnionych
szkół. Mamy takie skrajne przypadki,
jak ten w liceum im. Limanowskiego,
którego jestem absolwentką, gdzie
na samym poziomie klas pierwszych
jest około 450 uczniów. Szkoła, to
budowanie i utrzymywanie relacji.
Uczniowie i uczennice nie mogą być
anonimowi. Dobry pedagog dociera do nich, aby móc towarzyszyć w
rozwoju, uczyć inspirować, pomagać
definiować zainteresowania, pasje.
Obecna sytuacja w szkołach średnich
nie ułatwia tej pracy.
H.Z.: Koniec ubiegłego roku szkolnego był
niezwykle burzliwy. Kwietniowy strajk,
który pochłonął całą Polskę niezwykle odbił
się na samopoczuciu nauczycieli, rodziców
i uczniów. Wiemy, że w niektórych placówkach były problemy z przeprowadzeniem
egzaminu. Jak Pani poradziła sobie z tak
trudną sytuacją?
M.P.: W czasie strajku tuż przed
egzaminem ósmoklasisty, bardzo
ściśle pracowaliśmy w ramach sztabu kryzysowego z dyrektorkami i
dyrektorami placówek żoliborskich.
Szczerze mówiąc, martwiłam się, czy
egzamin przebiegnie w sposób prawidłowy. Byliśmy jednak przygotowani
na ewentualne braki w komisjach.
Dobra komunikacja między nami

Ora et labora, czyli módl się i pracuj to dewiza kamedułów, zakonu klasztornego
stworzonego w XI w. przez św. Romualda we Włoszech. Mówi się, że kameduli do Polski
przybyli za czasów Bolesława Chrobrego, jednak pierwszy erem na naszych ziemiach
założyli w 1604 r. w Krakowie.
także w Pałacu Krasińskich. Jego projekty zdobią również Kaplicę św. Kazimierza w katedrze
wileńskiej.
Z drugiej strony kościoła znajduje się grób
Stanisława Staszica, który w Lesie Bielańskim
prowadził badania geologiczne. Sam pisarz zapowiedział w swoim testamencie, że “ciało ma
być pochowane na cmentarzu przy kościele
księży kamedułów na Bielanach. Ma być nie w
katakumbach, ale ma być w tyle kościoła pogrzebane w ziemi”. Do dzisiaj zachowało się 13
eremów zakonników. Na ich fasadach widnieją
herby fundatorów. Z kościołem i domkami sąsiaduje kompleks budynków Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Warto też wspomnieć, że właśnie dzięki
temu zakonowi nadano Bielanom taką nazwę.

umożliwiła mi sprawne przeprowadzenie wszystkich czynności w zgodzie z obowiązującymi procedurami.
Moje koleżanki i koledzy byli do
mojej dyspozycji, a ja oferowałam
swój aktywny udział w pracach komisji, jeśli byłaby taka potrzeba. Nie
brałam pod uwagę zatrudniania ludzi,
niemających uprawnień do przeprowadzania egzaminu, niebędących
nauczycielami czynnymi zawodowo.
Otrzymywałam również wiele propozycji wsparcia ze strony Kuratorium
Oświaty i Ministerstwa Edukacji.
Zasadniczym czynnikiem, który
pozwolił mi na sprawne przeprowadzenie egzaminów była sprawna
komunikacja i współpraca między
dyrektorami.
H.Z.: Mówiła pani o telefonach z Kuratorium
i MEN-u. Czy były próby zastraszania lub wywierania presji?
M.P.: Nie odniosłam takiego
wrażenia, natomiast wielokrotnie
dzwoniono do mnie z zapytaniami, czy jestem w stanie prawidłowo
przeprowadzić egzamin. Dostawałam
informacje, że Kuratorium dysponuje listami chętnych nauczycieli do
pracy w komisjach. Natomiast, tak
jak wspomniałam, współpraca między dyrektorami żoliborskich szkół
umożliwiła mi przeprowadzenie egzaminu bez jakichkolwiek zakłóceń,
a co istotne w zgodzie z procedura-

Szaty kamedułów powstają z białego materiału.
Dziś już nie zobaczymy białych habitów kamedułów, gdyż ostatni z nich wyprowadzili się w
1904r. Podczas pierwszej wojny światowej pojawili się księża marianie, jednak później władze
komunistyczne ich wypędziły.
Z kościołem wiąże się również historia miłosna. Otóż za wiszącym w kościele portretem
Michała Korybuta Wiśniowieckiego znajduje
się skrytka z sercem zmarłego króla. Obok stoi
druga urna. Do niedawna myślano, że serce to
należy do matki króla, jednak z czasem okazało
się, że należy ono do Klary Izabeli Eugenii Genowefy de Mailly Lascaris Pac (żony wielkiego
kanclerza litewskiego Krzysztofa Zygmunta
Paca). Tak po wiekach odkryto wielki romans.
Również Henryk Sienkiewicz w swojej „Try-

mi dla tej formy sprawdzenia wiedzy
przewidzianej. W moim odczuciu
był to egzamin całej naszej dzielnicy, który zdaliśmy wzorowo, pomimo
trudnych okoliczności: pierwszy w
zreformowanej szkole podstawowej,
trwający w czasie strajku… Wynik…
bardzo wysoki. To o czymś świadczy…
H.Z.: Wiele się mówiło w trakcie wakacji i na
samym początku września o możliwym kolejnym strajku nauczycieli. Czy dostaje Pani
takie sygnały?
M.P.: Ze strony Związków Zawodowych dostaję informację, że trwają
konsultacje. ZNP zastanawia się, jaki
będzie ich kolejny krok. Także ja,
jako dyrektor mogę powiedzieć tyle,
że czekam na decyzje związkowców,
czy będą wchodzić ze mną w spór
zbiorowy. Moim zadaniem w takim
przypadku jest zapewnić prawidłowe
funkcjonowanie placówki. Bezpośrednim efektem ostatniego strajku
było odejście dwóch nauczycieli z
mojej szkoły. Powiedzieli wprost, że
nie stać ich na luksus pracy w szkole,
co jest dla mnie bardzo trudnym doświadczeniem, bo są to wspaniali ludzie i fachowcy. Nie chciałbym, żeby
kolejne miesiące, czy lata pokazywały
frustrację i utratę dobrze przygotowanej kadry. Nauczycielki i nauczyciele,
z którymi mam przyjemność pracować, to specjaliści wielu dziedzin,

logii” pamiętał o zespole klasztornym na warszawskich Bielanach. Gdy Michał Wołodyjowski
po śmierci swojej ukochanej szukał ukojenia w
pustelniczym życiu, udał się właśnie tutaj. Upamiętnieniem tej literackiej kreacji jest mnich Jerzy, który wychyla się z klasztornej wieży.
Myślę, że warto się tam wybrać i podziwiać
tę niewątpliwą perłę barokowej architektury
umieszczonej pośrodku lasu. Kościół otwarty jest tylko w niedziele w przerwach między
mszami. W chłodne zimowe dni można udać
się do podziemi klasztoru i ogrzać przy gorącej herbacie. Niewątpliwą atrakcją będzie także
całoroczna stajenka ze słynnym osiołkiem Frankiem, który w tym roku skończył 21 lat.

często absolwenci wielu kierunków.,
dlatego ich paca powinna być godziwie wynagradzana.
H.Z.: Ile aktualnie zarabia nauczyciel z najniższą pensją netto (na rękę) w Pani szkole?
M.P.: To jest około 2000 PLN
na rękę. (pokazuje tabelę z pensjami
uzależnionymi od stopnia zawodowego nauczyciela, stażu pracy, wysokości
dodatku motywacyjnego oraz zadań
dodatkowych m.in. funkcji wychowawczych).
H.Z.: Z danych prezentowanych przez MEN,
wynika że są nauczyciele którzy zarabiają
około 4500-5000 PLN netto. Czy są tacy nauczyciele w Pani szkole?
M.P.: Nie i szczerze mówiąc
chciałabym, żeby byli. To jest moje
marzenie. Nauczyciele są specjalistami w różnych dziedzinach, najczęściej
z kilkoma ukończonymi studiami
podyplomowymi czy kursami kwalifikacyjnymi. Jeżeli spojrzymy na
tabelę płac to mamy przykładowo nauczyciela stażystę z przygotowaniem
pedagogicznym - 3132 PLN brutto
(bez opodatkowania), do tego dochodzi dodatek funkcyjny, jeżeli jest nauczycielem wychowawcą, tj. 380 PLN
brutto. Istnieje uchwała Rady m. st.
Warszawy o wysokościach dodatków
za poszczególne funkcje. Wiemy, że
MEN określa dodatek ten na wysokości jedynie 300 PLN. Do tego do-

OLGA LEWANDOWSKA
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chodzi dodatek motywacyjny, który w
Warszawie wynosi średnio 600 PLN
brutto na etat. Nauczyciel, który zaczyna pracę w szkole otrzymuje ten
dodatek w wysokości 200 PLN brutto. Dodatek motywacyjny nie może
wynosić więcej niż dwukrotność średniej, czyli 1200 PLN brutto, więc jak
widzimy Warszawa pod względem finansowania oświaty wypada naprawdę dobrze na tle innych mniejszych
aglomeracji. Natomiast trzeba wziąć
pod uwagę fakt, że życie w Warszawie
jest dużo droższe, aniżeli w pozostałych miastach.
H. Z.: Jaki jest wkład Ministerstwa w utrzymanie placówki, a jaki samorządu?
M. P.: Samorząd dokłada dużo
więcej środków. To, co daje MEN jest
niewystarczające. Zarówno na płace,
jak i utrzymanie całej szkoły.

Mariola PietrońRatyńska:
Dyrektorka Szkoły Podstawowej nr
267 w Warszawie. Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Mówi o sobie, że jest korczakowcem, ponieważ idea myśli pedagogicznej
Janusza Korczaka jest jej szczególnie
bliska. Szkoła przez nią zarządzana
należy do nurtu „Budzących się Szkół”.
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Rany boskie! Co też
ludzie przynoszą do
antykwariatu!

Raz pewien gość, taki przed czterdziestką, sprzedał archiwum z czasów stanu wojennego swojego zmarłego ojca
– funkcjonariusza Służby Bezpieczeństwa. Stary zabierał robotę do domu i papiery tam pozostały. Dla smakosza
mojego pokolenia pachniało to niczym schabowy z kapustą i setą wyborowej. Popróbujmy tego dania. Skoroszyt
jest zatytułowany: ROZBUDOWA I WYKORZYSTANIE POUFNYCH ŹRÓDEŁ INFORMACJI.
Schemat był prosty. Milicja drogowa łapała pijanych kierowców i
przekazywała sprawę dalej, specjalnym agendom SB, mającym za zadanie werbować donosicieli. Złapany
w takie trunkowe sidła, uzależniony
od samochodu człek w zamian za
odstąpienie od kary i zwrot prawka
musiał tylko podpisać, że będzie kapował. Kogo miał kapować? Innych
ludzi oczywiście. W 1984 r. złapano w
Warszawie oficjalnie 4895 pijanych za
kierownicą z czego zwerbowano 818
kapuchów, ale w trakcie tego werbunku popełniane zostały błędy, jak
dowiadujemy się z czytanych dokumentów. Nad tym faktem biadolił w
raporcie do generała brygady Edwarda Kłosowskiego, szefa Stołecznego Urzędu Spraw Wewnętrznych w
latach 1983–1989, major A. Łuksza.
Oto w Starej Miłosnej złapano pijanego kierowcę (1,5 promila) lekarza
Janusza Ch., który kierował pojazdem
Renault WAW-8774. Lekarz obiecał
na gębę, że - a jakże - będzie nadawał
na swoich z ZOZ-u, po czym odebrał
prawo jazdy i pokazał służbom wała.
To błąd! – grzmiał major. Papiery takiego gościa trzeba przekazać
centrali, ta ma już swoje sposoby na
zmiękczenie doktorka, a oddanie prawa jazdy to skandal.
Najlepiej działały w stolicy służ-

by na Pradze Północ, a najgorzej na
Żoliborzu. Tu na 49 pijaków za kierownicą w sieć tajnych współpracowników złapano tylko pięciu. Co to
za wynik! Ale z drugiej strony, w tej
dzielnicy jest jednoosobowa obsługa
werbunkowa.
Dajcie nam, generale, więcej etatów do obróbki, to wam dostarczymy
tysiące donosicieli – zdaje się mówić
autor raportu. Wszystko było ściśle tajne. Raport został napisany w
jednym egzemplarzu, powielony w
dwóch egzemplarzach - numer maszynowy 44/85.
Najwięcej jest wśród przynoszonych szpargałów fotografii. Trafiają
się i przedwojenne znakomitości, jak
ta przedstawiająca kapliczkę podpisana „z Tarasówki” (być może chodzi
o kapliczkę w przysiółku o tej nazwie, należącym do wsi Małe Ciche,
nieopodal Bukowiny Tatrzańskiej).
Obok niej fotografia z pierwszej komunii chłopca z Rudnika (którego
jednak? – jest ich w Polsce kilkadziesiąt) z 19 czerwca 1938 roku.
Inny wyrzucony na śmietnik zbiór
dotyczył listów i biletów imiennych z
lat osiemdziesiątych. Pojawiają się
nazwiska Lidii Zygmunt-Florkiewicz
z Zakroczymskiej 3/18, Wandy Bień
z Lechonia. Najważniejsze wszak z
tego śmietnikowego zbioru wydały

się fotografie z wizyty papieża w roku
1991. Na jednych widać przygotowania do wizyty na placu Zamkowym.
Budowniczowie wznoszą ołtarz i
robią miejsca siedzące dla ważnych
gości. A potem już fotografie z samej
wizyty. Tłumy ludzi, transparenty, ale
samego papieża nie widać. Niknie w
tłumie.
Z czasem nauczyłem się nie rozdzielać takich zbiorów, a traktować je
jako całość, bo wtedy posiadamy jakby dokumenty z życia człowieka.
Zawodowy szperacz i przepatrywacz warszawskich śmietników Józef Kołakowski miał 7 sierpnia 2006
roku niezły fart. Z wielkim trudem
udało mu się wyjąć ze śmietnika pakiet kilkuset fotografii i przynieść je
do antykwariatu. Otrzymał za nie
kilkadziesiąt złotych. Był to zbiór
osobliwy. Zdjęcia pochodziły z lat siedemdziesiątych XX w. i wszystkie zawierały jeden element – fotki nagich
kobiet. Nie dało się ukryć, że był to
zbiór jakiegoś kolekcjonera z tamtych
czasów, który zmarł lub wyjechał, a
rodzina wyrzuciła po nim przedmioty
zainteresowań.
Fotografie po bliższej analizie
można było podzielić na dwie grupy.
Oryginalne zachodnie fotki półnagich aktoreczek o charakterze reklamowym i robione przez autora

zdjęcia prywatne. Możemy bardzo
wiele powiedzieć na ich podstawie o
obyczajach. Fotografowane kobiety
miały w większości ukryte twarze, tak
że nie bardzo wiadomo, kogo przedstawiają zdjęcia, bądź też autor ucinał
obiektywem głowy, aby nie były one
rozpoznawalne dla osób postronnych.
Szkoda, gdyż dziś pełne zdjęcia
można byłoby sprzedawać dawnym
właścicielkom – takie były atrakcyjne!
Fotografie raz dwa wykupili szperacze
antykwaryczni, a największą partię
nabył jeden ze stałych klientów.
Jeśli mowa o zdjęciach, dodam, że
kiedyś przyniesiono mi kilkaset fotografii ze zbioru ministra przemysłu
chemicznego, a przedtem dyrektora
zakładów chemicznych w Chorzowie. Czego tam nie było! Zdjęcia
z Edwardem Gierkiem z lat sześćdziesiątych, gdy ten nie był jeszcze
pierwszym sekretarzem. Już pobieżny
przegląd tych fotografii pokazywał,
jak żyli sobie dygnitarze w PRL-u.
Połowa zdjęć pochodzi z wyjazdów
zagranicznych, tak zwanych wizyt roboczych, a w rzeczywistości z popijaw,
balang, rautów, obiadków pijackich na
szczeblu. Z Turcji, Niemiec, Krymu.
Na jednym zdjęciu panowie dygnitarze leżą w śniegu – pijacki dowcip, a
mój bohater palec wskazujący kieruje
na fotografa. Obok fotografia ze stat-

ku wycieczkowego z nagimi torsami
panów – taki upał. Na innym obok
napisu HOTEL DU PARC ośmioosobowa ekipa. W tym ogromnym
pakiecie raz po raz przewija się zdjęcie małej dziewczynki, chyba wnuczki
któregoś z panów i coś mi mówi, że to
mogła być ta, która dziadkowe brudy
wymiotła z odziedziczonego mieszkania. Prawa natury takie są i nic na
to, psiakrew, nie poradzimy.
Na rzeczone fotografie szczególnie łasi byli dwaj moi stali klienci, doktorzy historii najnowszej
- Krzysztof Cebul i Mirosław Wawrzyński. No i rozebrali ten pakiet, a co
zostało, dałem redakcji „Hajduczanina”, dzielnicowej gazety w Chorzowie-Batorym pod doktorem Jackiem
Kurkiem.

SILVA RERUM
Raz Rysiek Trot z sąsiedztwa
przyniósł do firmy krzyż.
– Panie Krzysiu, niech się pan
tym zaopiekuje - to skandal.
Patrzę, krzyżyk z drewna, niepomalowany. Widocznie komuś nie pasował do mieszkaniowego wystroju w
XXI wieku i dlatego trafił do chasioka
Spółdzielni Fenix przy ulicy Słowackiego 4.
Innym razem, obok stosu papie-
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rowego towaru ładowanego szuflą do
worków, kupiłem zakurzone kartonowe pudło. Myślałem, że są w nim
książki, a była wódka, stara taka, z
lat siedemdziesiątych. Żyto do połowy wyparowało, ale Ratafii nie ubyło
nic. Skoro za towar zapłaciłem, to co
miałem z nim robić? Sprzedawałem
ten zakup po pięć złotych za flaszkę,
obojętnie, pełną czy nie. Wynosiło
taniej niż ruski spirytus, a to był przecież markowy alkohol i dlatego ludzie
wykupili go w oka mgnieniu. Stały
klient, Jacek Strzelczyk, ksywa Bokser, na co dzień abstynent, odkręcił
sobie butelkę kolorowej, golnął dużego łyka i żyje nadal, bo wódka ma
taką właściwość, że paruje, a nie truje.
Gdyby było inaczej, nie byłaby wódką
– to jasne.
Zdarzyło mi się kupić spuściznę po człowieku, którego znałem
osobiście. Był to Michał Jaworski z
Belwederskiej, znajomy mojej siostry
Grażyny. Wnuczka objęła po nim
mieszkanie, a brudy po starym dziadzie zapakowała do starych waliz,
podwiązała sznurkiem, odstawiła do
antykwariatu i jeszcze dostała za to
pieniądze.
Już nie pamiętam, skąd mam
książkę z ekslibrisem Jędrzeja Moraczewskiego, a to przecież, nie w kij
dmuchał, pierwszy premier odrodzonej Polski, socjalista namaszczony
przez Naczelnika Piłsudskiego!
Wstyd się przyznać, ale rok w
rok, od serca od siostry zakonnej dostaję opłatek, który sprzedaję dalej za
pieniądze. Utarło się, że kupuje go
zawsze te sam klient, doktor Jan Partyka, ksywa Sweterek, Magister….
Gdzie się uchowały i w jaki sposób znalazły na Żoliborzu czyste
blankiety z zabrzańskiej fabryki farb
i lakierów, z nagłówkiem OBERSCHLESISCHE ROSTSCHUTZ
OLFARBEN-FABRIK. HINDENBURG.
Kupony totolotka.
Lech Jęczmyk – honorarium
pięćset złotych z Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej z 3 I 1985.
Odchodzi pokolenie żoliborskich
patriotów z lat osiemdziesiątych, więc
lądują na śmietnikach pakiety z wydawnictwami związanymi z życiem i
męczeńską śmiercią księdza Jerzego
Popiełuszki. W jednym z nich kalendarz „Solidarności” z 1985 roku
(kupił go alegrowiec Leszek G.), dalej fotografie przypominające o kolejnych rocznicach śmierci księdza,

zdjęcia kościoła, pocztówki związane
z rocznicami powstania warszawskiego, zakładki, broszury, zdjęcia papieża
przy grobie i między nimi ślubowanie
trzeźwości w roku eucharystycznym
1987.
Po przedmiotach wyrzucanych z
domów widać zmiany w obyczajach
przełomu II i III tysiąclecia naszej
ery. Zmasowana kampania reklamowa i propagandowa światowych agencji zdrowia robi swoje. Na śmietniki
coraz częściej trafiają bańki do stawiania – odwieczny domowy niezbędnik.
Można powiedzieć, że wiara w bańki
pęka jak bańka mydlana, ale nie do
końca tak jest. Wyrzucane z domów
bańki żyją nadal, bo trafiają do mnie,
skąd kupują je starsi, bo młodzież
uważa to za jakieś dziwne kieliszki.
Uwaga, jeden komplet za trzy złote
(osiemnaście sztuk) uniwersalnych,
znakomitych, przedwojennych baniek
lekarskich jest, był i będzie do dostania w antykwariacie pod Merkurym.
A ile papieru może wydrukować
żoliborski oddział małej partii, na
przykład Ruchu Patriotycznego Ojczyzna? Do jasnej cholery! Dowodzi
tego spuścizna, którą dostałem od
pana Lecha Jęczmyka, literata i tłumacza oraz prezesa dzielnicowego
oddziału partii – parę kartonowych
pudeł po bananach. Podczas wyborów
samorządowych w 2002 r. obok doktorów nauk, szanowanych nauczycieli,
na ostatnim miejscu listy kandydatów
do samorządu żoliborskiego znalazł
się właściciel budki na bazarze Artur
Rak. Tak zostało napisane. Zwróciłem na to uwagę, bo też byłem właści-

cielem budki i gdybym zgłosił akces
jako kandydat na radnego, także by
mnie umieszczono na końcu listy, a w
rezultacie otrzymałbym dwa przysłowiowe głosy wyborcze. Jeden od żony,
drugi od kochanki. Na to partyjne archiwum też znaleźli się chętni.
Dowód osobisty, wydany w Puławach 5 kwietnia 1940 roku na nazwisko Zygmunt Pióro, mówi nam,
że kenkarty zaczęto wydawać po tej
dacie. Ten Pióro, rocznik 1887, był
także klientem lubelskiej ubezpieczalni społecznej, jako rencista podczas okupacji.
Identyfikator DYŻURNA ze
zdjęciem księdza Jerzego Popiełuszki,
nr 46, z podpisem księdza T. Boguckiego, czyli ówczesnego proboszcza
parafii świętego Stanisława Kostki na
Żoliborzu.
Nie pamiętam już, kto mi przyniósł kompletne dokumenty po pułkowniku Kazimierzu Łyjaku, człowieku z moich stron rodzinnych. Ten
były partyzant awansował i otrzymał
w Warszawie posadę, mieszkał na
Żoliborzu, a gdy zmarł nikt nie zaopiekował się dokumentami. Szkoda.
Warszawski moloch pożera zmarłych
niczym potwór zapomnienia. Sadzę,
że na sielskim Powiślu w powiecie
Opole Lubelskie, skąd pułkownik pochodził jest lepsza pamięć o dawnych
mieszkańcach.
Kto wyrzucił na śmietnik teczkę
po doktorze medycyny Aleksandrze
Majdzie, zamieszkałym przy ulicy
Krasińskiego 8/91, telefon 33 03 08?
Doktor Majda w latach sześćdziesiątych interesował się problematyką

młodzieży. Działał w Towarzystwie
Świadomego Macierzyństwa. Przygotowywał do druku książki i ulotki
reklamowe. W teczce znajdowało się wiele wycinków prasowych z
„Trybuny Ludu”, „Życia Warszawy”,
„Polityki”, „Tygodnika Powszechnego”. Był też numer miesięcznika
„Przyjaciel Dziecka”, biuletyn Towarzystwa Świadomego Macierzyństwa
z 1960: Środki antykoncepcyjne dla
mężczyzn, z roku 1961: O potrzebie wychowania seksualnego dzieci i
młodzieży. Z zachodnich czasopism
jedno - „They ve Found the Key of
Life” - z podpisem. Notatki własne,
spięte spinaczem fiszki, plan odczytu na Żoliborzu w Domu Kultury 18
lutego 1963 roku: Wychowanie seksualne dzieci i młodzieży. Na końcu
wycinki prasowe dotyczące ludzkich
tragedii: tragiczna miłość 14-latków
opisana przez „Express Wieczorny”
(19–20 V 1962); wydarzenie z Grodziska, gdy 3 maja 1962 roku o godzinie 22.00 pod pociąg rzuciło się tam
dwoje zakochanych; artykuł z Trybuny Ludu o prywatkach, zakończonych
zabójstwem jednego z uczestników
oraz zagadnienie moralne z „Życia
Warszawy”: czy wolno lekarzowi lub
pielęgniarce pracować w poradni K,
w której wykonywane są zabiegi antykoncepcyjne. Odpowiedź – wolno,
jeżeli poradnia K ma szersze, godziwe
zadania do spełnienia, a nie tylko zabiegi antykoncepcyjne.
Skąd się wzięły u mnie dokumenty po synu (rocznik 1949) pisarza i
wysokiego dygnitarza PRL-u Jerzego
Putramenta?

Gdy nastała moda na komputery
ludzie masowo wyrzucali maszyny
do pisania, a potem wieczne pióra,
długopisy, ołówki, zeszyty, notatniki
i pakiety kalek maszynowych, wreszcie stare komputery - a ja to kupowałem. Wymieńmy jeszcze przynoszone przedmioty: stoliki, krzesła,
leżaki, lustra, stare ksero, maszyny
do szycia, kredki, szkolne kredy, zabawki, ozdoby, szklanki, szklaneczki, noże i nożyki, obrazy i ramy do
obrazów, a raz nawet miałem tablicę
trumienną z nazwiskiem zmarłego i
datą śmierci.
Bilecik księdza Franciszka Zakrzewskiego o treści: Przesyłam Panu
Kierownikowi serdeczne życzenia
imieninowe oraz pozdrowienia dla
żony 15 VIII 1956.
Kartka z życzeniami imieninowym z 20 czerwca 1957 roku adresowana do Janiny Orszaghowej, Warszawa Żoliborz, ul. Słowackiego 38.
Badania radiologiczne z 1964
roku.
Nie zabrałaby tego wszystkiego
nawet ogromna tuwimowska lokomotywa.
Trafiło do mnie kilka stuzłotowych
cegiełek: BUDUJEMY
WSPÓLNY DOM, wydanych przez
KOMITET BUDOWY CENTRALNEGO DOMU ZJEDNOCZONEJ PARTII KLASY ROBOTNICZEJ. Dopóki gmach PZPR
pełnił swą funkcję, takie cegiełki warto było trzymać w domu, a potem
lepiej było się tego trefnego towaru
pozbyć i lądował on na śmietniku.
A już wspomniane carskie dyplomy wyższych uczelni? A książki ręcznie pisane? A sterty map, czasopism,
a zeszyty z wykładów przed i powojennych, ze szkół wszelakiego typu, a
setki proporczyków w jednej dostawie? A znaczki, a widokówki? Dziesięć tysięcy kupionych w kartonowym
pudle, czego czterech ludzi nie było w
stanie unieść.
No i listy, listy, listy. Ludzie! Ja nie
zdołam nawet pobieżnie do tych dostaw przejrzeć. Odkładałem, co dziesiąty pakiet na kupę, obiecując sobie,
że kiedyś, gdy będę pisał książkę o
tych latach zajrzę do zgromadzonych
łupów. A kiedy ten czas nadszedł,
po lekturze przechodził mnie nieraz
dreszcz po plecach.
Tekst stanowi fragment przygotowywanej książki wspomnieniowej
autorstwa Krzysztofa Jastrzębskiego.
ILUSTRACJA DOMINIKA HOYLE
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CZTERECH WSPANIAŁYCH
Z fotografii patrzą na nas cztery poważne twarze. Cztery sylwetki
w białych strojach stoją niemal na
baczność przed obiektywem aparatu.
Sportowe kostiumy i obuwie stanowią pierwszą wskazówkę, drugą drewniany parkiet sali gimnastycznej,
wciąż niezapełnione ławki dla widowni, pusta jeszcze tablica wyników.
Dopiero za moment założą maski, rękawice i wezmą broń do ręki, ale już
teraz zgadujemy słusznie, że mamy
przed sobą szermierzy. Konkretnie
reprezentantów klubu WKS Żoliborz
Warszawa - elitę.
Zastygli w podwójnym oczekiwaniu na dźwięk spuszczonej migawki, sygnał, machnięcie ręką przez
fotografa - już możecie się rozluźnić,
zrobione. Wyobrażam sobie, jak oddychają wtedy swobodniej, patrzą
po sobie, wymieniają drwiące uwagi.
A może, przeciwnie, nie tracą koncentracji. Skinięciem głowy żegnają
reportera, sięgają po sprzęt, rozpoczynają rozgrzewkę, kolejny raz dyskutują o taktyce i słabościach przeciwnika.
Stawka jest bowiem niebagatelna, a
mecz prestiżowy. Czekają w napięciu
aż na parkiecie pojawi się kwartet Koszeghy, Homorody, Hatszeghy i
Maszlay - zawodnicy węgierskiego
Honved Tiszti Vivo Klub Budapeszt,
dzisiejszego rywala.
Dla żoliborskiej drużyny rywalizacja na międzynarodowym poziomie
to nie pierwszyzna. Zdjęcie powstaje
w maju 1938 roku, kiedy przynajmniej trzech z przedstawionych zawodników ma za sobą występy na
igrzyskach olimpijskich. Od lewej
stoją: Władysław Dobrowolski, Władysław Segda, Marian Suski i Jarzębski. Ten ostatni nieznany z imienia,
o nim jedynym trudno dziś znaleźć
jakiekolwiek informacje.
Władysław Dobrowolski, rocznik
1896, syn kowala ze Śląska. Po krótkiej karierze nastoletniego działacza
niepodległościowego wkłada mundur
żołnierza Legionów Polskich, następnie Wojska Polskiego, walczy w
wojnie 1920 roku. W wolnej Rzeczypospolitej pracuje jako wykładowca i
instruktor w Centralnej Wojskowej
Szkole Gimnastyki i Sportów w Poznaniu oraz Centralnym Instytucie
Wychowania Fizycznego w Warszawie. Działa w warszawskim AZS.

Prowadzi poranną gimnastykę w Polskim Radiu. Z sukcesami trenuje lekką atletykę - występuje na igrzyskach
olimpijskich w Paryżu (1924), bije
rekordy Polski i zdobywa mistrzostwo kraju w różnych dyscyplinach
- biegach, rzucie oszczepem, skoku w
dal. W wieku 35 lat poświęca się już
tylko szermierce, reprezentując barwy
warszawskich klubów. Uczestniczy w
kolejnych igrzyskach w Los Angeles
(1932) i Berlinie (1936), a z Ameryki
wraca z brązowym medalem.
W drużynie z Los Angeles Dobrowolskiemu partnerują dwaj inni
bohaterowie fotografii - Segda i Suski. O rok starszy Władysław Hipolit
Segda jest weteranem I wojny światowej w armii austriackiej. Jako żołnierz Wojska Polskiego bierze udział
w walkach w latach 1918-1920. W
okresie międzywojennym służy w
żandarmerii polowej i działa w Polskim Komitecie Olimpijskim. Cieszy
się opinią genialnego szermierza, i to

opinią bez wątpienia zasłużoną. W
ciągu kilkunastu lat sięga po czternaście tytułów mistrza kraju, indywidualnie i drużynowo, we florecie, szabli i
szpadzie. Dokłada dwa brązowe medale olimpijskie w drużynie (pierwszy
z Amsterdamu, 1928). Pozostaje rekordzistą i sportową ikoną II RP.
Wreszcie Marian Franciszek Suski, wąsaty kielczanin, najmłodszy w
drużynie. Jako trzynastolatek obserwuje walkę o niepodległość ojczyzny.
Od wczesnych lat wykazuje zainteresowanie naukami ścisłymi. Na przełomie lat 20. i 30. studiuje w Paryżu,
później na Politechnice Warszawskiej,
rok po sukcesie olimpijskim uzyskuje dyplom na tamtejszym Wydziale
Elektrycznym. Z powodzeniem łączy
karierę naukową z szermierką, zdobywając medale mistrzostw Polski
(dwukrotnie złoto) i Europy (brąz).
Wszyscy trzej - czterej - spotykają się i współtworzą przedwojenne
warszawskie środowisko szermiercze.

Pozwalam sobie zapomnieć na
chwilę o nazwiskach, życiorysach, tytułach. Patrzę tylko na twarze, młodsze i starsze, gładko ogolone lub z wypielęgnowanym zarostem, poważne,
choć niekiedy z uśmiechem czającym
się w kącikach ust. Twarze czwórki
Polaków, których życie przypadło na
prawdopodobnie najbardziej burzliwe
dekady ubiegłego wieku.
W 1939 roku Władysław Dobrowolski skończy 42 lata, Władysław
Segda - 44, Marian Suski - 34. Teraz,
w 1938 r. są o rok młodsi, nieświadomi, choć może przeczuwają (śledzą
zapewne prasowe doniesienia) w jakiej rzeczywistości już niedługo będą
musieli się odnaleźć. Wracając do
tej fotografii, nie potrafię pozbyć się
wrażenia, że jest przesiąknięta fatalizmem, tym samym, który kładzie się
cieniem na innych zdjęciach powstałych krótko przed wybuchem II wojny światowej. Cieniem widocznym
tylko dla nas, ludzi z innego świata,

mimowolnie obarczonych wiedzą o
przyszłości.
Szykując się do meczu przeciwko drużynie węgierskiego Honved
Tiszti Vivo Klub Budapeszt, Władysław Dobrowolski nie wie jeszcze,
że za walkę w kampanii wrześniowej
zostanie odznaczony orderem Virtuti
Militari i Krzyżem Walecznych, że
przejdzie przez szereg niemieckich
obozów jenieckich, w których dla
współwięźniów będzie organizował
zajęcia sportowe, a że po wojnie zajmie się działalnością związkową, napisze wiele podręczników poświęconych lekkiej atletyce oraz szermierce
i jako trener w klubach RKS Marymont i Skra Warszawa wychowa kolejne pokolenie zawodników (w tym
R. Parulskiego i W. Woydę).
Jego
imiennik, Władysław
Segda, też będzie walczył, ale uniknie niewoli. Przez Rumunię przedostanie się do Francji, następnie do
Wielkiej Brytanii. Do 1945 r. pozostanie dowódcą różnych oddziałów, m.in. Samodzielnej Brygady
Szkoleniowej Dowództwa Jednostek
Wojskowych. Nie wróci do kraju.
Poświęci się pracy jako wykładowca
i instruktor szermierki na uniwersytecie w Edynburgu.
Marian Suski po wojnie zrealizuje swoje marzenie o pracy naukowej. Jeszcze w okresie niewoli w niemieckich obozach będzie dzielił się
z towarzyszami wiedzą wyniesioną z
uczelni. Ostatecznie zdobędzie tytuł
profesora doktora habilitowanego
Politechniki Wrocławskiej. Nie zapomni o szermierce - w tamtejszym
AZS stworzy sekcję szermierczą,
zostanie międzynarodowym sędzią.
W 1950 r. sięgnie po jeszcze jeden
medal - złoto w szabli na mistrzostwach Polski.
Dobrowolski dożyje 73 lat, Segda
- 99, Suski - 88. Jak potoczy się historia ostatniego z nich, Jarzębskiego? Nie wiem, ale nie wolno nam o
nim zapomnieć. Na fotografii stoi ich
bowiem czterech. Drużyna. Czterech
wspaniałych WKS Warszawa Żoliborz.
Źródło: Narodowe Archiwum
Cyfrowe
KAMILA SNOPEK
ILUSTRACJA DOMINIKA HOYLE
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Słonie na Bielanach
Wiedzieliście, że w
Lesie Bielańskim
można było trafić
na słonia?

To ostatnie zwierzę, które kojarzyłoby się z Polską,
a tym bardziej z warszawską
dzielnicą. A jednak! Symbol
słonia jest ściśle związany z
Bielanami.
Wszystko zaczyna się od
Lasu, który powstał jeszcze
w średniowieczu, a do stolicy
włączony został po II wojnie
światowej.
Słoń w lasku pojawił się w
latach 50. jeszcze jako „drewniany słoń”. W latach 60.
stworzono Park Kultury ze
słynną karuzelą. Słonia obito
blachą i stał się „blaszanym
słonikiem” - jego sąsiadami
byli żyrafa i koń. Miał podniesioną wesoło trąbę i ucieleśniał marzenie każdego młodego zdobywcy.
Przez lata towarzyszył
dzieciom jako blaszana figura
w Lasku Bielańskim. Dzieci uwielbiały wdrapywać się
na jego grzbiet i wspinać na
trąbę. Wraz z nadejściem lat
osiemdziesiątych cały Park
Kultury (jak nazywano te-

ren przy Podleśnej) uznano
za część rezerwatu przyrody.
Ukochany słoń musiał zniknąć w 1983 r. Ostała się jedynie żyrafa, która po renowacji
trafiła na warszawską Wolę.
Odtąd dziecinna nostalgia
za atrakcją zaczęła się nasilać,
mieszkańcy i mieszkanki wysyłali listy z prośbą o powrót
kultowego symbolu. W 2010 r.
wiceburmistrz dzielnicy Grzegorz Pietruczuk zapowiedział
powrót słonia. Akcja zaczęła się od apelu o przesyłanie
wspomnień i starych fotografii, związanych z atrakcją. Owe
wspomnienia miały być bazą,
dzięki której powstanie replika
słonia zawierająca sentymentalne detale.
W 2016 r. Drewniana
3-metrowa replika zabawki
stanęła na Kępie Potockiej (od
strony Gwiaździstej). Dlaczego drewniana? Ze względu na
bezpieczeństwo i prawo – jeżeli byłaby blaszana zostałaby uznana za rzeźbę. Nowy
słoń jest wyposażony w siatkę
do wspinaczki i zjeżdżalnie.
Nowy słoń, tak jak niegdyś
jego przodek, znów czaruje
kolejne pokolenia mieszkańców Bielan.
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XII Żoliborski
Festiwal Śpiewających Seniorów
Zaproszenie do udziału w konkursie
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy, serdecznie zaprasza seniorów, zespoły, artystów indywidualnych do wzięcia udziału w
XII edycji Żoliborskiego Festiwalu Śpiewających Seniorów.
Festiwal odbędzie się 16 października 2019 roku (środa) na warszawskim
Żoliborzu, w Kinie ”Wisła” Pl. Wilsona 2.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 2 października 2019 r. o godzinie
16.00. Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej Ośrodka www.ops-zoliborz.waw.pl. Szczegółowe informacje można
uzyskać pod numerami telefonów: (22) 569 28 47, (22) 569 28 61.
Żoliborski Festiwal od wielu lat jest ważnym wydarzeniem kulturalnym,
służy promocji twórczości i integracji społecznej seniorów, tworzy płaszczyznę
pozytywnej rywalizacji,
Honorowy patronat nad festiwalem objął Burmistrz Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy.

Spotkanie z uczestniczką walk
powstańczych Panią Zofią Gordon
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. Wstęp
wolny!
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Do Sejmu po lepszą szkołę
dobrze. Mamy Konwencję
Antyprzemocową i Konwencję o Prawach Osób z
Niepełnosprawnością, które nie działają, władza wycofała się z finansowania in
vitro, wprowadziła recepty
na antykoncepcję awaryjną i nieustająco podejmuje
próby ograniczenia prawa kobiet do przerywania
ciąży. Do tego dochodzą
działania dyskryminujące
kolejne grupy – najpierw
straszono Polki i Polaków
uchodźcami, a teraz osobami LGBT+.
No właśnie, części czytelników
na pewno znane są Pani poglądy z telewizji i innych mediów.
A czy mogłaby Pani przybliżyć
swoje działanie w radzie miasta?
W Radzie Warszawy przewodniczę Komisji
Edukacji i działam w Komisji Polityki Społecznej i
Rodziny. Praca w radzie to
oczywiście gra zespołowa.
Najważniejszym
zadaniem, przed którym
stanęliśmy było sprawne
przeprowadzenie
rekrutacji i zapewnienie miejsca w szkołach średnim
wszystkim uczennicom i
uczniom z kumulacji roczników. Dzięki wspólnym
działaniom władz miasta i
rady to się udało. Wiosną
przeszliśmy również przez
strajk nauczycieli, z mojej
inicjatywy przyjęliśmy staKandyduje Pani do Sejmu. Co chciałaby Pani zmienić w
Polsce, co jest motywem do podjęcia takiego trudnego
działania?
Decyzja o kandydowaniu do Sejmu jest naturalną konsekwencją działań, które podejmowałam przez ostatnie trzy lata. Mam na myśli
walkę z tzw. „reformą” edukacji wprowadzoną
przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Jako liderka ruchu społecznego Rodzice Przeciwko Reformie Edukacji apelowałam podczas posiedzeń
sejmowych komisji o zatrzymanie szkodliwych
zmian w szkole, zaangażowałam się w organizację licznych demonstracji i protestów rodzicielskich, byłam też jedną z inicjatorek zbiórki
podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie zatrzymania reformy. Kiedy blisko milion
podpisów obywatelek i obywateli wyrzucono do
kosza, a mnie marszałek Kuchciński zakazał wystąpienia w Sejmie w imieniu osób podpisanych
pod wnioskiem, pomyślałam sobie, że czas na
poważnie wejść do gry i iść tam, gdzie podejmuje się decyzje, żeby już nikt nigdy nie mógł
zabronić mi prezentowania moich argumentów
i przekonań.
Pierwszym krokiem była decyzja o starcie
do Rady Warszawy. Samorząd może wiele zrobić dla edukacji. Bardzo ważne było dla mnie,
aby mieć wpływ na to, jak rozwiązany zostanie
problem kumulacji roczników, który – choć wywołany przez działania rządu – spadł całkowicie
na barki władz lokalnych. Musieliśmy przygotować stołeczne szkoły średnie na przyjęcie 46
tysięcy uczennic i uczniów z ostatniego rocznika

gimnazjów i pierwszego rocznika ośmioletnich
szkół podstawowych. Dla porównania – w ubiegłym roku do klas pierwszych przyjmowaliśmy
19 tysięcy młodych ludzi. Działania samorządowców są bardzo ważne, ale naszej edukacji
potrzebna jest poważniejsza zmiana, a tej dokonać można tylko będąc w Sejmie. Dlatego kolejnym krokiem była decyzja o stracie w wyborach
parlamentarnych.
Zależy mi na dobrej edukacji, chcę, aby
polska szkoła kształciła otwartych na świat,
tolerancyjnych, umiejących myśleć krytycznie
i uczyć się przez całe życie ludzi; aby uczyła
współpracy, a nie rywalizacji; stawiała na umiejętności, a nie wiedzę encyklopedyczną;
szanowała prawa dziecka i dobrze wynagradzała nauczycieli. Musimy rozprawić się również z ciągnącymi się latami problemami – nauką na zmiany, ciężkimi tornistrami, nadmiarem
prac domowych i sprawdzianów. Powinniśmy
włączać uczennice i uczniów z niepełnosprawnością, rozwijać dziecięce talenty, prowadzić
edukację antydyskryminacyjną, obywatelską i
seksualną. Szkoły powinny również być bardziej
autonomiczne i demokratycznie zarządzane
– przez nauczycieli, uczniów i rodziców. I być
świeckie.
Co jeszcze, oprócz edukacji, motywuje Panią do kandydowania do Sejmu?
Oprócz edukacji zajmuję się również prawami kobiet i mniejszości czyli obszarem, w
którym pod obecnymi rządami nie dzieje się

nowisko popierające protest. Jako rada podjęliśmy również decyzję o pozostawieniu pieniędzy
zaoszczędzonych w wyniku potrąceń za strajk w
budżetach szkół i wypłaceniu ich nauczycielom
w kolejnych miesiącach.
Podejmujemy decyzje o finansowaniu budowy kolejnych szkół i przedszkoli. W tej kadencji
powstanie 14 nowych szkół (w tym szkoła przy
ulicy Anny German) oraz 25 przedszkoli.
Bardzo zależy mi na edukacji antydyskryminacyjnej – w tym roku rozszerzyliśmy program
„Szkoła przyjazna prawom człowieka”. Wprowadzamy również pilotaż programu „Szkoła bez
prac domowych”. Ten projekt to moje oczko w
głowie, zabiegałam o jego wdrożenie od początku kadencji. Wprowadziliśmy dofinansowanie
100 zł dla każdego ucznia na kulturę, sport lub
rekreację.
Systematycznie zwiększamy liczbę miejsc
w żłobkach, powstają nowe placówki publiczne, a dzięki ostatnio ogłoszonym konkursom
dla placówek prywatnych bezpłatne miejsca
w żłobkach znajdzie dodatkowo ponad 2000
maluchów. W wyniku napisanej wspólnie
z Jarosławem Szostakowskim interpelacji
pierwszeństwo w przyjęciach do żłobków
mają dzieci zaszczepione. Finansujemy procedurę in vitro wypełniając w ten sposób
zadanie, którego odmówiło państwo. Dzięki
warszawskiemu programowi urodziło się już
275 dzieci.
Co Żoliborz może zyskać mając swojego posła w Sejmie?
Kandyduję z całej Warszawy, nie z jednej
dzielnicy, ale gwarantuję zarówno Żoliborzowi jak i całej Warszawie lepszą edukację. A
wszystkim moim wyborcom i wyborczyniom,
że będę walczyć o to, aby Polska była krajem
dla wszystkich – niezależnie od pochodzenia,
wyznania, zasobności portfela, stopnia niepełnosprawności, płci czy orientacji seksualnej.
ROZMAWIAŁA KATARZYNA BUSŁOWSKA
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Psom, które
nie mają wakacji

Planowanie wakacji bywa uciążliwe, szczególnie kiedy musimy
uwzględnić głosy tych, którzy go nie
mają. Z końcem obecnych, zaczynamy myśleć o kolejnych i jeżeli nie
myślimy tylko za siebie, najczęściej
pierwsze ich koncepcje, muszą ulec
zmianie. Przekładamy i odwołujemy
nim jeszcze cokolwiek zostało głośno ustalone, bo ktoś na nas czeka w

domu. Dwa tygodnie bez opieki to
zdecydowanie za długo. Każdy pies
wam to powie. Niestety, wciąż wielu
właścicieli uznaje ten głos za nieistotny. Smycz ciasno uwiązuje obie
strony. Posiadane zwierzęta stają się
przeszkodą w wakacyjnych planach.
Żeby je zrealizować, drugi jej koniec
zawiązują supłem w niewłaściwym
miejscu. Na drzewie, ogrodzeniu albo

u opiekuna w schronisku.
W te wakacje przez moje mieszkanie tornadem przeszły aż trzy psy.
Mógłbym to zwalić na panujący w
Polsce klimat. Czy był to mój plan?
Absolutnie nie. Miałem natomiast
czas, a ten jest niezbędny jeżeli ktoś
potrzebuje naszej opieki i uwagi.
Więc czemu nie. Szczęśliwie dla nich,
ich właściciele odpowiedzialnie, na

czas swojego wyjazdu znaleźli dla
swoich psów, najlepsze warunki pod
ich nieobecność. Rok w rok schroniska w okresie wakacyjnym pękają
w szwach. Krakowskie odnotowało
niechlubny rekord. Reszta schronisk
niestety starała się dotrzymać kroku.
Dla wielu psów i kotów początek wakacji to wyrok. Bardzo niewiele potrzeba, żeby tak nie było. Przyznaję,
dla mnie była to sama przyjemność.
Sam kiedyś posiadałem psa i wiem,
jak się nimi zajmować. Czy jest to
wiedza skomplikowana? W żadnym
wypadku. Jeżeli ktoś z waszych znajomych zastanawia się, co zrobić z
psem, jeżeli możecie, zaoferujcie mu
swoją pomoc. Jeśli wiecie, że macie ku
temu warunki i z dowolnych względów opieka nad psem, nie stanowi
dla was wyzwania, zdecydujcie się.
Reguły są bardzo proste. Warto zorganizować wizytę asymilującą zwierzaka, tak by mógł poznać nasze cztery kąty. Wbrew pozorom następuje
to bardzo szybko. Spacery, jeżeli nie
jesteśmy pewni czy sobie poradzimy,
można ograniczyć do niezbędnego
minimum. W wakacje, ze względu
na wysokie temperatury jest to nawet
zalecane. Psa karmimy zgodnie z za-

leceniami właścicieli. W kontaktach z
innymi, warto podkreślać, że znajduje
się tylko pod naszą opieką i nie jest
naszym psem. Tym samym unikniemy nieprzewidzianych sytuacji. Pamiętajmy, psy nigdy nie mają wakacji.
Na ich szczęście nie mają od czego.
Może od właścicieli, ale to akurat
coś czemu zaradzimy odpowiednio
się zachowując. Powinniśmy o tym
pamiętać, utrzymując relacje na tym
samym poziomie, który znają ze swojego domu. Bez rozpieszczenia, stosując te same reguły, które panowały w
ich psim życiu do tej pory. Wszystkie
trzy psy, które mieszkały u mnie podczas wakacji, bardzo się od siebie różniły. Dziewięcioletni Boston Terier,
dwuletni Staffordshire Bull Terrier i
jedenastoletni kundelek. Gucci, Apo
i Kuba. Miały zupełnie inną energię.
Różnie reagowały na psy i hałasy z
klatki schodowej czy ulicy. Do mojego domu wnosiły jednak takie samo
ciepło. Najmniejszy, jak to często
bywa, był tym najagresywniejszym.
Koniec końców wypadało to zabawnie. W takich sytuacjach wystarczy
skrócić odpowiednio smycz. Dużo
szczekał, realnego zagrożenia jednak
nigdy nie stworzył. Bull Terrier, którego z początku bardzo się obawiałem, okazał się potulny i kochany. Co
ciekawe otoczenie reagowało na niego równie ciepło. Właścicielka Kuby
była starszą Panią, która nie miała już
siły zajmować się swoim psem i mój
dom był tymczasowym, w drodze do
jego nowego. Każdy z psów miał inną
historię. Skutecznie przelewałem na
nie swój spokój i opanowanie, nie bały
się mi zaufać. Wszystkie trzy entuzjastycznie reagowały na mój powrót,
czy wspólne spacery. Nowe warunki
życia, szybko powszedniały i tworzyły
obopólny komfort. Przypomniałem
sobie o radości posiadania czworonoga. Jeżeli nie wiemy czy jesteśmy na to
gotowi, takie wspólne wakacje mogą
nam bardzo pomóc. Na fali emocji
związanych z kupnem zwierzęcia,
zapominamy o najważniejszym i często dokonujemy decyzji nieodpowiedzialnie. Tak spędzone lato w mieście
będzie sprawdzianem naszej cierpliwości. Można się łatwo przekonać czy
pies jest nam w życiu potrzebny i czy
damy sobie z nim radę. Pies na chwilę to też dobra inwestycja w ognisko
domowe, pod warunkiem, że odbywa
się to na zasadzie wymiany i nikomu
z tego tytułu nie dzieje się krzywda.
Niezależnie od tego czy sami
myślimy o kupnie psa, jesteśmy ciekawi jak to jest, czy zwyczajnie chcemy
pomóc bliskiej osobie, zapewniamy
zwierzęciu fantastyczne warunki życia, przeważnie takie same ze względu
na bliskość z człowiekiem, która dla
zwierzaka będzie bardzo kojąca. Bo
pies to nie zabawka, a członek rodziny
i to banał powtarzany w kółko. Warto
go jednak powtarzać przyszłym i niedoszłym właścicielom. Dopingujmy
się i wspierajmy w opiece nad zwierzętami. Przy odrobinie czasu i cierpliwości nie jest to trudne, a w zamian
otrzymujemy całe morze miłości. Takie, od którego wakacji w zasadzie nie
będzie, póki posiadamy psa. Bo gdzie
i z kim go nie zostawimy, on będzie
na nas czekał.
KRZYSZTOF KAMIŃSKI
ILUSTRACJA DOMINIKA HOYLE
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Czy będzie autobus
na ul. Elbląskiej?
W ostatnim czasie w mediach społecznościowych wybuchła dość spora dyskusja na temat zawieszenia autobusu
linii 205. Zarząd Transportu Miejskiego zawiesił tą linię na okres wakacji. Niestety okazało się, że linia ta nie została wznowiona z początkiem września. Mieszkańcy byli rozczarowani tym faktem, ponieważ był to jedyny autobus
który jeździł Aleją Wojska Polskiego z Placu Grunwaldzkiego, przez Plac Inwalidów do Placu Wilsona, czyli łącząc
trzy najważniejsze place Żoliborza.
Niestety podstawową wadą tego
autobusu była częstotliwość. Kursy
autobusów co pół godziny zdecydowanie nie może zadowolić kogokolwiek kto porusza się miejskim
transportem, a już tym bardziej w
cetralnej części stolicy. Pasażer, który
chciałby wsiąć w autobus na Placu
Grunwaldzkim i wysiąść na Placu
Inwalidów musi wcześniej sprawdzić
rozkład jazdy. W przypadku spóźnienia się na autobus oczekiwanie na
kolejny nie ma sensu, ponieważ w tym
czasie Aleją Wojska Polskiego można
przejść na piechotę w jedną i w drugą
stronę. Jeszcze gorzej wygląda to, kiedy mieszkańcy Sadów Żoliborskich,
Zatrasia, czy Rudawki chcą się dostać
w rejon Placu Inwalidów lub skrzyżowania ul. Mickiewicza z ul. Gen. Zajączka. Nie ma środka komunikacji,
który bezpośrednio łączyłby te dwie
części dzielnicy. Dawniej była linia
520 (zwana wcześniej „J-otką”), którą
zliwkidowano niedługo po otwarciu
metra do Placu Wilsona kiedy rozpoczęto przebudowę wiaduktów nad
Dworcem Gdańskim.
Stowarzyszenie Zatrasie zaproponowało alternatywne rozwiązanie.
Na Żoliborzu jest też linia 303, która ma świetną trasę. Zaczyna trasę
na Cmentarzu Północnym mijając
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W przeciwieństwie do
autobusu linii 114, który jest stale
przepełniony nie jedzie jak on dooko-

ła, to znaczy przez Chomiczkówkę.
Jedzie najkrótszą trasą przez Stare
Bielany. Następnie wyjeźdża z ul.
Perzyńskiego i skręca w ul. Broniewskiego jadąc nią do ul. Krasińskiego.
Skręca w lewo i jedzie ul. Krasińskiego kończąc trasę na Placu Wilsona.
Mimo świetnego przebiegu linia ta
jeździ również rzadko.
W związku z czym Stowarzyszenie zaproponowało trzy warianty.
Pierwszym z nich polega na przedłużeniu trasy ul. Elbląską, dalej autobus
skręcałby w lewo w ul. Krasińskiego i
w prawo w ul. Przasnyską, przy czym
powrót byłby ul. Duchnicką i ul. Powązkowską przez Plac Niemena. Od
ul. Przasnyskiej autobus jechałby ul.
Rydygiera, Matysiakówny przez Plac
Grunwaldzki, następnie Aleją Wojska Polskiego, Mickiewicza i kończyłby trasę na Placu Wilsona. Ten
wariant posiada najwięcej zwolenników. Zainteresowani są nim zarówno
mieszkańcy Żoliborza Południowego,
Artystycznego, ale także seniorzy korzystający z przychodni na rogu ulic
Elbląskiej i Jasnodworskiej. Są też
nieliczni przeciwnicy wpuszczenia
autobusu na ul. Elbląską.
Drugi wariant to wariant najprostszy. Autobus 303 jechałby tak
jak do tej pory ul. Broniewskiego, ale
nie skręcałby w ul. Krasińskiego, tylko
jechał aż do Placu Grunwaldzkiego.
Stamtąd jechałby Aleją Wojska Pol-

skiego, ul. Mickiewicza kończąc na
Placu Wilsona. Ten wariant jest najbardziej realny do osiągnięcia.

rają na czas, który ma tu tym bardziej
znaczenie kiedy linia 205 jeździła tak
rzadko.

Trzeci wariant to przejazd autobusu ul. Krasińskiego od ul. Broniewskiego, który skręcałby w ul.
Przasnyską w lewo, następnie znowu w lewo jechałby ul. Rydygiera,
ul. Matysiakówny i dalej analogicznie Aleją Wojska Polskiego do Placu Wilsona.
Dnia 19 września odbyła się Komisja Infrastruktury i Bezpieczeństwa
Rady Dzielnicy Żoliborz. Podczas
posiedzenia omówony został problem autobusu 205 oraz propozycji
rozważenia inicjatywy Stowarzyszenia celem przedłużenia i zwiększenia
częstotliwości linii 303. Na posedzeniu uczestniczył przedstawiciel ZTM
- Pan Artur Zając - Specjalista Seksji
Kształtowania Układu Komunikacyjnego w Dziale Organizacji Przewozów. Poinformował, że linia 205 nie
powróci na starą trasę, ale z uwagi
na duże poruszenie wśród mieszkańców zostanie pilotażowo uruchomiona linia typu 300. Nieznany jest
jej ostateczny numer, wiadomo że
będzie miała trójkę z przodu. Będzie
ona miała podobny przebieg do linii
205, ale na pewno nie będzie miała
nawrotki przez Rondo Radosława (d.
Babka). Puszczenie przez Rondo autobusu jest powodem zmniejszonego
zainteresowania pasażerów. Autobusy
stoją tam w korku, przez co nie docie-

W listopadzie planowana jest kolejna komisja poświęcona autobusom.

Będzie dyskuja nad oceną wprowadzenia nowej linii. ZTM będzie też
analizowało propozycję Stowarzyszenia.
WIKTOR ZAJĄC
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