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O przechodzeniu na czerwonym świetle
Przechodzenie na światłach może
wywoływać ogrom kontrowersji, a to
dlatego, że część pieszych wcale nie
czeka na zielone. Wielu zastanawia
się, czy może przejść na czerwonym
skoro w danym momencie ,,nic nie
jedzie’’. Dylemat towarzyszy już
trzem pokoleniom a wciąż nie znaleziono satysfakcjonującej odpowiedzi.
Plac Wilsona
Sygnalizacja na głównym pla-

cu dzielnicy stanowi dobry punkt
wyjścia do dyskusji. Każdy żoliborzanin ma już wyrobione zdanie na
temat funkcjonowania świateł w
tym miejscu. Na czerwonym stoją
tu wszyscy – zarówno użytkownicy
drogi, jak i chodnika. Gdy nie ma
ruchu samochodowego część z nas
decyduje się na przejście. „Jeśli nic
się nie dzieje, to nie ma sensu stać
w miejscu i bezsensownie czekać"
– tłumaczy nam pan, który przed

chwilą przebiegł przez Mickiewicza w stronę Kina Wisła. Reszta
przechodniów bacznie obserwuje
takiego ,,śmiałka". Ich spojrzenia
są różne – pełne pogardy, niezrozumienia, ale niestety czasem i podziwu. Część czuje się zakłopotana lub
wręcz oszukana, w końcu oni nie
zdążą na odjeżdżający w stronę Potockiej autobus. Inni pójdą w ślad
za prowodyrem. Zaoszczędzenie
kilku minut nie może odbywać się

kosztem bezpieczeństwa. Prawo jasno mówi, że należy stać w miejscu.
Prawo i jego stróże
Dla niektórych sygnał czerwony jest jedynie ostrzeżeniem, wskazówką, że trzeba zachować ostrożność, a nie nakazem bezwzględnego
zatrzymania się. Sprawa nie jest
jednak zero jedynkowa. Wśród wielu tematów, które poruszają Państwo w wiadomościach do „Wilsoniaka" duża część dotyczy skarg
na policję – patrole prewencyjne
ustawiają się przy wspomnianych
światłach i polują na śmiałków, którzy nie mają dość cierpliwości, by
wyczekać zielonego. I tak, można
dojść do wniosku, że racjonalnie
jest na czerwonym czekać nawet,
gdy nic nie jedzie, szczególnie, że w
przypadku złamania prawa przewidziane są kary.
Zły los
Przebieganie na czerwonym
może mieć bardzo poważne konsekwencje i bynajmniej nie chodzi o
konsekwencje finansowe. Czym jest
owe 100 zł mandatu wobec uszczerbku na zdrowiu? Wtargnięcie na ulicę
nawet w sytuacji pozornie bezpiecznej nierzadko generuje fatalne skutki.
Zmęczenie, nieuwaga i splot najdrobniejszych okoliczności mogą doprowadzić do sytuacji tragicznej. W
takich przypadkach nie są już nawet
potrzebne tłumaczenia.

Wychowanie
Na inny aspekt sprawy zwracają
osoby starsze. „Nigdy nie przechodzę na czerwonym" – mówi Pani
Agnieszka z I Kolonii – „Zwłaszcza
gdy widzę, że skrzyżowanie obserwują dzieci". Dzieci, zdaniem wielu,
muszą uczyć się, jak należy się zachowywać. ,,Muszą kojarzyć, że na
czerwonym się czeka i kropka". Tym
samym wychowanie dzieci staję się
andragogiką – wychowaniem osób
dorosłych, którzy w obecności młodszych obserwatorów, przyjmują właściwą postawę.
Moralność
Okazuje się, że sprawa nie jest
oczywista nawet dla filozofa. O kwestię
etyczną przechodzenia na czerwonym
pytamy wykładowczynię Uniwersytetu
Warszawskiego, a zarazem mieszkankę
osiedla Potok. ,,To zależy, jaką teorię
etyczną zastosujemy. Ogólnie – według
nurtów utylitarnych: jak to nikomu nie
robi krzywdy, to właściwie nie ma przeciwwskazań. Ale według nurtów konsekwencjonalistycznych czy deontycznych
nigdy nie będzie to czymś dobrym". Biorąc pod uwagę ilość niefortunnych zdarzeń drogowych, z udziałem pieszych,
sugerujemy uzbroić się w cierpliwość a
także pozostawać czujnym. Zdarza się, że
zapatrzeni w telefon, wchodząc na czerwone nawet nie jesteśmy tego świadomi
– ,,Odłóż smartfon i żyj".
ANNA NOSEK
ILUSTRACJA DOMINIKA HOYLE
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ŻOLIBORZ URÓSŁ
O NOWE ZABYTKI
W ostatnim czasie Żoliborz
zyskał nowe zabytki. Ostatnią
zmianą w gminnej ewidencji
zabytków jest nowe Zarządzenie Prezydenta m. st. Warszawy
Nr 1582/2019 z dnia 18 października 2019 r. W nim 89 pozycji, związanych z włączeniem
do ewidencji zabytków nieruchomych. Żoliborz to łącznie
8 pozycji. Wśród nich włączony został najbardziej kultowy
obiekt powojennego modernizmu, czyli Spółdzielczy Dom
Towarowy „Merkury” przy ul.
Słowackiego 16/18. Budynek
powstał w latach 1960-1964 wg
projektu Jacka Nowickiego i Jerzego Osuchowskiego. Budynek
jest dominantą pierzei ul. Słowackiego. Stanowi część zespołu budowlanego, który zaprojektował Jacek Nowicki. Poza
„Merkurym” Nowicki zaprojektował gmach Dzielnicowej
Rady Narodowej (dziś Urząd
Dzielnicy Żoliborz), budynek
szkoły przy ul. Filareckiej, a także budynek mieszkalny przy tej
samej ulicy stanowiący VI kolonię „Żoliborza Centralnego”.
Budynek „Merkurego” składa
się z kilku części. Na parterze
mieści się SAM - sklep samoobsługowy, wraz z częścią w pawilonie niskim, a także z części
gastronomicznej, gdzie zarówno
wcześniej, jak i od niedawna
mieści się lokal „Havana”. Z kolei nad
nią rozciąga się punktowiec, w którym znajdują się pomieszczenia biurowe WSS „Społem” Żoliborz.
Drugim obiektem, który znalazł

się w ewidencji jest Kino „Tęcza”.
Jest to budynek, który uległ przebudowie w latach 60. XX w. Pierwotnie
budynek ten był dobudówką starej
kotłowni o tych samych detalach ar-

chitektonicznych, której autorem był
Bruno Zborowski. Sam budynek starej kotłowni powstał w 1929 r.
Trzecim obiektem znajdującym
się w GEZ jest tak zwana „deska”,

czyli 10-kondygnacyjny budynek
mieszkalny przy ul. Promyka 5,
będący częścią zespołu Osiedla
Kępa Potocka. Autorami tego
osiedla są Hanna Graff i Bogusław
Chyliński. Budynek przy ul. Promyka 5 został oddany do użytku
30 czerwca 1969 r. Otrzymał on
tytuł „Mistera Warszawy”. Łączna
kubatura obiektu to 39718 m3.
W ewidencji pojawiły się też
dodatkowe wpisy obiektów, które
były już wpisane do rejestru zabytków, m.in. XIII kolonia WSM.
W GEZ znalazł się teren, a także
budynek tak zwanej „Gospody pod
Gruszą” autorstwa Barbary i Stanisława Brukalskich. Zespół XIII
kolonii powstał w latach 1947-49.
Przy tej okazji nie zapomniano
też o zieleni. W GEZ ujęto także
Park Fosa i Stoki Cytadeli, Park
im. Stefana Żeromskiego, zieleń
w Alei Wojska Polskiego i na pl.
Inwalidów.
Należy też dodać, że kwestia ujęcia obiektów w GEZ to
nie tylko szereg obowiązków i
konieczności ustalania wszelkich zmian z konserwatorem, ale
także możliwość pozyskiwania
dotacji od miasta. W tym przypadku zarówno Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Żoliborz Centralny”, a
także WSS „Społem” Żoliborz
będą mogli występować o dotacje przy pracach konserwatorskich, restauratorskich i pracach
budowlanych przy zabytku.

Drodzy czytelnicy,
drugi miesiąc kalendarzowej jesieni za nami. Październik był dla nas
niezwykle łaskawy – piękne słońce,
kolorowe liście i… nagroda Nobla
dla polskiej pisarki. Serdecznie gratulujemy Pani Oldze Tokarczuk, oby
jak najwięcej wyróżnień dla naszych
rodaków. Tymczasem zapraszamy do
lektury tekstów pisarzy z żoliborskiego
podwórka. Miłośnikom historii polecamy ,,Plebiscyt straconych złudzeń’’,
czyli kilka słów na temat Referendum z
1946 roku. Pamiętając o kwestiach kulturalnych, w tym numerze prezentujemy ,,najnowsze’’ żoliborskie zabytki. Z
racji zbliżającego się dnia Wszystkich
Świętych przygotowaliśmy także tekst
o tym jak zmieniały się pobliskie Powązki.
Życzę miłej lektury,
Redaktor Naczelna
MONIKA MIŁOSZ

WIKTOR ZAJĄC
ILUSTRACJA DOMINIKA HOYLE
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Powązki
dawniej
i dziś
Współcześnie Powązki kojarzą
się przede wszystkim z kompleksem
cmentarnym. Jednak w czasach stanisławowskich Powązki były przepięknym folwarkiem rodziny Czartoryskich, w którym często gościł król.
Rezydencja jednego z najbardziej znanych rodów w historii Polski
składała się z romantycznego parku
przypominającego te z angielskich
posiadłości, a także z kilku budynków.
Dookoła płynął strumień Rudawki.
Historia nie była jednak zbyt łaskawa
dla tego pięknego miejsca. Pod koniec XVIII wieku w trakcie insurekcji
kościuszkowskiej obiekt został zniszczony i dziś nie możemy podziwiać
tego wspaniałego kompleksu, który
przyciągał najwybitniejszych swojej
epoki.
Oświeceniowi poeci z nurtu sentymentalnego uwielbiali Powązki.
Była to ich oaza i przystań. Stanisław
Trembecki w swoim utworze tak opisuje to miejsce:
Tu piękny świat przybywa na witanie wiosny,
A kto smutny przyjechał, powraca radosny.
Park zachwycał nie bez powodu.
Powązki swoim pięknem, a zwłaszcza
naturalnością odpowiadały zachodnim ideałom poetów sentymentalnych. Zaaranżowany głównie przez
Efraima Schroegera kompleks został
utrzymany w stylu anielskim, zachęcał i wabił największe osobistości
tamtego okresu. Całość przypominała wiejskie drewniane chaty pokryte
strzechą, które idealnie łączyły się z
elementami typowymi dla romantycznej wizji angielskich ogrodów
- ruinami, łukami, filarami w stylu
antycznym i płynącą Rudawką w
tle. Nie brakowało tam także takich
budynków jak folwark, młyn czy
oranżeria. Pewien matematyk, Johan
Bernoulli, który miał przyjemność
przebywania w ogrodzie, określił go
jako “małą wieś”. W 1796 roku Czartoryscy sprzedali posiadłość. Później

założono tam browar, a obiekt spełniał funkcje towarzyskie. Obecnie nie
istnieje.
Z Powązkami z dawnych lat wiąże się wiele historii. Otóż, 4 listopada
1771 roku Stanisław August Poniatowski został uprowadzony przez
konfederatów barskich, którzy nie
zgadzali się z jego polityką. Króla jednak pozostawiono tylko z jednym porywaczem. Poniatowskiemu udało się
namówić Jana Kuźma do uwolnienia
go, obiecując w zamian nagrodę. Cała
rozmowa z porywaczem odbywała się
niedaleko Powązek, a tego dnia przypadał dzień św. Karola Bolemeusza. I
właśnie dlatego ów święty został patronem pobliskiego kościoła, zbudowanego w stylu klasycystycznym.
Z kolei teren Starych Powązek
ufundowała rodzina Szymanowskich
w XVIII wieku. Nie wiadomo jednak,
co kierowało ich decyzją. Nieoficjalnie mówi się, że mogło być to podyktowane niechęcią do Czartoryskich,
jednak jest to mało prawdopodobne,
biorąc pod uwagę odległość jaka dzieli tereny przeznaczone na cmentarz
od romantycznego ogrodu rodziny
Czartoryskich. O przeznaczeniu tych
gruntów pod nekropolię przemawiał
też fakt, że znajdowały się daleko od

miasta. W dawnych czasach cmentarzyska tworzono w odległych miejscach ze względów higienicznych. W
czasie II wojny światowej znajdował
się tu skład broni Armii Krajowej.
"Gdzie rzucisz okiem, wszędzie
staranność - czy to około małych
mogiłek dzieci, co je ręka matki i ojca
przystroiła w kwiaty, czy to około
krzyżów i grobowców pod cieniem
drzew, na których zawieszono lub u
stóp złożono wieńce zawsze świeże,
wymowne godła miłości rodzinnej,
albo pamięci przyjaźni”.
Poprzednie pokolenia uwielbiały ten romantyczny nastrój panujący
na cmentarzu, co doskonale oddaje
powyższy cytat. Kazimierz Wóycicki zwraca uwagę na dbałość o każdy
detal, która symbolizuje niegasnącą
pamięć o bliskich. Słowa polskiego literata są dalej żywe. Także dziś urzeka
nas sztuka Cmentarza Powązkowskiego. Rzeźby, grobowce, roślinność, która
jest wtłoczona w krajobraz, która idealnie wkomponowuje się w architekturę
cmentarza. Harmonijność, współistnienie przyrody i sztuki tworzy ideał,
boski obraz, który w otoczeniu grobów,
zyskuje nowy dużo głębszy wymiar.
Wyjątkowości tego miejsca, poza
walorem estetycznym, nadaje także

aspekt patriotyczny, narodowościowy.
Nie bez powodu nazywany jest nekropolią narodową obok Cmentarza
Łyczakowskiego we Lwowie, Cmentarza na Rossie w Wilnie oraz Cmentarza Rakowickiego w Krakowie. To
tu zostali pochowani “wielcy Polacy” z
różnych kręgów działalności - pisarze
Bolesław Prus, noblista Władysław
Reymont, Bolesław Leśmian; naukowcy i publicyści - Hugo Kołłątaj,
Bogusław Kaczyński, Jan Nowak-Jeziorański, Wojciech Młynarski, Bohdan Tomaszewski, artyści - Gustaw
Holoubek, Agnieszka Osiecka, Kalina
Jędrusik, Jan Kiepura, Krzysztof Kieślowski, Czesław Niemen i wielu, wielu innych. Współcześnie na cmentarzu
znajduje się ok. 75 tys. grobów. Obszar
był wielokrotnie powiększany i dziś
zajmuje powierzchnię około 44 hektarów. Charakterystyczną cechą cmentarza jest jego wielowyznaniowość.
Niezwykle urzekająca jest także
historia zakazanej miłości. Maria Wisnowska, ówczesna niezwykle znana
aktorka, zakochała się z wzajemnością
z oficerem pułku rosyjskiej kawalerii
Aleksandrem Bartieniewem. Spotykali się wielokrotnie potajemnie, aż
w czasie ich ostatniego spotkania,
podczas którego zażywali opium,

Wisnowska wpadła na pomysł, żeby
wzajemnie się zabili. Bartieniew wymierzył w aktorkę rewolwerem. Sam
jednak nie zdołał popełnić samobójstwa. Oficer został zdegradowany i
zesłano go w głąb Rosji. Wyrok jednak odwołał car Mikołaj II. Maria
Wisnowska została pochowana na
Powązkach. W późniejszych latach w
okolicach grobowca aktorki częstokroć widywano starszego mężczyznę,
który zostawiał kwiaty. Po latach okazało się, że tym mężczyzną był kochanek Wisnowskiej.
Listopad jest miesiącem melancholii, refleksji, zadumy. Wszakże
rozpoczyna się od święta zmarłych,
w którym oddajemy cześć i pamięć
swoim najbliższym. Jeśli ktoś z Was,
drodzy Czytelnicy, będzie miał okazję
być wtedy na Powązkach, zachęcamy
do spaceru wzdłuż alej i zwrócenia
uwagę na estetykę Powązek. Co roku
w czasie tych świąt na Powązkach
zbierane są pieniądze, które mają
umożliwić konserwację i ochronę
zabytkowych grobów, aby przyszłe
pokolenia mogły podziwiać piękno i
wyjątkowość tego miejsca.
OLGA LEWANDOWSKA
ILUSTRACJE: DOMMINIKA HOYLE
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Plebiscyt straconych
złudzeń. Referendum '46

Ustalenia jałtańskie, przypieczętowując los Ziem Wschodnich RP jednocześnie zobowiązywały komunistów do szybkiego przeprowadzenia wolnych wyborów. Narzucona władza świadoma rzeczywistych nastrojów postanowiła grać na czas. Wiosną 1946 roku ogłoszono nie powszechnie wyczekiwaną elekcję parlamentarną, a referendum ludowe. Pomysł podsunęła… opozycja.

Z końcem czerwca 1945 r. w
Moskwie finalizują się międzyalianckie negocjacje na temat przyszłości
Polski. Zapada decyzja o powołaniu
Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej (TRJN), złożonego zarówno
z zorientowanych na Moskwę ludzi
nowego reżimu, jak i zdecydowanych
wrócić do kraju polityków londyńskiej
emigracji. Tym ostatnim przewodzi
były premier i lider ruchu ludowego
– Stanisław Mikołajczyk. Autorytet
chłopskiego polityka, wzmocniony
poparciem Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych ma niwelować
przewagę komunistów i ich satelitów
w eksperymentalnym gabinecie.
Choć gra „ugodowców” od początku rodzi liczne wątpliwości,
społeczeństwo przyjmuje ją z entuzjazmem. Tym większym, że szybko
przynosi pierwsze rezultaty. Już w
kilka tygodni po triumfalnym powrocie Mikołajczyka staje się jasne, że
komunistom nie udało się zachować
pełni kontroli nad odradzającym się
życiem politycznym. Istnienie jawnej, cieszącej się masowym poparciem
opozycji w postaci Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL) jest faktem.
Bieg wypadków wpływa na szukających wyjścia z powojennej matni
przywódców podziemia poakowskiego. „»Kompromis moskiewski« był
punktem zwrotnym w położeniu międzynarodowym i wewnętrznym Polski. Realizując postanowienia krymskie, stanowi on nie tylko praktyczny
wyraz ustępliwości Anglosasów wobec
Rosji, ale i sygnalizuje ich wolę współdziałania w »urządzaniu« naszego
kraju. Uświadomić należy społeczeństwo, że utworzenie TRJN jest realnym faktem, narzucającym nam nowe

formy i warunki działania” – zalecają
podległym sobie strukturom. Jeszcze
niedawno rozważali dynamizację antykomunistycznej akcji zbrojnej. W
nowej sytuacji stawiają na Mikołajczyka i postulat wyborów. Otwarcie wzywają byłych akowców do wychodzenia
z lasu, obejmowania stanowisk cywilnych i wspierania legalnej opozycji –
poza ruchem ludowym, także nurtów
socjalistycznego i chadeckiego.
We wrześniu 1945 r., w miejsce
podporządkowanej emigracyjnemu
rządowi poakowskiej Delegatury
Sił Zbrojnych, powstaje Zrzeszenie
„Wolność i Niezawisłość” (WiN).
Nowa, już niezależna od Londynu
organizacja głosi, że generalne starcie
o zachowanie podmiotowości musi
rozegrać się w kraju – przy urnach.
Wytyczne dla terenowych struktur
WiN-u, w punkcie dotyczącym stosunku do tymczasowego rządu warszawskiego, zalecają: „Nie atakować
jego legalności (słaby argument w
czasach rewolucyjnych – jesteśmy realistami), zasad polityki społecznej i
gospodarczej, ani polityki w sprawie
granicy zachodniej. Atakować wszelkie przejawy wysługiwania się Rosji,
obłudę w rządzeniu, niedołęstwo,
a nade wszystko deptanie wolności
obywatelskiej i realizowanie aparatem państwowym politycznych celów
PPR [Polskiej Partii Robotniczej –
red.] – agentury sowieckiej”.
Dziwna jesień 1945
W realiach drugiej połowy 1945
r. obowiązek przeprowadzenia wyborów stanowił dla polskich komunistów realny problem. Zdawali sobie
sprawę, że gwarantem ich utrzymania
przy władzy są nie dominujące w spo-

łeczeństwie nastroje, lecz pozostające na terytorium państwa sowieckie
wojska. Tymczasem powstały w wyniku zwycięstwa nad hitlerowskimi
Niemcami układ sił daleki był od stabilności, a zagadnienie polskie stanowiło w nim jedynie element szerszej
rozgrywki ZSRR z demokracjami
zachodnimi. Równolegle decydowały
się choćby kwestie wpływów na Bliskim i Dalekim Wschodzie czy los
strategicznie położonej Grecji.
W takich okolicznościach zagrożenie ze strony opozycji pepeerowcy
traktowali poważnie. W październiku na plenum Komitetu Centralnego
partii Władysław Gomułka przestrzegał: „PSL zmierza do faktycznego usunięcia nas – PPR – od decydującego
wpływu na życie polityczne i gospodarcze kraju, do sprowadzenia naszej
partii do roli mało znaczącego czynnika politycznego”. Miesiąc później Kazimierz Rusinek – jeden z przywódców koncesjonowanej Polskiej Partii
Socjalistycznej (PPS), na posiedzeniu
jej kierownictwa przyznał otwarcie:
„Przeciwko nam jest większość społeczeństwa. Polityka rządu nie związała
społeczeństwa z reżimem”.
Położenie obozu promoskiewskiego komplikowała trudna sytuacja
gospodarcza. Narastająca frustracja
społeczna sprzyjała opozycji i podziemiu, nagłaśniającemu liczne patologie
i gospodarczą eksploatację wyniszczonego kraju ze strony ZSRR. Część
konspiracyjnej propagandy, uderzając
w PPR, odwoływała się także do nośnych społecznie haseł antysemickich.
Dodatkowy problem władz stanowiły
aktywne zwłaszcza na prowincji oddziały zbrojne – w atmosferze terroru
i samowoli „władz bezpieczeństwa”

podjęta przez WiN akcja rozładowywania lasów nie wszędzie przyniosła
zakładane rezultaty. Ożywioną działalność prowadziło ponadto, idące
własną drogą, odrzucające hasło wyborów i liczące na wybuch kolejnego
konfliktu podziemie narodowe.
W takich okolicznościach, z początkiem listopada 1945 r., z Budapesztu – podobnie jak Warszawa
znajdującego się w sowieckiej strefie
wpływów – napłynęły wieści o wyborczym sukcesie Niezależnej Partii
Drobnych Rolników. Ugrupowanie
chłopskie, stanowiące odpowiednik
mikołajczykowskiego PSL-u, zdobyło na Węgrzech samodzielną większość, otrzymując blisko 60% głosów.
„Położyć tamę reakcji”. Koncepcja Bloku
Demokratycznego
W Polsce termin wyborów wciąż
jednak pozostawał kwestią otwartą.
Mobilizacja na ogół niechętnego nowej władzy społeczeństwa nie zmieniała faktu, że to komuniści trzymali
w garści niemal cały aparat policyjno-administracyjny. Ich przewagę nad
opozycją pogłębiała państwowa monopolizacja rynku poligraficznego.
„Położenie PSL jest raczej paradoksalne. [...] Mimo, że jest ono najliczniejszym ugrupowaniem polskim i
mimo że jego przywódcy są pierwszoplanowymi postaciami politycznymi [...] nie uzyskało dotąd prawa
do wydawania własnej prasy codziennej” – notował w październikowym
raporcie wnikliwy obserwator Polski
pojałtańskiej, ambasador Włoch Eugenio Reale. Choć z biegiem miesięcy wyraźnie wzrastała także liczba
członków PPR i koncesjonowanych,
acz sprawiających komunistom wiele

problemów, struktur PPS, społeczna
dominacja Mikołajczyka była niezaprzeczalna.
Tymczasem nacisk w kwestii realizacji postanowień jałtańskich wzrastał.
Odpowiedzią komunistów było zaostrzenie kursu wobec PSL i wysunięcie pomysłu Bloku Demokratycznego
– wspólnej listy wyborczej wszystkich
legalnie działających w Polsce stronnictw. Jego realizacja – poza silnym
PSL-em i słabym, rozsadzanym przez
pepeerowskie wtyczki chrześcijańsko-społecznym Stronnictwem Pracy (SP)
legalnie działały jedynie ugrupowania
zależne od komunistów – oznaczałaby
odgórny podział mandatów. Tym samym zaś – rezygnację opozycji z walki
o wyborcze zwycięstwo, kosztem chwilowego złagodzenia represji i możliwości utrzymania się w rządzie „demokratycznej jedności”.
Kontrolowane przez komunistów
media zasypały PSL zarzutami o warcholstwo, reakcyjność i zależność od
Wielkiej Brytanii, coraz częściej podnosząc też oskarżenia o współpracę
z „faszystowskim podziemiem”. W
rzeczywistości, choć gdzieniegdzie do
partii ogólnonarodowego sprzeciwu
wstępowali także ludzie konspiracji, a
poakowski WiN na ogół wzywał do
popierania Mikołajczyka, stosunek
władz PSL do podziemia był raczej
krytyczny.
Liderzy stronnictwa wielokrotnie w ostrych słowach odcinali się
zwłaszcza od „band NSZ”, mających
eskalować atmosferę bratobójczych
mordów i anarchizować – dając tym
samym komunstiom argument do
odwlekania wyborów – życie kraju.
Nie była to jedynie podyktowana warunkami taktyka – równolegle propa-
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ganda nacjonalistyczna przedstawiała
ruch ludowy jako element zagrażającego Polsce frontu masońskiego
„podporządkowanego światowemu
żydostwu”, a raporty WiN donosiły
o antypeeselowskich wystąpieniach
narodowców.
Ostatecznie jednak główna siła
opozycji nie uległa problokowej
presji. W styczniu 1946 r. na wielkim kongresie PSL, na którym obok
chłopskich delegatów w pierwszych
ławach gościnnie zasiedli także czołowi politycy komunistyczni, ludowcy
otwarcie wezwali do likwidacji okrytego złą sławą Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, wycofania z
Polski wojsk sowieckich, wreszcie
– do realizacji zobowiązań jałtańsko-poczdamskich, a więc rozpisania nieskrępowanych wyborów parlamentarnych. Nieco ponad miesiąc później
Naczelny Komitet Wykonawczy PSL
definitywnie zadecydował, że „zasady
[przystąpienia do Bloku] wysuwane
przez PPS i PPR są nie do przyjęcia”.
Jakiekolwiek dalsze rozmowy warunkował przyznaniem partii chłopskiej
czołowych stanowisk w państwie.
Fałszywy krok opozycji. Koncepcja
Referendum
Wobec fiaska koncepcji wciągnięcia PSL na wspólną listę, komuniści
stanęli przed koniecznością znalezienia
nowego wybiegu dla odroczenia niechcianej elekcji. Tym okazała się koncepcja referendum ludowego. Dzięki
niemu – według wersji podjętej przez
całą machinę propagandową PPR –
Polacy, po raz pierwszy od lat, mieli
dostać szansę bezpośredniego wyrażenia swojego stosunku do kluczowych
zagadnień państwowej polityki.
Formalnie inicjatywę przeprowadzenia ludowego plebiscytu zgłosiła wiosną 1946 r. koncesjonowana,
zblokowana z PPR i jej satelitami,
PPS. Z samym pomysłem przedwyborczego referendum wyszło jednak
paradoksalnie kierownictwo ruchu ludowego. Liderzy PSL zaproponowali
rzeczony wariant, nie mogąc wyegzekwować właściwej realizacji uchwał
jałtańskich. Inspirację stanowiła analogiczna inicjatywa we Francji, gdzie
jesienią 1945 r. referendum konstytucyjne poważnie osłabiło znajdującą
się dotąd w ofensywie partię komunistyczną.
W polskich warunkach, naznaczonych dominacją PPR, sytuacja
była jednak znacznie bardziej problematyczna. „Referendum nie jest

na tle wydarzeń europejskich akcją
oderwaną. Równolegle naród francuski wypowiedział się przeciw parlamentowi jednoizbowemu. Komuniści
ponieśli tam wbrew oczekiwaniom
wielką klęskę. Francja jest jednak
jeszcze [sic!] krajem niepodległym,
podczas gdy my jesteśmy wciąż pod
okupacją. Wyniki referendum będą u
nas nas na pewno przez administrację
PPR sfałszowane” – stwierdzał organ
prasowy WiN, „Orzeł Biały”. Mimo
to, na ostateczne wytyczne w sprawie
stosunku do plebiscytu czołowa organizacja podziemna zalecała czekać.
Z trudności położenia zdawali
sobie sprawę oczywiście i sami ludowcy. „Walkę z systemem monopartyjnym wygraliśmy. Egzamin zdaliśmy przy dość trudnych warunkach
[...]. My dotychczas nie wyraziliśmy
zgody na dyktaturę i z dyktaturą innych stronnictw walczymy legalnymi
środkami. Okres, który dzieli nas od
referendum, nie będzie okresem spokoju. Rozbijane będą nasze wiece,
zebrania, będą nagonki w prasie [...].
Stronnictwo musi wytrzymać ataki"
– głosił Mikołajczyk na posiedzeniu
Naczelnego Komitetu Wykonawczego partii.
Ostatecznie uchwała dotycząca referendum przyjęta została bez
sprzeciwów, także głosami PSL.
Decyzję taką opozycyjny klub podjął mimo niekorzystnego dla siebie
doboru pytań. Te dotyczyć miały odpowiednio: 1) zniesienia senatu; 2)
utrwalenia osiągnięć reformy rolnej
i nacjonalizacji przemysłu; 3) utrzymania granicy zachodniej na Odrze i
Nysie. W normalnej sytuacji ludowcy
poparliby każde z trzech zagadnień.
W realiach wiosny 1946 r. krok taki
oznaczał jednak głosowanie tożsame
z Blokiem Demokratycznym i ponowne odsunięcie w czasie konfrontacji, mającej wykazać realną przewagę
opozycji nad PPR i jej sojusznikami.
„Polaka znak – 3 x TAK”. Kampania
przedreferendalna
Z chwilą ogłoszenia terminu
referendum – to zaplanowane zostało na niedzielę, 30 czerwca 1946
r. – komuniści rozpoczęli ogromną
akcję propagandową, której skala nie
miała precedensu. Mimo niedoborów
papieru, na agitację przeznaczono
ogromne, niekiedy wręcz milionowe
nakłady broszur, ulotek, plakatów.
Mury i płoty całego kraju pokrył
charakterystyczny slogan 3 x TAK,
czasami spontanicznie „rozbrajany”

zamazaniem litery „T”. Nawoływaniu do głosowania za pepeerowskim
Blokiem – referendum miało wykazać
jakie poparcie reżim jest w stanie uzyskać drogą propagandową, bez stosowania terroru na masową skalę – towarzyszyły nieustanne ataki na PSL.
Ich motywem przewodnim było
wiązanie ugrupowania z siłami reakcji, których siedliskiem miał być
przedwojenny senat oraz wykazywanie wspólnoty interesów z podziemiem. W istocie PSL wezwało do
głosowania negatywnego na pierwsze
z pytań ze względów taktycznych,
dla odróżnienia się od komunistów.
W instrukcji dla zwolenników stronnictwa ogłoszonej w przededniu plebiscytu, jego wiceprezes Stanisław
Bańczyk tłumaczył: „Jeżeli mówimy
na pierwsze pytanie NIE, to nie jest
to negacja, ale przestrzeganie praw
zawartych w konstytucji z 1921 r. [po
wojnie oficjalnie powrócono właśnie
do konstytucji sprzed zamachu majowego – red.], gdzie jest wyraźnie
powiedziane, w jaki sposób może być
zmieniona konstytucja. A mianowicie, tylko Zgromadzenie Narodowe,
złożone z Sejmu i Senatu, ma prawo
dokonywać zmian. Usuwanie już dziś
Senatu prowadzi do łamania dalszych
praw. Do Senatu jako takiego nie
przywiązujemy żadnej wagi”.
Odrębną strategię wobec ludowego głosowania przyjął poakowski
WiN. Wiosną 1946 r. stosunek konspiracyjnego zrzeszenia do opozycji
mikołajczykowskiej uległ bowiem
ochłodzeniu, a jego nowi zwierzchnicy postanowili potraktować głosowanie jako okazję do sprawdzenia
własnego wpływu na społeczeństwo.
Zrzeszenie wezwało do głosowania NIE w sprawie senatu i reform
gospodarczych, podkreślając, że jest
przeciwne nie tyle im samym, co metodom ich wprowadzania. „Na pytanie trzecie – dotyczące naszych granic
na zachodzie odpowiadamy TAK.
Odpowiedź taka łączy się logicznie
z całością interesów Polski i stanowić
będzie zadokumentowanie wobec zagranicy jednomyślności Narodu Polskiego w sprawie granicy na Odrze i
Nysie” – zalecała oficjalna instrukcja
referendalna.
Do bojkotu, bądź głosowania 3
x NIE wezwało wreszcie podziemie
narodowe. Choć narodowcy od lat
głosili hasło polskości Ziem Zachodnich, plebiscyt miał w ich przekonaniu służyć udzieleniu jednoznacznego
wotum nieufności narzuconej władzy.

Podczas kampanii referendalnej jego
zbrojne oddziały występowały nie
tylko przeciw ugrupowaniom zblokowanym. Zdarzały się także próby
rozbijania wieców peeselowskich
oraz przeciwdziałania agitacji WiN-u. Szczególnie napięta była sytuacja
w północno-wschodniej części kraju,
gdzie narodowcy rzucili hasło: „Kto w
dzień pójdzie do urny – w nocy pójdzie do trumny”.
„Urna to jest taki pniak, wrzucisz nie –
wychodzi tak”
Zmasowana akcja propagandowa
nie przyniosła oczekiwanego przez
komunistów rezultatu. Mimo zastraszania i traktowania wrzuconych do
urn pustych kart jako aktu poparcia
Bloku Demokratycznego, za hasłem
3 x TAK opowiedziało się około 25%
uczestników referendum. Głosy należało zatem odpowiednio „policzyć”,
czym zajęła się, przybyła do Polski
w gorących dniach czerwca 1946 r.,
specjalna komisja Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego ZSRR pod
kierownictwem płk. Arona Pałkina.
Oficjalne wyniki ogłoszono po
blisko dwóch tygodniach. Według
nich za Blokiem Demokratycznym
opowiedzieć miało się aż 73% Polaków. Mimo protestów Mikołajczyka,
reakcja państw zachodnich była bardzo zachowawcza.
„Sposoby matactw wychodzą powoli – nie znamy jeszcze wszystkich
zakulisowych pociągnięć PPR-u. Jedno wszakże jest pewne, że fałszowano
na każdym kroku. Świadczy o tym
protest Mikołajczyka podany przez
radio londyńskie, świadczą liczne protesty członków komisji regionalnych,
świadczą liczne aresztowania [...]
działaczy politycznych niewygodnych
dla reżimu, głównie w Małopolsce i
Lubelszczyźnie” – konstatowało winowskie pismo, zwracając uwagę na
wyjątkowość przypadku Krakowa,
gdzie organ prasowy PPS zdecydował
się ogłosić rzeczywiste wyniki plebiscytu. Rozkład głosów wskazywał
tam na zwycięstwo strategii głównej organizacji poakowskiej, a także
duże poparcie linii PSL. Większość
odpowiedzi TAK otrzymało jedynie
pytanie dotyczące nowej granicy zachodniej.
Zarówno legalna opozycja, jak
i podziemie poakowskie próbowały
wyciągać z referendalnej farsy wnioski dla siebie pozytywne. Służyła
temu wiedza o rzeczywistej postawie
społeczeństwa, które – jak pokazało

referendum – mimo trwających od
ponad roku represji, ale także benefitów oferowanych przez nową władzę,
stało na platformie polskiej suwerenności. Szansy wciąż upatrywano
w wyborach, licząc że przy nich – w
obliczu społecznego nacisku i kontroli mocarstw zachodnich – komuniści
nie będą w stanie posunąć się do tak
ordynarnych chwytów.
Mimo prób podobnych interpretacji, świadomość tragizmu położenia
stawała się coraz większa. Najwymowniej obrazował to zjawisko wyraźny odpływ ludzi zaangażowanych
dotąd w walkę o zachowanie politycznej podmiotowości, będący konsekwencją niemal jawnego sfałszowania
czerwcowego referendum. Dotknął
on PSL, w którego szeregach rozprzestrzeniać zaczął się marazm, a
atmosferę pogarszały kolejne, zarówno inspirowane przez PPR, jak i
rzeczywiste – powstałe w wyniku poszukiwań innej niż mikołajczykowska
drogi, rozłamy. Dotknął także podziemia, gdzie coraz więcej członków,
nie widząc perspektyw zwycięstwa,
wycofywało się z dalszej działalności.
* * *
Drugim, nie finalnym, ale rozstrzygającym aktem tragicznej sztuki
miały stać się wyczekiwane wybory,
przeprowadzone ostatecznie w styczniu 1947 r. Do poparcia słabnącego PSL wezwał wówczas nie tylko
topniejący i targany aresztowaniami
WiN, ale także część właściwie nie
posiadających już centralnego kierownictwa, utrzymujących się jednak gdzieniegdzie w terenie struktur
podziemia narodowego. Była to już
raczej, miano tego świadomość, dramatyczna manifestacja. Dzień przed
głosowaniem, ppłk Łukasz Ciepliński
– ostatni prezes WiN-u, orędownik
jego prowyborczej walki politycznej i zdeklarowany przeciwnik akcji
zbrojnej – w sprawozdaniu przeznaczonym na Zachód notował: „Aresztowania przedwyborcze przechodzą
wszelkie oczekiwania. Więzienia
pełne. [...] Członkowie PSL kolejno
zostają aresztowani i w więzieniu muszą wypisać się z PSL. Aresztowano
prawie wszystkich posłów z list dzikich. Czekamy z niecierpliwością, aby
ta komedia się skończyła”.
BARTEK WÓJCIK
ILUSTRACJA DOMINIKA HOYLE
Tekst pierwotnie ukazał się na łamach
portalu klubjagiellonski.pl
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BLASKI I CIENIE
ŻOLIBORSKIEGO AKTYWIZMU
Trzeci filar naszego Państwa, czyli
stowarzyszenia, organizacje non-profit, fundacje. Nie potrafimy wyobrazić
sobie współczesnej rzeczywistości bez
aktywistów i społeczników. Niejednokrotnie na własnej skórze doświadczaliśmy ich niezłomności i skuteczności w bezinteresownym dążeniu do
poprawiania naszej rzeczywistości.
Gdy nie wiemy do kogo się zwrócić
w danej sprawie, a władze tworzą wokół siebie otoczkę niedostępności, to
właśnie oni służą pomocą. Niestety
wszystko ma swoje plusy i minusy…
Od pewnego czasu obserwujemy
walkę pomiędzy lokalnymi ojczyznami, lobbystami, którzy stawiają
swój osobisty interes ponad wszystko.
Tworzą się hermetyczne, ekskluzywne grupy, które nie przyjmują nikogo
„z zewnątrz”. Aby przybliżyć Wam te
światła i cienie spotkałem się z Panią
Martą Ostrowską z Fundacji Pole
Dialogu. Mam nadzieję, że poniższy
wywiad odpowie na nurtujące Was
pytania.
H. Z.: Co spowodowało, że postanowiła Pani
działać na rzecz społeczności lokalnej? Kiedy to się zaczęło?
M. O.: Tego rodzaju smykałkę
mam od zawsze, taki społecznikowski zapał. Przyjmuje to dwie formy.
Po pierwsze zawodową, profesjonalną – skończyłam socjologię, zależało
mi na praktycznym wykorzystaniu

GB
Savant
W sobotę 26 października odbędzie się oryginalne wydarzenie na styku muzyki i nowoczesnych technologii. Na scenie żoliborskiego klubu
Pracovnia wystąpi GB Savant - urodzony w USA artysta i przedsiębiorca
polskiego pochodzenia, który tworzy
muzykę z pogranicza rapu i elektroniki. Realizował projekty z niezależnymi artystami w Los Angeles, po czym
przeniósł swoje ambicje do Europy,
gdzie współpracował z artystami w
Londynie, Berlinie i Warszawie. Obdarzony charyzmą i niezwykłą energią sceniczną, czerpie inspiracje z całego współczesnego świata dźwięków
i technologii, a jego teksty mają ponadczasowy, osobisty charakter. Podczas koncertu będzie promował swój
album, będący pierwszym w historii
projektem stworzonym z wykorzystaniem technologii blockchain.
Koncert poprzedzi dyskusja o
wpływie technologii blockchain i
rozwiązań cyfrowych na świat mu-

wiedzy i badań socjologicznych, w
gronie kilku osób z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
założyliśmy Fundację Pole Dialogu.
Było to prawie 10 lat temu i od tego
czasu pracuję ze społecznościami lokalnymi, wspierając dialog pomiędzy
mieszkańcami, lokalną administracją,
organizacjami pozarządowymi. Z
drugiej strony angażuję się społecznie całkiem prywatnie, po pracy. Ponad sześć lat temu sprowadziłam się
na Żoliborz, wiedziałam że to będzie
moje miejsce już na stałe. Zaangażowaliśmy się wspólnie z mężem w
Klub Sady i jego rozwój. Ciekawił nas
WSM ze względu na swoją bogatą
tradycję, włączyliśmy się aktywnie w
życie spółdzielni.
Te moje dwie ścieżki społecznego
zaangażowania, zawodowa i prywatna, spotkały się dwa lata temu, gdy
jako Fundacja Pole Dialogu wystartowaliśmy w konkursie ogłoszonym
przez Urząd Dzielnicy Żoliborz na
- uwaga tu będzie długi tytuł - stworzenie oraz testowanie pilotażowego
mechanizmu wspierania na Żoliborzu międzysektorowej współpracy na
rzecz realizacji inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej. Nasza oferta została wybrana przez komisję konkursową
i latem 2018 roku zaczęliśmy prace
przygotowawcze (badania socjologiczne, współpracę z zewnętrznymi
ekspertami), które zaowocowały wiozyki. Przed GB Savantem wystąpi
warszawski raper Difel oraz rockowy
zespół The Suits. Po koncercie zapraszamy na afterparty, podczas którego
zagra DJ Immune, związany z grupą
eksperymentalnej muzyki klubowej
Intruder Alert i afrobeatowo-trapowym crew Finesse.
Wstęp na wydarzenie jest wolny
- zamiast biletu, goście zostaną poproszeni o wrzucenie datku do puszki. Fundusze pozyskane ze zbiórki
przeznaczymy na najbardziej potrzebujące, stare i schorowane zwierzęta
z warszawskiego schroniska Na Paluchu.
Zima jest trudnym czasem dla
podopiecznych przebywających w
schroniskach. Dlatego podczas koncertu odbędzie się również zbiórka
tekstyliów,które zostaną zawiezione
do schroniska. Prześcieradła, ręczniki czy koce, które być może zalegają
Wam w szafach, dla zwierząt będą
bardzo pomocne by przetrwać chłodne dni.
Sobota 26 października
Klub Pracovnia, ul. Popiełuszki 16
Start: godz: 19:00
https://www.gbsavant.com

sną tego roku startem Pomysłowego
Żoliborza. Tym sposobem mogę teraz
zrobić dla Żoliborza dużo więcej niż
wtedy, kiedy udzielałam się tu tylko
po pracy.
H.Z.: Czy miała Pani kryzysy we współpracy
z lokalnymi aktywistami? Na czym polegały
te trudności? Czy udało się stawić im czoło?
M.O.: Tak oczywiście, zdarzały
się sytuacje spięć, momentami bardzo
nieprzyjemne. Z wielu badań, które
prowadziłam w całej Polsce, wiem że
to normalne i wszystkie osoby, które
są społecznie zaangażowane w swojej
najbliższej okolicy tego czasem doświadczają, ale i tak odczucie tego na
własnej skórze jest bolesne. Tak jak
wtedy gdy zaczynaliśmy współpracę
z Klubem Sady, staraliśmy się zrobić
badania ankietowe na swojej kolonii. Wydawało nam się, że wszystko
uzgodniliśmy jak należy z administracją i Radą Osiedla, a potem się
okazało, że niewystarczająco… Były
osoby, które poczuły się zignorowane, kwestionowały metodologiczną zasadność badania… Zrobiła się
z tego bardzo nieprzyjemna sytuacja.
Konkludując, zawsze tam gdzie jest
aktywność, społeczna praca, tam pojawiają się tarcia i różnice zdań. Zdarzało się, że miałam momenty zwątpienia.
Badania, które jako Pole Dialogu
przeprowadziliśmy na Żoliborzu jesienią 2018 roku potwierdziły, że potrzeba lepszego porozumienia między
osobami angażującymi się społecznie
(raport z badania pt. „Pomysłowość
Żoliborska” znaleźć można na naszej
stronie poledialogu.org.pl w zakładce
„publikacje”). Dlatego postanowiliśmy zaprosić do pracy nad Kodeksem
Współpracy. W maju odbyło się spotkanie pod tytułem „Żoliborz - Rajska wspólnota czy piekło małych wojen?” (podsumowanie można znaleźć
na stronie pomyslowyzoliborz.pl w
zaproszeniu na warsztat 14 września)
we wrześniu i październiku kolejne.
Do prowadzenia tych spotkań zaprosiliśmy osobę z zewnątrz, z dużym doświadczeniem facylitacyjnym. Stworzyła ona sytuację, w której z dużym
zaufaniem rozmawiamy o trudnych
sprawach. Z mojego doświadczenia
dialog moderowany przez kogoś neutralnego z zewnątrz przynosi dużo
korzyści. Kodeks Współpracy powinniśmy wypracować do listopada tego
roku, liczę że się to uda.
H. Z.:: Czy, odkąd mieszka Pani na Żoliborzu, obserwuje Pani rosnącą czy malejącą
aktywność mieszkańców?
M. O.: Trudno powiedzieć, na
początku głównie ją poznawałam…
ale sądzę, że jest to jednak tendencja
wzrostowa. Widzę, że coraz więcej
osób wie o Inicjatywie Lokalnej, po-

wstają cały czas nowe stowarzyszenia,
kolejne osoby zaczynają działać w
Miejscach Aktywności Lokalnej. Ale
też naturalne jest, że ludzie aktywizują się, gdy jest jakaś potrzebna, np.
wspólna sprawa do załatwienia.
H. Z.: Czy ludzie aktywni zawodowo potrafią znaleźć trochę czasu na działalność społeczną non-profit?
M. O.: Właśnie znalezienie czasu to na pewno duże wyzwanie. Nasz
zespół badawczy zwrócił uwagę, że
zaangażowanie społeczne jest często
rodzajem przywileju. Na pewno jest
wiele osób, które gdyby miały więcej
czasu, to by się zaangażowało. Istnieje takie zjawisko, że łatwiej angażować się społecznie ludziom, którzy
mają do tego sprzyjające warunki, np.
młodym osobom, które jeszcze nie
mają dzieci, nie mają zobowiązań z
postaci kredytu. W przypadku osób
w średnim wieku, czyli tych najbardziej zajętych (pracą, obowiązkami
rodzinnymi) „sprzyjające warunki”
to na przykład posiadanie własnego
mieszkania (bo nie ma presji spłacania kredytu czy płacenia za wynajm),
czy posiadanie na miejscu rodziny,
która jest gotowa pomóc w różnych
codziennych obowiązkach, np. zająć
się dziećmi. No, a na pewno poza czasem, to trzeba mieć w sobie ten imperatyw, potrzebę zajęcia się sprawami
wspólnymi, wychodzącymi poza kwestie czysto prywatne. Wielu wynosi to
z domu, ma takie wzory od rodziców
czy nawet dziadków.
H.Z.: A co uważa Pani o funkcjonowaniu
(Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego)
na Żoliborzu? Pojawiło się wiele kontrowersji w związku z jednym z członków, który
swoimi działaniami wręcz zniechęcał do
współpracy.
M.O.: Z dużym zaciekawieniem,
ale i niepokojem, smutkiem obserwuję to, co się dzieje od dłuższego
czasu. Jestem ciekawa, co wyjdzie
z tego nowego otwarcia DKDS-u. Moim zdaniem ta cała sytuacja
konfliktu w poprzednim DKDS-ie, to nie była kwestia jednej osoby.
Trudności z powołaniem nowego są
na to niezbitym dowodem. W szerszym gronie, a nie z powodu jednej
osoby, ewidentnie mamy problem
z dogadaniem się. To jest paradoksalne wyzwanie w dzielnicy, która
ma tak piękną historię społecznikowską. Również współcześnie w
badaniach dotyczących aktywności
mieszkańców Żoliborz wypada bardzo korzystnie. Jako przykład można
podać wysoką frekwencję wyborczą
czy udział w głosowaniu na projekty w Budżecie Obywatelskim. Tym
bardziej smuci sytuacja w naszym
DKDS-ie, niespotykana na tą skalę
w innych komisjach dialogu spo-

łecznego na terenie całej Warszawy.
Trudno powiedzieć jednoznacznie z
czego to wynika, ale mi się wydaje, że
to jest „ciemna” strona tego samego
medalu: jasną jest silna tożsamość
lokalna, przywiązanie do tradycji,
duma ze swojej dzielnicy; a ciemną
rodzaj zadufania, źle pojętej elitarności, brak luzu, dzielenie ludzi na bardziej i mniej „żoliborskich”. Brakuje
otwartości, ale i warunków, by odbudować wzajemne zaufanie. Podobnie
jak mówiłam przy okazji prac nad
Kodeksem Współpracy, uważam, że
do tego potrzebny jest zewnętrzny
moderator i liczę, że taki wesprze
powstawanie DKDS-u.
H. Z.: Jakie nowe wydarzenia planujecie w
ramach Pomysłowego Żoliborza?
M.O.: 5 listopada będzie Festiwal Porażek w Tęczy od Kuchni, na
który bardzo serdecznie wszystkich
zapraszam. Jak się aktywnie działa,
to porażki są nieuniknione. Staramy
się namówić kilka osób, by szczerze
opowiedziały nie tylko o swoich sukcesach, ale właśnie o towarzyszących
im porażkach. Wymaga to wiele odwagi, bo mówienie o porażkach wśród
najbliższych sąsiadów może być krępujące. Mimo to liczę, że wywiąże
się atmosfera wzajemnego wsparcia i
zrozumienia, może nawet pojawi się
jakiś „efekt terapeutyczny” (śmiech).
Festiwal Porażek wpisuje się w przyświecającą nam w ramach Pomysłowego Żoliborza filozofię wspierania
osób z pomysłami - wartością jest
przemyślenie pomysłu, pracowanie
nad nim w grupie, wspólne sprawdzanie, czy i jak warto go zrealizować,
czy mamy na niego siły. Czasem tak
przemyślany pomysł ewoluuje czy
wręcz umiera i to też jest wartością.
Uczenie się na własnych błędach jest
wartością, potrzeba też wyrozumiałego otoczenia, które pozwala na popełnianie błędów (a nie skreśla kogoś
i bezlitośnie krytykuje). Tu wracamy
znów do Kodeksu Współpracy, o
którym już wspominałam. Na koniec
listopada zorganizujemy wydarzenie,
na którym będziemy go prezentować, promować i zachęcać do jego
podpisywania. Lepsza współpraca i
zrozumienie między mieszkańcami
naszej dzielnicy, tymi bardziej i mniej
aktywnymi, jest bardzo potrzebna. Jak
społeczność jest zgrana to jest partnerem dla lokalnej administracji, a gdy
jesteśmy między sobą skonfliktowani
to naturalnym jest, że nikt „z góry”
nas nie słucha.
H.Z.: I z tym przesłaniem chciałbym pozostawić naszych czytelników. Być może
wśród nich jest wiele nieodkrytych zdolnych
i ambitnych społeczników…
ROZMAWIAŁ HUBERT ZARZYCKI
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W tygodniu na grzyby!
Jesień – czas szeleszczących liści, kolorowych drzew, pachnącego runa, uginających
się od nadmiaru grzybów wiklinowych koszy. Grzybów można szukać już od połowy
lipca, ale to w październiku najłatwiej będzie wrócić ze spaceru z koszykiem wypełnionym po brzegi.
GRZYBY PRZED PIĄTKIEM?
OCZYWIŚCIE!
Nie musimy czekać do weekendu, zwłaszcza że wtedy leśna

konkurencja będzie największa. Dla emerytów dalsza wycieczka
to miłe urozmaicenie tygodnia, w przypadku osób pracujących
poranny wypad za miasto może stanowić remedium na trudy

codzienności a osoby zajmujące się dziećmi mogą zabrać swoje
pociechy z dala od miejskiego zgiełku.

Na wizytę w lesie należy być przygotowanym – odpo-

wiednie buty, najlepiej kalosze, długie spodnie, koszula z
długimi rękawami i oczywiście plan podróży. Trzeba wie-

WIELISZEW
Teren po południowej stronie Jeziora Zegrzyńskiego to raj

dla grzybiarzy. Można tam zbierać niemal wszystkie podstawowe

gatunki, np. kurki, podgrzybki, zajączki, koźlarze, także maślaki,
czasami trafiają się borowiki. Amatorzy wyszukują też opieńki, ale

trzeba uważać, żeby ich nie pomylić z powszechną na tym terenie
trującą maślanką wiązkową. Pamiętajmy, że jeśli grzyb wzbudza

jakąkolwiek wątpliwość co do tego czy jest jadalny, należy zostawić go na miejscu.

Dojazd linią S9 z Dworca Gdańskiego w 30 min.

nie (a to może nawet doprowadzić do zatrucia!), a poza tym
zgniecenie i utratę walorów estetycznych.

Grzyby w polskich lasach można zbierać bez ponoszenia

jakichkolwiek kosztów i w zasadzie bez ograniczeń, ale są pew-

ne wyjątki. Nie wolno ich zbierać w niektórych częściach lasu,
gdzie jest stały zakaz wstępu: na uprawach do 4m wysokości,

dzieć, gdzie możemy grzybów szukać oraz gdzie ich zbie-

LEPSZY RYDZ...?

ją lasek bielański i pas nadwiślański, a przecież z Dworca

nych zasadach: zbierać należy wyłącznie grzyby, co do których

obszarach chronionych: w rezerwatach i parkach narodowych.

do lasu.

czyć owocników grzybów niejadalnych i trujących – stano-

ny wojskowe. Powinniśmy także unikać zbierania w pobliżu

owocniki grzybów należy pozyskiwać w całości, wykręcając je

wydzielające się z samochodów. Mamy nadzieję, że pomogli-

mniej odpowiednim sposobem, gdyż można przeoczyć pew-

gotowaniem potraw z nich będziecie już musieli poradzić sobie

ranie będzie dozwolone. Żoliborzanie najczęściej wybieraGdańskiego mamy wygodny i szybki pociąg. Pociąg prosto

W tygodniu w podróż do leśnej krainy zabiorą nas pociągi

SKM linii S9 w kierunku Wieliszewa – grzybiarze na pokład.

CHOSZCZÓWKA
Tereny leśne pomiędzy przystankami Płudy i Choszczów-

ka mają wielu zwolenników wśród amatorów grzybobrania. W
kilka minut dojdziemy stamtąd do pięknego lasu, podlegają-

cego nadleśnictwu Jabłonna. Rosną tam bory, sosny, brzozy,
dąb szypułkowy – wszystkie drzewa są przynajmniej kilkudziesięcioletnie. Znajdziemy tam wiele grzybów – od popularnych podgrzybków i maślaków, przez dorodne kozaki, po
szlachetne borowiki.

Dojazd linią S9 z Dworca Gdańskiego w 16 minut.

LEGIONOWO
Lasy Legionowskie są doskonałymi terenami na piesze

spacery. Na leśnych duktach przez całą jesień spotkać można
amatorów grzybobrania. Polecamy udać się do kompleksu le-

śnego, stanowiącego południowo-wschodnią granicę gminy -

znajdziemy tam sporo kozaków, zajączków, maślaków, kurek i
podgrzybków. Bardzo atrakcyjne dla grzybiarzy są także te-

reny leśne wokół Stadionu Miejskiego od ulicy Krasińskiego

po rondo Przystanek oraz tereny leśne wokół cmentarza w
dzielnicy Łajski. Nadwiślańskie tereny w rejonie Legionowa

także będą dobrym wyborem. Lasy Chotomowskie i Rezerwat
Jabłonowski obfitują w podgrzybki, koźlarze pospolite i czer-

wone, maślaki, zajączki – uważni zbieracze mają szansę znaleźć
każdy z tych gatunków.

Dojazd linią S9 z Dworca Gdańskiego w 25 minut.

w drzewostanach nasiennych i powierzchniach doświadczal-

Przed udaniem się na grzyby warto pamiętać o kilku waż-

nych, w ostojach zwierzyny. Nie wolno ich także zbierać na

nie mamy żadnych wątpliwości, że są jadalne; nie należy nisz-

Rygorystycznie należy przestrzegać zakazu wstępu na tere-

wią one ważny element ekosystemu leśnego. Jeśli to możliwe,

uczęszczanych dróg i autostrad - grzyby pochłaniają spaliny

delikatnie z podłoża. Obcinanie nożem u nasady trzonu jest

śmy Państwu stworzyć mapę grzybowej eskapady, ale z przy-

ne szczegóły anatomiczne, istotne dla właściwego oznaczenia

sami.

gatunku. Grzyby należy zbierać do sztywnych, przewiewnych
koszy lub łubianek; zbiór do toreb powoduje szybkie zaparze-

Miłej wyprawy!
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