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13 grudnia br. mija rok od objęcia przez
Pana urzędu. Co w tym czasie udało się zrobić dla dzielnicy? Jakie trudności, które Pan
napotkał stanowiły największe wyzwanie?
Przede wszystkim musieliśmy
zmierzyć się z budżetem na 2019 rok,
który odziedziczyliśmy po poprzednikach. Pierwsze działania, zaraz na
początku kadencji należało skoncentrować na pozyskaniu dodatkowych
środków i poprawie działań inwestycyjnych. Rok 2018 zamknął się realizacją zadań inwestycyjnych na poziomie niewiele wyższym niż 50 proc.,
tymczasem dzielnica się rozwija, budują się nowe osiedla, szkoły i przed-
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I love Żoliborz

Rozmawiamy z burmistrzem Żoliborza panem Pawłem Michalcem,
by po roku od objęcia przez niego stanowiska przedstawić perspektywę działania urzędu, a także podsumować 2019 rok.
szkola są przepełnione, mieszkańcy
narzekają na stan wielu dzielnicowych dróg. Podjęliśmy razem z całym

zarządem, wysiłek aby ten stan rzeczy
zmienić. Rozpoczęliśmy budowę nowego zespołu szkolno-przedszkolne-

go przy ul. Anny German na prawie
1000 uczniów, ruszyły przygotowania
do budowy zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Ficowskiego,
który ma pomieścić 350 dzieci i dodatkowo personel, trwa rozbudowa
Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul.
Mścisławskiej. W tym roku pozyskaliśmy dodatkowe środki i wyremontowaliśmy ul. Felińskiego, a w trakcie
jest ul. Rydygiera. To co zrobiliśmy
może wydawać się kroplą w morzu
potrzeb, ale fakt, że zaangażowanie
wydatków majątkowych na początku
grudnia wynosiło 98,25 proc. mówi,
że maksymalnie wykorzystaliśmy nasze możliwości finansowe i posiadany
budżet.
W 2019 roku musieliśmy się także zmierzyć z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego. Przygotowana ustawa z 20 lipca 2018 r.
okazała się mocno niedopracowana,
również w sferze pomocy publicznej,
co powodowało, że właściwe tempo
wydawania dokumentów mogliśmy
osiągnąć dopiero w lipcu – po kolejnej
nowelizacji ustawy. Należy pamiętać,
że Wydział Nieruchomości musiał
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równocześnie prowadzić normalną
działalność w pozostałych obszarach
swoich kompetencji, mając zarazem
bardzo ograniczony czas na wydanie
zaświadczeń o przekształceniu. Niedostatki kadrowe, tempo nałożonych
prac – to było ogromne wyzwanie, a
dodatkowe dwa etaty otrzymaliśmy
dopiero w III kwartale tego roku. Na
Żoliborzu mamy około 14 500 lokali,
którym powinniśmy w 2019 wydać
zaświadczenia. W tej chwili wydaliśmy ponad 10 100 dokumentów, co
stanowi 70 proc. ogólnej liczby. Szacujemy, że do końca roku wskaźnik
ten osiągnie 80 proc. Cały proces
planujemy zakończyć do końca lutego
2020. Obecnie skupiamy się na tym,
aby wydać dla każdej nieruchomości
przynajmniej 1 zaświadczenie, w tej
chwili mamy wydane zaświadczenia
dla 87 proc. adresów i do końca roku
osiągniemy pełen wynik. W następnym roku czeka nas natomiast praca
nad wpływającymi – na pewno w
ogromnej liczbie – wnioskami o bonifikatę od opłaty przekształceniowej
oraz na wydawaniu zaświadczeń potwierdzających jej uiszczenie.
Poza kwestiami inwestycyjnymi i
nieruchomości, jednym z priorytetów
było także ograniczenie negatywnych
skutków zmian w systemie oświaty.
Niespodziewanie spadła na nas akcja
protestacyjna pracowników placówek
oświatowych. Musieliśmy zatroszczyć
się o opiekę i bezpieczeństwo dzieci i
młodzieży, nie wiedząc nawet ile czasu ten strajk może potrwać. Trzeba
było reagować na bieżąco, monitoroDOKOŃCZENIE NA STR. 2
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I love Żoliborz
wać sytuację, być w stałym kontakcie
z jednostkami i służbami dzielnicowymi. To my musieliśmy zastanowić
się jak zagospodarować dzieciom ten
czas wolny, który normalnie spędziliby w szkole czy przedszkolu. Jednocześnie musieliśmy planować działania związane z tzw. „podwójnym
rocznikiem uczniów”, jak doposażenie i remonty szkół. W roku szkolnym 2019/20 utworzyliśmy dla 1300
uczniów, o 38 oddziałów więcej niż w
latach ubiegłych.

A może czegoś nie udało się zrealizować?
Tu mieszkańcy mają swoje wskazania –
remont ul. Śmiałej, organizacja ruchu, czy
pielęgnacja zieleni.
Cały czas pracujemy nad tym,
aby niezrealizowanych, a potrzebnych
inwestycji było jak najmniej. Mam
świadomość, że potrzeby są ogromne,
a dochody miasta, a co za tym idzie –
dzielnic, w kolejnych latach będą spadały, i konieczne będzie zmniejszanie
wydatków. Mimo, że w 2019 roku nie
dostaliśmy pieniędzy na realizację
ronda na skrzyżowaniu ulic Przasnyskiej i Rydygiera oraz Krasińskiego i
Przasnyskiej, to zapewniono te środki
w uchwalonym właśnie budżecie na
rok 2020. Podobnie, udało się pozyskać dodatkowe fundusze na nowe
nasadzenia i pielęgnację zieleni. Rada
Miasta Warszawy przyznała także
środki na realizacje prac związanych z
poprawą warunków lokalowych osób
przebywających w Środowiskowym
Domu Samopomocy. O fundusze na
projekt i realizację ŚdS władze dzielnicy zabiegały od kilku lat, w roku
2020 będzie można przystąpić do tak
oczekiwanych przez wszystkich prac.
Boleję nad tym, że nie przeprowadzi-

liśmy w tym roku remontu ul. Śmiałej. Prowadzimy cały czas rozmowy
i liczę, że uda się jeszcze wygospodarować dodatkowe środki zarówno
na ten cel, jak i na inne potrzebne i
oczekiwane przez mieszkańców inwestycje.

Dużo mówi się o tym, że jest Pan spoza
dzielnicy i nie rozumie Pan „żoliborskich”
spraw. Z perspektywy Pańskiego doświadczenia – ile spraw administracyjnych jest
specyficznych dla danej dzielnicy, a ile
mieści się w ramach tych samych, uniwersalnych aspektów. Nie ma chyba większej
różnicy w budowaniu dróg, czy szkół w poszczególnych rejonach Warszawy?
Sprawy administracyjną są takie
same w każdej dzielnicy. Należy trzymać się przepisów prawnych, które
regulują cały zakres spraw administracyjnych, jak ustawa o samorządzie
gminnym, ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawa o pracownikach samorządowych,
o ustroju m.st. Warszawy czy aktów
prawnych regulujących funkcjonowanie jednostek sektora finansów publicznych, które są te same dla każdej
z dzielnic. Procesy, czy to inwestycyjne, czy związane z nieruchomościami,
sprawy lokalowe, czy oświaty… są
bardzo podobne. Czym zupełnie innym jest dialog społeczny. Środowiska
mogą być, i są bardzo zróżnicowane,
te potrzeby także są inne w dzielnicach. Należy bardzo indywidualnie
podchodzić do poszczególnych spraw,
te rozmowy często są bardzo trudne,
trzeba umieć pogodzić wiele – czasami nawet wykluczających się – grup
interesów. Są tematy, które na Żoliborzu wybrzmiewają mocniej, niż w
innych dzielnicach, a inne słabiej.

Ostatnimi czasy szerokim echem odbiła
się sprawa wycinki drzew w Parku Sady
Żoliborskie. Część mieszkańców była pełna obaw o charakter parku. Inni podnosili
kwestie złej komunikacji, braku konsultacji
dot. przyszłości Sadów. Mógłby Pan odnieść
się do tej niepokojącej sprawy?
Od początku, od pierwszego
spotkania we wrześniu tego roku z
grupą Owocowe Sady Żoliborskie
podkreślałem, że jestem za zachowaniem owocowego charakteru tego
parku. Nigdy nie zmieniłem zdania
w tej kwestii. Jednak moją rolą jest
słuchać mieszkańców i ich potrzeb,
a te zdania są bardzo podzielone.
Jest Stowarzyszenie Ochrony Parku Sady Żoliborskie, które od lat
opiekuje się tym parkiem. To grupa
społeczników, która dotychczas jako
jedyna angażowała się w sprawy
Sadów Żoliborskich. To oni spotykali się z mieszkańcami, a następnie
przychodzili do urzędu, aby o tych
potrzebach rozmawiać. Podejmując
decyzje dotyczące tego miejsca, starałem się przede wszystkich słuchać
głosów mieszkańców. To mieszkańcy
przyszli do nas z obawami o bezpieczeństwo spacerowiczów, informacjami o drzewach starych, suchych,
umierających. My – odpowiadając na
te obawy – zdecydowaliśmy się ten
stan zweryfikować. Stąd dwukrotne
oględziny drzew z udziałem specjalistów i decyzja o wymianie 41 drzew
i nasadzeniach zastępczych. Zdaję
sobie sprawę, że cała ta sytuacja wywołała dużo różnych emocji. Wydaje
mi się jednak, że udało nam się tutaj
znaleźć płaszczyznę komunikacji. W
przyszłym roku przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne zgodnie
z życzeniem mieszkańców i mam

Drodzy sąsiedzi,
kochani czytelnicy,
w imieniu całej Redakcji
Wilsoniaka życzę wszystkim
wesołych świąt i szczęścia w
nowym, nadchodzącym roku.
Mam nadzieję, że ten 2020
będzie obfitował w wiele pozytywnych, dzielnicowych spraw
oraz żoliborskich sukcesów,
które na bieżąco będziemy opisywać dla Państwa na łamach
naszej gazety.
Proszę pamiętać, że koniec grudnia to czas ciepła i
zatrzymania - nie pracujemy,
nie stresujemy się, nie kłócimy.
A kiedy pojawią się uciążliwe
myśli dnia codziennego, proszę
sięgnąć po bożonarodzeniowy
numer Wilsoniaka i zanurzyć
się w nietuzinkowych rozważaniach o świętach.
REDAKTOR NACZELNA
MONIKA MIŁOSZ

nadzieję, że w przyszłości będziemy
mogli lepiej zadbać o Park Sady Żoliborskie.
Czy dialog z mieszkańcami jest nieustannie
prowadzony? Postawił Pan napis ,,I love Żoliborz’’ blisko urzędu, a nie tak jak w latach
ubiegłych na Placu Wilsona. O dziwo, ta
wydawałoby się niewielka zmiana wywołała szereg kontrowersji. Czy przeniesienie
napisu było dobrą decyzją?
Warszawiacy pokochali świąteczne iluminacje. Tak samo jak
Żoliborzanie napis I love Żoliborz.
Przeniesienie tej iluminacji, to także
odpowiedź na oczekiwania mieszkańców. „I love Żoliborz” przez ostatnie
dwa lata stał na Placu Wilsona, w
miejscu niedostępnym, gdzie brak
jest przejścia dla pieszych. Było liczne grono osób, które aby zrobić sobie
zdjęcie z tym napisem, przebiegało
przez ulicę, stwarzając zagrożenie
dla siebie i kierowców. Dostawaliśmy
w związku z tym liczne sygnały, aby
napis znalazł się w miejscu bardziej
dostępnym, stąd decyzja, aby stanął
on na placu przed Urzędem, tuż przy
wyjściu z metra, a zarazem w bardzo
bliskim sąsiedztwie Placu Wilsona.
Co nie znaczy, że Plac Wilsona pozostaje bez świątecznej oprawy. Pojawiła
się tam oświetlona choinka, 6 dużych
gwiazd, a w najbliższych dniach zamontowany zostanie neon w kształcie
litery „W” o wymiarach 3mx3m, odnoszący się do nazwy Placu Wilsona.
Jest to realizacja zwycięskiego projektu zgłoszonego w budżecie obywatelskim.
Dziękujemy za rozmowę.
ROZMOWĘ PRZEPROWADZIŁA
RED. NACZ. MONIKA MIŁOSZ
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PASTERKA

Grupa mężczyzn w eleganckich płaszczach i kapeluszach siedzi, leży lub stoi
na stercie iglastych gałęzi, bez wątpienia dobrze się bawiąc. Przyzwyczajeni do
prostych pleców i wymuszonych uśmiechów z własnych wigilijnych zdjęć rodzinnych, z zaskoczeniem przyjmujemy fakt, że taka fotografia istnieje. A jednak
- powstała, istnieje i jak przez dziurkę od klucza pozwala nam zobaczyć, w jaki
sposób (również) świętowano Boże Narodzenie w międzywojennej stolicy

się z hałasem na stos niesprzeda-

-klucz, które najtrafniej określi

znalazł się tam również fotore-

Narodzenie,

nych choinek. Na nasze szczęście

porter i chociaż jego nazwiska
nikt nie zapisał, fotografia, którą

wykonał przetrwała zagrzebana w
archiwach Ilustrowanego Kuriera
Codziennego.

Nie wiemy, jak się nazywali, więc

po kolei czytamy twarze. Analizujemy elementy garderoby - dokument

tamtej epoki. Notujemy widoczną
w tle kolumnadę świątyni, która w

1944 roku zostanie wysadzona przez
Kończył się rok 1926, historycz-

ny, który w przyszłości miał kojarzyć

się z jednym hasłem: przewrót majowy. Tymczasem głowy warszawiaków
od kilku tygodni zaprzątała inna, nie

mniej paląca kwestia. Zbliżały się

święta; tak dobrze znana nam dzisiaj

sprawunkowo-podarunkowo-kulinarna gorączka trwała w najlepsze.

Tamtego dnia czternastu dwu-

dziestolatków z fotografii zapewne
zjadło wigilijną kolację z przepisowymi

dwunastoma

potrawami,

opłatkiem i wolnym miejscem przy

stole, a potem odśpiewało kolędy z

rodzinami. Później, kiedy zbliżała się
północ, założyli płaszcze, kapelusze i

czapki (pokazać się bez nakrycia gło-

wy było przecież nie do pomyślenia!)
i wyszli na Pasterkę.

Tamtego dnia czternastu wid-

niejących na fotografii dwudzie-

stolatków zapewne zjadło wigilijną
kolację z przepisowymi dwunastoma potrawami, opłatkiem i wol-

nym miejscem przy stole, a potem

odśpiewało kolędy z rodzinami.
Później, kiedy zbliżała się północ,
założyli płaszcze, kapelusze i czap-

ki (pokazać się bez nakrycia głowy

było przecież nie do pomyślenia!) i
wyszli na Pasterkę.

Wyobrażam sobie ulice i zauł-

ki Warszawy wypełnione tłumem

opatulonych sylwetek, zmierza-

jących do kościołów w ciepłym

świetle latarni. Wyobrażam sobie

też, że grupa kolegów spotkała się
pod kościołem św. Aleksandra na

Placu Trzech Krzyży i - nie zważając na powagę sytuacji i stan

wyjściowych okryć - w oczekiwa-

niu na rozpoczęcie mszy zwaliła

niemieckich okupantów i odbudowana po wojnie, naśladując pierwot-

ną bryłę z początku XIX wieku. Oto

mamy przed sobą zdjęcie o wartości
historycznej.

Jest jednak coś więcej. Jeżeli

musiałabym wybrać jedno słowo-

tą fotografię, nie byłoby to Boże
II

Rzeczpospolita

czy Warszawa. Myślę, że byłaby

to młodość. Młodość i absolutna
beztroska. Patrzymy na opowieść
o bandzie chłopaków bezczelnie
gwiżdżących na normy zachowania i dezaprobatę malującą się na

twarzach matron, zmierzających
na świąteczną liturgię. Wyobraźmy

sobie, że skoczymy w przód o dzie-

więćdziesiąt trzy lata, a ich płaszcze

i kapelusze zamienimy na dżinsy i
trampki. Że zamiast pogoni za prezentem, karpiem i pierogiem, zrobimy - tak po prostu - coś, na co
mamy ochotę.

Nie będzie łatwo, wiem. Ale

spróbujmy.

KAMILA SNOPEK
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Choinkowy fundamentalizm
Rok temu na łamach „Wilsoniaka” pisałem o tym, jak dziwne i obce wydawały mi się święta Bożego
Narodzenia w Londynie. Nie mogłem zrozumieć przedziwnej estetyki tego wielokulturowego miasta,
gdzie wszyscy wyczekują grudnia, ale z zupełnie różnych powodów.
Czasem, w szczególnie ponure dni, patrzyłem na pojawiające
się wszędzie świąteczne dekoracje
z myślą, że ta wielka otaczająca
mnie metropolia używa świąt jak
swojego zakładnika. I mógłbym
pisać w tym tonie do końca – jednak byłoby to przeinaczeniem
tak jak pisanie, że święta to wyłącznie czas beztroski. Śnieg nie
pada, dziś nawet świeci słońce,
nic nie stoi więc na przeszkodzie,
żebyśmy wybrali się na spacer po
Londynie przygotowującym się
do celebracji.
Przed moim uniwersytetem,
jak co roku, powstaje świąteczna
instalacja. Obserwowałem rosnące
za oknami mojej biblioteki rusztowania zastanawiając się, czym zaskoczą mnie tym razem. Na środku
placu powstała, budowana przez
inżynierów w kaskach, wieża z metalowych prętów, którą następnie
otoczono wzorowymi zabezpieczeniami, spełniającymi wyśrubowane

angielskie przepisy bezpieczeństwa.
Sądziłem, że budowniczy porzucili
swoją kreację nie kończąc jej, dopóki wieczorem nie rozbłysła zielonymi neonami, układającymi się w
kształt choinki. Przez moich kolegów została nazwana „zgentryfikowaną choinką” i trudno się z nimi
nie zgodzić. Rusztowanie to stały
element krajobrazu miasta, którego
stare, ceglane domki są ciągle wykupowane od niezamożnych mieszkańców i przerabiane na luksusowe
apartamenty dla zagranicznych inwestorów.
Niedaleko, piękny, monumentalny dworzec St Pancras zdobi inna
choinka. Ta również jest zakładnikiem – jej kształt przypomina wieżę
Eiffela – to ukłon w stronę przybywających właśnie na tę stację turystów z Paryża i reklama francuskich
perfum, z których choinka jest zrobiona. Cała mieni się jak złoty czubek piramidy. Trudno jest nie ulec
jej urokowi.

Nie chcę być posądzony o choinkowy fundamentalizm – że jak
choinka to tylko żywa, z bombkami,
ręcznie robionym łańcuchem i obowiązkowo wesołymi mrugającymi
światełkami, choinka apolityczna i
kapitalistycznie obojętna. W stolicy
światowego rynku nie da się choinki zostawić w spokoju, i nikomu to
raczej nie przeszkadza, więc czemu
miałoby mnie?
A zresztą są miejsca, gdzie wszystko wygląda relatywnie „po staremu”.
Wraz z moim kolegą z Polski nabraliśmy zdrowego zwyczaju wybierania
się na niedzielne targi śniadaniowe,
odbywające się chyba od wieków w
tym samym miejscu. Szczycimy się
tym, że u przemiłych pań sprzedających wypieki i owoce zyskaliśmy
status „my love” czyli kochaniutkich,
a u panów rzeźników „gents” co jest w
pewnym sensie znakiem osiągnięcia
statusu, na który niektórzy przyjezdni musieli pracować latami. Ostatnio

nawet wspólnie żartowaliśmy z francuzów i mierności ich wyrobów w
stosunku do rodzimych, angielskich
– tak właśnie zachodzi angielska
asymilacja! Obok nas sprzedają się
choinki, niczym nie różniące się od
polskich. Różni się za to sprzedawca
– świąteczny wieniec sprzedaje nam
uśmiechnięta od ucha do ucha pani w
hidżabie.
Mieszkańcy Londynu nie mają
chyba nic przeciwko ciekawskim
przechodniom spacerującym po ich
ulicach. Ich domy, szczególnie te
stare, których w mojej okolicy jest
mnóstwo, otwierają się na świat
wielkimi oknami. Zaglądając w nie
buduję pewne wyobrażenie świąt,
wcześniej oparte głównie na opowieściach Dickensa. Faktycznie,
niektóre wnętrza wyglądają, jakby
zatrzymały się w czasie, zazwyczaj
pełne książek i o ścianach w kwieciste wzory. Inne oferują zgoła inny
widok – pomieszczenia nowoczesne
jak salon Appla, z szarymi obrazami
i szarymi gwiazdami na choinkach,
gdzie przy stołach siedzą zamyśleni nad kolacją łysi panowie. Nie
pomylcie się jednak, to scena rodzinna – jeden z nich to poważny
tatuś, zapewne szef, a drugi to mały
szkrab w szarym śliniaku, sądząc po
tęgiej minie, także przyszły szef albo
szefowa jakiejś wielkiej firmy. W
innych oknach widzę wywieszone
deklaracje polityczne, przeważająco pro unijne, czasem nawet unijne
flagi. A każdy mój krok z parapetów
śledzą liczne koty.
Główne ulice Londynu zdobią
świetlne ekspozycje, przez które na
chodnikach powstają prawdzie korki
fotografujących je turystów. Nad Regent Street lecą anioły, rozpościerające skrzydła między fasadami budynków. Na Oxford Street pojawiły się

kurtyny z niebieskich świateł wyświetlające gwiazdki, śnieżki, i co ciekawe,
żadnych reklam, poza okazjonalnymi
,,hasztagami’’. Trzeba przyznać, że
ten pokaz świateł ma potężną moc
rozchmurzania świątecznych sceptyków takich jak ja.
W potoku ludzi docieramy do
Somerset House, gdzie udało mi się
zatrudnić na kilka dni, jako nadzorca wystawy Miasta z Piernika. To
prawdziwe apogeum londyńskiego
„gwiazdkowania”. Całą salę wypełnia słodki zapach piernika i lukru, a z
głośników od rana do nocy lecą kolędy w wykonaniu popowych muzyków.
Wystawa cieszy się niezwykłą popularnością – przed wejściem ustawia się
kolejka, której demografię nie sposób
skategoryzować. Są tu między innymi panowie w garniturach z ,,City’’,
piękne, dostojne panie o arystokratycznych ruchach, nieśmiałe chłopaki
ze szkolnymi plecakami i mnóstwo
euforycznie krzyczących dzieci. Przez
jednego z poważnych panów zostaję
zapytany, czy cukier puder na dachach
domków można zlizywać. Kiedy odpowiadam, że nie, grzecznie kłania
się i odchodzi. Nie widzę jednak tego
słynnego wielkomiejskiego pośpiechu
– goście uważnie oglądają, fotografują
i obwąchują każdy designerski piernikowy domek.
Po takiej angielskiej przygodzie
czuję się wręcz przepełniony nastrojem świąt. Nie ma tu czasu na „pochylenie się” nad tajemnicą Bożego
Narodzenia, o czym u nas często pisze się w gazetach i mówi z kościelnych ambon. I na to przyjdzie czas, na
naszym, najpiękniejszym na świecie,
Żoliborzu.
ANTONI KOSTRZEWA
ILUSTRACJA DOMINIKA HOYLE
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Ekologia 2020
dowlany jest liderem w wytwarzaniu
emisji gazów cieplarnianych. Nie chcemy też wiedzieć, czy kawałek smacznego obiadu jest traktowanym jak
rzecz zwierzęciem. Ignorujemy fakt, że
rzeźnie zabijają nie tylko zwierzęta, ale
też ludzi. A przecież to przez hodowlę
Mam świadomość, że należę do wycina się lasy tropikalne. To produkpierwszego pokolenia, które będzie cja mięsa emituje najwięcej gazów cieżyło krócej niż poprzednie. Niewi- plarniach, a także pochłania największe
dzialny zabójca jest wszędzie. W twojej ilości wody. Karmimy się mitami, bo
kuchni, sypialni, na podwórku i placu tak jest wygodnie i z pewnością łatwiej.
zabaw. Towarzyszy ci przy każdej, na- Dziś człowiek wypowiedział wojnę
wet najmniejszej czynności. Jest z tobą naturze, bo zamykał oczy, gdy do wiakiedy pracujesz, gdy jesz i śpisz. To domości przenikały kolejne treści o
nie fikcja, nie kreacja dziennikarza ani topnieniu lodowców, plażach pełnych
science fiction - to rzeczywistość kra- śmieci czy przerażonym wzroku świni,
jów wysokorozwiniętych. Salwy śmie- w którym odbija się strach.
Zbliża się czas Bożego Narodzechu kierowane są ku ludziom, którzy
ratując swoje życie, zasłaniają twarz nia. Połyskujące w sztucznym świetle
ciemnymi maskami. W domach mon- kawałki plastiku kuszą nas błyskiem
tujemy oczyszczacze powietrza, a i tak nowości. Przecież potrzebne jest nowe
zimą boimy się otworzyć okno. Ruch ubranie na Wigilię, pierwszy dzień
na świeżym powietrzu to samo zdro- Świąt, Sylwestra. Później oczywiście
wie? Niekoniecznie, bo oddychania wyjazd na narty, który jest kolejnym
dymem papierosowym też nie nazwiesz powodem do odświeżenia garderoby.
wizytą w uzdrowisku. Dusząca imita- Zamiast kupować ubrania dobrej jakocja mgły unosi się nad miastem, a ja ści, które starczą na lata, stawiamy na
wciąż chcę wierzyć, że z tym klimatem modę z sieciówek, która zmienia się
to tylko plotki, że jakieś ,,eko-świry’’ co sezon. Biegniemy więc do sklepu,
finansowane przez ,,korpo-bogaczy’’ bo jeden płaszcz to za mało, przecież
chcą zburzyć nam ten sielankowy świat. trzeba mieć na zmianę. Tylko nasza
Świat, w którym rodzina zasiada przy planeta nie jest światem mody. Nie da
stole pełnym miłości, gdzie ojciec pali się jej zamienić na żadną inną. Eksplodrewno w kominku, a matka podaje racja kosmosu to wciąż science ficion,
a my nie odlecimy kosmicznym statschabowego na obiad.
I w tym pięknym świecie nie ma kiem na inną planetę jak w gwiezdmiejsca na refleksję, że przemysł ho- nych wojnach. Człowiek to nie avatar.

Każdego popołudnia, gdy
wychodzę z komunikacji
miejskiej, walczę o życie. Z
każdym wdechem czuję, że
moje płuca umierają.

Musi mieć tlen by żyć. Więc jeżeli nie
poruszają Cię martwe zwierzęta, które
po zjedzeniu kolejnych części sieci rybackich, plastikowych słomek, zabawek
lub kapsli od piwa umierają w cierpieniach, to może chociaż pomyśl o własnych dzieciach. Dzieciach, które jako
pierwsze w historii będą żyć krócej niż
ich rodzice. Dzieciach, które potrzebują
świata, a nie kolejnej zabawki by żyć.

Jeżeli chcesz, aby twoje dzieci nie
walczyły o wodę:
• małymi krokami ogranicz spożywanie mięsnych posiłków,
• zastąp torebki foliowe do pakowania warzyw i owoców bawełnianymi,
• zastanów się, czy potrzebna ci kolejna para butów – przemysł modowy
jest na drugim miejscu po hodowlanym
pod względem złego wpływu na środowisko,
• kup dziecku książkę zamiast plastikowej zabawki.
IGA MARCZYŃSKA
ILUSTRACJA: DOMINIKA HOYLE
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Jak modernizować
POWOJENNY modernizm?
Zagadnienie modernizowania powojennego
modernizmu
jest pewnego tego
słowa znaczeniu tematem tabu, zarówno dla użytkowników
obiektów tego okresu, inwestorów, architektów, historyków
sztuki, jak i konserwatorów zabytków.
Przede wszystkim problem dotyczy architektury modernistycznej
po tak zwanej „odwilży”, czyli po
odejściu od narzuconej doktryny
realizmu socjalistycznego w latach
50. XX w.z chwilą nastąpienia rządów Gomułki. Jest to okres o tyle
trudny, że projekty, założenia i wizje architektów tamtego okresu były
naprawdę ambitne. Przede wszystkim rozumieli oni użytkownika i za
priorytet stawiali sobie uwzględnianie programu społecznego w docelowej tkance urbanistycznej, która w
dzisiejszych realiach jest praktycznie
nieosiągalna.
Pięć lat temu Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków wydało dość skromną publikację pt.
„Jak modernizować modernizm?”
Publikacja została opracowana na
podstawie dobrych i złych praktyk
przy podejmowanych remontach.
Zwrócono uwagę na detal architektoniczny, zasadę kompozycji brył,
strukturę tynków, itd. Dlaczego

uważam, że publikacja jest skromna?
To w jaki sposób należy modernizować modernizm dotyczy wyłącznie
obiektów, które powstały w okresie
dwudziestolecia międzywojennego.
Trudno mówić o modernizmie jako
jednej spójnej całości. O ile obiekty modernistyczne zrealizowane w
pierwszych latach powojennych bazują na założeniach architektonicznych, urbanistycznych, jak i estetycznych zgodnie z awangardowymi
trendami, które były nowatorskie z
końcem lat 30., jak chociażby Styl
‘37 (rozwiązania znane chociażby ze
starego WSM na Żoliborzu Centralnym, ale nie tylko).
Nurt późnego modernizmu, który nastąpił po 1956 r. był o tyle trudny, że projektowano przy ogromnych
oszczędnościach
materiałowych,
narastającej typizacji, narzucaniu
technologii przez wykonawców, czy
też przy zastosowaniu normatywów
związanych z powierzchnią mieszkań w zależności od modelu rodziny.
W tym okresie rozpoczęto stosować technologię wielkopłytową. W
tym czasie stosowano m. in. „cegłę
żerańską” - czyli betonowe płyty
z kanałami w różnych wymiarach,
które stosowano najpierw przy konstruowaniu stropów, następnie przy
montażu ścian konstrukcyjnych (tak
zwana rama „H”). Już w pierwszych
latach eksploatacji budynków z tego
okresu występował problem przemarzania ścian (np. Osiedle WSM
Zatrasie). Innym materiałem bardzo
cennym pod względem estetycznym
charakterystycznym dla obiektów z
przełomu lat 50. i 60. XX w. jest cegła
silikatowa. Mimo jej specyficznego i
unikatowego piękna jest to cegła wapienna o słabej wytrzymałości. Jednocześnie przy zastosowaniu jej na
ścianach szczytowych nie daje ona
tak dobrych parametrów termoizolacyjnych jak tradycyjna czerwona

cegła. Z tym problemem zmagała się
spółdzielnia przy termomodernizacji
budynków na Osiedlu Sady Żoliborskie. W efekcie elewacja została
ocieplona stylodurem, a w miejscu
gdzie była płaszczyzna z cegły silikatowej zastosowano klinkier imitujący cegłę silikatową. Mimo zmian
grubości ścian (a co za tym idzie:
zmiana proporcji) remont modernizacji wyszedł bardzo dobrze. Mimo
większych kosztów niż typowe „ogacenie”, czyli obłożenie styropianem,
pokryciem tynkiem cienkowarstwowym i pomalowaniem budynków
kolorami wybranymi przez panią
z administracji osiedla (słynna w
Polsce: pasteloza) efekt tego remontu przełożył się na jakość nie tylko
estetyczną, ale i wykonawczą. Trzeba
podkreślić, że to był pierwszy tego
typu remont (chyba na terenie całej
Polski?) wykonany już 15 lat temu.
Dla porównania równolegle ocieplano elewacje na wspomnianym
wcześniej Zatrasiu, gdzie elewacje na
wielu budynkach proszą się o kolejny
kapitany remont.
Niestety wiele osób z branży
konserwatorskiej ma sceptyczny
pogląd na temat ocieplania jakichkolwiek budynków styropianem w
obawie o zniszczenie detali, proporcji, itp. Trudno byłoby się z tym
nie zgodzić, ale biorąc pod uwagę
technologię tych budynków trzeba wypracować jakiś kompromis w
oparciu o doświadczenia ostatnich
lat. Niestety problem „pastelozy”
i ogacania coraz grubszym styropianem jest coraz bardziej bijącym
po oczach problemem przy kształtowaniu przestrzeni wielu miast.
Oglądając zdjęcia tych osiedli z
lat ich świetności z tym co można
obejrzeć teraz nie wymaga większego komentarza. Tylko pytanie
nasuwa się podstawowe..! Czy z
uwagi na dokonane przekształcenia

mamy uznać, że obiekty, czy nawet
całe obszary (układy urbanistyczne)
należy uznać za bezwartościowe?
Trzeba tu podkreślić, że urbanistyka tego okresu była o tyle wyjątkowa, że wprowadzała do tych osiedli
ogromne przestrzenie zieleni, dzięki
czemu rozwiązania kolorystyczne
elewacji miały o tyle znaczenie, że
jasne kolory, tak biele, czy szarości
były świetnym tłem. Obecnie technologie przy termomodernizacjach
są z roku na rok coraz lepsze że pozwalają przy dobrej woli inwestora
odtworzyć typowe dla późnego modernizmu detale, takie jak: boniowania, tektonika elewacji taka jak:
podciągi-nadproża, rodzaj zastosowanego tynku, itd.
Ogromne dokonanie Pani Prof.
Magdaleny Gawin - Generalnej
Konserwator Zabytków (Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego) przyczyniło się bardzo
dla postrzeganie i ochronę wartości dziedzictwa powojennego modernizmu. W 2016 r. wydała ona
ogólnik, dzięki któremu skierowała
do wojewódzkich, jak i miejskich
konserwatorów aby obejmować w
gminnych ewidencjach zabytków
obiekty i obszary z tego okresu, a w
szczególności dotychczasowe dobra
kultury współczesnej opracowane
przez SARP w 2003 r. Poprzedni
ogólnik wydany za poprzedniego
generalnego konserwatora uznawał, że dobra kultury współczesnej
mają być dobrami kultury współczesnej - to znaczy: nie mają być
uznawane za zabytek. Było to o
tyle nonsensowe, że nie było do tej
pory żadnej ustawy, czy jakiegokolwiek organu, który egzekwowałaby
ochronę przestrzenną, nawet przy
uchwalonym planie zagospodarowania przestrzennego ciężko mówić
o detalach, kolorystyce, itd. Wydział
Architektury i Budownictwa dla da-

nej dzielnicy wydaje pozwolenia na
budowę, ale nie ocenia i nie podejmuje działań interwencyjnych, czy
kontrolnych jeśli inwestor wykona
coś niezgodnie z pierwotnym założeniem. Od tego jest inspektor nadzoru budowlanego, który generalnie
kieruje się kwestiami technicznymi,
a nie estetycznymi.
W moim subiektywnym odczuciu przykładem z innych państw
chronione zabytki powinny być podzielone na poszczególne stopnie,
dzięki którym odróżnimy wymagania przy pracach konserwatorskich
i remontowych dla obiektów np.
neoklasycystycznych w stosunku
do architektury modernistycznej,
czy późnomodernistycznej. Wiele
osiedli, jak ostatnio ujęte w gminnej ewidencji Osiedle IBJ w Aninie
wybudowane dla pracowników Instytutu Badań Jądrowych projektu „trzech tygrysów” (Kłyszewski,
Mokrzyński, Wierzbicki) ma do
dziś zachowane unikatowe mozaiki - podobne do tych sprzed wejścia
do budynku przy ul. Kredytowej 8
(Mister Warszawy 1959) tych samych autorów. Pojedyncze budynki w tym zespole były już niestety
ocieplone bez zachowania detalu,
ale czy w związku z powyższym należy traktować takie obszary za niewartościowe? Zero jedynkowe podejście zdecydowanie nie jest w tym
przypadku rozwiązanie. Chciałbym,
aby osoby zajmujące się architekturą późnomodernistyczną, jak również sami konserwatorzy i osoby z
innych profesji zajmujących się tą
branżą wyszli z inicjatywą opracowania docelowych standardów dla
„źle urodzonych” jak określił w swojej książce znany publicysta Filip
Springer.
WIKTOR ZAJĄC
ILUSTRACJA DOMINIKA HOYLE
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Święta Last Minute
Paryż, Moskwa, Londyn? A
może święta pod Palmami - Kuba,
Brazylia, Baleary? Coraz więcej
osób decyduje się na bożonarodzeniowy wyjazd. Bez wątpienia
wspaniale jest poczuć magiczną
atmosferę świąt w nowej odsłonie.
Niektórzy wyjeżdżają całą rodziną,
by swój wigilijny stół ,,przenieść’’ w
oryginalne, bajkowe miejsce. Inni,
wręcz przeciwnie - wyjeżdżają, aby
uciec przed grudniową gorączką szałem zakupów i niemającymi
końca przygotowaniami. Powody
są różne, ale jedno jest pewne - te
kierunki są jak najbardziej dostępne, a podróż z Żoliborza ułatwi
Państwu Szybka Kolej Miejska.

W 20 minut
na kraniec świata
SKM jako kolej aglomeracyjna nie oferuje połączeń międzynarodowych, ale w związku z
budową nowego przystanku Warszawa Targówek od 15 grudnia
br. w życie wchodzi nowy rozkład
jazdy pociągów 2019/2020, który
przyniesie dla Żoliborza istotne
zmiany. Na odcinku Warszawa
Praga – Warszawa Wschodnia
wystąpią znaczne utrudnienia w
ruchu pociągów. Z tego powodu, pociągi SKM linii S3 od 15
grudnia br. do odwołania (przez
co najmniej kilka najbliższych
miesięcy), będą kursowały przez

Warszawę Gdańską i linię obwodową. To oznacza, że mieszkańcy
Żoliborza zyskają bezpośrednie
połączenie kolejowe z Lotniskiem
Chopina. Stamtąd już prosta droga do każdego zakątka świata.
Mieszkańcy niejednokrotnie
wyrażali potrzebę lepszego skomunikowania Żoliborza z Lotniskiem Chopina, tak aby, spiesząc
się na samolot nie musieli jechać
przez zakorkowane miasto. Dotychczas, jedynym sposobem
dojazdu do portu lotniczego za
pomocą transportu miejskiego
było skorzystanie z przesiadki w
centrum lub wzięcie taksówki.
Bezpośrednie połączenie kolejo-

we znacząco ułatwi, a także przyspieszy drogę na lotnisko.

Radzymin noworocznie
Niespodzianek ciąg dalszy.
W drugi dzień nowego roku, w
wyniku tych samych zmian, Żoliborz uzyska bezpośrednie połączenie z Radzyminem. Pociągi
będą kursować w dni powszednie.
Z tego powodu warto pomyśleć
nad spajającą rodzinę wycieczką
krajoznawczą do tej wyjątkowej
i niestety zapomnianej, podwarszawskiej miejscowości. Zwłaszcza rodziny z dziećmi, mającymi
wolne do 7. stycznia, 2020 rok
mogą zacząć od podróży SKM-ką

do radzymińskich lasów. Warto
wybrać się na przechadzkę po terenach dworu rodziny Czartoryskich lub urządzić spacer śladami
Bitwy Warszawskiej, by poznać
zabytki nawiązujące do owego
wydarzenia, bo znajdują się one
właśnie w Radzyminie.

Wszystkim naszym
żoliborskim
pasażerom życzymy
radosnych Świąt
Bożego Narodzenia
oraz pomyślności w
nadchodzącym Nowym
Roku!
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