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Czy to już koniec?
Czy dopiero początek?
Rozmowa z warszawskim aktywistą, kandydatem na prezydenta miasta stołecznego w 2018 roku, który od lat walczy z „dziką reprywatyzacją” w stolicy - Janem Śpiewakiem.
Hubert Zarzycki: Jak skomentujesz zerwanie koalicji przez grupę radnych z „Miasto
Jest Nasze” na Żoliborzu? Czy obserwowałeś
tę sytuację?
Jan Śpiewak: Oczywiście, że obserwowałem. Nie mam niestety informacji z pierwszej ręki. Miasto Jest
Nasze od początku tej kadencji postawiło się w dość trudnej sytuacji, bo
z jednej strony weszło w koalicję na
Żoliborzu, kandydatka MJN na prezydenta ( Justyna Glusman – przyp.
red.) została pełnomocnikiem w randze niemal Wiceprezydenta Warszawy. Jednocześnie MJN było w dość
silnej opozycji do Platformy Obywatelskiej na poziomie całego miasta.
Była to sytuacja, delikatnie mówiąc,
schizofreniczna, bo ciężko mieć „swojego” człowieka w zarządzie Warszawy i jednocześnie twierdzić, że to co
miasto robi na poziomie ogólnomiejskim jest niewłaściwe. Wiemy jakim
PO jest partnerem dla organizacji…

Na pewno nie jest łatwym współpracownikiem. Trzeba było na początku
wybrać, albo siedzenie w opozycji,
albo droga współpracy. MjN wybrało drogę pośrednią i to nie mogło się
dobrze skończyć. Myślę, że to pokazuje, że bez radnych w Radzie Miasta
i bez klubu radnych w Radzie Miasta,
ruchy miejskie na poziomie dzielnic
mogą robić dobre i słuszne rzeczy, ale
będą to działania o bardzo ograniczonym znaczeniu. Będą to działania,
które nie będą dotyczyć kluczowych
problemów Warszawy, takich jak
zagospodarowanie przestrzenne, jak
kwestia mieszkalnictwa, kwestia smogu, czy korupcji w Ratuszu. Mamy
bardzo duży problem z korupcją w
Ratuszu. Wniosek jest taki, że jeśli
chce się przeprowadzać duże i ważne
zmiany to trzeba mieć swoich reprezentantów w Radzie Miasta.
DOKOŃCZENIE NA STR. 2
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Czy to już koniec?
Czy dopiero początek?
H. Z.: Nawiązałeś do kontaktów z Ratuszem
i do osoby Justyny Glusman. Czy utrzymujecie kontakty na poziomie prywatnym,
czy po Twoim wystąpieniu z MjN te relacje
osłabły?
J. Ś.: Nie zerwałem tych kontaktów po wyjściu z MJN. Myślę,
że to Justyna zerwała te kontakty.
Jej zachowanie na stanowisku, które
otrzymała po wyborach samorządowych, było wielokrotnie aroganckie i nieprofesjonalne. Nie widzimy
zbyt wielkiej zmiany polityki miasta
względem zanieczyszczenia powietrza. Wiemy też, że Justyna Glusman
nie zarządza transportem miejskim,
który generuje, nie wiem czy najwięcej, ale na pewno znaczną cześć
zanieczyszczeń. Justyna Glusman
doprowadziła do zwolnienia Marka
Piwowarskiego, a na jego stanowisku
nadal nie ma nowego szefa Zarządu Zieleni. Z tego co się orientuję,
to nadal jest osoba tylko pełniąca
obowiązki. Docierają do mnie również bardzo niepokojące opinie o
warunkach pracy w instytucjach,
którymi zarządza Justyna Glusman.
Nie ma to nic wspólnego z ideałami
i sposobem myślenia o mieście, które
wyznają ruchy miejskie. Myślę, że
Justyna jest największą zwyciężczynią tych wyborów, a jeżeli chodzi o
organizacje miejskie to jesteśmy po
stronie przegranej.

H.Z.: Chciałbym zapytać o sytuację kamienicy przy Marymonckiej 49. Jaki jest status
tej nieruchomości? Do kogo ona ostatecznie
należy, do miasta, czy do innego podmiotu?
J. Ś.: Należy ona do miasta i z
tego co wiem Miasto Stołeczne złożyło pozew o wydanie tej nieruchomości przez rzekomych spadkobierców, więc tam sytuacja prawna jest
bardzo jasna. Ci rzekomi spadkobiercy nie mają żadnego tytułu prawnego do tej nieruchomości. Zasiedli
tą kamienicę na podstawie protokołu
przekazania nieruchomości, który
nawet nie został przez nich podpisany. Stało się to przez działanie
ówczesnego szefa ZGN-u (Zarządu
Gospodarowania Nieruchomościami – przyp. red.), prominentnego
działacza Prawa i Sprawiedliwości
Edmunda Świderskiego i to pokazuje to o czym mówiłem poprzednio,
że w tych poszczególnych dzielnicach są bardzo silne układy. Rodziny
Edmunda Świderskiego i ówczesnego burmistrza Dzielnicy Bielany
Pana Dubiela założyły w 2002 roku
firmy zarządzające nieruchomościami, a następnie przekazywali sobie
nawzajem różne posiadłości. Doszło
do pewnego rodzaju uwłaszczenia
się niektórych środowisk politycznych na kontraktach publicznych i
na zarządzaniu nieruchomościami.
Wcześniej było to gestii ZGN-u.

Mój Żoliborz, 1946 – 1963
Lej po bombie był tam, gdzie dzisiaj Ratusz stoi.
Wspomnienia o Powstaniu były jeszcze żywe.
Pamiętam słowa matki: „czas wszystko ukoi.”
Na Słodowcu stały domki drewniane i krzywe.

H.Z.: Czyli osoby mieszkające w tej kamienicy mają już spokój?
J. Ś.: Nie, nie mają. Ci „spadkobiercy”, brani w bardzo duże cudzysłowie, nadal tam są i z tego co
wiem to bezprawnie przejęli jedno z
komunalnych mieszkań w tej kamienicy bez niczyjej zgody i wiedzy. To
są sytuacje z Rosji sowieckiej, a nie
praworządnego kraju. Te rzeczy się
dzieją w Warszawie i mam nadzieję,
że to się skończy. Niepokoi mnie, że
Rafał Trzaskowski uważa to za zgodne z prawem. Jeśli on tak uważa, to
oznacza że mafia reprywatyzacyjna
i wyrzucanie ludzi na bruk wrócą, a
stanie się tak ponieważ Ratusz i Rafał Trzaskowski stoją na stanowisku,
że wszystko było zgodne w prawem.
To jest coś przerażającego i pokazuje,
że bezprawie nadal rządzi stolicą. Nie
liczą się ludzie, tylko ogromne interesy lobby reprywatyzacyjnego, deweloperskiego.
H. Z.: Nie mogę nie zapytać o dalszy ciąg
sprawy, którą wytoczyła Ci Pani Górnikowska-Ćwiąkalska. Wyrok już się uprawomocnił, czy nadal czekasz?

Drodzy czytelnicy,

Tomek mieszkał na piątej, ojej, nie pamiętam...
O kolonii WSM myślę oczywiście.
Niewygodne fotele miało kino „Tęcza”.
A w parku Żeromskiego szeleściły liście.

H. Z.: Czy będziesz składał kasację do Sądu
Najwyższego?
J. Ś.: Nadal czekamy na pisemne
uzasadnienie tego wyroku. Najprawdopodobniej będziemy składali wniosek u Rzecznika Praw Obywatelskich
i Prokuratora Generalnego, aby ta
kasacja ostatecznie wpłynęła. 23
grudnia złożyłem również wniosek o
ułaskawienie w kancelarii Prezydenta RP. Będę podążał każdą możliwą
drogą. Nie wykluczam też drogi europejskiej. Zrobię wszystko, aby zdjąć
z siebie piętno przestępcy, bo po prostu jestem niewinny. Widzimy duży
problem z wymiarem sprawiedliwości w przypadku reprywatyzacji, ale
nie tylko tutaj. To co sady zrobiły w
przypadku Zagospodarowania Przestrzennego i warunkami zabudowy…
To jest koszmar! Wymiar sprawiedliwości służy bogatym i w tym zakresie
się raczej nic nie zmieni…
H. Z.: Czy zamierzasz wystartować w najbliższych wyborach samorządowych w 2023
roku?
J. Ś.: Odszedłem z polityki z
styczniu 2019 roku po pierwszym
wyroku skazującym mnie w sprawie
nieruchomości przy ulicy Joteyki.
Byłem tym zszokowany i miałem
wrażenie, że robienie polityki, tak jak
ja ją uprawiałem, nie ma absolutnie
żadnego sensu. Natomiast nigdy niczego nie wykluczam. Polityka jest
narzędziem, którym możemy zmieniać naszą rzeczywistość. Uważam,
że zwiększę swój udział w tych zmianach jako publicysta, jako naukowiec
i społecznik. Drzwi do polityki sobie
nie zamykam. Jestem teraz w trakcie
pisania doktoratu i chciałbym później,
na jego podstawie, wydać książkę. Na
razie skupiam się na tym.
ROZMOWĘ PRZEPROWADZIŁ
HUBERT ZARZYCKI
ILUSTRACJA DOMINIKA HOYLE

późna jesień na dobre zadomowiła się na Żoliborzu. Styczeń pomimo
niespodziewanie wysokiej temperatury i braku śniegu, w moim przekonaniu nadal pozostaje ,,najświeższym’’ miesiącem w roku za sprawą licznych
nowości. Oprócz nowego roku i nowych nadziei na Żoliborzu mamy także
kolejną edycję Budżetu Obywatelskiego, czyli serię nietuzinkowych pomysłów, zainicjowanych przez mieszkańców. Projekty do budżetu zgłaszano
do 21 stycznia. Do 29 maja potrwa ich ocena – mam nadzieję, że również
weźmiecie w niej udział, Drodzy Mieszkańcy.
Wilsoniak nie zawsze
mówi tylko o Placu Wilsona
– tym razem uwagę skupiamy na Placu Grunwaldzkim.
Najwyższy czas omówić jego
możliwości. Z innych wilsoniakowych nowości zachęcam
do lektury tekstu Krzysztofa
Jastrzębskiego, który tym razem zastanowi się nad wartością pieniądza. Prezentujemy
także refleksyjny tekst o odwadze, relację z bieżących spraw
Stowarzyszenia Zatrasie oraz
wiersz o naszej dzielnicy – czegoś takiego z pewnością jeszcze nie było!
Życzę miłej lektury

Żoliborz zaczynał się tuż za Dworcem Gdańskim,
Gdy ktoś wyjeżdżał, mówił „jadę do Warszawy”.
Od ulicy Zajączka do kresów bielańskich,
Zostawały już tylko nasze własne sprawy.
Wyprawy aż nad Wisłę. Sklepik „wszystko dostać”.
Apteka w Szklanym Domu – a w „Szampańskiej” lody.
W pamięci pozostała sprzedawczyni postać.
Dziś to „Stary Żoliborz”. A wtedy był młody.
Piłkę kopaliśmy na placu Lelewela.
Piętnastka jeździła do pętli na Bielany.
Z rodzicami do lasku szliśmy co niedziela.
Żoliborz mej młodości – Żoliborz kochany.
Matura w „Lelewelu”. Zdjęcie. Mgiełka biała.
Zobaczyłem w niej potem pierwszą smugę cienia.
Powoli się przyszłości karta zapełniała
I odpływał Żoliborz w błękit zapomnienia.
Dysputy filozofów jeszcze nie ustały,
Czy ten świat Ci się udał – wielki Panie Boże!
Lecz jeden drobny pomysł miałeś doskonały:
By związać moją młodość
właśnie z Żoliborzem! 

Ten ponadpartyjny układ na Bielanach trwał bardzo długo i bardzo się
cieszę, że miałem możliwość wzięcia
udziału w unicestwieniu tego chorego układu. Pan Świderski stracił pracę. Rafał Trzaskowski był pod taką
presja, że musiał go zwolnić. Przypadek kamienicy przy Marymonckiej
49 jest jedną z tysięcy takich sytuacji
w Stolicy. To pokazuje skale bezprawia, które wciąż panuje w naszym
mieście.

J. Ś.: Już się uprawomocnił, jestem
prawomocnie przestępcą (śmiech).

REDAKTOR NACZELNA
MONIKA MIŁOSZ

MICHAŁ SZUREK
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100 lat minęło
Już niemal wiek dzieli nas
od wydarzeń mających
miejsce w latach 1923 i
1926. Obie daty wskazują przełomowe w dziejach
dzielnicy przeobrażenia –
powstanie Placu Wilsona
oraz Placu Grunwaldzkiego.
Plac Wilsona jest sercem dzielnicy, jej
najbardziej rozpoznawalnym punktem. Miejscem, w którym styka się pięć ulic, biegną trasy
tramwajowe i zatrzymuje się metro. To z placu

wejdziemy do pięknego Parku Żeromskiego a
przecinająca całość ulica Krasińskiego, stanowi
oś przebiegającą od najstarszych, do najnowszych części dzielnicy. To prawdziwe serce Żoliborza.
Plac Grunwaldzki również jest węzłem
komunikacyjnym. Pięć zbiegających się w tym
miejscu ulic zapewnia dogodną komunikację
wszystkim mieszkańcom. ,,Grunwaldzki’’ nie
ma takiego szczęścia jak ,,Wilsona’’ i wciąż
pozostaje lekko niedokończonym zwieńczeniem Alei Wojska Polskiego, mającej swój
koniec aż przy Cytadeli. Niestety, piękne założenie urbanistyczne nie zostało w całości
zrealizowane.
Minął już niemal wiek – najwyższy czas, aby
oba place przeszły gruntowną zmianę. Zmianę o

Odwaga
Rozmawiałam ostatnio ze swoją serdeczną przyjaciółką o życiu. To jedna z tych rozmów przy winie, podczas
której zastanawiasz się, gdzie i kim jesteś, i ile jeszcze
rzeczy znajduje się na Twojej liście marzeń, a których nie
masz czasu zrealizować. Siedziałyśmy i tak sobie o tym
wszystkim rozmawiałyśmy, kiedy moja przyjaciółka powiedziała do mnie:
– Oglądałam ostatnio film, w którym główna bohaterka robiła tyle głupich rzeczy, ale była taka szczęśliwa.
Wiesz Martyna, ja tak bardzo chciałabym być odważna…
Chciałabym mieć odwagę robić te wszystkie głupie rzeczy,
dzięki którym ja też będę szczęśliwa.
– Odwagi też da się nauczyć.
– Da się? Ale jak…?
Coraz częściej wśród swoich znajomych zauważam
ten sam problem. Brak odwagi. Brak odwagi do spełniania
marzeń, do zmiany pracy, do budowania głębokich relacji
z drugim człowiekiem, do podejmowania wyzwań. Brak
odwagi do życia…I zastanawiam się, kiedy ta „choroba”
zaczęła się rozwijać tak szybko. Tłumaczymy się, że „prze-

której mówi się od lat, i która wciąż pozostaje w
sferze mglistych planów.
Plac Wilsona w ostatnich latach odzyskał trochę uroku. Po tym jak przez pewien
czas był nazywany „placem bankowym”, w
coraz większym stopniu staje się przestrzenią
przyjazną. Jednak wciąż daleko mu do osiągnięcia pełni blasku. Plac potrzebuje gruntownej zmiany, która sprawi że z centrum
przesiadkowego stanie się on miejscem dla
mieszkańców, miejscem które się zwyczajnie
lubi. Istnieje potrzeba uporządkowania chodników, zwiększenia dostępności placu dla rowerzystów, powstania małej architektury oraz
uporządkowania kwestii sygnalizacji świetlnej, będącej dziś utrudnieniem dla wszystkich
uczestników ruchu.

cież ja nigdy nie byłem odważny, przecież całe życie się
bałem”. Zapominamy o tym, że nikt nie rodzi się odważny.
Dzieci uczą się tego od rodziców. Albo będą zachęcane do
poznawania świata i podejmowania nowych wyzwań przy
jednoczesnym ryzyku, że coś nie wyjdzie, albo będą trzymane pod rodzicielską osłoną i nie dowiedzą się, że strach
to tylko emocja, która znika jak każda inna.
Kiedyś przeczytałam, że odwaga to skłonność do rozpoczynania bez gwarancji sukcesu. Bo odwaga, to nie brak
poczucia strachu, ale to jak sobie z nim radzimy.
- Odwagi też da się nauczyć.
- Da się? Ale jak…?
Dla mnie odwaga to podejmowanie nawet tych najmniejszych kroków. Boisz się prowadzić samochód?
Wsiądź pewnego dnia za kółko i podjedź na najbliższe
wolne miejsce znajdujące się na Twoim parkingu. Następnego dnia zrób to samo, tylko o jedno miejsce dalej, i następnego, i następnego, aż w końcu zabraknie miejsc parkingowych i będziesz musiał spróbować na osiedlu obok.
Odwaga to nie tylko zdobycie szczytu Mount Everest
czy skok ze spadochronem. Odwaga to próba podjęcia jakiegoś działania. Oswojenie się ze strachem. Pozwolenie
na to, żeby go czuć.
To jak, kiedy przestawisz swój samochód?
MARTYNA PACHOLAK
ILUSTRACJA DOMINIKA HOYLE

Plac Grunwaldzki z pozoru ma więcej
szczęścia, bo w 2015 roku powstała już cała koncepcja urbanistyczna dla tego miejsca. Miejsca
szczególnego, bo łączącego starą część dzielnicy
(z Cytadelą), z nową częścią, właśnie poprzez
remontowaną ulicę Rydygiera aż do Placu Niemena. Dodatkowo plac ten to także szlak komunikacyjny w kierunku mocno zmieniających
się okolic Ronda Babka i Centrum. Pierwotnie,
przekształcenia na placu Grunwaldzkim miały
być widoczne już po 2-3 latach, jednakże i po
pięciu nie widać żadnych zmian. A miejsce to
zasługuje na szczególną troskę i pracę, aby w
końcu przestało być jedynie łącznikiem między
jezdnią a torowiskiem.
Minęło prawie 100 lat, i to chyba dobry moment, by władze dzielnicy i miasta zaczęły działać, w celu przywrócenia przestrzeni miejskiej
mieszkańcom. To czas na stworzenie koncepcji
i planów dla obu miejsc oraz na rozsądną realizację zmian, tak abyśmy mogli być naprawdę
dumni z żoliborskich placów!
TEKST: BARTEK MICHALSKI
ILUSTRACJA: DOMINIKA HOYLE
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Jej oszczędnościami zarządzał teść, nosił je gdzieś do
banku, lokował na kontach,
a potem w funduszu PIOONIER.
Tacy są, pomyślałem, pilnują swego, nawet przede mną.
Tajemnic było więcej. Pewnego
dnia zobaczyłem w mieszkaniu
obcą kobietę, okazało się, ze
jest to agentka ubezpieczeniowa z PZU. Żona ubezpieczała
mieszkanie od kradzieży, ale
nigdy o tym nie zostałem poinformowany.
Usiłowałem
przeciwko
temu jakoś inteligentnie zaprotestować i założyłem ów
słoik, com opisał w poprzednim tomie wspomnień. Koncept ze słoikiem był naiwny,
w tym domu wszystko od lat
było unormowane, ustalone
przez dziesięciolecia, role były
rozpisane. Ewa wychowana w
takiej sytuacji akceptowała ten
stan i nie miała woli aby cokolwiek zmienić, albo była raczej
niezdolna do przeciwstawienia
się matce.

PIENIĄDZE
Pieniądze były dla Ewy i jej rodziców rzeczą do przesady ważną, co
momentalnie wyczułem i absolutnie nie miałem zamiaru tego drażliwego tematu poruszać, zwłaszcza, że w pierwszych latach po ślubie moje zarobki wobec żoninych były małe. Ona prócz zatrudnienia
w Bibliotece Pedagogicznej przy Alejach Jerozolimskich udzielała
korepetycji z języka angielskiego, z czasem zaś miała etaty w kilku
szkołach, na osiedlu w klubie i Bóg wie gdzie jeszcze. Brała wszelkie
zlecenia, nawet te w odległych dzielnicach. Można powiedzieć, że
była chytra na kasę.
Nie mieliśmy zatem wspólnych pieniędzy. Byłem czymś
więcej niż lokator, a czymś
mniej niż mąż-partner i się
z tą rolą pogodziłem. Zaraz
po ślubie oddawałem żonie
otrzymaną pensję za etat, a
na swoje potrzeby zarabiałem
nielegalnym handlem książkami. Denerwowało mnie, że
ona zaraz te pieniądze niesie

do matki. Mogłaby jakoś to
bardziej dyplomatycznie załatwiać. Nie prowadziliśmy zatem odrębnego gospodarstwa
domowego, nie posiadaliśmy
wspólnych pieniędzy, nie podejmowaliśmy żadnych decyzji
nawet w błahych sprawach domowych. Wspólny dla obydwu
rodzin był domofon, telefon no
i wspólne było wejście. Uważa-

łem, że i tak mam lepiej niż
zięć znajomej z ul. Kasprowicza - nie stawiał w przedpokoju równo butów gdy je rozzuł.
Wkurzało to przyzwyczajonego do porządku teścia, więc u
mnie nie było aż tak źle.
Moje dochody rosły i nie
omieszkałem tego powiedzieć
Ewie a ona po jakimś czasie
powiedziała, iż mąż powinien
oddawać pieniądze żonie gdyż
tak robił jej tata. Nie miałbym
nic przeciwko temu abyśmy
mieli wspólną kasę. Ale tej
kasy nie mieliśmy od początku małżeństwa. Dlaczego więc
Ewie dopiero teraz po siedmiu
latach małżeństwa się o tym
przypomniało?
Podświadomie czułem że
proponowanie żonie jakichkolwiek zmian nie ma szans
powodzenia. Żadnych. Żona
natychmiast zameldowałaby
teściowej o próbach reformy,

teściowa zmyłaby głowę teściowi, bo on zawsze pierwszy
obrywa za wszystko i miałbym
w konsekwencji przeciwko sobie parę wrogich seniorów, a
w razie konfliktu z teściami,
było dla mnie jasne, że na Ewę
nie mogę liczyć. W sytuacji
otwartego sporu, gdybym się
postawił, nie miałbym gdzie
się wycofać, gdzie zamieszkać.
Musiałbym wynająć jakieś lokum i wycierać się po cudzych
kątach. Owszem mógłbym,
w sytuacji konfliktowej, zostać dalej z żoną ale ukorzyć
się przed teściami – co byłoby
jeszcze gorszym rozwiązaniem.
Zrobiłem taka symulację. Nie
było dobrego wyjścia. Już lepiej
udawać, że wszystko jest ok.
Po latach analizując tę sytuację czytałem różne książki aby
z nich się dowiedzieć jak powinienem był postąpić, ale nie
znalazłem przykładu podobnego do mojej sytuacji. Może
dlatego że były to tłumaczenia,
opisujące stan rzeczy w innej
kulturze, z reguły przedruki z
amerykańskich publikacji.
Tam się pojawiały takie
hasła: „Życie w trójkącie – napięcie w powietrzu – sygnały
ostrzegawcze – zapowiedzią
nadchodzących kłopotów –
docinki. „Zaborczy teściowie,
Nadzorcy”.
„Toksyczni teściowie zdają
się mieć jakiś wewnętrzny radar za pomocą którego lokalizują nasze najczulsze punkty”.
„Jeśli nie ograniczysz szkodliwego wpływu toksycznych
teściów na siebie możesz za
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to zapłacić zbyt drogo – zdrowiem psychicznym”.
Przyjąłem najgorszą z zasad - PRZETRWAĆ.
Na
pożycie
małżeńskie składają się dwie sceny.
Dzienna i nocna. Ta nocna
ostatecznie legło w gruzach
po urodzeniu dziecka (1987),
gdy przeniosłem się do drugiego pokoju, bo Ewa spała
z matką aby lepiej pilnować
maleństwo i już nigdy nie
wróciliśmy do wspólnego
łóżka. Ale problemy były już
wcześniej. Teściowa wdzierała się do nas w najbardziej
nieodpowiedniej chwili. Ewa
nie zareagowała, a powinna
- uważałem. A ja po dwóch
takich przypadkach straciłem
na to ochotę. Najgorsze było
że nie rozmawialiśmy o tym,
bałem się, że Ewa powtórzy
rozmowę matce.
Milczenie w tych sprawach
się przeciągało, mijał rok za
rokiem, było gorzej i gorzej.
Teściowa co jakiś czas powtarzała, że musi się wziąć za Ewę
i przymusić ją do zasyłania
łóżka. To przychodziło żonie z
wielkim trudem. Po awanturze
Ewa przez jakiś czas to robiła,
ale potem znów zaniechała i
wszystko wróciło do normy.
Ja swoje łóżko słałem ale
dlatego, że nie czułem się u
siebie, lecz jako gość, lokator w
obcym domu, który chce wobec gospodarzy być w porządku, a może bałem się teściowej, zapewne jedno i drugie,
w przeciwnym wypadku robiłbym tak samo jak Ewa i jak

w czasach kawalerskich łóżka
bym nie słał.
Ewa do takich rzeczy nie
miała za grosz zdolności. Podczas pobytu poza domem np.
w górskich hotelach rozsiewała
wokół straszny bałagan, zrobienie herbaty szło jej tak nieskładnie, zabierało tam mnóstwo czasu, wszędzie walały się
rzeczy przywiezione z domu,
widać było że porządek nie jest
jej domeną. Potem gdy wracaliśmy z wycieczki Ewa swoje
rzeczy zostawiała na korytarzu
i one tam miesiącami leżakowały i co jakiś czas dopiero
teściowa zapowiadała, że się za
Ewę weźmie. Podczas mojej
obecności teściowa powiadała,
że się weźmie za Ewę, a gdy byłem nieobecny, że za mnie też.

Ewa nie uczyła dziecka samodzielności [zob. Wysokie
Obcasy 17 VII 2010].
Siebie jako człowieka lekceważyła i podporządkowała
wszystko dziecku. Widać to
było wyraźnie podczas pobytu w Paryżu w 1992 roku.
Nawet tam wszystko co
widziała podporządkowała
myśleniu o Pawełku – Zob.
Wysokie obcasy 14 VIII
2010
Z czasem Pawełek zaczął
mówić - Tata to nie lubi dzieci, nie chce mieć dzieci. Ewa
zaklinała się, że tego od niej
nie usłyszał, ale dziecku nie
potrafiła nic przetłumaczyć.
Nie była też zdolna powiedzieć matce, aby ta nie plotła
głupstw.

Dziecko wyrastało w takiej
atmosferze i skutki tego były
widoczne w sytuacji, kiedy byliśmy z dala od domu. Czułem,
iż sytuacja jest zła. Że stosunki
panujące w domu nie sprzyjają prawidłowemu rozwojowi
dziecka, ale wyjścia nie było.
Mieszkaliśmy razem z rodzicami a Ewa miała jakby zakodowane ślepe posłuszeństwo
matce. I tak ta trwało aż Pawełek dorósł na tyle że postanowił dyktować nam warunki.
W jego rozumienia om był zaraz za babcią w tej hierarchii i
kiedy babci zabrakło poczuł się
najważniejszy.
Pewnego razu gdy wróciłem z pracy zastałem swój
pokój w dziwnym porządku.
Okazało się, że to sprawa te-

ścia. Sprzątał mi pokój. To
ja już nie mam w tym domu
prawa do własnego bałaganu?
Pomyślałem i nic nie powiedziałem na to, ale chodziło o
coś innego – co ja tam, psia
krew, wypisuję po nocach na
maszynie - dowiedziałem się
po latach. Grzebał w moich
papierach teść, bo pod pozorem sprzątania łatwo ukryć
powstały po rewizji kipisz.
Tak to było wymyślone.
W pierwszej dekadzie
czerwca pojechałem z żoną i
synem znów do Wisły w czasie
gdy gazety i telewizja straszyła
naród, że kleszczy wyszedł z
lasu i atakuje ludzi.
KRZYSZTOF JASTRZĘBSKI
ILUSTRACJA DOMINIKA HOYLE
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Stowarzyszenie Zatrasie składa
4 projekty do budżetu obywatelskiego
Dnia 21 stycznia b.r. skończyła się możliwość składnia projektów do budżetu
obywatelskiego na 2021 r.
Jest to drugi rok, w którym
nie ma podziału dzielnicy
na obszary.
Można było składać projekty dzielnicowe
i ogólnomiejskie. Trzeba przyznać, że w przeciwieństwie do ubiegłego roku liczba projektów złożonych przez mieszkańców stanowczo
wzrosła. W 2021 r. Żoliborz będzie miał do
wykorzystania 1 662 227 zł., zaś na poziomie
ogólnomiejskim do wykorzystania jest 4 986
681, 80zł. W przeciwieństwie do budżetu partycypacyjnego aby złożyć dany projekt, nie może
on przekroczyć kwoty 332 445 zł. W dalszym
ciągu jak pisał w „Życiu WSM” Krzysztof Wypyski - członek Dzielnicowej Rady Seniorów i
mieszkaniec Osiedla WSM Zatrasie spora część
mieszkańców Żoliborza jest „dziećmi gorszego
Boga” - chodzi oczywiście o mieszkańców osiedli WSM-owskich. Były lata kiedy była możliwość składania projektów na terenach spółdzielczych. Warunkiem była ogólna dostępność
co zawsze było specyfiką tych osiedli z uwagi na
rozległe tereny otwarte.
Na samym Żoliborzu też nie zawsze było to
proste, ponieważ były lata kiedy Zarząd Dzielnicy wyrażał zgodę na możliwość realizacji
projektów twardych (infrastrukturalnych) lub
wyłącznie miękkich. Tu szczególnie wyróżnić
możemy potencjał starego osiedla WSM-owskiego, chociażby doinwestowanie Parku Żołnierzy „Żywiciela”. Jest to teren m. st. Warszawy
w użytkowaniu wieczystym Warszawskiej Spół-

dzielni Mieszkaniowej „Żoliborz Centralny”
będący w dwóch strefach ochrony konserwatorskiej. Przechodząc przez dawną Stołeczną, dziś
ul. Ks. Jerzego Popiełuszki mamy powojenne
osiedla WSM-owskie. Mamy osiedla Serek Żoliborski, Sady Żoliborskie, Zatrasie i Rudawkę.
W 2019 r. Stowarzyszenie Zatrasie złożyło dwa projekty, które udało się zrealizować
na terenie własnego osiedla. Pierwszym z nich
był maraton kina plenerowego (10 projekcji)
w okresie letnim, które były wyświetlane w
parku osiedlowym, drugim zaś był montaż
nowych ławek i koszy na śmieci, które znalazły się w parku osiedlowym, ale także wzdłuż
alei spacerowej ciągnącej się do Szkoły Podstawowej Nr 92 przy ul. Przasnyskiej 18A (tak
zwany Broadway).
W tym roku Stowarzyszenie Zatrasie złożyło cztery projekty. Trzy związane z obrębem
Zatrasia, a czwarty związany jest z Rudawką:

• Budowa wiaty rowerowej i przywrócenie historycznej
wiaty nad wejściem do Przedszkola Nr 87 na Zatrasiu.
Projekt polega na budowie drewnianej płaskiej wiaty rowerowej nawiązującej do wielu innych na tym osiedlu, podpartej na metalowych
słupach. Pod nią znajdą się stojaki rowerowe.
Wiata ta będzie ogólnie dostępna, ponieważ teren przedszkola jak się okazuje, znajduje się nie
tylko za płotem, ale i przed. Dawniej mieścił się
tam śmietnik. Wysoki mur obecnie nie pełniący
żadnej funkcji poza byciem częścią ogrodzenia
będzie podstawą zaplanowanej wiaty. Analogiczna wiata zostałaby ponownie odtworzona
nad wejściem do samego budynku przedszkola. Wiata ta była zlikwidowana kilkanaście lat
temu niezgodnie z projektem placówki podczas
termomodernizacji budynku. Jej odtworzenie
będzie z punktu konserwatorskiego zadaniem

polegającym na przywróceniu historycznego
detalu architektonicznego.
• Zielony Parking dla Zatrasia - ul. Broniewskiego 11.
W ubiegłym roku Stowarzyszenie złożyło projekt budowy miejsc postojowych wzdłuż
drogi serwisowej przy ul. Broniewskiego. Niestety projekt został negatywnie zweryfikowany z
uwagi na nieuregulowany status prawny działki,
którą zarządzał Zarząd Mienia Skarbu Państwa.
W ostatnim czasie udało się uregulować ten stan
i działka została przekazana pod zarządzanie
Zarządu Dróg Miejskich. W 2017 r. Zarząd
Zieleni przeprowadził konsultacje społeczne w
ramach programu „zazieleniamy ulice”. Udało
się uzgodnić potrzeby mieszkańców nie tylko
pod względem zieleni, ale konieczności budowy
w tamtym miejscu niezbędnych miejsc postojowych. W miejscu klepiska i dzikiego parkingu
planowana jest budowa 104 miejsc postojowych.
Z uwagi na wysokie koszty Stowarzyszenie
Zatrasie złożyło projekt na budowę 43 miejsc
wzdłuż budynku Broniewskiego 11. W międzyczasie będą podejmowane działania na rzecz
sfinansowania przez ZDM pozostałych projektowanych miejsc. Zrealizowanie wszelkich prac
związanych z infrastrukturą pozwoli na podjęcie
działań ze strony Zarządu Zieleni na rzecz wykonania nasadzeń drzew, krzewów i obiektów
małej architektury.
• Doświetlenie terenu przed Osiedlem WSM Zatrasie ul. Broniewskiego
Projekt polega na montażu 14 latarni typu
parkowego wzdłuż wspomnianej wcześniej
działki ewidencyjnej nr 1 leżącej po nieparzystej
stornie ul. Broniewskiego między ul. Elbląską,
a ul. Krasińskiego. Obecnie na tym terenie jest
dość ciemno, a co za tym idzie niebezpiecznie.

Nowe latarnie byłyby analogiczne do tych wykonanych przez Zarząd Dróg Miejskich wzdłuż
budynku przy ul. Krasińskiego 38. Grafitowe
latarnie w technologii LED dobrze korespondowałyby nie tylko z latarniami wzdłuż ul. Krasińskiego, ale i z tymi będącymi na terenie Osiedla WSM Zatrasie, które Administracja Osiedla
niedawno zleciła do realizacji. Przedmiotowe
latarnie mają pozytywną opinię Mazowieckiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
• Remont chodników i ścieżek na terenie zieleńca
„Jasnodworska” na Rudawce
Od dłuższego czasu Stowarzyszenie Zatrasie inicjuje wnioski do Wydziału Ochrony
Środowiska na rzecz poprawy wyglądu zieleńca
„Jasnodworska” Jest to teren należący do m. st.
Warszawy, który znajduje się w środku osiedla.
Teren ten jest rozciągnięty między budynkiem
przy ul. Jasnodworskiej 12 od zachodu, a ul.
Elbląską 47 od wschodu, a także z terenem Liceum WItkacego od północy. W latach 70. XX
w. planowano tam wybudować przedszkole, ale
do realizacji nie doszło. Teren był zieleńcem, lecz
ubogo wyposażony. Wiele nasadzeń drzew było
wykonywanych społecznie przez mieszkańców
Rudawki. Pod koniec 2017 r. WOŚ wyposażył
ten teren w nowe ławki i kosze. Nieco wcześniej powstał tam psi wybieg. Jedynie co prosi
się jeszcze o zmianę to remont klawiszujących
chodników i pozarastanych ścieżek. Niestety od
dłuższego czasu WOŚ nie jest w stanie pozyskać środków na to zadanie, dlatego postanowiliśmy złożyć ten projekt.
W tej chwili czekamy na weryfikację projektów. W czerwcu będzie głosowanie.
WIKTOR ZAJĄC
ILUSTRACJA DOMINIKA HOYLE
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Pociągiem w lata dwudzieste
Sto lat temu ,,zegarki regulowa-

ło się zgodnie z rozkładem jazdy’’, a

czasy II RP stanowiły okres dyna-

20., tak jak przed wiekiem, znowu
mogą stać się dekadą kolei.

micznego rozwoju kolei na ziemiach

Zielony pociąg

kolejowego w Polsce zawód kolejarza

globalnym systemie transportowym.

przy pociągach cieszyła się dużym

stanowią najbardziej przyjazny dla śro-

polskich. Zaraz po scaleniu systemu

stanowił profesję pożądaną, a praca

Koleje odgrywają ważną rolę w

Oprócz spacerów i jazdy na rowerze,

prestiżem i nobilitacją. Po torach

dowiska sposób podróżowania. Porów-

,,Nord Expressy’’ czy ,,Latające Wil-

lotniczym pozwala wykazać, że pociąg

pędziły legendarne ,,Luxtorpedy’’,
nianiny’’. Standard nocnych prze-

działów przywodził na myśl luksusowe paryskie hotele, a koleją można
było dotrzeć do najdalszych zakątków

świata. W kontekście zachodzących

zmian i kwestii klimatycznych lata

nanie kolei z transportem drogowym i

dowego Związku Kolei na całym świe-

giem sprawia, że transport w prze-

następnie 14,3% w przypadku żeglugi,

niż pojedyncze samochody, dzięki

12,3% w przypadku lotnictwa, natomiast przedsiębiorstwa kolejowe są od-

powiedzialne za mniej niż 1,8% emisji.
W praktyce oznacza to, że w porówna-

niu z samochodami pociągi emitują od
66 do 75 procent mniej węgla.

zużycia energii, wykorzystania prze-

staje się życie ekologiczne – obejmuje

hałasu. Według danych Międzynaro-

podróży w celu zmniejszenia śladu

dowej Agencji Energii i Międzynaro-

przemieszczania dużej liczby osób

nie bardziej wydajnym sposobem

około 71% emisji CO2 w transporcie,

Ekopasażer

strzeni a także natężenia poziomu

Częste i długie korki są poważnym

cie użytkownicy dróg odpowiadają za

jest znacznie bardziej zrównoważony,

zarówno pod względem emisji CO2,

Podróż pociągiem jest znacz-

Obecnie coraz bardziej popularne

ono również świadome planowanie
węglowego.

czemu powoduje znacznie mniejszą
emisję CO2. Mniej samochodów

problemem na drogach. Jazda pociąstrzeni miasta działa płynniej, a pasażerowie czują się swobodniej.

Jeśli kogoś nie przekonują kwestie

na drodze oznacza niższy poziom

ekologiczne warto pamiętać o naszym

przekłada się na jakość powietrza i

drogowe w dobie ogromnego ruchu

zanieczyszczenia, co bezpośrednio
nasze zdrowie. Podróż koleją zużywa

mniej energii na kilometr i na osobę

niż podróż samochodem. Choć eko-

logiczne samochody stają się coraz

bardziej dostępne, kolej jest nadal
najlepszą alternatywą, jeśli chcemy zmniejszyć swój ślad węglowy

bez ponoszenia wysokich kosztów.

bezpieczeństwie. Kolizje i wypadki

samochodowego, są zjawiskiem częstym i nieprzewidywalnym. Jeśli je-

steś zmęczony po całym dniu pracy,
wracasz z imprezy lub koncertu czy

po prostu chciałbyś poczytać książkę,
warto rozważyć podróż pociągiem

Szybkiej Kolei Miejskiej. Bądźmy
rozważni w latach dwudziestych!
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Warszawa,
ul. Krasińskiego 25
(wejście
od ul. Kochowskiego)
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