Wewnątrz
numeru:

NR 42

Love Story
str. 3

ROK IV

Powązkowskie odkrycie
str. 4

WARSZAWA, kwiecień 2020

Będzie dobrze
Nie da się ukryć, że znajdujemy się obecnie w bardzo nietypowej
i nowej dla nas sytuacji. Nasze życie, plany na najbliższą przyszłość i codzienne obowiązki zmieniły się o 180 stopni, bez pytania nas o zdanie. Czy jest jednak coś, co możemy zrobić?

Takie okoliczności mogą zabijać
naszą pracowitość i kreatywność.
Zamknięci w domach, czekamy
tylko aż „to wszystko” się skończy
a my będziemy mogli wrócić do pracy i do szkół. Czy jest to jednak na
pewno dobra taktyka? Wiemy, że
nie będzie to trwało wiecznie, więc
dlaczego nie zastanowimy się nad
tym co możemy zrobić sami dla siebie zostając w domu? Musimy umieć
dostrzegać w każdej przytrafiającej
się sytuacji szansę na coś pozytywnego. Przymusowe zostanie w domu
to świetna okazja na zrobienie długo
odwlekanych gruntownych porządków, nauki i zadbania o swoje pasje. Przez odizolowanie od innych
w końcu znaleźliśmy się w idealnych
warunkach do skupienia się na nas
samych! Zrób sobie długą kąpiel,
poćwicz, poczytaj – zrób to, co
sprawi Ci przyjemność. Pamiętaj,
że świat będzie nas potrzebował
w stanie szczególnej gotowości.
Żeby móc w pełni cieszyć się powrotem do normalności, teraz musisz
zadbać zarówno o swoje samopoczucie fizyczne i psychiczne.
Nie każdy jednak ma możliwość
zostać w domu, pracownicy służby
zdrowia, sprzedawcy i funkcjonariusze
zasługują na naszą szczególną życzliwość. Dlatego nie denerwuj się na
długie kolejki w sklepach – to nie wina
pracowników. Nie przeklinaj w myślach policjanta pilnującego parku,
gdzie nie możesz pobiegać. To co się
dzieje to nie ich wina a bez ich pracy,
byłoby dużo gorzej. Nie chcę nawet
wyobrażać sobie chaosu i paniki, które
nastąpiłyby w wyniku zamknięcia na
przykład supermarketów.
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Ludzie mają dziwną skłonność
do szukania winnych – wyładowanie naszych frustracji na domownikach czy przypadkowych osobach
w sklepie jest jednak bezcelowe.
Moją prośbą jest, żebyście podczas
następnego wyjścia do sklepu czy
apteki traktowali wszystkich z jak
największą uprzejmością. Świat się
nie zawali jeśli poczekasz w kolejce przed sklepem – ciesz się słońcem skoro musisz ciągle siedzieć
w domu. Nie złość się na szefa za
to, że nie potrafi dobrze obsługiwać
się programem do spotkań online –
ciesz się, że nadal masz pracę, którą
możesz wykonywać zdalnie.
Niesamowitym fenomenem jaki
zauważyłam, była reakcja ludzi na
ogłoszenia o ręcznie szytych maseczkach na grupach sąsiedzkich. Komentarze obrażały postujących mówiąc jak to oni nie żerują i dorabiają
się na ludzkiej tragedii. To okropne!
Jak w obliczu takiego kryzysu można
odnosić się do kogoś z taką nienawiścią i jadem? Wspierajmy się, nie
tylko w obliczu pandemii ale i na co
dzień.
Nie cofniemy czasu, musimy skupić się na sytuacji tu i teraz, żeby zminimalizować straty te nasze, prywatne
i ogólnie całego społeczeństwa. Nie
traktujmy siedzenia w domu jako kary
a jako nowe wyzwanie. Wiele firm i instytucji stara się nam ten przymusowy
pobyt w zamknięciu umilić – online
możemy oglądać występy, balet czy
operę! Popularne stały się również
wirtualne wycieczki po najpiękniejszych muzeach z całego świata.
Dokończenie na str. 2
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Bez lustra

Niestety zima w zeszłym roku
przyszła dość szybko, a wraz z nią
zamknięcie mojego balkonu, dlatego
swój kącik pisarki przeniosłam z powrotem do pokoju. Ale nie mogę i nie
chcę narzekać na tę porę roku, bo zawsze lubiłam oglądać zza okna białe
od śniegu podwórko. Szkoda tylko,
że z każdym rokiem tego zimnego puchu jest mniej, a w ostatnich latach nie
ma go prawie w ogóle. Trochę czuję,
jakby śnieg powoli stawał się „dobrem luksusowym”, które coraz trudniej dostać. Wczoraj rozmawiałam
na ten temat z siostrą. Powiedziała,
że mimo to, dla niej zimowy czas jest
nadal w pewien sposób wyjątkowy.
Każdy zamyka się w domu, wyciąga
gruby koc z szafy, parzy swoją ulubioną herbatę w dużym kubku i ratuje
się jak może, gdy mróz zadomawia się
na zewnątrz na kolejnych kilka dłu-

gich miesięcy. Dużo osób mówi, że
to smutny okres, ale ja tak nie myślę.
Może i ludzie trochę się dystansują,
może są trochę mniej aktywni i jedyne, na co mają ochotę, to zapaść w sen
zimowy, ale może czasami tak potrzeba.
Mój pokój ma białe ściany. Meble
także są w tym kolorze. Pomalowałam
je rok temu farbą, która zaczyna powoli odpadać. Powiesiłam na nich też
dużo małych lampek, bo lubię światło.
Gdybym miała użyć jednego słowa,
żeby opisać swój pokój wybrałabym –
Ikea. Mnóstwo obrazków, świeczek,
lampionów i innych bibelotów, które
zbierają kurz. Siedzę właśnie okryta
grubym kocem, piję swoją ulubioną
herbatę w dużym kubku i rozglądam
się po tej niewielkiej przestrzeni wyjętej niczym z katalogu szwedzkiego
sklepu. Zauważam, że nie ma tam

Będzie dobrze
Czy to nie wspaniałe, że bez
wychodzenia z domu możemy przenieść się do europejskich stolic
kultury bez wychodzenia z łóżka?
Bardzo spodobał mi się pomysł, na
który wpadła wychowawczyni mojej
młodszej siostry. Cała klasa wybrała
się wspólnie na wirtualne wyjście do
muzeum. Jest to miłe oderwanie od
schematycznych lekcji i spotkań online. Może to być świetny pomysł na
spędzenie czasu niezależnie od wieku – jestem pewna, że każdy znajdzie
coś dla siebie.
Myślę, że zapomnieliśmy o docenianiu możliwości jakie mamy na co
dzień. Wyjazdy za granicę, spotkanie
na ciastko w ulubionej żoliborskiej
kawiarni – to wszystko przywileje,
które traktujemy jako coś oczywistego, coś co się nam należy i do czego
mamy prawo. Może tymczasowe zamknięcie nauczy nas patrzenia na

świat z większym optymizem. Cieszenie się z małych rzeczy jest sztuką trudną, jednak na pewno obecna
sytuacja jest świetną okazją, żeby to
trenować. Postarajmy się dać z siebie jeszcze więcej niż zwykle, przyłóżmy się do prac domowych, nauki
i samorozwoju. Obudźmy w sobie
kreatywność i umilmy sobie i naszym
rodzinom wspólną izolację. Jeśli postaramy się wykorzystać ten czas,
wyjdziemy z kwarantanny mądrzejsi
i z dużym zapasem energii na powrót
do rutynowej rzeczywistości. Od tego
jak wykorzystamy zwiększoną ilość
wolnego czasu zależy z czym i w jakim
stanie będziemy mogli powitać świat
i innych po zakończeniu obecnej sytuacji. Tym, co musimy sobie teraz
uświadomić jest to, że będzie dobrze.
Karolina Molska
Ilustracja Dominika Hoyle

jednej rzeczy. Lustra. Tej gładkiej
i kruchej powierzchni, która pokazuje
nasze odbicie.
Otaczam się młodymi kobietami,
które uważam za naprawdę piękne.
Mam to szczęście, że wszystkie się
lubimy i nie zazdrościmy sobie wzajemnie, a nawet, jeśli to robimy, to
odbywa się to w zdrowy sposób. Bo
zazdrość też może być zdrowa, pamiętajmy. I te kobiety są naprawdę
cudowne, ale jest jeden problem…
Wszystkie mają coś „za”. Jedna ma
za chude nogi, druga za mały biust.
Trzecia ma za duży nos, a czwarta to
całą twarz ma za brzydką…A gdy ja
na nie patrzę, dostrzegam coś więcej.
Widzę siłę, kobiecość, ambicję, wrażliwość i inteligencję. Widzę piękno,
delikatność, odwagę i determinację.
A wszystko to ukryte w niepewnych
siebie ciałach. I zawsze zadziwia

mnie, że nie potrafią dostrzec w sobie
tych wszystkich pięknych cech, które
ja w nich podziwiam każdego dnia.
Wyobraziłam sobie dzisiaj świat
bez lustra. Tej gładkiej i kruchej powierzchni, która pokazuje nasze odbicie. Gdyby zniknęły ze świata wszystkie, w jaki sposób patrzylibyśmy na
siebie? Podobno człowiek może stać
się tym, kim sobie wyobraża, że jest.
Zastanawiam się, czy nie widząc swojego odbicia na co dzień, łatwiej byłoby nam wyobrazić sobie siebie bez
tych wszystkich „za”? Ludzie mogliby
oceniać swoją osobę tylko przez pryzmat swoich działań, a nie wyglądu.
Może dopiero wtedy lepiej byłoby
dostrzec tym wszystkim wspaniałym
kobietom, które mam szczęście nazywać swoimi przyjaciółkami, ich siłę
i odwagę. Może w końcu zobaczyłyby
to, co zauważam i doceniam w nich
każdego dnia ja.
Pewna podziwiana przeze mnie
dziennikarka powiedziała: Dużo
bardziej interesuje mnie to, co mam
w głowie, niż jaką mam, za przeproszeniem, d*pę. I ja się z tym chyba
zgadzam.

Drodzy
czytelnicy,
Kontynuujemy akcję #zostańwdomu
z Wilsoniakiem. Wirtualny spacer po
Żoliborzu umożliwi artykuł „Powązkowe odkrycie”, dotyczący nowo poznanych planów architektonicznych
z dwudziestolecia międzywojennego.
Brak wiosennych doznań i kwietniowego deszczu, spróbujemy zrekompensować Państwu tekstem „Love story”,
który opowiada historię pewnej pary
spacerującej pod parasolką... Wiosna
to czas młodości, dlatego w numerze
przeważają felietony młodych Żoliborzan – zachęcam do poznania ich punktu widzenia. W duchu otwierającego
tekstu, podkreślam raz jeszcze – będzie
dobrze, bo tak jak pisała Lucy Maud
Montgomery – jedno jest pewne na tym
świecie – że nadejdą nowe wiosny. Życzę dużo zdrowia.
Redaktor naczelna
Monika Miłosz

Martyna Pacholak
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Love story
Tamtego dnia w Warszawie padał deszcz, ale na moknącej w kolejce młodzieży
podobny kaprys pogody nie robił najmniejszego wrażenia. W Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki grano „Love Story”, przejmujący „dramat miłosny
produkcji amerykańskiej”, który za oceanem spotkał się z gorącym przyjęciem
publiki. W 1972 roku taka filmowa gratka nie trafiała się codziennie. Czekali
cierpliwie, od czasu do czasu zerkając w kierunku wejścia z niepewnością: czy
wystarczy biletów?
Przystanęli przy afiszach niedaleko kolejki. Dziewczyna i chłopak,
uczniowie, może studenci. Kończył
się sierpień, lato ustępowało pola jesieni. Wciąż trwały wakacje i nawet
chłodniejszy dzień nie mógł zatrzymać ich w czterech ścianach. Gdzieś
po drodze dopadł ich deszcz, cętkując
i przemalowując betonowe chodniki.
Schronili się pod parasolką, zdobioną przy brzegach motywem kwiatów, więc zgaduję, że to dziewczyna
przezornie wzięła ją, wychodząc na
spotkanie. Kolejkę pod Pekinem zauważyli pewnie z daleka. Zatrzymali
się, szukając na plakatach wytłumaczenia całej awantury. Dziewczyna,
chłopak i wypisany wielkim drukiem
tytuł: „Love Story” złożyli się w kadr
idealny. Takich okazji fotografka formatu Grażyny Rutowskiej nie zwykła
marnować.
Oglądam to zdjęcie po niemal
pięćdziesięciu latach, w dziwnym

okresie, w którym na nowo uczymy
się stania w kolejkach, kina zamknięto do odwołania, a spacer w deszczu
stał się marzeniem równie nieosiągalnym co podróże w czasie. Może
dlatego melancholia obrazu, który
Rutowska (niezrównana kronikarka
codzienności socjalistycznej Polski)
buduje z różnych odcieni szarości,
tak bardzo do mnie przemawia. Jest
w tej scenie cisza i intymność, mimo
że dookoła musiał panować zwykły
warszawski zgiełk. Przenika ją subtelny duch starego kina, aura romansu
w czerni i bieli, tak jakby bohaterów
wyjęto z opowieści. I w rzeczy samej,
czy nie taki jest sposób działania fotografii: przemiana rzeczywistości
w opowieść? Dziewczyna i chłopak
są odwróceni tyłem, skrywają twarze
i dzięki temu stają się uniwersalni,
bezczasowi.
W serii zdjęć Grażyny Rutowskiej wykonanych tamtego dnia

przed Salą Kongresową (tutaj widzicie tylko jedno z nich) dostrzegam komentarz do realiów życia
w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. „Love Story”, film w reżyserii
Arthura Hillera, w Stanach Zjednoczonych miał premierę w 1970
roku. Polscy widzowie czekali na
niego kilka lat, podobnie zresztą jak
na inne klasyczne dzieła tamtej dekady: „Ojca Chrzestnego”, „Szczęki”, „Wejście smoka”. Niełatwo mi
to pojąć, niełatwo wyobrazić sobie,
że pięćdziesiąt lat temu po bilet na
wyczekiwany film stałabym, jak oni,
w kilkusetmetrowej kolejce. Para
młodych ludzi skulona pod parasolem w szarej Warszawie i para uśmiechająca się szeroko z afisza stanowią
symbole dwóch światów, z których
jeden wydaje się boleśnie odległy
i nieosiągalny. Tym, co obrazują fotografie Rutowskiej, jest przepaść
między Wschodem a Zachodem.

Oglądam ten obraz powoli, dokładnie, myśląc o zawartych w nim
opowieściach. Zakończenie jednej – tej hollywoodzkiej, pewnie
delikatnie lukrowanej – jest znane.
Finał drugiej pozostaje niewiadomą. Zastanawiam się, co wydarzyło
się później: czy zachęceni reklamą
dziewczyna i chłopak stanęli w kolejce i wybiegli z Pekinu, triumfalnie
ściskając bilety w dłoniach? Czy odwrócili się na pięcie i odeszli? Gdzie

byli następnego dnia i pięć, dziesięć,
dwadzieścia lat później? Gdzie są
dzisiaj i czy nadal w deszczowy dzień
spacerują pod jedną parasolką pod
rękę?
Odkładam fotografię, a filmowe
plany na wieczór rysują się już zupełnie wyraźnie. W końcu w tym roku
wypada pięćdziesiąta rocznica premiery „Love Story”.
Kamila Snopek
Ilustracja Dominika Hoyle

Powązkowskie odkrycie
W 1930 r. Helena i Szymon Syrkusowie - małżeństwo wybitnych architektów z grupy Blok i z grupy Preasens, z której wywodzili się również
Barbara i Stanisław Brukalscy - opracowali studium „Masowa produkcja
mieszkań” zabudowy liniowej osiedla
powązkowskiego. Było to jeszcze
przed zaprojektowaniem słynnego
osiedla rakowieckiego dla Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Studium zostało opracowane na zlecenie
syndykatu Polskich Hut Żelaznych,
dzięki któremu zakładano budowę
wysokich budynków - w większości
7-kondygnacyjnych „falowców” i 11lub 13-kondygnacyjnych punktowców, których konstrukcja zostałaby
wykonana ze stali. Konstrukcja stalowa była wtedy jedynym rozwiązaniem,
dzięki któremu można było budować
wyżej niż ówcześnie realizowane osiedle WSM na Żoliborzu. Problem był
tylko jeden! Nie było inwestora na to
przedsięwzięcie!
Opracowanie studyjne posłużyło
później do projektowania osiedla na
Rakowcu. Oczywiście skala studium
i skromnego założenia urbanistycznego u zbiegu ulic Pruszkowskiej i Wiślickiej była bez porównania. Osiedle
powązkowskie miało być skoncentrowane przy planowanym rondzie, które miało znaleźć się przy zbiegu ulicy
Powązkowskiej i Elbląskiej. To co
było interesujące w założeniu Heleny

Zapewne niewielu żoliborzan wie, że już w połowie dwudziestolecia międzywojennego na Powązkach w pobliżu skrzyżowania ulic Powązkowskiej i Elbląskiej
miało powstać ogromne modernistyczne osiedle blokowisk!
i Szymona Syrkusów to układ planowanych ulic oraz sposób, w jaki miały
być posadowione budynki. Układ ulic
miał być podobny do znanych na Żoliborzu założeń, jak chociażby to znane
z Żoliborza Dziennikarskiego. Ulice
miały rozciągać się promieniście od
centralnego punktu, tworząc symetryczną, osiową kompozycję. Widać
tu częściowe nawiązania do założeń
Miasta-Ogrodu Ebenezera Howarda. Podobny układ ulic znajdował się
w nieistniejącej Kolonii im. Tadeusza
Kościuszki, która uległa zniszczeniu
podczas Powstania Warszawskiego
(dziś teren Osiedla Zatrasie). Niemniej zarówno na Żoliborzu Dziennikarskim, jak i Kolonii Kościuszki były
to założenia, w których przewidywano
jedynie zabudowę jednorodzinną.
Mimo gwiaździstego układu zaplanowanego na Powązkach budynki,
które miały się tam znaleźć miały stać
niezależnie od przebiegu ulic. Tym
też charakteryzowała się zabudowa liniowa, która polegała na wykluczeniu
obrzeżnej zabudowy i usytuowaniu
budynków na osi północ-południe,
dzięki czemu okna budynków miały

wychodzić na wschód i na zachód. Nie
zważając na przebieg wąskich uliczek
osiedlowych budynki miały je przecinać. W efekcie ulice te miały przenikać
pod budynkami pomiędzy słupami,
(tak zwane: pilotis) co było charakterystyczne dla modernistycznej architektury i założeń Le Corbusiera. Cała
kompozycja przestrzenna osiedla miała znaleźć się na planie koła, w którym
to wspomniane wcześniej rondo miało
być jego środkiem. Niemniej studium
koncentrowało się na opracowaniu
pierwszej ćwiartki tego koła. Skrajne
promieniste ulice miały się kończyć
w pobliżu dawnego sklepu „Maciek”
przy ul. Powązkowskiej oraz do gmachu Liceum Witkacego przy ul. Elbląskiej. Osiedle to miało posiadać
mieszkania 1-3 osobowe. Do każdego
mieszkania miały przynależeć loggie.
Druga ćwiarka miała ewentualnie powstać na terenie obecnego WIML-u.
Niestety realizacja tej modernistycznej wizji stała się niemożliwa.
Nie tylko wiązała się ona z brakiem
pozyskanego inwestora, ale także
z kwestią własności gruntu (częściowo były to grunty prywatne, a częścio-

wo Skarbu Państwa), ale i z uwagi na
wprowadzony w 1931 r. ogólny plan
zabudowania m. st. Warszawy pod
kierunkiem S. Różańskiego. Przewidywał on zabudowę obrzeżną dla ul.
Powązkowskiej wzdłuż, której przewidywano zabudowę wielorodzinną,
zaś za nią przewidywano wyłącznie
zabudowę jednorodzinną. W efekcie
zaczęły powstawać w końcu lat 30.
nowe kamienice wzdłuż ul. Powązkowskiej. Jednocześnie przewidziano
cofnięcie pierzei od dotychczasowej
starej drewnianej zabudowy do samej
jezdni, dzięki której pozwoliłoby na
jej poszerzenie. Do dziś uchował się
jeden budynek - kamienica Mendelsona pod numerem 80. Kamienica
została zaprojektowana w 1937 r.
przez Józefa Łęczyckiego. Bardzo
podobna stała również bliżej ul. Elbląskiej pod numerem 62B. Były to
typowe modernistyczne kamienice
pierzejowe bez oficyn. Porównać je
możemy z zabudowaniami na Kamionku, przyglądając się budynkom
wzdłuż ul. Grochowskiej. Zdecydowanie ta zabudowa nie była tak innowacyjna jak wizje Heleny i Szymona

Syrkusów. Ich studium nosi ślady
inspiracji doświadczeniami Otto Haeslera w Kassel i Waltera Gropiusa
w Haselhorst w Berlinie oraz haseł
CIAM.
Po realizacji osiedla WSM na
Rakowcu w 1931 r. według projektu
Syrkusów w Warszawie zabudowa
liniowa stawała się coraz popularna.
Powstały dwa osiedla TOR (Towarzystwa Osiedli Robotniczych). W latach
1935-37 powstało osiedle TOR na
Kamionku według projektu Natalii
Hiszpańskiej i Mirosława Szubaniewicza oraz na Kole według projektu
Aleksandra Brzozowskiego, Zdzisława Szulca, Kazimierza Lichtensteina
i Romana Piotrowskiego. W latach
powojennych na Kole powstało kolejne osiedle według projektu Heleny
i Szymona Syrkusów realizowane dla
Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Po wojnie w miejscu, w którym Syrkusowie wykonali studium
wizjonerskiego założenia powstało
Osiedle WSM Rudawka według projektu Zbigniewa Czternastka i Hanny Drewiczewskiej z Pracowni PBU
„Północ” budowane w technologii
UW2-J i UW2-Ż („Unifikacja Warszawska - II”) oparta o budownictwo
uprzemysłowione początkowo z zastosowaniem cegły żerańskiej, a później wielkiej płyty. Osiedle realizowane było w latach 1969-72.
Wiktor Zając

Źródło: reprodukcje w miesięczniku DOM 9/1931 (Dom-Osiedle-Mieszkanie) z 1931 r.
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Gdzie leży granica absurdu?
Podsumowanie kilku ostatnich tygodni z COVID-19
Od miesiąca widzimy kolejne
skrajne, momentami śmieszne
obostrzenia dotyczące swobodnego przemieszczania się. Czy
naprawdę przejażdżka rowerem lub spacer po parku czy lesie może stworzyć potencjalne
zagrożenie? Pracownicy Biura
Legislacyjnego Sejmu mówią:
„durszlak prawny!”
W tym samym czasie obserwujemy długie
kolejki przed sklepami, gdzie gromadzą się ludzie, często ogromne ilości. Gromadzimy pytania, na które nasi włodarze nie potrafią odpowiedzieć. Nieprzemyślane działania legislacyjne
mogą być katastrofalne w skutkach. Prawnicy
konstytucjonaliści, dostają gorączki widząc jak
Premier wprowadza kolejne zmiany na konferencjach prasowych bez zachowania odpowiednich procedur. Co mam na myśli pisząc o odpowiednich procedurach? Myślę, że należałoby
najpierw wydać odpowiednie rozporządzenia
i wyczerpujące instrukcje do nich, zanim ogłosi
się to na wizji. Nie chciałbym przedstawiać w niniejszym felietonie szczegółowej procedury, bo
sądzę że każdy rozsądnie myślący człowiek wie,
że ogłaszanie tak daleko idących zmian na
konferencjach prasowych bez uprzednich kroków formalnych jest nieodpowiedzialne. Jako
przykład takiej sytuacji można podać dzień,
w którym premier wraz z Ministrem Edukacji
Narodowej podjęli decyzję o zawieszeniu zajęć
w szkolnictwie powszechnym i wyższym. Doszło
wtedy do ogromnego zamieszania. W zasadzie
większość osób nie wiedziała dokładnie jak ma
przebiegać to zdalne nauczanie. Dopiero po tygodniu, w niektórych przypadkach po miesiącu,
większość szkół opanowała jakże pożądaną dziś
umiejętność pracy on-line. Dlaczego rządzący
nie korzystają z rozwiązań przygotowanych na
takie nieprzewidziane sytuacje? Gdy odpowiedzi brak i nie wiadomo o co chodzi, to zapewne
chodzi o pieniądze. Widać tu istne przedstawienie, zupełnie nieprzygotowane, niczym „Lekcje

z TVP”. Ta prowizorka może nas wszystkich
niedługo przygnieść.
W tym samym czasie pracownicy, pracodawcy i specyficzny sektor rolniczy zastanawiają się
czy składać odpowiednie wnioski o zapomogi,
czy czekać na kolejną konferencję prasową Prezesa Rady Ministrów. Przypomnę, że Konstytucja enumerowanie wymienia źródła prawa w rozdziale trzecim, a dokładnie wyraża to expressis
verbis w artykule 87. Jest to katalog zamknięty
i nie można zaobserwować tam konferencji
prasowej Premiera. Oczywiście możemy doszukiwać się tutaj dobrej woli i chęci chronienia
interesu publicznego, ale idąc za orzeczeniami
Trybunału Konstytucyjnego spróbujmy odpowiedzieć sobie na kilka pytań. Po pierwsze – czy
wprowadzone regulacje są wstanie doprowadzić
do zamierzonych przez władzę celów? Po drugie
– czy efekty wprowadzanej regulacji pozostają
w proporcji do ciężarów nakładanych przez nią
na obywatela? Po trzecie – czy regulacja ta jest
niezbędna dla ochrony interesu publicznego?
O ile na ostatnie pytanie możemy odpowiedzieć
twierdząco, o tyle na pozostałe, moim skromnym zdaniem, nie. Zastanawiające jest, czym
różnią się łowcy od osób jadących na rowerach
lub swobodnie przechadzających się po lesie czy
parku. Należy przypomnieć, że tym pierwszym
nie zakazano wstępu. Zauważam tu brak konstytucyjnej zasady proporcjonalności. Oczywiście
zaznaczę, że mogę być w błędzie.
Poruszmy kolejną część tej tragicznej układanki… Na oczach zrozpaczonych przedsiębiorców odbywa się medialna licytacja między politykami „kto da więcej”. Pierwsza tarcza, druga
tarcza… Należy w tym miejscu przypomnieć, że
dosłownie kilka miesięcy temu Rząd wypłacił
słynne trzynaste emerytury z FGŚP (Funduszu
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych),
który był przygotowany na trudne, nieprzewidziane czasy. Ironia? Kara za nieprzemyślane
rozdawnictwo i populizm? Nie, rzeczywistość.
Kolejna pokrzywdzona grupa, nie bójmy się
powiedzieć, zignorowana – uczniowie i nauczyciele. Ministerstwo pozostawiło szkoły same sobie. Jaką informację dostali Dyrektorzy szkół?
„Radźcie sobie sami!” Nauczyciele na czele z dyrektorami szkół i samorządami musieli przenieść
się z XIX do XXI wieku. Większość szybko się
przystosowała, ale część nie. Kto odpowiada za
braki w wiedzy technicznej nauczycieli? Kto zapewni dostęp do Internetu i kilka komputerów

niezamożnym rodzinom wielodzietnym w małych miejscowościach? Od kiedy można zobowiązać kogoś do posiadania tego rodzaju sprzętu
bez zapewnienia na to środków? Ministerstwo
Edukacji Narodowej z Ministrem Piontkowskim
otrzymałoby ocenę niedostateczną bez możliwości poprawy, bo skutków tego niezorganizowania nie będzie można naprawić.
Możemy długo wyliczać błędy. Skupmy się
teraz na pozytywnych aspektach zaistniałej sytuacji (sic!)
Jedyny sektor, który nie zawiódł to ludzka
przyzwoitość i organizacje non-profit. Polacy,
jak żaden inny naród pokazują, że w trudnych
chwilach potrafimy się zorganizować i współpracować. Aż nasuwa się pozytywistyczna idea
solidaryzmu społecznego, czy coroczna mobilizacja wolontariuszy WOŚP. Może okazać się

niedługo, że różnego rodzaju stowarzyszenia
i osoby prywatne wyprodukują więcej maseczek
i innych środków ochrony osobistej, niż budżet
Państwa Polskiego jest w stanie zapewnić naszym Lekarzom, Pielęgniarkom i reszcie Personelu Medycznego i Naukowego. Specjalnie
napisałem z wielkiej litery. Przynajmniej tak wyrażę swój podziw i szacunek dla tych osób.
Kończąc swój wywód, chciałbym wszystkim
życzyć cierpliwości do dynamicznie zachodzących zmian. Wyłączcie telewizory i nie dajcie
się zastraszyć. Żyjcie wolniej niż dotychczas.
Ostrożnie, ale bez przesady. Nigdy nie byłem
objęty kwarantanną, więc nie wiem jak to jest.
Jedno wiem na pewno – panika nikomu nie pomoże. Trzymajcie się ciepło!
Hubert Zarzycki
Ilustracja Dominika Hoyle
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O czas dla spóźnionych
Cofnijmy się miesiąc w czasie i zatrzymajmy na początku marca. Wróćmy do czasów nie tak dawnych, kiedy to nadchodząca wtedy
jeszcze epidemia zdawała się być mgłą na odległym kontynencie. Wówczas w przestrzeni publicznej wciąż zyskiwały ogromną popularność głosy, jakoby zagrożenie to miało się rozmyć. Niedługo później owo zagrożenie nabrało faktycznych rozmiarów i jak tornado
wdarło się do naszego życia. Oszukani przez nietrafione prognozy nie mogliśmy się przygotować. Gdzie teraz skierować wzrok? Kogo
słuchać?
Rozpieszczeni przez producentów witaminy C, ciepłą wodę
w kranie i wszystkich tych, którzy
wyjątkowo mocno wzięli sobie do
serca słowa piosenki „sto lat” wygodnie rozsiedliśmy się w naszych
fotelach. W takiej pozycji dopadła
nas epidemia. Ciężko oczekiwać
zagrożenia ze strony bakterii i wirusów, kiedy warunki w których żyjemy wydłużają nam życie i tworzą
poczucie bezpieczeństwa nieznane
do tej pory żadnemu społeczeństwu czy cywilizacji. Trudno było
nie słuchać głosów, które dostrajając się do naszych wewnętrznych
wzmacniały to uczucie jeszcze
bardziej, bo przecież liczby nie
kłamią, grypa zabija więcej ludzi,
a przecież to jest daleko i raczej
nas nie dotyczy. To dla nas bardzo
ważna lekcja. Oczywiście nie mam
zamiaru przekonywać do wyłączenia telewizji czy radia, wciąż obdarowujmy się uwagą i zaufaniem.
Róbmy to po prostu ostrożniej.
Ciężko byłoby mi przekonać
siebie, a tym bardziej czytelników,
że mamy tutaj do czynienia z jakąś
obłudą i kłamstwem na skalę globalną. Jeden z gości porannego
programu radiowego, którego nie
tak dawno słuchałem miał pretensje o rodzącą się panikę i załamując
ręce nad kondycją gatunku ludzkiego zapowiedział, że się z niego
wypisuje. Wtedy jeszcze nie było
z nią tak źle, jak pewnie sam się
przekonał. Jednak nie o zdrowiu
fizycznym, a duchowym wtedy
mówił. O tym, że te 2% umieralności miałyby stanowić zagrożenie.
Wystarczy przeczytać, zapoznać
się z danymi i w zasadzie problem
znika. No tak, jasne. Metoda poznawcza godna pochwały i naśladowania. Ostatnia część tylko do

poprawy. Zgłębienie problemu nie
jest jego rozwiązaniem.
Pomyślałem czy aby ja nie mam
dostatecznych powodów żeby się

wypisać? Bo czemu miałbym się
nie przejmować tym, co się dzieje? Nie chcę przyłączać się do ludzi przekonanych o swojej racji,

proszę mi wybaczyć, w bardzo
niezdrowy sposób. Tak właśnie
wyglądała sytuacja. Jak wiadomo
od przybytku głowa nie boli, ale

niektórzy to powiedzenie wzięli
sobie za mocno do serca. Wtedy
jeszcze byłem ostrożny. Dystans,
jaki dzieli Polskę i Chiny miał
wpływ na moje postrzeganie sytuacji, jednocześnie czułem, że
zagrożenie jest realne. Światowa
Organizacja Zdrowia uspokajała,
liderzy Państw bagatelizowali zagrożenie. Przeliczyli się wszyscy.
Ci liczący się bardziej i ci liczący
się mniej. Wpływ i władza w tym
konkretnym wypadku nie miały
żadnego znaczenia. Natura była
sprawiedliwa dla wszystkich.
Ten jakże barwny i wielki świat,
który stworzyliśmy sobie krzyżykami na kartach do głosowania karze
płacić nam bardzo wysoką cenę
za utrzymanie obecnego kształtu.
Wszystko na wyciągnięcie ręki,
pod warunkiem, że nic nas nie
zaskoczy. Oczywiście nie mam
zamiaru zagłębiać się w meandry
demokracji liberalnej czy kapitalizmu, bo pewnie nie zrobiłbym
tego dostatecznie dobrze. Nie jest
to żadna krytyka systemu, na taką
raczej mnie nie stać. Skoro 2%
osób wpłynęło na 100%, przewracając nasze życie do góry nogami,
to czy źle jest chociaż trochę w to
wszystko zwątpić? Mocno trzymam
za nas wszystkich kciuki i liczę, że
nadchodzący kryzys gospodarczy
sprawi, że staniemy się odważniejsi. W szybkich czasach, w których
coraz ciężej wierzyć, a czasami nie
wypada wątpić. Róbmy to wszystko ze znajomym widokiem z okna
i znajomym głosem. Może być nawet z głośnika. Polecam do tego
jogę. Pomoże skupić się na własnym oddechu.
Krzysztof Kamiński
Ilustracja Dominika Hoyle
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SKM – spokojnie, komfortowo i bezpiecznie
Obecna sytuacja związana z pandemią ko- musi wtedy korzystać z przycisków otwierających. Gdy wszy- W tym celu należy złożyć wniosek elektroniczny, dostępny na
scy już wsiądą i wysiądą, drzwi zamkną się samoczynnie. Wy- stronie internetowej: zawieswkm.wtp.waw.pl. Zawiesić możronawirusa (SARS-CoV-2) przed całym jątek stanowi sytuacja ponownego otwarcia drzwi. Z uwagi na na bilety 30- i 90-dniowe, ważne w dowolnej strefie biletowej
społeczeństwem stawia nowe wyzwania. ograniczenia techniczne, dopiero wtedy konieczne jest sko- oraz Bilety Metropolitalne. Pasażer nie otrzyma zwrotu pierzystanie z przycisku na drzwiach.
niędzy, będzie mógł natomiast przekodować niewykorzystany
Również Szybka Kolei Miejska podjęła liczczas ważności biletu na inny termin.
ne działania, które mają na celu zapewnie- Nocna dezynfekcja
Oprócz standardowej, codziennej obsługi, w godzinach Pamiętajmy o obsłudze pociągów
nie Pasażerom poczucia bezpieczeństwa.
Ograniczona liczba podróżujących

W związku z wprowadzonymi ograniczeniami, pociągami
Szybkiej Kolei Miejskiej (w zależności od typu pojazdu) może
podróżować od 135 do 180 Pasażerów. Na drzwiach pociągów znajdują się informacje o maksymalnej liczbie osób w danym pojeździe oraz konieczności zachowania wymaganych
odstępów między poszczególnymi osobami. Stosujmy się do
tych ograniczeń – są wyłącznie dla naszego bezpieczeństwa!

Automatyczne otwieranie drzwi

Po zatrzymaniu pociągu na stacji czy przystanku, maszynista uruchamia system centralnego otwierania drzwi, które
otwierają się po ok. 3-5 sekundach. Żaden z Pasażerów nie

nocnych, każdy pociąg SKM jest dezynfekowany przy użyciu środków odkażających. Dotyczy to wszystkich poręczy,
uchwytów, przycisków i miejsc, z którymi Pasażerowie
mają styczność w trakcie codziennych podróży. Obsługa
wszystkich pociągów SKM jest także wyposażona w środki
ochrony osobistej (maseczki ochronne, rękawiczki, środki
odkażające).

Dla tych, którzy zostają w domu

Posiadacze Warszawskiej Karty Miejskiej, która uprawnia
także do podróży SKM, mogą zawiesić swój bilet bez wychodzenia z domu. Dla wszystkich osób, które zdecydowały się
zrezygnować z podróży Warszawskim Transportem Publicznym, istnieje możliwość zawieszenia biletu długookresowego.

SKM w trosce o bezpieczeństwo swoich pracowników
i Pasażerów wprowadziła strefy wydzielone z użytkowania
w każdym z pociągów. Pierwsze i ostatnie drzwi pociągu zostały wyłączone z użytkowania dla Podróżnych. Przestrzeń
między tymi drzwiami a kabiną maszynisty została odgrodzona specjalną taśmą. Respektujmy to i nie naruszajmy tej
strefy!
Wskazane czynności są częścią profilaktyki w walce z epidemią koronawirusa w przestrzeniach publicznych. Wszystkie
powyższe działania są zgodne z odgórnie przyjętymi ustaleniami i realizowane wyłącznie w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Dlatego też jeśli będziemy stosować się do
wprowadzonych ograniczeń i obostrzeń, korzystanie z Warszawskiego Transportu Publicznego, w tym również Szybkiej
Kolei Miejskiej, będzie dla nas bezpieczne.
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