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CHWALIĆ PANA BOGA TAŃCZĄC!
Rozmowa z Panią Elżbietą Bańczyk, niepełnosprawną Żoliborzanką, wieloletnią aktywistką na rzecz osób niepełnosprawnych,
wspaniałą sąsiadką każdego z nas.
Drodzy czytelnicy! W tym numerze chciałbym Was zainspirować
pewną wspaniałą kobietą. Osoba jak
każda z nas, tyle że poruszająca się
na wózku, lub jak niektórzy z sympatią mówią – „Na skuterku”. Jej
historia powinna być przykładem dla
każdego. Dla sprawnego i niepełnosprawnego, dla młodego i starego.
Pani Elżbieta przeszła wiele i jeszcze
więcej widziała. Choroba genetyczna
przewróciła jej życie do góry nogami,
a mimo to nigdy się nie poddała i jak
przyznaje, nie zdarza się jej nawet płakać. Walczyła i nadal walczy o prawa
osób niepełnosprawnych, jeśli trzeba
to osobiście pokazuje budowniczym
i inżynierom jakie udogodnienia powinny się znaleźć w danej inwestycji

drogowej. Powiedzcie mi proszę,
ilu jest takich, którzy poświeciliby
swój wolny czas w takim celu? Nie
znam drugiej tak silnej osobowości…
Trudno mi było zawrzeć historię pani
Elżbiety w jednym tak krótkim wywiadzie, ale mam nadzieje, że chociaż tyle
wystarczy aby Was zainspirować…
H.Z.: Czy mimo trudności zdarza się
Pani podróżować po Polsce, bądź za
granicę?

E.B.: Oczywiście, że tak. Mój
pierwszy, taki większy wyjazd był
służbowy. Udzielałam się, trudno powiedzieć że pracowałam, bo nie brałam za to nawet złotówki. Była to praca społeczna w Polskim Towarzystwie
Chorób Nerwowo-Mięśniowych.

H.Z.: Jakie to były miejsca?

E.B.: Najpierw byłam w Danii
na kongresie w 1993 roku, później
w 1996 roku wyruszyłam na kolejny wyjazd do Austrii, a dokładnie do
Wiednia. Mój ostatni większy wyjazd
miał miejsce w 1999 roku. Wtedy celem podróży był Sztokholm.
H.Z.: Rozumiem, że podróżowała
Pani samolotem.

E.B.: W większości przypadków
tak było, natomiast zdarzały się podróże samochodem.
H.Z.: Czy przewoźnicy roszczą sobie
prawa do naliczania dodatkowych
opłat związanych z transportem osób
niepełnosprawnych?

E.B.: Nie, natomiast wiadomo,
że należy wcześniej o takim fakcie
poinformować. Pewnego czasu otrzymaliśmy nawet darmowe bilety od
LOT-u, jak lecieliśmy do Wiednia.
Czasem dochodziło do pewnych nieporozumień, jak wtedy, gdy bilety
były opłacone przez organizatorów
kongresu w Sztokholmie tylko dla
niektórych osób z naszego stowarzyszenia (śmiech).
H.Z.: Warszawa co jakiś czas otrzymuje prestiżowe nagrody i tytuły miasta
dostępnego i przyjaznego osobom
niepełnosprawnym. Czy z perspektywy osoby na wózku, rzeczywiście Warszawa jest taka dostępna?

E.B.: To trzeba uczciwie przyznać, że miasto bardzo się zmieniło.
Oczywiście na korzyść. W zasadzie
wszystkie autobusy są niskopodłogowe. Uważam to za duży sukces. Z
tramwajami jest gorzej… Częstotliwość przyjazdów tramwajów niskopodłogowych jest niewielka w przypadku niektórych linii.
H.Z.: Czy kierowcy, w Pani opinii,
przestrzegają rozkładów jazdy?

E.B.: (z westchnieniem) Tutaj
jest śmieszność… Bardzo często

zdarza się, że pojazd oznakowany
jako przystosowany dla osób niepełnosprawnych nim nie jest. Motorniczy kręci głową, a ja nie wiem co
mam robić! Co się okazuje? Z oficjalnej odpowiedzi na moje pismo,
które swego czasu skierowałam do
ZTM (Zarządu Transportu Miejskiego – przyp. red.), dowiedziałam
się, że nawet jeśli dany tramwaj jest
przystosowany do przewozu osób
na wózkach inwalidzkich, może się
zdarzyć, że przystanek do którego
podjeżdża może nie być przystosowany do danego modelu tramwaju.
W tej konkretnej sytuacji, o której
wspomniałam, pojazd nie posiadał
specjalnej wysuwanej platformy,
a przerwa miedzy progiem przystanku i tramwajem była zbyt duża,
abym mogła bezpiecznie wjechać do
środka.
H.Z.: Czy w takich, jak opisywana
przez Panią sytuacja, kierowcy zdarzają się pomocni?

E.B.: Kierowcy… Są ludźmi, jak
my wszyscy. Zdarzają się różni… Muszę o czymś opowiedzieć. 9 lat temu
miałam wypadek.

Dokończenie na str. 4
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Była dekomunizacja,
czy czas na deamerykanizację?
Pod koniec czerwca na Twitterze
pojawił się post autorstwa Wandy
Nowickiej, która wyraziła swoje zdanie odnośnie do artykułu Gazety Wyborczej. Stwierdziła, że T.W.Wilson
nie był postacią pomnikową. Dodała,
że miał rasistowskie poglądy i długo
nie chciał zgodzić się na przyznanie
kobietom praw wyborczych.
Wszystko zaczęło się od decyzji
władz Uniwersytetu Princeton w stanie New Jersey, które zadecydowały
o zmianie nazwy jednego ze swoich
wydziałów oraz jednego z kolegiów.
Rektor uczelni podkreślił, że rasizm
Wilsona był „znaczący” nawet jak
na ówczesne standardy. Za przykład
wskazano kwestię segregacji rasowej
w federalnej służbie cywilnej, co rzekomo miałoby „cofnąć Amerykę w
jej wysiłkach o sprawiedliwość”. To
dość przykre zdarzenie, zwłaszcza że
Wilson był absolwentem Princeton.
Te zarzuty zdecydowanie nie
były obiektywne, ponieważ nie brały
pod uwagę dokonań Wilsona od zakończenia I wojny światowej. Nie ingerujmy w zmianę nazwy głównego
placu Żoliborza, ponieważ plac ten
otrzymał tego patrona nieprzypadkowo. T.W. Wilson miał szczególne
zasługi dla Polski, ale także dla pokoju na świecie, jak i dla kwestii powrotu Polski na mapę Europy i Świata.
Thomas Woodrow Wilson był
28. Prezydentem Stanów Zjednoczonych, autorem czternastu punktów programu pokojowego, przedstawionego przez niego 8 stycznia
1918 r. w Kongresie. Zależało mu
na stabilizacji stosunków międzynarodowych po I wojnie światowej.
Postulował utworzenie niepodległego państwa polskiego na terytoriach
zamieszkałych bezsprzecznie przez
ludność polską, z wolnym dostępem
do morza, z niepodległością polityczną, gospodarczą, a integralność
terytoriów tego państwa miała gwarantować konwencja międzynarodowa.
Dziesięć miesięcy po wygłoszeniu przez T.W. Wilsona czternastu

W ostatnim czasie pojawiają się różne przekazy medialne na temat wątpliwości, czy główny plac Żoliborza powinien zmienić patrona. Chodzi oczywiście o
byłego Prezydenta Stanów Zjednoczonych Thomasa Woodrowa Wilsona, który z 37-letnią przerwą
jest patronem tego placu od 1926 r.
punktów Polska ogłosiła swoją niepodległość. Niedługo później rozpoczęła się konferencja pokojowa w
Paryżu. Wśród tak zwanej Wielkiej
Czwórki - przywódców czterech
państw zwycięskich - znalazł się
prezydent Wilson. Na konferencji
Polskę reprezentowali Ignacy Jan
Paderewski oraz Roman Dmowski. Skutkiem tego wydarzenia było
podpisanie traktatu wersalskiego i
oficjalne zakończenie I wojny światowej. Traktat regulował kwestię
granic w Europie, a także wprowadzał nowy ład polityczny. W jego wyniku doszło do zmian terytorialnych
Niemiec oraz do demilitaryzacji
Nadrenii.
Innym dość istotnym faktem
z życia Wilsona był jego postulat
o stworzeniu Ligii Narodów, która miała zapewnić integralność
wszystkich państw oraz gwarantować im niepodległość. Dwa lata
później udało się powołać tę organizację międzynarodową. W efekcie ustanowienie Ligii Narodów
stało się przyczyną do ratyfikacji
traktatu wersalskiego przez USA,
ponieważ senat z większością republikańską był przeciwny polityce T.W. Wilsona, poddając Stany
Zjednoczone jurysdykcji Ligi. Liga
Narodów funkcjonowała w latach
1920-1941, a jej siedzibą stała się
Genewa. Ostatecznie została rozwiązana w 1946 r. w wyniku zakończenia II wojny światowej. Niemniej
w 1945 r. powołana została Organizacja Narodów Zjednoczonych
(ONZ). Należy pamiętać, że mimo

krótkiej historii Liga Narodów
była pierwszą organizacją międzynarodową, która działała na rzecz
pokoju na świecie. To zadecydowało o tym, że patronem głównego
placu na Żoliborzu został Prezydent
Wilson. Należy także pamiętać, że
nazwa tego placu została zmieniona
w latach słusznie minionych, kiedy
jego patronem była Komuna Paryska. Mimo, że nazwę placu zmieniono zaraz po wyzwoleniu mieszkańcy
Żoliborza w dalszym ciągu nazywali
go placem Wilsona. W latach PRL
jego nazwisko również było źle kojarzone, czego chcieliby również
dzisiaj lewicowi działacze, neomarksiści. Polska będąc pod okupacją sowiecką nie mogła narażać się
rządzącym w Moskwie wiedząc, że
postać Wilsona źle kojarzyła się sowietom chociażby przez interwencję syberyjską, w którą włączono
wojska alianckie.
Za powołanie Ligi Narodów
T.W. Wilson w 1919 r. otrzymał
pokojową nagrodę Nobla. Oprócz
wzięcia pod uwagę obiektywnej
prawdy wokół powyższych wydarzeń
historycznych, dotyczących postaci
Wilsona należy przypomnieć, czym
był Żoliborz w okresie dwudziestolecia międzywojennego! Niedawno
obchodziliśmy 100-lecie odzyskania niepodległości, co dla Żoliborza
było wydarzeniem szczególnym. Żoliborz miał być pomnikiem upamiętniającym i podkreślającym euforię
odzyskania przez Polaków niepodległości. Na esplanadzie Cytadeli
Aleksandryjskiej zdecydowano się

wybudować nowoczesną dzielnicę
mieszkaniową. Powstał Żoliborz Oficerski, Urzędniczy, Dziennikarski...
Zamysłem architektów i urbanistów
Żoliborza było wybudowanie dzielnicy, która zdominuje monumentalną Cytadelę. Chciano zbudować
wielką aleję chwały oręża polskiego
– Aleję Wojska Polskiego. Powstały
też ulice trzech wieszczy - Mickiewicza, Krasińskiego i Słowackiego.
Miały powstać także place Grunwaldzki i Gwardii na tej alei, która w
pierwotnym zamyśle przecinała mury
Cytadeli. Na przecięciach ulic trzech
wieszczy powstał najpierw plac Żeromskiego, późniejszy Wilsona oraz
plac Inwalidów (oczywiście chodziło
o inwalidów wojennych, którzy walczyli w pierwszej wojnie światowej)
na skrzyżowaniu Alei Wojska Polskiego z ulicami Mickiewicza i Czarnieckiego. Wszystkie te nazwy nie
były przypadkowe i miały ogromne
znaczenie dla mieszkańców „Nowego Żoliborza” (które nie ma nic
wspólnego z obecnym Nowym Żoliborzem wybudowanym przez zagranicznych deweloperów).
Mieszkańcy Żoliborza zabiegali o przywrócenie nazwy placu, co
udało się w 1990 r. Od lat istnieje
również komitet, postulujący budowę pomnika amerykańskiego prezydenta. W ubiegłym roku prezydent
Warszawy Rafał Trzaskowski wraz
z ambasador Georgette Mosbacher
odsłonił tablicę upamiętniającą Wilsona. Jeżeli w ocenie historycznych
postaci będziemy brać pod uwagę
kryterium rasizmu to należałoby wykreślić z historii prawdopodobnie
3/4 osób, które obecnie uważamy
za wielkich bohaterów. Deklaracjom
Wilsona możemy zawdzięczać wieloletnie doskonałe stosunki ze Stanami Zjednoczonymi. Opisane wydarzenia były po 123 latach zaborów
bardzo ważną chwilą dla Polaków,
walczących o naszą niepodległość.
Wiktor Zając
Ilustracja Dominika Hoyle
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Zwrot awangardowy
w architekturze pierwszej połowy XX wieku na przykładzie Kolonii WSM na Żoliborzu
Gdy Polska po 123 latach zaborów odzyskuje swoją niepodległość
jedną z nadrzędnych kwestii staje się
budowa nowego państwa. Architektura pełni w tym ważną rolę nadając
polskiemu narodowi swój unikatowy wyraz. Rozbudowa miast, w tym
Warszawy jako stolicy kraju, polega
na rozszerzeniu jego granic oraz projektowaniu nowych dzielnic. Przy tym
procesie zatrudnieni zostają architekci inspirujący się m. in. Bauhausem i
projektami Le Corbusiera. Stanowią
polskich przedstawicieli modernistycznego stylu międzynarodowego.
Na czele państwa staje inteligencja,
która kształci rozwój państwa gdzie
potrzeba nowego budownictwa zbiega się z wyczerpaniem porządku
feudalnego i koniecznością stworzenia nowej struktury społecznej. Wymiar społeczny architektury staje się
niezwykle ważny. Na łamach prasy toczy się zacięta dyskusja wokół polityki
inwestycyjnej rządu, przekazywania
państwowych gruntów inwestorom
spółdzielczym, akcji kredytowej Banku Budowlanego oraz panującego
głodu mieszkań. Włączone w teren
miasta obszar Cytadeli i przedpola
fortu stanowią grunt pod projekt nowej dzielnicy Żoliborza, planowanej
jako samowystarczalny organizmem
społeczno - mieszkaniowy odizolowany od miasta, lecz komunikacyjnie
z nim powiązany. Projekt odznacza
się pionierskim podejściem do architektury mieszkaniowej i urbanistyki.
Ruch budowlany na Żoliborzu utożsamiany jest zarówno ze spółdzielczością wojskową, jak i lewicową.
Budowa Żoliborza dzieli się na
fazy, rozpoczynając od budowy Żoliborza Oficerskiego i Urzędniczego
(1922-23) zamieszkiwanego przez
przedstawicieli aparatu państwowego, poprzez budowę Kolonii Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
(1925-39) opartej na użyteczności
publicznej, przeznaczonej dla rodzin
robotniczych i najbardziej potrzebujących. Następnie budowane zostają

domki jednorodzinne ZUS i Żoliborz
Dziennikarski (1930-39). Każdy z
tych etapów reprezentuje inne potrzeby społeczne i ich rozwiązania
architektoniczne, jak i wpasowuje się
w większą całość dzielnicy będącej
założeniem architektów z tzw. Warszawskiej Szkoły Architektury.
W 1921 roku grupa działaczy
PPS i nie tylko, w której skład wchodzili Stanisław Tołwiński, Jan Hempl
i Bolesław Bierut, zawiązuje pierwszą
lokatorską spółdzielnie mieszkaniową
WSM. W akcie założycielskim jako
cel określają „dostarczenie członkom
do użytkowania tanich, zdrowych i
odpowiednio urządzonych mieszkań
drogą samopomocy zbiorowej oraz
przy poparciu instytucji państwowych”. Założeniem pomysłodawców
spółdzielni była reforma mieszkaniowa zapewniająca przystępne cenowo
mieszkania robotnikom oraz pracującej inteligencji.
Pierwszy budynek Kolonii WSM
zaprojektowany został przez architekta Bruna Zborowskiego, między
ulicami Krasińskiego, Słowackiego i
Popiełuszki (dawniej Słonecznej). Estetyka mieszkań była dyktowana ich
funkcjonalizmem. Jasne, jedno, dwu
i trzy izbowe mieszkania posiadały instalacje sanitarne oraz były centralnie
ogrzewane dzięki pierwszej tego typu
wspólnej kotłowni znajdującej się
przy ulicy Suzina. Skupiająca się na
modernizmie architektura budynku
opierała się na rytmie figur geometrycznych i przekształcająca mit stylu
dworkowego początków XX wieku.
Wyróżniający się w architekturze
WSM silny indywidualizm jej twórców przekładał się na zwrot awangardowy, którego wynikiem stają się
pasowe zabudowy rozpracowane z
geometrycznych brył. Osiedle WSM
inspirowane było „estetyką holenderskiej grupy De Stijl, Bauhausu
oraz CIAM-u (koncepcji Le Corbusiera „mieszkania-minimum” przedstawionych na Międzynarodowym
Kongresie Architektury Nowocze-

snej)”. W 1930 roku w koloniach
WSM zorganizowana zostaje wystawa
„Mieszkanie najmniejsze” mająca na
celu przedstawienie innowacyjnych
rozwiązań zagospodarowania małego
metrażu. Jak pisze Katarzyna Domagalska skromne i uniwersalne wnętrza
mieszkań WSM były jednocześnie
„funkcjonalne dla robotnika i awangardowe dla inteligenta”.
Wraz z rozwojem przemysłowym
Warszawy zwiększa się liczba miejsc
pracy, a co za tym idzie duży przyrost
ludności. Jak pisze historyk Karol
Mórawski „w latach dwudziestolecia
międzywojennego ludność Warszawy
wzrosła o 70%”, z czego robotnicy
zatrudnieni w przemyśle, handlu i komunikacji stanowili 51,3% mieszkańców Warszawy. Do tej pory sieć gazowa, wodociągowa, elektryczna istniała
jedynie w śródmieściu. Pionierskie
koncepcje urbanistyczne Żoliborza
mają to zmienić, tym zapewniając
lepszy standard życia. Jednocześnie
projektowane z myślą o odmiennym
trybie życia rodzin robotnicznych i
pracowników umysłowych, zmieniają
układ mieszkań, stosując m. in. aneksy kuchenne by znaleźć najkorzystniejsze dla kieszeni rozwiązania.
Koncepcje ideowo-stylistyczne
rozwijały się i ewoluowały przy budowie kolejnych kolonii, jak pisze Marta Leśniakowska „od Kolonii I (dziś
już nie istniejącej) nawiązującej do
wiedeńskich osiedli robotnicznych,
przez przełamującą te tendencję Kolonię II, po Kolonie III-IX realizujące
już w pełni awangardową wykładnię
egalitarnego osiedla społecznego”.
Osiedle funkcjonowało jako dom,
ogród, miejsce integracji i wytwarzania więzi wśród mieszkańców. Wkrótce zakładane były przedszkola, sklepy,
przychodnie i domy kultury by służyć
lokalnej społeczności oraz zatrudniać
jej mieszkańców. Wpisując się w angielską ideę miasta-ogrodu, która
wykorzystywała bogactwo walorów
naturalnych, kolonie planowane były
z myślą o wspólnych obszarach zieleni

oraz dostępie do otwartych terenów i
znajdujących się niedaleko łąk i lasów.
Kolisty układ zadrzewionych ulic organicznie wplatający się w teren łączył
zespół mieszkaniowy oraz wytwarzał
wspólne dobro mieszkańców.
Spółdzielcom WSM niebyło jednak
łatwo, Teodor Toeplitz i Stanisław Tołwiński - urbaniści i działacze społeczni
- zawzięcie konkurowali z innymi spółdzielniami, przeważnie urzędniczymi
i drobnomieszczańskimi by pozyskać
kredyty bankowe i miejskie oraz działki budowlane. Jak pisze Filip Springer
„w pierwszych latach wolnej Polski, w
Warszawie wybudowano trzy tysiące
dwieście mieszkań, z czego żadne nie
było przeznaczone ubogim czy bezdomnym”. Dla nieposiadających kapitału robotników rozpoczęcie działalności kooperatywnej było niewykonalne
natomiast liczne spółdzielnie grupujące
jednostki zamożne nie brały pod uwagę
potrzeb niższych klas społecznych.
Zadłużenie jakie wiązało się z budową kolonii oraz stosunkowo duże
metraże mieszkań sprawiało iż początkowo mało rodzin robotniczych
mogło sobie na nie pozwolić. Idea
WSM w teorii miała stawiać czoło
problemowi bezdomności czy niegodziwym warunkom mieszkaniowym w
narastającym kryzysie. Niemniej jednak w praktyce jej rezultaty mijały się
z oczekiwaniami spółdzielców, bowiem robotnicy, jak pisze Springer,
„w pierwszych koloniach stanowili
raptem jedną piątą lokatorów.” Ta
liczba zwiększy się, natomiast będzie
złożona głównie z wykwalifikowanych robotników z względnie wysokimi zarobkami.
Kolonie WSM przedstawiają zapis kształtowania się nowoczesnej myśli architektoniczno-urbanistycznej w
Polsce biorącej pod uwagę potrzeby
większości społeczeństwa. Osiedle
WSM wyrosło z chęci wzmocnienia
więzi społecznych i zmiany dotychczasowych norm mieszkaniowych.
Wzorowo rozplanowane, wyposażone w instalacje sanitarne i socjal-

ne, stanowiło świetlaną przyszłość
dla rodzin robotniczych i uboższej
inteligencji. WSM jest przykładem
odmiennego myślenia o budownictwie mieszkaniowym. Spółdzielni nie
interesowały zyski, jak wielu innych
tego typu przedsięwzięć. Choć WSM
miała szczytny cel, wykorzystując
dofinansowania jakie udawało jej się
uzyskać na walkę z nędzą mieszkaniową, ideowość koncepcji WSM okazała się utopijna, w kraju nastawionym
na dostarczenie na własność domów
przede wszystkim najbogatszym obywatelom.
Miriam Sadowska
Ilustracja Dominika Hoyle

Drodzy Żoliborzanie,
jesteśmy w połowie wakacji,
ale Wilsoniaka sugeruję przeczytać w całości!
W świetle ostatnich wydarzeń, w lipcowym numerze, analizujemy pomysł na zmianę nazwy
Placu Wilsona – czy pożegnamy
Thomasa Woodrowa?
Zachęcamy do lektury rozmowy z Panią Elżbietą Bańczyk – niepełnosprawną żoliborzanką, wieloletnią aktywistką na rzecz osób
niepełnosprawnych. Warto przekonać się jak z jej perspektywy
wygląda życie w naszej dzielnicy.
Tradycyjnie, za sprawą archiwalnej fotografii, zabierzemy
Państwa w podróż do przeszłości.
Tym razem cofniemy się do lat
60., aby przyjrzeć się z bliska magicznym „Hybrydom”.
Życzę miłej lektury.
Redaktor
naczelna

Monika
Miłosz
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Żyjemy w trudnych czasach, w których presja i oczekiwania nie odstępują człowieka
na krok. Są jak przyczepiony łańcuch z
kulą u nogi, który chce się przeciąć, chce
się odczepić, a najlepiej spalić, ale się nie
da. Nieważne co się zrobi, to się nie da i już.
Bo co mama i babcia powiedzą? A co sąsiad
pomyśli…?
Żyjemy w trudnych czasach. A najtrudniej mają te osoby, które chcą inaczej. Nie chcą łatwiej, szybciej czy wygodniej. Chcą
inaczej, po prostu. Ale na słowo „inaczej” ludzie mają alergię. Nie
lubią go, bo „inaczej” znaczy niedobrze. Niedobrze, bo nie jak
wszyscy, a jeśli nie jak wszyscy to, że źle i głupio, i trzeba zmienić
na „tak samo”. Bo tylko wtedy jest dobrze i przede wszystkim…
normalnie.

Inaczej
A normalnie, to po myśli innych. To ślub w kościele, to dziecko przed 30-stką, to obiad rodzinny w każdą niedzielę i normalnie
to stabilna praca. A stabilna praca, to tylko w korporacji. Od 9:00
do 17:00 rzecz jasna, bo jak pracujesz do 18:00, to normalnie
już nie jest. Wtedy i się przemęczasz, i za długo, i czasu na życie
prywatne nie ma, i o Matko Bosko…a Matka Boska nie ma z tym
niestety nic wspólnego. A szkoda. Może wtedy żyłoby się łatwiej.
I to „normalnie” wkurza mnie niemiłosiernie. Bo to, co normalne dla innych nie znaczy, że takie jest też dla mnie. Ale, bardziej od "normalnie" wkurzają mnie ludzie, którzy mają alergię
na "inaczej". Ja ich normalność szanuję i akceptuję, oni mojej
odmienności nie.
To nie jest łatwe, żeby rozsądek ustąpił miejsca marzeniom.
Powiedzmy sobie szczerze, trzeba mieć odwagę, żeby porzucić
wygodne, stabilne życie i zaryzykować, by być tym, kim naprawdę

chce się być. A spróbuj powiedzieć o swoich planach innym! Będzie jeszcze trudniej, gdy zacznie się: „a po co Ci to…”, „a dlaczego tak?”, „nie możesz normalnie? Jak wszyscy?”
Zawsze inspiruje mnie pewna historia 26-letniego Dean’a
Schneider’a, który pewnego dnia kupił bilet, wsiadł na pokład samolotu i założył Hakuna Mipakę - ośrodek dla dzikich zwierząt w
Afryce. Zostawił swoją rodzinę, przyjaciół, pracę, dotychczasowe
życie i wyjechał na inny kontynent. Decydując się na ten krok, nie
wiedział czy uda mu się przeżyć dłużej niż rok w nowym kraju, ale
był pewny jednej rzeczy - że kocha dzikie zwierzęta. Zaryzykował i
dzięki temu każdego dnia spaceruje z 6-cioma ogromnymi lwami,
edukując przy tym ponad 8 milionów ludzi na całym świecie.
Pisząc, że „można lepiej” nie mam na myśli tego, że jest lepszy
i gorszy sposób życia. Jest po prostu „inaczej”. Dla jednych ważne jest poukładane, spokojne życie, bez zbędnych niespodzianek.
Dla drugich liczy się spontaniczność, różnorodność każdego dnia
i codzienne przekraczanie własnych barier. Ja nie oceniam, nie
mówię co jest „lepsze” a co „gorsze”, bo każdy sposób jest jakiś i
czegoś uczy. Ważne, żeby sprawiał, że to Ty jesteś szczęśliwy. Nie
babcia, nie mama, nie ciocia, nie koleżanka z pracy. Ty.
To jak, masz odwagę wyprowadzić na spacer swoje lwy?
Martyna Pacholak
Ilustracja Dominika Hoyle

CHWALIĆ PANA BOGA TAŃCZĄC!
Wyjeżdżając z autobusu, oczywiście tyłem, dosłownie wyleciałam
z autobusu! Kierowca nie zrobił tak
zwanego przyklęku autobusem po

zatrzymaniu się przy przystanku.
Nie byłam przez nikogo asekurowana podczas opuszczania pojazdu, a powinnam. W zasadzie nie

pamiętam co się później działo,
bo straciłam przytomność na ponad pół godziny. O reszcie dowiedziałam się z relacji sąsiadki, która
akurat jechała tym autobusem. Od
tamtej pory poruszam się w zasadzie bez przerwy na wózku. Bo
powiem szczerze, wózek w wielu
kwestiach ułatwia życie. Mogę być
w teatrze, mogę być w kinie… Po
prostu mogę być miedzy ludźmi i
być aktywna. Taka byłam całe życie
i nadal chcę być.
H.Z.: Jakiś czas temu zbierała
Pani podpisy pod petycją w sprawie utworzenia linii autobusowej
łączącej żoliborskie przychodnie.
Ile podpisów ostatecznie udało się
Pani zebrać?

E.B.: Nie pamiętam dokładnie.
Uważam, że mało. Myślę, że dlatego,
że spora cześć osób nie utożsamia
się ze swoim miejscem zamieszkania, albo po prostu tylko wynajmuje
tu mieszkanie (Osiedla Rudawka i
Zatrasie – przyp. red.). Wiele osób
wyraziło swoje obawy związane z
przetwarzaniem danych osobowych i
zachowaniem ich tajności, co niekiedy decydowało o odmowie złożenia
podpisu.

H.Z.: Czy ma Pani wiedzę na jakim
etapie utknęła Pani inicjatywa? Coś
próbowała pani z tym coś robić, z kimś
rozmawiać, a jeśli tak – to z kim?

E.B.: Pismo wraz z podpisami złożyłam do Urzędu Dzielnicy. Inicjatywa, kolokwialnie mówiąc, się rozlazła
i nie otrzymałam żadnych informacji
odnośnie etapu, na którym moja petycja utknęła.
H.Z.: Czy rozważała Pani zgłoszenie
projektu w Budżecie Obywatelskim?

E.B.: Oczywiście, że tak. Popierałam pomysł remontu ulicy Jasnodworskiej, ale zabrakło głosów, aby
projekt przeszedł. Byłaby to bardzo
korzystna inwestycja, w szczególności dla osób poruszających się
na wózku. Póki co muszę liczyć na
pewne rozwiązania prowizoryczne stosowane przez mieszkańców.
Trzeba powiedzieć, że moje działania przynoszą efekty. Stworzenie
Komisji Wyborczych przy ulicy Elbląskiej jest tego idealnym przykładem. Wiele osób pozytywnie ocenia
tą zmianę.
H.Z.: Czy Pani zdaniem ubiegłoroczne protesty w sejmie przyniosły jakieś
efekty?

E.B.: Jakieś na pewno, ale niewiele osób z nich skorzystało. Te
słynne 500 złotych dla osób niepełnosprawnych, które niewielu
widziało… Ustalono pewien próg
dochodowy, który wiele osób przekroczyło w związku z otrzymywanymi rentami lub zapomogami.
Powiedzmy szczerze, takim osobom
po prostu nie opłaca się legalnie
pracować, bo zaraz potracą wszelkie
dodatki… Rzeczy, które się dzieją z
PFRON-em (Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – przyp. red.) zakrawają
na skandal. Nieprzyjemnie otrzymuje się wiadomość, na dodatek grubo
po terminie, że nie otrzymam dotacji
na nowy wózek, bo…. w PFRON-ie
nie ma pieniędzy. Co to za uzasadnienie?!
H.Z.: Tym dosyć smutnym akcentem
zakończmy rozmowę. Mam nadzieję, że to nie ostatni wywiad z Panią.
Naszym czytelnikom życzę wesołych
i przede wszystkim bezpiecznych
wakacji oraz pogody ducha i energii
niczym u Pani Eli.
Rozmawiał Hubert Zarzycki
Ilustracja Dominika Hoyle
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Solidarni z Pomorzem

40 lat temu Huta Warszawa dołączyła do strajku gdańskich stoczniowców. Jako pierwsza fabryka z Warszawy postanowiła zsolidaryzować się z robotnikami z Pomorza.
Sierpień 1980 roku był przełomowym momentem we współczesnej historii Polski, a także wpłynął
na kształt ówczesnej Europy. Choć
wszystko rozpoczęło się już w lipcu
od wzrostu cen wyrobów mięsnych
w fabrycznych stołówkach, to właśnie
pod koniec lata narodziła się fala strajków, która zalała nasz kraj. 14 sierpnia rozpoczyna się strajk w Stoczni
Gdańskiej im. Włodzimierza Lenina.
Robotnicy żądali m.in. przywrócenia Anny Walentynowicz oraz Lecha
Wałęsy, podwyżek i zagwarantowania
bezpieczeństwa. Dzień później dołącza się Stocznia Gdyńska, a kilka dni
później także pomorskie uczelnie i
ośrodki kultury (Filharmonia i Opera
Bałtycka). W ciągu trzech dni bunt w
szeregach gdańskich stoczniowców
przerodził się w ogólnopolski przejaw
niezadowolenia i sprzeciwu wobec
działań władzy. 28 sierpnia 1980
roku do ogólnopolskiego strajku
dołączyła Huta Warszawa. Seweryn
Jaworski w czasie wieczornej przerwy
wezwał swoich kolegów do strajku,
do którego jeszcze tego samego dnia
dołączyły inne wydziały Huty. Łącznie strajkowało około 10 tysięcy hutników.
Sformułowano osiem postulatów, wśród których znalazły się m.in.
zapisy o możliwości bezpiecznego przyjazdu delegatów ze Stoczni
Gdańskiej, wolności słowa oraz prawa
do strajku. Trzy oddziały, które zdecydowały się strajkować, zachęcały
resztę pracowników Huty do podjęcia podobnych działań. Ustawiono

tablicę informacyjną przy bramie
głównej. Mimo rozmów z dyrekcją,
władze Huty nie zgodziły się na przyjazd przedstawicieli gdańskich, co
spotkało się z jeszcze większym niezadowoleniem i oburzeniem ze strony pracowników. W związku z tym,
Warszawa pojechała do Gdańska.
Ostatniego dnia sierpnia ks. Jerzy Popiełuszko na prośbę komitetu strajkowego oraz prymasa kardynała Stefana
Wyszyńskiego wraz z dwoma innymi

księżmi z parafii św. Marii Magdaleny odprawili mszę świętą na terenie
Huty. Msza ks. Jerzego Popiełuszki
stała się comiesięczną tradycją (tzw.
msza za ojczyznę odbywająca się w
kościele św. Stanisława Kostki), którą
zakończyło aresztowanie żoliborskiego księdza. Krzyż, który robotnicy
zbudowali na czas sierpniowej mszy,
w 2010 roku został przeniesiony
do parafii św. Stanisława Kostki na
warszawskim Żoliborzu. W miejscu

dawnego stoi nowy dębowy krzyż.
Wracająca z Gdańska delegacja (wraz
z księdzem Popiełuszko), poinformowała o udanych rozmowach na Pomorzu, wobec czego podpisano porozumienie i zaprzestano strajku.
Ksiądz Jerzy Popiełuszko, beatyfikowany w 2010 roku, stał się kapelanem Huty Warszawa i całego ruchu
Solidarność, a w 2014 roku został
ogłoszony patronem NSZZ Solidarność.

Sierpniowe wydarzenia były katalizatorem zmian systemowych. Tuż
po zakończeniu strajków polski rząd
wprowadził trwający dwa lata stan
wojenny. Zwrot ten przyczynił się do
upadku władzy PRL-u oraz był impulsem dla państw ościennych bloku
wschodniego do zmian ustrojowych
i zerwania z reżimem komunistycznym.
Olga Lewandowska
Ilustracja Dominika Hoyle
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Hybrydy i czarodzieje
O otwartych w 1957 roku Hybrydach mówiło się, że to artystyczno-kulturalne serce stolicy. Kilka pogrążonych w półmroku sal, szafy
grające, bilard, muzyka, teatr i dyskusje w kłębach papierosowego dymu. To tu rodził się niejeden pomysł i rozpoczynała niejedna
kariera. Klimat tamtych Hybryd sprzed półwiecza zamknął dla nas w swoich fotografiach nie kto inny, jak mistrz Zbyszko Siemaszko.
Przeglądam serię Siemaszki z przyjemnością, bo przenika ją ten charme i retro-urok, za
który uwielbiamy dekadę lat 60. Wybieram kadr.
Światło lamp wydobywa z cienia twarze opartych
o bar gości. Siedzą w parach lub samotnie, sącząc ze szkła Niemenowską „kolorową słodycz”
(ciekawe, czy on też bywał w Hybrydach?).
Gdzieś w tle gra pewnie muzyka, mieszając się
ze szmerem rozmów, zagłuszając myśli. Bohaterów jest tutaj kilkoro, młodzi, dwudziestoletni,
ubrani ze smakiem, bo w Hybrydach, tej jaskini artystów, w zwyczajnym stroju pokazać się
nie wypadało. Z lewej strony para pogrążona w
rozmowie. W rękach papierosy, w spojrzeniach
uśmiech, głowy zgrabnie wpisane przez fotogra-

fa w dwa rozświetlone prostokąty wnęk. Kolejna
dwójka domyka kadr z prawej strony, za nimi
otwarte drzwi i znów pomieszczenie. Wreszcie
ostatnia postać: chłopak, przygarbiony, wsparty
łokciem o blat, jakby ręka zbyt mu ciążyła, popija łyk z kieliszka, patrząc przed siebie. Jego
twarz, jasna, umiejscowiona w mocnym punkcie fotografii, przyciąga wzrok odbiorcy i na
moment go zatrzymuje. Zastanawia mnie, jakie
rozterki kryją się za jego zamyśleniem.
Siemaszko trafia do klubu pewnego bliżej
nieokreślonego wieczora. Widełki datowania
są szerokie: od 1961 do 1969 roku. W tym
okresie Hybrydy mieszczą się wciąż pod swoim
pierwszych adresem, w zabytkowej kamienicy

przy Mokotowskiej 48. Warto przypomnieć,
że gdyby nie lokalizacja, klub przeszedłby do
historii pod inną nazwą. Założyciele postanowili
bowiem oddać honor Józefowi Ignacemu Kraszewskiemu, który mieszkał w budynku wiek
wcześniej - od tytułu jego powieści („Hybryda”)
wzięły się właśnie Hybrydy. Później, pod koniec
lat 70., po kilkuletnim okresie zawieszenia działalności lokal przeniesie się na dobre na ulicę
Złotą, gdzie działa do teraz.
Ciasne sale, korytarze i piwnicę przy Mokotowskiej co noc wypełniał tłum studenckiej młodzieży i starszych bywalców, w tym artystycznej
śmietanki ówczesnej stolicy. Przyciągały ich
wydarzenia kulturalne - od samego początku
najwyższej próby. Przez scenę Hybryd przewinęli się mistrzowie słowa i piosenki: Wojciech
Młynarski, Jan Pietrzak, Janusz Kofta i wielu
innych. Wystawiano sztuki teatralne (Teatr
Hybrydy Uniwersytetu Warszawskiego święcił
triumfy na przeglądach teatrów studenckich) i
kabarety, odbywały się wieczorki literackie. W
imię poezji przelewano nawet krew, gdy, jak
wspominał Jan Pietrzak, pewnego wieczoru Kofta i Stachura pobili się o metaforę.
Do Hybryd przychodziło się oddychać, także dlatego, że na działalność przy Mokotowskiej
czujne oko cenzury patrzyło nieco łagodniej. W
ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego organizowano pokazy (a także całonocne maratony!)
filmów zza oceanu, niedostępnych dla polskiego
widza w innych okolicznościach. Fakt, że akustyka Hybrydowych sal była równie marna, co

służący do projekcji sprzęt - zwykły telewizor
- nie miał wówczas żadnego znaczenia. Opowiadając o klubie, nie można wreszcie nie wspomnieć o jazzie pachnącym Zachodem i wolnością, który właśnie tutaj znalazł swoją przestrzeń
do rozkwitu. Pod skrzydłami Hot-Clubu Hybrydy (utworzonego, ciekawostka, przy poparciu
częstego gościa i wielbiciela, Leopolda Tyrmanda) debiutowała Urszula Dudziak, grali Komeda, Nahorny, Stańko… To przy Mokotowskiej
powstała idea organizacji festiwalu jazzowego,
który dziś uchodzi za jeden z najważniejszych na
świecie, Jazz Jamboree.
Winko, dziewczyny, kierki i brydż - tak
wspominał Hybrydy Wojciech Młynarski, który społeczności związanej z lokalem poświęcił
kiedyś piosenkę, („Ach, to był szał, gdy Duduś
grał”). Próbuję wyobrazić sobie atmosferę miejsca, w którym tak dobrze czuli się moi rówieśnicy tamtego czasu. Oglądam więc „Niewinnych
czarodziejów” Wajdy i fotografie Siemaszki.
Słucham Czerwonych Gitar, Karin Stanek, Niemena i Breakoutu. Wyobrażam sobie, że siadam
przy barze obok gawędzącej pary i chłopaka-zagadki. W drugim pomieszczeniu grają w bilard
lub karty, obok przy stoliku Tyrmand smakuje
ulubiony trunek, a sączący się jazz łączy się w
jedno z dymem. Za chwilę chłopak dopija drinka, wstaje i wychodzi w noc, a po nim kolejne
Hybrydowe duchy. Klub pustoszeje, ktoś gasi
światło. W mury przy Mokotowskiej jak co wieczór wsiąkają kolejne historie.
Kamila Snopek
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Wola – Wolę pociągiem
Za nami połowa wakacji. To dobry moment,
aby zaplanować kolejne punkty, które warto
zobaczyć w wolnym czasie. Z pewnością wielu warszawiaków tegoroczne letnie miesiące
zdecydowało się spędzić w stolicy. W związku
z tym, chcielibyśmy zaproponować Państwu
krótką wycieczkę trasą Szybkiej Kolei Miejskiej, tym razem w kierunku Zachodnim. Pociągi SKM linii S3 i S9 zabiorą nas na Wolę!
Warszawa Koło
Osiedla znajdujące się na warszawskim Kole to jedne z
najważniejszych dzieł powojennego modernizmu w Polsce.
Znaczna część tego awangardowego kompleksu została zaprojektowana przez małżeństwo architektów Helenę i Szymona
Syrkusów. Wspólnie stworzyli tu oni kameralne osiedle pełne zieleni, o niebanalnej architekturze i ciekawych detalach.
Oprócz wyjątkowej zabudowy w pobliżu dworca znajduje się

park leśny – Lasek na Kole. Można powiedzieć, że miejsce to
łączy się bezpośrednio z Żoliborzem, ponieważ to tu znajdowały się źródła, płynącej przez Żoliborz, rzeki Rudawki. Park
stanowi popularne miejsce spacerów oraz wypraw rowerowych. Są tu specjalnie przygotowane miejsca wypoczynku z
ławkami, wiatami, place zabaw a także ścieżka biegowa Nike.
Pasjonatów sztuki i kolekcjonerów z pewnością zainteresuje
Bazar na Kole, gdzie kilkadziesiąt stoisk oferuje możliwość
znalezienia nietuzinkowych „skarbów”, związanych z tematyką militarną, jubilerską, malarską czy rzeźbiarską. Giełda zaprasza do siebie wszystkich zainteresowanych w każdą sobotę
i niedzielę w godzinach od 6 do 15.

Warszawa Młynów
Nazwa tej części Woli nie jest przypadkowa. Nawiązuje do
młynów stawianych na obrzeżach Woli w minionych stuleciach.
Najstarsi warszawiacy często określali ten fragment miasta polską
Holandią. Współcześnie najbardziej charakterystycznym miejscem dla tego obszaru jest Park Moczydło. Nie tak dawno mieściły się w nim glinianki, wysypiska i stare zabudowania, które
przetrwały II wojnę światową. Centralnym punktem parku jest
powstałe w latach 60. XX wieku sztuczne wzniesienie nazywane
górką Moczydłowską. Jako ciekawostkę warto wspomnieć, że do
połowy lat 80. XX wieku istniał tu wyciąg orczykowy i sezonowa

wypożyczalnia nart, w budynku której obecnie mieści się restauracja. W okolicy znajduje się również kilka pięknych cmentarzy
różnych wyznań. Są to cmentarz ewangelicko-augsburski, kalwiński, luterański oraz żydowski.

Warszawa Wola
W pobliżu przystanku kolejowego Warszawa Wola znajdują
się dwie ważne instytucje kultury – to Muzeum Powstania Warszawskiego przy ul. Grzybowskiej 79 oraz Muzeum Gazownictwa, mieszczące się w dawnej gazowni przy ul. Kasprzaka 35. W
pobliżu można podziwiać także dwa artystyczne murale – przy
ul. Skierniewickiej mural pt. „Słoń leśny”, zaś przy ul. Płockiej
mural pt. „Kultura”. Osoby lubiące spędzać czas na świeżym
powietrzu zachęcamy do odwiedzenia Parku Szymanowskiego.
Znajdują się tam liczne alejki spacerowe, ścieżki do jazdy na rolkach, ścieżki rowerowe, place zabaw, kaskady wodne oraz labirynt z krzewów. Przy parkowym stawie „Oczko” można odpocząć
na leżakach. Szczególną atrakcję stanowią multimedialne fontanny i tunel wodny dla dzieci. Fontanny działają od poniedziałku do
piątku w godz. 12:00 – 21:00, a w weekendy od 9:00 do 21:00 .
Niemniej atrakcji oferuje sąsiedni Park Sowińskiego. Od kilku lat
działa tam tężnia solankowa na suchy aerozol. Korzystanie z niej
ułatwia oczyszczenie układu oddechowego i zapewnia lepsze dotlenienie organizmu.
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Dbamy o bezpieczeństwo
żoliborskich pszczółek
Pszczółki z ośmiu żoliborskich uli zostały
przeniesione do pasieczyska w okolicach Warszawy.
Obszar obejmujący żoliborskie
parki Kaskada i Kępa Potocka znalazł się w strefie zagrożenia zgnilcem
amerykańskim - jedną z najgroźniejszych chorób bakteryjnych pszczół.
Do czasu ustąpienia zagrożenia,
pszczoły będą przebywały w bezpiecznym i miododajnym miejscu – w
lasach nad rzeką Liwiec.
- Jak tylko dowiedzieliśmy się o
podejrzeniu wystąpienia zgnilca amerykańskiego w pasiece na Bemowie,
konieczne było szybkie działanie i
zapewnienie bezpieczeństwa pszczół
z żoliborskich uli. Zarząd Dzielnicy
Żoliborz podjął więc decyzję o przeniesieniu pszczół i jednoczesnym
oczekiwaniu na wynik badań próbek pobranych przez Powiatowego

Lekarza Weterynarii – mówi Renata Kozłowska, zastępca burmistrza
Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. –
Badania niestety potwierdziły zainfekowanie rodzin pszczelich, ale w tym
momencie, żoliborskie pszczoły były
już w bezpiecznym miejscu – dodaje.
Zgnilec amerykański jest chorobą
bakteryjną - jedną z najgroźniejszych
chorób, jakie atakują pszczoły. Powoduje obumieranie czerwiu, czyli
larw w plastrach. Robotnice usuwają
martwy czerw z ula, ale przenoszą
przy tym bakterie do pokarmu, którym karmią zdrowe larwy. W krótkim
czasie może dojść do zainfekowania
innych uli w pasiece, a następnie w związku z przemieszczaniem się
pszczół - choroba może rozprzestrzenić się na większy obszar. Ta bardzo
groźna choroba pszczół nie stanowi
żadnego zagrożenia dla ludzi, może
natomiast powodować trudności z zapylaniem roślin.
Na zgnilca amerykańskiego nie
ma skutecznych leków i jedynym wyjściem jest szybka interwencja i przeniesienie zdrowych rodzin pszczelich

w niezainfekowane miejsce. W zależności od decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii, pszczoły przesiedla
się z nowymi matkami do odkażonych
uli na nowe ramki lub, jeśli choroba
jest już w bardzo zaawansowanym
stadium pszczoły zostają uśpione,
a następnie ule z rodzinami zostają
spalone w całości. Teren pasieczyska
musi zostać odkażony.
Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Warszawie wyznaczył już obszar
zapowietrzony, który obejmuje teren o promieniu 6 km od wykrytego
ogniska choroby. Żoliborskie pasieki
w parkach Kaskada i Kępa Potocka, dzieli od tego miejsca około 3
km. Informacja w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół
obejmująca m.in. teren Żoliborza
zostanie opublikowana w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Zgodnie z przepisami, z
obszaru zapowietrzonego nie można
pozyskiwać miodu, ani też wywozić,
ani wwozić na ten teren pszczół.
Zanim pojawiła się informacja o
zagrożeniu zgnilcem amerykańskim,

W kwiatach żmijowca (łąka kwietna P.Kaskada)
- fot. Krzysztof Kozerski Miodowa Manufaktura
w żoliborskich pasiekach miało miejsce kolejne miodobranie. Opiekująca
się żoliborskimi pszczołami Miodowa
Manufaktura, zebrała z uli w parku
Kaskada i parku Kępa Potocka część

nektaru akacjowego. Tym razem
zbiory były bardzo obfite i pozyskano
około 80 kg miodu. Łącznie w żoliborskich pasiekach zebrano w tym
roku ok. 120 kg miodu.

Miesiąc opóźnienia w rozbudowie Szkoły
Podstawowej nr 65 przy ul. Mścisławskiej
Nie we wrześniu, a w październiku 2020 roku uczniowie wprowadzą
się do nowych klas Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mścisławskiej 1.
W wyniku absencji pracowniczych
spowodowanych COVID-19, pojawiły się trudności z utrzymaniem
tempa prac na budowie, a niektóre
zakontraktowane przez wykonawcę
zamówienia docierają z miesięcznym
opóźnieniem.
Opóźnienia w dostawie zamówień na plac budowy wynikały z
mniejszej wydajności produkcyjnej
fabryk, spowodowanej ograniczeniem wymiaru czasu pracy i zmniejszeniem liczby pracowników z powodu koronawirusa. Wpłynęło to na
opóźnienie dostaw do kontrahentów,
w tym wykonawcy rozbudowy Szkoły
Podstawowej nr 65. Wykonawca zatrudniał także pracowników z Ukrainy, którzy - po ogłoszeniu stanu epidemii COVID-19 - w znacznej części
zdecydowali się na powrót do kraju.
Roboty prowadzone więc były w
zmniejszonych składach osobowych.
W efekcie tych wszystkich czynników nastąpiły trudności z utrzymaniem tempa prac na budowie.
Znaczący wpływ na opóźnienie
w realizacji harmonogramu budowy

Zyskają jednak dobrze wyposażoną
sale komputerową, ponadto w każdej
klasie oraz w świetlicy zamontowana
będzie tablica multimedialna z ruchomym zawieszeniem, głośnikami i projektorem na wysięgniku. Każda z sal
będzie miała dostęp do bezprzewodowego łącza internetowego, a nauczyciele będą mogli w pracy dydaktycznej
korzystać z zamówionych w tym celu
laptopów - mówi Paweł Michalec,
burmistrz dzielnicy Żoliborz.
Nowy budynek posiadać będzie
dziewięć dodatkowych oddziałów

miała także zmiana trybu pracy jednostek odpowiedzialnych za odbiory techniczne i dostawę mediów jak
MPWiK, Veolia czy Innogy. Instytucje te nie dotrzymywały terminów
działania wynikających z przepisów,
co wprowadzało dodatkową dezorganizację na budowie i niemożność
zakończenia wybranych fragmentów
inwestycji.
Z uwagi na czynniki niezależne
od wykonawcy, Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st Warszawy podpisał aneks

do umowy przedłużający termin zakończenia robót do 31 lipca 2020
roku. W efekcie, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nowego budynku także będzie opóźnione, dlatego
oddanie dodatkowej przestrzeni
uczniom SP nr 65 może nastąpić dopiero w październiku 2020 roku.
- Z przyczyn niezależnych zarówno od wykonawcy, jak i od nas, rozbudowa szkoły opóźni się o miesiąc.
Uczniowie zasiądą w nowych ławach
szkolnych dopiero w październiku.

i ma pomieścić 225 dzieci oraz 20
osób personelu. Znajdą się tam, poza
salami szkolnymi, sale gimnastyczne,
sala komputerowa, pomieszczenia
zaplecza kuchennego (rozdzielnia
posiłków i zmywalnia), świetlica-aneks jadalny, pomieszczenia biurowe
i techniczne. Wybudowany zostanie
także plac zabaw dla dzieci. Zarząd
Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
pozyskał dodatkową kwotę 3,5 mln zł
na jej rozbudowę, a wartość realizowanych umów dla tej inwestycji opiewa na 13 mln 700 tys. zł.

