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WYWIAD O MŁODZIEŻOWEJ RADZIE Z MICHAŁEM BŁOTNYM

Nastoletni Radni Żoliborza

Czym jest Młodzieżowa Rada Dzielnicy Żoliborz? Czym się zajmuje? Czy warto zostać młodzieżowym radnym? Odpowiedzi na te i
inne pytania poznamy dzięki rozmowie z obecnym Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Dzielnicy Żoliborz - Michałem Błotnym.
Karolina Molska: Michale, czy mógłbyś opowiedzieć nam kilka słów o sobie?

Michał Błotny: Nazywam się Michał Błotny, mam 18 lat i uczęszczam
do „żoliborskiej jedynki". Jestem
przewodniczącym Młodzieżowej Rady
Dzielnicy Żoliborz, radnym Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy - w 2019
roku byłem jej wiceprzewodniczącym,
oraz radnym Młodzieżowego Sejmiku
Województwa Mazowieckiego. Angażuję się w pracę Samorządu Uczniowskiego mojego liceum.
K.M.: Czemu i jak trafiłeś do MRD?

M.B.: Samym pomysłem dołą-

czenia do Rady zainteresował mnie
opiekun Samorządu Uczniowskiego
na otwartym spotkaniu, gdzie poprzednia Radna opowiadała czym
zajmuje się MRDŻ. Jestem Radnym
z I Liceum Ogólnokształcącego im.
Bolesława Limanowskiego w Warszawie. Zostałem wybrany w wyborach
powszechnych przez uczniów, po
odbyciu kampanii wyborczej. Miałem
dwójkę kontrkandydatów.
K.M.: Część Czytelniczek i Czytelników może nie wiedzieć, czym dokładnie jest MRD. Czy mógłbyś opowiedzieć nam co to za organ i kto wchodzi
w jej skład?

M.B.: Młodzieżowa Rada Dzielnicy jest organem konsultacyjnym,
doradczym dla Rady Dzielnicy oraz
Zarządu Dzielnicy. Jesteśmy głosem młodzieży i reprezentujemy jej
interesy na poziomie Dzielnicy. W
skład rady wchodzi 15 radnych wybieranych z Żoliborskich szkół, przez
uczniów.
K.M.: Jakie są główne cele i funkcje
Młodzieżowej Rady? Czym zajmują się
młodzieżowi radni?

M.B.: Naszym głównym zadaniem
jest konsultowanie decyzji władz
dzielnicy, które dotyczą młodzieży.
Dodatkowo jako Rada inicjujemy wy-

darzenia dla młodzieży, które promują wartości obywatelskie, sportowe i
ekologiczne.

K.M.: Jako radny Młodzieżowej Rady
Warszawy, jak oceniasz kontakt i
współpracę Młodzieżowych Rad Dzielnic i MRW?

M.B.: Jest to na pewno wyzwanie
dla przyszłych radnych Warszawskich
Młodzieżowych Rad. Często jest tak,
że w ciągu całej kadencji Rada Dzielnicy nie podejmuje żadnych wspólnych projektów z MRW. Jest to spowodowane inną specyfiką zadań MRD
i MRW. Wierzę jednak że w najbliższym czasie to się zmieni.
K.M.: Czy Twoim zdaniem wiedza o
Młodzieżowych Radach w szkołach jest
duża czy mała? W jaki sposób można ją
zwiększyć?

M.B.: Na pewno mogłaby być
większa. Jest na pewno coraz lepiej,
między innymi dzięki akcji naszej
Rady „MRDŻ bliżej Nas". W kilku
szkołach na Żoliborzu udało nam
się przeprowadzić krótkie 30-minutowe wykłady na temat roli i zadań
młodzieżowych rad w Warszawie.
Mamy jednak świadomość że to kro-

pla w morzu potrzeb. Najczęściej
młodzi ludzie nie wiedzą o naszej
działalności, bo ich to po prostu nie
interesuje. Uciekają od wszelkiej aktywności społecznej, często myląc ją z
polityką, która nie jest dla większości
młodzieży atrakcyjna. My jako radni
powinniśmy mieć kontakt z naszymi
wyborcami, praktycznie cały czas.
Niestety, czasami do współpracy jest
chętny przewodniczący Samorządu
Uczniowskiego i na tym kończy się lista zainteresowanych. Mimo to, staramy się swoimi działaniami pokazywać,
że warto ten kontakt utrzymywać i o
niego dbać.
K.M.: Przejdźmy teraz do pytań dotyczących stricte MR naszego pięknego
Żoliborza - w jaki sposób obradujecie?

M.B.: Spotykamy się na sesjach,
przeważnie raz w miesiącu, gdzie
podejmujemy najważniejsze decyzje.
Radni pracują także w komisjach grupach tematycznych, które zajmują
się konkretną dziedziną i projektami z
nią związaną. Przykładem takiej grupy
jest Komisja Edukacji.
Dokończenie na str. 2
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Nastoletni Radni Żoliborza
K.M.: Jakie są Twoje funkcje jako
Przewodniczącego?

M.B.: Jako przewodniczący kieruję pracami całej Rady, prowadzę sesje,
odpowiadam za kontakt z Urzędem
Dzielnicy oraz reprezentuję Radę na
zewnątrz.
K.M.: Czy mógłbyś opowiedzieć o akcjach podjętych przez MRDŻ?

M.B.: Przeprowadzamy szereg
akcji, które naszym zdaniem poprawiają świadomość młodzieży, lub
zwracają uwagę na ważne problemy
społeczne. Promujemy czytelnictwo
w akcji „Książka za książkę”, aktywność fizyczną podczas dzielnicowego
turnieju tenisa stołowego „O puchar
MRDŻ". Uczestniczymy w konsultacjach młodzieżowych na poziomie
Europejskim, dzięki akcji „Unijny
Dialog Młodzieżowy", poszerzamy
wiedzę o MR - akcja „MRDŻ bliżej
Nas”. Podjęliśmy uchwałę intencyjną
w sprawie badań profilaktycznych dla
Żoliborskiej młodzieży (w tej sprawie
będziemy działać od września z władzami naszej dzielnicy).
Niestety przez pandemię musieliśmy odwołać lub przesunąć bardzo
dużo naszych inicjatyw. Mogę jednak
powiedzieć że jeśli tylko będzie to
możliwe planujemy zrealizować nasz
projekt konkursu fotograficznego
oraz powtórzyć inicjatywę turnieju
tenisa stołowego.
K.M.: Jest jeszcze jedna akcja, z której
MRDŻ może być dumny! Wiemy jak
ważny jest klimat, więc czy mógłbyś
przybliżyć nam projekt „Agent klimatycznych” w Żoliborskich szkołach.

M.B.: „Agendy klimatyczne" to
projekt który realizujemy wspólnie z
Młodzieżową Radą Dzielnicy Bielany,
przy wsparciu fundacji Civis Polonus
oraz Urzędu Miasta. W szkołach, które zdecydowały się wziąć udział w projekcie, powstały z inicjatywy naszych
radnych zespoły złożone z uczniów,
które przeprowadziły audyt, pod kątem możliwości wdrożenia rozwią-

Najczęściej młodzi
ludzie nie wiedzą o
naszej działalności,
bo ich to po prostu nie
interesuje. Uciekają od
wszelkiej aktywności
społecznej, często myląc
ją z polityką, która
nie jest dla większości
młodzieży atrakcyjna.
zań ekologicznych w Żoliborskich
placówkach. Na wspólnej konferencji
podsumowaliśmy zebrane informacje i wypracowaliśmy 10 rozwiązań,
które pozwolą naszym szkołom być
bardziej eko. W połowie września będziemy mieli podsumowanie całego
projektu, które odbędzie się w Forcie
Sokolnickiego.
K.M.: Dużo prac jest we współpracy z
innymi instytucjami, sam MRDŻ jak
już wspomniałeś wcześniej jest organem konsultacyjnym. Jak w praktyce
wyglądają relacje między MRDŻ i
Urzędem Dzielnicy Żoliborz?

M.B.: Wiele młodzieżowych rad
ma problem z kontaktem z szeroko
pojętą „władzą". Na Żoliborzu jest
jednak inaczej. Młodzieżowa Rada
jest traktowana po partnersku i z
ogromnym szacunkiem, którym darzą
się obydwie strony. Nikt na nas nigdy
nie patrzy z góry, tylko wspólnie wypracowujemy najlepsze rozwiązania.

Jesteśmy stale zapraszani na sesję
Rady Dzielnicy, oraz posiedzenia
Komisji Edukacji i Sportu, na których
zjawiam się regularnie. Jako przedstawiciele młodzieży, dzięki uprzejmości radnych prowadzących, możemy
zabierać głos i zadawać pytania podczas posiedzeń, co jest ogromnym
gestem wyrazu szacunku w naszą
stronę. Władze Dzielnicy mają świadomość, że my również mamy swoich
wyborców i wypełniamy swój mandat najlepiej jak potrafimy. W tym
miejscu należy wspomnieć o wielkim
wsparciu Wydziału Obsługi Rady, za
które jestem naprawdę wdzięczny.
K.M.: Czego nauczyła Cię działalność
w MRDŻ?

M.B.: Na pewno doświadczenie
zdobyte podczas pełnienia funkcji
radnego jest dla mnie bezcenne i daję
mi wielką motywację do dalszej działalności w życiu publicznym. Zdobytą wiedzę i umiejętności chciałbym
wykorzystać w dalszej służbie na
rzecz mieszkańców. W jakiej formie
będę mógł to zrobić... tego jeszcze
nie wiem. Przede mną matura i wiele
otwartych drzwi.
K.M.: W jaki sposób można zgłosić się
do MRDŻ?

M.B.: Aktualnie Młodzieżowe
Rady Dzielnic będą przeprowadzały
ujednolicenie swoich kadencji, do
kadencji MRW, która zakończy się
15 lutego 2021. Oznacza to że w
styczniu będą przeprowadzane wybory w Żoliborskich szkołach. Bardzo możliwe że do Rady będą zaproszeni także mieszkańcy. Zachęcam
śledzić nasze media społecznościowe. Tam będą pojawiały się informacje na ten temat.

Wiele młodzieżowych rad ma problem
z kontaktem z szeroko pojętą „władzą".
Na Żoliborzu jest jednak inaczej.

K.M.: Dlaczego Twoim zdaniem MRW
i MRD są potrzebne? Czemu warto się
do nich zgłaszać?

M.B.: Każda grupa społeczna
może mieć inny pogląd, perspektywę
na dany temat. Młodzież to wyjątkowa
grupa, która ma w sobie siłę, odwagę i
motywację do działania. Postrzegamy
otaczającą nas rzeczywistość trochę
inaczej. Uważam że nasz głos to wartość dodana dla procesu stanowienia
naszego lokalnego prawa. I taką funkcję pełnią Młodzieżowe Rady. Jesteśmy ważnym głosem przyszłości.
Karolina Molska
Ilustracje Karolina Molska

Drodzy czytelnicy,

zapraszam do lektury ostatniego wakacyjnego numeru. W
rozmowie z Michałem Błotnym
przybliżamy działalność Młodzieżowej Rady Dzielnicy – jakie są jej
cele i założenia oraz kto może do
niej dołączyć?
W numerze poruszamy żywy
ostatnio temat Kobylochy – zapomnianego ośrodka wypoczynkowego, znajdującego się nieopodal
Szczytna. Nasz redaktor wspomina czasy świetności kurortu – czy
jest szansa na jego reaktywację?
Okiem historyka wracamy do
lat 40. i działalności Polskiego
Państwa Podziemnego, a konkretnie epizodu związanego z
organizacją ONR, która chciała w
momencie Powstania Warszawskiego przejąć wpływy.
Życzę miłej lektury
Redaktor
Naczelna
Monika
Miłosz
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REAKTYWOWAĆ KOBYLOCHĘ!
Na wstępie chciałbym
podziękować
Stowarzyszeniu
„Miasto Jest Nasze”,
za to co dokonało za
pośrednictwem mediów
społecznościowych,
informując o
swoim odkryciu
internautów. Tematem
zainteresowała się
ogólnopolska prasa.
Mowa o zapomnianym
ośrodku wypoczynkowym
należącym do m. st.
Warszawy w Kobylosze
(7 km od Szczytna).
Poczułem się zobowiązany napisać kilka słów o tym ośrodku, z tego
względu że właśnie z tego miejsca
mam najlepsze wspomnienia z dzieciństwa. Jeździłem do tego ośrodka co
roku, od 1994 do 2001 r. Być może
to jest bardziej sprawa wolska, niż
żoliborska, niemniej trudno przy tym
temacie przejść obojętnie. To właśnie
miejsce uwrażliwiło i ukształtowało
moje spojrzenie na naturę, przyrodę,
czy też architekturę. Dla mnie osobiście taką drugą „małą ojczyzną” po
Żoliborzu była właśnie Kobylocha i
jezioro Sasek Wielki.
Ośrodek ZOPO Warszawa
Wola w Kobylosze powstał pod koniec lat siedemdziesiątych. Powstał
on dla oświaty. Działalnością tego
ośrodka kierował Dom Kultury
Nauczyciela na Woli przy ul. Działdowskiej. Ośrodek składał się z
dwóch części, jednej bezpośrednio
nad samym jeziorem, drugiej położonej nad rzeczką łączącą Sasek
Wielki z niewielkim jeziorem położonym po sąsiedzku. W pierwszej
części mieściła się: kawiarnia, hangar, hotelik z mieszkaniem ratownika i natryskami, a także kilkanaście drewnianych domków różnego
typu. Ponadto był tam bezpośredni
dostęp do pięknej piaszczystej plaży, molo z oktagonalną altaną, wiatą
z otworem na palenisko, gdzie organizowane były ogniska integracyjne, a także niemałym placem zabaw dla dzieci. Była tam możliwość
wypożyczenia łódek, rowerków, czy
kajaków. W drugiej części ośrodka
mieścił się duży hotelik ze sporą
stołówką położoną na parterze, dwa
przedwojenne poniemieckie domy
mazurskie (w jednym z nich mieściła się recepcja ośrodka, świetlica, w
której między innymi znajdował się
stół bilardowy i mieszkaniem kierownika ośrodka). Obok stał niższy
podobny budynek, w którym mieszkali jacyś ludzie (prawdopodobnie
dla pracowników ośrodka). Ponadto na terenie tej części ośrodka stoi

Autor tekstu - Wiktor Zając, jako dziecko w ośrodku w Kobylosze

również kilkanaście domków różnego typu, które stawiano etapami
wraz z rozbudową ośrodka, a między nimi mieścił się niewielki staw
i drugi plac zabaw.
Lata świetności tego ośrodka
nastąpiły po 1992 r., kiedy kierownikiem został ś.p. p. Janusz Napiwodzki. Sukcesywnie z roku na rok
przeprowadzano liczne remonty. Na
przełomie wieków przeprowadzono
gruntowną modernizację hoteliku
nad stołówką. Pierwotnie mieściły
się tam pokoje bez indywidualnych
łazienek. Były tam ogólnodostępne
toalety i natryski. Wyposażenie pokoi
było charakterystyczne dla wczesnych
lat osiemdziesiątych. Po remoncie
wymieniono wszystko (od stolarki
drzwiowej, okiennej, wykonaniu łazienek, gładzi, wymiany wszystkich
mebli). Ośrodek z roku na rok wyglądał coraz lepiej. Nikt nie spodziewałby się, że w niedługim czasie ośrodek
padnie i zostanie zapomniany przez
cywilizację! Ostatni raz byłem tam w
2001 r. Działo się tam tyle, że wydawałoby się, że ośrodek będzie działał
jeszcze przez wiele dziesięcioleci.
Mazurski sen skończył się w 2006 r.
kiedy zmarł p. Napiwodzki. Prowadził
on ten ośrodek wraz z żoną i synem.
Brano pod uwagę, że syn będzie kontynuował dzieło ojca. Niestety okazało się, że przyjechali jacyś dygnitarze
z Warszawy, którzy nakazali zamknąć
ośrodek - jak w 2009 r. pisał „Kurek
Mazurski”. Okazało się, że Dom Kultury Nauczyciela przestał funkcjonować, a następnie odpowiedzialność
nad nim przejął Dom Kultury „Działdowska”. Ostatecznie przeszedł pod
bezpośrednie władanie m. st. Warszawy. Od 14 lat ośrodek popada w
ruinę. Wyrosły tam samosiejki, czerwone dachy poszarzały, altana z molo
rozpadły się. Niższy mazurski dom ma
zapadnięty dach i uszkodzoną attykę z

czerwonej cegły. Teren jest strzeżony przez ochronę opłacaną od 14 lat
przez ratusz.
Osobiście jest dla mnie niesamowitą rzeczą, że tak zadbany i prosperujący ośrodek mógł się natychmiast
zwinąć. Ten ośrodek był w znacznie
lepszym standardzie niż wiele PRL-owskich ośrodków na Mazurach, czy
nawet nad morzem. Oprócz świetnej
lokalizacji, dobrze wyposażonego jak
na tamte czasy ośrodku, znajdował
się tam bardzo bogaty program społeczny. Byli tam kaowcy, animatorzy,
przyjeżdżały tu liczne kolonie, ale
także nauczyciele, ich rodziny, seniorzy, osoby prywatne. Najbardziej
z tamtych czasów zapadł mi zapach.
Był to zapach sosnowego lasu, ale
także niesamowitego jedzenia. W
ośrodku wydawane były śniadania,
obiady i kolacje. Nigdzie nie pamiętam takiego pieczywa, jakie tam
było! Wszystko było zawsze świeże
i dobrze przygotowane. Pamiętam
charakterystyczne PRL-owskie kubki, które teraz są produkowane przez
różne prywatne podmioty, m. in.
promujące Żoliborz. Chodzi o kubki
bez ucha, które wkładało się jeden w
drugi, co było łatwe w zanoszeniu do
okienka do zmycia. Podawano w nich
herbatę, kompot lub kawę zbożową.
W tym ośrodku była niesamowita integracja międzypokoleniowa. Poznawało się tam wiele ciekawych ludzi, a
często była okazja do ponownego się
spotkania kolejnego roku, o ile natrafiło się na ten sam turnus. Pamiętam nawet, że zbiegiem okoliczności
spotkałem tam sąsiadów z własnego
osiedla. Byli też i tacy, którzy przyjeżdżali i mówili, że nauczyciele mają
za dobrze...! Ewidentnie zazdrościli,
że ośrodek w Kobylosze wygląda tak
dobrze. Pamiętam też p. Napiwodzkiego, który przemawiał w stołówce zanim wszyscy się rozchodzili i

przedstawiał program zachęcając do
korzystania z wielu atrakcji ośrodka.
Jak wspomniałem wcześniej były organizowane ogniska, w których brali
udział wszyscy. Organizowano dwa
takie eventy. Na początku i na koniec
turnusu. Na ognisku pożegnalnym
pieczono barana... Dziś pewnie zwolennicy kuchni wegańskiej nie byliby
uradowani tym pomysłem, ale to były
inne czasy... Czasy, w których nie
było internetu. Jedynym urządzeniem elektronicznym było drewniane
radio „Wanda” jako wyposażenie
każdego pokoju w hoteliku, czy domku, zaś w świetlicy stał również drewniany telewizor marki „Unitra”. Ale
to była alternatywa wyłącznie wtedy
kiedy padał deszcz. Podłączony był
VHS lub oglądało się z zewnętrznej

anteny „Muminki” na Wieczorynkę
w TVP1.
Czas w ośrodku zatrzymał się. W
2006 r. pracę straciło wiele świetnych pracowników, którzy oddawali
całe serce w ten ośrodek. Mimo, że
ośrodek jest strzeżony i nie ma tam
żadnych dewastacji to niszczy go natura...! Jest to ostatni dzwonek, aby
reanimować to co tam jest! Należałoby wymienić większość dachów,
które przeważnie kryte są eternitem, odnowić elementy drewniane,
usunąć samosiejki. Następnie należałoby sprawdzić co zostało w domkach. Wymienić przynajmniej część
mebli, odbudować molo z oktagonalną altaną, zakupić niezbędne elementy małej architektury. Hotelik
nad stołówką ma się najlepiej. Tam
należałoby wymienić co najwyżej
materace, firanki, odświeżyć ściany.
Największy remont należałoby się w
małym hoteliku nad samym jeziorem. Niemniej wszystkie te rzeczy
przy chęciach urzędników można
byłoby oddawać do użytku etapami, jeżeli Miasto nie ma środków
na kompleksowy remont. Należy
wykonać inwentaryzację co wymaga
niewielkich środków celem wykonania doraźnych prac, zanim znajdą
się środki na kapitalne remonty.
Najbardziej zaniepokoił mnie mazurski dom ze zniszczonym dachem
i uszkodzoną attyką, nad którymi nie
ma żadnych zabezpieczeń przed dalszą degradacją. W związku z czym
postanowiłem napisać wiadomość
do Warmińsko-marurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z
zapytaniem czy oba budynki są objęte
jakąkolwiek ochroną konserwatorską
oraz o przeprowadzenie ewentualnej
kontroli czy wizji lokalnej przez konserwatora. Do tego tematu będziemy
wracać! Liczę, że MJN będzie miało
rękę na pulsie i bezwzględnie będzie
naciskać na reaktywację Kobylochy
przez ratusz.
Wiktor Zając
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ONR gra va banque. Zapomniany

epizod schyłku okupacji
Z wybuchem walk w Warszawie na powierzchnię
wyszły cywilne organa
Polskiego Państwa Podziemnego – mająca odpowiadać za odbudowę
administracji Delegatura Rządu na Kraj oraz
będąca namiastką parlamentu wolnej Polski
Rada Jedności Narodowej.
Dysponujące mandatem legalnych władz struktury nie były jednak
wyłącznymi ośrodkami aspirującymi
do objęcia kontroli politycznej nad
terytorium stopniowo opuszczanym
przez Niemców. W sierpniu obok
montowanych na wschód od Wisły
agend prosowieckiego Polskiego
Komitetu Wyzwolenia Narodowego
w grze pojawiła się nowa, niezależna i
biegunowo od nich odległa inicjatywa.
Zaplecze polityczne oenerowskiego
odłamu Narodowych Sił Zbrojnych,
nieuznającego zwierzchnictwa Armii
Krajowej, ogłosiło powołanie Rady
Narodowej Polski.
„Wobec zaszłych w Warszawie
wypadków została w połowie sierpnia 1944 r. na terenie jednego z
miast Polski powołana przez przedstawicieli całego szeregu stronnictw
i ugrupowań politycznych polskich,
stojących na gruncie chrześcijańskim
i narodowym, Rada Narodowa Polski”
– donosił specjalny komunikat. Jego
autorzy stwierdzali, że ciało ma odtąd
stanowić „nadrzędny polityczny czynnik w Kraju”. Choć zarówno enuncjacja, jak i komentarze do niej zawierały
asekuracyjne akcenty, sugerujące gotowość do rezygnacji z podjętej akcji
w wypadku sprzecznych z nią dyrektyw rządu RP bądź wyjścia z Warszawy Rady Jedności Narodowej (RJN),
intencje jej inicjatorów były wyraźne.
Towarzysząca komunikatowi publicystyka zarzucała legalnym władzom
Polskiego Państwa Podziemnego
(PPP) zdradę narodowego interesu,
uległość wobec Sowietów oraz kierowanie się pobudkami materialnymi.
Do terenowych działaczy ugrupowań „grubej czwórki” – w jej skład
wchodziły partie współtworzące RJN:
Stronnictwo Ludowe (SL), Polska
Partia Socjalistyczna (PPS), Stronnictwo Narodowe (SN) oraz Stronnictwo
Pracy (SP) – apelowano: „Zdobądźcie się na hart ducha i przebojowość,
wznieście się ponad interesy partyjne

w ramach nowej Reprezentacji Opinii
Narodu – Rady Narodowej Polski”
(„Przegląd Narodowy” 1944, nr 5).
Zapewnienie o stojącym u źródeł
inicjatywy „całym szeregu stronnictw
i ugrupowań” oraz sugestie, jakoby
zaplecze polityczne Narodowych Sił
Zbrojnych (NSZ) jedynie dołączyło
do Rady, nie były zgodne z prawdą.
Mimo że oenerowcy podjęli próbę
przyciągnięcia lokalnych działaczy
innych ugrupowań, krok ten był inicjatywą Obozu Narodowego (ON)
– konkurencyjnego wobec struktur
Polski Podziemnej podmiotu, za którym kryli się polityczni zwierzchnicy
NSZ. Jego wagę wzmacniało to, że
komunikat o powołaniu Rady opublikowano m.in. na łamach „Rzeczpospolitej Polskiej” – tytułu imitującego
oficjalny organ prasowy delegata rządu na kraj.

„O polską myśl
polityczną”
Konspiracyjną działalność narodowców od początku cechowała z jednej strony wysoka dynamika, z drugiej
natomiast silna, wynikająca z przedwojennych jeszcze konfliktów, fragmentaryzacja. Już po kilku miesiącach
okupacji nacjonalistyczne podziemie
wyłoniło kilka konkurencyjnych wobec siebie ośrodków. Własną działal-

ność, autonomiczną wobec głównego
nurtu polskiego ruchu narodowego
– ten stanowiły podziemne SN (krypt.
„Kwadrat”) oraz utworzona przy nim
Narodowa Organizacja Wojskowa
(NOW) – podjęły także kręgi przedwojennego Obozu Narodowo-Radykalnego (ONR). Środowisko to,
świadomie odchodzące od kojarzonej
z przychylnością wobec prądów faszystowskich przedwojennej „firmy” na
rzecz związanej z organem prasowym
nazwy Grupa „Szańca” (Boguszewski
1984, s. 24), powołało Organizację
Wojskową „Związek Jaszczurczy”
(ZJ). Zaplecze polityczne „wojskówki” stanowiła wielostopniowo zakonspirowana Organizacja Polska (OP).
Podobnie jak pozostałe ośrodki wywodzące się z szeroko rozumianego
ruchu narodowego, oenerowcy aspirowali do zdominowania ogółu struktur nacjonalistycznych, docelowo
zaś – nadania charakteru zgodnego
z duchem swych postulatów całemu
wysiłkowi
niepodległościowemu.
Popieranym przez legalne władze
tendencjom leżącym u podstaw budowanego stopniowo Polskiego Państwa Podziemnego – akcji zjednoczeniowej wszystkich struktur zbrojnych
w ramach oficjalnej organizacji wojskowej ZWZ-AK oraz koncentracji
polskiego życia politycznego wokół
stronnictw „grubej czwórki” – przeciwstawili ideę konsolidacji środo-

wisk o profilu katolicko-narodowym.
We wrześniu 1942 r., wraz z
przeciwnymi włączeniu militarnej
siły „Kwadratu” w szeregi AK rozłamowcami spod znaku SN i NOW oraz
kilkoma mniejszymi organizacjami,
powołali Narodowe Siły Zbrojne.
Nowa formacja, już samą nazwą podważająca pozycję oficjalnej Komendy
Sił Zbrojnych w Kraju, miała stanowić
oddolną, niejako „społeczną” propozycję alternatywną wobec państwowej
i zdominowanej przez piłsudczyków –
problem ten podnosili zresztą nie tylko narodowcy, lecz także ludowcy czy
lewica socjalistyczna – „firmy” AK.
Konkurencyjne dla organów państwa
podziemnego struktury narodowcy
powołali także na płaszczyźnie administracyjno-politycznej – funkcję Delegatury Rządu na Kraj (DR)
zdublowała Służba Cywilna Narodu
(SCN), a Politycznemu Komitetowi
Porozumiewawczemu (PKP) przeciwstawiono Tymczasową Narodową
Radę Polityczną (TNRP).
Pertraktacje z gremiami kierowniczymi nowego ośrodka podjęte
zostały wprawdzie bardzo szybko, ale
rozmowy przebiegały w atmosferze
wyraźnej nieufności. Celem dowództwa AK i politycznego kierownictwa
podziemia rządowego było podporządkowanie sobie kolejnej organizacji. Celem zaplecza NSZ – uzyskanie
aprobaty dla funkcjonowania równo-

ległych struktur cywilno-wojskowych.
Stosunki jeszcze bardziej zaostrzyły
się wiosną 1943 r., gdy oficjalne tytuły AK zaatakowały „warcholstwo”
NSZ, a pełniący obowiązki delegata
rządu Jan Stanisław Jankowski wydał
oświadczenie potępiające „samozwańczą komendę »Narodowych Sił
Zbrojnych«” (Komorowski 2000, s.
396). W pochodzącym z tego okresu meldunku omawiającym przebieg
akcji scaleniowej dowódca AK gen.
Stefan Grot-Rowecki, stwierdzał:
„[NSZ] wywodzi się od ONR Szaniec.
Występuje napastliwie przeciwko
Siłom Zbrojnym w Kraju, prowadząc
demagogiczną agitację w prasie, w
słowie, siejąc w terenie szkodliwy
zamęt. Próbują tworzyć tzw. Armię
Narodową, przeciwstawiając się Armii Krajowej. Wykorzystują ambicję
drobnych organizacji paramilitarnych
i łączą je pod firmą NSZ”. Polityczni
przywódcy obu głównych nurtów stojących za nacjonalistyczną propozycją
alternatywną wobec koncepcji PPP
nie zamierzali jednak ustępować. W
maju zawarli porozumienie o utworzeniu Obozu Narodowego. W kolejnych miesiącach propaganda nowego
ośrodka piętnowała „lewo-sanacyjne
wpływy w ZWZ”, demaskowała „żydomasoński rodowód” demokracji parlamentarnej, wskazywała na
„anachronizm” i „zmurszałość partyjnych porozumień” leżących u podstaw przyjętej przez PPP koncepcji
„czwórporozumienia”. Stanowczo
krytykowała również jego minimalizm w kwestii przyszłych granic. Za
głównego wroga wskazując Sowiety,
wzywała do hamowania wystąpień
przeciw organom niemieckim i skoncentrowania się na „tępieniu agentury komunistycznej”. „Z Niemcami
walczy cały świat. Niemcy wojnę już
przegrały. Z Rosją Sowiecką walczą
tylko Niemcy. Dlatego też zlikwidowanie w Polsce agentur sowieckich,
choćby stroiły się w najpiękniejsze patriotyczno-polskie piórka, to
obowiązek, to konieczność. Tego
wymaga polska racja stanu” – głosił
oenerowski „Szaniec” (Siemaszko
1972, s. 13). Gdzieniegdzie na odcinku antykomunistycznym struktury
NSZ zaczęły przejawiać skłonność do
współpracy z niemieckimi służbami
bezpieczeństwa (Borodziej 1985, s.
79–80).
Liderzy Polski Podziemnej zdawali sobie sprawę z zagrożenia komunistycznego. Nakazywali jednak
– choć w dołach pojawiały się także
tendencje bliskie „akcji bezpośredniej” – zwalczać je przede wszystkim
na gruncie propagandowym (Bartoszewski, Żenczykowski 1984). Radykalną postawę ON uważali za szkodliwą – dostarczającą argumentów
Sowietom, i ryzykowną w perspektywie ich wejścia na terytorium RP,
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sprzyjającą polityce Niemców, wreszcie – komplikującą położenie Polski
w obozie alianckim. Podstawą do odzyskania niepodległej państwowości,
według konsekwentnie realizowanej
polityki legalnych władz, miał być bowiem wkład w antyniemiecki wysiłek
państw sprzymierzonych; żelaznym
argumentem w dyplomatycznym starciu z potęgą sowiecką – zdobyte dzięki niemu poparcie mocarstw zachodnich. „Nasza decyzja musi brzmieć:
1. Nie przerywać ani na chwilę walki z
Niemcami; 2. Zmobilizować duchowo
do walki z Rosją całe społeczeństwo w
Kraju, nie wyłączając tych czynników,
które mogłyby wpaść pod wpływy sowieckie i posłużyć do rozłożenia jednolitego frontu polskiego; 3. Złamać
warcholską robotę ONR, która przez
swe nieodpowiedzialne wystąpienia
może naruszyć jedność frontu polskiego, a przez to stanowić pożądaną
dla Sowietów dywersję” – depeszował do Londynu na krótko przed powstaniem warszawskim gen. Tadeusz
Bór-Komorowski (IPMS, PRM.L.6,
dok. 35). W dużej mierze podobnymi względami – świadomością braku
potencjału Polski do samodzielnego
kształtowania własnych granic – motywowane były koncepcje terytorialne
propagowane w oficjalnych enuncjacjach Polski Podziemnej.
Mimo powtarzających się wzajemnych oskarżeń i wychodzenia na
jaw kolejnych aktów nielojalności – te
w kontekście pertraktacji wypływały nie tylko między stronami sporu,
lecz także w łonie samego ON, gdzie
o pozycję rywalizowali oenerowcy i
rozłamowcy z „Kwadratu” – w marcu
1944 r. doszło do podpisania umowy
scaleniowej między AK i NSZ. Problematyczne porozumienie okazało
się jednak tylko połowiczne. Podtrzymać je miała część wywodząca się
z frondy w SN i NOW, upatrująca w
ponownym zjednoczeniu szeregów
szansę na konsolidację sił niepodległościowych, a także na powstrzymanie rosnących, również w łonie AK,
wpływów lewicy (Komorowski, s.
413–414). Oenerowcy z kolei zdecydowali się zerwać scalenie i w dalszym
ciągu, tym razem już samodzielnie,
forsować koncepcję ON – ośrodka
opartego nie na „fałszywych podstawach tzw. demokracji”, ale „sile
Narodu” i „moralnych zasadach nauki Chrystusa”, gwarantującego niezależną od zewnętrznych nacisków
realizację polskiej racji stanu. „W
najbliższym czasie powinna powstać
prawdziwa reprezentacja całego narodu, a w ślad za tym […] polska myśl
państwowa, z udziałem całego Narodu i przez cały Naród w pełni rozumiana i realizowana” – zapowiadano
w czerwcu 1944 r., atakując pozorność i fasadowość koncepcji zjednoczenia politycznego wokół głównych
stronnictw i AK. Dalej stwierdzano:
„Polska myśl polityczna musi się znaleźć i musi zacząć nami rządzić, bo to
jest warunek sine qua non naszego
zwycięstwa” („Szaniec” 1944, nr 8).
W cieniu Jasnej Góry
W lipcu 1944 r. krytyczni wobec
idei powstania, spodziewający się
jednak zbrojnego wystąpienia w stolicy, liderzy polityczni onerowskiego
odłamu NSZ w większości opuścili
miasto. Nowym ośrodkiem radykalnie
antykomunistycznej, konkurencyjnej

wobec PPP grupy stała się Częstochowa. Tam właśnie, gdy tylko stało
się jasne, że podjęta przez AK walka,
zgodnie zresztą z przewidywaniami
narodowców, nie ma widoków powodzenia, oenerowcy zdecydowali się
ogłosić „reprezentacją Narodu”. Atutem wystąpienia miała być symbolika
miejsca. „Zgodnie z najszczytniejszymi tradycjami Narodu Polskiego
przedstawiciele Rady Narodowej Polski, pomimo istniejących trudności
komunikacyjnych, dotarli 15 sierpnia
br., w dzień Matki Boskiej Królowej
Korony Polskiej do Częstochowy,
gdzie pod Cudownym Obrazem
zwrócili się o opiekę i błogosławieństwo dla swych prac do Tej, która
była zawsze i będzie Orędowniczką
Narodu Polskiego” – zawiadamiano
już w komunikacie o powołaniu ciała
(„Przegląd Narodowy” 1944, nr 5).
Twórcy Rady mającej stanowić
odtąd kontynuację RJN – w rzeczywistości nadal funkcjonującej w powstańczej Warszawie – zapowiadali
„ustalenie wytycznych dla postępowania organów administracji cywilnej i wojskowej na zachód od linii
frontu”. Wchodzili tym samym także
w kompetencje Delegatury Rządu,
której struktury terenowe bynajmniej
nie przerwały pracy z momentem wybuchu walk w stolicy. RNP, według
enuncjacji – odłam podziemia narodowego naprawdę nie dysponował
takimi możliwościami – miała też
pozostawać w „stałym, bezpośrednim
kontakcie z Rządem RP w Londynie”.
W zakończeniu komunikatu inicjatorzy akcji zawarli akcenty ograniczające – warto zaznaczyć, że już z końcem
lipca 1944 r. rząd RP podjął uchwałę
zapowiadającą ukaranie „pewnych
kół byłego ONR i podległego ich
wpływom skrajnego odłamu tak zwanych Narodowych Sił Zbrojnych” w
wolnej Polsce – ewentualną odpowiedzialność polityczną. Zapowiadali
gotowość podporządkowania się i
przekazania swoich agend władzom
PPP, jeśli taka będzie wola legalnych
władz (tamże). Zapewne podobny,
„osłaniający” charakter miała rzekoma, mocno akcentowana, wielonurtowość Rady. W rzeczywistości bez
większych efektów próbowano przyciągnąć do inicjatywy lokalnych działaczy SN, SP, PPS [sic!] oraz stanowiącej swoisty odłam tego pierwszego
Organizacji „Ojczyzna” (Muszyński
2011, s. 335).
Reakcja poważnie osłabionych
– podjęcie otwartej walki w stolicy
istotnie dezorganizowało funkcjonowanie aparatu terenowego – struktur PPP była jednoznaczna. Kielecka

okręgowa Delegatura Rządu wydała
oświadczenie zaprzeczające insynuacjom propagandy ON o rzekomo
nieznanym losie delegata i zaniku
aktywności RJN. Wskazując na ich
kontakt zarówno z regionalnymi
agendami podziemia, jak i legalnymi
władzami, konstatowała: „Powołanie
obok istniejącej Rady Jedności Narodowej organizacji pod nazwą »Rada
Narodowa Polski« jest robotą destrukcyjną, szkodliwą dla żywotnych
interesów Narodu i Państwa Polskiego” (Orłowski 2006, s. 226). Jeszcze
ostrzej wystąpiła zdominowana przez
lewicę – zapewne miało to wpływ
na ton enuncjacji – Delegatura krakowska. „Organizacja ta – atakował
ONR jej organ – stojąca daleko poza
najprymitywniejszym pojęciem etyki
politycznej, wybitnie szkodliwa dla
interesów polskich, nie przebiera w
środkach, aby dojść do wytyczonego
celu, tzn. do zaprowadzenia w Polsce rządów faszystowskich. Wśród
bogatego repertuaru jej metod nie
brak spółki z elementami pospolitych
przestępców kryminalnych, szantaży i
innych środków, które ONR dyskwalifikują pod każdym względem. […]
wobec faktu, że w Warszawie działa
w dalszym ciągu Pełnomocnik Rządu
i Rada Jedności Narodowej, utworzenie jakiejś samozwańczej Rady Narodowej jest typową robotą zmierzającą
do zdezorganizowania społeczeństwa
polskiego, tym bardziej zbrodniczą,
że uzurpującą sobie oficjalny charakter reprezentacji narodu polskiego.
Ten również cel miało upodobnienie
graficzne pisma ONR do »Rzeczypospolitej« wychodzącej w Warszawie,
aby stworzyć »optyczne« pozory, że
częstochowska Rada Narodowa jest
kontynuacją Delegatury warszawskiej”. Kończąc, dezawuowano znaczenie zaplecza politycznego RNP i
ostrzegano społeczeństwo, „aby nie
dało wprowadzić się w błąd patriotycznym hasłom częstochowskiej
»Rzeczypospolitej«, ponieważ są one
pospolitym bluffem, którym zresztą
ONR bardzo chętnie się posługuje”
(„Kurier Powszechny” 1944, nr 11).
O wystąpieniu zaplecza niezależnego odłamu NSZ poinformowano
także Londyn. Wskazywano na związane z powołaniem Rady zagrożenie
eskalacją, i tak ogromnej, będącej
konsekwencją powstania, anarchii.
Zarazem jednak uspokajano, podkreślając nikły rezonans akcji podjętej
przez ON. „Rada Narodowa notyfikowana w wyd[awnictwach] »Rzecz[pospo]lita Polska« oraz »Przegląd
Narodowy« nie znalazła poparcia w
żadnym ze stronnictw politycznych

i uważana jest za dywersyjny akt polityczny” – donoszono w nadanej z
początkiem października 1944 r.
depeszy z Okręgu Radomsko-Kieleckiego AK (IPMS, PRM.L.8, dok.
22). Wydaje się, że próbę przejęcia
kontroli nad reprezentacją polityczną
kraju potraktowano jako skazaną na
porażkę. Poważniejszy problem, w
ocenie pogrążonych w chaosie wojskowo-cywilnych struktur PPP, stanowiły sygnalizowane przez komórki
AK, WRN oraz ludowców przejawy
wymierzonej głównie w podziemie
komunistyczne współpracy samodzielnego odłamu NSZ z organami
niemieckimi. Wątek ten stanowi jednak oddzielne zagadnienie.

Fiasko koncepcji
Wobec braku jakiegokolwiek
pozytywnego odzewu, przy licznych
niepozostawiających złudzeń co do
oceny przedsięwzięcia głosach krytycznych, organizatorzy RNP stopniowo wycofywali się z podjętej akcji.
W listopadzie, w odpowiedzi na atak
organu krakowskiej AK – ten, piętnując działalność ONR i powołanie
RNP, podał też fałszywą informację,
jakoby członkowie niepodporządkowanego AK odłamu NSZ wyłamali się
z frontu walczącej Warszawy („Małopolska Agencja Prasowa” 1944, nr
38) – kierownictwo ON oświadczało:
„Rada Narodowa Polski miała za zadanie wypełnić lukę, jakiej należało się
spodziewać w wyniku powstania i wytworzonej sytuacji politycznej. Przed
ukonstytuowaniem się Rady Narodowej Polski zostali powiadomieni o tej
inicjatywie Delegaci Okręgowi Rządu, względnie ich zastępcy. Charakter zastępczy Rady Narodowej Polski
był zawsze we wszystkich jej oświadczeniach podkreślany”. Odżegnywali
się przy tym od inicjatorskiej roli w
rzeczonej akcji, sugerując, że ON był
tylko jednym z podmiotów w nią zaangażowanych („Przegląd Narodowy”
1944, nr 11).
Mimo że Rada nie zyskała poważniejszego znaczenia, także po upadku
powstania i wyjściu ze zniszczonej
stolicy struktur Delegatury Rządu
oraz RJN twórcy inicjatywy nie zdecydowali się na jej definitywne zamknięcie. W kolejnych tygodniach stopniowo dogorywała, coraz wyraźniej
schodząc na dalszy plan (Muszyński
2011, s. 337). Zasadniczym problemem środowiska stawała się rywalizacja z SN o kontrolę nad strukturami
NSZ. Narastający konflikt, którego
szczególnie głośnym epizodem było
dokonane jeszcze w czerwcu porwa-

nie oficera mającego koordynować
włączanie NSZ do AK i zmuszenie
go – pod groźbą wykonania „orzeczonej” przez oenerowski Sąd Wojenny
przy Dowództwie NSZ kary śmierci
– do rezygnacji, jesienią miał nabrać
jeszcze ostrzejszego wymiaru. Wewnętrzne rozrachunki w łonie ruchu
narodowego przypłacić życiem miało
kilku spośród niedawnych towarzyszy oenerowców w dziele budowy
formacji konkurencyjnej wobec AK,
a nawet sam pełniący obowiązki komendanta głównego NSZ. Co charakterystyczne, po zabiciu zwierzchnika własnych oddziałów na pierwszej
stronie organu prasowego grupy ukazał się nekrolog bolejący nad śmiercią
„dobrego patrioty, wybitnego wojskowego, najlepszego zwierzchnika i
kolegi” [sic!]. Odpowiedzialnością za
„bratobójczy mord” obciążał niesprecyzowane „środowisko sług Stalina”
(„Szaniec” 1944, nr 52).

* * *
Choć utworzenie RNP, abstrahując od efektów podjętej akcji, stanowiło swego rodzaju apogeum działalności politycznej oenerowskiego
odłamu podziemia, częstochowski
epizod rzadko uwzględniany jest w
rozważaniach o roli NSZ i ich zaplecza. Niekiedy, zgodnie z tłumaczeniami samych liderów ON czynionymi po
fiasku akcji bagatelizowany, bywał też
interpretowany jako próba wytworzenia rządu alternatywnego wobec legalnych władz. Jednoznaczna odpowiedź
na pytanie, jaką rolę miała odegrać
enigmatyczna Rada w założeniach jej
inicjatorów, chyba nie jest możliwa.
Wiele mówią jednak wcześniejsze
zapowiedzi stojącego za nią ośrodka,
wśród nich przytoczony wyżej artykuł
O polską myśl polityczną czy publikowany w centralnych tytułach Grupy
„Szańca” kilka miesięcy wcześniej,
jeszcze przed eskalacją sporu, tekst
zatytułowany Zmory. Kierownictwo
Polskiego Państwa Podziemnego nazywano tam „mikrobami tkwiącymi w
opętańczym tańcu”, „zmorami” pozbawionymi jasnej idei i dla korzyści
materialnych zwodzącymi społeczeństwo, po czym dodawano: „W końcu
uderzymy pięścią w tę narośl, która
sama niezdolna do prowadzenia Narodu, chce ideę zastąpić… filmem o
mikrobach. Mamy już dosyć. Mamy
już dosyć opowiadania o jakimś legalizmie, o jakichś prawach tych czy
innych grup, zasłużonych panów do
władzy, mamy dość partyjnych targów
i darć i krzyków i oszustw. Ogłupiający nas film o mikrobach politycznych
zniszczymy, zedrzemy maskę z oszustów, zamkniemy obłąkańców tam,
gdzie ich należyte miejsce. Żądamy
nowego kierownictwa. Narodu. Kierownictwa, które wie, do czego dąży,
które rzuca nam ideę czynu, jasny i
wyraźny obraz przyszłej Polski i nas,
Polaków, w niej rolę. […] W Narodzie
naszym tworzy się Ruch. Ruch Narodowy, który przybierze charakter żywiołu, który na czele swym poniesie
tych, którzy żyją jutrem, a nie zatęchłą
atmosferą wczoraj” („Załoga” 1943,
nr 15).
Bartek Wójcik
Korekta językowa: Beata Bińko

Tekst pierwotnie ukazał się na
ohistorie.eu
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Podaj rękę Maćkowi
Miesiąc temu wstając rano z łóżka, Maciek nie wiedział, że dzisiaj po raz ostatni nacisnął klamkę dłonią. Nie wiedział, że po raz ostatni
samodzielnie wycisnął pastę na szczoteczkę i umył zęby. Nie wiedział, że ostatni raz przybił koledze piątkę i głaskał po głowie bliską
mu osobę. Nie wiedział, że dzisiaj po raz ostatni miał swoje ręce.
Wyobraź sobie jeden dzień wolny
ze swojego życia. Co wtedy zazwyczaj robisz? Budzisz się rano, stajesz
na własnych nogach, przeciągasz się
i podchodzisz do drzwi. Naciskasz
klamkę dłonią, a potem idziesz do
kuchni. Otwierasz lodówkę i wyciągasz swoje ulubione rzeczy, których
użyjesz do zrobienia śniadania. Kroisz chleb, smarujesz go masłem, rozbijasz jajka na patelni. Potem przygotowujesz stół, bierzesz widelec w rękę
i zaczynasz jeść.
Jest sobota, za oknem świeci słońce. Nie ma sensu siedzieć w domu.
Łapiesz za telefon i umawiasz się z
przyjaciółmi na rower. Szkoda nie
wykorzystać takiej pogody. Zanim
wyjdziesz musisz się jednak umyć.
Idziesz więc do łazienki, odkręcasz
kurki, wyciskasz mydło na gąbkę i
myjesz całe ciało. Szybki prysznic i
jesteś gotowy do wyjścia. Ze znajomymi jedziecie do pobliskiego parku, gdzie opalacie się, gracie w piłkę
i cieszycie się wspólnie spędzonym
czasem. Wszyscy się śmieją i łapią oddech przed poniedziałkową pracą. Po
paru długich godzinach przydałoby
się znowu coś zjeść, bo żołądek daje o
sobie znać… Wsiadacie, więc ze znajomymi ponowie na rowery i wszyscy
jedziecie do ulubionej restauracji. Na
miejscu poznajesz jednego z kelnerów, dlatego machasz do niego przyjaźnie ręką na przywitanie. Zamawiacie jedzenie. Wszystko smakuje tak,
jak zwykle.
Zbliża się wieczór. Wracasz do
domu. Czujesz się zmęczony po całym dniu siedzenia na słońcu, więc
siadasz na kanapie i znudzony przełączasz pilotem kanały. Jak zwykle
nie ma nic ciekawego w tej głupiej
telewizji… Może odpalisz Xboxa?
Nie… już Ci się znudził. Ciągle grasz
w to samo… To może jakaś książka?
Pomyślisz o tym jutro, bo Twoje powieki stają się senne, więc chcesz
się położyć. Znowu bierzesz szybki
prysznic, idziesz do łóżka, a potem
zamykasz oczy i nie wiesz, że dzisiaj
był ostatni raz, gdy nacisnąłeś klamkę dłonią. Nie wiesz, że dzisiaj po
raz ostatni samodzielnie wycisnąłeś
pastę na szczoteczkę i umyłeś zęby.
Nie wiesz, że dzisiaj po razu ostatni
przybiłeś koledze piątkę i głaskałeś po głowie bliską Ci osobę. Nie
wiesz, że dzisiaj po raz ostatni miałeś
swoje ręce.

Maciek to mój bliski znajomy, który miesiąc temu wstając rano nie wiedział, że po raz ostatni robi wszystkie
te rzeczy, które nam wydają się zwyczajne. Rzeczy, których już nie zauważamy i nie doceniamy, bo bierzemy je
za pewnik… Pokrojenie chleba, zamknięcie drzwi kluczami, rozczesanie
włosów grzebieniem czy wyciśnięcie
tej głupiej pasty do zębów - te wszystkie rzeczy wydają się być tak oczywiste, a jednak pewnego dnia możemy
nie być w stanie ich więcej zrobić.
Gdybym mogła opisać Maćka tylko jednym słowem? Miłość. Miłość
do życia, do przyjaciół, do rodziny, do
pasji, do ludzi. Maciek to jedna z tych
osób, która zawsze pamięta o Two-

ich urodzinach i która dba byś dobrze się czuł w nowym towarzystwie.
Jest jedną z tych osób, którą od razu
zauważasz i zapamiętujesz, bo jego
poczucie humoru rozwala na łopatki
największego sztywniaka. To osoba,
od której zawsze bije ciepło i marzy
mi się, żeby już zawsze tak zostało…
Jego najbliżsi nie tracą sił do walki i
wszyscy starają się, żeby jemu też ich
nie zabrakło.
Jednak mimo sił, potrzebne są
niestety pieniądze… Tylko bardzo
duża kwota jest w stanie pomóc mu
wrócić do nas - przyjaciół i rodziny.
Sami nie uzbieramy tych pieniędzy,
nawet jeśli każdy z nas wpłacił już
wszystkie oszczędności, które miał.

Jakiś czas temu na stronie, na której odbywa się zbiórka na protezy dla
Maćka, zobaczyłam przelew, do którego ktoś dopisał dwa, dla mnie piękne, słowa - Chociaż złotówka. No właśnie… Do pełnej kwoty brakuje nam
jeszcze 203 732 „chociaż złotówek”.
Jak pomóc? Możesz przelać dowolną kwotę na rachunek Fundacji
Moc Pomocy:16 1020 5226 0000
6602 0635 0765, z dopiskiem Maciek Kuliński lub wpłacić pieniądze
na naszą zbiórkę za pomocą strony
www.siepomaga.pl.
Dodatkowo w najbliższym czasie organizowane są specjalne wydarzenia, podczas których również
będzie można wesprzeć finansowo

rehabilitację Maćka. Już 5 września zapraszamy na piłkarski turniej
charytatywny, który odbędzie się na
ul. Rudzkiej 6. Dla najmłodszych
przygotowane są specjalne atrakcje. Startujemy o godzinie 9:00.
Zaraz potem, czyli 6 września Tomek Kołecki poprowadzi StandUp
w Plażówce na ul. Dzieci Warszawy
24. Natomiast w sobotę 12 września będziesz mógł pobawić się przy
dobrej muzyce podczas koncertu
charytatywnego w klubie remont.
Wszystkie te wydarzenia mają jeden
wspólny cel - pomóc Maćkowi wrócić do zdrowia.
To jak, podasz rękę Maćkowi?
Martyna Pacholak
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Bezpieczne podróże jesienią
Początek roku szkolnego,
powrót do miasta, wzmożony
ruch na drogach i więcej pasażerów – tak wygląda każdy wrzesień. Musimy jednak pamiętać,
że z powodu trwającej cały czas
epidemii koronawirusa COVID-19, nadchodząca jesień
wymaga od nas wiele uważności!
Koniec wakacji to dobry moment na przypomnienie podróżnym zasad, które od kilku miesięcy obowiązują w pociągach
Szybkiej Kolei Miejskiej.
Zasłaniaj nos i usta
W pojazdach transportu publicznego pasażerowie zobowiąza-

Tylko połowa miejsc
Zgodnie z obowiązującymi
przepisami, od 1 czerwca 2020
roku w pojazdach Warszawskiego Transportu Publicznego na
pokład może wejść nie więcej
pasażerów, niż równowartość
50% liczby wszystkich miejsc
siedzących i stojących w danym
pojeździe.
Strefa wydzielona i drzwi
automatyczne

Personel SKM
w maseczkach,
fot. SKM

Na początku i na końcu
każdego pociągu SKM nadal
znajdują się strefy wydzielone,
dostępne wyłącznie dla pracowników obsługujących dany kurs.

miejsc, z którymi pasażerowie mają najczęstszy kontakt.
Ponadto, co kilka dni każdy
z pociągów SKM przechodzi
również kompleksową dezynfekcję. Oczywiście, Szybka
Kolej Miejska cały czas dba o
to, żeby pracownicy przewoźnika mieli odpowiednie środki
ochrony osobistej, pozwalające na zminimalizowane ryzyka
zakażenia. W pociągach działa

Strefa

wydzielona,
fot. SKM

także klimatyzacja, której zadaniem jest utrzymanie optymalnej temperatury na pokładzie
danego pociągu i jednocześnie
filtrowanie powietrza.
Respektujemy obowiązujące ograniczenia i zalecenia!
Dzięki temu, korzystając z
transportu publicznego wszyscy będziemy mogli czuć się
bezpiecznie.

27we dublet,
fot. SKM

ni są zakrywać zarówno usta, jak i
nos. Ważne, by nie traktować tego
zalecenia połowicznie. W tym
celu możemy skorzystać z fragmentu odzieży, maski, maseczki,
przyłbicy lub kasku ochronnego.
Z tego obowiązku zwolnione są
wyłącznie dzieci, które nie ukończyły 4. roku życia oraz osoby,
które nie mogą zakrywać ust lub
nosa z powodu zaburzeń rozwoju,
zaburzeń psychicznych lub niepełnosprawności intelektualnej.
W praktyce oznacza to, że prawie
każdy pasażer powinien mieć zakryte usta i nos podczas przejazdu
pociągami SKM.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo zarówno swoje, jak i
personelu SKM, nie należy przekraczać odgrodzonych taśmą
stref. Po zatrzymaniu pociągu na
danej stacji czy przystanku drzwi
w dalszym ciągu otwierane są automatycznie przez maszynistów.
Pasażerowie nie muszą korzystać
z przycisków znajdujących się na
drzwiach. Wyjątek stanowi chęć
ponownego otwarcia drzwi.
Czystość na pierwszym miejscu
Na stacjach zwrotnych w
ciągu dnia wykonywana jest
dezynfekcja poręczy i innych
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POWSTANIE PARLAMENTARNEGO
ZESPOŁU DS. M.ST. WARSZAWY
Szanowni Państwo,
Miło mi poinformować, że 6
sierpnia został powołany i ukonstytuowany Parlamentarny Zespół
ds. m.st. Warszawy, którego podstawowym celem będzie działanie
na rzecz rozwoju stolicy.
Po wielu latach pracy i zdobywania doświadczenia w Radzie
m.st. Warszawy, przyszedł czas
na podjęcie działań na szczeblu
krajowym. Stołecznym wyborczyniom i wyborcom, którzy obdarzyli mnie zaufaniem, przekazując mandat poselski, złożyłam
obietnicę, że nie zapomnę o Warszawie! Dlatego też wystąpiłam z
inicjatywą założenia tego zespołu,
aby zadbać o rozwój naszego miasta, z poziomu krajowego.
Niezwykle cieszy, że w Parlamentarnym Zespole ds. m.st.
Warszawy znalazły się przedstawicielki i przedstawiciele prawie
wszystkich klubów - Koalicji
Obywatelskiej, Lewicy, Prawa i
Sprawiedliwości oraz Polskiego
Stronnictwa Ludowego. Pomimo
różnicy partyjnych przekonań będziemy razem pracować dla dobra
stolicy. Zabrakło jedynie przedstawicieli koła poselskiego Konfederacja.
Podczas pierwszego posiedzenia zespołu jednogłośnie wybraliśmy jego prezydium. Dzięki
poparciu koleżanek i kolegów,
zostałam wybrana na przewodniczącą zespołu. Wiceprzewodniczącymi zostali: Anna-Maria
Żukowska z Lewicy, Jarosław Krajewski z Prawa i Sprawiedliwości i
Władysław Teofil Bartoszewski z
Polskiego Stronnictwa Ludowego, zaś sekretarzynią Urszula Zielińska reprezentująca KO.
Do końca sierpnia br. określimy szczegółowy plan pracy naszego nowego zespołu. Jednym z
głównych założeń jest współpraca ze stroną miejską i rządową, a
także ekspertami z różnych dziedzin w ramach lobbingu na rzecz
realizacji ważnych warszawskich
projektów.

Zadania które będziemy chcieli wprowadzić do prac zespołu to
m.in.:
•Monitorowanie stanu prawnego, politycznego, gospodarczego, społecznego, kulturalnego,
przyrodniczego i klimatycznego
m.st. Warszawy oraz inicjowanie
i wspieranie działań zgodnych z
celem powołania Zespołu,

•Wypracowanie i przedstawienie organom Sejmu i Senatu,
rządowi oraz instytucjom europejskim rozwiązań dotyczących m.st.
Warszawy.
•Analizowanie planów, strategii i działań władz oraz organizacji
państwowych i ponadpaństwowych
pod kątem ich znaczenia dla m.st.
Warszawy.

•Działanie na rzecz koordynacji działań szczebla lokalnego,
regionalnego, państwowego i
międzynarodowego w zgodzie z
celem powołania Zespołu
•Współpraca z samorządami,
organizacjami pozarządowymi,
przedsiębiorcami i innymi podmiotami z terenu województwa
mazowieckiego.

•Wsparcie projektów infrastrukturalnych realizowanych na
terenie m.st. Warszawy.
Pełna lista członkiń i członków Parlamentarnego Zespołu ds.
m.st. Warszawy znajduje się na
stronie Internetowej Sejmu RP.
Z wyrazami szacunku,
Aleksandra Gajewska
Posłanka na Sejm RP
Przewodnicząca Parlamentarnego
Zespołu ds. m.st Warszawy

