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Żoliborz jest skończony?

Wilsoniak właśnie kończy cztery
lata, a my redaktorzy wciąż nie możemy się nadziwić jak wiele ludzkich
spraw przecina się w tym jednym wyjątkowym miejscu. Żoliborz może inspirować bez końca. Fascynował już w
okresie międzywojnia o czym świadczą nietuzinkowe cytaty, zawarte w
starych, zakurzonych numerach jednej z pierwszych żoliborskich gazet.
„Żoliborz! Jakże bardzo przyjęła się i utarła ta nazwa dziwaczna. Ba!
Więcej nawet. Przetrwała w pamięci
ludu warszawskiego i przeżyła upadek dawnego Żoliborza, uroczego
Joli-bord, osiedla podstołecznego,
co w końcu najromantyczniejszego
stulecia rozsiadło się u stóp stolicy,
nad brzegiem szeroko rozlanej Wisły”. (Głos Żoliborz i Marymontu,
1936 r.).
„Głos Żoliborza i Marymontu”
to wyjątkowy miesięcznik wydawany
przed wojną, do którego swoją działalnością staramy się nawiązywać. Treści
tworzone przez ludzi z ubiegłego wie-

ku mają w sobie coś wyjątkowego –
brak w nich pośpiechu, poczucia ciągłej gonitwy za czymś nieosiągalnym.
Prezentowane teksty miały pobudzać
do refleksji, zachęcać do aktywności
lokalnej i kształtować w czytelnikach
potrzebę współtworzenia kultury.
Dokładamy wszelkich starań, by rolę
tę pełnił obecnie Wilsoniak.

Żoliborz –100 lat temu
i dziś
Miejsce na którym obecnie leży
Żoliborz jest starsze niż historia samej dzielnicy. Jego poznanie to przygoda przez stulecia. Tu płynęły rzeki,
stały młyny, bawili królowie. Na tej
ziemi toczono bitwy, ukrywano króla,
kształcono pijarów i ustawiono rogatki, umożliwiające wjazd do miasta. To
tu zaczynała się Warszawa.
Dziś, Żoliborz jest jedną z najmniejszych dzielnic – z ogromnym
potencjałem. 8,5 km² powierzchni

przez dekady stało się przestrzenią
niezwykle różnorodną. Bogactwo architektoniczne zachwyca turystów z
całego kraju. Skupisko domów w stylu dworkowym w obrębie Żoliborza
Oficerskiego, fortyfikacje mieszczące
się na Cytadeli, spójne osiedla WSM,
wielka płyta na Osiedlu Potok, modelowa zabudowa Sadów i dopracowane
do granic możliwości, nowoczesne
osiedla, które wypełniły lukę na Żoliborzu Południowym – to cały czas
jedna, mała dzielnica. Tak różna, jeśli
chodzi o zabudowę, tak różna jeśli
chodzi o jej mieszkańców. Miejsce
spotkań i rozstań. Tu zaczął się zryw
sierpniowy – Powstanie Warszawskie, tu miał miejsce przykry koniec
poprzedniego – Styczniowego. Żoliborz to gniazdo i ostoja niezwykłych
życiorysów. Czy jest możliwe by pisać
o nim nieprzerwanie?

Dokończenie na str. 2
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Rola intelektualisty we
współczesnym świecie
Ludzie od lat zastanawiają się, jak najlepiej
zdefiniować intelektualistę i jego rolę w społeczeństwie.
Ja chciałabym skupić się na intelektualistach moim zdaniem najbardziej pomijanych, czyli tych żyjących
teraz. Wszyscy uwielbiają dyskutować
o czasach dawnych, odległych i nieaktualnych – dużo łatwiej jest bowiem
rozmawiać o tematach utartych czy
takich, które nie są częścią otaczającej
nas rzeczywistości. Dyskusja o współczesnych intelektualistach jest moim
zdaniem dużo trudniejsza niż ta, o ich
przodkach podpisujących manifesty –
pytanie brzmi dlaczego?
Intelektualista oznacza dla mnie
osobę wykształconą, dla której bardzo
ważne jest społeczeństwo. W dużym
skrócie, powinna to być osoba, która
ma wiedzę i dzieli się nią z innymi. Czy
to jednak wystarczy by zostać intelektualistą? Niestety, po przeczytaniu
prac Kapuścińskiego, Baumana i kilku
innych dużo bardziej kompetentnych
ode mnie autorów nie pozostaje mi nic
innego jak przyznać im rację, że nie
stworzono do teraz definicji intelektualisty, która wyczerpała by to pojęcie.
Myślę, że wynika to z tego, że pod przykrywką tego słowa kryje się dużo więcej
niż tylko wyodrębnienie pewnej grupy
społecznej. Nie chodzi tutaj o zaszufladkowanie podgrupy inteligencji a o
słowo, którym można by opisać osoby, mające ogromnie ważną i zarazem
ciężką rolę społeczną. Intelektualiści
w przeszłości byli postrzegani jako katalizatory przemian. Były to postacie,
które potrafiły znajdywać i poruszać
niewygodne dla ogółu tematy, wpływać
na kulturę i zwyczaje – nie pozwalając
dzięki temu ludziom zamknąć się w
klatce utartych schematów tradycji i
obyczajów. Byli swego rodzaju „outsiderami”, którzy wychodzili nie tylko

poza swoje społeczności ale również
„poza samych siebie”. Reprezentowali
oni bowiem wartości ważne, uznawane
i szanowane przez ogół. Intelektualiści
starają się być w pewnym sensie poza
ogółem by widząc całokształt, znajdować te małe fragmenty pozwalające na
podniesienie dyskusji o ważnej kwestii, czy też te prowadzące do ważnej
społecznej zmiany. Nie są to jednak
istoty magiczne i wszechwiedzące – ich
rola kończy się na słowach i dostrzeganiu właśnie tych ważnych kwestii. Nie
są oni zobowiązani do podawania nam
gotowych rozwiązań. Czy jednak nie
tego od nich teraz oczekujemy?
Świat przez ostatnie kilkaset lat
bardzo się zmienił. Ludzie przez globalizację i rozwój technologii funkcjonują w sposób tak inny, że jest on wręcz
nieporównywalny do jakiegokolwiek
momentu z przeszłości. Natężenie informacji i prędkość oraz dostępność
z jaką możemy do nich dotrzeć jest
wręcz przytłaczająca. Uważam to, za jeden z powodów coraz mniejszej obecności intelektualistów w przestrzeni
publicznej. Jest to spowodowane tym,
że teraz intelektualista musi nie tylko
mieć pomysł na to co chce przekazać
ale musi również wiedzieć jak go odpowiednio „sprzedać”. Jest to związane z
tym, że kluczem do władzy i wywierania wpływu są obecnie masowe środki

przekazu, kryją się za nimi setki tysięcy
osób i ogromne pieniądze. Chcąc się
w nich pojawić bez przymusu zaciągnięcia pożyczki na całe życie, musimy
przekonać osoby z tej branży, że to co
mamy do powiedzenia zainteresuje widzów i przyniesie oglądalność i zyski.
Niestety, to co jest ważne dla intelektualisty nie musi okazać się interesujące
dla zmęczonego po pracy społeczeństwa. Przez natłok informacji (bardzo
często negatywnych) nie szukamy i nie
mamy ochoty na kolejne osoby, które
rzucą nam ważny temat czy problem i
zostawią bez odpowiedzi. Społeczeństwo XXI wieku oczekuje rozwiązań
i odpowiedzi, świat zmienia się zbyt
szybko i jest zbyt nieprzewidywalny, by
mogli sobie pozwolić na powolne dochodzenie do rozwiązań problemów jakie podsunął im ich ulubiony pisarz czy
wykładowca. Wykształciła się bowiem
nowa forma pracy i życia – rozwiązuj.
Już od wczesnych lat spędzonych w
szkole wpaja się nam sposoby na rozwiązywanie problemów a nie szukanie
kolejnych. Mamy wiedzieć jak rozwiązywać a nie jak i gdzie szukać – w
końcu, kto chciałby zarządzać takim
społeczeństwem intelektualistów?
Może skoro świat się zmienił,
intelektualiści wcale nie są nam potrzebni? Jeśli ktoś dochodzi do takich
wniosków, od razu odpowiadam – nie

ma racji. Intelektualiści teraz działają po prostu inaczej i nadal są bardzo
potrzebną częścią społeczeństwa. Nastąpił jednak bardzo ciekawy i moim
zdaniem potrzebny proces specjalizacji. Przez ilość informacji, problemów i
pojawiających się pytań, ciężko byłoby
być tak wszechstronnie wykształconym
i doświadczonym, żeby swoją wiedzą
obejmować wszystkie dziedziny nauki i życia. Każda dziedzina ma z tego
powodu swoich własnych intelektualistów-ekspertów. W niektórych pracach proces ten jest oceniany negatywnie – z czym się nie zgadzam.
Naturalne jest to, że jako ludzie
musimy przystosować się do nowych
warunków. Kiedyś w plemieniu osobą
wystarczającą do opieki i nauk medycznych był szaman. Przykładem są właśnie lekarze, którzy teraz specjalizują
się a nie studiują wszyscy jednocześnie
całą możliwą medycynę – byłoby to
zwyczajnie nierealne i nieopłacalne.
To samo musiało stać się z intelektualistami, żeby nadal być efektywnymi,
musieli się wyspecjalizować. Starajmy
się dostrzegać tych intelektualistów-ekspertów w naszych środowiskach i
wsłuchujmy się w to co mają do powiedzenia. Ich głos, może być początkiem
dużych i ważnych zmian.
Tekst Karolina Molska
Ilustracja Marysia Lisicka

Żoliborz jest skończony?
My, Ludzie
Podczas tych czterech lat funkcjonowania gazety spotkaliśmy wielu z
Was. Mieliśmy przyjemność rozmowy
zarówno z osobami bezdomnymi, jak i
z elitą kulturalną Rzeczpospolitej. Nie
ma złudzeń, każda napotkana osoba
to rzeka wspomnień, tysiące myśli i
doświadczeń. Nie ma Żoliborza bez
kwiaciarek z Placu Wilsona, kucharek

z baru Sady i domów w których zapadają decyzje zmieniające losy państwa.
Tu każdy ma ważną rolę do odegrania
i od postaw każdego z nas leży przyszłość całości. Dlatego po kilkudziesięciu miesiącach opisu Żoliborza nie
możemy doczekać się kolejnych dających nam możliwość choćby częściowej prezentacji jego spraw.
Naszym ogromnym przywilejem i zarazem obowiązkiem jest

nie tylko obserwacja, ale przede
wszystkim aktywne uczestnictwo
w kształtowaniu lokalnej społeczności i kreowaniu jej kierunku rozwoju. Dla nas Żoliborz jest i będzie
nieskończony.
Monika Miłosz
Sonia Matlak
Wiktor Jasionowski
Ilustracja Marysia Lisicka
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Pocztówka z końca świata

Do Morskiego Oka idę pieszo, bez pośpiechu. Patrzę i
słucham. Obok rozgrywa się
codzienne parkowe życie: spacerowicze, rodzice z dziećmi, psy
i ich właściciele depczą alejki i
wydłużające się cienie. Jeszcze
raz zerkam na zdjęcie na wyświetlaczu, przystaję, rozglądam się,
szukam. Szukam miejsca, w którym w 1956 roku na moment
zatrzymał się również Zbyszko
Siemaszko z aparatem.
Może to magia unikalnego spojrzenia i intuicji Siemaszki, a może
samej fotografii, medium konserwującego czas, sprawia, że ten kadr
pasuje do Dzisiaj, tak jakby ledwie
przed momentem, nie sześćdziesiąt
lat temu, autor nacisnął spust migawki. Wyłączywszy datę roczną,
zdjęcia nie opatrzono opisem; a
jednak coś przekonuje mnie, że to
musiał być wrzesień, koniec lata,
pora przejścia. Jak teraz.
Dwóch chłopców z fotografii wygląda jakby przed chwilą
wyszli z rozpoczęcia roku szkolnego (spotkania rodzinnego?
kościoła?) – w kancik wyprasowane krótkie spodenki i koszule
z kołnierzykiem, żadnych dziur,
plam, łat, obtartych kolan, tylko
błoto na podeszwach tenisówek i
włosy, wcześniej przygładzone, a
teraz targane przez wiatr. Gdzieś
po drodze zdobyli wędkę, a raczej

gałąź dostatecznie długą i prostą,
by po odpowiedniej obróbce z
sukcesem ów przyrząd zastąpiła.
Przystanęli nad wodą, czekając w
skupieniu. Odwróceni plecami,
nierozpoznawalni, przypominają
mi trochę postaci wyjęte z awanturniczych powieści. Scenkę, która wydarzyła się przecież naprawdę – Zbyszko Siemaszko wszak
naocznym świadkiem! – przepaja
mieszanka Twainowskiego ducha
i archetypicznych opowieści o
dzieciństwie moich dziadków.
Gdyby poprzestać na spojrzeniu na dwójkę bohaterów, sens
naszej fotografii można by zamknąć w jednym słowie: sielanka.
Im bardziej jednak przyglądam się
tłu. Szarej tafli stawu błyszczącej
jak świeżo wylany asfalt. Ciężkim
chmurom wiszącym na mokotowskim niebie. Bezdrzewnym i pustym brzegom. Tym wyraźniej coś
zgrzyta, mechanizm zawodzi. W
fotografii pojawia się rysa, pęknięcie; pod nią prześwituje kolejne
dno, kolejne znaczenie. Pochylam
się niżej.
Widzę teraz jasno, że wędkarze tutaj nie pasują. Spokój, odpoczynek, kontakt z naturą? Nic
z tego. Zamiast nich – martwa pustynia i napięcie, jakby coś miało
się za chwilę wydarzyć lub jakby
właśnie się wydarzyło. Co tutaj
robią? Dwójka dzieciaków wtło-

czona w kadr katastroficznego
hollywoodzkiego blockbustera.
Pocztówka z końca świata.
Powyższa metafora jest pewnie
skrojona na wyrost, niemniej gdy
czytam o losach parku Morskie
Oko, apokaliptyczne skojarzenia
nasuwają się same. Założenie sięgające początkami XVIII wieku,
w ciągu kolejnych dwustu pięćdziesięciu lat przechodziło przez
okresy świetności (jako park pałacowy, letnisko czy park rozrywki)

i upadku. Podczas II wojny światowej w wyniku bombardowań
zniszczeniu uległa część zabytkowych zabudowań (inne rozebrano
w latach 50.). To wtedy również
na opał wycięto większość drzewostanu. Projekt odnowy parku,
powstający od 1958 roku, zakładał zasadzenie nowych drzew,
których wzrost możemy obserwować na archiwalnych fotografiach
począwszy od lat 60. W 1956
roku, gdy Siemaszko natknął się

i sfotografował dwóch młodych
wędkarzy, brzegi Morskiego Oka
wciąż straszyły pustką.
Staję nad stawem, ale bujna
zieleń zasłania widok, nie pozwala
zorientować się w przestrzeni. Za
mną na ławce ktoś czyta książkę,
kilka kroków dalej dwóch wyrostków ćwiczy triki na deskorolkach.
Czasem bywa tak, że koniec
świata staje się nowym początkiem.
Kamila Snopek

Drodzy Czytelnicy,

czwarte urodziny Wilsoniaka świętujemy w nieco większym gronie. Z

przyjemnością informujemy, że nasza Redakcja nawiązała współpracę z Młodzieżowym Strajkiem Klimatycznym, którego nowa siedziba – „Prochownia
Sprzężenie” – mieści się w Parku Żeromskiego. Każdego miesiąca przedstawiciele ruchu, na łamach naszego pisma, będą informować o bieżących
działaniach MSK. Zachęcamy do śledzenia cyklu i aktywnego zaangażowania w proekologiczne inicjatywy.
W imieniu całej, siedemnastoosobowej
Redakcji, bardzo serdecznie dziękuję za te
cztery lata. Jesteśmy dla Państwa, bo wierzymy, że społeczne zaangażowanie ma głęboki
sens i przynosi wiele korzyści mieszkańcom
Żoliborza.
To dla Państwa rozpoczynamy piąty rok
działalności – „z miłości do lokalności”!

Redaktor naczelna
Monika Miłosz
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Czy dzielnica jest
gotowa na remonty?
Remont ulicy Rydygiera. Temat ten już od paru lat elektryzuje mieszkańców nowej części
dzielnicy. Najpierw były projekty i ich oprotestowywanie,
potem zmiany, konsultacje,
walka o drzewa, a w końcu realizacja remontu.

I ta realizacja emocjonuje równie mocno,
jak sama walka o remont. Wygląda na to, że
dzielnica niezbyt sobie radzi, z tą największą realizacją drogową od lat.
Okazało się, że sam projekt jest dyskusyjny.
To „dziecko” poprzedniego Zarządu Dzielnicy,
jednak obecny – zrobił niewiele więcej by naprawić błędy projektowe. Do tego doszła koszmarna realizacja, która była szeroko opisywana
w mediach społecznościowych. Mieszkańcy, lokalni działacze i część radnych wytykała poważne błędy wykonania. Skala niedoróbek i mankamentów, które opisywano, była naprawdę duża.
Momentami, patrząc na postęp prac, miało
się wrażenie że nikt nad tym wszystkim nie panuje, że brak tu nadzoru inwestorskiego.
Ulica właściwie w dalszym ciągu jest niedokończona. Mamy rozgrzebany fragment chodnika i ścieżki rowerowej, bo nikt nie dopilnował,
aby realizacja przez dewelopera tego fragmentu
zbiegła się w czasie z oddaniem prac przez dzielnicę. Mamy, a raczej nie mamy, autobus który
nie może wrócić na swoją stałą trasę. Okazało
się, że część drzew, który mogły zostać ocalone
przy tym remoncie, trzeba wyciąć, gdyż podczas
prac zostały uszkodzone.
Patrząc na całość inwestycji i obecny stan
nie wygląda to najlepiej.
Do tego dochodzi skrzyżowanie z, będącą w
fatalnym stanie, ulicą Przasnyską, które nie wiadomo kiedy będzie wyremontowane.
Żeby jeszcze dorzucić kamyczek do możliwości realizacyjnych naszego Urzędu Dzielnicy,

to fragment nowo wybudowanej ulicy Rydygiera, daleki jest od ideału. Co prawda, fragment
ten był wybudowany przez dewelopera przy
nowym osiedlu między Przasnyską a Powązkowską, ale ktoś w końcu ten projekt zatwierdzał.
A co dostaliśmy? Szeroką ulicę zachęcającą
do szybkiej jazdy, ścieżkę rowerową usytuowaną po złej stronie ulicy, wątpliwej jakości zieleń.
Do tego układ przejść i chodników przy skrzyżowaniach z Powązkowską i Przasnyską, woła o
pomstę do nieba. Naprawdę, trzeba było dużo

złej woli, żeby zrobić tyle błędów na tak krótkim
odcinku. Pewnie znów, projekt był dzieckiem
poprzedniego zarządu, ale obecny hucznie
otwierał tego drogowego potworka.
I teraz dochodzimy do meritum. Mieszkańcy
dzielnicy czekają na parę innych, dzielnicowych
remontów dróg. Czeka od lat Śmiała, i pewnie
szybko się prace nie rozpoczną. Czeka Kaniowska. Czeka parę innych ulicy.
Pytanie tylko, czy patrząc na to jak radzi
sobie dzielnica z takimi inwestycjami, możemy

być optymistami, myśląc o kolejnych remontach
drogowych.
Oby ktoś w Urzędzie Dzielnicy wyciągnął
wnioski z tego co się dzieje na Rydygiera. Ulica
Jędrusik cały czas jest poprawiana, bo tu też ktoś
zaaprobował nieudany projekt. Czy jednak potrzeba działań mieszkańców, Budżetu Obywatelskiego i petycji, by wykonać dobrze budowę
czy remont ulicy?
Bartłomiej Michalski
Ilustracja Marysia Lisicka
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Polska dla Sprawiedliwości
Klimatycznej
25 września Młodzieżowy Strajk Klimatyczny Polska ponownie dołączy do światowej mobilizacji. Sprawiedliwość klimatyczna – oto temat przewodni protestu w tym miesiącu.

Aktywiści i aktywistki MSK po raz
kolejny wychodzą na ulice, by zwrócić
uwagę społeczeństwa na to, że kryzys
klimatyczny powinien być traktowany
priorytetowo. Właśnie teraz przypominają o wynikającej z niego niesprawiedliwości społecznej. Protestujące
i protestujący mówią, że to osoby
żyjące poniżej progu odpowiedniego
zabezpieczenia finansowego (zwłaszcza kobiety, dzieci i osoby starsze),
nieuprzywilejowane, należące do
rdzennych społeczności; padają ofiarami skutków zmiany klimatu w największym stopniu. Przeświadczenie, jakoby
wszystkich nas dotykały one tak samo,
jest absurdalne – nie odzwierciedla realiów kryzysu. Walka o sprawiedliwość
klimatyczną, składową sprawiedliwości
społecznej, musi być inkluzywna, skutkować równouprawnieniem, pokojem i
empatią do drugiej osoby.
Mieszkańcy oraz mieszkanki
Europy Środkowej znajdują się na
uprzywilejowanej pozycji i należy to
podkreślać. Nie każda i nie każdy z
nas ma takie same zasoby do walki
z kryzysem klimatycznym, Musimy
więc stanąć w obronie osób najbardziej pokrzywdzonych. Musimy wziąć
na siebie brzemię społecznego aspektu kryzysu klimatycznego.

Młode osoby działające w MSK,
czują, że ich głos jest pomijany i
bagatelizowany w debacie publicznej. Argumentują – to przyszłość
najmłodszych i przyszłych pokoleń
jest zagrożona, z powodu bierności
rządzących. Traktowane i traktowani
są jak dzieci, mimo że dojrzałością
często przewyższają osoby uważane
za dojrzałe. Skutkuje to traktowaniem
sprawiedliwej transformacji i kryzysu
klimatycznego jako sprawę błahą. Budzi wręcz awersję przy podejmowaniu
odpowiednich działań.
We wrześniu 30 polskich miast
będzie częścią ogólnoświatowego
zrywu ruchów klimatycznych, w nie-

których miejscowościach część wydarzeń przyjmie formę internetową.
Mimo przeszkód cel pozostaje ten
sam – rozpoczęcie debaty o najbardziej ludzkiej stronie kryzysu klimatycznego – stronie sprawiedliwości
klimatycznej.
W Warszawie protest rozpocznie
się o 11.00 na Placu na Rozdrożu.
Uczestniczki i uczestnicy miną Sejm
RP, następnie przejdą Alejami Ujazdowskimi, Alejami Jerozolimskimi
i ulicą Marszałkowską, by zakończyć na Placu Defilad. Emocjonalne
przemówienia, skandowanie haseł
i wystąpienia w mediach zapewnią
warszawiankom i warszawiakom daw-

kę aktywistycznej energii. Skutków
kryzysu klimatycznego, które dają
się we znaki już teraz, nie da się przeoczyć – w kwietniu spłonął ogromny
obszar Biebrzańskiego Parku Narodowego, latem nawiedziła nas susza.
Wszystkich tych, którzy zaabsorbowani tematem pandemii wydarzeniami politycznymi, nie traktowały i nie
traktowali problemu zmiany klimatu
jako istotnej części ich życia, MSK zapewnia, że kwestia klimatu nieprędko
zniknie z mediów i debaty publicznej.
Nadzieja na lepsze jutro, jaką zawsze dają strajki klimatyczne, już teraz może przerodzić się w działanie.
MSK zaprasza na koncert Atmosfera,

który odbędzie się 25 września, po
strajku, o godzinie 18:00 w Forcie
Sokolnickiego, Park Żeromskiego.
Na scenie zobaczymy zespoły Bisz
Radex, 3/6 oraz Jazzgot. W trakcie wydarzenia aktywistki i aktywiści
przybliżą pojęcie sprawiedliwości
klimatycznej oraz przedstawią obszar
swoich działań.
W Parku Żeromskiego znajduje
się również punkt aktywizmu i informacji klimatycznej – Sprzężenie. To
tam aktywiści i aktywistki MSK spotykają się, by wspólnie planować swoje
działania.W każdą sobotę odbywa się
MSKawka dyżury aktywistów oraz
aktywistek, podczas których można
porozmawiać, poznać ich osobiście,nie tylko w mediach czy na ulicy. W
Sprzężeniu przewidziany jest szereg
innych wydarzeń okołoklimatycznych.
Aby dowiedzieć się więcej, zachęcamy
do korzystania z kanałów społecznościowych warszawskiego Młodzieżowego Strajku Klimatycznego.
O proklimatycznych działaniach
na Żoliborzu będziemy informować w
kolejnych numerach Wilsoniaka, oraz
na stronie na Facebooku
Julia Keane Maria Bykowska
Młodzieżowy Strajk Klimatyczny
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Brukowani weterani

Żoliborza Oficerskiego
Lubię sobie pojeździć.
Nie, nie samochodem,
bo mam szacunek do
klimatu i pecha do egzaminów. Jeżdżę rowerem. Wszystkim na około opowiadam, że nie
ma takiego miejsca na
Żoliborzu, do którego
nie dojechałbym w ciągu
czterech minut – niektórzy wścibscy testują mnie
stoperem.

Jako prawdziwy patriota ulicy
Czarnieckiego z moim ścigaczem nie
zapuszczam się jednak w dalekie rejony stolicy – w końcu u nas i tak jest
najładniej. W moim jednoosobowym
bolidzie najbardziej lubię krążyć sobie późną nocą. Zaczynam od zjazdu
w dół ulicy Mickiewicza, wzdłuż trasy,
na której uczyłem się jeździć i staram
się ze wszystkich sił nie rozkwasić
na zakręcie przed szkołą muzyczną.
Potem pędzę Kaniowską, mierzę się
wzrokiem z niepokojącą białą rzeźą
po lewej stronie i bez trzymanki dojeżdżam z impetem do Placu Słonecznego. Tam nabieram dodatkowej
prędkości wirując wokół niedawno

powalonego drzewa, żeby wystrzelić
jak rakieta w ulicę Śmiałą. I kiedy
już nie mogę pędzić szybciej, mój
rower o oponach cienkich jak pergamin zaczyna podskakiwać i trząść
się, jakbym wypadł na górski szlak.
Wertepy wybijają mnie zupełnie z
transu. Zazwyczaj nie przejąłbym się
tym aż tak, jednak coś każe mi jechać
dalej dziurawą drogą. Postanawiam
zbadać ją metodycznie. Zaczynam
od wylotu parku Żeromskiego przy
placu zabaw, gdzie kałuże w jezdni
mogłyby bez trudu połknąć bawiących się w okolicy przedszkolaków.
Mijam ulicę Czarnieckiego, przy której mój szlak na chwilę prostuje się i
ładnieje, jednak gdy tylko jej pięknie
przystrzyżone żywopłociki chowają
się za zakrętem, szlak znów dziczeje
i eksponuje swój szorstki charakter.
Przepraszam mój płaczący rowerek
za każdy wertep, którego nie udaje
mi się ominąć, jednak jest to zadanie dosłownie i w przenośni karkołomne. Beton marszczy się i łypie w
górę mnóstwem błyszczących ślepi.
Droga składająca się wyłącznie ze
zszytych ze sobą łat szaro-czarnego betonu. Nie wydaję pochopnych
wniosków - sprawdzam stan okolicznych jezdni i stwierdzam, że poza
równie pokaleczoną ulicą Śmiałą,
wszystkie prezentują się co najmniej
przyzwoicie. Nie rozumiem, dlaczego właśnie ulica Mierosławskiego
stanowiąca trzon Żoliborza wygląda

jak dzieło doktora Frankensteina?
Sprawę należy zbadać doszczętnie,
dla dobra mojego roweru.
Nazajutrz kontaktuję się z wyższą
instancją żoliborskiego objawienia
– redakcją „Wilsoniaka”. W oczekiwaniu na odpowiedzi lub poszlaki
przeszukuję Internet. Zaczynam od
przybliżenia sobie sylwetki patrona
ulicy. Generał Mierosławski okazuje
się być zawodowym, lecz nie odnoszącym sukcesów rewolucjonistą,
emigrantem i poetą. Jego burzliwy,
ale smutny życiorys magnetyzuje
moją wyobraźnię. Został ranny, postrzelony? Tak. Ile kul, nie wiadomo.
Nic nie wskóram, chociaż przypuszczam, że dziur w jego ulicy jest więcej niż w jego mundurze. Pokrewieństwo ulicy Śmiałej staje się jednak
jakoś jaśniejsze. Tak na marginesie,
czy słyszeliście o jego karierze wynalazcy? Ma on na koncie między
innymi wynalezienie tornistra mogącego służyć w razie potrzeby jako
tarcza. Bez wątpienia śmiały woj, ale
dziur w … Z beznadziejnych poszukiwań ratuje mnie kolega, pracujący
w urzędzie dzielnicy. Odpowiada
mi bardzo rzeczowo: Istnieje lista,
według której wybiera się ulice do
remontu. W tym roku była to oczywiście ulica Rydygiera – jej kocie łby
wciąż próbuje zapomnieć mój rower.
A więc istnieje lista, ulica Śmiała na
niej była, ale zaginęła przez Coviada.
A ulicy Mierosławskiego nie było w

ogóle. Jak to! Inny, także dociekliwy redaktor wspomina, że wnioski
w podobnych sprawach wysyłane do
urzędu przez różne miejskie stowarzyszenia giną gdzieś bez znaku. A
więc ulica jest jaka jest, bo tak. Bulwersuje mnie to. Pytam kolegi, który
przy niej mieszka, czy zawsze była w
takim stanie: „no jasne stary, odkąd
pamiętam” odpowiada. Ale od kiedy
tak? Sięgam do archiwów. Na łamach
Gazety Żoliborskiej w artykule Mateusza Durlika „Ulica Śmiała. Dziurawa i niebezpieczna. 50 lat bezskutecznej walki o remont” cytowane są
zasadne, pełne zimnego zrozumienia
argumenty żoliborskich działaczy i
wykrętne odpowiedzi urzędników.
Sięgam dalej w odmęty internetowych archiwów. W artykule Jarosława Osowskiego z 2009 roku w
Gazecie Wyborczej o ulicy Śmiałej
tak wypowiada się gen. Stefan Bałuk, uczestnik Powstania Warszawskiego: „Chodniki są pełne dziur,
jezdnie pozapadane, ulica nadaje się
chyba tylko dla wozów pancernych.”
Pełna zgoda, panie generale. Wtedy sytuacja prezentowała się jednak
zgoła inaczej. Urząd zaproponował
rewitalizację Żoliborza Oficerskiego, którą to oprotestowali mieszkańcy. O ulicy Mierosławskiego
znów żadnej wzmianki. Inny artykuł
Gazety sugeruje tytułem, że próżne
są nadzieje mieszkańców, bo „prezes tam nie mieszka”. Wszędzie

powtarza się informacja o remoncie
nieprzeprowadzonym od 50 lat. A
więc w roku 1970 cud się stał i ulice
wyremontowano. Dlaczego akurat
wtedy? Jestem niedowiarkiem. Brnę
dalej w archiwa. Trafiam na stronę,
która historyczne zdjęcia żoliborskich ulic porządkuje chronologicznie. Z trwogą klikam gdzieś w lata
80-te. I jest. Dziura. Szczerzy się na
zdjęciu podpisanym „Śmiała 49” z
1981 roku. Jadę na miejsce zbrodni.
Sprawdzam. To ta sama. Czy w ciągu
11 lat mogła się tam pojawić od legendarnego remontu? Słyszałem coś
o niezwykłych zdolnościach PRL-owskich fachowców, ale zakładam,
że musi być tam dłużej. Docieram na
same dno studni. Rok 1930 – Rue
Śmiała, Żolibórz – gładka, śnieżnobiała. Do pocztówki załączone
zdjęcie uśmiechniętych, pełnych
przedwojennej elegancji robotników
pozujących przy świeżo uformowanej jezdni. Czy to możliwe? Czy ulica Mierosławskiego jaki i Śmiała tak
naprawdę nigdy jeszcze nie doczekała się pełnego remontu? Czy pod
warstwami kolorowych łat spoczywa
dzieło rąk naszych pradziadków?
Zwracam się do starszych żoliborzan
i ich pamięci. Tymczasem, jednego
przynajmniej mogę pewien – generał Mierosławski, patron nieudanych
rewolucji, problemy swojej ulicy
zrozumiałby doskonale.
Antoni Kostrzewa
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Dzień Bez Samochodu
– Kolej na Żoliborz
22. września każdego roku obchodzony jest
Światowy i Europejski Dzień Bez Samochodu.
Od wielu lat tego dnia korzystanie z komunikacji miejskiej w stolicy jest bezpłatne. Dzień Bez
Samochodu jest elementem międzynarodowej
kampanii proekologicznej i wieńczy obchodzony od 16 września Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. Czy sprawne poruszanie
się po mieście bez samochodu jest możliwe?
Czy jeden dzień bez samochodu może naprawdę
zmienić nasze nawyki podróżnicze? Szybka Kolei Miejska wierzy że tak!

Rezygnacja z samochodu ma sens

Dni Bez Samochodu są obchodzone od
prawie 20 lat, a uczestniczą w nich miasta z całego świata, jak Nowy York, Londyn, Reykjavík,
Oslo, Bogotá czy Toronto. Ekolodzy od dawna

podkreślają jak duży wpływ mamy na środowisko i zachęcają społeczeństwo do zmiany
przyzwyczajeń komunikacyjnych. Szybka Kolei
Miejska również zachęca do podjęcia wyzwania, nie tylko przez jeden dzień w roku. Dzień
bez samochodu to ogólnoświatowe wydarzenie
promujące ekologiczne metody podróżowania,
czyli sposoby poruszania się inne, niż samotna
jazda samochodem. Inicjatywa ma na celu wspomóc proekologiczne idee i zmniejszyć ilość
spalin wytwarzanych przez miliony aut poruszających się po miastach.
Samochody, ciężarówki i autobusy zasilane paliwami kopalnymi są głównymi przyczynami zanieczyszczenia powietrza. W rzeczywistości transport emituje ponad połowę
tlenków azotu do naszego powietrza i jest
jednym z głównych źródeł emisji gazów cie-

plarnianych na świecie. Eksperci powiązali
zanieczyszczenia ze spalin samochodowych
z niekorzystnym wpływem na prawie każdy
układ narządów w organizmie.
Światowy Dzień Bez Samochodu promuje inne, alternatywne środki transportu.
Bez wątpienia najzdrowszy dla naszego ciała
będzie ruch – wycieczka piesza bądź rowerowa. Kiedy odległość do pokonania jest zbyt
duża, zachęcamy do skorzystania ze środków
transportu publicznego, a w szczególności z
usług kolei. Porównanie kolei z transportem
drogowym i lotniczym wskazuje, że pociąg
jest znacznie bardziej ekologiczny, zarówno
pod względem emisji CO2, zużycia energii,
wykorzystania przestrzeni czy poziomu hałasu. Ciągłe innowacje mające na celu poprawę
efektywności energetycznej pociągów spra-

wiają, że są one rozsądną alternatywą transportową, która w możliwie największym stopniu chroni środowisko.

Kolej na Żoliborz!

W walce o ekologię przyszła kolej na Żoliborz. Jak świętować Dzień bez Samochodu?
Zrezygnuj z niego na cały dzień. Doceń inne
środki transportu. Wybierz spacer, rower lub
skorzystaj z transportu publicznego. Rozpowszechniaj informacje na temat tego wydarzenia
w Internecie. Wybierz się do szkoły, pracy czy
domu, albo na rodzinną przejażdżkę np. pociągiem Szybkiej Kolei Miejskiej? Na liniach kolejowych przebiegających przez Żoliborz, jest
wiele ciekawych miejsc do zobaczenia, o czym
informowaliśmy i będziemy informować w kolejnych numerach Wilsoniaka.

8

