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Siła żoliborskiego harcerstwa
11 listopada 1939 r. Niemcy instalują swoją władzę w stołecznych i centralnych urzędach. Wojska okupanta rozlokowują się na pozycjach,
których nie opuszczą przez najbliższe pięć lat. Po niespotykanym w dziejach Rzeczpospolitej upadku panuje smutek, żal, rozgoryczenie.
Tymczasem pod arkadami „Domu bez kantów” defiluje konspiracyjny oddział – jeden z pierwszych w kraju.

Harcerze Chorągwi Stołecznej ZHP
reklama

oba logotypy beda
poszarpane, zla jakosc

Parę tygodni wcześniej w jednym
z mieszkań na Żoliborzu powstaje koncepcja jego utworzenia. Z czasem przekształci się w elitarny pułk ochrony Sztabu Głównego AK – pułk „Baszta”. Twórca – Ludwig Berger pseudonim „Michał”, podharcmistrz z Hufca Żoliborz
na długo stanie się autorytetem dla swoich kompanów.
Przed wojną, w młodej dzielnicy
harcerstwo trafiło na podatny grunt. Żoliborz zamieszkiwała młodzież patriotyczna, inteligencka, zróżnicowana światopoglądowo. Panująca atmosfera sprzyjała powstawaniu różnego rodzaju organizacji. Drużyny działały m.in.
przy szkołach: Rodziny Wojskowej, liceum im. x. Poniatowskiego przy ul. Lisa Kuli 16 czy na Powązkach. Liczebność
żoliborskich harcerzy oraz ich zdolności
organizacyjne, są powodem, dla których
do dziś o nich słyszymy. Dla przykładu
działający w 23 WDH „Pomarańczarnia” Aleksy Dawidowski „Alek” bohater
„Kamieni na Szaniec” mieszkał przy ul.
A. Mickiewicza 18. Wśród innych, bardziej znanych żoliborskich harcerzy należy wymienić Jerzego Zborowskiego „Jurka Żoliborskiego”, dowódcę batalionu
„Parasol” czy Jana Rossmana – o tych
postaciach pisać będziemy w kolejnych
wydaniach „Wilsoniaka”. Tu zamieszkała
też rodzina Bergerów, a młody Ludwik
szlifował swoje harcerskie umiejętności
oraz kształtował społecznikowskiego ducha.
„Podkreślałem zawsze, że Ludwik
należał do kategorii ludzi żoliborskich
w najlepszym tego słowa znaczeniu, których postawę ukształtowała atmosfera
patriotycznego i postępowego Żoliborza.
Takie były przesłanki powstania legendy
Ludwika Bergera trwającej do dziś.”
– napisał o Bergerze Krzysztof Dunin-Wąsowicz. Siła charakteru była na tyle
silna, że do Baszty (działającej w ramach
ZWZ-AK) przeszedł wraz z grupą 150
harcerzy pierwszy komendant szaroszeregowej chorągwi warszawskiej – Władysław Dehnel „Felisiak”. „Żoliborz był
dosłownie natkany konspiracją. Chyba
w co drugim domu była jakaś komórka
konspiracyjna, drukarnia, skład broni”
– pisał Krzysztof Dunin-Wąsowicz. To
tu w mieszkaniu Bergera na Czarnieckiego miała swoją premierę piosenka „Hej,
chłopcy bagnet na broń” napisana na je-

go prośbę przez Krystynę Krahelską.
O sile założonego przez Bergera oddziału świadczy również zorganizowanie
w Warszawie, a nie jak to miało zazwyczaj miejsce, w podwarszawskich lasach,
uroczystego zgrupowania oddziału. Odbyło się ono 11 listopada 1942 w ogródkach działkowych przy ul. Promyka.
Dziś, 11 listopada 2016 r. Julian Powałkiewicz ps. „Paweł”, żołnierz Baszty,
przewodniczący Komisji Upamiętniania
Dokończenie na ááá STR.
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Zapraszamy
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Miejsc Walk i Męczeństwa mówi nam:
„Na koncentracji były tylko granaty (…)
Broni nie było. Ja nic nie dostałem, poza granatami. Niektórzy chłopcy poprzynosili broń z domu, ale tylko krótką. Pamiętam mieli belgijki, takie damskie, sześciostrzałowe. Z bronią było bardzo kiepsko”. Skąd zatem młodzi ludzie mieli od-

Drodzy
Czytelnicy!
Oddaję w Państwa ręce kolejny, już
trzeci numer Wilsoniaka. Listopad jest
miesiącem ważnych rocznic:
odzyskania niepodległości,
przyłączenia dzielnicy do Warszawy
oraz śmierci żoliborskiego instruktora
harcerskiego – Ludwiga Bergera.
Refleksja nad tymi ważnymi datami
stała się przyczynkiem do napisania
artykułu „Siła żoliborskiego
harcerstwa”. Zachęcam
do zapoznania się z historią Ludwiga
Bergera oraz przekonania się jak
obecnie kultywowana jest tradycja
metody wychowania
harcerskiego. Tematem
łączącym historię ze
współczesnością jest
również artykuł „Pokroić
Serek Żoliborski” na temat
planowanej przebudowy
drogi wewnątrz
historycznego osiedla.
Aktualnym i ważnym
problemem jest reforma
edukacji głośno
zapowiadana przez
minister edukacji. Artykuł

wagę by walczyć? „Swą całą postawą, inicjatywami, wrodzonymi jakoby zdolnościami wodzowskimi „Michał” zdecydowanie przewyższał wszystkich właściwie
oficerów, z którymi się spotykałem w czasie całej swojej służby w Armii Krajowej.
Miał wyjątkowy wręcz dar podejścia
do swych młodych podkomendnych.
Umiał nas pociągnąć, czy wręcz zafascynować. Gotowi byliśmy pójść za nim wszę„Samorządowy wyścig z czasem, czyli
reforma oświaty na Żoliborzu” jest
głosem w dyskusji na temat
konsekwencji wprowadzenia tejże
na Żoliborzu. Mam również
przyjemność powiadomić o objęciu
patronatem medialnym naszej
żoliborskiej, nowo powstałej drużyny
piłkarskiej. Zachęcam do przeczytania
więcej na ten temat w artykule
„Żoliborz wraca do gry”. Cieszy mnie
również odzew z Państwa strony.
W ciągu niespełna trzech miesięcy
funkcjonowania Wilsonika
otrzymaliśmy od Państwa wiele
wsparcia i ciepłych słów.
Otrzymujemy również listy
z prośbami o pomoc i interwencje
w sprawach ważnych dla Żoliborza.
Dlatego w tym wydaniu
postanowiliśmy
opublikować list naszej
Czytelniczki, ponieważ
chcemy i gorąco
wierzymy, że nasza gazeta
może stać się agorą
i katalizatorem
pozytywnych zmian
na Żoliborzu.
W imieniu całej redakcji
zapraszam do lektury.
redaktor naczelna

S ONIA M ATLAK

Juliusz Powałkiewicz ps. „Paweł”
Przewodniczący Komisji
Upamiętnienia Miejsc Walk
i Męczeństwa

dzie.” – wspominał Bergera podkomendny Jerzy Kłoczowski, późniejszy prof.
KUL. Ludwig Berger nie poprowadził

jednak swoich podkomendnych do boju
w czasie Powstania Warszawskiego. Zginał 22 listopada 1943 r. na ul. Śmiałej,
gdzie został zastrzelony podczas łapanki.
Obecnie żoliborskie harcerstwo kontynuuje dawne tradycje. Harcerze działają
we wszystkich szkołach podstawowych
w dzielnicy oraz przy Gimnazjum nr 55.
Żoliborski hufiec jest najliczniejszym
w Warszawie i jednym z lepiej funkcjonujących w całym Związku Harcerstwa Polskiego. Stosowane metody mają przełożenie na jakość działania. Liczne próby stawiane w harcerstwie uczestnikom zajęć
(próby indywidualne i zadania grupowe),
czynią młodych ludzi lepszymi, kształtują
charaktery na całe życie. Wyrabiają poczucie wspólnoty i odpowiedzialności. Letnie
obozy w lesie stanowią wyzwanie oraz rozwijają umiejętności przetrwania w trudnych warunkach. Obcowanie z naturą

od najmłodszych lat uczy szacunku
do niej. Ograniczony dostęp do najnowszych technologii pomaga dzieciom odpocząć. Zapewnia wakacje od telefonów komórkowych i komputerów. Harcerstwo
uczy patriotyzmu, braterstwa, zaradności.
Tworzy przyjaźnie na całe życie.
Harcerska metoda oparta na tradycji
i szacunku do historii kształci w młodych ludziach wartości obywatelskie,
społecznikowskie, moralne. Zakłada
przy tym dużą dawkę zabawy w gronie
wyjątkowych ludzi. To wszystko stanowi
przyczynę dla której dzieci i młodzież,
tak chętnie uczestniczą w spotkaniach
harcerskich. Radość i zaufanie powierzane młodym osobom buduje ich charaktery w duchu wspomnianych cech. To
wszystko stanowi o sile harcerstwa.
W IK TOR J A SIO NOW SKI
W E RO NI KA K AR WOW SKA

Pokroić Serek Żoliborski?
Osiedle Serek Żoliborski znajdujące się
w kwartale ulic Broniewskiego-Krasińskiego -Ks. Popiełuszki (d. Stołeczna) czeka
zmiany. O jakie zmiany chodzi? Urząd Dzielnicy Żoliborz przymierza się do budowy drogi wewnętrznej łączącej ul. Broniewskiego
z ul. Ks. Popiełuszki.

Chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa placówkom oświatowym, jakimi są
Zespół Szkół Nr 53 im. S. Sempołowskiej oraz Przedszkole Publiczne Nr 197.
Komendant Państwowej Straży Pożarnej
w ubiegłym roku wydał decyzję nakazującą utworzenie drogi pożarowej zgodnej
z normami. Termin wykonania 31 grudnia 2017. Zgodnie z wymaganiami Straży Pożarnej droga musi spełniać takie parametry jak odpowienia szerokość tj. minimum 3,5 metra, czy utwardzone dojście 1,5 m. Ponadto musi być zapewniony przejazd bez cofania lub utworzony
plac manewrowy o wymiarach 20x20 m.
W międzyczasie tutejszy Urząd robił
trzy podejścia do zlecenia opracowania
dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacją. Wszystkie trzy postępowania
unieważniono ze względu na brak ofert
lub ze względu na oferty przekraczające
budżet.
Projekt zakłada wyburzenie boksów
garażowych znajdujących się na działce

ewidencyjnej nr 7/3 z obrębu 7-02-07
(nie dotyczy dwóch budynków garażowych z cegły silikatowej przy ul. Broniewskiego 4A i 6A znajdujących się
na terenie w wieczystym użytkowaniu
WSM).
W miejscu boksów miejskich
na działce nr 7/3 znajdujących się
na gruncie miejskim zostaną przekształcone w miejsca postojowe.
Proponowane przez Urząd Dzielnicy rozwiązanie budzi zastrzeżenia mieszkańców Serka. Wydział Infrastruktury
reklama

wybrał wariant bez placu manewrowego,
łącząc obie ulice zewnętrzne dzieląc jedną jezdnią całe osiedle na dwie części.
Czy tego by chciał architekt Jacek Nowicki – autor Serka Żoliborskiego, który
był znany z osiedli społecznych, w których nie wtłaczał ruchu kołowego
do środka osiedla? Przypomnijmy, że
osiedle Serek Żoliborski nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego.
Ten teren obejmuje wciąż nieuchwalony
Dokończenie na ááá STR.
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Żoliborz wraca do gry
Wiara, energia, tradycja to wartości, które reprezentuje reaktywowana żoliborska drużyna piłkarska – Marymont 1911 Warszawa. Wiara w zwycięstwo i wyjście
z grupy w następnym sezonie. Energia, którą epatuje każdy z 30 zawodników oraz tradycja – miejsca, nazwy, historii. Tradycja, która zobowiązuje i dodaje
motywacji podczas treningów i rozgrywek. Nasza drużyna, utworzona spontanicznie, na chwilę przed rozpoczęciem tegorocznych rozgrywek, a o mały włos
wyszła by z grupy.

Trener drużyny – Tomasz Świerczewski

zawodników. Po miesiącu treningów
drużyna była gotowa do swojego
pierwszego wyjazdowego meczu, który początkowo miał mieć miejsce
na stadionie w Tarczynie. Jednakże ze
względu na obfite opady deszczu i zły
stan murawy, debiutancki mecz naszej reprezentacji w rozgrywkach musiał zostać przeniesiony na kolejny
weekend. 27 sierpnia 2016 roku
na Stadionie przy ul. Potockiej drużyna zagrała swój pierwszy mecz. Pierwszym rywalem Marymontu 1911 była drużyna Orła Baniocha. Po zaciętej
walce Marymont odniósł swoje
pierwsze ligowe zwycięstwo, pokonując przyjezdnych aż 3 – 1. Historyczne trafienia dla klubu z Żoliborza zanotowali Wojciech Kasprzak – dwa
gole i Marcin Jóźwiak.
W rundzie jesiennej zespół Marymontu wygrywał w sumie pięciokrotnie, doznał trzech porażek, a trzy mecze zakończył podziałem punktów.
Ten wynik pozwolił uplasować się
na 6 miejscu 3 grupy warszawskiej
Klasy B, ze stratą jedynie 5 punktów
do miejsca premiowanego awansem
do wyższej klasy rozgrywkowej.
Na ten moment kadra zespołu
liczy około 30 zawodników. Kadrowicze są w trakcie roztrenowania, ale

wspólnie z zarządem i trenerem drużyny zapowiadają włączenie się w walkę
o awans w rundzie wiosennej, która
rozpocznie się w połowie marca przyszłego roku. Nabory do zespołu wciąż
trwają. Wszyscy nowi zawodnicy otrzymują szansę sprawdzenia się w treningu, a najlepsi włączą się do walki
o awans w rundzie wiosennej. Kadra zespołu zostanie zamknięta podczas przygotowań zimowych, które rozpoczną się
na początku stycznia. Zapisy do drużyny są jeszcze możliwe i każdy żoliborzanin może spróbować swoich sił w reprezentacji dzielnicy.
Okres jesienno-zimowy poza treningami upłynie naszym chłopakom
na rozbudowie bezpośredniego zaplecza – klubu drużyny. Z równie dużym
zapałem, co podczas rozgrywanych
meczów, kreślone są plany na urządzenie jego przyszłości. Poza stroną internetową i portalem społecznościowym
powstaną najpewniej gadżety, w tym
powszechne wśród fanów piłki nożnej
– szaliki. Wszyscy wiemy jak takie rzeczy są istotne. Identyfikacja z drużyną
w postaci noszenia emblematów klubowych jest dla zawodników ważnym
wyrazem wsparcia. To także możliwość
pokazania dumy z reprezentacji naszej
dzielnicy. Mamy nadzieję, że klub jako

Herb Klubu Marymont 1911 Warszawa

podstawowe zaplecze drużyny będzie
szybko się rozwijał, co pozwoli fanom
drużyny na wiele chwil uniesień i moc
emocji.
Mamy nadzieję, że żoliborzanie
przyjmą swoją drużynę z ufnością i wiarą w jej pracę i zwycięstwa. Redakcja
Wilsoniaka trzyma kciuki za powodzenie drużyny w rundzie wiosennej oraz
jest przekonana o rosnącym zainteresowaniu mieszkańców jej osiągnięciami.
Dlatego postanowiliśmy objąć klub patronatem medialnym i regularnie przybliżać Państwu osiągnięcia naszych żoliborskich chłopaków.
S O NIA M ATLAK

Fot. Weronika Karwowska

Klub Sportowy Marymont Warszawa 1911 został powołany do życia 1 czerwca 2016 roku, stając się
naturalnym spadkobiercą historii
i tradycji zasłużonego warszawskiego
klubu RKS Marymont. Jako nowo
reaktywowany klub Marymont musiał rozpocząć swoje zmagania
w najniższej klasie rozgrywkowej.
Siedzibą, miejscem treningów oraz
rozgrywania meczów są obiekty należące obecnie do OSiR-u Żoliborz
przy ul. Potockiej 1. Jest to miejsce
od zawsze związane z klubem Marymont, o czym pisaliśmy szerzej
w poprzednim numerze.
Pomysł na reaktywację klubu powstał bardzo spontanicznie. Na początku najważniejszym celem jaki postawił przed sobą Zarząd Klubu było
skompletowanie drużyny i kadry
szkoleniowej, tak aby udało się wystartować w rozgrywkach warszawskiej Klasy B w sezonie 2016/2017.
Zadanie nie było łatwe, ponieważ
okres od powołania KS Marymont 1911 do rozpoczęcia ligi był
wyjątkowo krótki. Cel udało się jednak zrealizować nad wyraz dobrze.
Trenerem zespołu z Żoliborza został
Tomasz Świerczewski, a już na pierwszym treningu zjawiło się kilkunastu

Marymont 1911 Warszawa
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plan Żoliborza Południowego. Jest to
zdecydowanie krzywdzące dla tego osiedla, chociażby dlatego że zespół budowlano-urbanistyczny Serka znajduje się
na liście Dóbr Kultury Współczesnej
SARP. Być może kiedyś to osiedle zostanie wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków.
W Wydziale Infrastruktury znajduje
się stara koncepcja zagospodarowania
placyku przed Zespołem Szkół Nr 53
im. Sempołowskiej w dwóch wariantach. Niestety oba te warianty zamieniają ten placyk w parking bez ładu i skła-

du. Z tego też względu opracowywana dokumentacja ze specyfikacją nie
przewiduje budowy placu manewrowego. Czy obszar Serka Żoliborskiego zamieni się w jeden wielki parking? Problem z parkowaniem jest coraz bardziej
powszechny na starych osiedlach takich
jak to, które powstało pod koniec lat 50tych. Presja ze strony osób zmotoryzowanych może spowodować wyeliminowanie jakiejkolwiek przyjaznej, zielonej
przestrzeni wspólnej. Warto dodać, że
w ostatnich latach wygrodzono wiele budynków mieszkalnych i zamontowano
bramofony. W wielu miejscach ciągi piesze łączące ten dawniej integralny teren

po prostu ogrodzono i nie zamontowano
tam nawet furtek.
Katarzyna Łowicka – mieszkanka
osiedla Serek Żoliborski, architektka krajobrazu i ceniona aktywistka zaangażowana m.in. w planowaniu zagospodarowania przyszłego wyglądu placu Grunwaldzkiego stworzyła koncepcję zagospodarowania terenu przed szkołą. Sama nie popiera budowy w tamtym miejscu parkingów. Przygotowała koncepcję mającą
na celu stworzenie przyjaznych miejsc
do wypoczynku, m.in. siedziska z palet,
a także składane krzesła w kształcie tulipanów. Podobne można znaleźć na Kępie
Potockiej po stronie bielańskiej. Ponadto
zrekultywowana zostanie tam zieleń.
Apelujmy do Wydziału Infrastruktury aby planował on istotne inwestycje
w sposób mądry i rozsądny. Jeśli w tym
przypadku konieczne jest połączenie ul.
Broniewskiego i ul. Ks. Popiełuszki to
niech będzie tam droga wyłącznie dla
służb porządkowych. Nie twórzmy tam
niepotrzebnej ulicy dzieląc to osiedle
na dwie niezależne części. Wystarczy
spojrzeć na przykładzie osiedla Zatrasie,
gdzie szkoła i przedszkole znajdują się
w samym środku całego założenia.
Broadway – czyli integralna aleja łącząca
szkołę, przedszkole, a także park słuzą

wyłącznie pieszym i rowerzystom. Korzystają z niej służby porządkowe, ale
nikt nie wykorzystuje tej alei jako drogi
dojazdowej czy jako parkingu.

Samorządowy wyścig z czasem,
czyli reforma oświaty na Żoliborzu

SP nr 68 ul. Or-Ota 5

SP nr 92 ul. Przasnyska 18 A

SP nr 267 ul. Braci Załuskich 1

Od września 2017 r. czeka nas rewolucja w oświacie
związana z likwidacją gimnazjów. Pomimo sprzeciwu
ekspertów i nauczycieli, nie licząc się ze zdaniem rodziców i dzieci, Ministerstwo Edukacji forsuje wprowadzenie w nieprawdopodobnie krótkim czasie, kompletnie
nieprzygotowanej reformy oświaty.

mógł podjąć konkretne kroki zmierzające do wprowadzenia reformy w naszej dzielnicy. Na razie trwają wstępne przygotowania, konsultacje z dyrektorami i rodzicami. Powstają warianty nowych obwodów szkół – zmianie ulegną obwody wszystkich żoliborskich szkół podstawowych. Rodzice nie wiedzą,
do jakiej szkoły we wrześniu trafi ich dziecko.
Nasze cztery szkoły podstawowe już teraz pękają w szwach. W części z nich dzieci uczą się na dwie
zmiany. Nie we wszystkich pomieszczą się w przyszłym roku nowo tworzone klasy siódme, a w kolejnym – ósme. Dodatkowym problemem jest brak
pracowni fizycznych i chemicznych, z których starsi uczniowie powinni korzystać. Rozwiązaniem może być przeniesienie klas siódmych do budynku dzi-

siejszego gimnazjum i z takiego rozwiązania najprawdopodobniej skorzysta SP 92 (ul. Przasynska),
której szóstoklasiści mogą od września – jako siódmoklasiści – trafić do budynku Gimnazjum nr 54
przy ul. Elbląskiej. Z całą pewnością w swojej placówce nie pomieszczą się uczniowie SP 65 (ul.
Mścisławska), gdzie już teraz pierwszoklasiści rozpoczynają lekcje o 14.00. Tam jednak rodzice klas
szóstych nie chcą przeniesienia dzieci do proponowanego im budynku Gimnazjum nr 55 przy ul.
Wojska Polskiego. Rozwiązaniem jest umieszczenie
w tamtym obiekcie nowych klas pierwszych. Dyrekcja i rodzice SP 267 podjęli decyzję, że wszystkie
klasy pozostają przy ul. Braci Załuskich. Rezerwą
dla tej szkoły jest Gimnazjum nr 56, ale tamtejsza

Samorządy już teraz muszą myśleć o nowej sieci szkół, którą trzeba będzie stworzyć. Chociaż ustawa – Prawo oświatowe nie została jeszcze przyjęta
przez sejm, autorzy reformy nie przewidzieli dla samorządów niezbędnego czasu na przygotowanie
zmian. Do 17 lutego samorządy mają przedstawić
plany sieci szkół. Następnie w ciągu 21 dni kuratorzy, będą musieli je pozytywnie zaopiniować. Dopiero w połowie marca żoliborski samorząd będzie
reklama

Żoliborz zasługuje na więcej wyrozumienia, w końcu znany jest ze swojej
zieleni – nie niszczmy tego!
W IK TOR Z A JĄC

dyrekcja i nauczyciele chętnie widzieliby przekształcenie placówki w liceum ogólnokształcące. Docelowo na Żoliborzu będzie funkcjonowało sześć szkół
podstawowych: cztery już istniejące, nowa w budynku Gimnazjum nr 55 oraz przy ul. Anny German (która ma zostać oddana do użytku w 2019 r.).
Nie ma jeszcze ostatecznej decyzji, w jaką placówkę
zostanie przekształcone Gimnazjum nr 56.
Nowa sieć szkół to gorący temat wśród rodziców
uczniów. Jeśli ktoś myśli, że reforma oświaty go nie
dotyczy, bo ma jeszcze małe dzieci, to bardzo się myli. Być może dla Waszego trzylatka zabraknie miejsca
w wybranym przedszkolu, ponieważ miejsce zajmuje
sześciolatek, którego rodzice nie są przekonani co
do tego, że nasze żoliborskie szkoły są gotowe na jego
przyjęcie. Jeśli jednak jesteście w tej grupie, która chce
swoje dziecko w wieku sześciu lat posłać do szkoły, to
również macie problem – być może w przyszłym roku nie będzie oddzielnych klas dla sześciolatków, ponieważ wycofanie obowiązku szkolnego oraz ogólne
zamieszanie związane ze zmianą przepisów sprawi, że
większa niż dotąd grupa rodziców zdecyduje się
na pozostawienie dziecka w przedszkolu.
Z tymi wszystkimi problemami muszą się mierzyć władze samorządowe, dyrektorzy, nauczyciele,
rodzice, a przede wszystkim
– uczniowie, którzy jak
zwykle nie mają w tej
sprawie nic do powiedzenia. A to właśnie
oni najbardziej odczują skutki chaosu,
jaki wiąże się z pospiesznie wprowadzaną reformą.
D O RO TA Ł O BO DA

lokalnie 5
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Żoliborz kraina
miodem płynąca
Pszczoły od wieków współistnieją z ludźmi w symbiozie. Człowiek nie tylko korzysta
z pożytku jakim jest miód, ale także z mozolnej pracy zapylania jakie czynią te owady.
To od nich zależne są uprawy i plony jakie zbieramy.

Żoliborskie ule

Żoliborskie pszczoły

Szacuje się, że ponad 75% naszego
pożywienia zależy właśnie od tych pasiastych owadów. Jednak wraz z rozwojem
cywilizacyjnym, zmianami klimatu, chorobami, a także zmianą kultury uprawy
roli, a w tym stosowaniem oprysków
chemicznych wieś będąca kiedyś wymarzoną przestrzenią do życia dla pszczół
staje się coraz mniej przyjazna. Pojawia
się poważny problem obumierania całych rodzin pszczelich (rojów), co wpływa nie tylko na ilość wytwarzanego przez
te owady miodu, ale także rodzi poważny problem niewystarczającego zapylania roślin, co może doprowadzić do bardzo poważnych konsekwencji przyrodniczych i ekologicznych, a także wpłynąć
na życie człowieka. Problem ten staje się
zauważany i dostrzegany także przez radnych Warszawy. Na jesieni 2014 roku,
dzięki wprowadzonym zmianom w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta stołecznego Warszawy” zostają stworzone prawne możliwości do odrodzenia się pszczelarstwa miejskiego i zwiększenia populacja pszczół
miejskich. Daje to szansę pasjonatom
pszczelarstwa na zakładanie miejskich uli
tak popularnych w miastach całego świata. Pionierami warszawskiego miejskiego
pszczelarstwa jest chociażby Pszczelarium prowadzone przez Kamila Baja czy
inicjatywa Pszczoły Miejskie.
Żoliborz też nie pozostał obojętny
wobec losu pszczół i troski o najcenniejszą rzecz w dzielnicy czyli zieleń, bo
w końcu zieleń Żoliborza jest marką samą w sobie. Pod wpływem starań i inicjatywy niezależnego radnego Tomasza Michałowskiego (Moje Miasto Żoliborz),
który do pomysłu i realizowanego pro-

jektu zaprosił pasjonatów z Pszczelarium
oraz przekonał władze dzielnicy w osobie
burmistrza Dzielnicy Żoliborz Pana Krzysztofa Bugli do założenia miejskich uli na terenie dzielnicy. W wyniku
wielu spotkań zapada decyzja o powstaniu dwóch dzielnicowych żoliborskich
pasiek po sześć rodzin pszczelich w każdej. Zostają one ulokowane w Parku Kaskada i w Parku Kępa Potocka.. Gatunek
pszczół miodnych został dobrany tak,
aby były gatunkiem bardzo spokojnym
i łagodnym dopasowanym do potrzeb
miejskiego pszczelarstwa. Cała idea ustawienia uli to dbałości o pszczoły jako
reklama

owady zapylające kwiaty drzew i krzewów jakże istotnych dla charakteru Żoliborza i dzięki temu procesowi w parkach
kwitną piękne rabaty kwiatów, a w sadach i na działkach rosną zdrowe owoce.
Zapytując radnego Michałowskiego
o sam pomysł powstania pasiek na Żoliborzu odpowiada: „Chodzi przede
wszystkim o koncepcję zrównoważonego
rozwoju tkanki miejskiej z tkanką przyrodniczą – jej symbiozy i wzajemnego
przenikania. Projekt przygotowywany był
od półtora roku, a zasiedlenie ustawionych w zeszłym roku żoliborskich pasiek
jest pierwszym elementem całej akcji pro-

mującej pszczoły miejskie. Następnym
etapem akcji ma być możliwość dla
mieszkańców Żoliborza zakładania swojego ula w przydomowych ogródkach czy
na dachach swoich budynków. Zaznaczyć
tutaj trzeba, że dotychczas projekt poza kosztem ogrodzenia pasiek płotkiem
i ustawieniem tablic informacyjnych nie
obciążał żadnymi kosztami budżetu dzielnicy. Czyli sam projekt jest wartością dodaną dla Żoliborza i bardzo pozytywnie
odbieraną przez mieszkańców.”
Pojawiają się często pytania. Czy
miód z miasta jest zdrowy? Miód zanim
trafi do sprzedaży zostaje przebadany
w Państwowym Zakładzie Higieny.
Dzięki temu możemy mieć całkowitą
pewność, że miód z pasiek miejskich jest
zdrowy. Pszczoły przetwarzają i pozbywają się metali ciężkich podczas filtrowania miodu. Co się okazało, że miód
miejski jest dużo bardziej czysty niż
na wsiach ponieważ pozbawiony jest
chemii obecnie stosowanej w rolnictwie,
a także ze względu na ogromną różnorodność drzew i krzewów w mieście ma
w sobie unikalne pyłki kwiatów np.
kasztanowca, klonu co wpływa na jego
niepowtarzalne walory smakowe. Jeśli
chcecie się przekonać sami i spróbować
żoliborskiego miodu lub też szukacie fajnego prezentu pod choinkę z żoliborskim charakterem to miód żoliborski bę-

dzie idealny. Obecnie jest dostępny
w dwóch miejscach na Żoliborzu w sklepie Świat Miodów na ul. Słowackiego
(Cieszkowskiego) i w restauracji Tęcza
od Kuchni na ul. Suzina.
Jakby nie patrzeć pasieki żoliborskie
i pszczoły stały się już stałym elementem
przestrzeni w której żyjemy. Obecnie żoliborskie pszczoły po pracowitym sezonie wiosenno-letnim powoli szykują się
do zimy. Roje w pasiekach zostały połączone, aby łatwiej było przetrwać nadchodzące mrozy, w końcu co dziesiątki
tysięcy rozgrzanych odwłoków to nie jeden. Życzymy pszczołom spokojnej zimy, aby w przyszłym roku bzykały radośnie i zapylały żoliborskie kwiaty, krzewy
i drzewa.
P IOTR M IL LER

Żoliborski miód
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Najbardziej kontrowersyjny cmentarz warszawski

Szlakiem
bohaterstwa i zdrady
Założony przez Rosjan dla
carskich żołnierzy
i urzędników. Do dziś
wzbudzający emocje
– Cmentarz Wojskowy
na Powązkach.
Nekropolia powstała w 1912 roku.
Zachowały się nagrobki z czasu, gdy był
to cmentarz prawosławny. Najstarszy pomnik z rosyjskimi inskrypcjami pochodzi z 1914 roku. Już po wybuchu I wojny światowej potrzebna była rozbudowa.
Cmentarz zmienił charakter, chowano
tu żołnierzy i jeńców różnych narodowości: Polaków, Rosjan, Niemców, Czechów, Słowaków, Chorwatów, Austriaków, Węgrów.

II Rzeczpospolita Polska

II Wojna Światowa
Podczas II Wojny Światowej chowani byli tutaj zarówno zmarli polegli
uczestnicy kampanii wrześniowej jak
i żołnierze niemieccy. Oprócz tego duża
liczba żołnierzy i uczestników Polskiego
Państwa Podziemnego. Pogrzeby odbywały się nieoficjalnie i na sfałszowanych
papierach. Pierwszy brzozowy krzyż postawiono na grobie Tadeusza Mirowskiego. W ostatniej drodze uczestniczyły tylko trójka przyjaciół i przestraszony
ksiądz, którego pistoletem przymuszono
do odprawienia pogrzebu. To były początki słynnej dziś kwatery batalionu
„Zośka”. Obok charakterystycznych
krzyży brzozowych, znajduje się grób
Aleksandra Kamińskiego, autora „Kamieni na Szaniec”, który upamiętnił grupę przyjaciół z Szarych Szeregów. Kamiński był cenionym pedagogiem, twór-

Fot. www.instagram.com/matthieu.haller

Po odzyskaniu niepodległości stworzono specjalne kwatery dla uczestników
powstań narodowych z Wielkopolski,
Śląska, żołnierzy legionistów i uczestników wojny 1920 roku. Pomnik Bitwy
Warszawskiej przetrwał zawieruchę wojenną i czasy komunizmu. Płaskorzeźbę
przedstawiającą bitwę z księdzem Ignacym Skorupką idącym na czele zasłonięto wtedy roślinnością.

sie. Wielu przechodniów zwraca uwagę
jak bardzo długowieczni byli to ludzie,
większość dożyła osiemdziesięciu paru,
dziewięćdziesięciu paru lat, a zdarzało się
i powyżej 100! Niewielu jednak wie, że
na wojskowym cmentarzu jest również
kwatera Powstańców Listopadowych 1830 roku. Są tam pochowane
szczątki odnalezione i ekshumowane
z niedalekich Piasków.

Groby żołnierzy poległych w 1939 r.

Na cmentarzu w 1923 roku pochowano 24 ofiary wybuchu prochowni
z Cytadeli. Trzy lata później odbył się tu
pogrzeb ponad 170. ofiar przewrotu majowego.
Na Cmentarzu Wojskowym odbywały się pochówki katolickie, świeckie,
jednak kwatery nie mają charakteru
wyznaniowego. Jedyny wyjątek to kwatera polskokatolicka z własną kaplicą.
W annałach cmentarnych opisano
wspaniały pogrzeb muzułmański.
Orientalny grobowiec z napisami
po polsku i arabsku należy do Aleksandra Hozmana Mirzy Sulkiewicza, polskiego Tatara. Był członkiem PPS-u,
żołnierzem Legionów, towarzyszem
broni Józefa Piłsudskiego.
Utworzona w latach 30-tych kwatera Powstańców Styczniowych 1863 roku
przypomina z jak wielkim szacunkiem
traktowano powstańców w tamtym cza-

cą ruchu zuchowego w harcerstwie. To
przy grobie druha Aleksandra do dziś
spotykają się harcerze i zuchy przechodzące z gromad zuchowych do drużyn
harcerskich. Co roku pierwszego sierpnia tę kwaterę odwiedza jeden z ostatnich świadków tamtych dni, pani Danuta Rossman i opowiada młodym
o pierwszych miłościach, przyjaźniach,
tajnych kompletach i akcjach Szarych
Szeregów.
Niedaleko znajduje się kwatera z betonowymi krzyżami wyrastającymi
z warszawskiego bruku. Jest to żoliborska
kwatera oddziałów Żywiciela. Obok
swoich żołnierzy spoczywa płk Mieczysław Niedzielski pseudonim Żywiciel.
„Ż” w pseudonimie jego i wszystkich
zgrupowań nawiązywało do terenu działań czyli Żoliborza.
K ON RAD TAR NO POL SKI
W AR SZAWA Z B U TA
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Stowarzyszenie Zatrasie
na osiedlu, a także promocja osiedla, chociażby w dziedzinie kultury. Warunkiem
co do zagadnienia estetyki jest trzymanie
się do zasad wynikających z założeń projektowych osiedla. Ponadto chcielibyśmy
reklama

Od ponad miesiąca
na Żoliborzu poza takimi
stowarzyszeniami jak
Stowarzyszenie Żoliborzan,
Nowy Żoliborz, Klub Sady, czy
Marii Kazimiery działa
zupełnie nowa organizacja
jakim jest Stowarzyszenie
Zatrasie.
Celem powstania takiego stowarzyszenia nie był wyłącznie jeden. To osiedle, jakim jest Zatrasie należy niewątpliwie uznać za znaczące miejsce na mapie
Żoliborza. W latach świetności tego
osiedla było to miejsce niewątpliwe
do dumy. Zaprojektował je znany żoliborski architekt prof. Jacek Nowicki
z zespołem. Był on związany ze spółdzielczością jak i z tą dzielnicą od dziecka, jego ojciec – Marian Nowicki był
działaczem spółdzielczym i PPS-owskim, a także od 1932 r. był prezesem Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Jacek Nowicki projektując to
osiedle wraz z zespołem doskonale zadbał o przyjazną, zieloną i miłą przestrzeń jakim jest to osiedle. Nie zabrakło
tu parku osiedlowego, szkoły, przedszkola i innych ważnych funkcji społecznych.
Osiedle to było wielokrotnie nagradzane, m.in. Wicemister Warszawy „66.
Po ponad połowie wieku widzimy,
że ta przestrzeń o ogromnym potencjale
jest źle lub w ogóle nie wykorzystana.
Ponadto wieloletnie zaniedbania doprowadziły do tego, że funkcje społeczne
(gdyż projektowano jako założenie osiedla społecznego) zanikły, przestrzeń między budynkami jest niewątpliwie zaniedbana, jak i architektura oszpecona przypadkowymi pomysłami na wystrój elewacji w procesie termomodernizacji
o czym już pisałem w poprzednim wydaniu Wilsoniaka.
Najgłośniejszą sprawą, która zmotywowała mieszkańców do działania, była
sprawa wystawianych mandatów przez
Straż Miejską w pasie rezerwy ul. Bro-

niewskiego. Zorganizowaliśmy dwa spotkania z mieszkańcami na ten temat.
Uprzykrzająca sprawa mandatów była
nie do zniesienia. Tym bardziej, że stan
pasa rezerwy jest winą wyłącznie wieloletnich zaniedbań ze strony włodarzy
miasta i błędów w zapisach planu miejscowego.
W sprawę zaangażował się Prezes
WSM pan Maciej Stasiełowicz, a także
Dyrektor Osiedla WSM Żoliborz IV pan Andrzej Osiński. Obaj
zwracali się do Straży Miejskiej w celu
zapobiegnięcia wystawiania kolejnych
mandatów. W tej sprawie zwracał się
również Burmistrz Dzielnicy Żoliborz
pan Krzysztof Bugla. Warto dodać, że
Spółdzielnia zleciła opracowanie projektu organizacji ruchu dla drogi dojazdowej do budynków przy ul. Broniewskiego 9D-23. Projekt zakłada poszerzenie
drogi do 5 metrów wraz z miejscami postojowymi. W dalszym etapie będą rozmowy naszego stowarzyszenia z Dyrekcją Osiedla nt. szczegółów projektu.
Po utworzeniu naszego stowarzyszenia jesteśmy w stanie stwierdzić, że spotkania pana prezesa WSM z Zarządem
Dróg Miejskich przynoszą już jakiś skutek. O ile do niedawna, kiedy chociażby
składałem projekt do Budżetu Partycypacyjnego na 2017 ZDM negatywnie
zaopiniował remont drogi dojazdowej
z miejscami parkingowymi powołując
się na zapisy w planie miejscowym. Natomiast ostatnie pismo jest przykładem
zmiany retoryki ZDM w tej sprawie.
W obecnej sytuacji ZDM nie zgłasza zastrzeżeń do budowy gminnej drogi dwukierunkowej, która pełniłaby funkcję
drogi dojazdowej. Dalsze rozważania dotyczą kwestii kto miałby budować tą
drogę i za czyje pieniądze.
Niemniej jednak jesteśmy teoretycznie o krok do przodu. Nasze stowarzyszenie, ku przypomnieniu, jest stowarzyszeniem zwykłym. Działa nieco na innych
zasadach niż wiele innych stowarzyszeń
KRS-owych. Oparte jest na regulaminie
uchwalonym przez zarząd. Zgodnie z regulaminem celem stowarzyszenia jest poprawa ładu i estetyki przestrzennej

zintegrować mieszkańców naszego osiedla. Członkami Zarządu Stowarzyszenia
Zatrasie są: Andrzej Perzyna – prezes stowarzyszenia, a także Przemysław Kamiński i Wiktor Zając – zastępcy prezesa.

O wszelkich spotkaniach, czy wydarzeniach będziemy informować mieszkańców na bieżąco poprzez informacje
na klatkach schodowych, na stronie naszego stowarzyszenia, na Facebooku,
a także na stronie internetowej www.zatrasie.info
Adres mailowy Stowarzyszenia: stowarzyszeniezatrasie@gmail.com
W IK TOR Z A JĄC

8 rozmaitości

24 listopada 2016

Rozpartycypowany Żoliborz
Niedawno rozpoczęła się czwarta edycja Budżetu Partycypacyjnego*. Jak co roku
zespół złożony z mieszkańców, radnych, urzędników i przedstawicieli organizacji
pozarządowych miał za zadanie podjąć decyzję o jego kształcie.
Do najważniejszych decyzji zespołu
należy: wyodrębnienie lub nie obszarów
dzielnicy, rozdział 1950 tyś. zł oraz ustalenie maksymalnych kwot projektów.
Dyskusji towarzyszyły silne emocje. Niektórym członkom trudno było pogodzić
się z utrzymaniem zeszłorocznych rozwiązań. Argumenty za utrzymaniem statusu quo (głos Wiktora Jasionowskiego
– przewodniczącego dzielnicowego zespołu ds. budżetu partycypacyjnego)
i przeciw (głos Tomasza Michałowskiego
– radnego dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy, członka dzielnicowego zespołu ds.
budżetu partycypacyjnego) prezentujemy na łamach Wilsoniaka. Zachęcamy
także Państwa do przyłączenia się
do dyskusji. Opinie prosimy kierować
na adres redakcja.wilsoniak@extra-media.pl. Wierzymy, że z to pozwoli
na przygotowanie lepszych rozwiązań
w przyszłości.

choć istniał wtedy poziom ogólnodzielnicowy. Warto też pamiętać, że w głosowaniu biorą udział mieszkańcy Warszawy, a nie tylko Żoliborza. Każdy warszawiak może głosować w dowolnie wybranej dzielnicy.
Wśród krytyków przyjętych przez
Zespół rozwiązań pojawia się czasem argument o tym, że jeśli będą chcieli zagłosować u siebie w jednym z obszarów, to
nie będą mogli zagłosować np. na projekt w dalszym sąsiedztwie. Rzecz w tym,
że to nie zespół, ani nie mieszkańcy, decydują o tym czy projekt będzie „ogólnodzielnicowy”, czy też złożony na danym obszarze.
Tomasz Michałowski: Celem
projektów ogólnodzielnicowych
powinno być w założeniu realizowanie większych i droż-

liwość wybrania projektów ważnych dla
ich najbliższej okolicy (przestrzeni zamieszkania), a także możliwość współtworzenia całej naszej dzielnicy, której są
częścią. Tym samym nie tworzymy sytuacji zamykania się wyłącznie
na potrzeby swoje, ale myślimy
o dzielnicy jako całości
i o wszystkich jej mieszkańcach.

Ogólnodzielnicowość
Wiktor Jasionowski: Ogólnodzielnicowe projekty to takie, które realizują
potrzeby mieszkańców przynajmniej
dwóch obszarów. To bardzo umowne.
Dla przykładu – projekt remontu drogi
w zarządzie dzielnicy może realizować
potrzeby mieszkańców więcej niż jednego osiedla. Kto będzie decydował czy
jej remont ma być finansowany
w ramach poziomu ogólnodzielnicowego, czy też jednego obszaru? Przykłady
można mnożyć. Czy zebra na ul. Słowackiego
zrealizowana na drodze nale-

Obowiązujący
podział dzielnicy
na obszary

Podział na obszary
żącej do miasta, nie dzielnicy, albo ścieżka rowerowa na ul. Krasińskiego, która
również jest drogą miejską, nie powinny
być nazywane projektami ogólnomiejskimi? Pierwszy z nich zostanie zrealizowany w ramach jednego z obszarów
– nawet nie z poziomu ogólnodzielnicowego. Inny przykład – projekt „Muzyka
łączy pokolenia” z którego korzystają
mieszkańcy spoza naszej dzielnicy był realizowany w ramach jednego obszaru,

szych projektów obejmujących więcej
niż jeden obszar. Projektom takim powinny towarzyszyć większe kwoty. Ogólnodzielnicowe projekty mają służyć całemu Żoliborzowi jako dzielnicy, a nie jednemu obszarowi. Nie ma poczucia, że
obszary spełniają taką funkcję. Przy takim układzie, w którym obok projektów
obszarowych mamy też projekty ogólnodzielnicowe, dajemy mieszkańcom moż-

TM: W mojej opinii właściwe byłoby podzielenie dzielnicy na większą ilość
mniejszych obszarów (przy współistnieniu obszaru ogólnodzielnicowego). Mogłoby to być 9 – 12 obszarów z mniejszymi kwotami do realizacji mniejszych typowo lokalnych projektów. Tak liczny
podział miałby zapobiec sytuacjom,
w których interesy mniejszych osiedli
(spółdzielni, wspólnot) nie mogą zostać
zrealizowane ze względu na większe
w tym samym obszarze. Na przykład
obecnie, w jednym z obszarów mieszczą

się Sady Żoliborskie i Zatrasie. Mieszkańcy tego drugiego będą zawsze przegrywali z projektami zgłaszanymi na Sadach ze względu na dużo większą aktywność mieszkańców Sadów. Innym przykładem, może być tu obszar nr 1, w którym połączone są domki z Marymontu
wraz z osiedlem na Potoku. Wygrywa
duże osiedle zabudowy blokowej Potok
ze względu na ilość mieszkańców. W nowym podziale chodzi o wyodrębnienie
obszarów spójnych pod względem zabudowy, zamożności mieszkańców, obszarów spółdzielni, czy też naturalnych podziałów wytoczonymi przebiegiem większych ulic. Tak, aby projekty mogły być
realizowane równomiernie na obszarze
całego Żoliborza. Dotychczasowy po-

dział nie jest, ani naturalnym, ani intuicyjnym podziałem. Nie pokrywa się
z tradycyjnym i historycznym podziałem
dzielnicy.
WJ: Trudno uznać, że podział
na mniejsze rejony ma przełożenie
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na liczbę realizowanych projektów
o mniejszych kwotach. Jak i w ogóle, że
większa liczba obszarów ma wpływ
na zwiększoną aktywizację i frekwencję
w głosowaniu. Frekwencja zależy raczej
od zaangażowania mieszkańców przez
projektodawców, niż z innych przyczyn.
Projekty tanie w realizacji, mają większą
szansę na realizację i wynika to z systemu
oddawania głosów, nie z ilości obszarów.
System został tak skonstruowany, żeby
właśnie małe projekty miały możliwość
realizacji.
Obecny dość dobry podział na cztery obszary, nakreślony przede wszystkim
przez Pana Ryszarda Pikuły oraz Michała Rapackiego, został stworzony
z uwzględnieniem potrzeb i liczby miesz-

Partycypacja/Aktywizacja
TM: W mojej ocenie im większa
ilość obszarów, tym większa partycypacja. Aktywizujemy więcej mieszkańców z tego względu, że widzą
większą szansę zrealizowania swoich
projektów, a tym samym pobudzamy
większą aktywności tkanki społecznej.
Rolą budżetu partycypacyjnego zwanego przez niektórych obywatelskim
bądź też partycypacją obywatelską jest
przede wszystkim realizacja takich
projektów, których urzędnicy i władze dzielnicy, nie wzięliby pod uwagę
i nie dostrzegają potrzeby i celowości
ich realizacji. Vox populi szczęściem
obywateli.

WJ: To prawda – projekty, cały zamysł budżetu partycypacyjnego polega
na precyzyjnym wskazywaniu na potrzeby mieszkańców. Doświadczenia działania zespołu pokazują jednak pewne tendencje. Widoczny jest mniejszy udział
osób starszych. Wiele osób zarówno
w dzielnicy, jak i w mieście zastanawia
się jak można zmienić tę sytuację. Ludzie
widzą kampanie promocyjną budżetu
partycypacyjnego, ale nie jest jasne co się
dokładnie kryje za przedstawianymi hasłami. Potrzebna jest promocja bezpośrednia.

Jaki budżet? Podział kwot
TM: W proponowanym przeze mnie
układzie podziału dzielnicy (zakładającym poziom ogólnodzielnicowy i obszarowy) stosownym rozdziałem środków
jest: połowa na większe projekty w puli
ogólnodzielnicowej (975 tys. zł) i druga
połowa podzielona równomiernie
na wszystkie mniejsze 9 – 12 obszarów.
Taki podział jest najbardziej sprawiedliwym i intuicyjnym. Duża kwota na projekty dzielnicowe i równe małe kwoty
na projekty mniejsze w obszarach.

WJ: Wiadomo, że każdy chciałby
mieć więcej pieniędzy do wykorzystania.
Sprawa jak to bywa przy finansach jest
więc delikatna. Tym bardziej utrzymywanie wypracowanych rozwiązań,
w których każda z części dzielnicy dostaje po 450 tyś zł wydaje się dobrym rozwiązaniem.

Czy zarząd dzielnicy
powinien wyrazić zgodę
i tym samym dać możliwość
realizacji projektów
inwestycyjnych na terenach
spółdzielni
mieszkaniowych
i współnot?
TM: Ze względu na małą ilość terenów podlegających bezpośrednio zarządowi dzielnicy, zasadne wydaje się być
włączenie terenów spółdzielczych w realizację projektów z PB. Z zaznaczeniem
i zobowiązaniem władz spółdzielni
do utrzymywania powstałych z pieniędzy Budżetu Partycypacyjnego inwesty-

cji. Dobrze się stało, że podczas tej edycji zespół ds. budżetu partycypacyjnego
dostrzegł taką potrzebę i stworzył taką
możliwość.
WJ: Pełna zgoda. W innych dzielnicach tak to właśnie funkcjonuje. Również u nas obecny zarząd podjął decyzję
o możliwości inwestycji na terenach
spółdzielni w 2015 roku. Dziwi więc
fakt, że w zeszłym roku nie było takiej
możliwości i cieszy, że tym razem będzie
to możliwe.
*Budżet partycypacyjny to proces, w ramach którego
mieszkańcy decydują o przeznaczeniu części
wydatków z kasy dzielnicy. Podczas tzw. edycji
Budżetu Partycypacyjnego można zgłaszać własne
projekty na realizację zadań będących w kompetencji
dzielnicy np. postawienie ławki, remont ulicy,
zasadzenie drzewa. Burmistrz dzielnicy przeznacza
od 1 do 2 % planowanych wpływów do budżetu
dzielnicy. W tym roku kwota wynosi 1 950 tyś. złotych.
Dzielnica Żoliborz odnotowuje najwyższą wśród
wszystkich dzielnic frekwencję w głosowaniu
na zgłaszane projekty.

Materiały promocyjne zamieszczone dzięki
uprzejmości Wydziału Kultury i Promocji
Urzędu Dzielnicy Żoliborz.

Fot. www.instagram.com/matthieu.haller

Tomasz Michałowski – członek zespołu, radny dzielnicy

kańców. Nie odnosi
się do żadnych innych granic np. obwodów wyborczych.
Wy p r a c o w a n y
w 2014 roku oraz
trzykrotnie dyskutowany, zdaje się być
apolitycznym kompromisem. Co ważne, jego utrzymanie
tworzy własną tradycję.
Mieszkańcy
przywiązują
się
do niego. W moim
odczuciu to przyczynia się do przejrzystości i aktywizacji.
Nie wprowadza się
zbędnego zamieszania. Wykluczone jest
manipulowanie podziałem dzielnicy
pod konkretne projekty. Myślę, że po tej
edycji można zastanowić się nad niewielkimi korektami
np. dotyczącymi Serka Żoliborskiego.

Wiktor Jasionowski – przewodniczący Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego
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Patriotyczna
rupieciarnia
Zjawisko odzieży
patriotycznej pojawiło się
na szerszą skalę zaledwie
kilka lat temu. Ten krótki czas
wystarczył jednak, by ubrania
zdobione motywami
historycznymi zyskały sobie
ogromną popularność.
Nic zresztą dziwnego – jest to jeden
z elementów szerszego, wręcz popkulturowego fenomenu mody na historię,
której świadkami – co zresztą cieszy – jesteśmy obecnie. Lecz obok niewątpliwie
pozytywnego wkładu w popularyzację
dziejów Polski, rozwijający się rynek marek określanych przez producentów mianem patriotycznych, niepodległościowych czy wolnościowych, coraz częściej
zaskakuje propozycjami absurdalnymi.
Nie zawsze też służy zwiększaniu świadomości historycznej, czasem wręcz nią
manipulując.
Hitem Internetu, w rozumieniu
dość prześmiewczym, stała się ostatnimi
czasy, stylizowana w tandetny – bo ciężko tu o określenie łagodniejsze – sposób
na rycerską zbroję, bluza, głosząca postulat „Wielkiej Polski”. O ile jest to z pewnością przykład wyjątkowo kuriozalny,
budzący krytykę nawet gorących zwolenników poruszanego zjawiska, to podobnych, choć nie tak medialnych propozycji, pojawia się od pewnego czasu
znacznie więcej.
Dawno już przestały wystarczać
wzbogacone symboliką niepodległościową koszulki, najczęściej nawiązujące
do powojennego Podziemia, które modzie tej dały początek. Obok producentów będących prekursorami wspomnianego kierunku, jak grzyby po deszczu zaczęły wyrastać kolejne marki, zachęcone
sukcesem tych pierwszych. Wraz z rozwojem rynku „upatriotycznia” zaczęto
kolejne części garderoby – obok ciągle
dość standardowych bluz czy czapek, pojawiły się budzące już pewne wątpliwości, okraszone najczęściej znakiem szczególnie ważnym – „Kotwicą” Polskiego
Państwa Podziemnego, zasłaniające
twarz kominy, a nawet kominiarki. Jeden z producentów przed zeszłorocznym
Marszem Niepodległości reklamował je
nawet jako „idealne na chłodne, jesienne
wieczory”, mrugając przy tym okiem
do potencjalnych nabywców. Hołd to
conajmniej osobliwy.
reklama

Jednak wykorzystywanie podobnej
symboliki na gadżetach, których przeznaczenie może cokolwiek zastanawiać,
a zamiast podkreślania tożsamości – co,
jak mniemam, było ideą wokół której
zjawisko powstawało – służy jej ukrywaniu, jest tylko jedną stroną problemu.
Drugą jest zamieszczanie ich
na częściach garderoby dość
– niekiedy nawet dosłownie
– przyziemnych, niekoniecznie licujących z powagą zagadnienia. Idealną tego egzemplifikacją mogą
być oferowane w systemie
sprzedaży internetowej... skarpety Narodowych Sił Zbrojnych,
skądinąd cieszących się w owej branży
popularnością wyjątkową. Są to skarpety
„polskie”, co podmiot oferujący wyraźnie podkreśla. Podobne „upatriotycznienie” skarpet w sposób naturalny nasuwa
obawy o to co będzie dalej, choć
– z czym sam się dotąd nie spotkałem,
opieram się jedynie na relacji – owo „dalej” podobno już nastąpiło, a zaszczytne
miejsce przypadło pewnej polskiej formacji święcącej triumfy w XVII wieku.
Absurd? Moim zdaniem tak.
Nie dziwi w tym kontekście promowana jakiś czas temu między innymi
na Facebooku akcja wyjścia na piwo (było ono co prawda jedną z opcji) w odzieży patriotycznej, mająca na celu pokazanie powszechności zjawiska i skalę utożsamiania się ludzi, głównie młodych,
z historią naszego narodu. Ostentacyjne
picie piwa w koszulce z nadrukiem imitującym powstańczą opaskę jeszcze dziesięć lat temu zostałoby przez ogół odebrane z dużą rezerwą. Teraz, choć pojawiały się również głosy krytyczne, odzew
był niemały. Oczywiście, stosunek
do podobnego manifestowania rzeczywistego, bądź deklarowanego – jest
z tym pewnie różnie – patriotyzmu to
rzecz dość uznaniowa, subiektywna, jednak wspomniana akcja jest pewnym znakiem czasów i kierunku, w którym omawiany fenomen zmierza.
Sytuacja, gdy przykładowa „Kotwica”, miast podkreślać identyfikację z bohaterami walki przeciw dwóm zbrodniczym totalitaryzmom, zaczyna konkurować z popularnymi „trzema paskami”
czy przysłowiowym „haczykiem” nie jest
zdrowa. Ani dla popularyzacji wiedzy historycznej, ani dla tegoż symbolu, tracącego tym samym swą unikalną wymowę.
Odrębny problem stanowi zagadnienie wpływu poruszanego zjawiska
na kształtowanie się świadomości historycznej. Patriotyczne nadruki, coraz częściej spotykane na polskich ulicach,
w wielu przypadkach spełniają rolę niewątpliwie pozytywną, stanowiąc dla ludzi dotąd mniej interesujących się historią zachętę do głębszego zapoznania się
z nią, zainteresowania tą czy inną tematyką. Niestety, co w związku ze wspomnianą popkulturowością zjawiska nieuniknione, niejednokrotnie okazują się
też głównym czynnikiem wpływającym

na postrzeganie historii, z czego pożytek
jest już dość wątpliwy. Tym bardziej, że
niektórzy producenci patriotycznych,
a niekiedy tylko „patriotycznych”, rekwizytów dość swobodnie – świadomie
bądź nie – operują treścią zdobiącą oferowane produkty. Niekiedy prowadzi to
do daleko idących uproszczeń, niekiedy
zaś – nawet do mniejszych czy
większych manipulacji.
Zasadniczym źródłem
owego problemu, obok
kryterium efektowności
nie muszącej iść w parze
ze skomplikowanymi realiami historycznymi, jest
zauważalna i poruszana na łamach naszego portalu
choćby przy okazji rocznicy Powstania
Warszawskiego, ideologizacja najnowszej historii Polski. Owocem tego typu
popularyzacji są dość tendencyjne wizje postrzegania roli i charakteru poszczególnych postaci czy organizacji.
W efekcie, coraz większą popularność
zyskują sobie interpretacje tyleż atrakcyjne, co upraszczające, bądź wręcz fałszujące obraz rzeczywisty. Przystępna forma widowiskowych grafik świetnie im sprzyja.
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Wymownym tego przykładem może
być chociażby nadawanie bardzo różnorodnej pod względem społeczno-politycznym Armii Krajowej, czy powojennemu podziemiu niepodległościowemu
oblicza wyraźnie prawicowego, a niekiedy wprost narodowego.
Łączenie bowiem haseł pokroju
„Wielkiej Polski” z symbolami Polskiego
Państwa Podziemnego, czy stawianie
na jednej płaszczyźnie AK i NSZ-u jest
w tej sferze wcale nie rzadkie, wpisując
się zresztą w szerszy proces zawłaszczania
niektórych postaci – z rtm Pileckim czy
gen. Fieldorfem na czele – oraz symboli
przez określone, wyróżniające się wysoką
aktywnością i umiejętnie wykorzystujące
ową modę na historię środowiska.
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Jednak wspomniane w powyższym
tekście „wypaczenia” i absurdy nie zmieniają faktu, że za popularnością szeroko
rozumianej symboliki patriotycznej kryje się naprawdę duży potencjał pozytywny. To od nas i naszego krytycyzmu
w dużej mierze zależy, w jakim kierunku
zjawisko to będzie się rozwijać oraz jaką
rolę ostatecznie spełni. Czy będzie jednym z katalizatorów rzeczywistego zainteresowania losami pokoleń, do których
tak chętnie się odwołujemy, czy zostanie
sprowadzone do czysto obrazkowych,
mających nikłe podstawy w faktach,
a niekiedy kuriozalnych, form „patriotycznej” identyfikacji.
B AR TEK W ÓJ CIK
C ZŁO NEK KLU BU J A GIEL LOŃ SKIE GO
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Przekleństwo
dobrobytu
Bardzo często zdarza się, że
osoby nieco starsze
wiekiem wypominają
młodym, żeby nie narzekali
na dostępność towarów
w sklepach, bo za czasów
PRL półki świeciły
pustkami, więc
jakiekolwiek wybrzydzanie
jest nieuprawnione.
Niewątpliwie niegdyś tak
było, co wcale nie oznacza,
że za szerokim wachlarzem
opcji idą same korzyści.
Wydawałoby się
wręcz, że w kulturze,
dobrobyt niesie
za sobą ogromne
ryzyko przeciętności.

Skandynawska literatura dociera
do Polski od lat. Wcześniej były to wydawnictwa publikowane w ramach różnych serii pozwalających polskiemu czytelnikowi poznawać różnorodną twórczość światowych autorów. Obecnie
w naszym kraju obserwujemy, nieco już
przygasający, boom na skandynawskie
kryminały. Każda książka, która przybyła do nas przez Bałtyk, opatrzona jest
stosowną adnotacją wskazującą, że wyszła spod pióra jakiegoś zimnokrwistego
mieszkańca Półwyspu i okolic. Jakby to
był bez mała certyfikat jakości. Tymczasem prawda ma się nieco inaczej.
Tak na prawdę, skan dy naw skie
kryminały zaczęły cieszyć się ogromną popularnością dopiero po przetłuma cze niu cy klu Mil le nium Stie ga
Larssona. Oczywiście koneserzy tego
gatunku mogą się upierać, że już
wcześniej ukazywała się wciągająca
i wyjątkowa proza autorów zza Bałtyku, na czele z Henningiem Mankellem. Jednak pojęcie „skandynawskiego kryminału” jako pewnego wyznacznika jakości, weszło do użycia
dopiero po sukcesie Millenium. Dlatego też na wielu książkach pochodzenia duńskiego, norweskiego, szwedzkiego, a nawet fińskiego ukazujących
się po autorze „Mężczyzn, którzy nienawidzą kobiet”, pojawiały się etykietki ogłaszające pojawienie się nowego Larssona. Po nim nadszedł czas
na kolejnego Nesbo, norweskiego autora cyklu o Harrym Holu.

Wydawcy doskonale wyczuli skąd
wieje wiatr. Dlatego nasze księgarniane
półki zaczęła zalewać literatura ze Skandynawii. Początkowo niosło to za sobą
ogromny potencjał. W końcu otwierały
przed nami, czytelnikami, niezbadane
dotąd lądy. Jednak stało się to, co było
właściwie nieuniknione, niczym w Potopie u Sienkiewicza. Kiedy zaczął się pochód, po zamarzniętym Bałtyku przeszli
najznamienitsi tamtejsi pisarze, za nimi
ci nieco mniej błyskotliwi, ale ciągle
gwarantujący wysoki poziom. Jednak
w ich cieniu przemykały postaci zupełnie
nieciekawe, tacy oferujący literaturę naj-

lepiej opisaną słowem – skandynawska.
Nic więcej właściwie nie dałoby się o niej
powiedzieć.
Półki w księgarniach uginają się
pod ciężarem książek oprószonych
mroźnym, skandynawskim śniegiem.
Okładki krzyczą do nas coraz to bardziej
tajemniczymi obrazami. Czytelnik może
poczuć się zagubiony. Jakby tego było
mało, jeszcze te dopiski o nowym mistrzu skandynawskiego kryminału albo
o nowym Larssonie. Pojawia się pytanie,
co począć w takiej sytuacji.
Tutaj na ratunek przychodzą nam
inni czytelnicy. Dzięki temu, że świat stał
się globalną wioską, powstała społeczność osób kochających dobrą literaturę.
Można odnaleźć takie osoby wśród dążących do realizacji #52BookChallenge,
czy na portalach poświęconych książkom, gdzie inni czytelnicy oceniają przeczytane książki odpowiednią ilością
punktów oraz krótką recenzją. Ci nieco
bardziej ambitni pozwalają sobie także
na nieco dłuższe teksty pozwalające nam
nieco bardziej świadomie sięgnąć po kolejną publikację. Jakby to nie wystarczyło, tworząc własną biblioteczkę przeczytanych lektur, możemy dostać propozycję innych książek do przeczytania.
Świat jest pełen książek. Dlatego
warto poświęcać czas tym wartościowym
i uniknąć przekleństwa dobrobytu.
M I CHAŁ M A CIĄG
#52BookChallenge – Wyzwanie. Idea, którą
wśród czytelników zaszczepił autor popularnego
na facebooku fanpage’a i grupy. Jej celem jest
podnoszenie poziomu czytelnictwa na świecie
i w Polsce. Główne założenie zakłada,
że na każdy jeden tydzień roku uczestnicy
przeczytają jedną książkę.
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Fot. Dariusz Kawka

Stulecie „Żoliborza warszawskiego”

Współczesne dzielnice Warszawy, których obszar włączono z dniem 1 kwietnia 1916 roku do miasta w ramach tzw.
wielkiej inkorporacji, na mocy rozporządzenia Hansa Hartwiga von Beselera, świętują w tym roku „stulecie swej
stołeczności”. Zastosowana gra słów,
choć nie do końca prawdziwa historycznie, wyraziście oddaje rangę wydarzenia. Oto peryferie oraz puste, niezurbanizowane przestrzenie stały się cząstka
organizmu wielkiego miasta. Pamiątką tego przełomowego dla rozwoju
Warszawy wydarzenia była nadana w 1926 roku nazwa jednej z powstających Żoliborskich ulic – ulica Stołeczna (nazwę zlikwidowano w roku 1993
roku).
Wiedzieć jednak warto, że w chwili
przyłączenia blisko połowa obszaru dzisiejszej dzielnicy znajdowała się już
w Warszawie. Północno-zachodnia granica miasta przebiegała wzdłuż doliny
nieistniejącej dziś rzeki Pulkówki (Pólkówki), płynącej w przybliżeniu wzdłuż
dzisiejszych ulic Okopowej (od ul. Powązkowskiej), al. Jana Pawła II, W. Kochowskiego, dalej między ulicami J. Kossaka i W. Niegolewskiego, T. Toeplitza i Filarecką, na wskroś budynku Urzędu Dzielnicy i dalej wzdłuż linii ul. F.
Bohomolca. W granicach miasta, w cyrkule IV, leżała cała Cytadela Aleksandryjska wraz z dużym obszarem esplanareklama

Fot. Dariusz Kawka

Spotkanie z okazji 100-lecia dzielnicy

dr Paweł E. Weszpiński podczas
uroczystości w Forcie Sokolnickiego

dy. A zatem w 1916 roku do Warszawy
włączono, na obszarze dzisiejszej dzielnicy, jedynie część Powązkowskiego (Bielańsko-Powązkowskiego) Pola Wojennego oraz tereny Skalszczyzny, Powązek,
Izabelina, Burakowa, Młocin (Młocin
B.), Słodowca, Marymontu i Potoku.
Co interesujące – wśród nazw miejscowych przyłączonych terenów nie występowała wówczas nazwa Żoliborz, wyrugowana z przestrzeni miasta wraz z budową na terenie historycznego Żoliborza
cytadeli.
Obszar Żoliborza dwakroć włączany
był do zurbanizowanego obszaru War-

szawy. Początkowo znalazł się w nim
w efekcie powolnego rozwoju przestrzennego miasta z biegiem Wisły, ku
północy. Po raz wtóry po blisko 90 latach od wyburzeń związanych z budową
cytadeli i jej esplanady. Powstaje zatem
pytanie, czy winniśmy mówić o stulecie
stołeczności (a raczej warszawskości) Żoliborza, czy może stuleciu powrotu
do miasta? To jednak przyczynek
do dłuższego dyskursu.
Zachowane w publicznych zbiorach
dawne plany Warszawy, przechowywane
m.in. w kolekcjach Muzeum Warszawy
oraz Archiwum Państwowego w Warszawie, dają bogaty obraz przestrzeni
po „wielkiej inkorporacji”. Zmiany granic z roku 1916 są dobrze czytelne
na planach wydawanych przez Magistrat
miasta Warszawy, gdzie do lat dwudziestych, obok aktualnej wówczas granicy,
w której cały dzisiejszy Żoliborz wraz
z dużą częścią Bielan znalazły się w granicach jednego komisariatu XXVI (odpowiednik dzisiejszych dzielnic), pokazywano też przebieg granicy sprzed przyłączenia peryferii. Co ciekawe, peryferii
znajdujących się w zasięgu twórców koncepcji rozwoju miasta już w ostatniej
ćwierci XIX wieku. Bogate zbiory map
statystycznych obrazują stan urbanizacji
Żoliborza, jako jednej z bardziej nowoczesnych dzielnic, choć nie wolnej
od dużego zróżnicowania społecznego
i infrastrukturalnego. Szczególnie wyraźnie wyodrębnia się ubogie Miasteczko

Powązki, na tle nowopowstających willowych i spółdzielczych osiedli. Widoczny
na mapach skok cywilizacyjny mierzony
był między innymi cenami gruntów,
przyrostem liczby mieszkań i gęstością
ich zaludnienia, ale też zaskakującą z dzisiejszej perspektywy liczby mieszkań
z ustępem. Wśród źródeł kartograficznych do dziejów „Żoliborza warszawskiego” znajdujemy też graficzny obraz
jednej z przyczyn sukcesu rozwojowego
dzielnicy, jaką była urbanizacja pustego
obszaru o wyjątkowo prostej strukturze
własnościowej. Nowe ulice i place oraz
nowe granice budowlanych działek tyczono na powojskowych gruntach państwowych. To dawało komfort i możliwość zastosowania nowoczesnej myśli
urbanistycznej.
To oczywiście tylko nieliczne
z przykładów informacji, jakie można wyczytać z dawnych planów miasta.

Planów, których większy wybór starałem się przybliżyć na wykładzie przedstawionym podczas spotkania z okazji
„100-lecia stołeczności Żoliborza” oraz
Święta Niepodległości, zorganizowanego przez Zarząd oraz Radę Dzielnicy Żoliborz. Spotkanie odbyło się 16
listopada 2016 roku w Centrum Sztuki Fort Sokolnickiego. Podczas sesji
wygłoszone zostały dwa ilustrowane
wykłady: Sto lat Żoliborza varsavianisty i historyka Żoliborza Tomasza
Pawłowskiego oraz przywołany wyżej
O rozwoju przestrzennym „Żoliborza
stołecznego” geografa i kartografa
Pawła E. Weszpińskiego z Muzeum
Warszawy. Sesję prowadził i oparzył
wprowadzeniem Adam Buława, przewodniczący Rady Dzielnicy i Dyrektor
Muzeum Wojska Polskiego.

Przygarnij
psiaka

jest stary (świadczy o tym młode spojrzenie pięknych brązowych oczu). Lekko
utyka na przednią łapę, pewnie wskutek
jakiegoś dawnego złamania. Bej tak mało dla siebie potrzebuje, wystarczy mu legowisko w cieple, miska strawy i przyjazny gest człowieka. I Bej będzie szczęśliwym i dozgonnie wdzięcznym psem.
Tel. w sprawie Beja: 502 906 532
MAX – super psiak ok. 3-4 letni.
Bardzo pozytywny pies, który ze względu na swój duży temperament potrzebuje opiekuna cierpliwego i z doświadczeniem. Max kocha przebywać z człowiekiem, jest niezwykle kontaktowy, uwielbia pieszczoty, zabawy, spacery, piłkę,
bieganie. Ma na pysku uśmiech od ucha
do ucha od rana do wieczora i jest fantastycznym materiałem na wiernego, radosnego kumpla. Dotąd brak było Maxowi
kogoś, kto pokazałby mu świat i włożył
nieco pracy w jego edukację. A Max lubi
się uczyć i jest pojętny. Uwielbia smaczki, więc z motywacją do nauki nie ma
problemu. Max szuka domu u człowieka, który potrafi docenić jego miłość
i zaufanie i je odwzajemnić. Choć wcześniejsze doświadczenia Maxa raczej nie
dawałyby mu powodu do wiary w ludzi,
to jednak Max wie swoje – człowiek jest
ok! Max jest dominujący do innych
psów, dlatego polecany jest do domu bez
innych zwierząt. To wspaniały pies dla
doświadczonego, aktywnego i mądrego
opiekuna. Max jest wykastrowany. 502 906 532

BEJ – cudowny, mądry pies. Czarny
i piękny. Co się wydarzyło w życiu Beja,
co sprawiło, że błąkał się tak długo po lesie, znajdując w końcu ratunek u przydrożnych sprzedawców? Tego nie dowiemy się nigdy. Wiadomo na pewno, że
Bej bardzo kocha ludzi i ma do nich stuprocentowe zaufanie. Jest sporym, czarnym, lśniącym, krótkowłosym psem
w wieku dojrzałym. Choć na pewno nie

PAWEŁ E. W E SZPIŃ SKI
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ŻOLIBORZANIE NIE GĘSI
I Z MIEJSCOWYM REALEM
ZREMISOWAĆ POTRAFIĄ
Ufffff było gorąco w czasie ostatniego meczu III grupy Warszawskiej
klasy B. Marymont 1911 Warszawa zremisował z drużyną Walki Kosów 1: 1.
Atmosfera na meczu była wyjątkowo
gorąca, a przeciwnik wyjątkowo trudny
i waleczny. Drużyna Walki wielokrotnie
atakowała bramkę Marymontu, jednak
nasi nie pozostawali im dłużni. Niestety przeciwnik zdobył pierwszego gola
i przez większość meczu prowadził
z Marymontem, dodatkowo doszło
do wielu faulów. Emocje wzięły górę
i padło wiele cierpkich słów ze strony
piłkarzy i kibiców, którym lekko puszczały nerwy. Sędzia wielokrotnie popełniał błędy, zbyt często odgwizdywał
spalone przerywając ofensywy naszej
drużyny. Trzeba również zaznaczyć, że
nie zauważał ewidentnych fauli dokonywanych przez zawodników drużyny
przyjezdnej. Niezwykle gorącą atmosferę studziła kapryśna pogoda. Podmu-

chy wiatru i przelotne opady gradu
przeplatane lekkimi przebłyskami słońca zmusiły kibiców do skrycia się
pod zadaszonymi trybunami. Nieprzyjazna pogoda nie przeszkodziła jednak
naszej drużynie w wydarciu remisu
w ostatnich minutach meczu. W przerwie sezonu zimujemy na szóstym miejscu w tabeli, następny mecz dopiero

na wiosnę. Z niecierpliwością czekamy
na kolejne futbolowe emocje związane
z naszym żoliborskim klubem.
DO BOJU MARYMONT 1911
WARSZAWA i na wiosnę po awans
do klasy A potem do ligi mistrzów
i po zwycięstwo z Realem Madryt.
B AR TEK K A ŁU ŻA
Ż O LI BOR SKI O B SER WATOR

Z życia Rady Dzielnicy

dziernika. Niestety radni popierający Zarząd na sesję nie przyszli, więc sesja nie
odbyła się. A zatem ponownie złożyliśmy wniosek o sesję nadzwyczajną, której termin z kolei wyznaczono na 4 listopada i przerwano do 23 listopada.
Wszystkie te działania miały wyłącznie
na celu przesunięcie terminu udzielenia
nam radnym informacji na moment,
w którym Rada Dzielnicy straci już realne szanse na wprowadzenie jakichkolwiek zmian w projekcie Zarządu.

Jednym z gorących tematów,
którymi żyjemy ostatnim
czasem jest kwestia edukacji.
Jak wyglądają pracę
nad wprowadzeniem reformy
edukacji na poziomie
dzielnicy? O tę kwestię pytała
Klaudia Ziemiańska
w rozmowie z radną dzielnicy
– Moniką Kurowską.

KZ: Jak Pani ocenia taką sytuację?
MK: Taka sytuacja oznacza że Za-

Klaudia Ziemiańska: Wnikliwi obserwatorzy życia politycznego nie mogą nie zauważyć, że w dniu 23 listopada 2016 r. odbędą
się dwie sesje Rady Dzielnicy. Wie Pani z jakich przyczyn doszło do takiej sytuacji?
MONIKA KUROWSKA: Sytuacja jest

nietypowa, zwłaszcza, że obie sesje mają
podobny porządek w punkcie dotyczącym oświaty. Jednak pierwsza sesja to
w zasadzie dokończenie sesji nadzwyczajnej, zwołanej na wniosek radnych
opozycyjnych, na dzień 4 listopada. Sesję
rozpoczęto tylko po to by ją przerwać.
Przerwa trwała dziewiętnaście dni. Natomiast druga z sesji zwołana na wniosek
Zarządu Dzielnicy.
KZ: Czy jako członek dzielnicowej Komisji
Edukacji i Sportu wie Pani, dlaczego punkty
dotyczące oświaty będą obradowane podczas obu sesji?

Monika Kurowska – radna dzielnicy

MK: To jest zwyczajnie polityczne
zagranie, Zarząd nie chce przedstawiać
swojej informacji na sesji zwołanej przez
radnych opozycyjnych, a radni opozycyjni od 21 września usiłują uzyskać informacje na temat zamiarów Zarządu
Dzielnicy związanych z reformą oświaty.
Ponieważ członek zarządu nadzorujący
oświatę na komisji w dniu 21 września

poświęcił radnym 45 minut, a z kolei
na sesji w dniu 18 października uniemożliwiono wprowadzenie do porządku
obrad punktu, w którym Zarząd Dzielnicy miałby udzielić radnym informacji
na ten temat, to zgodnie ze statutem złożyliśmy wniosek o zwołanie tak zwanej
sesji nadzwyczajnej, której termin Przewodniczący Rady wyznaczył na 24 paź-

rząd Dzielnicy przygotował projekt sam.
Część tego projektu, wyłącznie granice
obwodów szkół i prognozowana demografia stanowią materiały na sesję Rady
Dzielnicy zwołaną na wniosek Zarządu.
Brakuje nam jeszcze wielu informacji
o skutkach zarówno społecznych jak i finansowych, np. ilu nauczycieli uczących
w gimnazjach zostanie zwolnionych, jakie będą koszty odpraw, co się stanie ze
szkołą dwujęzyczną, co ze szkoleniem
sportowym itd. W związku z tym zebraliśmy pytania, które nas nurtują i poprosiliśmy Radnego Miasta Jarosława Szostakowskiego o złożenie interpelacji
na sesji Rady Miasta w dniu 17 listopada. Na temat merytorycznej zawartości
dokumentów nie mogę się wypowiedzieć, ponieważ jak wspomniałam dysponuję tylko częścią projektu. Mam nadzieję, że więcej informacji radni uzyskają na sesji w dniu 23 listopada.
KZ: Dziękuję za rozmowę.
MK: Dziękuję.

Grupa KOD Żoliborz-Bielany
– powiat warszawski zachodni
zaprasza na debatę z cyklu
„Z Demokracją na Ty”.
Temat debaty: Kultura
na trudne czasy. Jak ocalić
wolność twórców? Dokąd
wiedzie nas ideologiczny
rydwan? Paneliści:
Paweł Potoroczyn,
Julia Holewińska,
Krzysztof Pieczyński
7 grudnia 2016 r. godz. 18:30,
Fort Sokolnickiego
ul. S. Czarnieckiego 51
Wstęp wolny
reklama
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Zwiedzanie Muzeum Katyńskiego
6 listopada odbyła się pierwsza wycieczka z Wilsoniakiem. Zaprosiliśmy Państwa do otworzonego rok
temu Muzeum Katyńskiego. Szerzej na temat muzeum pisaliśmy w opublikowany w poprzednim numerze artykule „Bardzo żoliborskie muzeum”.

Serdecznie zachęcamy do przeczytania go,
jeżeli ciekawi Państwa, dlaczego muzeum zostało utworzone właśnie na Żoliborzu. Wycieczkowy limit 25-ciu miejsc szybko się wyczerpał, a Państwa zainteresowanie zmotywowało nas do zorganizowania drugiej tury spaceru. Z nieukrywaną radością możemy pochwa-

lić się, że drugi termin zaskoczył nas równie
wysoką frekwencją.
Podczas zwiedzanie można było wyczuć było silne emocje. Skupienie towarzyszyło wszystkim – od najmniejszych po najstarszych.
Wśród gości Wilsoniaka obecne były również
krewne oficerów. Jedna z nich zadeklarowała przeka-

Juz to raz podmienialem a nowego pliku
nie widze

List do redakcji

Droga Redakcjo,
Jestem zasmucona i zaniepokojona zaistniałą sytuacją, która
ma miejsce na basenie OSiR Żoliborz przy ul. Potockiej 1. Od wielu lat jestem stałą klientką i obserwuje co tam się dzieje i zmienia.
Wraz z upływem czasu na basenie jest coraz bardziej brudno, ściany są popękane, w szatniach śmierdzi i jest zimno, suszarki nie
działają, szafki się zacinają a woda jest bardzo mętna więc zapewne czysta nie jest. Kwestia garażu podziemnego też pozostawia wiele do życzenia – słupy podtrzymujące strop są obdrapane, z sufitu
cieknie woda i są zastawione wolne miejsca parkingowe jakimiś
dużymi gabarytami. Zastanawiam się po co była ta przerwa technologiczna skoro różnicy żadnej nie widać, ani w utrzymaniu czystości, ani jakości wody. Dodatkowo zauważyłam, że na przełomie
ostatnich lat jest co raz mniej klientów a usługi na basenie są ograniczane w znacznym stopniu. Dla mnie nie dopuszczalnym jest,
brak instruktora na siłowni, który zawsze służył pomocą – dlatego
już tam nie chodzę! dodatkowo jak ostatnio powiedziała mi koleżanka skrócono czas pracy rehabilitacji! Jestem zirytowana faktem,
iż z dnia na dzień zniknęła możliwość korzystania z lekcji indywidualnych na tym basenie, z których do tej pory korzystał mój
syn. Jego nauczyciel miał podpisaną umowę i z dnia na dzień zostałam poinformowana, że musimy się przenieść na inny basen bo
stawka za możliwość prowadzenia zajęć indywidualnych drastycznie wzrosła a to odbiłoby się na wzroście w cenie lekcji ok (20zł
za 30 min) – na co mnie nie stać. Efekt jest taki, że przenieśliśmy
się na inny basen. Dziwnym jest, że Dyrekcji nie zależy i nie dba
o to – przecież on również na tym zarabiał.
Podsumowując basen na Potockiej „schodzi na psy” a dziwna polityka Pana Dyrektora, który traktuje basen jak „prywatny
chlew” powoduje że przede wszystkim mieszkańcy tracą.
A NNA M ONIEWSKA

„Wołyń” – projekcja i dyskusja, piątek, 25 listopada, godz. 17: 00, Kino Elektronik
Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami
im. Witolda Pileckiego i Warszawska
Szkoła Filmowa zapraszają na pierwszy
pokaz filmu z dyskusją w ramach cyklu
„Obrazy Historii”. Filmem otwierającym
cykl jest:
„Wołyń” – film w reżyserii Wojciecha
Smarzowskiego.
Po projekcji w dyskusji udział wezmą:
Wojciech Smarzowski
prof. Grzegorz Motyka
dr Łukasz Jasina
Spotkanie poprowadzi: dr hab. Katarzyna Taras.
Wstęp bezpłatny. Obowiązuje odbiór
wejściówek w kasie kina.
Stand-up scena Żoliborz, sobota, 26 listopada, godz. 19: 00, PraCoVnia Art-Club ul. Popiełuszki 16
Zapraszamy na drugie wydarzenie
Stand-up Scena Żoliborz podczas, którego wystąpią:
Sebastian Rejent – komik, miłośnik komedii stand-upowej i pracy twórczej.
Uwielbia stać na scenie, często też się
po niej porusza. Pisał, występował,
współpracował m.in. z Comedy Central,
Grupą ATM, agencją artystyczną Antrakt i agencją reklamową Saatchi&Saatchi.
Od lat, niczym w skeczu Monty Pythona, szuka żartu idealnego, jeszcze mu
się to nie udało, natomiast trzykrotnie
żartem sprawił, że ktoś się posikał ze
śmiechu… i nie było to dziecko. Sukces.
Uprawia ciężką sztukę stand-upową; robi to dla ludzi, dla siebie, jednak woli dla
ludzi. Poza sceną zgłębia tajniki komedii
i wykorzystuje je by pomagać innym.
Na warsztatach, które prowadzi, uczy innych jak używać swojego poczucia humoru w teatrze życia codziennego.

Sebastian nigdy nie zgodzi się z ludźmi,
którzy twierdzą, że czas spędzony
na śmiechu jest czasem straconym, bo
to by oznaczało, że Sebastian marnuje
czas setkom osób dziennie.

DO ZOBACZENIA
NA ŻOLIBORZU

Piotr Popek – stand-uper z Bydgoszczy,
nie mylić z raperem i prezenterką telewizyjną. Przed ludźmi występuje
od urodzenia, na scenie od dwóch lat.
Silna osobowość, jeśli za siłę brać jego
dziwność. Lubi jak jest nie tak. Stara się
pozostać wierny sobie w tych ciężkich
czasach rozwoju osobistego, coachingu i samorealizacji.
Imprezę poprowadzi Rafał Sumowski.
Bilety:
20 PLN / 30 PLN w dniu wydarzenia
UWAGA: Impreza dla osób dorosłych
„Podróż z Pchłą Szachrajką”, niedziela, 27 listopada, godz. 15: 00, Fort Sokolnickiego
Centrum Sztuki FORT Sokolnickiego zaprasza młodych widzów na przedstawienie w reżyserii Anny Seniuk „Podróż
z Pchłą Szachrajką”, w którym wiersze
Juliana Tuwima i Jana Brzechwy zostały
w zabawny sposób połączone w jedną
historię.
To opowieść o podróży tytułowej Pchły
Szachrajki, która na swojej drodze spotyka postaci z innych bajek, w tym Samochwałę, Skarżypytę oraz zwierzęta
z ZOO Jana Brzechwy. Do wspólnego
udziału w tej podróży zapraszają aktorzy Teatru Narodowego – Kinga Ilgner
i Maciej Wojdyła.
Przygody Pchły Szachrajki wspaniale
pobudzają wyobraźnię małych widzów, przenosząc ich w bajkowy
świat. Zdaniem Anny Seniuk taka forma prezentacji klasyki literatury dziecięcej i zapoznawania z nią najmłodszych uwrażliwia je na piękno i niezwykłe możliwości języka polskiego.
Mała, krnąbrna i psotna Pchła spra-

wia dużo frajdy, i tym najmłodszym,
i tym starszym widzom.
Reżyseria: Anna Seniuk
Obsada: Kinga Ilgner i Maciej Wojdyła
Wstęp: 25 PLN
(dzieci poniżej trzeciego roku życia
– wstęp bezpłatny)
Koncert Pat&Sew, niedziela, 27 listopada
godz. 19: 00, Tęcza od Kuchni ul. Suzina 8
Patrycja Purzycka & Seweryn Jakubiec
zapraszają na jesienny wieczór pełen
miłych piosenek, autorskich i nie tylko.
Przy herbacie i winie, w świetnym towarzystwie. Gościnnie: Helena Adwent
– vocal & Artur Krawczyk – bas.

– magiczna atmosfera w niepowtarzalnym miejscu
– dużo dobrego jedzenia
– napojów tych lekkich i tych które Was
rozgrzeją
– trąbka na żywo
– wspólne zdjęcie wszystkich tancerzy
– wyrzutnia baniek mydlanych
– wizualizacje
– szatnia
– dancingowe stylizacje będą bardzo
mile widziane!
Będzie magicznie, przyjacielsko i kolorowo!
Powiedz całej Warszawie i przyjdź
na„Marymoncki Dancing”
Miejsce – Hala MZA – wejście od ulicy
Kłodawskiej (na tyłach Hali Marymonckiej)
Wstęp bezpłatny
VI Festiwal Filmów Żeglarskich Jacht-Film, 9-11 grudnia, Kino Wisła
Wiel ki mi kro ka mi zbli ża się zi ma.
Czas ocze ki wa nia, i tę sk no ty.
Za słońcem, za latem, za wodą. Czas
„mor skich opo wie ści”. Jacht Film
kontynuuje rozpoczętą jeszcze w latach 80. tradycję festiwalu filmów
żeglarskich, który odby wał się w Katowicach. W nowej odsłonie pojawił
się w roku 2011.

W sprzedaży KARNETY na cały Festiwal
w cenie 75 zł dostępne tylko w kasach
kina
Już po raz 6-ty zapraszamy wszystkich mi ło śni ków wia tru i wo dy
przed duży ekran warszawskiego kina Wisła na kolejną edycję Festiwalu
Filmów Żeglarskich JachtFilm. Celem
festiwalu jest pokazywanie polskiej
publiczności najlepszych filmów dokumentalnych o tematyce marynistycznej, polskich i zagranicznych.
Głównym tematem wszystkich filmów jest oczywiście żeglarstwo i jego różnorodność. Jak bogate jest to
pojęcie świadczą tematy filmów jakie pre zen towa li śmy do tej po ry.
Na ekranie kina pojawiały się kadry
filmowe pokazujące regaty o Puchar
Ame ry ki, przed stawia ją ce naj bar dziej znanych żeglarzy w historii, ich
wzloty i upadki. Były filmy o szkutnictwie, czy pokazujące zwykłe rodzinne żeglowanie.
Zależy nam na prezentacji najnowszych
produkcji filmowych, pokazujemy także prawdziwe perełki sprzed lat.

Marymoncki Dancing Mikołajkowy, sobota, 3 grudnia, godz. 18: 00, hala MZA ul.
Włościańska 52

blok piątkowy 9 grudnia, godz. 19.0022.00 | bilety 25 zł dostępne poprzez
stronę internetową i w kasach kina

Warszawiacy! Zapraszamy na „Marymoncki Dancing” w sobotę po Targu
Śniadaniowym.
Zagrają: przebojowa Dj Wika i żoliborski
nerwus Pan Smok + trąbka na żywo
Oprócz dobrej muzyki i tańca czeka
na Was:

blok sobotni 10 grudnia, godz. 14.0018.30 | bilety 35 zł dostępne poprzez
stronę internetową i w kasach kina

Tegoroczny program jest bardzo zróżnicowany. Obejrzymy dramatyczne historie jakie miały miejsce podczas oceanicznych regat ponad 20 lat temu, poznamy bohaterów wokółziemskich regat sprzed ponad 40 lat. Historie o familijnym żeglowaniu i świecie widzianym
oczami dziecka urodzonego na jachcie,
będą przeplatać się z przygodami
na ścianach grenlandzkich gór. Geograficznie skierujemy się za naszą południową granicę. Przekonamy się, dlaczego niektórzy porównują żeglarstwo
i związane z nim szkutnictwo do prawdziwej sztuki.

blok niedzielny 11 grudnia, godz. 13.0016.45 | bilety 25 zł dostępne poprzez
stronę internetową i w kasach kina

Program Festiwalu dostępny pod linkiem http://jachtfilm.pl/festiwal/program-2016/

VI Festiwal Filmów Żeglarskich JACHT-FILM

motoryzacja 15

Samochodowa unifikacja
Nadeszły srebrnoszare czasy dla motoryzacji. Jesteśmy świadkami niepokojącego zjawiska zwanego samochodową unifikacją. To już się dzieje
– wystarczy rozejrzeć się dookoła. Czy jest dla nas jakaś nadzieja?
one nowych właścicieli. I tak oto dochodzimy do kolejnej sytuacji, w której
triumfuje estetyczny, przyznaję, acz
do bólu nudny i poprawny „srebrny”.
Kolor, który sprawia wrażenie, jakby samochód nim pokryty nie trafił do lakierni w procesie produkcji … Wiem, że jest
to problem z dziedziny tych pierwszo-światowych, ale zwyczajnie nie potrafię
zaakceptować tej barwy, a przez to zgodzić się z ¾ polskiego społeczeństwa.
Srebrny kolor zupełnie wysysa z samochodu duszę i sprawia, że staje się on
bezpłciowy, wręcz pozbawiony jakiegokolwiek charakteru. Zwykły środek
transportu z punktu A do punktu B.
l l l

S

rebrnoszary, srebrnoszary, o!
Szarosrebrny! Tak można by się
ekscytować podczas spaceru
po warszawskich ulicach. Zresztą nie tylko warszawskich. W każdym polskim
mieście jest to samo. Zza każdego rogu
wylewa się biało-czarno-szara lepka maź,
od której jak najszybciej chcemy odwrócić wzrok. Kolorystyczna jednorodność
to zaraza, która panoszy się w całym kraju i zbiera srogie żniwo w postaci chandry szerzącej się wśród przechodniów
i kierowców. Stany depresyjne występują
nader często jesienią, gdy do działania
wkracza także Matka Natura, oddzielająca nas od słońca ciężkimi, ołowianymi
chmurami i zsyłająca na nas hektolitry
deszczu. Rozejrzenie się po otoczeniu
może nas tylko zasmucić jeszcze bardziej.

powiadało, że „tak jakoś wyszło” i, że „to
praktyczny kolor, bo nie widać na nim
brudu”. Takie odpowiedzi mogą sugerować brak finezji i odwagi przy konfiguracji samochodu i to wydaje mi się przykre. Cierpię za każdym razem, gdy ktoś
nie korzysta ze swoich możliwości. Jestem człowiekiem, który stara się korzystać ze wszystkiego, co oferuje życie i tak

l l l

Ale czy sprawa nie wyglądałaby lepiej, gdybyśmy rzadziej pozwalali wygrywać praktyczności i kierowali się
przy wyborach emocjami? Nie należę
do grona osób uważających, że każdy samochód wygląda dobrze w srebrnym kolorze i że jest to kolor uniwersalny. Nieprawda, producenci oferują nam zazwyczaj skromną paletę barw, ale zawsze
znajdzie się w niej choć jeden kolor wyróżniający się z tłumu. Takie lakiery są
w folderach właśnie po to, by się na nie
decydować. Gros moich znajomych zapytanych „dlaczego akurat srebrny?” odreklama

też bym zrobił, decydując się na „żarówiasty”, fluorescencyjny zielony samochód. Jeżeli ktoś chce być naprawdę cichociemny i nie wychylać się przed szereg, to jestem w stanie to uszanować.
Wówczas nie może być mowy o szaleństwie przy wyborze koloru. Jednakże zazwyczaj zwyczajnie brakuje nam odwagi… Inna rzecz to wysoka dopłata za połyskujący, metaliczny lakier, która zdecydowanie nie ułatwia odejścia od standardowych, tańszych kolorów. Często też
samochody w wymyślnych barwach mają dłuższy okres oczekiwania od tych pokrytych pospolitymi lakierami.
Prawda jest jednak taka, że większość z nas kupuje auta używane i wtedy
kolor gra „ente” skrzypce. Jest to całkowicie zrozumiałe i w takiej sytuacji cięż-

ko byłoby mi zaakceptować czyjś wybór
na podstawie barwy nadwozia. Tutaj liczą się przede wszystkim stan techniczny,
wyposażenie i cena. Kolejność? Dowolna. Ale nie jest to tak, że zupełnie nie
mamy wpływu na kolor kupowanego
pojazdu. Handlarze ściągają zza naszej
zachodniej granicy samochody w takich
kolorach, w jakich najszybciej znajdą

Jednakże, o ile w kwestii kolorystyki
mamy coś do powiedzenia i naszym zachowaniem możemy coś zmienić, to
w kwestii unifikacji gamy modelowej naszych ulubionych marek nie możemy nić
zrobić. Możemy tylko stać w milczeniu
i ze łzami w oczach obserwować to, jak
auta, które kiedyś nam się tak strasznie
podobały, stają się powoli takie same.
Chociaż niezupełnie takie same. Niezupełnie, bo różniące się… Rozmiarem.

Nie macie wrażenia tak jak ja, że Audi
oferuje teraz w zasadzie dwa bardziej dostępne modele (A i Q) i dwa modele ze
sportowej linii (R, TT)? Umieszczanie
w stylistyce aut znaków rozpoznawczych
marki to moim zdaniem nic złego. Ale
nadużywanie tego i robienie z całego designu marki tego znaku rozpoznawczego
to fatalne zagranie. Przytoczone powyżej
Audi doprowadziło do tego, że na pierwszy rzut oka często trudno się zorientować, z którym modelem mamy do czynienia. Kiedy już uda nam się to ustalić,
pojawia się następny problem – która to
generacja? Powiecie, że jeden producent
przyjął taką strategię i nie ma się czym
martwić. No dobrze, ale co jeśli okaże
się, że taktyka unifikacji zaczyna być
strategią globalną i powszechnie stosowaną także przez inne marki? Wówczas
może okazać się, że już niedługo wszyscy
będziemy jeździli samochodami. Jakimi?
A kto będzie o to pytał, jeśli i tak nie będzie się dało tego zweryfikować? Podoba
Wam się wizja szaro-szarej zunifikowanej
motoryzacji? Oczywiście, że nie! A skoro
tak, to życzę nam, byśmy zawrócili z tej
drogi i znaleźli w sobie resztki odwagi.
K RZYSZ TOF G RA BEK
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