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Pod rozwagę
Sytuacja z zielenią na Żoliborzu jest osobliwa. Ani łatwa, ani trudna, nie jest jej ani mało, ani
wyjątkowo dużo. Jest raczej w dobrej kondycji, ale w niektórych miejscach zamiera. Część osób
ją lubi bardziej, a części trochę przeszkadza, bo przykładowo, nie można wygodnie
zaparkować, albo łatwo wybudować chodnika.

Graby na ul. Mickiewicza, fot. Tomasz Niewczas

Niby ma wartość, ale mało kto potrafi powiedzieć co to za wartość. Osobliwość polega na tym, że niezależnie
od wszystkiego każdy z mieszkańców
pięknego Zielonego Żoliborza ma o niej
swoje, jedyne prawdziwe, zdanie. Jednak
są o żoliborskiej zieleni fakty o których
nie każdy wie, a powinien.
Istnieje także kilka czynników dodatkowo komplikujących temat:
Po pierwsze jest to tzw. LexSzyszko, biorące swoją nazwę od ministra środowiska Jana Szyszko, które w dużym
skrócie rozumiane jest jako prawne przyzwolenie na samowolne gospodarowanie
drzewostanem w obrębie własnej, prywatnej działki, skutkujące niekontrolowaną wycinką drzew w całym kraju.
Za sprawą nagłaśnianych przez media
przypadków wycinania zieleni mamy
do czynienia z atmosferą ogólnej podejrzliwości do jakichkolwiek zabiegów
związanych z drzewami.

Po drugie dotyka nas nieład administracyjny i odpowiedzialnościowy
– fragment terenu należy do jednego,
obok do kogoś innego, każdy robi coś
u siebie i nie ma pojęcia co dzieje się
u sąsiada (obecnie problem ten częściowo rozwiązuje nowoutworzony Zarząd
Zieleni m. st. Warszawy, ale skutki poprzedniego, rozproszonego systemu będą
odczuwalne jeszcze przez dekady).
Trzecim czynnikiem jest wychwalany Budżet Partycypacyjny, który w mojej ocenie niesie wiele niebezpieczeństw
odnoszących się głównie do dziedzin zieleni i ładu przestrzennego. Decyzyjnosć
jest w tym układzie przenoszona z profesjonalistów na mieszkańców-amatorów.
Tym ostatnim punktem chciałbym się
zająć dokładniej- na konkretnym żoliborskim przykładzie.
Za sprawą Budżetu Partycypacyjnego edycji 2017 zgłoszony został projekt
„Posadzenie grabów kolumnowych

wzdłuż ul. A. Mickiewicza” – odcinek
od ul. Potockiej do wiaduktu nad trasą
AK. Projekt ten został zrealizowany
w kwietniu i teraz możemy oglądać kilkadziesiąt kolumnowych grabów na tle
bloków Potoku. Nowe nasadzenia wzbudziły powszechną falę entuzjazmu i radości Żoliborzan, a mój, łagodnie rzecz ujmując sceptycyzm, przepadł w odmętach sytuacji. Wdzięczny jestem Wilsoniakowi za możliwość przedstawienia
odmiennego od mainstreamowego stanowiska na łamach niniejszej gazety.
Mając tym samym nadzieję na rzucenie
zupełnie innego światła na to co się stało
w związku ze wspomnianymi kolumnowymi drzewami.
Na ul. Mickiewicza, od czasów pamiętających Działobitnię Rymkiewicza, rosną jesiony w dwóch gatunkach
– wyniosły i pensylwański. Jadąc
od Dworca Gdańskiego towarzyszą
nam jesiony. Po minięciu pl. Wilsona po zachodniej stronie mamy, co
prawda nasadzone w latach 60-tych topole, ale po stronie wschodniej są jesiony. Jesiony – duże drzewa z rozłożystymi koronami, dorastające w mieście
do nawet 20m wysokości. Na moim
Facebookowym profilu – ZielonyŻoliborz, pisałem o tym już 7 czerwca 2016. O tym, mając na myśli błąd
projektowy, który zakłada przedłużenie
jesionowych, przedwojennych nasa-

dzeń ul. Mickiewicza kolumnowymi
grabami – nawiązującymi do topól.
Zgodnie ze sztuką ogrodniczą, krajobrazową i przestrzenną gatunek powinien być jak najbardziej jednolity, czyli
w tym wypadku jesionowy. Podjąłem
zatem interwencję u władz dzielnicy,
które sprawę przekazały „odpowiedniemu zarządowi”. Ten wysłał mi pismo
zawierające wiele argumentów, których
merytoryczność jest dyskusyjna. Ich
jednoznaczny wydźwięk brzmiał
„do widzenia”. Dodzwoniłem się zatem
do osoby, która projekt zgłosiła próbując nakłonić ją do zmiany decyzji gatunkowej. Moje starania nie odniosły
skutku, gdyż „odpowiedni zarząd” zasugerował takie drzewa i wnoszenie kolejnych poprawek wymagało by już
zbyt wiele wysiłku. Zamiast jesionów
mamy graby. Niby nic, a jednak wspomniania sytuacja pokazała dosyć dobitnie kilka problemów:
Mówi się bardzo wiele o przestrzennym bałaganie, nawet „chaosie”. W tym
wypadku prostym zabiegiem można było pójść w kierunku porządkowania
przestrzeni – jedna ulica, jeden gatunek.
Jest inaczej. Bałagan jeszcze większy. Bolączką jest także to, że podczas całego
procesu weryfikacji projektu, kiedy przechodził przez komisje, zarządy, urzędy
i dyskusje nikt nie wychwycił tego błędu.
Co więcej, nikt nie zdecydował się
na wprowadzenie zmian, kiedy został on
wypunktowany.
Słyszałem kilka opinii, że teren Potoku jest nijako oddzielany od reszty
Żoliborza. Ja się z tym nie zgadzam
w pełni. Niemniej jednak zależało mi
na podkreśleniu przestrzennej jedności
przez jednolite drzewa w obrębie jednej
ulicy. Jest tymczasem odwrotnie
i na Potoku można oglądać inne rośliny
niż w pozostałych miejscach. Czyli jednak odrębnie.
Ze względu na wspomniane LexSzyszko wszyscy są teraz szczęśliwi, kiedy sadzi się drzewa. Nie ma znaczenia

WSZYSCY RAZEM
TWORZYMY BIELANY
Sezon letni zawsze sprzyja imprezom masowym organizowanym w plenerze. Moda na wyprzedaże, potańcówki, święta
ulic nieobca jest również mieszkańcom Starych Bielan. Z ich
przedstawicielem w Radzie
Dzielnicy, Danielem Pieńkiem
rozmawiała Klaudia Ziemiańska.
Więcej na ááá STR.
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gdzie i jakie drzewa. Pomija się kontekst
historyczny, przyrodniczy, urbanistyczny
i przestrzenny. Nowe drzewa wywołują
wielką radosć o czym świadczy wpis
na fanpage’u jednego z Radnych.
– Jakie gatunki?
– Graby
– Dzięki, nie znałem tego gatunku
– Wyglądają jak krzewy
– Proszę się nie martić, nie spadną,
bo mają podpórki
Wpis ma prawie 450 „polubień”.
Nie ma także znaczenia, że drzewa są
elementem krajobrazu i równie dobrze
mogą go psuć. Wiele mówi się np o nielegalnych reklamach, a tymczasem 20
metrowe drzewa, rosnące kilkadziesiat
lat są jakby wyjęte z tej świadomości.
Wreszcie ostatni punkt. Najistotniejszy. Brzydka twarz Budżetu Partycypacyjnego, czyli jedna, niczego nie świadoma osoba- wnioskodawca projektu,
zmieniająca w negatywny sposób krajobraz fragmentu dzielnicy na kilkadziesiąt
conajmniej lat.
Pod rozwagę. Ku przestrodze.
T O MASZ N IE WCZAS
Z IE LO NY Ż O LI BORZ
reklama
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WSZYSCY RAZEM TWORZYMY BIELANY
Klaudia Ziemiańska: Czy w kontekście
ostatniego święta, 90 urodzin osiedla Zdobycz Robotnicza planowane są jakieś zmiany dotyczące tego rejonu, np. wprowadzenie strefy pieszej?
DANIEL PIENIEK: Tak. Niebawem za-

czynamy remont ul. Schroegera od ul.
Przybyszewskiego do Al. Zjednoczenia.
Część zmian uzgadniamy jeszcze z konserwatorem zabytków i mam nadzieję, że
już wkrótce wraz z mieszkańcami omówimy na Komisji Architektury Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, której mam zaszczyt być przewodniczącym, szczegółowo te zmiany. Nie
omieszkam się również z nimi podzielić
w kolejnych numerach Wilsoniaka.
Przy okazji chciałbym na łamach Państwa gazety serdecznie podziękować
wszystkim zaangażowanym w organizację tego pięknego święta, mieszkańcom
ulicy Płatniczej, a w szczególności Panu
Jarosławowi Zielińskiemu. Warto tutaj
też wspomnieć o dwóch osobach, dziś
już z nami nieobecnych, ale przez lata
tworzących klimat tego miejsca. Pani
Krystyna Sienkiewicz, która mieszkała
na początku tej pięknej i malowniczej
ulicy, właścicielka restauracji „Pod Podłogą”, zawsze wraz z panem Zbyszkiem
pamiętała o naszych najbardziej potrzebujących mieszkańcach. I nasz Francuz
Laurent, który od stycznia 2014 roku
prowadził wraz z żoną kawiarnie Cafe de
la Poste, przyczynił się do nagłej przemiany pl. Konfederacji, jako jednego
z ulubionych miejsc mieszkańców dzielnicy.
KZ: Na ostatniej sesji Rady Dzielnicy przyjmowaliście Państwo nowe zadania dla Bielan do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Drodzy Czytelnicy!
Dziewiąte wydanie Wilsoniaka oddaję
w Państwa ręce nucąc po cichu lekko
zmieniony tekst piosenki T-Love: „Zielony Żoliborz, kochany Żoliborz, rozkwita na drzewach, na krzewach”. Nie
bez przyczyny zieleń Żoliborza jest jego znakiem rozpoznawczym. Jako redakcja jesteśmy z tego
bardzo dumni i staramy się wspierać
wszystkie inicjatywy,
które czynią naszą
dzielnicę jeszcze piękniejszą. Dlatego zachęcamy
Państwa
do wzięcia udziału
w konkursie „Warszawa w kwiatach i zieleni”, więcej informacji
znajdą
Państwo
na stronie 6. Problemy
z żoliborską zielenią
opisał dla nas Zielony-

na starych Bielanach przypominały dawne – gazowe, tak jak na pl. Konfederacji?

Miasta na kwotę 26 mln. Jednym z nich
był „Skwer Integrator” przy Al. Zjednoczenia. Proszę przybliżyć jego ideę.

DP: Skwer Integrator to pomysł
mieszkańców naszej dzielnicy do budżetu partycypacyjnego zgłoszony
przez Panią Annę Drozd. Niestety nie
zyskał wystarczającej liczby głosów
do realizacji. Zakłada on stworzenie
przyjaznej przestrzeni publicznej, służącej integracji mieszkańców. Zielony
skwer ma zostać ulokowany w samym
sercu Bielan, blisko poczty przy Al.
Zjednoczenia. Podstawą projektu będzie niestandardowa, wysokiej jakości
mała architektura (wygodne, drewniane ławy do wypoczynku) oraz kaskada wodna do swobodnego korzystania w letnie dni. Mam głęboką nadzieję, że stanie się on naturalnym
miejscem spotkań otwartym dla wszystkich. Dodatkowo bardzo mnie cieszy, że
w ramach budżetu dzielnicy udaje się
nam wygospodarować środki na ciekawe
projekty mieszkańców, które z różnych
przyczyn nie zostały zrealizowane w ramach budżetu partycypacyjnego.
KZ: Wiele się mówi o brukowaniu ulic
na Starych Bielanach, przede wszystkim ul.
Kleczewskiej. Czy wiadomo już kiedy można spodziewać się rozpoczęcia inwestycji?

DP: W gruncie rzeczy dążymy
do rewitalizacji ul. Kleczewskiej, m.in.
w zakresie schowania kabli doprowadzających media do posesji, wyglądających
dziś mało estetycznie. Brakuje nam jeszcze kilku zgód właścicieli terenu, co nie
jest też łatwe do pozyskani ze względu
na to, że część z nich już nie żyje i trzeba
szukać spadkobierców. Rozmawiamy
o tym z Samorządem Mieszkańców Sta-

Żoliborz w okładkowym artykule
„Pod rozwagę Wilsoniak zawsze stara
się przybliżać historię dzielnicy oraz jej
mieszkańców. „Historia pani z Żoliborza” to wspomnienie pani Lidii Wyleżyńskiej o życiu na Żoliborzu w czasie II Wojny Świtowej. Artykuł „W przeszłość przez nowoczesność” opisuje
wrażenia naszego redaktora z wizyty
w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN,
mam nadzieję, ze zainspiruje
Państwa
do zwiedzenia tego
niesamowitego miejsca. Tymczasem zachęcam do sięgania
po Wilsoniaka zarówno
w domowym zaciszu,
jak i wśród żoliborskiej
zieleni.
W imieniu całej redakcji
zapraszam do lektury.
RE DAK TOR NA CZEL NA

S O NIA M ATLAK

DP: Powody modernizacji tych
latarni były dość prozaiczne. Pamiętam z dzieciństwa Pana, który niezależnie od pogody chodził i zapalał te
piękne latarnie. Dziś niestety rozwój
techniki sprawił, że zawód latarnika
stał się niepotrzebny, a w nasze latarnie wmontowano fotokomórki. Jednak ich kształt pozostał ten sam.
Na pewno będę zabiegał o to, aby
przy modernizacji Starych Bielan,
w szczególności ul. Kleczewskiej,
umieszczać właśnie takie latarnie, tam
gdzie to możliwe.

re Bielany. Co ważne mogę Państwa zapewnić, że wszystkie inwestycje, które
w znaczący sposób wpływają na wizerunek naszej dzielnicy, tak jak wcześniej
wspomniany remont ul. Schroegera, będziemy chcieli z Państwem konsultować
i omawiać.
KZ: Proszę przybliżyć czytelnikom jakie były
powody likwidacji latarni gazowych
na Płatniczej. Czy są pomysły, by latarnie

KZ: Wśród mieszkańców Starych Bielan
pojawia się czasem wątpliwość dotycząca ulokowania sygnalizacji świetlnej
przy wyjściu z Metra Stare Bielany w stronę
ul. Płatniczej. Czasem pojawiają się radykalne głosy, że została ona ustawiona tylko
po to, aby policjanci mogli sobie dorobić.
Czy mógłby Pan odnieść się do tej kwestii?

DP: To faktycznie dość radykalne
głosy. Dla mnie zawsze bezpieczeństwo jest na pierwszym miejscu. To
przejście właśnie temu ma służyć.
Przechodzą tędy zarówno uczniowie
podążający do pobliskich szkół, jak

i seniorzy oraz rodzice z dziećmi. Byłbym przeciwnikiem likwidacji tego
typu sygnalizacji świetlnych. Powiem
więcej, ostatnio zaczęliśmy rozmowy
w sprawie postawienia sygnalizacji
lub poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu ul.
Żeromskiego z ul. Płatniczą, bo tego
typu prośby od mieszkańców również
otrzymuję.
KZ: Niedawno minął Pan półmetek obecnej,
zdaje się że Pana pierwszej kadencji. Proszę
powiedzieć jakie są Pana odczucia o pracy
w Samorządzie?

DP: Mimo wielu obowiązków zawodowych, moja aktywność jest duża
i jako jeden z nielicznych radnych pracuję w 5 Komisjach Rady. Ale nie narzekam, ponieważ to jest właśnie ten moment, kiedy w rozmowach z mieszkańcami czy podczas posiedzeń Komisji lub
Sesji, możemy wspólnie porozmawiać
o nowych pomysłach na nasze kochane
Bielany. Przecież warto pamiętać o tym,
że wszyscy razem je tworzymy. Dlatego
zapraszam Państwa do kontaktu w celu
zgłaszania sugestii i pomysłów. Jestem
do Państwa dyspozycji zarówno pod telefonem (507699046), jak i mailem
(dpieniek@radni.um.warszawa.pl).
KZ: Dziękuję za rozmowę.

DP: Dziękuję, miłego dnia!
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Miło nam poinformować, że do redakcji „Wilsoniaka” dołączył Łukasz Porębski
– redaktor naczelny Miastopogląd i członek Miasto Jest Nasze – #Żoliborz.
Chcemy, aby „Wilsoniak” miał realny wpływ na życie lokalnej wspólnoty, dlatego
oddajemy głos wszystkim, którzy wspierają i budują naszą społeczność.

Od niniejszego numery Wilsoniaka rozpoczyna się współpraca między redakcją
gazety a stowarzyszeniem Miasto Jest Nasze. Stowarzyszenie jest jedną z organizacji
miejskich, aktywnie angażujących się w kształtowanie miasta i przestrzeni życia mieszkańców. To stanowisko wyraziste i często kontrowersyjne. To często zaproszenie
do dyskusji wspólnej o tym jak chcemy aby nasza dzielnica lub nasze miasto wyglądało. Działania MJN skupiają się często na angażowaniu i zachęcaniu mieszkańców
do partycypacji w konsultacjach, spotkaniach i domaganiu się zmian, transparentności a często zwykłej przyzwoitości od władz zasiadających w pokojach dzielnicy lub ratusza. Na łamach Wilsoniaka pojawiać się będą artykuły ciekawe i wciągające do dalszego śledzenia wydarzeń opisywanych w artykułach. MJN to też oczywiście działania kulturalne lub aktywizujące grupy społeczne. O tych działaniach również będziemy informować. Już dziś zapraszamy na wspaniałą żoliborską potańcówkę, której kolejna edycja już 25 czerwca przed Teatrem Komedia.
Ł U KASZ P O RĘB SKI
Z wykształcenia przyrodnik, mieszkaniec Żoliborza Południowego. Członek stowarzyszenia Miasto Jest Nasze.

Wraz z reaktywowanym niespełna rok temu klubem Marymont 1911 Warszawa, odżyła nie tylko drużyna złożona z młodych zawodników, lecz również wspomnienia.
Wspomnienia z dawnych lat, kiedy to młodzi kibice, pasjonaci piłki i fani naszej żoliborskiej drużyny spędzali
wolny czas na meczach. Zagrzewali do boju zarówno
w domu, jak i na„wyjeździe”.
Michał Domaszewicz to człowiek, który stał na czele kibiców dawnego Marymontu. Koledzy z czasem nadali mu zaszczytną ksywę „Prezes”. Dziś chętnie przychodzi na mecze drużyny i opowiada naszej redakcji jak kiedyś wyglądało ich działanie. W czasach bez internetu i telefonów komórkowych, kiedy nie w każdym mieszkaniu był zamontowany telefon stacjonarny, kwestią szalenie istotną było słowo i dotrzymywanie umów. Gdy chłopcy zbierali się o określonej godzinie, nie
było możliwości przesłania informacji o znacznym spóźnieniu. By zebrać się na „szybko” obchodzono Potok i obdzwaniało domofonem
znajomych kibiców.

KONKURS
Wymyśl okrzyk dla Marymont 1911 Warszawa i wygraj szalik
drużyny. Wygrywa najlepszy. Napisz na:
redakcja.wilsoniak@extra-media.pl lub na adres redakcji.
Rozstrzygnięcie konkursu w następnym numerze „Wilsoniaka”.

Kop w przeszłość
„Na wyjazdy jeździło nas po 8 – 9 chłopaków” – wspomina Prezes. „Trudno było
się zebrać, bo rodzice czasem byli niechętni.
Musiałem ich przekonywać” – wyznaje. „Ale
jeździliście”?”No pewnie! Miałem w notatniku pospisywane adresy i obdzwaniałem,
wszystkich po kolei by zorganizować wyjazd”.
O takich i innych historiach z dawnych
czasów warto przypominać, ponieważ tradycja to ważna część tożsamości Żoliborza.
Żoliborska Pomarańczarnia, która odrodziła się na początku minionego lata odnosi coraz to lepsze rezultaty. Poza przegraną z Rozwojem Warszawa prezentuje znakomitą formę i po 18 kolejce zajmuje 4
miejsce w tabeli. Kondycja drużyny chętniej przyciąga uwagę żoliborzan, którzy
choć nadal niezbyt licznie to rotacyjnie
i w miarę wolnego czasu przychodzą
na mecze. Miejmy nadzieję, że to początek
nowego ruchu kibicowskiego na Żoliborzu. A tymczasem, my kibicujemy dalej!
S O NIA M ATLAK

Michał Domaszewicz „Prezes” na tle starego stadionu
fot. Wiktor Jasionowski

25 maja 2017

4

W przeszłość przez nowoczesność
Materiały prasowe Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, fot. M. Starowieyska i D. Golik

spektywy jest to jedna z mniejszości. Według różnych danych to grupa wahająca
się od stu do stu pięćdziesięciu tysięcy.
Wcześniej było inaczej…
Polscy władcy doceniali wkład żydowskich osadników w rozwój handlu
i społeczeństwa, dlatego częstą praktyką było nadawanie im przywilejów.
Dzięki czemu poprzez wieki można było odnotować rozwój tej społeczności, zarówno kulturowo, jak i liczebnie. Kiedy w Europie Zachodniej
trwały pogromy wspólnot żydowskich,
na ziemiach polskich czekało na nich
schronienie. Oczywiście, o czym
świadczą niektóre dokumenty zgormadzone w POLINie, sytuacja nie zawsze
była aż tak korzystna. Jednak wydaje
się, że ostatecznie Państwo Polskie,
w jakiej formie by nie było, do Drugiej
Wojny Światowej było miejscem przyjaznym dla Żydów. Najlepszym przykładem może być okres Drugiej Rzeczpospolitej, gdzie mieli swoją reprezentację parlamentarną, która stanowiła
znaczną siłę polityczną. Problemy zaczęły się po śmierci Marszałka Józefa

Piłsudskiego, kiedy w obozie endecji
do władczy doszły koterie związane
z ONR.
Pewnie są osoby, które może dziwić
ogrom muzeum i zgromadzona w nich
historia. Jednak POLIN w doskonały
sposób daje świadectwo historii. Nie stara się narzucić swojej wizji dziejów żydów polskich. Nie jest to narracja stworzona na potrzeby przeforsowania jakiegoś światopoglądu, tylko historia oparta
na faktach. Z każdej kolejnej sali bije
profesjonalizm jej twórców.
Dla nieco młodszych odbiorców
tej historii, przygotowano wiele interaktywnych atrakcji. Jak już wcześniej
wspomniałem, są interaktywne ekrany,
na których można wcielić się w średniowiecznych, żydowskich kupców.
Stworzono możliwość do samodzielnego wybicia znaków cechowych drukarzy. W kolejnych salach można obejrzeć wiele makiet, które w przestrzenny sposób ukazują charakterystyczne
elementy kultury, jak chociażby cmentarz składający się z żydowskich macew. Ponadto muzeum obfituje w dużą

liczbę przekazów audiowizualnych, co
może być atrakcyjniejszą formą przyswajania wiedzy, niż czytanie naściennych opisów.
Muzeum Historii Żydów Polskich
POLIN jest niewątpliwie cennym źródłem wiedzy o historii Polski. Może zarówno stanowić uzupełnienie informacji
zdobytych podczas procesu edukacji, jak
i otworzyć nowe, zupełnie nieznane
wcześniej ścieżki odbiorcy. Warto jednak, przygotowując się na taką wyprawę,
zarezerwować sobie znaczną ilość czasu,
bądź rozłożyć zwiedzanie na kilka wizyt.
Wydaje się, że ludzki umysł może mieć
problemy z przyswojeniem wszystkiego,
co tam zgromadzono, podczas tylko jednej wizyty.
Opisywana wizyta w muzeum odbyła się dzięki 330 Warszawskiej Drużynie
Wędrowniczej, która w ramach zdobywania znaku służby kulturze umożliwiła
swoim członkom odwiedzenie kilku wystaw w różnych placówkach. Bardzo cieszy, że jednostki ZHP dbają także o rozwój kulturalny swoich członków.
M I CHAŁ M ATE USZ M A CIĄG

Materiały prasowe Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, fot. W. Kryński

Kiedyś muzea były trochę jak laboratoria, bardzo sterylne. Każde nieopatrzne dotknięcie czegokolwiek groziło poważnymi skutkami. Jednak
na szczęście te czasy minęły, a jeżeli jeszcze gdzieś można spotkać te przerażające
drewniane gabloty z grubą taflą szkła, to
niechybnie ich kres się zbliża. Nasuwa się
zasadnicze pytanie, czy to odbiorca swoimi oczekiwaniami zburzył tę barierę
między człowiekiem a eksponatem? Czy
to kustosze i ich postępowe myślenie
zmieniło sposób odbioru? A może
po prostu w dobie smartfonów i ekranów dotykowych zmiana była nieuchronna. Może dodatkowe poznanie
poprzez dotyk sprawia, że nasz odbiór
staje się kompletny?

Współczesne muzea mają za zadanie pobudzić do myślenia, wzbudzić
refleksję, ale niekończenie zapewnić
nam spotkanie z przeszłością poprzez
materialne eksponaty. Doskonałym
przykładem takiego miejsca jest Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Już patrząc z zewnątrz na ogromny budynek odczuwa się ogrom wiedzy, którą można posiąść podczas
zwiedzania. Rzeczywiście po wejściu
na teren stałej ekspozycji toniemy
w informacjach. Przed oczami mamy
obrazki, ściany zapisane fragmentami
kronik. Do naszych uszu dociera głos
lektora, który opowiada o czymś jeszcze innym. Dookoła są monitory, które można pobudzić dotykiem, tak by
zabrały nas w podróż po szlakach handlowych średniowiecza. Gdzieniegdzie
rzucają się w oczy nieliczne eksponaty,
najczęściej wypożyczone z jakiegoś innego muzeum, o czym informują tabliczki. Ilość bodźców momentami
jest przytłaczająca.
Kolejne sale w muzeum opowiadają
historię żydów polskich od średniowiecza, właściwie do czasów współczesnych.
Śledzimy los narodu wybranego od pojawienia się na ziemiach polskich, aż do jego zagłady podczas Drugiej Wojny Światowej. Nie zabrakło też informacji
o tym, co działo się z Żydami w Polskiej
Republice Ludowej. Jednak jest to zaledwie tragiczny epilog w stosunku do bardzo bogatej, wcześniejszej historii. Odbiorca dostaje kompleksową opowieść,
która może niektórych zadziwić obfitością treści. Patrząc z współczesnej per-

Materiały prasowe Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, fot. W. Kryński

Muzeum. Miejsce pełne eksponatów, zazwyczaj pochodzących z dawnych czasów,
niekiedy jeszcze z dawniejszych. Wszystko umieszczone
za grubą warstwą szkła, o którą pod żadnym pozorem nie
można się opierać. Przypominają o tym przyklejone taśmą
wydrukowane
kar teczki
i groźne spojrzenia obsługi.
Bezwzględnie nie można tego
robić. Konsekwencje mogą
być kolosalne…
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Pomnik rtm. W. Pileckiego już jest!
odbyć bez zbędnych politycznych pobudek.
W trakcie uroczystości pojawili się
„Obywatele RP” z białymi różami oraz
z transparentami, na których widniały
hasła: „Rotmistrz Pilecki nie dzielił ludzi
za względu na światopogląd
i wyznanie” oraz „Oddał życie
za Polskę wolną od nienawiści”.
Warszawa jest dumna, że doczekała
się wspaniałego pomnika, upamiętniającego godnego bohatera. W niedługim

czasie otoczenie pomnika może się zmienić, ponieważ od dłuższego czasu trwa
dyskusja związana z rewitalizacją Alei
Wojska Polskiego. Nad całym przedsięwzięciem pieczę sprawuje pani Maria
Brukalska – wiceprezes Stowarzyszenia
Żoliborzan, która konsultuje projekt ze
swoim stowarzyszeniem oraz przedstawicielami Stowarzyszenia „Miasto Jest Nasze #Żoliborz”. Mamy nadzieję, że będzie to udana rewitalizacja.
W IK TOR Z A JĄC

Od Wilsoniaka do Marymontu
Szanowni Państwo! W ostatnią majową sobotę zapraszamy Państwa na Żoliborz. Jest
to doskonała okazja poznać bliżej tę zieloną
i inspirującą dzielnicę Warszawy.

Dnia 13 maja o godz. 13: 00 odbyło się uroczyste odsłonięcie pomnika rtm. Witolda Pileckiego, które miało miejsce w Alei Wojska
Polskiego. Lokalizacja ta została wybrana nie bez powodu i jest absolutnie godna rotmistrzowi z dwóch powodów!

Po pierwsze, w pobliskim budynku
rtm. Witold Pilecki został aresztowany
przez hitlerowców, a po drugie, Aleja
Wojska Polskiego ze swojego założenia
była aleją chwały oręża polskiego. Do tej
pory w Alei Wojska Polskiego znajdowa-

ły się dwa duże pomniki, tj. Pomnik
Czynu Zbrojnego Polonii Amerykańskiej oraz Pomnik I Dywizji Pancernej.
Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego Żoliborza Historycznego
przewiduje budowę kilku pomników
ciągu alei.
Należy przyznać, że pomnik rtm.
Witolda Pileckiego jest wyjątkowo
udany i dobrze wpisuje się w przestrzeń
Starego Żoliborza. Podczas uroczystości odsłonięcia brało udział wiele osób,
wśród nich przedstawiciele Ratusza,
Urzędu Dzielnicy Żoliborz oraz rodzina Rotmistrza.
Niestety wydarzenie to nie mogło się
reklama

reklama

Tym razem skupimy się na Żoliborzu
Spółdzielczym. Spacer zaczniemy w sobotę 27-05-2017 r. o godz. 12: 00. Spotykamy się pod wejściem do parku im. Stefana Żeromskiego (brama od strony pl.
Wilsona), a zakończymy w przy wejściu
na stację metra Marymont.
Poznamy historię przedwojennego
Żoliborza, a dokładniej zwiedzimy jego
centralną część
To właśnie na Wilsoniaku najlepiej
opowiedzieć historię tego, jak powstawał
przedwojenny Żoliborz.

Podczas spaceru dowiemy się między innymi, jak powstawała dzielnica,
a także jak tworzyła się Warszawska
Spółdzielnia Mieszkaniowa, czym zajmował się ZUS, kto budował domy dla
samotnych oraz wiele innych ciekawostek.
Spacer potrwa około 1,45 h
Start: godz. 12: 00, park Żeromskiego (wejście od strony pl. Wilsona).
Spacer poprowadzi przewodnik
miejski Bartłomiej Wancerz.
Za udział w wycieczce nie jest przewidziana żadna opłata, jeżeli natomiast
uznają Państwo, że przewodnik zasłużył
na napiwek, prosimy się nie wahać.

25 maja 2017
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Konkurs Warszawa w kwiatach i zieleni.

Weź udział w konkursie
Tradycja konkursu Warszawa w kwiatach
i zieleni sięga okresu międzywojennego.
W 1935 roku z inicjatywy prezydenta Stefana Starzyńskiego zorganizowano w Warszawie „Święto wiosny” pod hasłem „Warszawa
w kwiatach i zieleni”.

Inicjatywę Starzyńskiego poparł ówczesny Zarząd Miasta, przedstawiciele
organizacji i stowarzyszeń społecznych
oraz ogrodniczych wraz z Polskim

Związkiem Hodowców Kwiatów.
Do akcji szeroko włączyła się też młodzież szkolna. Wszyscy mieli jeden cel
– uczynić z Warszawy miasto kwiatów
wzorem innych europejskich stolic, bo
jak mawiał prezydent Starzyński „Stolica
musi nie tylko dorównać miastom zachodu, ale je prześcignąć”
Przed wojną zdążyły się odbyć zaledwie dwie edycje konkursu, a w jednej

reklama

z nich nagrodę główną zdobyła pani Zofia Wóycicka działaczka społeczna, żona profesora Politechniki Warszawskiej
Kazimierza Wóycickiego ex aequoza

z Mirą Zimińską-Sygietyńską, za ich
pięknie ukwiecone balkony.
Po zakończeniu drugiej wojny światowej, w 1971r., to właśnie pani Zofia

Idee
czyniące
narody
wolnymi

Wóycicka, już, jako założycielka i prezes
Oddziału Powiśle Towarzystwa Przyjaciół Warszawy reaktywowała konkurs
Warszawa w kwiatach i zieleni. Do 1984
roku konkurs odbywał się tylko na Powiślu. Od tamtego roku obejmuje całą
Warszawę i szczyci się patronatami kolejnych prezydentów Warszawy. Organizatorami konkursu są Towarzystwo Przyjaciół Warszawy oraz m. st. Warszawa.
15 maja 2017r. rozpoczęła się kolejna, już 34. edycja konkursu. Na czym
polega konkurs? Na zgłaszaniu swoich
ukwieconych obiektów: ogrodów,
ogródków, balkonów, loggi, ukwieconych okien, ale także budynków i terenów ogólnodostępnych, poprzez formularz zgłoszeniowy wraz z załączonymi, co
najmniej dwoma zdjęciami zgłaszanego
obiektu. Regulamin konkursu dostępny
jest na stronie internetowej www.warszawawkwiatach.pl. W konkursie mogą
brać udział mieszkańcy m. st. Warszawy
(osoby fizyczne) oraz podmioty (osoby
prawne) prowadzące działalność na terenie m. st. Warszawy. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca 2017r.
Za konkurs w Dzielnicach Bielany i Żoliborz odpowiedzialne jest Towarzystwo
Przyjaciół Warszawy Oddział Żoliborz-Bielany – kontakt: tel.(22) 251 54 57,
e-mail: biuro@tpw-zb.pl. Gorąco zachęcamy do wspólnego ukwiecania naszego
miasta.
Jest rzecz wartą odnotowania, że
w ubiegłorocznej edycji konkursu pierwsze miejsce zajął 94 –letni mieszkaniec
Żoliborza, pan Zygmunt Gasiuk. Drugie miejsce, w tej samej kategorii, mieszkanka, również Żoliborza, pani Krystyna Lenartowicz.

zainteresowanymi tą ideą aktywistami, politykami i społecznikami. Ze względu na chęci wielu osób oraz plany rewitalizacji
pl. Wilsona, wybudowanie pomnika staje się możliwe.
W IK TOR J A SIO NOW SKI
A Państwo jakie mają pomysły na uczczenie zbliżającej się stuletniej
rocznicy odzyskania niepodległości? Zachęcamy do kontaktu
i przesyłania pomysłów na adres redakcji.

Rok bieżący decyzją Rady Warszawy uchwalony został jako rok 28.
prezydenta Stanów Zjednoczonych Thomasa Woodrow’a Wilsona.
Kolejny, w którym będziemy obchodzić stulecie odzyskania niepodległości, najpewniej zostanie ogłoszony rokiem Ignacego Jana Paderewskiego. Zabiegi te wynikają z faktu, że to właśnie dzięki tym
osobistościom i polityce USA mogliśmy odzyskać niepodległość
po 123 latach zaborów.

Samostanowienie narodów, nowa na ówczesne czasy idea
miała wpływ na stanowisko i decyzje prezydenta Wilsona. Wolność wyboru rządu, swobody religijne i społeczne – były to zaś
kwestie szalenie istotne dla naszych zniewolonych rodaków.
Zwłaszcza, że ich zapowiedzi płynęły od strony imperium, najpierw jeszcze neutralnego, a potem już walczącego przeciwko
Niemcom. To prezydent USA, jako pierwszy uznał, że konieczne dla przywrócenia pokoju i sprawiedliwości jest odrodzenie
Rzeczpospolitej.
Należy również pamiętać, że i Jan Paderewski, znakomity
polski patriota, muzyk i przyszły premier, wywarł silny wpływ
na poruszane wtedy kwestie. Wybitny kompozytor, który uczył
muzyki dzieci prezydenta, posiadał możliwość wyjaśnienia mu
polskich racji. Dzięki niemu i jego staraniom, Wilson już
w styczniu 1917 roku zwrócił uwagę na potrzebę istnienia niepodległego państwa Polskiego.
Wraca więc myśl uczczenia prezydenta T. W. Wilsona pomnikiem, o którym to szerzej pisaliśmy w wydaniu styczniowym „Wilsoniaka”. Obecnie prowadzone są rozmowy między

Thomas Woodrow Wilson, Fot. Wikimedia/commons
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Druga
skóra
Jak to naprawdę jest? Robimy to … z przyjemności? Przymusu? Czy jako element rutyny, podtrzymujący złudzenia? I dla siebie,
czy dla niego? Może dla niej.

Kiedy się budzę, nie myślę o tym,
nie mam na to ochoty i nie jest to moja
pierwszorzędna potrzeba, którą muszę
spełnić, by poczuć satysfakcję. Dochodzę do siebie przez dotyk zimna, otwierając szeroko oczy. Dzięki refleksowi i selekcji wartości, bo gdy jedno, to nie drugie, zdążam wyjść przed szczytem. I z głowy. Ale gdyby jednak zaszła
konieczność albo narodziła się we mnie
chęć, wiem, że wtedy należy się postarać
i zrobić to jak najlepiej, wymieniając zaangażowanie na zmęczenie z rumieńcem
– bez wysiłku nie ma efektu, chociaż
z góry założono czystą przyjemność.
A wieczorem, kiedy zbyt wcześnie wygrywa sen i czasami boli głowa, równie
trudno jest mi się zbliżyć do entuzjazmu.
Lecz skoro decyzja została podjęta, skutki wypada zmyć. I do snu.
Brak tego jest tak samo nienaturalny, co niewyobrażalny. Wklepano to
w harmonogram ludzkich czynności koniecznych, bez których funkcjonowanie,

zgodne z narzuconymi standardami, byłoby niemożliwe. To także definiuje istnienie wielu par. Ale obaw zazwyczaj nie
ma, przecież to nasza druga skóra. Chcemy ją dotykać, głaskać, masować
– po prostu się nią cieszyć za dnia, by
w nocy zapomnieć. Oddajemy się uczuciu i myślimy, że tak ma być. Od czasu
do czasu wplatamy urozmaicenia, nie
pozwalając na wdarcie się nudy. Mimo
to są chwile, gdy coś pęka. Nagle narasta
zdenerwowanie, niepewność i bunt. Zadajemy sobie pytania o powód i oskarżamy drugą stronę, twierdząc, że to się

dzieje bez naszej zgody. Ktoś coś nam
wmówił, postawił pod ścianą, nie było
wyjścia. Stało się. Musimy się poddać,
wypełnić ślepym posłuszeństwem. Bo
tak jest i będzie.
Ale, tak naprawdę… to nieprawda.
Tak nie jest i nie było. Nie stoimy
pod ścianą. Nikt nas nie zmusza i nie ma
w tym winy, ponieważ…
… kiedy ja się budzę, nie myślę
o makijażu, nie mam na niego ochoty
i nie jest moją pierwszorzędną potrzebą,
którą muszę spełnić, by poczuć satysfakcję… że wyglądam lepiej. Dochodzę

Zapomniany bohater
Jerzy Lerski
Karski, Nowak-Jeziorański, Lerski.
Trzej czołowi kurierzy Polski Walczącej,
którzy nie widząc dla siebie miejsca
w komunistycznej rzeczywistości, na lata
zostali swego rodzaju emigracyjnymi
ambasadorami fenomenu Państwa Podziemnego. Z nazwiskiem ostatniego
z nich spotykamy się zdecydowanie najrzadziej. Tymczasem droga Lerskiego to
przykład budzącej respekt konsekwencji
polskiego demokraty. Choć nie-socjalisty, niewątpliwie człowieka lewicy, odrzucającego wszelkie odcienie totalizmu.
Jerzy Lerski urodził się we Lwowie
na rok przed odzyskaniem przez Polskę
niepodległości. W działalność społeczno-polityczną zaangażował się bardzo
wcześnie. W wieku 15 lat wszedł
do Głównego Komitetu Redakcyjnego
„Kuźni Młodych” – utrzymywanego
przez Ministerstwo Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publicznego, pisma umożliwiającego pierwsze poważniejsze kroki
młodym publicystom. Co ciekawe,
przez pięć lat funkcjonowania „Kuźni”
jej redaktorami naczelnymi byli m.in.
Gustaw Herling-Grudziński, Jan Kott
oraz późniejszy ksiądz-poeta, Jan Twardowski.

O czym milczeli żydowscy
historycy?
Choć pierwszych szlifów nabierał
w sanacyjnych organizacjach – Straży
Przedniej oraz Filarecji, z biegiem czasu
coraz wyraźniej narastał w nim krytycyzm wobec oddalającego się od ideałów
legionowych obozu. „Drażnił nas kult
niekompetencji panoszących się kacyków, nie tylko z Pierwszej, ale co gorsza 67. Brygady” – wspominał. Jedno-

cześnie środowisko Lerskiego dostrzegało istotne – szczególnie z perspektywy
Lwowa – niebezpieczeństwo komunistyczne jeszcze innej natury, zagrożenie
widząc w wyjątkowo dla młodzieży
atrakcyjnej retoryce endeckiej. Pozostawanie w strukturach bliskich władzy pozwalało relatywnie skutecznie przeciwdziałać tym wpływom, co przez pewien
czas odwlekało decyzję o zerwaniu z sanacją. Na krok taki, wraz z grupą przyjaciół, zdecydował się po śmierci marszałka Piłsudskiego, gdy w części obozu popularność zyskiwać zaczęły hasła nacjonalistyczne. Te uważał za błędne,
a w kontekście wielokulturowości Lwowa i jego położenia w pobliżu granicy
z „państwem potwornego eksperymentu”, wyjątkowo niebezpieczne.
W 1937 roku młodolegionowi buntownicy zdecydowali się powołać własną
organizację o nazwie Polska Młodzież
Społeczno-Demokratyczna (PMSD),
której jednym z liderów został właśnie
Lerski. Docelowo zamierzali stać się demokratyczną, a przy tym niesocjalistyczną, odwołującą się do etosu legionów
i wielokulturowych tradycji jagiellońskich, alternatywą dla dominującej
na uczelniach Młodzieży Wszechpolskiej
(MW).
Zasadniczym zadaniem, jakie postawili sobie u progu działalności, było
przeciwstawienie się prowadzonej wówczas kampanii za wprowadzeniem getta
ławkowego. Aktywność na tym polu zaczęli zresztą już wcześniej – przed formalnym utworzeniem PMSD – od plakatowania Lwowa podpisywanymi
imiennie odezwami, sprzeciwiającymi
się kolejnym antyżydowskim restrykcjom. Znakowali także farbami domy
wspierających „odżydzanie” szkolnictwa
wyższego profesorów. Nieco wcześniej

bowiem władze lwowskich uczelni uległy
narodowcom, przystając na wprowadzenie numerus clausus.
W maju 1938 roku, na jedno z prowadzonych przez Lerskiego spotkań,
wtargnęła bojówka dowodzona przez lidera lwowskich narodowców, Jana Kornasa. „Uzbrojeni w pałki gumowe z ołowianym zakończeniem bojówkarze otoczyli mnie szybko. Ktoś palnął mnie kastetem, wybijając przednie zęby, a z tyłu
padły ciosy na głowę. Straciłem jednak
władzę w kończynach, nie mogłem się
więc osłonić i upadłem, nie tracąc przytomności, na stół” – wspominał to najście.
Lerski szybko odzyskał sprawność,
jednak sprawa odbiła się szerokim
echem w prasie. Jej zwieńczeniem była
rozprawa sądowa, podczas której Kornas
wypierał się udziału w napadzie. Finał
reklama

do siebie przez powiew zimnego powietrza, otwierając szeroko zaspane oczy.
Dzięki refleksowi i selekcji wartości, bo
gdy śniadanie, to nie makijaż, zdążam
wyjść przed szczytem… ruchu drogowego. I z głowy… mam spóźnienie. Ale
gdyby jednak zaszła konieczność albo
narodziła się we mnie chęć, wiem, że postarałabym się i zrobiłabym go jak najlepiej, wymieniając czas na stratę czasu, ale
z rumieńcem – bez wysiłku z kilkoma
kosmetykami nie ma efektu, chociaż
z góry założono czystą przyjemność…
mimo tego, że dłonie są brudne od podkładu. A wieczorem, kiedy zbyt wcześnie
wygrywa sen i czasami boli głowa, przez
co na nic nie mam ochoty, trudno jest
mi się zbliżyć do myśli o powtórce z entuzjazmem. Lecz skoro decyzja została
podjęta, muszę zmyć to, co miało mnie
„ulepszać”. I do snu.
Brak makijażu w wielu oczach jest
tak samo nienaturalny, co niewyobrażalny. Kobiety wklepały go w swój harmonogram czynności koniecznych, bez
których funkcjonowanie, zgodne z narzuconymi przez nie standardami, byłoby niemożliwe. Makijaż także definiuje
istnienie wielu par… bowiem przez doczepiane rzęsy, domalowane brwi
i kredką wyrysowane usta, prowadzi
droga do serca. Ale obaw o zdemaskowanie zazwyczaj nie ma, przecież to
prawie druga skóra. Dotykamy ją,
głaszczemy, masujemy – ulegamy ułuprocesu, wówczas uniemożliwiony wybuchem wojny, miał nastąpić kilka lat
później, w zupełnie innych okolicznościach. Co ciekawe, mimo tak głębokich
animozji ze środowiskiem narodowym,
Lerski, jako prezes PMSD, w styczniu 1939 roku wziął udział w oficjalnej
mszy żałobnej za zmarłego Romana Dmowskiego.
Podsumowując ten przedwojenne
etap działalności warto podkreślić, że
podjęta przez młodych piłsudczyków
inicjatywa w warunkach lwowskich była
szczególnie niebezpieczna. Choć blokady, manifestacje i regularne awantury
na tle kwestii żydowskiej odbywały się
wówczas we wszystkich akademickich
miastach Polski, nigdzie nie przybrały
obrotu tak brutalnego, jak w stanowiącym narodowościowy tygiel Lwowie. Tu
dochodziło nawet do pobić i postrzeleń
ze skutkiem śmiertelnym. Już w latach 70. Lerski na łamach paryskich Zeszytów Historycznych, nawiązując
do antyendeckiej akcji PMSD, ale też

dzie za dnia, o której zapomina noc.
Żyjemy w przekonaniu, że tak ma być.
Od czasu do czasu urozmaicamy się nowym kolorem na powiece, nie pozwalając na bycie niedoinformowaną z nowościami na wizażu. Mimo to są chwile,
gdy coś pęka. Nagle narasta zdenerwowanie i bunt, że to nie jest dla nas, my
tego nie chcemy, to wszystko dla nich,
a oni… są obojętni. Więc dla niej.
Dla niej udajemy, jak piękne nie jesteśmy.
K ATA RZY NA P RUSZ KIE WICZ
I LU STRA CJA D O MI NI KA H OY LE

szeregu innych organizacji oraz dużej
części polskiej profesury, gorzko stwierdzał: „Szkoda, że milczą o tamtych protestach współcześni historycy żydowscy”.

Wojenna tułaczka
9. Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej, do którego został przydzielony we
Wrześniu, podzielił los wielu innych.
Po blisko trzech tygodniach chaotycznego błąkania się, któremu towarzyszyły
notoryczne ataki niemieckiego lotnictwa, został zmuszony do poddania się
przez Sowietów i pomagających im
Ukraińców. Lerskiemu udało się jednak
zbiec i przedostać do rodzinnego Lwowa. Dlatego dość szybko zdecydował się
przedzierać na Zachód, do odtwarzanej
przez gen. Sikorskiego armii.
Po przedarciu się do Francji via Budapeszt, wstąpił do odtwarzanego tam
Wojska Polskiego. Po kilku tygodniach
Dokończenie na ááá STR.

8

25 maja 2017

8

Zapomniany bohater

rierzy zdani byli głównie na swoją pamięć. Wyjątkiem w przypadku „Jura” był
mikrofilm z kluczowymi materiałami
Delegatury i dowódcy AK oraz (współredagowany zresztą przez niego samego)
list podziemnej PPS-WRN do władz Labour Party, apelujący o solidarność i poparcie w nieustępliwym stanowisku wobec ZSRR.

Londyn:
po stronie niezłomnych

spotkał dawnego przyjaciela z podchorążówki, a wówczas jednego z pierwszych
emisariuszy emigracyjnego rządu, Jana Kozielewskiego, lepiej znanego
pod przybranym nazwiskiem Karski. To
on zdecydował się wciągnąć Lerskiego
do wymagającej szczególnych kwalifikacji służby kurierskiej. Nim jednak Lerski
do niej przystąpił, po raz kolejny musiał
doświadczyć chaotycznej tułaczki i ewakuować się do Anglii.
Tam, po długim okresie oczekiwania, pod koniec 1941 roku został powołany na wspólny z przyszłymi cichociemnymi kurs spadochronowy, po którym
rozpoczęło się gruntowne szkolenie merytoryczne pod okiem ekspertów brytyjskiego Ministerstwa Informacji oraz polskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Wreszcie, na początku 1943 roku,
został osobiście wezwany przez gen. Sikorskiego, który poinstruował go o zasadniczych celach jego misji.

Misja: skleić podziemie
Wśród głównych powierzonych mu
zadań, poza standardowym przerzutem
mikrofilmów i dolarów, było umocnienie pozycji Komendanta Głównego AK,
gen. Stefana „Grota” Roweckiego względem konspiracyjnych ugrupowań.
reklama

Trwała wówczas bowiem opóźniana przez ambicje podziemnych polityków z różnych stron akcja scaleniowa,
mająca zjednoczyć wszystkie organizacje
zbrojne w ramach Armii Krajowej. Miał
Lerski też wpłynąć na podziemny ruch
socjalistyczny, by podporządkował się
największej, jednoznacznie antykomunistycznej PPS-WRN Kazimierza Pużaka.
Do Polski, jako emisariusz „Jur”,
skoczył 19 lutego 1943 roku. Tu spotkał
się z Janem Stanisławem Jankowskim p.
o. Delegata Rządu oraz z dowódcą AK,
gen. „Grotem”. Angażował się na rzecz
realizacji kluczowego spośród zadań politycznych – wpłynięcia na zjednoczenie
podziemia socjalistycznego pod przywództwem Kazimierza Pużaka. W tym
celu odbył szereg spotkań z niechętnymi
WRN działaczami lewicy socjalistycznej,
zrzeszonymi w organizacji Polscy Socjaliści. Przekonywał ich o konieczności zerwania z PS, której część była już w tym
okresie zinfiltrowana przez komunistów
wykorzystujących radykalizm tej grupy.
Starania Lerskiego przyniosły skutek. Wiosną 1943 roku znaczący odłam
lewicy socjalistycznej wraz z jej liderami:
Wincentym Markowskim oraz szczególnie popularnym „w dołach” Leszkiem
Raabe – przed wojną bliskim znajomym
kuriera – podporządkował się kierownic-

twu WRN. Raabe zaginie niebawem
w niewyjaśnionych okolicznościach,
w czym Lerski upatrywać będzie komunistycznej zemsty. Pomimo to w strukturach Państwa Podziemnego pozostanie
zorganizowana i podporządkowana przez młodego socjalistę Armii Krajowej Socjalistyczna Organizacja Bojowa.
Podczas jednej z najtrudniejszych
dla Lerskiego konferencji, jaką było spotkanie z przywódcą podziemnego Stronnictwa Narodowego, Stefanem Sachą,
niespodziewanie swój finał znalazła także
sprawa głośnego przed wojną pobicia
przez endecką bojówkę. Na zakończenie
rozmów Sacha niespodziewanie zaproponował „Jurowi” spotkanie z Janem
Kornasem, który dowiedziawszy się, kto
kryje się za pseudonimem „Jur”, poprosił zwierzchnika o przekazanie emisariuszowi propozycji spotkania. Lerski zdecydował się na tę nietypową konfrontację. „W obliczu wspólnego wroga doszło
do wzruszającego pojednania dwóch
lwowskich działaczy. Porucznik wcielonej do AK Narodowej Organizacji Wojskowej, Jan Kornas, zginął bohatersko
w Powstaniu Warszawskim” – napisze
po wojnie.
Po wykonaniu swoich podstawowych zadań Lerski zaangażował się
w pracę Departamentu Informacji Delegatury Rządu, co wiązało się z licznymi
i ryzykownymi wyjazdami w teren. Pisywał też do podziemnej prasy – lewicującego pisma „Demokrata”, ludowej „Orki” oraz biuletynu Delegatury zatytułowanego „Kraj”. W międzyczasie na podziemie oraz emigracyjny rząd spadły dwa
kolejne ciosy – 30 czerwca aresztowany
przez gestapo został legendarny „Grot”,
a zaledwie kilka dni później u wybrzeży
Gibraltaru rozbił się samolot z gen. Sikorskim na pokładzie.
W drogę powrotną „Jur” wyruszył
pociągiem, wyposażony w niemieckie
dokumenty, na początku 1944 roku.
W obliczu wkraczającej na Ziemie
Wschodnie RP Armii Czerwonej, wiózł
do Londynu instrukcje Delegata oraz
poszczególnych stronnictw podziemia.
Ryzyko wpadki wymagało, by mieć
przy sobie możliwie najmniej obciążających materiałów, w związku z czym ku-

W obliczu pogarszającej się dla sprawy polskiej koniunktury międzynarodowej i związanego z tym narastającego
w łonie emigracji konfliktu, Lerski krytycznie odnosił się do stronnictw Polskiego Londynu, samemu jednak coraz
wyraźniej opowiadając się po stronie niezłomnych.
Nie wierzył w ugodową politykę
Mikołajczyka, sprzeczną z twardym stanowiskiem kraju. Zaangażował się też
osobiście w usunięcie ze stanowiska kierownika Polskiej Agencji Telegraficznej
wpływowego dziennikarza Stefana Litauera, podejrzewając go słusznie (choć
nie miał na to niezbitych dowodów)
o agenturalną działalność na rzecz Sowietów.
Z racji swego „krajowego mandatu”
udzielił licznych wywiadów dla prasy angielskiej i przeprowadził serię odczytów
propagujących dorobek Państwa Podziemnego. Wystąpił także w obronie Polskich Sił Zbrojnych podczas inspirowanej przez Moskwę i część wpływowych
kół żydowskich nagonce prasowej, zarzucającej polskim władzom wojskowym
tolerowanie antysemityzmu. Jak sam
jednak publicznie zaznaczał: „Nie jest
rzeczą wykluczoną, że [...] Żydzi-żołnierze mogli tu i ówdzie napotkać ze strony
jakichś tępych endekoidalnych oficerów
czy podoficerów na nietaktowne uwagi”.
Sprawa była pokłosiem serii, również inspirowanych przez Kreml, dezercji żydowskich żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.
Angażował się też w propagandową
działalność na rzecz wsparcia walczącej
Warszawy wraz z bliskim mu liderem
emigracyjnej PPS Adamem Ciołkoszem.
Wykorzystywał do tego swoje znajomości w środowisku opozycyjnej Labour
Party i wśród lewicowych publicystów.
Jesienią 1944 roku, po upadku Powstania i dymisji Mikołajczyka, Lerski,
dając wyraz swego poparcia dla linii niezłomnych, zdecydował się przyjąć propozycję nowego premiera. Był nim przysłany drogą powietrzną z Polski nestor
PPS Tomasz Arciszewski. Lerski został jego osobistym sekretarzem.
Warto dodać, że trzon opuszczonego przez stawiających
na politykę ugodową ludowców „rządu protestu narodowego” tworzył niecodzienny sojusz PPS ze Stronnictwem Narodowym. Lerski
nie był pozbawiony wątpliwości
reklama

co do powszechnie krytykowanego mariażu. Za priorytetowy uznał jednak
ostatecznie jego niepodległościowy i antysowiecki charakter.

O Niepodległość i Demokrację
niemal do końca
Wysiłki okazały się daremne, a rząd
Arciszewskiego osamotniony. Zachodnie
demokracje stawiały na ugodową politykę Mikołajczyka, coraz wyraźniej marginalizując legalne władze emigracyjne.
Sam Lerski, krytyczny wobec „kawalerów jałtańskich”, jak ironicznie pisał
o tych, którzy zdecydowali się poprzeć
Mikołajczyka, nie traktował ich jednak
– co w Polskim Londynie było dość częste – jako zdrajców. W czerwcu 1945 roku, opublikował równie głośny, co gorzki list do byłego premiera, w którego zakończeniu zastrzegał, że chciałby, aby to
Mikołajczyk miał rację. „Niech Bóg Pana prowadzi i Panem kieruje” – podsumowywał. Sam wybrał emigrację.
Niebawem zrezygnował z pełnionej
przy premierze funkcji, by zaangażować
się w działalność demokratyczno-radykalnego Polskiego Ruchu Wolnościowego „Niepodległość i Demokracja”, który
miał być alternatywą dla tradycyjnych,
„trącących myszką” – jak pisał – i skłóconych stronnictw.
W tym skupiającym szereg działaczy
młodego pokolenia środowisku znaleźli
się obok Lerskiego m.in. Jan Nowak-Jeziorański oraz wysłannik dowództwa AK
Andrzej Pomian [właśc. Bohdan Sałaciński – przyp. red.]. Ruch postulował podjęcie niezależnej od rządu, wielkiej akcji
propagandowej, która objęłaby swym zasięgiem wszystkie sfery emigracji. Bliskie
stosunki z „NiD” nawiązał niebawem
krajowy, działający w podobnym duchu
„WiN”.
Z czasem Lerski przeniósł się do Stanów Zjednoczonych, gdzie na lata, jako
historyk i politolog, związał się ze światem uniwersyteckim. Publikował także
w periodykach emigracyjnych. Wraz
z dwoma swoimi przyjaciółmi, Janem
Karskim i Janem Nowakiem-Jeziorańskim, stali się orędownikami dorobku
Polski Walczącej. Został odznaczony medalem Sprawiedliwego Wśród Narodów
Świata. Kończąc wydane w 1984 roku
wspomnienia, zaznaczał: „Rozpoczęta
we wrześniu 1939 roku krucjata o Niezawisłość i Demokrację Rzeczypospolitej
trwa przecie nadal – zarówno w kraju jak
i na uchodźstwie”.
Lerski doczekał. Gdy w 1992 roku
odchodził, Europa od blisko pół wieku
wolna była od „Tysiącletniej Rzeszy”, a od kilku zaś miesięcy
cieszyła się z upadku „Ojczyzny Światowego Proletariatu”.
B AR TEK W ÓJ CIK
K LUB J A GIEL LOŃ SKI
Z DJĘ CIE : R A FAŁ G AW LI KOW SKI
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Zapraszamy do lektury drugiego odcinka żoliborskich wspomnień, które będą publikowane na łamach naszej gazety.

Brzydka twarz kapitalizmu

Już nacieszyliśmy się tą wymodloną
wolnością, zapaliliśmy zachodniego szluga, napiliśmy się prawdziwej, prosto
z wysp wiski, obejrzeli ichnią telewizję
i co? I nic. Przyszła pora na ocenę,
na krytykę tego, co się porobiło po rewolucji z 1989 r, ale nie od razu, nie bezpośrednio. Najpierw ogródkami. Każdemu
coś nie pasowało. Każdy miał swoje powody do bycia niezadowolonym.
Coraz powszechniejsze stawało się
pytanie: czy ten burdel, który dookoła
widzimy to kapitalizm? Jak okiem sięgnąć place, ulice, chodniki, trawniki,
wnęki, przejścia zastawione były handlowymi stoiskami. Towar na gazecie znamionował kupca najniższej kategorii,
bardziej zasobni sprzedawali z samochodów. Największy stołeczny jarmark mieścił się na Placu Defilad przy Pałacu Kultury, na który mawiano Pajac lub Pekin.
Władze stolicy liczyły, że dzikich kupców uda się skierować na stadion X-lecia,
ale lepszy efekt dawało centrum, a gdy
i tam się zapełniło, kupcy szukali dobrego azylu w dzielnicach.
Żoliborskie centrum handlowe
znajdowało się na placu Wilsona.

Takie były początki polskiego kapitalizmu. Początkowo uliczny handel
przeszkadzał tylko mieszkańcom sąsiednich kamienic, estetom i burmistrzom,

ale wkrótce również przechodnie zaczynali być zmęczeni tym bałaganem.
Obrzydł im. Jeśli tak ma wyglądać ta
oczekiwana wielka reforma ustrojowa, to
ja dziękuję – powiedział pewien żoliborski inteligent, a drugi dodał, że to nie jest
europejska norma, lecz azjatycka dzicz.
Malkontenci kwestionowali tworzący się
nowy ustrój i mawiali tak: owszem, mamy kapitalizm, ale XIX – wieczny, chaotyczny, wprost ze wschodu. Podobała
im się schludność miast Europy Zachodniej, podobały im się wielkie domy towarowe, w których mogłeś, bracie mój,
zaopatrzyć się we wszystko, ale nie przewidzieli jednego, że te molochy handlowe już się do nas dobijają, aby wykosić
małych kupców rodzimych, czyli też źle.
Tęskniliśmy do standardów Paryża,
do pięknych luksusowych magazynów,
a co mamy w zamian? Brudne, dłubiące
w nosie baby, handlujące podejrzanie
wyglądającymi kurczakami. Latem
do halek, a zimą okutane poczwórnie,
w podwójnych rękawicach, zaś do chwytania grosza z odsłoniętymi koniuszkami
palców, ogrzewanymi przy piecykach.
Uliczna handlarka przy piecyku to
najbardziej widoczny znak, że coś się jednak zmieniło. Za komuny żaden uspołeczniony pracownik nie przyjąłby takiego poniżenia, ale własny interes to in-

na para kaloszy. Kapitalizm przełomu
lat 80 i 90 przybrał mordę dziada, złodzieja, krętacza i cwaniaka. Tak byli postrzegani przez inteligencję ci pierwsi.
Nie tylko przez inteligencję, także przez
załogę żoliborskiego urzędu – aż do najniższego pracownika. Cieć tej placówki,
pan Jasio, choć z miotłą miał się za coś
lepszego niż ja, właściciela stojącej opodal budy z książkami, nakazał mi usunąć
spod swoich nóg papier, który przyfrunął na jego teren jakoby ode mnie. I ja
ten papier usunąłem, a potem przez
osiem lat nie mogłem się z tym pogodzić, aż doszło do ostrej konfrontacji
w 1999 r. o czym dalej. Urzędnicy szybko pojęli, że ci, nad którymi oni sprawują władzę to ludzie sukcesu, dziana swołocz, więc zaczęli domagać się działki
i takie były źródła korupcji. Też odpalantowałem urzędnikom w 1999 r. dolę
i z tego powodu się czuję poniżony – nie
przeszło mi, ale nadal czapkuję władzy.
Ludzie handlowali na potęgę.

Obok mnie stanęła z towarem buda
technika budowlanego, który uznawał
zasadę, że lepsze pół kilograma handlu
niż tona roboty, więc posadził babę i czekał na frukty z nieba, ale im nie szło,
więc kielnię na kołku zawieszając, sam
stanął za ladą. Też było kiepsko, zatem
zmienił branżę i znów za ladą stanęła ba-

ba, aż w końcu zlikwidowali się. Jego
miejsce zajął wesoły gość z garniturami
w budzie o wymiarach 6 m kw.
W garażu urzędu Żoliborskiego usadowił się punkt kserokopii „Delta”, właściciel inż. Dariusz Szumski. Kartka papieru kosztowała 400 zł.
Mieliśmy mętlik w głowie z tym kapitalizmem. Należało najpierw zdefiniować samo pojęcie i ująć to w ramy chronologiczne. Kiedy narodził się w Polsce,
od kiedy mamy ten kapitalizm? Pewien
reżimowy dziennikarz tuż po reformach
ministra Wilczka powiedział: – Uwierzę
w kapitalizm, gdy pojawi się w wolnej
sprzedaży i będzie do kupienia, ot tak sobie, papier toaletowy bez kolejki – to
miała być ta miara. Inny, pewnikiem
trunkowy komentator dodał: – A ja powiem tak: kiedy państwo rozwiąże problem zwrotu opakowań szklanych, pustej butelki, psia mać, oddać nie można!
Dla mnie kapitalizm zaczął się
od chwili, gdy ujrzałem przystojną
na oko „dwudziestkę”, z wypacykowanym pyskiem z bosko oporządzonymi
pazurami, trzymającą w ręku miotłę
przy ul. Marszałkowskiej koło Mc Donalda. Taki obrazek był nierealny w minionym ustroju. Sprzątanie uchodziło
za najbardziej podłą pracę. Wykonywali
ją pariasi PRL-u. Ten widok był dla

mnie szokiem, ale rychło uświadomiłem sobie, że jest to normalne zajęcie 99
procent moich rodaków, którym udało
się wyrwać do strefy dewizowej na zachód. Jeśli i tutaj w kraju zasuwają
z miotłą, to znaczy, że i u nas już jest taka sama ekonomika. I takie wyjaśnienie
pozwoliło mi wrócić po tym wstrząsającym widoku do równowagi.
Ale się zmieniało. Już rok 1990 był
nieporównywalny z poprzednim. Jeszcze
w lipcu 1989 roku, aby coś podać gościom na swoje przyjęcie imieninowe,
kupowałem żółty ser w Pewexie za dolary.
Podstawowym terminem kapitalizmu jest małe słówko – zysk. To osnowa
wkraczającego wówczas do Polski ustroju. Nic dziwnego, że w pogoni za zyskiem firma Gryf z Gdańska wydała raz
„Królewski klejnot”, a potem tę samą
książkę pod nazwą „Czarny diament”.
Nawet tam, w świecie książek, zaczęły się
kruszyć normy moralne, uczciwość, poczucie wstydu. To wszystko stawało się
coraz bardziej relatywistyczne i jak epidemia zaczęło nas ogarniać.
Za komuny było jasne. Tam oni,
świnie przy korycie, a tu my – naród. Teraz się pomieszało. Świnią zostać było łatwo, czego dowiódł mój własny przykład.
Ledwie po zainstalowaniu się w centrum Żoliborza, przystąpiłem do odbijania zainwestowanych pieniędzy. Zadzwonił wtedy mój lubelski przyjaciel
Stasio, syn organisty z Urzędowa. Miał
pilną potrzebę, abym nazajutrz, skoro
tylko otworzą okienko w urzędzie dzielnicowym na Ochocie, pojawił się tam
w pokoju meldunkowym i załatwił sprawę z mieszkaniem jego nieobecnego brata Tadeusza.
Ileż ja takich zleceń w czasach minionych załatwiałem Stasiowi! Chętnie
mu pomagałem, ale zmieniło się. Wtedy
byłem na państwowym etacie urzędniczym, a teraz na swoim. Teraz zaczął się
liczyć czas, solidność. On pracujący
w spółdzielni inwalidów jak za dawnych
czasów nie rozumiał tego, obarczał mnie
różnymi sprawami, a ja nie potrafiłem
odmówić przyjacielowi wykonania tych
błahostek. Z wielką niechęcią opuszczałem swoje miejsce pracy i by było szybciej, brałem taksówkę. A Stacho jak dawniej zlecał to i owo przez telefon. Raz
wpadł na genialny pomysł, dzwoniąc
do urzędu żoliborskiego na portiernię,
dokąd mnie wzywała pyzata w czerwonym fartuchu i zlecał. Za kolejnym razem nie wytrzymałem i zamiast mu wyjaśnić, powiedziałem „... dalaj” i rzuciłem słuchawkę. Skląłem go za to, iż nie
pojął jeszcze, że żyjemy w czasach, gdzie
czas jest pieniądzem. Niepotrzebnie się
uniosłem, a on nigdy jeszcze takiego
mnie nie znał. Wyszła ze mnie kapitalistyczna świnia. Stacho na szczęście się nie
obraził, uznał iż coś po pijanemu bredzę.
K RZYSZ TOF J A STRZĘB SKI
Prezentowany tekst jest fragmentem szykowanej
publikacji dotyczącej życia naszej społeczności
od początku przemian ustrojowych do czasów
współczesnych.
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Historia pani Lidii z Żoliborza
Lidia Wyleżyńska z domu Konarska urodziła
się w 1925 roku, matka Lidia, ojciec Zenon
podpułkownik WP, pracował w Ministerstwie Spraw Wojskowych, jedyny brat urodził się w 1926 roku, a zmarł w 1944 w obozie Stutthof. W 1962 roku wyszła za mąż
za Stefana Wyleżyńskiego, z którym pracowała społecznie na terenie Żoliborza w celu
upamiętnienia miejsc walk. Współorganizowała środowisko żołnierzy AK Żywiciel,
które udało się utworzyć przy dawnym ZBoWiD w 1979 roku. Mąż był wieloletnim sekretarzem, a potem prezesem Stowarzyszenia, po śmierci męża prezesem środowiska
został Janusz Tyman, a sekretarzem pani Lidia. Od kilku lat pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej „Żywiciel” do którego kombatanci dodali nowy
człon, który brzmi: i Miłośników Ich Tradycji.

Ukończyła studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego i dostała nakaz pracy w Kędzierzynie w Instytucie Chemii, a potem przeniosła się
do Fabryki Farb i Lakierów w Helenówku pod Pruszkowem. Od 1958 roku
uczyła w Technikum Chemicznym,
a ostatnie 7 lat przed emeryturą w Technikum Poligraficznym. Była bardzo lubiana przez uczniów, do tej pory pamiętają, spotykają się i dzwonią do swojej
Pani Profesor. Na Żoliborzu, a konkretnie na pl. Inwalidów zamieszkała z rodzicami w 1933 roku. Z pl. Inwalidów wyprowadziła się w 1948 roku. Od 1963
roku, do dzisiaj, mieszka przy ul. Popiełuszki.

Wojna

Mieszkanie na pl. Inwalidów 3 znajdowało się na parterze. Było trzypokojowe, z dużą kuchnią i holem. Mieszkaliśmy tam z moją mamą i z moim młodszym bratem. Był taki okres na początku
wojny, że mama przyjmowała nieodpłatnie Żydówki z dziećmi, ponieważ musiały się przez parę dni gdzieś ukryć. Na ulicy Słowackiego 5/13 w gabinecie lekarskim od strony ulicy Filareckiej doktor
Landy, wielki społecznik, przed wojną
znany na Żoliborzu, przeprowadzał operacje dzieciom żydowskim polegające
na ukryciu ich obrzezania. Matki tych
dzieci nie miały rysów semickich – co
stwarzało dla nich większe szanse
na przeżycie wojny – a lekarz ów przyczyniał się do tego, że szansę dostawały
także i ich dzieci. Po kilku dniach znikały z naszego domu.
Jeden pokój był odpłatnie odnajmowany od początku 1940 roku bardzo
licznej, chyba ośmioosobowej rodzinie,
którą wysiedlono z ich domu. Po roku
się wyprowadzili. Następnie w tym pokoju zamieszkał starszy ode mnie chłopiec. Jego rodzice mieszkali w tym samym domu, ale mieli bardzo małe
mieszkanie – chcieli, żeby miał lepsze
warunki do nauki. Należał on do jakiejś
organizacji konspiracyjnej, ale w 1943
roku była wpadka i musiał zniknąć.
Od tego czasu mieszkaliśmy sami.
Moja mama uważała, że dom
przy pl. Inwalidów 3 będzie pod dużym
ostrzałem dlatego postanowiła się przeprowadzić 10 września do dziadków
na ulicę Leszczyńską na Powiśle. Niestety nie przewidziała, że spadniemy

„z deszczu pod rynnę”, ponieważ u wylotu ulicy znajdowała się elektrownia!
Początkowo dziadek pracował
w opiece społecznej i wychodził z domu
na cały dzień. Zostawaliśmy z babcią sami. Przebywaliśmy na drugim piętrze,
a w czasie dużych nalotów schodziliśmy
na klatkę schodową, tak jak pozostali
mieszkańcy bloku. Przedostatniego dnia
walk bomba uderzyła w oficynę naszego
domu, a ja zostałam ranna odłamkiem
w rękę. Po opatrzeniu złapał mnie skurcz
i nie mogłam jej wyprostować.
Mama postanowiła wrócić na Żoliborz. Oczywiście wracaliśmy na piechotę, bo w tym czasie nie działały tramwaje. Niemcy jeszcze nie weszli do miasta.
Gdy wróciliśmy do mieszkania okazało się, że jest uszkodzone. W pokój
od ulicy uderzył pocisk i wywalił ścianę
– mieszkanie znajdowało się na parterze
i przez dziurę w murze można było
wchodzić bezpośrednio z ulicy!
Na szczęście w pozostałej, nieuszkodzonej części mieszkania mieszkała ciotka, dzięki czemu nie zostaliśmy ograbieni. Dopiero mama zabezpieczyła dziurę
dyktą, a dużo później ją zamurowaliśmy.
W sprawie mojej rannej ręki poszliśmy
do szpitala wojskowego. Lekarz stwierdził porażenie nerwu – i że jest to trwałe
uszkodzenie. Na szczęście rehabilitacji
podjęła się fachowa pielęgniarka
i do końca roku ręka była w miarę
sprawna.
Po wkroczeniu Niemców nowe władze okupacyjne kazały zdać ludziom różne sprzęty – takie jak odbiorniki radiowe, broń białą. Np. moja mama oddała

szablę oficerska taty, a ja schowałam
przed Niemcami Krzyż Harcerski, którego potem nie mogłam długo odnaleźć
– ale jednak udało się i mam go do dzisiaj.

Pierwsza
okupacyjna Wigilia
Mój ojciec był podpułkownikiem
Wojska Polskiego i we wrześniu 1939 roku wraz ze swoimi żołnierzami opuścił
Warszawę. Od tamtego momentu nie
mieliśmy żadnych wiadomości ani
od niego, ani o nim. Dopiero w końcu
roku 1939 przyszła karta od ojca z obozu jenieckiego w Rumunii. Okazało się,
że jest tam internowany. W późniejszych
latach mieliśmy nadzieję, że przedostał

się wraz z innymi do Anglii. Niestety nie
mieliśmy od niego żadnych wiadomości.
Ale w czasie okupacji zaczęły do nas
przychodzić anonimowe paczki z Portugalii. Były w nich sardynki, które mama
przeznaczała na sprzedaż. Mama wierzyła, że to są paczki przesyłane nam przez
tatę.
Gwiazdka 1939 roku była tragiczna – najgorsza w moim życiu. Ja miałam 14 lat, a mój brat 13. Przed wojną
rodzice organizowali święta z wielkim
przepychem. Dostawaliśmy mnóstwo
prezentów, tato sam robił zabawki
na choinkę. W związku z brakiem wiadomości co się dzieje z tatą postanowiliśmy z bratem, że nie będzie u nas w czaDokończenie na ááá STR.
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sie wigilii choinki. I tak zostało aż
do końca wojny. Przyjechała do nas
z Pragi na święta ciotka Maria Włodkowska wraz z synem, i od niej dowiedzieliśmy się o masakrze w Wawrze. Zginęło tam wielu niewinnych ludzi w ramach rewanżu za zabicie dwóch Niemców. Była to pierwsza taka zbiorowa odpowiedzialność. Ogarnęło nas przygnębienie i apatia – co będzie z nami dalej...
W czasie wigilii nie śpiewaliśmy kolęd ani nie było też Pasterki z powodu
godziny policyjnej. Atmosfera Gwiazdki
zależała w czasie okupacji od dzieci. Jeżeli w rodzinie były małe dzieci to starano
się, żeby nie odczuły one zmiany i żeby
te święta były podobne do szczęśliwych
przedwojennych. Im dzieci były starsze,
albo gdy rodzina była niepełna, to odbywała się tylko uroczysta kolacja, ale bez
świątecznej atmosfery.

Utrzymanie
Warunki bytowe stawały się z miesiąca na miesiąc gorsze. Świadoma polityka okupanta prowadziła do wyniszczenia gospodarczego ludności polskiej.
Bardzo powolny wzrost płac, a nawet ich
zamrożenie przy olbrzymim wzroście
cen powodował pauperyzację mas. Kartkowy system wprowadzono już 19 grudnia 1939 roku. Przydziały te były najmniejsze ze wszystkich miast Generalnej
Guberni, a w całej Europie gorzej
pod tym względem miała tylko Grecja.
Moja mama nie pracowała zawodowo, ale w domu robiła różne dziwne rzeczy. Przez pewien czas codziennie rano
piekła bułeczki maślane, które jakaś
dziewczyna roznosiła do klientów. Oczywiście problemem było zdobycie produktów na te bułeczki, ale mama sobie
dawała z tym radę. Po pewnym czasie
przestało to być opłacalne. Nauczyła się
więc robić kaszankę. Rikszą dostawca
przywoził podroby końskie i krew z praskiej rzeźni. Produkty te mama gotowała
w baliach – zapach był przy tym okropny! Kaszę gotowało się w ogromnym kotle, a flaki trzeba było czyścić. Przez specjalną maszynkę mama mieliła ugotowaną masę i ładowała we flaki. Praca trwała cały dzień i całą noc, a następnego
dnia zjawiali się klienci po wytwór maminej pracy – klienci bardzo zadowoleni
– ponieważ podobno była to niezwykle
smaczna kaszanka. Zwano ją „kaszanka
pułkownikowej”. Mój brat uwielbiał ją,
a ja do dzisiaj mam wstręt do wyrobów
tego typu. Mało tego – mój cioteczny
brat, mieszkający przy ulicy Dygasińskiego potrafił przychodzić po kaszankę
po trzy razy – bo po drodze potrafił całą
zjeść! Niestety tego typu pracę można było wykonywać tylko zimą ze względów sanitarnych.
W razie potrzeby mama była zmuszona wyprzedawać nasze rodzinne dobra. Ale w ostatnim roku wojny już nam
nic nie zostało – i było nam bardzo ciężko.

Tajne komplety
Przed wojną Warszawa była wielkim
centrum oświaty i szkolnictwa. Objętych
nauczaniem było 200 tys. osób, a personel składał się z 2000 nauczycieli. Od ra-

Ewa Prachtel –Morawiańska, Janka Mancewicz, Wanda Śliwińska, Teresa Miazek,
ćwiczenia terenowe drużyny „Knieje”

zu po kapitulacji Warszawy wznowiono
naukę z rozkazu vice ministra Kazimierza Szelągowskiego. Uruchomiono
w październiku 70% szkół. Działalności
nie rozpoczęło tylko szkolnictwo wyższe. 15 listopada pod pretekstem epidemii okupant zamknął wszystkie szkoły.
Po kilku tygodniach zezwolono
na otwarcie, ale tylko powszechnych. Początkowe zamieszanie wynikało z niejednolitej polityki Niemców wobec oświaty.
Dopiero w kwietniu 1940 roku pozwolono na otwarcie szkół zawodowych.
W 1943 cofnięto pozwolenie na działalność prywatnych szkół powszechnych.
Tajne komplety rozpoczęto już jesienią 1939 na szczeblu szkoły średniej.
Od 1940 roku przeprowadzano na tajnych kompletach matury.
Wykorzystywano jawne nauczanie
w szkołach zawodowych do tajnego nauczania na poziomie średnim.
Od 1940/41 Niemcy zgodzili się
na kursy przygotowawcze do szkół zawodowych II stopnia. Na tych kursach de
facto przerabiano program trzecich
i czwartych klas gimnazjum.
Organizowano też spontanicznie
imprezy kulturalne, przedstawienia teatralne, wieczory literackie i muzyczne.
Czytano wspólnie książki o treściach patriotycznych
Lidia Wyleżyńska: 1 września 1939
roku miałam iść do 2 klasy gimnazjum.
Niemcy otworzyli szkołę, ale po 2
dniach została zamknięta. Więc nauczycielki utworzyły na Żoliborzu tajne
komplety. Trwało to od stycznia
do czerwca 1940 roku. W 1940 roku
Niemcy uruchomili Lehrgang – kursy
przygotowawcze do szkół zawodowych.
Szkoła mieściła się w dawnym gimnazjum i liceum im. Aleksandry Piłsudskiej
(w Hotelu Oficerskim). Rano przychodziła żeńska „Piłsudska”, a po południu
męski „Poniatowski”. Panowała między
nami zażyła korespondencja – między
pierwszą zmianą a drugą. Zostawialiśmy
listy w ławkach. Nauczycielki prawdopodobnie o tym wiedziały, ale tego nie
tępiły. Tam zaliczyłam 3 i 4 klasę gimnazjum i brałam udział w kompletach z historii, łaciny i z francuskiego. Na tych
kompletach zdałam małą maturę. Odbywały się one na ul. Krechowieckiej,
na pl. Inwalidów, a także u mnie w domu. Mama uważała, że jest to oczywiste

i nie robiła z tego powodu żadnych problemów. Mój brat natomiast nie chciał
uczęszczać na komplety i nikt go do tego
nie przymuszał. Oprócz poważnej nauki
robiłyśmy kawały. Nauczycielki chodziły
od kompletu do kompletu. Pewnego razu pani od łaciny spóźniała się, a część
dziewczyn wykorzystała okazję i uciekła.
Mama koleżanki, u której miały odbyć
się lekcje prosiła nas byśmy zostały i trzy
lub cztery z nas zostały, ale jak zobaczyłyśmy, że nauczycielka już idzie to stwierdziliśmy że jest bardzo źle – bo będzie
miała czas nas po parę razy pytać z tej łaciny. Ukryłyśmy się więc pod jaśminem
w ogrodzie. Nauczycielka nie mając kogo uczyć przesiedziała godzinę, a my
musiałyśmy w tym czasie pozostać ukryte w krzakach. Potem przez wiele lat
gwałtownie reagowałam na zapach jaśminu. W zasadzie uczyłyśmy się porządnie, np. gdy moja koleżanka korzystała z bryku z łaciny – my byłyśmy oburzone, że z tego ściąga. Skład kompletu
był ustalany co pół roku. Bywało, że koleżanki musiały dochodzić z daleka np.
aż z ulicy Zakroczymskiej. W czasie ferii
czy wakacji kompletów nie było.
Oprócz tego chodziłam z młodszymi dziewczynkami do szkoły ogrodniczej. Po skończeniu kursów przygotowawczych nie chciałam chodzić do liceum ogólnokształcącego, tylko do zawodowego gospodarczo-społecznego,
do którego dojeżdżałam tramwajem
na Krakowskie Przedmieście, róg Królewskiej. Szkoła była naprzeciwko kościoła Świętego Krzyża. Pamiętam jak
odbywał się pogrzeb gen. Kutshery,
na którym wyrok wykonała Armia Krajowa. Byłyśmy wtedy w szkole i nie
chciano nas wypuścić, bo był zakaz poruszania się po ulicach. Gdy już nas wypuszczono ze strachem wracałam do domu, bo nie wiedziałam co się stało.
W szkole uczyli polscy nauczyciele (m.
in. pani Flamerowa, pani Kędzierska),
była bardzo przyjazna atmosfera i mieliśmy zajęcia praktyczne z gotowania
i z ogrodnictwa.

Harcerstwo
Harcerką byłam od 1935 roku, jednak na Jamboree w Spale nie pojechałam, bo tata uważał, że jestem za mała.
Harcerką byłam bardzo aktywną – do tej

pory utrzymuję kontakt z niektórymi
druhnami. Jedna z nich, którą poznałam
w 1937 na obozie, przychodzi co miesiąc
na msze za Żywiciela. Bardzo mile wspominam tamte czasy. Moja drużyna nie
podjęła jednak konspiracyjnej działalności – wobec czego szukałam – i w 1941
roku udało mi się nawiązać kontakt
z drużyną, która właśnie powstawała.
Drużynową Ninę Rostańska (zginęła
w czasie Powstania) poznałam przez jej
brata, a mojego kolegę. Przed wstąpieniem do tajnej drużyny już działałam
w Małym Sabotażu, do którego wciągnęła mnie moja kuzynka. Na początku
były to nieformalne grupy, dopiero
po jakimś czasie zostało to wszystko zorganizowane pod jednym patronatem.
W tajnym harcerstwie, jako doświadczona druhna zostałam zastępową.
Drużyna nazywała się Knieje, zastęp zastępowych Tury, nazwy zastępów pochodziły od nazw zwierząt leśnych takich jak
ogary, bobry. Ja byłam zastępową „Bobrów”. Zbiórki odbywały się z reguły zastępami i od czasu do czasu, ale bardzo
rzadko drużyną. Do tego typu zbiórek
potrzebne było przestronne mieszkanie,
które musiało mieć dwa wyjścia. Pamiętam jedną z takich zbiórek. Związana była z Bożym Narodzeniem. Odbywała się
na ul. Sułkowskiego u koleżanki. Nastąpiło wtedy bardzo kameralne przyrzeczenie harcerskie mojej koleżanki. Wtedy
dopiero poznaliśmy się miedzy zastępami. Znałyśmy się ze szkoły, z widzenia,
wiedziałyśmy mniej więcej, że ktoś
gdzieś należy, ale nie było wiadomo
szczegółów, a drużyn na Żoliborzu było
wiele. Mówiłyśmy do siebie po imieniu,
a nie pseudonimami, jednak gdy przeszłyśmy do Wojskowej Służby Kobiet
zmuszono nas do nadania sobie pseudonimów. Ja nazwana zostałam Zora. Dowództwo zwracało się do nas poprzez
pseudonimy, a my mimo to mówiłyśmy
do siebie dalej po imieniu. Zbiórki zastępów odbywały się w mieszkaniach. Powstawały też patrole – niekoniecznie pokrywające się ze składami zastępów.
Oczywiście odbywały się również zbiórki
patroli. Tak więc w moim mieszkaniu
odbywały się tajne komplety, zbiórki zastępów i zbiórki patroli. Przewijało się
więc przez mój dom wiele osób. Moja
mama uważała, że tak trzeba i nigdy nie
miała nic przeciwko tym spotkaniom
i nie broniła mi chodzić do innych domów na takie same spotkania. Ja byłam
słowna – zawsze mówiłam na ile wychodzę i bardzo tego przestrzegałam. Czasami mówiłam, gdzie idę, ale nie zawsze
– z powodów konspiracyjnych.
Byłam też łączniczką. Przenosiłam
meldunki na ul. Czerwonego Krzyża.
Wchodziłam do sklepu – mówiłam hasło – brałam lub odbierałam meldunek.

Był to sklep drogeryjny.
Gdy w 1943 roku nastąpiło dużo
aresztowań wśród młodzieży – mój brat
zapisał się do Straży Ogniowej. Należał
też do czegoś tajnego, ale o tym nikomu
nie mówił, on więcej o mnie wiedział
ponieważ znał moje koleżanki, a nasze
spotkania odbywały się często u nas
w domu.
Myślę, że należał do tajnego plutonu
przy Straży Ogniowej. Jeździł do pożarów, między innymi gasił ogień na terenie getta warszawskiego w czasie trwającego tam Powstania. Dla nas to też były
ciężkie czasy, bo nie wiadomo było czy
brat wróci. Wjeżdżał przecież w sam środek getta, a gasił to co mu Niemcy zlecili, a nie to co trzeba było zrobić w pierwszej kolejności (czyli pomóc ludziom).
Kiedy wracał rano do domu, był bardzo
przegrany, zarówno fizycznie jak i psychicznie. Przede wszystkim psychicznie.
To co on tam widział, było straszne.
Wiem, że mama bardzo go podtrzymywała na duchu. Dopiero po wojnie się
o tym dowiedziałam – niestety nie
z pierwszej ręki – brat brał udział w Powstaniu i po upadku powstania został
przewieziony do obozu koncentracyjnego w Stutthof, gdzie zginął.
W bloku naprzeciwko mnie mieszkały dwie starsze panie i mimo zapachu
kaszanki, dużego ruchu w naszym mieszkaniu, nie pytały się o nic i nic nie trzeba im było tłumaczyć. Były to tematy
o których wszyscy wiedzieli, ale nikt
o nich nie rozmawiał głośno.
Przytoczę tu pewne zdarzenie, otóż
mój wuj ukrywał się. Mieszkał w tym
samym domu co my. Ja mieszkałam
na parterze, a on w sąsiedniej klatce
na trzecim piętrze. Dozorca wiedział, że
mama jest jego siostrą, i że był oficerem
przed wojną, i że zawsze przed wojną
chodził w mundurze. W czasie wojny
przebrał się w skromny paltocik i kapelusz – wyglądał zupełnie inaczej. Dozorca spotkał kiedyś wuja i mimo przebrania – poznał go. Przywitał go słowami: „Dzień dobry panie ma....” w tym
momencie się ugryzł w język (wuj był
majorem). Powiedział: „To ja powiem
pani Konarskiej (mojej mamie), że pana widziałem”. Wuj prosił, żeby dozorca o niczym nie mówił nikomu. Ale pan
Stanisław pomimo tego przyszedł
do mojej mamy i próbował jej powiedzieć w tajemnicy, że widział pana majora. Mama moja wiedziała o tym oczywiście, ale spojrzała na niego i powiedziała: „Ależ skąd, panu się tylko wydaje! Gdzie pan go mógł widzieć!” A dozorca swoje: że rozmawiał z panem majorem, ale nikomu o tym nie powie. I jestem przekonana o słowności
pana dozorcy Stanisława.
K ON RAD TAR NO POL SKI
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Premiera Jeziora łabędziego
w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej
Większość z nas zna opowieść o księżniczce zaklętej w łabędzia, a z całą
pewnością wspaniałą muzykę Piotra
Czajkowskiego, która pojawia się również w kontekstach pozabaletowych.
Najsłynniejszy balet klasyczny w choreografii Mariusa Petipy i Lwa Iwanowa
stał się arcydziełem baletowym XIX wieku. Wystawiane przez największe zespoły baletowe Jezioro łabędzie stało się inspiracją do głośnego filmu Czarny łabędź (2010) w reżyserii
Darrena Aronofskiego, który wzbudził
wiele kontrowersji w świecie tanecznym.
Warszawska publiczność czekała
z wielką cierpliwością na ponowne pojawienie się tytułu na afiszu Teatru Wielkiego – Opery Narodowej. Premiera nowej wersji, w choreografii Krzysztofa Pastora, miała miejsce 20 maja 2017 roku.
Klasyczna baśń baletowa – dramat
księcia Zygfryda, rozdartego między miłością do zaklętej w łabędzia Odetty a jej
ognistym przeciwieństwem, Odylią, rzuconą w ramiona Zygfryda przez podstępnego czarownika Rotbarta – stanowi
inspirację do nowego baletu Pastora.
Wraz z librecistą Pawłem Chynowskim
przenieśli tę opowieść w realia dworu
carskiego z lat 1884–1896. Autorzy nowej inscenizacji, respektując ducha romantycznego oryginału, sięgnęli do polskiego wątku autentycznej historii, jaka
przydarzyła się carewiczowi. W opisie
przedstawienia czytamy: Wierny przez

DO ZOBACZENIA
NA ŻOLIBORZU
MAJ/CZERWIEC 2017

Sentymentańce. Żoliborskie Wieczory Taneczne, 26 maja, godz. 21.00, Tęcza od Kuchni, ul. Suzina 8
Maj nam się kończy i musimy jakoś zareagować. Zrobimy to oczywiście w swoim stylu,
więc spokojnie nie będzie. Sentymentalnie
za to jak najbardziej. Chyba, że obecne na sali mamy, po całym dniu przyjmowania życzeń, będą chciały odreagować. Zagramy
piosenki, których po prostu nie może zabraknąć. Zaczniemy od Bacha.
Wstęp wolny
Poeci Jezior w Jurcie – koncert, 27 maja,
godz. 20.00, Cafe Jurta, Park Kępa Potocka
Po roku nieobecności, niczym skrzydlata husaria, do Cafe Jurta powraca ulubiony zespół
szefowej czyli Poeci Jezior. Enwironmentalistyczny tercet muzyczny w składzie Al Majti

– gitara, Barti – perkusja, Chmielu – bass, zaprezentuje repertuar ze swojej świeżo wydanej pierwszej płyty która z początkiem roku
ukazała się w sieci. Muzyka inspirowana częstym przebywaniem w bliskości akwenów
wodnych, tym razem zabrzmi nad kanałkiem żoliborskiej Kępy Potockiej. Koncert
odbędzie się pod gołym niebem więc
wszystkich ekoświrów i naturoholików zapraszamy na celebrację mszy świętej w intencji Matki Ziemi. Szamańskie trio zabierze
Was w głąb – ku jądru planety. Zapraszamy!
Wstęp wolny
Torban Folk Band – koncert, 28 maja,
godz. 20.00, PraCoVnia Art-Club, ul. Popiełuszki 16
Dzięki uprzejmości Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy Pana Krzysztofa Bugli
i staraniom Pana Tomasza Michałowskiego
– Radnego Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy oraz Moniki Gigier z zespołu Strojone zapraszamy serdecznie na koncert TORBAN
FOLK BAND z Ukrainy.
Torban tworzą muzycy folkowi, dobrze znani
ukraińskiej publiczności z wcześniejszych
projektów – m.in. Olenki, Kings and beggars. Nazwa grupy odwołuje się do narodowego instrumentu Ukrainy – torbanu – pochodnej lutni, popularnej wśród szlachty
w XVII-XVIII w. Zespół czerpie inspiracje z rodzimego folkloru ukraińskiego, kombinując
go z motywami bałkańskimi, irlandzkimi czy
muzyką dworską. Do stworzenia tej wielokulturowej mieszanki, muzycy Torbanu wykorzystują m.in. lirę korbową, koncertinę, sopiłki, drumle, bęben huculski, boran czy darbukę. Członkowie zespołu koncertowali
na wielu popularnych festiwalach muzycz-

nych w Ukrainie, Polsce, Czechach czy Skandynawii.
Wstęp wolny
Dzień Dziecka w Elektroniku, 1-3 czerwca, Kino
Elektronik, ul. Zajączka 7
– 1 czerwca, czwartek, o godz. 18: 00 zapraszamy Najmłodszych na specjalną projekcję
w ramach projektu Kultura Dostępna –„Za niebieskimi drzwiami”
Przed projekcją niespodzianki!
Film „Za niebieskimi drzwiami” w reżyserii
Mariusza Paleja, zabiera widzów w niezwykłą podróż. Jest w nim wszystko, co kochają
dzieci – ciekawi bohaterowie, tajemnicze potwory i nowi przyjaciele – magiczne, kolorowe ptaki. Opowiada o tym, co się dzieje, gdy
zamykasz oczy i zasypiasz… Magiczne drzwi
prowadzą do świata „we śnie”. Tak realnego,
że można w nim zamieszkać, tak ekscytującego, że chce się go poznawać i tak tajemniczego, że można się go bać.
Wstęp 10 zł
– 3 czerwca, godz. 10.00 zapraszamy
na spektakl „Jak dzieci przedstawienie robiły…”
Interaktywny spektakl adeptów projektu
Mała Filmówka w Warszawskiej Szkole Filmowej odsłaniający kulisy pracy nad przedstawieniem.
Wstęp wolny
– 3 czerwca, godz. 12: 00 „Nazywam się Cukinia”
Po niespodziewanej śmierci swojej mamy
dziewięcioletni chłopiec zwany Cukinią zaprzyjaźnia się z sympatycznym policjantem
Rajmundem i trafia do domu dziecka, w którym mieszkają inne dzieci w jego wieku. Początkowo Cukinia ma problemy z przystoso-

lata swojej młodzieńczej miłości do heskiej księżniczki Alix, nieakceptowanej
jednak przez cara Aleksandra III, poznał
za sprawą ojca i pokochał polską balerinę Matyldę Krzesińską. Ta namiętność
zawładnęła jego sercem i doprowadziła
do głośnego skandalu towarzyskiego
na dworze petersburskim u progu objęcia tronu przez Mikołaja II.
Na scenie oglądamy młodego carewicza (Vladimir Yaroshenko) żyjącego
wspomnieniem dziecięcej fascynacji;
przyjazd posłów z portretem księżniczki heskiej i jej podarunek – książka z jej
ulubionymi baśniami – wzniecają miłość i nie dają spokoju carewiczowi.
Jednak Car odrzuca poselstwo i proteguje polską primabalerinę Matyldę
Krzesińską tańczącą w Petersburgu.
Carewicz zdaje się ulec jej urokowi, ale
robi to bez większego przekonania. Natomiast Krzesińska (Yuka Ebihara)
przeżywa dramat niechcianej kochanki, ostatecznie uwodzi carewicza, ale jej
szczęście nie trwa za długo. Carewicz
wciąż błądzi myślami w świecie fantazji, nad jeziorem pełnym łabędzi,
w którym łączy się ze swoją umiłowaną
księżniczką Alix. Pomimo zmienionego
libretta w przedstawieniu zostały zachowane najcenniejsze „łabędzie” sekwencje akademickiej choreografii.
Na gromkie brawa zasłużyły sobie tancerki: Aneta Zbrzeźniak, Dagmara
Dryl, Yurika Kitano i Ewa Nowak wykonujące popisowo pas de quatre. Zespół najkorzystniej zaprezentował się
w walcu w akcie I, którego lekka
i wdzięczna choreografia zachwyca
na równi z muzyką. Sceny musztry kadetów i balów nieco się dłużą, ale wynagradza je lirycznie skomponowany
duet pożegnania carewicza z Krzesińską. Duet ten przypomina, że choreografem przedstawienia jest Krzysztof
Pastor. Kostiumy i scenografia w histo-

rycznej odsłonie podkreślają „klasyczność” choreografii. Niestety światło nie
było sprzymierzeńcem solistów: nie nadążało za nimi, ani nie tworzyło dodatkowego efektu.
Podobnie, jak w przypadku Casanowy w Warszawie, tak i tutaj widz, gustujący w klasyce, znajdzie niewątpliwie zadowolenie, zaś ten, kto woli Moving Rooms, nie będzie oczarowany. W roli Alix-Odetty z pewnością wyróżniła się Chinara Alizade, emanując płynnością i lekkością ruchów. W akcie I silnie zaznaczono rolę Huzara Wołkowa, przyjaciela carewicza, wdzięcznie wykonaną przez
Maksima Woitiula, jednak rola Krzesińskiej, wykreowana przez Yukę Ebiharę,
zdecydowanie wybiła się na plan pierwszy i to nie tylko za sprawą popisowo wykonanego fuettes podczas kody III aktu.
Jezioro łabędzie (premiera 20.05.2017)
Balet w trzech aktach z prologiem
i epilogiem
Choreografia (z włączeniem sekwencji
tradycyjnych): Krzysztof Pastor
Nowe libretto: Paweł Chynowski
Muzyka: Piotr Czajkowski
Dyrygent: Alexei Baklan
Scenografia i kostiumy: Luisa Spinatelli
Asystentka choreografa (realizacja
sekwencji tradycyjnych): Simonetta Lysy
Światła: Steen Bjarke
Tancerze:
Carewicz Niki – Vladimir Yaroshenko
Alix-Odetta – Chinara Alizade
Matylda Krzesińska – Yuka Ebihara
Huzar Wołkow – Maksim Woitiul
Olga Prieobrażenska – Emilia Stachurska
Car Aleksander – Robert Bondara
Caryca Maria – Dominika Krysztoforska
Krzesiński – Carlos Martín Pérez
cztery łabędzie – Aneta Zbrzeźniak,
Dagmara Dryl, Yurika Kitano i Ewa Nowak
oraz zespół Polskiego Baletu Narodowego

K WAR TAL NIK TA NIEC

waniem się do nowego miejsca, nie zawsze
dogaduje się ze wszystkimi. Stopniowo jednak znajduje sobie przyjaciół i kiedy zajdzie
taka potrzeba, będzie mógł liczyć na ich
wsparcie.
Nagroda Publiczności na Warszawskim Festiwalu Filmowym, zdobywca Cezara, film nominowany do Oscara i Złotego Globu w kategorii pełnometrażowa animacja.
Wstęp 15 zł

wa marka, która współtworzy Boogaloo Beach Bar.
DJ 600 V (Warszawa) producent, beatmaker,
DJ. Poza swoimi autorskimi albumami znany
jako producent pierwszego albumu Molesty
„Skandal”. Wyprodukował też pierwsze publikowane utwory Sokoła, Pono, Fu, Korasa,
Hemp Gru, Piha. Wciąż aktywny w ramach
produkcji muzycznej i Dj'owania.
Wstęp wolny

Afu-Ra – Opening Of The Season '17, 3 czerwca,
godz. 22.00, Boogaloo Beach Bar, Wybrzeże
Gdyńskie 2
Boogaloo Beach Bar powraca w wielkim stylu!
Sezon 2017 otworzy występ live legendy nowojorskiego rapu – Afu-Ra!
Afu-Ra (USA) swój debiut zaliczył na klasycznym albumie Jeru The Damaja z 1994 roku
– „The Sun Rises in the East”. Jego pierwszy
singiel „Whirlwind Thru Cities” wydany
w 1996 od razu wylądował w najlepszych 20
utworach rankingu Billboard’s Hot Rap Singles.
Afu-Ra od początku jest członkiem składu
Gang Starr Foundation, do którego należą
również takie osobistości jak Dj Premier, Bahamadia, Group Home, Jeru The Damaja czy
Guru (RIP).
Podczas swojej długoletniej kariery współpracował z Wu Tang Clanem, M. O. P, Boot
Camp Click i Royce da 5'9”.
Mystic Bo (Berlin) to znawca tropikalnych
melodii i egzotycznych dźwięków. Grał z The
Wailers, Luciano, Buju Bantonem czy Dawn
Penn. Gospodarz Sunday Selection w Berlinie i organizator Mystic Nights w Meksyku,
Moskwie i na Bali. To rozpoznawalna świato-

Ragnar Ólafsson w Warszawie – koncert, 12
czerwca, godz. 20.00, La Boheme, ul. Mysłowicka 1
To wszechstronny muzyk, multiinstrumentalista i kompozytor z Islandii. Jest członkiem-założycielem kilku zespołów, z którymi wydał kilkanaście albumów. Grał w tych kapelach bardzo różnorodne gatunki – od jazzu,
przez muzykę operową, ludową, pop, rock
aż po metal.
Najbardziej znaną z jego grup jest Árstíir
– kapela, z którą wydał cztery albumy studyjne (dwa dotarły do szczytu listy najpopularniejszych płyt na Islandii) i koncertował
w ponad 30 krajach. Artysta napisał też muzykę do kilku filmów. W 2016 Ragnar Ólafsson rozpoczął solowy projekt pod własnym
nazwiskiem, pokazując kolejną stronę swojej twórczości. Tym razem to spokojne, nastrojowe granie w nurcie singer-songwriter.
Ragnar Ólafsson na początku czerwca przyleci po raz pierwszy do Polski na krótką solową trasę koncertową. Występy organizuje
agencja koncertowa Borówka Music. Ragnar
promować będzie swój debiutancki album
„Urges”.
WSTĘP: Wrzuta do cylindra – w 100 % dla Artysty (sugerowane 20 zł)
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Schyłek silników wysokoprężnych
Czarne chmury zbierają się nad silnikami diesla. Producenci zapowiadają zastąpienie małych jednostek wysokoprężnych hybrydami, a unijni radni
przegłosowują kolejne ustawy wymierzone przeciwko dieslom. Co czeka
w przyszłości nas Polaków?
30 000 euro. Dokładnie tyle będą
mogły wynosić grzywny, nakładane
na producentów za każdy samochód
niespełniający wciąż zaostrzanych europejskich norm emisji spalin i innych
szkodliwych substancji. Ta zaporowa
kwota może sprawić, że samochody napędzane silnikami diesla znikną z rynku
szybciej, niż nam się wydaje. I choć
można by było przypuszczać, że wszystkiemu winny jest skandal spalinowy dotyczący Volkswagena, który wybuchł
w 2015 roku, to tak naprawdę pierwsze
kroki w tej sprawie Unia Europejska
podjęła już w 2012 roku. Tzw. afera
„dieselgate” tylko dorzuciła drwa
do ognia, a wydarzenia po niej potoczyły się jak po równi pochyłej.
„Wiedzieliśmy, że emisje były większe na drogach, niż w czasie testów laboratoryjnych, więc już w 2012 roku rozpoczęliśmy przegląd ram dotyczących
homologacji dla samochodów” – twierdzi Karmenu Vella, unijny komisarz ds.
środowiska. Według nowego pomysłu
parlamentu europejskiego przed uzyskaniem homologacji samochody mają być
częściowo testowane na drogach, a nie
w sterylnym środowisku laboratoryjnym, co ma zapobiegać kolejnym oszustwom.
Zaproponowane nieco ponad dwa
miesiące temu przepisy homologacyjne
mogą być zabójcze dla samochodów napędzanych przez jednostki wysokoprężne. Elżbieta Bieńkowska, komisarz ds.
rynku wewnętrznego i przemysłu twierdzi, że przegłosowane wysokie kary nakładane na producentów samochodów,
które nie będą spełniać wymogów, są
początkiem końca motorów wysokoprężnych. „Diesle nie znikną z ulic
z dnia na dzień. Jestem jednakże pewna, że znikną dużo szybciej, niż może-

my to sobie wyobrażać” – komentuje
Bieńkowska.
Burmistrz Londynu, Sadiq Khan
nie pozostaje obojętny na przegłosowywane ustawy i ogłosił, że miasto będzie
pobierało opłaty od właścicieli aut z najbardziej zanieczyszczającymi środowisko
silnikami wysokoprężnymi. Według informacji pozyskanych przez „Ars Technica”, z początkiem kwietnia 2019 roku

miast. Agresywne zabiegi polityczne
z pewnością przyczynią się do spopularyzowania technologii hybrydowej
i elektrycznej. Pytanie tylko czy rzeczywiście trzeba było podejmować tak radykalne działania już teraz, zamiast dać
jeszcze czas klientom na oswojenie się
z tymi rozwiązaniami. Zdaniem ekspertów zmiany w przepisach znacznie
przyspieszą proces przyjmowania się

Miejska stacja ładowania

Silnik wysokoprężny 1.6 TDI

niektórzy będą musieli zapłacić za wjazd
do centrum miasta nawet 24 funty
(ok. 100 zł). Z kolei od stycznia 2018 roku żadna nowa taksówka z silnikiem wysokoprężnym nie otrzyma od ratusza licencji. Na razie restrykcyjne przepisy będą obowiązywać w samym Londynie, ale
brytyjski rząd opracowuje już plany
ograniczenia używania „ropniaków” też
w 35 innych miastach Zjednoczonego
Królestwa.
Pod koniec zeszłego roku burmistrzowie i prezydenci Paryża, Madrytu,
Aten oraz Meksyku także zobowiązali
się do wprowadzenia przepisów zakazujących wjazdu do centrów miast samochodom z silnikami diesla i samochodom dostawczym. Do 2025 roku mają
one zniknąć z każdego z wymienionych

fot. Krzysztof Grabek

ekologicznych pojazdów i były koniecznym krokiem na drodze do postępu
i modernizacji.
A jak sytuacja wygląda w Polsce? Co
czeka w przyszłości nas Polaków? Elektryczne pojazdy to kurs, którym podąża
rozwój motoryzacji i chyba już nikt nie
wątpi, że samochody tego rodzaju „zaleją” za kilka – kilkanaście lat także i nasze
ulice. Bolesną barierą w kraju nad Wisłą
jest wciąż nierozwinięta infrastruktura
ładowania „zielonych” samochodów, ale
z tym problemem zamierza rozprawić się
Orlen.
Wyobraźcie sobie taką sytuację:
podjeżdżacie na stację paliw, a tam obok
dystrybutorów paliwa, na specjalnych
stanowiskach ładują się samochody elektryczne. Niebawem taki scenariusz bę-

dzie na porządku dziennym, a wszystko
za sprawą płockiego koncernu paliwowego, który według informacji pozyskanych przez gazetę „Rzeczpospolita”, zebrał oferty na budowę własnych stacji ładowania
„zielonych”
pojazdów.
Pod uwagę brane są kandydatury firm
Energa, Innogy, PGE i Greenway.
Nie będą to pierwsze punkty na Orlenie, w których można naładować samochód elektryczny. Do tej pory płocki
koncern otworzył w Polsce dwie stacje
ładowania Tesli – w Kostomłotach i Katowicach. Orlen nie zdradza, gdzie planuje udostępnić następne ładowarki, ale
najprawdopodobniej chodzi o trasę
z Warszawy do Niemiec przez Poznań.
W ofertach złożonych przez dostawców
rozwiązań, pojawiają się też lokalizacje
obejmujące główne drogi na terenie całego kraju. Otwarcie nowych punktów
sprzedaży paliw alternatywnych to część
strategii koncernu przewidzianej na lata 2017-2021.
Zmiana modelu biznesowego i dywersyfikacja źródeł dochodu koncernu,
to krok w stronę przyszłości, która w niektórych krajach jest już teraźniejszością.
Głośno zapowiadane odejście od silników wysokoprężnych może sprawić, że
już niedługo rynek klasycznych paliw zacznie się kurczyć. Rząd proekologicznej
Norwegii już zapowiedział, że do 2025
reklama

Na stacjach Orlen będzie można naładować samochód elektryczny

roku chce wyeliminować z rynku wszystkie auta spalinowe, zastępując je samochodami zasilanymi na prąd. Myślą
o tym także Niemcy, a w Polsce sytuację
komplikuje m.in. uboga infrastruktura
ładowania takich aut i… źródło prądu
potrzebnego do zasilania pojazdów, które kwestionuje pozytywny wpływ takiej
zmiany na naszą planetę. Dlaczego?
Otóż większość energii elektrycznej produkowanej w naszym kraju pochodzi
z przemian węgla. A więc to, co normalnie emitowałby do atmosfery samochód,
będzie emitować elektrownia.
Mimo to mądre głowy myślą
nad tym, jakby przekonać konsumentów do wymiany klasycznego spalinowego auta na samochód na prąd. Może
się okazać, że kiedy polski rząd zniesie
akcyzę na zakup pojazdów elektrycznych i wprowadzi zniżki podatkowe dla
właścicieli takich samochodów, to nie
wystarczy, by zachęcić Polaków do wybrania auta z alternatywnym rodzajem
napędu. Według szacunków Ministerstwa Energii w kraju działa w tym momencie 305 punktów ładowania,
a do 2020 r. ich liczba wzrośnie do 6,5
tysiąca (w tym 300 stacji tzw. szybkiego
ładowania). Najprawdopodobniej przyczyni się do tego właśnie płocki koncern
paliwowy.
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