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ŻOLIBORSKI KOCI ŁAD
W każdym ze swoich artykułów podkreślam, że Żoliborz jest wyjątkowy, i to pod każdym względem. Nie są to puste słowa, bo zapewne
zgodzicie się ze mną, że jest to miejsce wciąż nieodkryte, w pewnym stopniu dzikie. Mieszkam tu od urodzenia i – jak pewnie wielu z
Was – wydaje mi się, że już wszystko wiem o Żoliborzu, a tymczasem… Żyjemy w centrum ważnych wydarzeń, ale nie miałem zielonego pojęcia, że mieszkamy w dzielnicy, w której dzieje się akcja opowieści fantastycznych i przygodowych.
Postanowiłem więc przeprowadzić wywiad z pisarką Ewą Karwan-Jastrzębską, autorką takich dzieł, jak
„Banda Michałka” czy „Agata z Placu Słonecznego”.
Hubert Zarzycki: Skąd pojawił się
pomysł na pisanie powieści? Czy mogłaby Pani trochę opowiedzieć o sobie
naszym czytelnikom?

Ewa Karwan-Jastrzębska: Przygoda z opowiadaniem baśni i różnych historii sięga dalekich czasów
dzieciństwa. To wtedy, o czym piszę
we wstępie do cyklu „Agata z placu
Słonecznego", zaczęłam szukać własnych historii: „Moje dzieciństwo
rozciągało się w ogrodzie, między
kryjówką pod schodkami domu a parkanem uginającym się pod ciężarem
róż. Gdzieś po drodze narodziła się
nieskończona możliwość". Baśnie
opowiadałam, przesiadując w ogrodzie z małą przyjaciółką z sąsiedztwa,
która słuchała opowieści o smokach,
rycerzach i wróżkach. Gdy nauczyłam
się pisać, a stało się to wcześnie – bo
rodzice wyjechali do Afryki, Tata jest
lekarzem i Mama nauczyła mnie i starszą o dwa lata siostrę pisania i czytania
– zaczęła się moja miłość do książek.
Pierwszym bohaterem, który pojawił

się na świecie, był Miś Fantazy. Narodził się w audycji literackiej „Radio
Miś” w Esce. Gdy zaproponowano mi
poprowadzenie programu dla dzieci
(byłam autorką audycji Przeboje Literackie Eski i innych „dorosłych” programów) zaczęłam zastanawiać się,
co może wydarzyć się podczas dwugodzinnego spotkania z młodszymi
słuchaczami. Wtedy wymyśliłam pisanie bajki w odcinkach. Rozmawiałam
z małymi słuchaczami o bohaterach.
Dzieci pokochały Misia Fantazego,
dzwoniły do radia, wymyślały swoje
historie. Po kilku miesiącach zgłosił
się do mnie wydawca. Wtedy zaczęłam pisać prawdziwą książkę.
H.Z.: Do jakiej grupy wiekowej jest
skierowana Pani twórczość?

E.K.J..: Adresatami mojej twórczości są w gruncie rzeczy wszyscy.
Piszę pod pseudonimem komercyjne
książki dla dorosłych, serialowe i filmowe, ale zasadniczą i główną grupą
odbiorców mojej twórczości są dzieci

i młodzież. Wśród wydanych tytułów jest kilkanaście książek, których
akcja toczy się tutaj, na Żoliborzu, a
ich bohaterowie mieszkają zazwyczaj
przy placu Wilsona. Ale też wyruszamy wspólnie dalej, bo pisanie rodzi
się przede wszystkim z obserwowania świata. I podróż w inne zakątki
świata jest równie ważna, jak trwanie
w naszej przestrzeni, choć jestem
zdania, że nieruszanie się z miejsca –
podobnie jak Kant, który nie opuścił
nigdy Królestwa – też może przynieść
ciekawe doświadczenia. W moich
powieściach pojawia się często Ameryka Środkowa. Nie bez powodu, bo
w okresie studiów odbyłam podróż do
Meksyku, Belize, Hondurasu i Gwatemali. Trwała ponad miesiąc. Przestrzeń ta przenika do moich historii,
czuję zapachy chilli i czosnku, widzę
jaskrawe kolory, pamiętam uśmiechnięte twarze, piramidy Majów i dżunglę, miasta i wioski, i szczekające psy,
i ukryte w koronach drzew tukany…
To bardzo pomaga w pisaniu „praw-

dziwych” powieści. Żoliborską „Bandę Michałka” (ukazały się trzy tomy)
napisałam o moim synu Mikołaju. Są
tu jego przyjaciele, ci prawdziwi, istniejący w życiu realnym i „prawie”
prawdziwe przygody. Ci przyjaciele
noszą własne imiona, tylko Mikołajowi musiałam nadać inne, ze względu
na słynnego Mikołajka [„Mikołajka” autorstwa R. Gościnnego i J. J.
Sempégo – przyp. red.]. Gdy ukazał
się pierwszy tom, występujący w powieści przyjaciele udzielili wywiadu
w radiu o tym, jak to jest być bohaterem literackim. Kolejne żoliborskie powieści to „Duchy w teatrze”,
„Sobowtór” „Misja Xibalba”, „Misja
Feniks” i wspomniana wcześniej seria
„Agata z placu Słonecznego”.
H.Z.: Od kiedy jest Pani związana z Żoliborzem?

E.K. J.: Z Żoliborzem jestem
związana od ponad trzydziestu lat.
Dokończenie na str. 3
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Wyjść
Wyjść, gdy jeszcze ktoś cichutko szarpie
Za struny wśród ukojonych dusz.
Wyjść pod perłowe morze gwiazd
I dać sobie w nim zatonąć.
Wspomnieć historię o tych, co nie mają nic,
Poza księżycowi łodziami, którymi suną przez
bezkres firmamentu.
Tej jednej nocy być rozbitkiem, którego pochwycą i
zabiorą pod drzewo czereśni.
Słodkie i wieczne.
Lśnić jej kwiatem i być pięknym.
Czuć z każdym nowonarodzonym owocem rosnącą
przyjemność i spokój.
Podrzeć mapy do Arkadii, bo tutaj w końcu zaznano
ukojenia.
Aż w końcu przyjdzie czas powrotu i żeglarze ruszą
dalej.
Tobie zaś zostanie tylko smutny wybór:
Odwrócić się raz jeszcze albo nie.

Drodzy
Czytelnicy,
w najnowszym wydaniu przygotowaliśmy dla Was
zbiór tekstów, które będą świetnym wyborem zarówno
do porannej kawy, jak i do wieczornego wina.
Czy wiedzieliście, że Żoliborz jest miejscem
rozgrywania się akcji powieści dla dzieci? Jeśli nie,
polecam Wam wywiad z pisarką Ewą Karwan-Jastrzębską, w którym opowiada o swojej twórczości i jej związku z Żoliborzem.
Publikujemy również artykuł o tym, jak
bycie kobietą łączy się ze strachem i niepewnością – to tekst, który każdy moim zdaniem
powinien przeczytać. W najnowszym wydaniu znajdziecie również artykuł o tym, jak
może wyglądać Wasza podróż (i odwiedziny) Londynu, a pozytywnym akcentem z
pewnością będziecie przeczytanie o żeglowaniu po Polsce w... balii!
Życzę miłej lektury!
Redaktor Naczelna
Karolina Molska

Filip Dalewski

SPRAWIEDLIWOŚĆ
KLIMATYCZNA TERAZ!

28 maja o godzinie 9:30 odbyła się
demonstracja Młodzieżowego Strajku Klimatycznego pod warszawską siedzibą spółki Polskiej Grupy
Energetycznej. Młodzi ludzie zwracali uwagę na koszty społeczne, jakie mogą ponieść pracownicy i pracownice kopalni Turów w wyniku
nieodpowiedzialnej strategii PGE i
polskiego rządu.

Brak planów na sprawiedliwą transformację
spowodował, że rozporządzone przez Trybunał
Sprawiedliwości Unii Europejskiej zatrzymanie
pracy kopalni w Turowie jest poważnym wstrząsem
dla społeczności górniczej. W obecnej sytuacji ani
rząd, ani PGE nie znajdują w sobie winy i nie zamierzają się stosować do rozporządzenia TSUE.
Przemiana energetyczna, którą tak bardzo odwleka

rząd, jest niezbędna, a zaprzestanie wydobycia w
Turowie jest nieuniknione w procesie odejścia Polski od węgla.
„Potrzebujemy sprawiedliwej transformacji,
uwzględniającej i bezpieczeństwo energetyczne, i
koszty społeczne, a poczynania rządu do tej chwili
nie zapewniają nam żadnej z tych rzeczy.” – mówi
Tymek Baranowski, MSK Warszawa.
PGE, jako strona konfliktu, nie chce zaprzestać
wydobycia węgla w Turowie, aby nie narazić się na
straty finansowe. Perspektywa utraty pracy przez
kilka tysięcy ludzi spada na drugi plan. Spółka nie

planowała odchodzić od węgla w najbliższym czasie, zatem decyzja o wstrzymaniu pracy Turowa
była dla niej zaskoczeniem, które obecnie stara się
cofnąć we współpracy z rządem, aby kontynuować
wydobycie węgla.
„Turów jest przykładem, który zarazem opisuje
cały system. System, gdzie zyski są ważniejsze od
człowieka i przyszłości. PGE prowadzi obecnie politykę rozpędzonego wózka, który zmierza wprost
na ścianę, a konsekwencje uderzenia poniesie całe
społeczeństwo.” – mówi Julia Sobczak, MSK Warszawa.
Podczas pikiety MSK domagało się od PGE i
rządu, aby zaczęły prowadzić długofalową, a przede
wszystkim rozważną i sprawiedliwą transformację
energetyczną. Nie pozostawili również bez komentarza umowy społecznej zawartej między związkami
górniczymi a rządem, która zakłada odejście Polski
od węgla do 2049 roku.
„Mówienie o 2049 to mydlenie oczu społeczności górniczej, to dawanie jej fałszywej nadziei, że
ten węgiel będzie po co wydobywać.” – Nawojka
Ciborska, działaczka MSK Warszawa.
Protestujący zostawili pod siedzibą PGE brudną pamiątkę – rozsypali węgiel przed wejściem do
budynku.
Młodzieżowy Strajk Klimatyczny
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ŻOLIBORSKI KOCI ŁAD
Mój mąż Marek urodził się na Żoliborzu, jego dziadek był w latach trzydziestych ubiegłego stulecia jednym
z członków założycieli Warszawskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej. Ja zaś
okres dzieciństwa i studiów spędziłam w domu rodzinnym na Mokotowie. Oboje pochodzimy z wielopokoleniowych warszawskich rodzin.
H.Z.: Za co najbardziej lubi Pani naszą
dzielnicę?

E.K.J.: Żoliborz lubię za nieoczekiwane kontrasty. Z jednej strony niespieszni starsi mieszkańcy, przechodnie z historiami odkrywanymi w ich
rysach. Wędrują ulicami, przesiadują
na ławkach w parku, są tak bardzo inspirujący i na swój sposób piękni. Z
drugiej strony energia ludzi młodych,
czego dowodem jest choćby teatr w

Może /
nie może
Może się wydawało,
Tylko przez chwilę zdawało,
Że było fajnie,
Że wszystko smakowało.
Póki nogi się nie plątały
Póki kroki się zgadzały.
Była nadzieja,
Żeby ciało z duszą jakoś wytrwały.
W końcu jednak przyszła noc.
Chowasz myśli pod koc.
Nogi już bolą,
Wraz z bólem uleciała moc.
Filip Dalewski

Szklanym Domu przy Mickiewicza.
Młodzi artyści manifestują brak pokory wobec rzeczywistości i waleczność.
To mnie zachwyca. Żoliborz pełen
jest różnorodności, jest kolorowy i
pełen nadziei. I bardzo wyrazisty.
H.Z.: Jaką tematykę najczęściej poruszają Pani powieści?

E.K.J.: To trudne pytanie. Bo tematów jest wiele i nie ma wiodących. O
lokacjach już rozmawialiśmy, na pewno istotne są dla mnie relacje między
ludźmi i konflikty, które może rodzić
niezrozumienie, na pewno magia światów, które możemy sami tworzyć, moc
bohaterów, gdy stoi za nimi dobro.
H.Z.: Na czym polega „Koci ład”, o
którym Pani pisze w jednym ze swoich
dzieł?

E.K.J.: „Koci król”, poemat namalowany przez Józefa Wilkonia, porusza ważny temat, bo temat władzy i
jej pułapek. Pisałam go z poczuciem,
że tworzę metaforę ludzkiej słabości
i, jak oświeceniowi twórcy, którzy
w bajce zwierzęcej ukrywali ludzkie
przywary, dociekam przyczyn tej
słabości. Taki kostium pozwala w
bardziej wyrazisty sposób ukazywać
moc zła i moc dobra. To utwór dla dorosłych i dla starszych dzieci. Liczne
recenzje wskazują na głębokie zrozumienie mojej intencji. W czasach,
kiedy łamane są prawa człowieka,
kiedy wolność sądów i niezawisłość
sędziów przechodzą do historii (choć
zawsze trzeba mieć nadzieję na naprawę wyrządzonych szkód) takie książki
są chętnie czytane. Moi koci bohaterowie uśpieni dobrami gnuśnieją,
rewolucji dokonują nieliczni niepokorni, którzy porywają za sobą tłum.
Osiągnięty ład jest pozorny. Chociaż
finał poematu daje nadzieję na życie w

harmonii i – choć to utopia – nie należy tracić nadziei i warto liczyć na jej
urzeczywistnienie.
H.Z.: Jakby miała Pani układać lub
współtworzyć program lektur szkolnych, na co położyłaby Pani nacisk?
Bardziej klasyka – myślę Mickiewicz,
Słowacki, Sienkiewicz – czy dzieła współczesne, bardziej aktualne? (Z góry przepraszam za śmieszność pytania).

E.K.J.: Gdybym miała układać
program szkolnych lektur, stawiałabym na piękno myśli i przekazu. Nie
usuwałabym z listy lektur poetów romantycznych, ale przy okazji sięgania
po ich utwory pokazywałabym teksty
epoki, pisane nowoczesnym, współczesnym językiem – listy, wstrząsające zapisy przesłuchań z archiwów
rosyjskich z okresu powstania listopadowego, dzienniki. Bo takie teksty
pozwalają poznać ludzi epoki. To
skontrastowanie narracji, odmienność
przekazu, uzmysłowiłoby uczniom, że
język literatury jest czystą kreacją, w
której odnajdują nowe przestrzenie,
niekoniecznie zapośredniczone w doświadczeniu. Ten dystans pozwoliłby
docenić wartość dzieł, ich niezależny
artystycznie język. Ale też, i o tym trzeba pamiętać, w lekturach powinni pojawiać się twórcy współcześni z całego
świata, bo dotykają oni spraw ważnych
dla nas tu i teraz, bo są głosem pokolenia. Jak dziecko w szkole ma odnaleźć
się w literaturze, jeśli nie może jej odnieść do własnego doświadczenia? I,
oczywiście, kluczem są nauczyciele,
którzy chcą rozmawiać o lekturach. Bo
każda książka to nieskończone możliwości interpretacji i każde dzieło można czytać na milion sposobów.
Rozmawiał Huber Zarzycki
Ilustracja Marysia Lisicka

Ze smutkiem żegnamy

Jarosława
Zielińskiego
jednego z założycieli i wieloletniego członka
Rady Samorządu Mieszkańców „Stare Bielany”,
na którego pomoc mogliśmy zawsze liczyć.

Będzie nam Go brakowało.
Sąsiedzi, członkowie Rady

Z wielkim smutkiem żegnamy

Jarosława
Zielińskiego
varsavianistę,
historyka architektury
autora i współautora książek
o Warszawie i Żoliborzu
Wydawca i Redakcja
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Napisz, jak będziesz na miejscu
Gdy byłam dzieckiem,
nie mogłam zrozumieć,
po co rodzice ciągle wyglądali przez okno, gdy
bawiłam się na placu zabaw. Albo dlaczego nie
pozwalali mi wyjść poza
obszar zabudowanego
osiedla.
Nie rozumiałam, w jakim celu
odprowadzali mnie rano do szkoły, skoro doskonale znałam drogę,
i dlaczego kazali wracać do domu
przed zachodem słońca. I wydawać
by się mogło, że wraz z wiekiem to
niezrozumienie powoli znikało, ale
to nieprawda. Ono wręcz wzrastało i
powodowało frustrację. W dodatku te
wszystkie pytania… Gdzie idziesz? Z
kim będziesz? Za ile wrócisz? I ulu-

bione zdanie mojego taty: „Napisz,
jak będziesz na miejscu”. Powtarzał
to przy każdym moim wyjściu, nawet,
jeżeli to „miejsce” było tuż za rogiem,
jedynie po drugiej stronie ulicy. Niecałe siedem minut drogi piechotą. Zaledwie kilka kroczków…
Miałam dziewięć lat, gdy siedziałam z koleżanką na swoim osiedlowym podwórku. Bawiłyśmy się tego
dnia na huśtawce, kiedy pojawiła się
czwórka młodych, dwudziestokilkuletnich chłopaków. Usiedli na ławce
przy klatce schodowej mojego bloku.
Co jakiś czas zerkali na nas, uśmiechając się do siebie. Ciągle czułam na
sobie wzrok jednego z nich. Robiło
się już dość późno i wiedziałam, że
powoli powinnam wracać do domu.
Ruszyłam więc z koleżanką w stronę
furtki placu zabaw. Byłyśmy już na
tyle blisko ławki, na której siedzieli
mężczyźni, żeby usłyszeć, o czym rozmawiają. Przypatrujący mi się chłopak
głośno skomentował moją osobę,

mówiąc do swoich kolegów zdanie:
„dobra będzie, jak dorośnie”. Jako
dziewięcioletnia dziewczynka nie
rozumiałam, jakie były jego intencje.
Zamiast do domu, wróciłam do mieszkania swojej koleżanki, bo bałam się
samodzielnie przejść obok grupki
mężczyzn.
Miałam szesnaście lat, gdy pewnego dnia szykowałam się na osiemnaste
urodziny siostry mojej bliskiej przyjaciółki. Za oknem było dość chłodno, ale nie na tyle, żebym nie mogła
założyć sukienki i ciemnych rajstop.
Narzuciłam na siebie ciepłą kurtkę i
wyszłam z domu w stronę przystanku.
Po kilku minutach przyjechał autobus, więc wstałam z ławki i ruszyłam
w kierunku otwierających się drzwi
pojazdu. Wtedy poczułam, że ktoś
podbiega do mnie z tyłu, wkłada mi
ręce pod sukienkę i próbuje ściągnąć
rajstopy. Był to młody mężczyzna. Nie
zdążyłam nawet zareagować, bo chłopak od razu uciekł, a ja stałam jak spa-

Kupię antyki
i przedwojenne za gotówkę:
obrazy, platery, militaria, srebra, zegarki,
bibeloty, pocztówki i inne.
Antykwariat, ul. Dąbrowskiego 1
(przy ul. Puławskiej)
tel. 22 848 03 70, 601 352 129

raliżowana. Do autobusu poza mną
wchodziło jeszcze kilka innych osób.
Nikt nie zwrócił uwagi na to, co się
stało. Nikt nie zareagował.
Miałam dwadzieścia dwa lata, gdy
umówiłam się z pewnym chłopakiem
na wieczorne spotkanie. Znałam go
krótko, dopiero się poznawaliśmy.
Poszliśmy najpierw do baru, wypiliśmy jednego drinka, a później usiedliśmy na ławce w parku z butelką
białego wina. Nie dawałam żadnych
sygnałów, które mogłyby spowodować, że chłopak, z którym się widziałam, pozwolił sobie w pewnym
momencie na dotykanie moich nóg.
Moje jedno „nie” nie wystarczyło,
żeby sytuacja nie powtórzyła się kilkakrotnie.
Na jednym z portali społecznościowych ktoś udostępnił krótki film
z peronu w Irlandii. Widać na nim
grupkę młodych mężczyzn. Po chwili
pojawiają się trzy nastolatki biegnące
w stronę pociągu, który miał zaraz odjechać. Jedna z nich została szturchnięta, a drugą kopnięto w ramię.
Nikt nie zareagował. Panowie jedynie
śmiali się z poczynań swoich kolegów.
Po krótkiej chwili pojawia się jeszcze
jedna dziewczyna, którą dla „żartów”
jeden z nich straszy. Kobieta tracąc
równowagę wpadła na tory pociągu
stojącego na peronie.
Ostatnio jest we mnie dużo złości
i rozgoryczenia. Jestem zmęczona baniem się o siebie, swoje siostry i przyjaciółki. Jestem zmęczona ciągłym
odwracaniem się za siebie w trakcie
powrotu do domu, gdy na dworze jest
już ciemno. Jestem zmęczona unikaniem grupki mężczyzn stojących na
ulicy. Jestem zmęczona obwinianiem
się, że nie powinnam była pić wina w
parku z nowo poznanym chłopakiem
i zastanawianiem się, czy moje „nie”
było wystarczająco zrozumiałe. Je-

stem zmęczona upewnianiem się, że
moja sukienka nie jest za krótka. Jestem zmęczona mówieniem „napisz,
jak będziesz na miejscu” i chwilami
jestem zmęczona po prostu byciem
kobietą.
Znam wielu naprawdę wspaniałych mężczyzn. Mam to szczęście, że
większość z nich jest moimi dobrymi kolegami, a część z nich bliskimi
przyjaciółmi. Zawsze czuję się przy
nich bezpiecznie, bo mam pewność,
że moje „nie” znaczy dla nich „nie”,
niezależnie w jakiej sytuacji się znajdziemy. Wiem również, że nie jestem
dla nich ani obiektem seksualnym, ani
obiektem do żartów. Jestem kobietą,
którą szanują. Wiem też, że nigdy nie
użyją wobec mnie, ani nikogo innego,
siły fizycznej. Mogę zawsze liczyć na
ich słowo wsparcia, pomocną dłoń i
obecność przy późnych powrotach ze
spotkań towarzyskich do domu.
Dlatego, jako kobieta, mam prośbę do tych wszystkich wspaniałych
mężczyzn, których znam i do tych,
którzy są mi obcy. Reagujcie. Tylko
tyle, a może i aż tyle. Nie pozwalajcie
na seksistowskie, przekraczające granice smaku żarty w kierunku kobiet.
Nie pozwalajcie na głupie zaczepki i
przedmiotowe traktowanie. Nie pozwalajcie, żebyśmy musiały powtarzać
słowo „nie”. Nie pozwólmy utrwalać
tej kultury strachu wśród młodych
dziewczyn. Dlatego oprócz ostrzegania swoich córek przed niebezpieczeństwem, uczmy synów szacunku,
uświadamiajmy ich i mówmy im o
konsekwencjach. Zdaję sobie sprawę z tego, że zarówno nas – kobiety,
jak i was – mężczyzn, mogą czekać
niebezpieczeństwa na ulicy jak i poza
nią, dlatego wspierajmy się wzajemnie. Reagujmy. Czasami jedna reakcja
może zmienić wszystko.
Martyna Pacholak
Ilustracja Marysia Lisicka
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CHCIAŁEM BYĆ BALJARZEM
Mówią, że zaczęło się od
przegranego zakładu,
o którego kulisach nic
już dzisiaj nie wiadomo.
W jego rezultacie latem
1932 roku grupa zuchwalców wyruszyła w
rejs życia: z Krakowa do
Gdańska drewnianą balią do prania.
Odbili od brzegu Wisły przy
Moście Dębnickim dokładnie 16
czerwca. Na fotografii towarzyszącej
krótkiej notce w „Ilustrowanym Kuryerze Codziennym” widać sylwetkę
Zamku Królewskiego na Wawelu i
tłumy gapiów. „Trójka aktorów krakowskich wpadła na pomysł odbycia
podróży Wisłą z Krakowa do Gdańska w… balji […] odjazdowi oryginalnej grupy […] towarzyszyła znaczna
ilość publiczności, z której część nawet odprowadziła śmiałków kajakami
poza miasto”, oznajmiano. Po trzech
tygodniach baljarze – bo takim przydomkiem ochrzciła ich prasa – dotarli
do stolicy. Witały ich setki zaciekawionych warszawiaków, a wśród nich
fotoreporter Jan Binek.
Fotograf uwiecznił moment cumowania – kotwicę już zarzucono,
ale żeglarze jeszcze nie zeszli na deski
przystani. Pozują, siląc się na uśmiechy: Maryla Szewczyńska i Stanisław
Gołębiowski przy wiosłach, Kazimierz Beroński oparty jak zdobywca
o maszt zwieńczony szarpaną podmuchami wiatru banderą w narodowych barwach. Nastroje są uroczyste.
Po drodze aktorzy lądowali w wielu
miastach i miasteczkach, rozmawiali
z dziennikarzami lokalnych gazet,
dawali występy przed garstką mieszkańców. Ale to jednak stolica. Może
dlatego Szewczyńska do kostiumu
kąpielowego założyła korale, a mężczyźni „galowe”, identyczne czepki.
Nawet burta balii „Urszulki” (tak,
takie otrzymała imię) z wymalowanym napisem: KRAKÓW-GDAŃSK
błyszczy się w słońcu jak nowa. Ciąg
dalszy sesji nastąpi już na brzegu, a
zdjęcia ujawnią kolejne smakowite
detale. Beroński i Gołębiowski naprężą muskuły, Maryla Szewczyńska
opasze się kołem ratunkowym jak
szarfą królowej piękności; pomost
podepczą trzy pary stóp – dwie bose
i jedne, kobiece, w śnieżnobiałych
skarpetkach i trzewiczkach.
Podobnie jak sam jej fotograficzny zapis, koncepcja wyprawy jest
w swoim absurdzie zachwycająca.
„Oczywiście balja ta ma odpowiednie rozmiary, niemniej jednak jest
sprzętem, który najmniej się nadaje
do nawigacji rzecznej”, jeszcze w
czerwcu 1932 roku dzielił się wątpliwościami redaktor IKC. W lipcu, po
zacumowaniu okrętu w warszawskiej

przystani, kpiono: „Życzymy tym argonautom szczęśliwego dopłynięcia
do Gdańska – oby tylko z ich przybycia do Wolnego Miasta prasa hitlerowska nie zrobiła zorganizowanego
«najazdu polskich balji zbrojnych» i
pogwałcenia wszystkich możliwych
traktatów”. Za dziennikarskim dowcipem kryło się więcej niż ziarno
prawdy. Termin wyprawy wybrany
przez nieustraszone trio żeglarzy nie

był bowiem przypadkowy, a oni sami
tamtego lata nie spływali Wisłą samotnie. Gdańsk i sąsiadująca z nim,
pachnąca wciąż świeżą farbą, błyskawicznie rozwijająca się Gdynia w latach 30. stanowiły arenę rywalizacji o
bałtyckie wpływy pomiędzy II Rzeczpospolitą a niemiecką Rzeszą. Dokładnie na dzień 31 lipca 1932 roku
zaplanowano jej kolejny akt: pierwsze
w polskiej historii Święto Morza.

Pomysłodawcami uroczystości
byli członkowie Ligi Morskiej i Kolonialnej, ale koncept szybko podchwyciły najwyższe władze. Jeszcze
przed tym, gdy do Gdyni zjechali
dostojnicy z prezydentem Ignacym
Mościckim na czele, miasto zaczęło wypełniać się przybyszami ze
wszystkich stron kraju. Przybywali
lądem (korzystając ze specjalnych
zniżek PKP) lub wodą, śladem Szew-

czyńskiej, Berońskiego i Gołębiowskiego; niektórzy podziwiali Bałtyk
pierwszy raz w życiu. Dla pomieszczenia 100 tysięcy gości (ich liczba, dodajmy, przerosła trzykrotnie
liczbę stałych mieszkańców portu)
zbudowano miasteczko namiotowe
z dostępem do bieżącej wody i prądu
oraz czasowo zarekwirowano szopy,
stodoły i inne stosunkowo puste
gmachy; zorganizowano bufety i jadłodajnie, zapewniono opiekę służb
medycznych i policji. Jak donosili
później organizatorzy, „porządek w
czasie obchodu panował wzorcowy”,
a „pogoda […] wspaniała”.
„Nie przybyliśmy tu nad morze
polskie ani jako goście, ani jako wędrowcy, nie przybyliśmy tu z niczyjej
łaski, ni obcej protekcji. Na własnej
ziemi stoimy, na własną przeszłość —
nieraz bohaterską i zwycięską, czasem
twardą i gorzką — tu spoglądamy, dla
własnej lepszej przyszłości tu trwać i
pracować będziemy i własne polskie
morze dzisiejszem świętem uczcimy!”, mówił w swoim wystąpieniu
„ojciec” inicjatywy budowy gdyńskiego portu – Eugeniusz Kwiatkowski. W jego słowach zamyka się sens
uroczystości, której sedno stanowiła
manifestacja uczuć patriotycznych
i przywiązania do Bałtyku. Główne
punkty obchodów: msza święta pod
przewodnictwem bpa chełmińskiego Stanisława Okuniewskiego, seria
przemówień, defilada wojsk i organizacji, wielkie widowisko teatralne
„Opowieść Bałtycka” i raut, odbyły
się w Gdyni. Wiemy jednak, że w
1932 i kolejnych latach (aż do wybuchu II wojny światowej) świętowano,
także z rozmachem, w całym kraju
(tradycję Święta Morza wskrzeszono
później w okresie PRL).
Balia „Urszulka” z aktorami na
pokładzie dopłynęła na wybrzeże na
czas, niemniej o udziale krakowskich
żeglarzy w obchodach i ich wrażeniach można napisać niewiele. Co
wydarzyło się potem? Maria (Maryla)
Szewczyńska wyszła za mąż za niejakiego Gołębiowskiego (czy chodzi o
jej rejsowego kompana? To prawdopodobne), grała i reżyserowała spektakle teatralne także po wojnie, a w
sezonie 1948/1949 wróciła do Gdyni jako aktorka Teatru Wybrzeże. Kariery artystyczne kontynuowali także
jej towarzysze; sukcesy na scenie i w
kinie odnosił szczególnie Kazimierz
Beroński. Można się domyślać, że
wyprawa z 1932 roku zamieniła się
w ich pamięci w anegdotę z młodości,
z rodzaju tych, do których niekiedy
wraca się z uśmiechem zabarwionym
tęsknotą. Traf chciał, że dzięki kilku
fotografiom wydobytym z archiwalnych magazynów, XXI wiek zapamięta ich przede wszystkim jako na poły
szalonych, na poły romantycznych
baljarzy. Czy byliby temu przeciwni?
Zgaduję, że nie. Ostatecznie, przyznajmy szczerze, kto z nas nie chciałby być baljarzem?
Kamila Snopek

fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe
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Cieszę się, że jesteś!
A więc przylatujesz do
Anglii! Ale miła niespodzianka. Teraz to już nie
jest taka łatwa podróż jak
kiedyś. Musisz przede
wszystkim wypełnić całe
sterty papierów, które
dostarczy ci angielska
kontrola graniczna, w
których przepytają cię z
najdrobniejszymi szczegółami kim jesteś i po
co w ogóle im zawracasz
głowę.
Nie martw się, Anglicy szanują
przestrzeń osobistą i raczej nie będą
tych formularzy sprawdzać. Nie to co
polska obsługa na lotnisku w Warszawie. Tam twoje papiery zostaną
przeanalizowane przez stewardów
bezwzględnych jak roboty. Z taką
samą pieczołowitością jaką kiedyś
sprowadzali wagę twoich walizek,
teraz będą przyglądać się rzędom
numerków na twoich dokumentach.
Za krótki kod? Wypełnić jeszcze
raz. Niewyraźny skan? Powtórzyć.
Odprawa zamyka się za piętnaście
minut. Po przejściu tej kontroli jakby
wykrywaczem kłamstw, należy ci się
chwila wytchnienia. A tu miły prezent
od 52 procent Brytyjczyków. Anglia
znalazła się już na dobre poza strefą
Schengen, co dla ciebie oznacza super niskie ceny za wódkę, papierosy
i inne trujące przyjemności. Nie palisz? Tym lepiej, kup więc papierosy
na handel. Polska wódka to rarytas,
student bez butelki w zamrażarce
czuje się źle. Weź ze sobą pierogi,
ciasteczka, szynki, proszę, tęsknota
za nimi mnie zżera! Kiedy już zasiądziesz w zapewne prawie pustym
samolocie, wsłuchaj się w rozmowy

współpasażerów. Wiem, to nieładnie,
ale wystarczy, że będziesz słuchać
jednym uchem. Przed tobą pani rozmawia ze swoim synkiem. Przekonuje
go, że już niedługo wrócą do Polski
na stałe. A po co? – pyta synek. Żebyś miał własny pokój – odpowiada
mama. A zabierzemy mój piórnik?
– pyta wciąż zaniepokojony synek.
Zabierzemy wszystko, zostaną puste
ściany – mówi, przerywając wszelkie spekulacje, mama. Na lotnisku w
Luton, do którego są z Polski bardzo
tanie loty, jest zupełnie pusto. W korytarzu gotowym na przyjęcie jakby
wielokilometrowego węża, stoją tylko pasażerowie z twojego samolotu.
Passport! – krzyczy celnik. Niezrozumiany, powtarza jeszcze głośniej
– Show passport! Dalej przywitają cię
puste półki sklepu Duty Free okryte
folią, jakby były ofiarami morderstwa.

Oho! Tutaj z wirusem nie ma żartów
– pewnie pomyślisz. Na lotnisku faktycznie, żartów nie ma w ogóle. Później jednak nie będzie już tak ostro.
Przed wyjściem złap jeszcze darmową
gazetę, na koszt gospodarza. Polecam
ci The Sun – nie będziesz się z nią nudzić. Na pierwszej stronie Boris Johnson, poczerwieniały na twarzy, trochę
jakby galaretowaty, odbija tenisową
piłkę forhendem, a nad nim wielki
napis wieści „SMASHING!”, czyli
„ROZTRZASKUJĄCY!” – gazeta
tonie w komplementach dla premiera,
przy okazji dotkliwie dogadując zbyt
wolno szczepiącej się Europę. Na kolejnych stronach na zmianę modelki
z telewizji, monarchowie i piłkarze.
Jesteś na Wyspach, teraz już nie masz
wątpliwości.
Wysiądziesz na dworcu St Pancras, olbrzymim jakby mógł pod da-

chem zmieścić sam Pałac Kultury.
Ale to nie robi już na nikim wrażania.
Posłuchaj za to koncertów, jakie dają
na stojących w tej hali pianinach.
Jeszcze niedawno ich tu nie było, na
cięższe czasy pandemii zostały zabrane. Teraz przy jednym siedzi starszy
pan i gra jakby padały na niego światła ze wszystkich reflektorów. Krzyżuje ręce, przechyla się na ławeczce,
a potem kończy z taką mocą, że na
dworcu na chwile zapada cisza. A
potem bierze po prostu swoją plastikową torbę i rusza do metra. Kiedy
wyjdziesz na zewnątrz, może ci się
zakręcić w głowie. Od paru dni, w
związku z otwarciem restauracji, kin i
całej reszty, na ulicach jest prawdziwy
karnawał. Mimo raczej niesprzyjającej pogody, zacinających deszczów
i gwałtownych gradów, chodnikami
suną tłumy Londyńczyków żądnych

przygód. Niektórzy idą pewnie na
Granary Square, gdzie na miniaturowych (w porównaniu z warszawskimi) schodkach siedzą stłoczeni
ludzie, popijając i patrząc na płynące
wąskim kanałem łódki. Może i lepsze to niż walka o miejsce w pubach.
Wieczorami naprawdę trudno o
stolik, ale jeszcze trudniej jest się
czegoś napić! Pracownicy, niegdyś
specjalizujący się w błyskawicznym
namierzaniu i zgarnianiu ze stołów
pustych szklanek po piwie, teraz stali
się kelnerami, ponieważ klientom nie
wolno wciąż stanąć przy ladzie. Kelnerzy biegają zagubieni, ale dopisuje
im humor, tak samo z resztą jak sąsiadom przy innych stolikach, którzy
koniecznie chcą się dzielić swoimi
przemyśleniami na temat Polski i
niezrozumianego przez nas komunizmu. Nie ma co marnować na nich
czasu. Jutro zaczyna się intensywny
trening spacerowo-muzealny. Ale zaraz, jesteś przecież na kwarantannie!
Przeczekasz więc pierwsze kilka dni
w mieszaniu, bo kto wie, czy policjanci nie zapukają do drzwi. Tymczasem
musisz mieć komórkę pod ręką, bo
będą do ciebie codziennie dzwonić
mili kontrolerzy i wypytywać się troskliwie o twoje zdrowie, a także datę
urodzenia i adres zamieszania. Zapewnią ci spokój ducha, ale nie odpowiedzą na trudne pytania. Jeśli testy wirusowe, kosztujące krocie, nie
zostały do ciebie przysłane, uzbrój
się w cierpliwość. „Bardzo jest nam
wszystkim przykro!”. No cóż, minęły
tygodnie, minęła twoja kwarantanna.
Teraz możesz w spokoju gapić się na
odciętą głowę krowy przygotowaną w
galerii przez artystę Damiena Hirsta,
podziwiać miasto z pierwszych miejsc
dwupiętrowych autobusów i wylegiwać się w kwitnących ogrodach Hyde
Parku, ile tylko dusza zapragnie! Porankami możesz biegać w parku wraz
ze sportowymi mamami i żylastymi
biznesmenami, a wieczorami świętować z młodymi Anglikami zakończone mniej lub bardziej pomyślnie studia. Cieszę się, że jesteś! Nie mogę
się doczekać, kiedy się spotkamy.
Antoni Kostrzewa
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Szybka historia kolei wiedeńskiej
Dziś z usług Szybkiej Kolei
Miejskiej – jedynego w kraju
miejskiego przewoźnika kolejowego – korzysta blisko 20
mln pasażerów rocznie. Pociągi tego przewoźnika kursują
m.in. po fragmencie pierwszej
linii kolejowej w Królestwie
Polskim, której powstanie
zostało zainicjowane 186 lat
temu.
Pierwsza kolej
na ziemiach polskich
Transport kolejowy w I połowie XIX wieku
odnosił coraz większe sukcesy w różnych krajach Europy i Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Informacje o tym docierały do Polski, więc i tu

zrodził się pomysł wprowadzenia nowego środka transportu.
Pierwsza kolej żelazna miała liczyć 300
kilometrów i połączyć Warszawę z Zagłębiem
Dąbrowskim. Celem jej powstania było przyspieszenie rozwoju gospodarczego Królestwa
Polskiego. Głównymi inicjatorami budowy
byli Henryk Łubieński, wiceprezes Banku
Polskiego i przedsiębiorca Piotr Antoni Steinkeller. Projekt budowy linii kolejowej
z Warszawy do granicy z zaborem austriackim powstał już w 1835 roku.
Trasę przeprowadzono według projektu inżyniera Stanisława Wysockiego.
Pierwsza kolej w Królestwie Polskim miała być obsługiwana przez konie, dążyli do tego Henryk Łubieński
oraz namiestnik cesarski. Po wielu
dyskusjach zdecydowano się jednak na
kolej parową.

Wcale nie do Wiednia
Budową kolei zajmował się specjalnie do tego powołany prywatny
podmiot, czyli Towarzystwo Warszawsko-Wiedeńskiej Drogi Żelaznej,
które powstało w 1838 roku. Nazwa

towarzystwa sprawiła, że na pierwszą linię kolejową zwykło się mawiać „wiedenka”, choć tak
naprawdę do Wiednia wcale nie prowadziła.
Natomiast taka nazwa umożliwiła nakłonienie
cesarza do realizacji inwestycji. W rzeczywistości kolej prowadziła z Warszawy do kopalni w
Zagłębiu Dąbrowskim.
Pierwszy odcinek kolei wybudowano w
1845 roku. Była to pierwsza linia na ziemiach

ówczesnego Królestwa Polskiego i druga w
Imperium Rosyjskim. 14 czerwca 1845 roku
pierwszy oficjalnie uruchomiony pociąg parowy
zawiózł najważniejszych uczestników uroczystości inauguracyjnej z Warszawy do Grodziska
Mazowieckiego. Budowa pełnej trasy kolejowej
trwała jeszcze kolejne lata, aż do 1848 roku.
Cała linia miała długość 327,6 km, znajdowało
się na niej 27 stacji i była to w ówczesnym czasie najdłuższa jednorazowo budowana linia w
Europie.
Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska wzbudzała zainteresowanie, zachwyt i
sprostała wyzwaniom swojego czasu.

Warszawski
Dworzec Wiedeński
W tym samym okresie zdecydowano
się na budowę okazałego gmachu Dworca
Wiedeńskiego według projektu Henryka
Marconiego. Dworzec możemy współcześnie podziwiać jedynie na fotografiach.
Budynek znajdował się przy wyjściu ze
środkowego peronu stacji Warszawa Śródmieście od strony ul. Marszałkowskiej, niedaleko stacji metra „Centrum”.
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Pierwsze koszenie traw na Żoliborzu
Stosunkowo późna i chłodna wiosna
spowodowały znaczne opóźnienie wegetacji
roślin. Tegoroczne zimowe opady śniegu dobrze zaopatrzyły podłoże w wodę, a wiosenne
opady deszczu przyczyniają się do prawidłowego wykorzystania przez rośliny składników
pokarmowych z gleby. Powoduje to, że jest
ona dużo lepiej nawodniona i nadszedł optymalny czas na rozpoczęcie pierwszego koszenia traw na Żoliborzu.
- Od zeszłego roku, zmieniliśmy zasady koszenia żoliborskich terenów zielonych. Kosimy
rzadziej, a częstotliwość tych działań dostosowujemy do panującej pogody. Wprowadziliśmy też
zróżnicowane koszenie, które uzależnione jest
od przeznaczenia terenów. Inaczej prowadzone
są zabiegi pielęgnacyjne zieleńców w parkach i
na skwerach, inaczej w pasie drogowym, a jeszcze inaczej na trawnikach reprezentacyjnych.
Częściej koszone muszą być nowozakładane
trawniki – mówi Renata Kozłowska, zastępca
burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

Zasady koszenia uzależnione od pogody i
terenu

W pierwszej kolejności rozpoczniemy koszenie zieleni w pasach drogowych przy ulicach
zarządzanych przez dzielnicę. Jest to ważne ze
względu na bezpieczeństwo dla ruchu drogowego i konieczność zapewnienia dobrej widoczności na ulicach. W tym roku zabiegi te prowadzić
zamierzamy maksymalnie cztery razy w sezonie.
Być może rzadziej, co ostatecznie dostosujemy
do panującej pogody i tempa wzrostu traw.
W żoliborskich parkach, skwerach i na
zieleńcach będziemy zostawiać nieskoszone
przestrzenie, aby zwiększać powierzchnie

ści zarządzanych przez ZGN mogą być koszone
częściej, ale także z uwzględnieniem tempa ich
wzrostu i warunków pogodowych. Trawniki gazonowe, zakładane przed budynkami mieszkalnymi czy biurowymi wymagają innego rodzaju
pielęgnacji. Zbyt rzadko wykonywane koszenie
może skutkować drewnieniem trawy u podstawy oraz tworzeniem wysokich, nieregularnych
i nieestetycznie wyglądających kęp, z czasem
bardziej przypominających rżysko niż trawnik.

Nie używamy dmuchaw

biologicznie czynne, dawać schronienie pożytecznym zwierzętom i owadom zapylającym, zapewnić pokarm dla ptaków i drobnych
ssaków. Przykładowo – wzorem ubiegłego
roku – aż do jesiennego koszenia pozostawione będą łąki kwietne, łany traw przy pasiekach w parku Kaskada oraz parku Kępa
Potocka oraz na skarpie pomiędzy mostkami
od strony ul. Gwiaździstej. Pozostawimy również nieskoszoną trawę wokół drzew owocowych sadowniczych w parku Sady Żoliborskie, w odległości około 1 m od pnia.
Podobnie jak w przypadku zieleni przyulicznej, koszenie w parkach i na skwerach
dostosujemy do panujących warunków pogodowych. W ubiegłym roku udało nam się
ograniczyć koszenie do zaledwie trzech w sezonie. Nie zamierzamy również kosić w czasie
upałów, kiedy trawa będzie sucha i wypalona,
a wysokość koszenia ustawiona będzie na około 6 cm. Ze względu na duże nierówności na
niektórych terenach może się zdarzyć, że w

wybranych miejscach wysokość ta ulegnie obniżeniu.

Dbamy o zieleń w sposób zrównoważony

Prace związane z utrzymaniem zieleni na
Żoliborzu staramy się prowadzić w sposób
zrównoważony z uwzględnieniem potrzeb
różnych grup mieszkańców. Zwracamy uwagę
również na potrzeby osób uczulonych na pyłki
traw, opiekunów z małymi dziećmi czy właścicieli zwierząt domowych. Pozostawienie wysokich traw w miejscach licznie uczęszczanych,
miejscach pikników rodzinnych czy okolicach
placów zabaw i miejsc aktywności fizycznej,
wpływa na zwiększanie populacji kleszczy,
których ukąszenie może być niebezpieczne
dla zdrowia i życia. Leczenie boreliozy czy babeszjozy bywa trudne i czasem trwa wiele lat.
Z uwagi na osoby z alergiami, dla których
okres kwitnienia oraz pylenia traw i drzew jest
bardzo trudny i może powodować duże kłopoty
ze zdrowiem, trawniki w okolicach nieruchomo-

Od 2021 roku na terenie całego województwa mazowieckiego obowiązuje zakaz używania
dmuchaw. Zobowiązane do przestrzegania tego
zakazu zostały również firmy, z którymi Urząd
Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy podpisał
umowy na pielęgnację zieleni, w tym na koszenie traw. Prace te będą więc prowadzone ręcznie, a pokos ma być wygrabiony i wywieziony w
ciągu 24 h po zakończeniu koszenia na danym
terenie. Ograniczymy również koszenie urządzeniami typu kosa mechaniczna. Użyte one
będą jedynie do miejsc trudnodostępnych, jak
np. skarpy przy zbiornikach wodnych, okolice
barierek czy na wąskim pasie drogowym.
Dokładamy starań, aby tam gdzie to możliwe zadbać o rosnącą i bujną zieleń, czasami
kosztem estetyki przestrzeni miejskiej, przy
jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa dla
ruchu drogowego i dobrej widoczności na ulicach. Parki, skwery i zieleńce objęte koszeniem
przez Urząd Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy
zajmują powierzchnię ok. 26,8 ha, zaś trawniki,
zieleń przyuliczna oraz dzikie tereny zielone powierzchnię ok. 25,35 ha.   Informacja prasowa
Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

Podpisaliśmy umowę na koncepcję architektoniczno-urbanistyczną modernizacji OSiR Żoliborz
i stadionu sportowego RKS Marymont
Koncepcję architektoniczno-urbanistyczną modernizacji kompleksu sportowego Ośrodka Sportu
i Rekreacji na Żoliborzu oraz stadionu RKS Marymont przygotuje
spółka Chapman Taylor International Services z siedzibą Nowogrodzka
47A w Warszawie. W czwartek, 20
maja Michał Szpakiewicz, dyrektor
OSiR Żoliborz oraz Rafał Giersz,
członek zarządu Chapman Taylor
International Services podpisali
umowę o współpracy.
Wartość umowy opiewa na kwotę
130 tys. zł, a koncepcja modernizacji
kompleksu OSiR Żoliborz ma być
przygotowana w ciągu 120 dni od
podpisania umowy.
Spółka Chapman Taylor International Services w procesie przetargowym jako jedyna wykazała się
doświadczeniem w opracowywaniu
dokumentacji projektowej w zakresie
budowy, rozbudowy lub nadbudowy
budynków przeznaczonych do organizacji wydarzeń sportowych oraz
zagospodarowania terenów sportowych.
W marcu Rada Miasta Stołecznego Warszawy przyznała Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy środki

finansowe na modernizację całego
kompleksu OSiR Żoliborz. Finansowanie, podzielone na lata 20212023, obejmie przygotowanie koncepcji modernizacji, dokumentacji
projektowej, prac konserwatorskich
i odtworzeniowych obiektów sportowych wpisanych do rejestru zabytków
oraz doprowadzenie mediów. Prace
będą realizowane według wytycznych
Stołecznego Konserwatora Zabytków, a potem zgodnie z prawem będą
musiały uzyskać akceptację Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Planowane prace na terenie stadionu RKS Marymont mają koncen-

trować się na konserwacji, modernizacji, odbudowie lub odtworzeniu
istniejących obiektów. Zaplanowana
modernizacja terenu RKS Marymont
nie przewiduje ingerencji w płytę Boiska A.
W kwietniu i maju zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy oraz
dyrektor OSiR Żoliborz spotykali się
z klubami sportowymi i ich przedstawicielami i rozmawiali o przyszłości zabytkowego stadionu RKS
Marymont. Prowadzone konsultacje
dotyczyły potrzeb i oczekiwań sportowców związanych z modernizacją
całego terenu OSiR Żoliborz oraz

funkcją i charakterem zmian czekających stadion RKS Marymont zarówno
w kontekście sportowym, jak i historycznym tego miejsca.
Z uwagi na konieczność dostosowania obiektów OSiR Żoliborz oraz
RKS Marymont do obowiązujących
przepisów dotyczących wymagań w
zakresie bezpieczeństwa, organizacji
imprez i dostosowania dla osób z niepełnosprawnościami, w rozmowach
o przyszłości stadionu również wziął
udział przedstawiciel Mazowieckiego
Związku Piłki Nożnej, który odpowiada za dopuszczanie stadionów piłkarskich do użytku. Zebrane informacje

wraz ze specjalistycznymi ekspertyzami zostały przekazane wyłonionemu
wykonawcy koncepcji architektoniczno-urbanistycznej.
Plany modernizacji RKS Marymont na terenie OSiR Żoliborz zakładają podzielenie prac na etapy. W
pierwszym etapie, który opracowywana zostanie koncepcja zagospodarowania całego terenu RKS Marymont,
a następnie na jej podstawie – przygotowana będzie dokumentacja projektowa. Na ten cel Dzielnica Żoliborz
otrzymała 263 tys. zł.
W drugim etapie, po otrzymaniu
projektów i dokumentacji, będzie
można przystąpić do modernizacji
stadionu oraz przylegających obiektów (trybuny, szatnie, pomieszczenia
techniczne, media). Środki na ten cel,
w kwocie 1 mln 900 tys. zł, zarezerwowane zostały w budżecie na 2022 i
2023 rok (1 mln 400 tys. zł na 2022
roku 500 tys. zł na 2023 rok). Zakres
prac modernizacyjnych i odtworzeniowych obiektów RKS Marymont
będzie uzależniony od otrzymanej i
zaakceptowanej koncepcji.
Informacja prasowa Urzędu Dzielnicy
Żoliborz m.st. Warszawy

