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w pierwszym wiosennym
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Nowy Żoliborz, twórca jedynej żoliborskiej aplikacji Nasz
Żoliborz, lokalny aktywista.
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mamy się martwić, wyjaśnia
Mateusz w rozmowie z Markiem
Piwowarskim, zarządcą miejskich

Liliana Kołłątaj - przewodniczka warszawska, pilotka
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prawa spółek, prawa umów, obsłudze korporacyjnej
przedsiębiorców, a ostatnio w sprawach rodzinnych.
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od wielu lat mieszka i pracuje na Żoliborzu, pasjonatka
dobrego jedzenia, obserwatorka ewolucji restauracyjnokulturalnego życia naszej dzielnicy, mama pięcioletniej
Żoliborzanki.
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Michał Lehr-Kowalski

Podniebna pasja
Macieja i Aleksandry
O wyczynach tych
Żoliborzan usłyszała cała
Polska, a w internecie
śledzą ich tysiące
osób. Maciej Margas
i Aleksandra Łogusz
„Blogusz”, założyciele,
wydali właśnie swój
debiutancki album
WARSAW ON AIR
z zapierającymi dech
zdjęciami lotniczymi
wykonanymi z pokładu
śmigłowca, bez drzwi,
w ściśle chronionej
przestrzeni powietrznej.

Miło mi Was gościć na dachu jednego z apartamentowców Nowego Żoliborza.
Dziś wyjątkowo to Wy stajecie przed obiektywem, i to na sporej wysokości, choć
jak rozumiem, 9-piętrowe budynki nie są dla Was wyzwaniem. Skąd pomysł na
realizację tak niebezpiecznego zajęcia, jakim jest fotografia lotnicza?
Maciej: Z ciekawości, żeby odkryć coś nowego, coś co mnie zaskoczy i coś co pokaże moje rodzinne miasto w nietypowy sposób. Stale szukam ciekawych metod na to,
żeby pokazać miasto z innej perspektywy. Najpierw chodziłem po klatkach bloków,
po liceum przez półtora roku kręciłem swój debiutancki film - WARSAW 24 H
Timelapse, który zobaczyło ponad pół miliona ludzi w internecie, a film był wyświetlany także na kurtynie wodnej, przed Królową Brytyjską i Barackiem Obamą.
Pewnego dnia zacząłem się zastanawiać, że właściwie można by spróbować jeszcze
wyżej. Kiedy zobaczyłem zdjęcia lotnicze Blogusz wykonane nad prawą stroną
Wisły, zacząłem się zastanawiać, dlaczego nikt nie zrobił takich zdjęć nad centrum,
nigdzie nie widziałem też zdjęć nocnych. Zaczęło mnie to intrygować i postanowiłem zgłębić temat. Okazało się, że jest to bardzo skomplikowane, żeby tam wlecieć,
potrzeba wielu pozwoleń, m.in. od BOR, oraz dwusilnikowego śmigłowca, którego
wynajęcie kosztuje 10 tyś. za godzinę! Wiadomo, że żeby wykonać dobre zdjęcia
i dzienne i nocne, tych godzin w powietrzu trzeba więcej, więc początkowo mnie
to przeraziło. Ale uznałem, że muszę spróbować rozpracować ten temat. Po ośmiu
miesiącach przygotowań udało się zorganizować pierwszą podniebną sesję.
Czy od początku planowaliście wydanie albumu?
Maciej: Początkowo nie, ale po tych pierwszych lotach w śmigłowcu bez drzwi, kiedy przypięty linami, z nogami na płozie, wykonałem kilka tysięcy zdjęć, z których
tylko 26 zaprezentowałem na wystawie, pomyślałem sobie, że szkoda by było, żeby
reszta nie ujrzała światła dziennego. Goście, którzy przychodzili na wystawę, pytali
też o to, czy te zdjęcia można kupić w formie fotoobrazów, plakatów i albumu.
Aleksandra: I tak narodził się WarsawGiftShop.com, czyli sklep internetowy z
naszymi autorskimi wydrukami. Nie tylko robimy zdjęcia z nietypowych perspektyw, sami je również drukujemy. Sądziliśmy, że po wystawie, którą odwiedziło kilka
tysięcy osób, nagrodach - Planeta Warszawa została nagrodzona Grand Press Photo,
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czy po tym jak wystawa zjechała Europę, promując Warszawę na świecie - wydanie
takiego albumu będzie proste. Okazało się inaczej... Niestety, żadni wydawcy czy
instytucje kultury, które próbowaliśmy zaprosić do współpracy, nie byli zainteresowani. Usłyszeliśmy, że Warszawa to jest świetny temat, ale przedwojenna, powojenna, po powstaniu, żydowska, do lat 80-tych włącznie, a współczesna, i to z lotu
ptaka, nikogo nie będzie interesowała. Bardzo nas to wtedy zabolało, ale uznaliśmy,
że skoro tyle osób pyta o książkę, wydamy ją sami, a Ci wydawcy najwyraźniej się
nie znają :)
Maciej: Ale żeby nie było tak łatwo, stwierdziłem, że do albumu wykonam jeszcze
serię zdjęć z wyższej perspektywy - 3,5 km! Uruchomiłem zbiórkę crowdfundingową, gdzie internauci pomagali mi, w zamian otrzymując nagrody. Tak udało się
pozyskać środki na kolejne loty.
Aleksandra: Później jednak okazało się, że przecież album trzeba opracować, zredagować, przetłumaczyć i oczywiście wydrukować. Zależało nam, żeby był dwujęzyczny, tak by Polacy jadący za granicę mogli wziąć go ze sobą i chwalić się swoją
Stolicą, swoim krajem i przełamywać stereotypy, które wciąż funkcjonują.
Jak czułeś się tam na górze?
Maciej: To były ogromne emocje, fotografowałem jak szalony, seriami. Podczas
lotu jest ogromny huk, wiatr prosto w twarz, tu już nie ma miejsca na jakikolwiek
błąd. Trzeba działać jak automat, szybko zmieniać obiektywy, szybko reagować. Na
wysokości 3,5 km było już bardzo zimno, musiałem mieć na sobie 5 warstw ubrań,
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kombinezon paralotniarski. Były też
momenty trudne, kiedy okazało się, że
jeden z obiektywów nie ostrzy, lub kiedy
straciłem komunikację z resztą załogi.
Niesamowite było też to, jak bardzo te
loty zmieniły moją perspektywę. Nagle
okazało się, że mogę uchwycić całe
miasto w jednym kadrze - od Stadionu
Narodowego, aż po węzeł Konotopa!
Z góry widać też niesamowitą tkankę
miejską, rozświetlone ulice, place, które
łączą się ze sobą tworząc konstelacje.
Zależało mi bardzo, żeby podczas tych
lotów na 3,5 km zrobić zdjęcia nie tylko
centrum, ale wszystkich dzielnic - w
tym oczywiście mojego rodzinnego Ursusa i Żoliborza. Tak samo, żeby polecieć specjalnie na godzinę W i uchwycić
ten moment z lotu ptaka. O dziwo, loty
dzienne okazały się większym wyzwaniem. Trzy razy musieliśmy je przekładać ze względu na złą pogodę.
Jednak zdjęcia to dopiero połowa pracy.
Kolejnym, dużo trudniejszym wyzwaniem, była dla mnie selekcja, opisy. Tu
zainspirowało mnie spotkanie z moją
nauczycielką z liceum, Panią Grażyną
Róziewicz. Uznaliśmy, że skoro miasto
ma serce, ma płuca, to powinno mieć
także układ nerwowy i całą resztę. I tak
opisuję Warszawę, porównując ją do
żywego organizmu.
Po dwóch latach od pomysłu i miesiącach pracy nad albumem, udało się go
wydać nakładem Warsaw Gift Shop’u, a
zainteresowanie było ogromne jeszcze
przed jego premierą.
Aleksandra: I tak, na przekór urzędom, instytucjom i wydawcom, a dzięki
wsparciu Internautów, miłośników
fotografii i Warszawy, dzięki własnej
inwencji, determinacji i pasji, powstał
jedyny w swoim rodzaju album fotograficzny, jakiego nikt wcześniej nie
widział. Album WARSAW ON AIR.
Zapraszamy wszystkich na wystawę na
35. piętrze Warsaw Trade Tower (ul.
Chłodna 51), od 3 do 13 kwietnia w
godzinach: 13-21.
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Mateusz Durlik

Żoliborska zieleń
w rękach
Marka Piwowarskiego
Od lipca tego roku
nowa jednostka, jaką
jest Zarząd Zieleni
Warszawskiej, przejmie
w swoje kompetencje
zarządzanie wszystkimi
terenami zieleni od
Zarządu Oczyszczania
Miasta oraz część terenów
dzielnicowych. Co za
tym idzie, przejmie
również część terenów
zielonych Żoliborza.
O wizji zieleni w naszej
dzielnicy rozmawiam
z dyrektorem Zarządu
Zieleni Warszawskiej,
Markiem Piwowarskim.

Panie Dyrektorze, skąd pomysł na powstanie Zarządu Zieleni Warszawskiej,
jakie będą zadania tej nowej jednostki?
Pomysł powstał dość dawno, dokładnie nie pamiętam, bo byłem wówczas jeszcze
studentem Architektury Krajobrazu na SGGW, kiedy pierwszy raz o nim słyszałem.
Zainicjował ten pomysł, wówczas naczelnik, a dziś zastępca Dyrektora Biura
Ochrony Środowiska, Paweł Lisicki. Jeszcze w roku 2009 w Programie Ochrony
Środowiska dla miasta stołecznego Warszawy na lata 2009-2016 zdiagnozowano
problem braku kompleksowej polityki zarządzania terenami zieleni w Warszawie,
przy jednoczesnym dość skomplikowanym podziale kompetencji pomiędzy
podmiotami, utrudniającym sprawne zarządzanie. Jako cel Rada Miasta wskazała
w tym dokumencie potrzebę utworzenia spójnego przestrzennie i sprawnie
zarządzanego systemu terenów zieleni, gwarantującego mieszkańcom miasta
łatwy dostęp do różnorodnych i atrakcyjnych form wypoczynku. Przed upływem
terminu, na jaki Program został przyjęty, Rada Miasta zdecydowała o powołaniu
Zarządu Zieleni, nadając mu szerokie kompetencje. Zarząd Zieleni ma stać się
liderem w zakresie działań miasta dotyczących zieleni, w tym parków, skwerów i
ogrodów publicznych, zieleni przyulicznej oraz wód otwartych na terenie miasta.
Zadania jednostki są więc szerokie, a jednocześnie priorytetem dla nas, ogrodników
i architektów krajobrazu, jest działanie odpowiednie do specyfiki lokalnych
uwarunkowań i możliwości.
Czy wzorował się Pan na jakimś innym mieście na świecie, tworząc wizję zieleni,
którą będzie się kierował ZZW?
W istocie, przy powoływaniu jednostki mieliśmy poczucie, że nadrabiamy stracony
czas, ponieważ jednostki zajmujące się kompleksowo zielenią w skali całego
miasta istnieją w wielu miastach Polski – w Krakowie, Poznaniu, Katowicach,
Wrocławiu i wielu innych. Także w europejskich wielkich metropoliach, czasami
podobnie jak Warszawa, podzielonych na dzielnice, np. w Wiedniu, za zieleń
odpowiadają profesjonaliści zgrupowani w jednej jednostce, a zadania te należą do
głównych zadań publicznych. I taki jest nasz cel, aby zieleń stała się priorytetowym
zadaniem Warszawy na przyszłe lata. Różnie z tym bywało w latach poprzednich.
Często zieleń była obszarem, z którego łatwo było przesunąć środki na inne cele.
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Jeszcze trudniejszy obszar to wody, gdzie od lat chorujemy nad chorobę pn. nie
moja kompetencja. Zarząd zieleni ma scalić te zadania, a doświadczenie, jakie
zdobywamy pracując w ostatnich latach nad Wisłą, jest dla nas wiodące – powinien
być jasno wskazany i poczuwający się do odpowiedzialności gospodarz, którego
rolą jest służebne umożliwienie działania innym. Ponieważ proszę zwrócić
uwagę, że zmiany nad Wisłą nie zrobili sami urzędnicy. Naszą rolą było głównie
inicjowanie zmian i umożliwienie działań wielu aktywnym mieszkańcom, którzy
Wisłę powoli na nowo odkrywali. Podobnie dziś widzimy swoją rolę. Dlatego
naszym szczególnym partnerem są ogrodnicy miejscy i cieszą nas i będziemy
wspierać wszelkie aktywności w zakresie ogrodnictwa społecznościowego, które
prowadzą do trwałych zmian w zielonej przestrzeni publicznej. Warszawa jest
miejscem życia aktywnych mieszkańców i to jest w mojej ocenie jej najmocniejsza
strona.
Jak będzie wyglądała współpraca z urzędem Dzielnicy Żoliborz?
Mam nadzieję, że wzorowo. Ponieważ, gdzie jak gdzie, ale w Dzielnicy Żoliborz
jest bardzo wysoka świadomość roli zieleni w mieście. Żoliborz jest zielony, ma
dobre tradycje w kształtowaniu zieleni w przestrzeniach publicznych miasta. Jest, w
szczególności w częściach historycznych, dzielnicą-ogrodem, gdzie zieleń uliczna
i zieleń parków, a także ogrodów przydomowych, jest równorzędną do zabudowy
tkanką miasta. Jest w Zarządzie Dzielnicy świadomość wartości, jaką posiada zieleń
na Żoliborzu. Świadomość ta sprawia, że z pewną obawą patrzy się na nas jako
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Marek Piwowarski
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jednostkę działającą w całym mieście. Że tej lokalnej specyfiki nie dostrzeżemy.
Mamy świadomość, że na pełne zaufanie musimy sobie zapracować, jednak myślę,
że Zarząd Dzielnicy zaczyna w nas stopniowo dostrzegać partnera, który nie tylko
widzi specyfikę dzielnicy, jest w stanie dostrzec potrzeby małych społeczności
lokalnych, ale także jest w stanie wnieść nową jakość zagospodarowania w
nawiązaniu do tradycji Żoliborza, budowanego jako zielona społeczna dzielnica
Warszawy.
Co stanie się z żoliborskim Wydziałem Ochrony Środowiska?

Zarząd Zieleni ma
stanowić wsparcie dla
dzielnicy.

Wydział Ochrony Środowiska Dzielnicy Żoliborz, zgodnie z nazwą, pozostanie
wydziałem ochrony środowiska. W istocie przez wiele lat po macoszemu
traktowana zieleń była przypisywana a to do Zarządu Oczyszczania Miasta, a to
do wydziałów ochrony środowiska, a to do innych jednostek, których wiodącym
celem były inne zadania. Zgodnie z nazwami tych jednostek, nie zieleń jest
głównym obszarem ich działalności. I mimo iż w wydziałach tych pracuje
wiele zaangażowanych i naprawdę wartościowych ogrodników, zadania te były
realizowane, pomiędzy innymi zadaniami, których w zakresie ochrony środowiska
jest naprawdę dużo. Przypomnijmy, że wydziały te przygotowują i wydają w imieniu
Prezydenta Miasta Stołecznego ważne decyzje administracyjne, są odpowiedzialne
za wiele zadań z zakresu ochrony powietrza, ziemi, wód i zieleni. Zadań tych
jest sporo i to jest bolączka dotychczasowej struktury, że zieleń - w poczuciu
pracowników wydziału często najważniejsza – musi być realizowana pomiędzy
innymi działaniami. Zarząd Zieleni ma stanowić w naszym rozumieniu wsparcie
dla dzielnicy w osiągnięciu celów, jakie dostrzegają wydziały ochrony środowiska
dla dzielnicy.
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jeszcze raz szczegółowo przyjrzymy się zarówno ekspertyzom, jak i każdemu
drzewu z osobna. Uruchamiamy tej chwili program opieki nad drzewami
weteranami. Takimi, które nie są objęte ochroną pomnikową, a są szczególnie
cennymi starszymi drzewami. Będziemy chcieli je ratować. Czasem jednak,
szczególnie w stosunku do drzew krótkowiecznych, o miękkim drewnie, takich
jak klony srebrzyste – a o takich mówimy na terenie Parku Żeromskiego warto podjąć decyzję co do ich wymiany. Jesteśmy ogrodnikami i architektami
krajobrazu. Wiemy, że drzewa w parku i ogrodzie się wycina i sadzi, a jednocześnie
mamy świadomość tego, jak długo drzewo rośnie i jaką jest wspaniałą wartością
w krajobrazie. Dlatego nie będziemy działać pochopnie, ale odpowiedzialnie.
Szczegółowo będę mógł do tego wrócić po tym jak przygotujemy plan działań w
zakresie rewitalizacji Parku Żeromskiego. Ta kwestia też tam się znajdzie.
Jaką ma Pan wizję zieleni w Warszawie, a co za tym idzie, na Żoliborzu?
Mam wizję sieci o oczkach zielonych i niebieskich, która oplata miasto w taki
sposób, że można przejść pieszo czy przejechać rowerem przez całe miasto wśród
zieleni i wód, i życia nie starcza, by wszystko poznać i zrozumieć. Na tej sieci
znajdują się węzły parków i skwerów, w których ludzie wspólnie spędzają czas, w
tym zajmując się ogrodnictwem. Mam wizję tysięcy ogrodników budujących swoją
stolicę kolektywnie i indywidualnie w ogrodach społecznych i wspólnotowych.
Ogrodnik to najbardziej pożądany i poważany zawód stolicy. A parki Warszawy
są jej największą atrakcją. Na sieci powiązań niebieskich i zielonych nanizane
są perełki miejsc specyficznych, zaprojektowanych i zbudowanych przez ludzi
dla innych ludzi, trwale, dla siebie nawzajem i dla przyszłych pokoleń. Turysta
odwiedzający Warszawę przebukowuje swój bilet powrotny, bo wciąż nie może się
nasycić wrażeniami i wciąż ma ochotę gubić się w zielonych zakątkach miasta.
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Spędź
lato 2017
z angielskim
na Malcie!
wakacje i kursy dla dzieci,
młodzieży, dorosłych,
rodzin, ogólne, biznesowe,
egzaminacyjne

Co to dokładnie oznacza dla Żoliborza?

Marek Piwowarski

Dla Żoliborza po pierwsze oznacza to, że nikt nie będzie musiał się zastanawiać,
kto jest odpowiedzialny za jaki kawałek podłogi. W zieleni będzie jeden wyraźny
lider. Przy czym nasz lokalny sposób myślenia prowadzi nas do koncepcji, w której
liderem tym będzie ogrodnik dzielnicowy. Chcemy działać poprzez ogrodników
dzielnicowych, ponieważ podmiotowość i odpowiedzialność zawsze przynosi
najlepsze owoce. Jest w tradycji Żoliborza zawarta idea samostanowienia i
samorządności, jest tradycja silnych liderów społecznych. Więc myślę, że to się
bardzo dobrze przyjmie tutaj. Ogrodników dzielnicowych będziemy powoływać w
drugiej połowie roku, kiedy jednostka się w zasadniczej części zorganizuje. W tej
chwili skupieni jesteśmy na przejmowaniu zadań Zarządu Mienia Miasta, Zarządu
Oczyszczania Miasta i Zarządu Terenów Publicznych. Pracujemy także nad nowymi
zadaniami, w tym także na Żoliborzu. Już dzisiaj nas można zobaczyć w kolejnych
nasadzeniach w ramach programu Milion Drzew, w tym nasadzeniach zastępczych
za usuwane martwe drzewa, przygotowujemy też plany nasadzeń dla dużych ulic
ponadgminnych, których rezerwy na zieleń są nie w pełni wykorzystane. W drugiej
połowie roku będziemy konsultować nasz całościowy program działań dla dzielnicy.
W ostatnim numerze naszej gazety Antoni Ożyński mówił o konieczności
wycinki wielu drzew w Parku Żeromskiego. Wkrótce ten park będzie w Waszym
zarządzie. Jaki macie pomysł na nowe nasadzenia?
Dzisiaj każde drzewo, szczególnie w mieście, jest bardzo cenne. Oczywiście
priorytetem pozostać musi bezpieczeństwo człowieka. Dlatego, zanim podejmiemy
jakiekolwiek działania służące usuwaniu drzew na terenie Parku Żeromskiego,

Komentarz
Dariusz Figura, przewodniczący
Miejskiej Komisji Ochrony
Środowiska

Mam mieszane uczucia. Centralizacja niekonieczne jest dobrą receptą
na rozwiązanie problemów. Pewne ruchy były potrzebne – jak scalenie
kompetencji miejskich jednostek zajmujących się zielenią – ale nie podoba
mi się obligatoryjne przejmowanie zarządzania zielenią w dzielnicach.
Oznacza to, że decyzje będą podejmowane dalej od mieszkańców i realnych
problemów. Dzielnice powinny mieć dowolność w przekazywaniu tych
kompetencji, tym bardziej, że i tak część kompetencji związanych z zielenią,
jak chociażby zieleń przy drogach gminnych, pozostanie w dzielnicach.
Wartością dodaną nowej jednostki może być pewne uporządkowanie
procesów utrzymania zieleni w mieście, być może można też liczyć
na większe środki przeznaczone na zieleń – takie środki często łatwiej
wygospodarować na poziomie miasta niż w dzielnicach.
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Anna Szymańska

Znasz swoje dziecko?
Zwykłe czy nie-zwykłe?
Czy znasz swoje dziecko?
Ależ oczywiście!
W takim razie bez
trudu odpowiesz na
kolejne pytanie: „Jakie
jest Twoje dziecko?”
Na tak postawione
pytanie wielu rodziców
odpowie, że ich dziecko
jest mądre, dobre, wręcz
idealne, ktoś doda coś
o urodzie, talentach.
Inni rodzice zaczną
zaś od wyliczania wad:
złośliwe, niegrzeczne,
spóźnialskie, nie chce się
uczyć, pyskuje. Czasami
usłyszymy: „jest zdolny,
ale…” i sypnie się litania
skarg.

Jak postrzegamy swoje dzieci? Co one
od nas słyszą o sobie? Niektórzy chwalą
swoje dzieci tylko wobec innych.

każdego dziecka trzeba dotrzeć w inny
sposób, trzeba znaleźć klucz, jak mu
pomóc i jak je kochać”.

Czy mówiąc o swoim dziecku wymieniasz tylko pozytywne cechy? Proponuję prostą zabawę. Narysuj na kartce
rączkę i na każdym „palcu” wypisz
przynajmniej jedną pozytywną cechę
swojego dziecka: za co je lubisz, co Ci
się w nim podoba, w czym jest dobre,
co jest jego mocną stroną. Nie czytaj
dalej, póki tego nie zrobisz!

Po drugie – jest indywidualnością.
Jest sobą, a nie czyjąś kopią czy wyobrażeniem. Ma swoje widzenie świata, swój styl, swoje upodobania. Każde
dziecko ma swoje specyficzne myśli,
indywidualne reakcje, swoje marzenia,
wyjątkowe zdolności. Jest jedyne takie
na całym świecie.

Udało się? Jest 5 pozytywnych cech?
Może 10? Udało się znaleźć 15? Zostaw
ją sobie, uzupełniaj ją, czytaj w chwilach radości czy zwątpienia. Początkowo to zadanie wydaje się trudne, ale
kiedy zaczniesz uważniej się przyglądać, inaczej postrzegać swoje dziecko,
wtedy pozytywy zaczną pojawiać się,
staną się oczywiste. Proponuję małą
podpowiedź, ale mam nadzieję, że sami
uzupełnicie tę listę o specyficzne cechy
Waszego dziecka i lista będzie stale rozszerzana.
Z pewnością jest kochane – niezależnie od tego jakie jest i co przeżywamy
wychowując je. Jest kochane niezależnie od wszystkiego, po prostu za to,
że jest. Jest Twoim dzieckiem. Łączy
Was specyficzna więź. Czasami ta miłość jest trudna, ale jak powiedziała
Henryka Krzywonos-Strycharska „Do

Po trzecie – jest niezwykłe. Czy może
raczej nie-zwykłe. Bo cóż to znaczy
„zwykłe”? Nie ma co porównywać go
z innymi, każde ma swój wygląd, styl
mówienia, niepowtarzalny błysk w
oku. Każde ma w sobie coś niezwykłego: uśmiech, sposób mówienia, temperament. Jest w czymś dobre (np. w
śpiewaniu, budowaniu z klocków, wymyślaniu historii, chodzeniu po drzewach, rysowaniu labiryntów). Nie jest
ważne, czy te zdolności są małe czy
duże, czy są przydatne – nie wiadomo
przecież kim będzie w przyszłości: wybitną piosenkarką, lekarzem, chórzystką w operze, grafikiem, inżynierem...
Nie planujmy mu kariery, bo taki przymus sprostania wyobrażeniom bliskich
to przerażający obowiązek.
Jest dzielne. Daje sobie radę w wielu
sytuacjach, często dla niego nowych.
Warto uzmysłowić sobie, że ono zaczy-
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na życie, nie ma naszego doświadczenia. Dopiero uczy się wielu zachowań.
Sny i bajki rozbudzają wyobraźnię, a w
pierwszych latach życia jeszcze trudno rozgraniczyć fikcję od rzeczywistości. Pamiętasz swoją radość z jego
pierwszych kroków, pierwszego słowa?
Dlaczego nie cieszysz się tak samo z
przełamania strachu czy opanowania
lęku? Czy cieszysz się, gdy nastolatek
opanował się i prawidłowo zareagował
w trudnej sytuacji? Czy cieszysz się z
„trójki” zdobytej ciężką pracą, czy raczej mówisz „zaliczyłeś, ale…..”?

Syda Productions / Fotolia
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Jest ciekawe świata. Dziecko nie rodzi się z bagażem wiedzy i doświadczeń. Wszystko jest dla niego nowe.
Pamiętasz pierwsze spotkanie Twojego dziecka ze śniegiem? Jak zareagowało na morze? Zobaczenie czegoś
na obrazku, a dotknięcie tego w naturze, to zupełnie różne doświadczenia.
Małe dziecko eksperymentuje, bada,
testuje. Czy cierpliwie odpowiadasz
na tysięczne „a cio to?”. Czy pozwalasz
przetestować po raz setny działanie
jakiegoś przyrządu i sprawdzić, co jest
wewnątrz zabawki? Czy wszystkiego
zabraniasz, a tym samym zabijasz jego
rozwój poznawczy? Oczywiście trzeba
pamiętać o bezpieczeństwie dziecka
i nie zgodzić się na spróbowanie np.
rozpuszczalnika. Ważne jest, by tłumaczenie funkcjonowania świata i
rzeczy oraz dlaczego czegoś nie wolno, przeprowadzone było spokojnie i
w zrozumiały dla dziecka sposób.

Lubi pomagać. Małe dzieci najczęściej mają wrodzoną skłonność do
pomocy i działania. Starają się nam
pomagać w różny sposób: zmywają,
odkurzają, malują... Może niekoniecznie ucieszą nas wyniki, bo w kuchni
będzie powódź, a malunków ze ściany trudno będzie się pozbyć. Tu nasza
rola – pokazać „jak”, pozwolić pomagać i chwalić za pozytywne rezultaty,
za chęci. To fantastyczna szkoła życia
praktycznego, kolejne etapy usamodzielniania i łączenie rodziny. Wykorzystajmy ten pierwotny zapał, żeby
nastolatek nie powiedział nam kiedyś,
że „nie umiem, bo nie pozwoliłaś mi
nigdy spróbować”, czy „jak chciałam
się nauczyć, to mi nie dałaś, to teraz
masz, to teraz ja nie chcę”.

Dziecko jest bardzo twórcze. Jego
umysł wpada na pomysły, które dla nas
są niewyobrażalne. Warto zadbać, by
ta radość tworzenia „niemożliwego”
trwała jak najdłużej. A może rośnie
nowy Albert Einstein czy Leonardo da
Vinci? Dobrze jest uzbroić się w cierpliwość i nie złościć się, kiedy dziecko
używa garnków jako perkusji czy też
rozkłada i składa kolejne autko. Może
warto kupować inne zabawki – takie,
które rozwijają wyobraźnię i działania?
Warto obserwować, jak tworzy pomysłowe budowle z klocków albo figurki
z ciasta. Warto eksperymentować z
dzieckiem. Oczywiście z wyznaczeniem granic działań możliwych.

Jest samodzielne. Nawet ledwie
mówiący szkrab wyrywa się do samodzielności. „Ja siam” – to jedno z
pierwszych zdań w jego życiu. Jeśli
tylko pozwolimy mu próbować, to będzie zaskakiwać nas kolejnymi sukcesami. Przecież na tym właśnie polega
rola rodzica – wychować do samodzielnego życia. Jeśli nie pozwolimy
próbować, to jak się nauczy? Dziecko stopniowo uczy się samo chodzić,
jeść, ubierać, myć. Później uczy się
innych czynności samoobsługowych,
rozwiązywania problemów czy konfliktów. Pomóżmy, wytłumaczmy,
podpowiedzmy – ale nie róbmy za
dziecko tego, co może zrobić samo.

Stymulujmy do nowych działań. Parasol ochronny nie powinien blokować
rozwoju i samodzielności.
Jest zaskakujące, a czasami wręcz
nieprzewidywalne. Zdarza się, że o
pozytywnych cechach swojego dziecka
dowiadujemy się w zaskakujących sytuacjach albo od obcych ludzi. Dzieci
uczą się różnych zachowań przez obserwację, podglądanie świata, przez
zauważanie tego, co budzi podziw
i zainteresowanie innych. One nie
mają naszych uprzedzeń, lęków, nie
czują ograniczeń. Mają za to wielką
wyobraźnię, dzięki której wymyślają
nieprawdopodobne historie, tworzą
nowatorskie konstrukcje. Dla wielu z
nich nie ma rzeczy niemożliwych. Co
pewien czas robi się głośno w prasie
i telewizji o małych bohaterach – kilkuletnich dzieciach, które swoim opanowaniem i właściwą postawą ratują
życie dorosłych. Philip Zimbardo, w
swojej książce Efekt Lucyfera, m.in.
takie właśnie młode osóbki nazywa
„bohaterami dnia codziennego”. Na co
dzień niepozorne, spokojne czy „rozbrykane”, czyli „takie zwykłe” dziecko,
a nagle – w sytuacji kryzysowej – bohater.
Czy widzisz tu swoje dziecko?
To jakie jest Twoje dziecko? Znacie
się dobrze?
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PRAWO

NAZWA DZIAŁU

Małgorzata Buczkowska

Uwagi do MPZP, czyli
dbajmy o własną
przyszłość.
Z pewnością wielu z nas zauważyło,
że na placu Grunwaldzkim pojawiły
się ogromne plansze zawierające proponowany przez władze samorządowe
sposób zagospodarowania naszej okolicy. W ślad za nimi pojawiło się wiele
głosów wskazujących, które z elementów planu są pożądane, które można
zaakceptować, a które zupełnie mieszkańcom nie odpowiadają. Pojawiły się
również informacje o tym, że można
zgłaszać uwagi do proponowanego planu. A co to w rzeczywistości oznacza?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa
miejscowego, który jest przyjmowany
w formie uchwały rady gminy i który określa sposób zagospodarowania
danego obszaru (np. przeznaczenie
nieruchomości, warunki zabudowy
czy rozmieszczenie inwestycji celu publicznego). Na jego podstawie (jeżeli
plan został uchwalony) wydawane są
decyzje administracyjne, np. pozwolenia na budowę.
Po jego przygotowaniu władze gminy
powinny wyłożyć plan do publicznego wglądu. Okres wyłożenia planu nie
może być krótszy niż 21 dni. W tym
czasie władze gminy powinny także
zorganizować publiczną dyskusję nad
rozwiązaniami, które w projekcie planu miejscowego zostały przyjęte.
Uwagi do projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie
planu. Mogą to być zatem zarówno
indywidualni mieszkańcy, jak i całe
wspólnoty mieszkaniowe. Im większy
odzew, tym większa szansa na to, że
władze gminy pochylą się nad tymi
uwagami i przynajmniej zastanowią
się nad zasadnością kwestionowanych
rozwiązań. Uwagi do planu mogą być
zgłaszane w terminie nie krótszym niż
14 dni od dnia zakończenia okresu
wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu.

W jaki sposób zgłosić uwagi? Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym nie wskazuje żadnych
konkretnych wymagań, którym powinny odpowiadać uwagi. Muszą być one
jednak złożone na piśmie, przy czym
za uwagi wniesione na piśmie uważa się
także takie uwagi, które wniesione zostały za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne i które
zostały opatrzone albo kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Po upływie terminu do zgłaszania
uwag władze gminy mają obowiązek
pochylić się nad kwestionowanymi
rozwiązaniami. Te uwagi, które zostaną uznane za uzasadnione, z pewnością znajdą swoje odzwierciedlenie w
planie miejscowym, te które władze
uznają za niezasadne, zostaną pominięte. Jeżeli do planu miejscowego zostaną wprowadzone jakieś poprawki,
ponownie powinien on zostać skonsultowany; jeżeli poprawek nie będzie,
plan może zostać skierowany do rady
gminy celem jego uchwalenia.
Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zostaje
ogłoszony w dzienniku urzędowym
właściwego województwa.

15

16

NAZWA
DZIAŁU
HISTORIA

NAZWA
DZIAŁU
HISTORIA

Marek
Hłasko

Liliana Kołłątaj

Plac Inwalidów
Wytyczono go dopiero
w 1923, na osi ulicy
Mickiewicza, u zbiegu
ul. Czarnieckiego i
Alei Wojska Polskiego.
Powstał jako jeden
z dwóch wielkich
placów rozwijającego
się Żoliborza i jako
jeden z dwóch placów
planowanej Alei Wojska
Polskiego (drugim jest
Plac Grunwaldzki).
Nazwa upamiętnia
inwalidów I wojny
światowej.

Plac powstał na dawnych przedpolach Cytadeli, a dokładniej zajął miejsce wzniesionego w latach 60. XIX
wieku Fortu Gieorgija, jednego z fortów zewnętrznych Cytadeli, przemianowanego po I wojnie na Fort Hauke-Bosaka. Fort rozebrano kompletnie,
a z dawnych czasów zachowała się
niewidoczna pamiątka, tzw. poterna podziemny tunel łączący fort z Cytadelą. Poterna zaczyna się przy murach
Cytadeli, na wysokości dawnego Placu
Gwardii, a kończy się w połowie Placu. Została ona wprawdzie wpisana do
rejestru zabytków, ale jest w dość kiepskim stanie.
W latach międzywojennych wokół Placu pojawiły nowe osiedla. Od
strony Wisły rozbudował się Żoliborz
Oficerski. Między innymi, pod numerem 10 powstał w latach 1922–1925
wniesiony według projektu Romualda
Gutta hotel oficerski, który istnieje do
dziś. Nosił on wówczas nazwę „Dom
Zbiorowy” Mieszkaniowego Stowarzyszenia Spółdzielni Oficerów. Później
kilkakrotnie zmienił swoje przeznaczenie. Mieściło się tam kino „Mars”,
następnie Państwowe Gimnazjum
Żeńskie im. Aleksandry Piłsudskiej, a
po remoncie z uszkodzeń wojennych
budynek stał się zwykłym domem
mieszkalnym oraz siedzibą Zarządu i
biur Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Żoliborz”.
Stronę wschodnią zajęły budynki
Warszawskiej Spółdzielni Mieszka-

niowej oraz Żoliborza Urzędniczego,
których większość także przetrwała II
wojnę, i to bez większych zniszczeń.
Ok. 1925 przez plac przez Plac pojechały pierwsze tramwaje. Ponieważ
Wiadukt Gdański zbudowano dopiero kilka lat później, początkowo linia
tramwajowa z ul. Mickiewicza skręcała za placem w ulicę Krajewskiego, a
następnie pod wiaduktem kolejowym
przechodziła w kierunku ulicy Bonifraterskiej, którą biegła dalej do Placu
Krasińskich.
W niedalekim sąsiedztwie Placu, w
Alei Wojska Polskiego, widoczna jest
pamiątka z czasów II wojny światowej - niemiecki schron bojowy typu
Ringstand 58c. To jeden z dwóch, jakie
zachowały się w okolicy. Drugi znaleźć
można kilkaset metrów dalej w stronę
Wisły, przy ulicy Krajewskiego.
W panoramie współczesnego Placu
Inwalidów zwraca uwagę kolumna z
husarskimi skrzydłami. To pomnik
1. Dywizji Pancernej gen. Stanisława
Maczka, autorstwa Jerzego Sikorskiego
i Andrzeja Kicińskiego. Wzniesiono go
w1995 r., a ufundowali go koledzy-żołnierze oraz 40 miast Belgii, Holandii,
Francji i Szkocji - z rejonów, gdzie walczyli i ginęli polscy żołnierze.
Warto też wspomnieć, że przy Placu
Inwalidów mieszkali i tworzyli Jerzy
Ficowski i Krzysztof Komeda.

Niedługa ulica Marka Hłaski na Marymoncie łączy Aleję Armii Krajowej z
parkiem przy Stawach Kellera. To ślad
po marymonckim epizodzie z życia
pisarza. Jego matka i ojczym otrzymali tam bowiem niewielkie mieszkanie
służbowe, przy ulicy Mickiewicza 17
pod numerem 11.
Przypomnijmy krótko sylwetkę jednego z najbardziej niekonwencjonalnych
polskich pisarzy.

W ciągu kilku lat młody pisarz robi zawrotną karierę w pismach codziennych
i ekskluzywnych periodykach literackich. Drukują go „Sztandar Młodych”,
„Po prostu”, „Świat”, „Nowa Kultura” i
„Twórczość”. W tygodniku „Po prostu”
otrzymuje od 1 września 1955 r. etat
publicysty - redaktora działu prozy.
Drukuje liczne opowiadania o polskiej
szarej codzienności, pisuje również
cotygodniowe felietony. W roku 1955
w „Nowej Kulturze”, w numerze 47,
wydrukuje niewielki utwór, „Pierwszy
krok w chmurach”, którego tytuł obejmie wydany w „Czytelniku”, w maju
1956, debiutancki tom jego opowiadań.
Trzy wydania rozchodzą się błyskawicznie w kilkanaście miesięcy w łącznym
nakładzie 50 tysięcy egzemplarzy.

Urodził się 14 stycznia 1934 roku
w Warszawie, zmarł w 1969 roku w
Wiesbaden. Dzieciństwo spędził w
Warszawie, ponieważ jednak dom, w
którym mieszkała rodzina Hłasków,
został doszczętnie zniszczony w czasie
wojny, matka z synem i ojczymem przeprowadzili się do Wrocławia.
Marek od września 1949 r. wraca do
Warszawy. Mieszka w internacie przy
Tarczyńskiej i zostaje uczniem Państwowego Liceum Techniczno-Teatralnego, z którego już pod koniec grudnia
uchwałą Rady Pedagogicznej zostaje
usunięty. Żałuje potem tej szkoły, która
mu się nawet podobała. To wydarzenie
zdeterminowało dalszą biografię przyszłego pisarza.
W wieku szesnastu lat Marek Hłasko
rozstaje się na zawsze ze szkołą i rozpoczyna pracę zarobkową. W czerwcu
1950 roku kończy we Wrocławiu kurs
samochodowy z kategorią III A i niebawem zaczyna pracę jako pomocnik kierowcy przy zwózce drewna w górach.
Była to dla młodego chłopaka prawdziwa szkoła życia, ale też cwaniactwa,
lewizny i pijaństwa.
Wydarzenia te znajdą swoje odbicie w
takich utworach jak „Następny do raju”,
„Baza ludzi umarłych”, „Sonata marymonckiej”, „Baza Sokołowska”.
Od tego czasu zaczyna się przygoda
Hłaski z literaturą.

Marek Hłasko i Krzysztof Komeda
fot. Marek Nizich-Niziński
W kwietniu roku 1956 z puli premiera
Józefa Cyrankiewicza otrzymuje Hłasko mieszkanie na Ochocie. Zostaje też
przyjęty do Związku Literatów Polskich,
a nawet dostaje stypendium zagraniczne.
Korzystne umowy z wydawnictwami
i wytwórniami filmowymi przynoszą
Hłasce nadzwyczajne profity. Jednak
pieniądze nie trzymają się młodego bon
vivanta.
Szczyt kariery staje się zarazem początkiem końca.
W 1957 roku odgórnym nakazem partii zostaje zamknięte pismo „Po prostu”.
Hłasko wyczuwa, że grunt usuwa mu
się spod nóg i korzysta z ostatniej okazji wyjazdu za granicę, tym bardziej , że
grozi mu odebranie paszportu, a także
wieloletnia służba w łodzi podwodnej,
jako że miał wciąż nieuregulowane stosunki z wojskiem.
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21 lutego 1958 roku, na lotnisku Orly
w Paryżu, zaczął się zagraniczny, okres
w życiu i twórczości Marka Hłaski.
W Paryżu pojawił się oczywiście, jak
wielu innych, u Giedroycia w Maisons-Laffitte, gdzie dostał dom, utrzymanie i
możliwości wydawnicze. Jego styl bycia
szybko jednak przestał być akceptowany.
„Przyjechawszy do Paryża zachowywałem się jak ostatni idiota” - przyzna Hłasko sam po latach. Nadużywał
gościnności, pozował na gwiazdora,
udzielał prowokujących wywiadów
marnym, goniącym za sensacją pisemkom, trwonił dochody z wydawanych
i nagradzanych książek, najchętniej w
rosyjskich knajpach, popijając wódkę z
„panienkami”.
Aklimatyzację za granicą utrudniał
brak talentu do języków obcych. Hłasko wiódł życie tułacze i awanturnicze,
chwytając się pracy robotniczej w celu
zapewnienia sobie podstawowych warunków bytowych. Pracował w fabryce
waty szklanej i hurtowni blachy, na budowie, przy mierniczej łacie i hutniczym
piecu, a nawet jako pilot awionetki.
Od 1960 mieszkał w Niemczech, z
żoną, sławną niemiecką aktorką Sonją
Ziemann. W roku 1963 trafił na miesiąc
do aresztu za zatargi po pijanemu z policją. W latach 1963–1965 spędził łącznie
242 dni w klinikach psychiatrycznych.
W 1966 r. wyjechał do Los Angeles,
zaproszony przez Romana Polańskiego,
który chciał nakręcić film według scenariusza Hłaski. Jednak reżyser wycofał
się z przedsięwzięcia. W USA Hłasko
zrealizował swoje marzenie - uzyskał
licencję pilota.
Wydania jego utworów w paryskiej
„Kulturze” zamknęły mu drogę powrotną do Polski.
Nie mógł żyć bez Polski, ale nie mógł
także do niej wrócić.
W nocy z 13 na 14 czerwca 1969 r. w
Wiesbaden przy Hauberisserstrasse 26,
w mieszkaniu redaktora niemieckiej
telewizji i scenarzysty filmowego Hansa-Jürgena Bobermina, życie Marka
Hłaski dobiegło końca. Bezpośrednią
przyczyną śmierci była zapaść wywołana połączeniem nadmiernej ilości środków nasennych z alkoholem.

KUCHNIA

18

NAZWA DZIAŁU

Karolina Kołodziejska

Żoliborz pracujący
cz. 2
PORANANAS
Wracam do Was po małej przerwie.
Zgodnie z zapowiedzią, na początku
roku postanowiłam sprawdzić nasze żoliborskie lunche i zachęcić Was do małej
przerwy w ciągu dnia pracy. Tym razem
znowu ul. Mickiewicza. Wybór padł na
bar o przewrotnej nazwie Porananas.
Pora na szybki lunch zaczyna się o
godzinie 12, wybieramy się dość punktualnie w obranym celu we dwie osoby.
Nie musimy czekać, lunch jest serwowany idealnie w samo południe. Do
wyboru mamy jedną zupę i dwa dania
główne, jedno dla mięsożerców, drugie wegetariańskie, oraz jeden rodzaj
deseru i napój. Miałam to szczęście, że
spróbowałam obu wersji dzięki mojemu kompanowi obiadowemu, ale o tym
szczęściu za chwilę.
Porananas to, jak poprzednio odwiedzone przeze mnie Głodomory,
również koncepcja restauracji, a może
bardziej bistro, typowo obiadowa z
modnymi ostatnio śniadaniami (od
klasycznej owsianki po typowo angielskie jaja sadzone z fasolką, czy kanapkę z ekologiczną wiejską wędliną). Z
menu wypisanego flamastrem na wielkim lustrze wiszącym na jednej ze ścian
dowiemy się co danego dnia możemy
zjeść na lunch, pozostałe dania, oprócz
wspomnianych już śniadań, to główne naleśniki – porcja to dwa naleśniki

J

Ocena restauracji:
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w przeróżnym towarzystwie, zarówno
słonym, jak i słodkim. Na słodko możemy również uraczyć się deserami i
różnorodnymi napojami oraz kawą.
Miejsce urządzone jest skromnie, ale
jak na naleśnikarnię, czy lunch bar dość
przytulnie. Wnętrze jest jasne, możemy
usiąść wygodnie i złapać chwilę oddechu w ciągu pracy, obserwując przez
duże okna przechodniów. Obsługa miło
nas zaprasza do środka i w nienachalny sposób zachęca do spróbowania obu
wersji lunchu.
Najlepszym sprzymierzeńcem kucharza jest głód, ale mimo że z głodu nie
umierałam, muszę przyznać, że dawno
tak dobrze nie zjadłam. Lunch składał
się z aromatycznego bulionu warzywnego z udon, czyli grubym japońskim,
pszennym makaronem. Danie główne
to kaszotto z bakłażanem oraz do wyboru z grillowanymi polędwiczkami wieprzowymi lub z greckim serem halloumi. Obie wersje wjechały na nasz stół,
pięknie podane i aromatyczne. Gęsta
kasza o aromatycznym smaku z duszonym bakłażanem (przypominającym
nieco duszone grzyby) w towarzystwie
zarówno polędwiczek, jak i halloumi,
smakowała wybornie. Delikatny ser rozpływający się w ustach nie ustępował w
niczym swoją rolą na talerzu polędwiczkom wieprzowym. Nie jestem wegetarianką, ale taki obiad mogłabym jeść
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codziennie i nie tęskniłabym za mięsem.
W wersji podstawowej za 23 zł to byłoby
na tyle, jednak nie byłabym sobą, gdybym nie spróbowała deseru, szczególnie,
że opis dania niezwykle mnie zachęcił włoska beza, mus orzechowy i opiekany
banan, a cena nie przeraziła, bo to jedynie dodatkowe 3 zł. Beza zrobiona z
serka mascarpone była bardzo delikatna
i w konsystencji nie do końca przypominała klasyczną bezę. Do tego mus orzechowy przypominający nieco naturalne
masło orzechowe o nienachalnym w
swej urodzie wyglądzie, przypominającym nazwijmy to…kleksa i kilka plastrów opiekanych bananów. Wszystko
to w swojej oryginalności, ale również w
idealnym jak dla mnie doborze smaków,
stworzyło deser na miarę mini tortu
bezowego, który w każdej postaci uwielbiam. W tym przypadku składniki nie
były jednak ze sobą zmieszane, a luźno
ułożone obok siebie.
Wszystkie dania podawane są na pięknej zastawie, co nie tylko powoduje, że
jedzenie prezentuje się bardzo ładnie
i zachęcająco, ale definiuje Porananas jako miejsce dla osób z wysokim
poczuciem estetyki i dobrego smaku.
Warto zaglądać na funpage Porananas
– Naleśnikarnia Lunch Bar, na którym
każdego dnia lunche są opisane oraz
prezentowane na zdjęciach. Polecam
smacznie!
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