
Osiedle „Serek Żoliborski”

Winda możliwa – z nadbudową 
Osiedle Serek powstało w latach 

1957-1961 według projektu Jacka No-
wickiego, architekta mocno związanego 
z Żoliborzem oraz z WSM, późniejszego 
profesora na Wydziale Architektury Po-
litechniki Warszawskiej. Osiedle przewi-
dziane dla 3000 mieszkańców powstało 
w trójkącie ulic Krasińskiego, Ks. Popie-
łuszki (d. Stołeczna) i Broniewskiego  
(d. Kawalerii). 

Wielką innowacją było wykorzysta-
nie gazobetonu, który miał wyższe niż 
cegła walory izolacyjne. Charakteryzo-

wał się jednak małą wytrzymałością. 
Dlatego też architekt Nowicki zapro-
ponował odmienną jak na ówczesne 
standardy konstrukcję. Jest ona oparta 
na ścianach poprzecznych, gdzie ściany 
zewnętrzne potraktowano jako wypeł-
nienie stojące na podciągach-nadpro-
żach. Efektem jest charakterystyczny 
podział elewacji, w którym widać cegły 
sylikatowe. Ściany z gazobetonu zostały 
zaś pokryte barwionym tynkiem. Pola 
ścian zewnętrznych w tych podziałach 
elewacji są jednakowej wielkości - zosta-
ły zunifikowane do 3,60 m, aby upro-
ścić produkcję - ale o różnym układzie 
otworów okiennych. Ten układ stał się 
charakterystyczny dla innych osiedli re-
alizowanych w późniejszych okresach,  
w szczególności w latach 60-tych. 
Takie podziały możemy zobaczyć na 
osiedlu Zatrasie (proj. J. Nowickiego  
z zespołem) czy osiedlu Bielany III (proj. 
M. i K. Piechotków). 

Cały zespół ma zabudowę obrzeżną  
o pięciu kondygnacjach. W środku ze-
społu znalazło się również miejsce na 
szkołę i przedszkole. Dominantą jest 
budynek 8-kondygnacyjny zwieńczają-
cy osiedle od strony pl. Grunwaldzkiego. 

Drodzy Czytelnicy

Niech Wam Gwiazda Pomyślności świeci nieustająco. 
Niech zdrowie i radość nigdy Was nie opuszczają. 
A Nowy Rok przyniesie same radości.

Tego życzą
Rada Nadzorcza, Zarząd i pracownicy WSM

Fotoreportaż: bielańskie i żoliborskie szopki

tel. 22 499 18 44

Paradoks  
spółdzielczej  
demokracji

Kolejne Walne Zgromadzenie Sta-
tutowe skończyło się nieuchwale-
niem modyfikacji naszego najważ-
niejszego dokumentu. Stało się tak 
przede wszystkim w wyniku głoso-
wań w drugiej jego części. 

Właściwie nie przedyskutowano, a co 
za tym idzie nie przegłosowano wnio-
sków zgłoszonych przez Radę Nadzor-
czą, Zarząd, jak i samych spółdzielców. 
Dziwi trochę pewien brak zaufania do 
wybranych i zaaprobowanych przecież 
wiosną organów spółdzielni. 

Nieprzegłosowane, niestety, wnio-
ski Rady Nadzorczej zmierzały do 
nadania większych praw spółdziel-
com w kontaktach z władzami WSM 
i zwiększenia ich roli na Walnym 
Zgromadzeniu. Rada sama zapropo-
nowała zmniejszenie liczby jej człon-
ków z 30 do 23. Sugerowała również 
wprowadzenie jasnych zapisów doty-
czących niewypłacania wynagrodzeń 
za nieobecności na posiedzeniach. 
Chciała w ten sposób ograniczyć 
koszty swego funkcjonowania. Uści-
śliła też zapisy antykorupcyjne – eli-
minujące konflikty interesów, tak 
członków Rady Nadzorczej, jak i rad 
osiedli. 

Wnioski Rady Nadzorczej omawiam 
bardziej szczegółowo poniżej, odnosząc 
się do zaproponowanej nowej numeracji 
paragrafów. Szczegóły można prześle-
dzić w materiałach dostarczonych człon-

kom WSM na WZ. Dokumenty są też 
dostępne na naszej stronie internetowej. 
Podaję adres: www.wsm.pl/dokumenty/
walne-zgromadzenie – bowiem byli 
tacy uczestnicy WZ, którzy twierdzili,  
że w ogóle nie mogli odnaleźć materia-
łów w naszym serwisie. Jak się później 
okazało, szukali ich na stronie spółdzielni 
WSM Żoliborz Centralny, gdzie, ze zrozu-
miałych względów, nie mogło ich być.

Wnioski RN
A zatem nie rozszerzono praw do-

stępności spółdzielców do dokumen-
tów spółdzielni oraz udziału w nadwyż-
ce bilansowej (§ 10). Nie  rozszerzono 
procedury odwoławczej dla członków 
spółdzielni w postępowaniu wewnątrz-
spółdzielczym (§ 21). Nie doprecy-
zowano praw członków spółdzielni  
w zakresie określania odrębnej własności  
(§ 64) i lokali kredytowanych przez 
BGK ze środków KFM (§ 66). Nie dopre-
cyzowano ponoszenia kosztów przez 
osoby niebędące członkami spółdziel-
ni, a posiadające spółdzielcze prawo 
własnościowe. 

Nie wprowadzono bardziej precy-
zyjnych wymogów spółdzielni wobec 
członków opóźniających się z opłatami  
i obowiązku spółdzielni dotyczącego 
informowania członków, ze stosownym 
wyprzedzeniem, o zmianie wysokości 
opłat (§ 88). 

dokończenie na stronie 5

W latach późniejszych osiedle było 
rozbudowywane. Dobudowa miała 
miejsce obok klasztoru sióstr zmar-
twychwstanek. Zakładano, że klasztor 
zostanie przeniesiony gdzie indziej, 
a na jego miejscu zostanie wzniesio-
ny nowy budynek. Miał on w pełni 
zamknąć zespół od strony ul. Krasiń-
skiego. Ostatecznie klasztor nie został 
przeniesiony, dobudowano tylko małe 
przybudówki na szczytach budynków 
sąsiadujących z klasztorem. Był to ko-
niec lat 60-tych. 

Dziś osiedle stoi przed kolejnym wy-
zwaniem. Pięć lat temu inż. Zygmunt 
Stanowski, ówczesny przewodniczący 
komisji GZM Rady Osiedla WSM Żoli-
borz II, wpadł na pomysł, aby nadbudo-
wać o jedno piętro budynki pięciokon-
dygnacyjne. 

Pomysł ten był środkiem do osią-
gnięcia celu, jakim miał być montaż 
dźwigów windowych na klatkach scho-
dowych. Po śmierci inż. Stanowskiego 
pałeczkę przejęli pani Joanna Benderz 
z panem Januszem Dziewięckim i panią 
Krystyną Kostrzewą. 

dokończenie na stronie 3

Obok naszych spół-
dzielczych problemów, 
które towarzyszą nam 
na co dzień, pragniemy  
w tym numerze zaprezen-
tować Czytelnikom temat 
ściśle związany z okresem 
Świąt Bożego Narodze-
nia. Ten temat to: ŻOLI-
BORSKIE I BIELAŃSKIE 
SZOPKI, które co roku 
mamy okazję odwiedzać 
w naszych kościołach. 
Niestety nie są to szopki 
z wszystkich naszych pa-
rafii. Możemy na naszych 
łamach pokazać zaledwie 
kilka, ale mamy nadzie-
ję kontynuować temat  
w kolejnych latach. Za-
chęcamy do przeczytania 
artykułu Dariusza Starki 
o szopkach, które od lat 
przygotowuje w świątyni 
pod wezwaniem św. Sta-
nisława Kostki (strona 3). Kościół pod wezwaniem św. Jana Kantego przy ul. Krasińskiego 31.
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www.wsm.pl 
Po kilku miesiącach testów została uruchomiona nowa wersja strony 
internetowej spółdzielni: www.wsm.pl.

Strona w przejrzysty sposób prezentuje najważniejsze sprawy dotyczące miesz-
kańców. Odwiedzający znajdą na niej m.in.: aktualności, historię WSM, skład Rady 
Nadzorczej i wszystkie spółdzielcze dokumenty. Nowością są zakładki dla każdego 
z osiedli, a także dla działających na naszym terenie instytucji kulturalnych – SDK, 
Muzeum im. Marii Kownackiej czy klubów osiedlowych. 

W portalu można również zobaczyć pełną listę lokali na wynajem i sprzedaż. Tak-
że i my mamy swoje miejsce w serwisie. W zakładce „Życie WSM” znajduje się pełne 
archiwum z okresu 2011-2014 oraz pojedyncze egzemplarze z lat 60. i 70. Podobnie 
jak w gazecie, także na stronie internetowej można zamieścić swoją reklamę. W tej 
sprawie prosimy telefonować  pod numer: 22 561 34 16, do Działu Ogólno-Orga-
nizacyjnego WSM. 

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną i przesyłania na adres redakcji swoich 
uwag i sugestii. 

Red. 

Porozmawiajmy  
w Internecie 
Powstało forum dla spółdzielców – poinformował w trakcie Walnego 
Zgromadzenia mieszkaniec Młocin, informatyk Robert Fiałek. 

Portal wrzeciono.net (od nazwy ulicy, przy której znajduje się administracja osie-
dla Młociny) ma skupiać wszystkich mieszkańców spółdzielni. Na razie autorzy stro-
ny piszą głównie o sprawach Młocin, jednak, jak stwierdził Robert Fiałek, dla każ-
dego z osiedli może zostać utworzona oddzielna zakładka. Użytkownicy forum mają 
także możliwość komentowania spraw dotyczących całej WSM. Jak zwracają uwagę 
administratorzy serwisu, mogą to robić całkowicie anonimowo. 

Strona powstała już w 2011 roku. Została stworzona w ramach współpracy ze Sto-
warzyszeniem Więcej Demokracji. Uczestnicy obrad Walnego Zgromadzenie zwra-
cali uwagę, że potrzebna jest możliwość omawiania spraw spółdzielni w Internecie. 
Jest to już dziś możliwe na portalu wrzeciono.net. 

BP

Wybory już za nami. Komentować 
ich nie będziemy. Wyniki wszyscy znają, 
podały je prasa, radio i telewizja. My zaś 
chcielibyśmy przyjrzeć się jedynie tym re-
zultatom, które są dla nas najważniejsze: 
kto z naszych kolegów spółdzielców będzie 
zasiadał we władzach samorządowych. 

Lista, którą Państwu prezentowaliśmy 
przed wyborami, liczyła 73 osoby. Nie 
byli to z pewnością wszyscy nasi kan-
dydaci, nie sposób było zlokalizować 
każdego. Być może kilku osób brakowa-
ło. Teraz ważne jest jednak, kto został 
wybrany i kto będzie nas reprezentował.

W Radzie Dzielnicy Bielany naszymi 
przedstawicielami będą: Anna Czarnec-
ka (osiedle Młociny), Daniel Pieniek 
(Bielany), Ilona Soja-Kozłowska (Pia-
ski), Joanna Wieczorek (Wawrzyszew), 
Robert Wróbel (Wawrzyszew). 

Do Rady Dzielnicy Żoliborz weszli: 
Robert Rogala (Żoliborz III) i Ryszard 
Mazurkiewicz (Żoliborz IV). 

W Radzie Warszawy mandatami 
mogą się pochwalić: Dariusz Figura 
(Żoliborz III) i Agnieszka Jakowicka 
(Wawrzyszew).

Wynik nie jest oszałamiający, ale jest 
przyzwoity. Na Bielanach może trochę 
lepszy. Szkoda, że jako spółdzielcy nadal 
za mało rozumiemy potrzebę silnej repre-
zentacji naszych członków w samorządzie 
dzielnicy. Za tym idzie przecież między 
innymi skuteczniejsze zabieganie o nasze 
finanse. Gratulujemy nowym radnym. 
Mamy głęboką nadzieję, że nie zapomną, 
skąd się wywodzą i będą aktywnie działali 
na rzecz mieszkańców swojej spółdzielni.

Red.

Spółdzielcy radnymi

Przedstawiciele Samorządu Mieszkań-
ców Osiedla Wawrzyszew uczestniczyli 
4 listopada w uroczystej 51. sesji Rady 
Dzielnicy Bielany. Wśród zaproszonych 
gości znaleźli się m.in. wojewoda ma-
zowiecki Jacek Kozłowski, rektor UKSW 
ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, 
posłanka Joanna Fabisiak, komendant 
Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii 
Wojskowej płk Wiesław Chrzanowski 
oraz przedstawiciele Urzędu Dzielnicy. 

W trakcie uroczystości osobom szcze-
gólnie zasłużonym zostały wręczone me-
dale za długoletnią służbę. Przemówie-
nia okolicznościowe wygłosili rektorzy 
uczelni znajdujących się na Bielanach:  
ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński 
oraz prof. dr hab. Andrzej Mastalerz, rek-
tor Akademii Wychowania Fizycznego. 

Przewodniczący Bielańskiego Klubu 
Kombatantów, por. inż. Józef Kassyk, po-
dziękował burmistrzowi Rafałowi Miastow-
skiemu za zorganizowanie obchodów 70. 
rocznicy wybuchu powstania warszawskie-
go i 75. rocznicy najazdu Niemiec na Polskę. 

Burmistrz wręczył przewodniczącemu 
Samorządu Mieszkańców Osiedla Waw-
rzyszew,  Zygmuntowi Morawskiemu, 
statuetkę. Nasz spółdzielca podziękował 

za udaną współpracę oraz wsparcie samo-
rządu w realizacji działań statutowych. Na 
pamiątkę wręczył Rafałowi Miastowskie-
mu oprawioną w ramę koszulkę ze zdjęcia-

Samorząd Wawrzyszewa  
na sesji Rady Dzielnicy 

mi oraz  podpisami członków Samorządu 
Mieszkańców Osiedla Wawrzyszew i Rady 
Osiedla Wawrzyszew.

Zofia Paderewska

13 października w Bielańskim Ośrod-
ku Kultury przy ul. Goldoniego 1 odbyło 
się spotkanie mieszkańców Wawrzysze-
wa z Policją i Strażą Miejską. Dotyczyło 
bezpieczeństwa i porządku publicznego. 
Debatę zorganizowali Samorząd Miesz-
kańców Osiedla Wawrzyszew wraz z bur-
mistrzem Bielan, Rafałem Miastowskim. 

Komendę Rejonową Policji Warszawa 
V reprezentował zastępca naczelnika Wy-
działu Prewencji, podinsp. Dariusz Skal-
ski, a Straż Miejską Romuald Modzelew-
ski – naczelnik V Oddziału Terenowego 
w Warszawie. W spotkaniu uczestniczyli: 
burmistrz Dzielnicy Bielany Rafał Mia-
stowski, zastępcy burmistrza: Grzegorz 
Pietruczuk i Marek Lipiński, przewod-
niczący Rady Dzielnicy Bielany Robert 
Wróbel oraz inni radni Bielan. Spotkaniu 
przewodniczył Zygmunt Morawski – 
Przewodniczący Samorządu Mieszkań-
ców Osiedla Wawrzyszew. 

Potrzeba więcej patroli w osiedlu
Na pytania mieszkańców odpowia-

dali policjanci, strażnicy miejscy, a także 
burmistrzowie i radni. Uczestnicy deba-
ty mogli zwrócić się w swoich indywi-
dualnych sprawach i uzyskać informację 
od dyżurujących przy stolikach policjan-
tów i strażników.

Mieszkańcy wskazali obszary, które 
wymagają poprawy bezpieczeństwa. 
Zwrócili się z prośbą o zwiększenie na 
Wawrzyszewie patroli służb munduro-
wych, a w szczególności: na ul. Wolu-
men w pobliżu szkół i przedszkoli, na 
boisku Szkoły Podstawowej nr 209 przy 
ul. Reymonta 25, przy Stawach Brust-
mana, przy placach zabaw.

Podinsp. Dariusz Skalski i Romuald Mo-
dzelewski poinformowali, że mieszkańcy 
zgłaszali dotychczas głównie problemy 
związane z parkowaniem samochodów, 
kradzieżami, spożywaniem alkoholu  
w miejscach publicznych, zakłóca-
niem ciszy nocnej. Zwrócili się z prośbą  
o współpracę i przekazywanie wiadomości  
o wszelkich podejrzanych i niedozwolo-
nych zachowaniach (Policja tel. 997 lub 
112, Straż Miejska tel. 986). Zapropo-
nowali, by mieszkańcy telefonowali także 
w sytuacjach, gdy ktoś obcy i podejrzany 
pojawi się na klatce schodowej. Wyjaśnili, 
że w okolicach działają specjaliści, którzy 
wchodzą do mieszkań i są w stanie w cią-
gu kilku minut okraść właścicieli. 

Na wnuczka
Występujący zwrócili uwagę na to, że 

w dzielnicy grasują oszuści wyłudzający 
od starszych osób pieniądze metodą na 

„wnuczka” oraz metodą na „policjanta” 
lub „oficera CBŚ”. Przestępcy podają 
się za funkcjonariuszy Policji, informują 
że szukają grupy przestępczej, proszą  
o przekazanie gotówki, przekonując, że 
to ułatwi im zatrzymanie przestępców 
oszukujących starsze osoby. Metoda 
na „wnuczka” charakteryzuje się tym, 
że przestępca, dzwoniąc, podaje się za 
krewnego, np. wnuka, i prosi o poży-
czenie pieniędzy. Po chwili dzwoni ko-
lejny oszust, podając się za „policjanta” 
lub oficera „CBŚ”, który informuje, że 
dzwonił przed chwilą oszust o pożyczkę, 
prosi o przekazanie oszustowi pienię-
dzy osobiście albo na rachunek banko-
wy, ponieważ – jak twierdzi – wówczas 
uda się oszusta schwytać. Taką metodą 
przestępcy chcieli oszukać osobę, która 
uczestniczyła w spotkaniu. Podzieliła 
się ona swoim doświadczeniem. Dzięki 
ostrożności nie dała się oszukać. Kon-
takt z oszustami urywa się po wpłaceniu 
pieniędzy. Wtedy do pokrzywdzonego 
dociera, że stał się ofiarą przestępcy. 

W związku ze stosowanymi metodami 
oszustwa należy zachować szczególną 
ostrożność, pamiętać o zasadzie ogra-
niczonego zaufania w kontakcie z nie-
znajomymi i nie przekazywać pieniędzy.  

W przypadku niespodziewanych telefo-
nów osób podających się za wnuków, 
krewnych, policjantów, oficerów CBŚ, na-
leży zweryfikować informację, telefonując 
do krewnych. Jeśli istnieje podejrzenie  
o oszustwo, należy natychmiast zawiado-
mić Policję. Osoba, która telefonuje na Po-
licję lub do Straży Miejskiej, nie musi po-
dawać nazwiska lub może poinformować, 
że nazwisko jest do wyłącznej wiadomości 
Policji. Dane osobowe są chronione. 

Jest szansa na modernizację  
Stawów Brustmana

Mieszkańcy mieli wiele pytań i po-
stulatów związanych bezpośrednio z ich 
miejscem zamieszkania. Dotyczyły one 
między innymi:

1) zlikwidowania słupków pomiędzy 
blokiem przy ul. Wergiliusza 5 i 7 a ul. 
Dantego i przeznaczenia tego terenu 
na miejsca postojowe dla samochodów 
osobowych. Słupki uniemożliwiają do-
stęp także do gruntu WSM; 

2) sprzątania terenu pomiędzy ulicami: 
Wergiliusza, Wolumen, Kasprowicza, Rey-
monta, z którego śmieci lecą na Osiedle 
Wawrzyszew. Zasugerowano, że warto 
przeznaczyć ten teren na parking;

3) utworzenia parku Wawrzyszew-
skiego od ul. Wolumen do Stawów Bru-
stmana;

4) utworzenia parku przy zabytkowej 
kapliczce przy ul. Wolumen/Wergiliusza, 
zamiast zamierzonej przez dewelopera 
budowy bloku mieszkalnego;

5) koszenia trawy na terenie pomię-
dzy ul. Wergiliusza i Dantego przynaj-
mniej dwa razy w roku;

6) zrobienia wyjazdu na ul. Reymonta 
ze Szkoły Podstawowej nr 209;

7) zbadania substancji, która „leci”  
z Radiowa i truje Bielany, w tym Waw-
rzyszew;

8) oczyszczania i dbania o Stawy Bru-
stmana, a także o teren przy stawach oraz 
o umocnienie pomostu, ponieważ zagra-
ża on bezpieczeństwu ludzi. Zastępca 
burmistrza Grzegorz Pietruczuk poinfor-
mował, że sprawę zaniedbał Wojewódzki 
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. 
Nadmienił, że Stawy Brustmana po-
winny być całkowicie zmodernizowa-
ne ze środków unijnych. W 2015 roku 
będzie można pozyskać na to fun-
dusze. Poinformował mieszkańców, że  
w Urzędzie Dzielnicy Bielany odbyło 
się w sierpniu spotkanie z Samorzą-
dem Mieszkańców Osiedla Wawrzyszew  
w sprawie Stawów Brustmana. Stwierdził, 
że Urząd Dzielnicy Bielany wygospoda-
ruje odpowiednią kwotę, by choć raz  
w przyszłym roku oczyścić stawy i dwa 
razy wykosić trawę. Na odbudowę pomo-
stu przeznaczono już pewną część pienię-
dzy (został odbudowany w listopadzie).

Ponadto, w trakcie spotkania, dyrektor 
szkoły przy ul. Tołstoja w Osiedlu Wawrzy-
szew zwróciła się z prośbą do przedstawicieli 
Policji o dokonanie korekty nieprawdziwej 
informacji podanej w marcu na stronie 
internetowej o tym, że w Gimnazjum im. 
Górskiego przy ul. Tołstoja 2 znaleziono nar-
kotyki. Poinformowała, że narkotyków  
w szkole nie ma, natomiast znaleziono je 
przy Biedronce. Zapytała, jak to jest możli-
we, że nieprawdziwa informacja pojawia się 
na stronach internetowych służb. Przedsta-
wiciel Policji poinformował, że sprawa zosta-
nie wyjaśniona, a błąd naprawiony.

Zofia Paderewska

Bezpieczeństwo na Bielanach
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Winda możliwa – z nadbudową 
dokończenie ze strony 1

Warto to podkreślić, gdyż nie była to 
odgórnie narzucona idea władz WSM, 
lecz pomysł samych mieszkańców. 

Propozycja wzbudziła kontrowersje  
w społeczności Serka. Pierwszy budynek, 
który miałby być nadbudowany, znajdu-
je się przy ul. ks. Popiełuszki 3. Według 
badań WSM i moich rozmów, które nie-
zależnie przeprowadziłem z lokatorami, 
większość osób jest zdecydowanie za 
nadbudową. W budynku mieszkają głów-

nie ludzie w starszym wieku – winda jest 
dla nich priorytetem. Mniejszość stanowią 
lokatorzy z parteru i pierwszego piętra.  
Ci uważają, że nadbudowa jest zbędna. 

Niemniej jednak mieszkańcy, którzy 
popierają nadbudowę, obawiają się wy-
cinki drzew przed ich oknami. Sprawa 
jest uzależniona od tego, jak zostanie 
poprowadzona droga pożarowa. Istnie-
je wariant, że droga ta może powstać od 
strony ulicy, jednak jest to teren nale-
żący do Zarządu Dróg Miejskich. Jeżeli 

WSM dogada się z ZDM, wtedy będzie 
można ocalić około 17 drzew. Pan dy-
rektor Witold Ruczko wraz dyrektorem 
ds. technicznych, panem Cezarym Kur-
kusem, prognozują, że inwestycja mo-
głaby się rozpocząć za trzy lata. Sam 
czas budowy nie przeraża, bo miałby to 
być okres 8-9 miesięcy. 

Patrząc na obecną zabudowę, pro-
jekt trzeba uznać za bardzo dobry. 
Cofnięte ściany nadbudowanego 
piętra będą współgrały ze ścianami 
zewnętrznymi niższych kondygnacji. 
Stworzy to oddzielną bryłę, charak-
terystyczną dla nadbudów zwanych 
kolokwialnie „penthouse'ami”. Wokół 
tej bryły będą znajdować się tarasy 
nawiązujące nieco do paryskiej zabu-
dowy projektu Haussmanna. Owa for-
ma sprawi, że bryła budynku z 1959 
roku specjalnie się nie zmieni. Patrząc 
z dołu, piątego piętra praktycznie nie 
będzie się widzieć. 

Osiedle nie ma, niestety, miejsco-
wego planu zagospodarowania prze-
strzennego. Jest to istotny element 
dla zespołu, który powstał prawie 60 

lat temu i został wpisany na listę dóbr 
kultury współczesnej Stowarzyszenia 
Architektów Polskich. Istotą tego typu 
zabudowy jest dbanie o to, co zostało 
zaprojektowane przez pierwszych twór-
ców – szczegóły takie, jak detal archi-

tektoniczny, kolorystyka elewacji czy 
wszelka mała architektura. 

Dzisiejsi spółdzielcy powinni być dumni 
z wielkiej spuścizny, jaką zostawili współza-
łożyciele WSM i architekci tej spółdzielni. 

Wiktor Zając

Szopki u św. Stanisława Kostki
Tradycja bożonarodzeniowych szo-

pek sięga XIII wieku. Ten niezwykły 
obrzęd od wielu lat obchodzony jest też  
w kościele św. Stanisława Kostki na Żo-
liborzu. 

Miejsce narodzin Jezusa Chrystusa 
jest jedynym i niepowtarzalnym żłob-
kiem, prowadzącym nas do początku 
życia Zbawiciela. „Znajdziecie niemowlę 
owinięte w pieluszki i leżące w żłobie” 
(Łk 2,12). Z troski i polecenia matki ce-
sarza Konstantyna – Heleny, w IV wieku 
wybudowano nad Jezusową grotą Bazy-
likę Narodzin Chrystusa. Od około 540 
roku trwa ona w niezmienionej formie 
do dzisiaj. 

Od VI wieku w rzymskiej Bazylice 
NMP Większej czczone są relikwie po-
zostałości groty betlejemskiej. Niezwy-
kłym, ważnym obrzędem świąt Bożego 
Narodzenia jest budowa żłobków i szo-
pek. Przypisuje się go św. Franciszkowi 
z Asyżu. Zakonnik otrzymał pozwolenie 
papieża Innocentego III do bardziej 
uroczystej celebracji mszy. Dlatego  
w 1223 roku w miejscowości Greccio we 
Włoszech zbudował pierwszy żłobek ze 
zwierzętami. W pozostałej części Euro-
py żłobki i szopki zaczęły ukazywać się  
w XVIII wieku. Polska tradycja jest zasłu-
gą zgromadzenia zakonników św. Fran-
ciszka. Zachowały się historyczne doku-
menty ukazujące XIX-wieczne budowle. 

19 szopek
Od kilkunastu lat jestem zaangażo-

wany w tworzenie szopek w żoliborskim 
kościele św. Stanisława Kostki. Przyjrzyj-
my się, jak przez ten czas się zmieniały. 
Żłobki z końca XX wieku były usytuowa-
ne w kaplicy Serca Jezusowego. 

1997 rok. „Bóg się rodzi, moc truchle-
je”. Na biało-czerwonej fladze widniał 
napis triumfu i nadziei. Czarny napis – 
„moc truchleje” – odnosił się do kończą-
cej się nieuchronnie epoki zastraszenia, 
nienawiści i braku szacunku dla życia  
i człowieka. 

„Nie zabijaj” – taki dramatyczny tekst 
płynął od żłobka narodzonego Zbawi-
ciela w następnym roku. Przewrócony 

jący nas do rychłej beatyfikacji. Ksiądz 
Popiełuszko zwrócił się do nas: „Prośmy 
Matkę Bożą, która dała Boga światu, 
aby w Ojczyźnie naszej wszyscy ludzie 
dobrej woli mogli budować przyszłość 
na zasadach sprawiedliwości, miłości, 
dobroci”. Widzieliśmy też Sługę Bożego 
Stefana Kardynała Wyszyńskiego i idą-
cego w białych szatach, ku Dzieciątku, 
uśmiechniętego papieża Jana Pawła II. 

W 2010 roku przesłaniem żłobka było 
podziękowanie Dzieciątku za dar beaty-
fikacji błogosławionego ks. Jerzego. 
Pokazał on swoim życiem umiłowanie 
Boga, Kościoła, Ojczyzny. Pozostawił 
nam przesłanie, abyśmy „Zło dobrem 
zwyciężali”. Żłobek był repliką ołtarza  
z czerwca 2010 roku, na którym obyła 
się beatyfikacja umęczonego kapłana.

W świętą noc roku 2011 roku wołał 
do nas słowiański papież: „Europo za-
chowaj chrześcijańskie korzenie”. Jego 
przesłanie umieszczone było w otocze-
niu zdjęć i figur znanych europejskich 
Madonn z Dzieciątkiem. 

W 2012 roku na dużych fotogramach 
ujrzeliśmy małżeństwa z dziećmi. Na 
większości zdjęć były to osoby, które 
mają dzisiaj po 50-80 lat. 

Żłobek „Rodzina”, który wystawiono 
w 2013 roku, przedstawiał trzy rodziny: 
Wyszyńskich, Wojtyłłów i Popiełuszków. 
Wszystkie w otoczeniu swoich dzieci.

Dziękuję Bogu, narodzonemu Dzie-
ciątku za dar kilkunastoletniego, samo-
dzielnego przygotowywania żoliborskich 
żłobków. Szczególnie podziękowania 
składam kapłanom za umożliwienie 
wypowiadania naszych tęsknot i na-
dziei – przedstawianych w artystyczny  
i plastyczny sposób. Dziękuję za życzliwe 
uwagi parafianom i zatroskanym piel-
grzymom. W szczególny sposób chciał-
bym wspomnieć i podziękować śp. hutni-
kom – Zbigniewowi Kalce, Kazimierzowi 
Danilukowi i Stanisławowi Kołodziejcza-
kowi, a z żyjących parafianinowi Stefano-
wi Andrejukowi. A także mojej Rodzinie 
za wielką, nieocenioną pomoc.

Dariusz Starko, autor żłobków

dziecięcy wózek, wyrzucone dziecko, 
rozsypane ubranka i zabawki. 

W 1999 roku płynęły słowa Adama 
Mickiewicza: „Jest tyle sił w Narodzie, 
jest tyle mnogo ludzi. Niech w nie Duch 
Twój wstąpi i śpiące niech pobudzi”. Na 
narodowej fladze widniały nazwiska naj-
większych rodaków i miejsca historycz-
nej pamięci: Jasna Góra, Radzymin, Ka-
tyń, Mieszko, św. Stanisław, M. Rej, Jan 
III Sobieski, T. Kościuszko, R. Traugutt, J. 
Piłsudski, ks. Bogucki, ks. Popiełuszko… 

Na Rok Jubileuszowy 2000 ukazały 
się przed nami potężne, stalowe drzwi 
prowadzące do nowej historii Ojczy-
zny, Kościoła, naszej parafii. „Otwórz-
cie drzwi Chrystusowi” – widniał biały 
napis nad drzwiami w otoczeniu betle-
jemskich palm. Przed jubileuszową mszą 
św. odczytaliśmy tekst w kilkunastu ję-
zykach, m.in. wietnamskim, filipińskim, 
węgierskim, słoweńskim, ukraińskim, 
arabskim. Do narodzonego Dzieciątka 
prowadziła droga usłana setkami róża-
nych płatków. 

W 2001 roku usłyszeliśmy słowa  
z Łukaszowej Ewangelii: „Kto przyjmie to 
dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje” 
(Łk 9,48). Żłobek był w zwykłym poko-
ju mieszkalnym, takim jak w naszych 
domostwach. Stały w nim meble – bi-
blioteczka, szafki, a na ścianach wisiały 
obrazki i krzyż. W dziecinnym, drewnia-
nym łóżeczku leżał przykryty kocykiem 
Boży Syn. Z prawej strony widniało 
ponad czterdzieści imion tych, których 
wywołał werset Ewangelii. To był pierw-
szy żłobek zainstalowany i wykonany  
w kaplicy Matki Bożej. 

Na końcu 2005 roku ze łzami spo-
glądaliśmy w papieskie, puste okno, 
radując się, że patrzy na nas klęczących  
u stóp narodzonego Zbawiciela. 

W 2006 roku wśród ogromnych cho-
inek, świerków i sosen, w radosnym 
biało-czerwonym wystroju ze złotym 
napisem „Bóg się rodzi”, przypomnie-
liśmy sobie o ważnych rocznicach: ob-
rania Maryi na Królową Polski (1656)  
i Ślubów Jasnogórskich Narodu Polskie-
go (1956). 

Na 80-tą rocznicę istnienia parafii św. 
Stanisława Kostki spojrzeliśmy na nasze 
domy, place, ulice. Na tle rysunku bryły 
kościoła, wśród dwunastu fotogramów, 
usytuowany był żłobek narodzonego 
Syna. Aleja Wojska Polskiego, Suzina, 
Krasińskiego, Sierpecka – to ulice two-
rzące historię naszej parafii. 

W 2008 roku usłyszeliśmy słowa za-
chęcające nasze rodziny, sąsiedztwa, 
parafialne grupy do większej miłości, 
radości i życia w prawdzie: „Jeśli czujesz 
nienawiść, usuń ją! Boże Narodzenie 
jest MIŁOŚCIĄ. Jeśli męczy Cię smu-
tek, uśmiechnij się! Boże Narodzenie 
jest RADOŚCIĄ. Jeśli popełniasz błę-
dy zastanów się! Boże Narodzenia jest 
PRAWDĄ”. 

Dwa następne żłobki ukazują nam 
wielkich kapłanów i Polaków. W 2009 
roku widniały nad Dzieciątkiem duże 
portrety: arcybiskupa Zygmunta Szczę-
snego Felińskiego – w podziękowaniu 
za kanonizację, a także Sługi Bożego 
ks. Jerzego Popiełuszki – przygotowu-
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Bielańskie i żoliborskie szopki

Statut  
nadal bez zmian 

Właśnie minął rok od czasu, kiedy po raz pierwszy od lat zwołaliśmy Walne 
Zgromadzenie, które miało uchwalić statut z nowymi poprawkami, przystają-
cymi do obowiązujących zmian, jakie w międzyczasie zaszły w kraju.

Prace nad zmianami podjęto dwie kadencje temu, to już prawie 8 lat. Pracowały 
nad nimi Rada Nadzorcza, komisje statutowe, Zarząd, Rady Osiedli i sami spółdziel-
cy, wnosząc kolejne poprawki. Niestety ani rok temu, ani w tym roku nie udało się 
uchwalić nowego statutu. Dlaczego? To pytanie dręczy wielu, a odpowiedź nie jest 
prosta, dlatego tym razem nie piszemy standardowego sprawozdania z Walnego 
– nie chcemy opisywać tej żenującej sytuacji, jaka miała miejsce. Staramy się prze-
kazać nie tyle sam przebieg spotkań, ile opinie, wątpliwości i wrażenia osób, które 
uczestniczyły w obradach, w pracach przygotowawczych do zmian i tych, które te 
zmiany opracowywały. 

Żałujemy, że nie wszyscy, do których się zwracaliśmy, godzili się na publikowanie 
swoich wypowiedzi – w końcu gazeta to nasze forum, powinniśmy na jej łamach za-
bierać głos. I w sposób spokojny i wyważony przedyskutować wszelkie „za” i „prze-
ciw” proponowanego statutu. 

Zmiany naprawdę są konieczne i unikanie ich do niczego nie prowadzi. Wręcz 
przeciwnie – wielu oburza, powoduje niepotrzebne frustracje, niezrozumienie  
i gniew. Jest niepotrzebną stratą czasu. Może więc, zanim zwołamy kolejne Wal-
ne Statutowe, porozmawiajmy na forach internetowych, na łamach naszej gazety,  
a wreszcie na zebraniach mieszkańców. Na kolejne spotkanie przyjdźmy już nie z za-
miarem „rozwalania”, tylko z zamiarem osiągnięcia konsensusu, który pozwoli spra-
wę zamknąć i uchwalić nowy statut. Do trzech razy sztuka. Nie straćmy tej szansy. 

DW

Walne Zebranie statutowe odbyło 
się w dwóch częściach – 22 i 29 listo-
pada. Mieszkańcy zebrali się w sali 
Społecznego Domu Kultury, by deba-
tować o zmianach najważniejszego 
dokumentu Spółdzielni. Na 28 tysię-
cy uprawnionych przybyło 187 osób.

W I części WZ brali udział mieszkańcy 
z osiedli: Żoliborz II, Bielany, Młociny, 
Wawrzyszew, Wawrzyszew Nowy. Ob-
radom przewodniczył Janusz Obojski. 
Wydano 68 mandatów.

Jeden z zebranych ocenił, że niska fre-
kwencja jest wyrazem wotum nieufności 
spółdzielców dla organizacji zebrania. 
Postulował, żeby w ogóle nie przepro-
wadzać WZ. Wyjaśniono, że decyzje 
Zgromadzenia są ważne niezależnie od 
liczby zebranych.

Robert Fiałek z osiedla Młociny po-
informował o stworzeniu portalu dla 
mieszkańców – wrzeciono.net (więcej 
na ten temat na stronie 2.).

Każdy ze spółdzielców otrzymał 
zestawienie obowiązującego statu-
tu, propozycji zmian opublikowanych  
w lutowym wydaniu „Życia WSM” oraz 
ostatecznych propozycji zmian zapro-
ponowanych przez Radę Nadzorczą. 

W trzykolumnowej tabelce można było 
zobaczyć, jak na przestrzeni ostatnich 
miesięcy zmieniły się wizje modyfika-
cji dokumentu. I tu pojawił się pewien 
problem organizacyjny. Zebrani mieli  
w założeniu przegłosowywać poprawki 
do propozycji zmian statutu zgłoszo-
nych przez RN, a po zatwierdzeniu po-
prawek przegłosować w całości projekt 
zmian. Niestety ze strony prezydium 
zebrania zabrakło informacji, nad czym 
właściwie spółdzielcy mają głosować: 
czy nad poprawkami do obowiązujące-
go statutu, czy poprawkami do propozy-
cji Rady Nadzorczej. Po kilku godzinach 
jedna z uczestniczek uznała, że panuje 
w tej kwestii chaos, dlatego poprosiła  
o wyjaśnienia. 

W trakcie dyskusji nad statutem od-
czytano wszystkie propozycje zmian, 
przedyskutowano je, a następnie prze-
prowadzono głosowanie nad każdą  
z nich. Wnioskodawcy byli proszeni  
o wyjaśnienie swoich postulatów. Zebra-
ni mogli śledzić omawiane paragrafy na 
ekranie za stołem prezydialnym, a także 
na dwóch monitorach rozstawionych po 
bokach sali. Prawnicy spółdzielni, Mi-
chał Gołąb i Andrzej Zakrzewski, kilka 

razy zabierali głos w kwestiach procedu-
ralnych. Wyjaśniali też, czy dane propo-
zycje są zgodne z prawem. W sprawach 
finansowych wypowiadała się także 
wiceprezes WSM Urszula Grzybowiecka. 
Zebrani omówili w sumie 51 wniosków.

Do momentu podjęcia uchwały  
o przyjęciu nowej wersji statutu w sali 
pozostały tylko 24 osoby. 23 z nich przy-
jęły projekt, 1 osoba się wstrzymała. 

Później zebrani omawiali propozycję 
zmian w regulaminie Rady Nadzorczej. 
Obejmowała ona wprowadzenie kwo-
rum, przy którym RN byłaby zdolna do 
podejmowania decyzji, a także ustale-
nie, że Rada ma uchwalać decyzje bez-
względną większością głosów. W związ-
ku z tym, że po uchwaleniu statutu będą 
niezbędne zmiany regulaminów, zebrani 
zdecydowali o odłożeniu tego punktu  
i zdjęciu go z porządku obrad. I część 
WZ zakończyła się o godz. 18.20.

Tydzień później mieszkańcy osiedli: 
Żoliborz III, Żoliborz IV, Piaski, Nowo-
dwory, Latyczowska, Hery, Niedziel-
skiego, a także członkowie oczekujący, 
zebrali się na II części Zgromadzenia. 
Na przewodniczącego wybrali Pawła 
Szabelaka. Wydano 119 mandatów.

Robert Fiałek także w tej części opo-
wiedział o swoim portalu. Wywiązała się 
dyskusja na temat porządku obrad. Padła 
sugestia, że powinno być wprowadzone 
głosowanie przez Internet. Mecenas Go-
łąb wyjaśnił, że prawo spółdzielcze nie 
przewiduje takiej możliwości.

Głos zabrał Janusz Sapa z Żoliborza 
III. Stwierdził, że zebranie zostało źle 
przygotowane. Poinformował, że wiele 
wniosków o zmiany w statucie nie zo-
stało uwzględnionych w dostarczonej 
spółdzielcom propozycji Rady Nadzor-
czej. Wniósł o nieuchwalanie żadnej  
z postulowanych zmian i zorganizowa-
nie nowego zespołu ds. statutu. Wśród 
zebranych pojawiły się głosy poparcia. 
W trakcie dyskusji Maria Mossakowska, 
wiceprzewodnicząca RN, zasugerowała, 
żeby mieszkańcy przegłosowali chociaż 
jedną poprawkę – dotyczącą możliwości 
zwoływania WZ w jednej części (obec-
ny statut zmusza do podziału Walnego 
Zgromadzenia). Spółdzielcy postanowili 
jednak odrzucić wszystkie poprawki. 
Głosy II części WZ przeważyły, dlatego 
Zgromadzenie ostatecznie nie przyjęło 
żadnych zmian do statutu.

Później zebrani przegłosowali wnioski 
o powołanie nowego zespołu ds. statutu 
i zobowiązanie RN do przeprowadzenia 
konsultacji społecznych trybu pracy nad 
statutem WSM. W związku z tym, że ta-
kiego punktu nie było w porządku obrad, 
II część WZ nie mogła podjąć uchwały,  
a jedynie stworzyć postulat w tej sprawie 
do Rady Nadzorczej i Zarządu. 

Mieszkańcy uchwalili zmiany w re-
gulaminie Rady Nadzorczej. W związku  
z tym, że na I części WZ punkt zdjęto  
z porządku obrad, liczyły się tylko głosy 
II części. WZ przyjęło zmiany. Zebranie 
zakończyło się o godz. 14.30.

Po 2 dniach Walnego zebrani uchwa-
lili jedynie poprawkę w regulaminie 
Rady Nadzorczej. Było to kolejne Zgro-
madzenie, na którym nie dopisała fre-
kwencja. Druga próba nowelizacji statu-
tu się nie powiodła. Prawie 13 godzin 
obrad poszło na marne.

Bartłomiej Pograniczny

13 godzin obrad na marne

Pierwsze skojarzenia z odbytym Wal-
nym Zgromadzeniem WSM w sprawie 
zmian w Statucie, a zwłaszcza z jego 
drugą częścią, to uczucia zażenowania  
i żalu. Niestety jeszcze raz okazało się, 
że mamy wiele entuzjazmu i zaangażo-
wania w tworzenie podziałów, udowod-
nianie własnych racji – indywidualnych 
czy grupowych. 

Wystarczy nie więcej niż 10 osób, 
aby narzucić prawie setce zebranych 
swoje opinie, a przede wszystkim oce-
ny. Wszak oceny przykuwają uwagę 
i budzą emocje, a powtarzane wielo-
krotnie tworzą określony klimat na sali. 
Nikt nie przeczył, że można było tę czy 
inną sprawę zrobić lepiej, np. lepiej 
sformułować zapisy porządku obrad. 
Niestety, mimo początkowych ustaleń 
przyjętych przez większość uczestniczą-
cych w drugiej części WZ, które wycho-
dziły naprzeciw zgłaszanym uwagom  
w sprawie porządku obrad, nie zmieni-

ła się postawa określonej grupy. W dal-
szym ciągu wielokrotnie powtarzano 
wniosek, aby nie zajmować się propo-
zycjami zmian w Statucie, które, zgod-
nie z ustawą, członkowie WSM wno-
sili nawet na trzy dni przed pierwszą 
częścią Walnego. Wniosek przeszedł.  
Szkoda. 

A może chodziło o to, aby nie we-
szły określone zmiany, postulowane od 
dłuższego czasu przez członków z róż-
nych osiedli, uwzględnione w projekcie 
przedstawionym przez Radę Nadzorczą? 
Czy zebranym nie odpowiadało wpro-
wadzenie konkursu na wybór członków 
Zarządu, zmniejszenie liczby członków 
Rady Nadzorczej, rad osiedli? 25. Chyba 
warto było dyskutować nad propozycja-
mi zmian, głosować „za” lub „przeciw”,  
a nie kilka godzin poświęcić na dysku-
sję, która dotyczyła „wyższości formy 
nad treścią”? Szkoda.

Maria Mossakowska 

Czy musi decydować 
10 osób? 

Najbardziej świadomi pogubili się
Jako członek członek Rady Nadzor-

czej WSM, miałem obowiązek uczest-
niczenia w obydwu częściach Walnego 
Zgromadzenia zwołanego w sprawie 
zmiany statutu. Na samym początku 
zauważyłem, że duża liczba członków, 
przybyłych na pierwszą część WZ, nie 
była do końca merytorycznie przy-
gotowana do zebrania. I to pomimo 
że każdy członek spółdzielni mógł w 
bardzo dogodny sposób zapoznać się  
z informacjami dotyczącymi zmian. Były 
one dostępne w siedzibach administra-
cji osiedli oraz na stronie internetowej 
WSM. W sposób transparentny przy-
gotowano informację dotyczącą zmian  
w naszym dokumencie. Osoby, które 
składały swoje poprawki na WZ – nie-
które zasadne, niektóre nie – nie za bar-
dzo potrafiły je uzasadnić.

Pomimo wielu trudności pierwsza 
część zebrania odbyła się zgodnie  
z porządkiem obrad. Udało się prze-
głosować poprawki, uzyskując nawet 

pewien konsensus. Po pierwszej części 
WZ wydawało się, że uzyskaliśmy pewną 
płaszczyznę porozumienia. Pojawiła się 
szansa na uchwalenie nowego statutu. 
Jednak druga część zebrania była dla 
mnie koszmarem. 

Część przedstawicieli osiedla Żo-
liborz III z góry nastawiona była na 
zerwanie obrad. Gdy to się nie uda-
ło, członkowie tej grupy zmienili me-
todę. Doprowadzili do nieuchwale-
nia poprawek, a co się z tym wiąże, 
do nieuchwalenia statutu. Stała się 
rzecz najgorsza z możliwych. Nigdy 
nie twierdziłem, że nowy statut byłby 
idealny. Jednak obecny jest w wielu 
miejscach niezgodny z obowiązującym 
prawem, część przepisów działa w nie-
których sytuacjach przeciw członkom 
spółdzielni. Jednoznacznie widać, że 
kilka osób w spółdzielni jest zainte-
resowanych tylko i wyłącznie robie-
niem „zadymy”, a nie interesem WSM. 
Mogę to porównać do pseudokibiców, 

których jest niewielu, ale ich działania 
uderzają we wszystkich.

 Mieszkańców, którzy na co dzień nie 
zajmują się bieżącymi sprawami spół-
dzielni, jestem jeszcze w stanie zrozu-
mieć. Natomiast nie rozumiem niektó-
rych członków Rady Nadzorczej, którzy 
przy omawianiu poprawek na plenum 
Rady Nadzorczej nie wnosili do nich 
żadnych uwag. Nie wnosili ich nawet  
w terminach przewidywanych w Usta-
wie o spółdzielniach mieszkaniowych. 
Dopiero w trakcie Walnego Zgroma-
dzenia głosowali za nieuchwalaniem 

zmian. Takie zachowanie pokazuje upo-
zorowaną pracę w RN, obłudę, która 
powoduje u mnie negatywne odczucia. 
Ci mieszkańcy chcą być członkami RN  
i pracować dla dobra całej spółdziel-
ni, a tak naprawdę działają dla garstki 
„krzykaczy”, którym obojętny jest los 
WSM. Jak widać, rację mają ci członko-
wie, którzy twierdzą, że do RN niektó-
rzy starają się dostać tylko i wyłącznie 
ze względu na diety. Wniosek jest je-
den: nowego statutu nie będzie przez 
najbliższy rok.

Marek Fronczak

Walne Zgromadzenie Statutowe

Kościół pod wezwaniem Zesłania Ducha Świętego przy ul. Broniewskiego 44.
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Zmiana przewodniczącego RO  
na Żoliborzu IV

Informujemy, że w październiku nastąpiła zmiana na stanowisku przewodniczą-
cego Rady Osiedla Żoliborz IV. Dotychczasowy przewodniczący Henryk Olszewski 
został zawieszony w prawach członka RO i odwołany z funkcji. Zastąpił go Paweł 
Szabelak. 

Red.

Mało kto pamięta historię powstania 
Teatru Baj – części prekursorskiej dzia-
łalności WSM i TPD. Jest on nieroze-
rwalnie związany z Marią Kownacką i jej 
repertuarem dla teatrów kukiełkowych. 
W tym roku Baj kończy 85 lat.

W swojej autobiografii Maria Kow-
nacka opisała, że, kiedy zamieszkała  
w WSM na Żoliborzu, w jej życiu nastą-
pił przełom. Te tereny przodowały „jako 
młoda, najbardziej uspołeczniona dziel-
nica Warszawy”. To tu rozwijało swoją 
prekursorską działalność RTPD. 85-lecie 
Teatru Baj jest jednocześnie jubileuszem 
twórczości Marii Kownackiej – była 
jego współzałożycielem i kierownikiem 
artystycznym. Jak stwierdziła artystka, 
teatr mógł powstać tylko na Żoliborzu, 
bo właśnie tu RTPD i WSM stworzyli 
odpowiedni klimat do pracy kulturalnej  
i wychowawczej dzieci i młodzieży. Już 
na samym początku powstał projekt 
„równego startu życiowego”, zapewnia-
jący właściwe warunki realizacji indywi-
dualnych zdolności i talentów.

W 1928 roku na Żoliborzu liczba pla-
cówek utworzonych przez RTPD i WSM 

była imponująca. Funkcjonowały przed-
szkole, Teatr Baj, szkoła powszechna, 
wypożyczalnia książek, czytelnia. Od-
bywały się kursy muzyczne i plastycz-
ne. Utworzone zostało też Gimnazjum 
RTPD (od roku szkolnego 1934/35 im. 
Bolesława Limanowskiego). Wśród jego 
założycieli była m.in. działaczka oświa-
towa Stefania Sempołowska. Powstała 
również poradnia profilaktyczna „Zdro-
wie dziecka”, kierowana przez lekarza  
i społecznika, doktora Andrzeja Lan-
dego. W WSM na Żoliborzu stworzo-
no koncepcję holistycznego podejścia 
do wychowania, obejmującego troską 
wszystkie sfery życia dzieci i młodzieży 
(zdrowie, edukacja, wychowanie spo-
łeczne i artystyczne).

Szczegółowo historię Teatru Baj,  
a także działalność jego twórców, opisują 
rocznicowe książki – „W kręgu warszaw-
skiego Baja” oraz „Baj wśród dzieci, 85 
lat najstarszego teatru lalek w Polsce”. 
Publikacje były promowane w Teatrze  
w trakcie obchodów jubileuszu, w których 
miałam zaszczyt i radość uczestniczyć. 

Anna Gruszczyńska

Staruszek Baj

dokończenie ze strony 1
Nie doprecyzowano zapisów doty-

czących osiedlowych parkingów na-
ziemnych i współwłaścicieli garaży 
wielostanowiskowych (§ 96). Nie prze-
głosowano istotnego zapisu, aby Walne 
Zgromadzenie mogło odbywać się jed-
nocześnie dla wszystkich osiedli, a nie, 
jak obecnie, obowiązkowo w częściach 
(§ 101). Nie doprecyzowano praw 
członków spółdzielni uczestniczących 
w Walnym Zgromadzeniu (§ 102). Nie 
rozszerzono uprawnień Walnego Zgro-
madzenia o podejmowanie uchwał do-
tyczących spraw ważnych dla interesów 
spółdzielni (§ 103). Nie przegłosowano 
doprecyzowania kwestii podejmowania 
uchwał na Walnym Zgromadzeniu. Nie 
wprowadzono precyzyjnego zobowiąza-

nia Zarządu do przygotowania projek-
tów uchwał zgłaszanych przez członków 
spółdzielni, którzy nie mają doświadcze-
nia w takich kwestiach (§ 106). 

Nie przegłosowano zobowiązania RN 
do rozpatrywania uchwał niezgodnych  
z przepisami prawa i uchylania ich w cią-
gu 30 dni (§ 111). Nie uwzględniono po-
prawki RN, uznającej, że uchwała w spra-
wie wyboru członka RN pozostającego  
w stosunku pokrewieństwa z pracownika-
mi spółdzielni jest nieważna (§ 114). Nie 
zaakceptowano propozycji, by za nieobec-
ności na planowych posiedzeniach RN nie 
przysługiwało wynagrodzenie (§ 115). 

Nie przegłosowano zmniejszenia 
liczby członków rad osiedli z 30 do 20 
(§ 127) oraz doprecyzowania podstaw 
działalności rad osiedli. Nie uchwalo-

no też wniosku RN stwierdzającego, że 
uchwała, dotycząca wyboru członka 
rady osiedla prowadzącego działalność 
konkurencyjną w stosunku do spółdziel-
ni lub będącego w stosunku pokrewień-
stwa do pracowników spółdzielni, jest 
nieważna (§132). Nie przegłosowano 
zapisów określających, iż spółdzielnia 
nie może odnosić korzyści kosztem 
członków, z tytułu przekształceń praw 
do lokali (§ 137), itp. 

Wnioski mieszkańców
Sami spółdzielcy wnieśli też wiele 

wniosków, jednak nie można było ich 
ani przedyskutować, ani przegłosować 
na drugiej części WZ. Oto niektóre  
z nich. 

Członek Rady Nadzorczej nie powi-
nien być członkiem rady osiedla. Zadłu-
żeni powyżej dwóch miesięcy członko-
wie Rady Nadzorczej, jak i rady osiedla, 

powinni być zawieszani. Postulowano 
ograniczenie członkostwa w radzie 
osiedla do dwóch kadencji. Mieszkańcy 
chcieli też zobowiązać organy spółdziel-
ni do odpowiedzi na pisma członków  
w ciągu 30 dni. 

We wnioskach wpisano większe 
uprawnienia rad osiedli w ocenie dy-
rekcji osiedli. Postulowano powołanie 
członków sądu koleżeńskiego; ograni-
czenie biernych praw wyborczych dla 
pracowników spółdzielni. Sprzeciwiono 
się akceptowaniu przez niektóre rady 
osiedli rozwiązań pogarszających wa-
runki zamieszkania. Sugerowano wpro-
wadzenie konieczności konsultacji ta-
kich rozwiązań z mieszkańcami. Część 
mieszkańców chciała zwiększyć zainte-
resowanie spółdzielców wyborami do 
rad osiedli poprzez upodobnienie ich do 
wyborów samorządowych, na których 
frekwencja sięga 40 %, a nie, tak jak w 

wyborach spółdzielczych, maksymalnie 
4 %. 

Na zakończenie obrad drugiej części 
Walnego Zgromadzenia przegłosowano 
wniosek o powołanie nowego zespo-
łu ds. statutu. Ma on być uzupełniony  
o wnioskodawców spoza przedstawicieli 
Zarządu i Rady Nadzorczej. 

Po dwóch kolejnych sobotach wypeł-
nionych kilkugodzinnymi dyskusjami 
nie przyjęto ostatecznie żadnej z propo-
nowanych poprawek. Można na dzień 
dzisiejszy postawić tylko retoryczne 
pytanie: czy paradoksalnie nie wylano 
dziecka z kąpielą? 

Adam Kalinowski 

Paradoks spółdzielczej demokracji

Kościół pod wezwaniem św. Krzysztofa przy ulicy Niedzielskiego 4.

Tegoroczna Gala Wolontariatu na 
Bielanach odbyła się 2 grudnia. Wyprze-
dziła Międzynarodowy Dzień Wolonta-
riusza, który od 1985 roku obchodzony 
jest trzy dni później – 5 grudnia. Uro-
czystość miała miejsce w sali widowi-
skowej Mazowieckiego Teatru Muzycz-
nego im. Jana Kiepury. Na wydarzenie 
licznie przybyli wolontariusze, starsi  
i całkiem młodzi (od 11. roku życia). Nie 
zabrakło też oficjalnych gości. Brawami 
witano prezesa Stowarzyszenia Centrum 
Wolontariatu – Dariusza Pietrowskiego, 
dyrektora teatru – Włodzimierza Izbana 
oraz radne i członków Zarządu Dzielnicy 
Bielany. Gromkimi brawami powitano  
i nagradzano śpiewaczkę Agnieszkę Ko-
walską oraz kwartet smyczkowy Cor de 
Corde, uatrakcyjniających uroczystość. 

Zasadniczym punktem programu 
uroczystości było wręczenie Nagród 
Bielańskiego Wolontariusza Roku 2014. 
Nagrody, w postaci kryształowych sta-
tuetek, wręczali: burmistrz Rafał Mia-
stowski, wiceburmistrzowie Marek Lipiń-
ski i Piotr Rudzki oraz przewodnicząca 
Komisji Zdrowia Rady Dzielnicy – Ilona 
Popławska. Laureatami nagród byli  
w większości uczniowie i członkowie 
bielańskich organizacji pozarządowych, 
na zasadach wolontariatu pracujący na 
rzecz lokalnej społeczności. 

Zabrakło wśród nich mieszkańców 
naszej spółdzielni, mimo że regulamin 
przyznawania nagrody definiuje poję-
cie wolontariusza szerzej. W paragrafie 
pierwszym stanowi, że: „Celem Nagro-
dy Bielańskiego Wolontariusza Roku 
jest propagowanie idei wolontariatu 

oraz wyrażenie podziękowania osobom, 
które dobrowolnie, ochotniczo i bez 
wynagrodzenia wykonują świadczenia 
na rzecz mieszkańców Dzielnicy Bielany 
w różnych obszarach, w tym szczegól-
nie na rzecz: dzieci i młodzieży, osób 
niepełnosprawnych, chorych i umiera-
jących, seniorów, osób dorosłych mają-
cych trudności w różnych sferach życia 
społecznego”.

Bielańska Gala Wolontariatu 2014

Bez mieszkańców WSM
Niewątpliwie w społeczności WSM są 

osoby odpowiadające tym warunkom, 
udzielające bezpłatnie porad praw-
nych, opiekujące się osobami starszymi, 
współuczestniczące w organizacji festy-
nów, itp. Na pocieszenie można powie-
dzieć, że wśród nagrodzonych autor za-

uważył ludzi w inny sposób związanych 
ze spółdzielnią. Np. nagrodę otrzymała 
Julia Kwiatek, uczennica Szkoły Podsta-
wowej nr 293, znajdującej się wewnątrz 
zasobów WSM, i wolontariusze z organi-
zacji „Usłyszeć Świat”, mającej swą sie-
dzibę w pawilonie WSM przy ulicy Jana 
Kochanowskiego 22.

tekst i fot.
Zbigniew Zieliński

Walne Zgromadzenie Statutowe

Do trzech razy sztuka
W mroźny sobotni poranek 22 listo-

pada aż nie chciało się ruszać z domu, 
ale przecież była ważna sprawa – uak-
tualnienie Statutu WSM. Niestety nie 
wszyscy byli tego zdania.

Kiedy zobaczyłam w sali siedemdzie-
siąt parę osób, które miały reprezento-
wać połowę 28-tysięcznej Spółdzielni, 
zrobiło mi się smutno. Wstrząsające 
było to, że przed zatwierdzeniem po-
rządku obrad część członków jednej  
z obradujących tego dnia rady osiedla 
ostentacyjnie i „figurowo” opuściło ze-
branie.

Głosowanie rozpoczęło 66 osób. To 
jeszcze nic, bo poprawki do Statutu 
wprawdzie uchwalono, tylko że w obec-

ności aż 23 osób. Trudno zrozumieć, dla-
czego spółdzielcy zlekceważyli zebranie. 
Brak zainteresowania? Sprzeciw? Ale 
przecież odebrali sobie możliwość decy-
dowania o własnej przyszłości.

Tak sobie narzekam, a tu druga część 
Walnego – 29 listopada. Efekt właściwie 
można było przewidzieć. Silna grupa 
pod wezwaniem „Żoliborza III”, uzbro-
jona zarówno w pomysły, jak i własny 
elektorat, dopiero dała nam „popalić”. 
Po kilkugodzinnej, bardzo burzliwej 
„dyskusji” zebrani postanowili odrzucić 
wszystkie poprawki. W grudniu zeszłego 
roku było bardzo podobnie.

Statut odrzucono. Podjęto też stano-
wisko w sprawie powołania nowej ko-

misji statutowej z udziałem ludzi spoza 
RN. Jak długo przyjdzie nam czekać na 
nową komisję i nowe propozycje, tego 
nikt nie jest w stanie przewidzieć. Pewne 
jest jedno: że w tym roku się nie docze-
kamy. Zachowania niektórych uczest-
ników Walnego zadziwiają. Odnoszę 
wrażenie, że ci członkowie nie chcą do-
puścić do zmian, których skądinąd sami 
się domagają. Na czym rzecz polega? 
Czyje interesy realizują? Na to pytanie 
nie potrafię odpowiedzieć.

Zatem może za rok? Czy wtedy zebra-
ni w końcu spróbują wprowadzić choć 
podstawowe zmiany? Mówi się, że do 
trzech razy sztuka.

Felicja Melon
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Budynek przy Broniewskiego 9a 
znają wszyscy mieszkańcy Zatrasia  
i Rudawki. To ten z kręconymi schodami 
na zewnątrz. Wysoki, widać go z daleka. 
Ale czy wszyscy wiedzą, że właśnie tam 
mieści się bardzo ważna instytucja – Bi-
blioteka Publiczna?

A ściśle mówiąc dwie biblioteki: jedna 
dla dzieci i młodzieży młodszej, a druga 
dla dorosłych i młodzieży starszej, od 
lat 16. Pierwszą kieruje Bożena Bereda,  
a drugą Małgosia Dwulatek. Obie panie 
i obie placówki działają wspólnie. Z peł-
nym zaangażowaniem realizują ten sam 
cel: chcą zachęcać do czytania, pozna-
wania naszej historii, literatury, rozwija-
nia zainteresowań. 

Sala dla dzieci i młodzieży to nie tylko 
książki i prasa młodzieżowa, ale również 
komputery, stoliki i krzesełka, przy któ-
rych można odrobić lekcje czy pouczyć się 
angielskiego on-line. Tu również przed-
szkolakom czyta się bajki i proponuje inne 
zajęcia edukacyjne, np. warsztaty pla-
styczne. Od czasu do czasu w bibliotece 
odbywają się występy teatralne. Ostatnio 
pokazano „Dziadka do orzechów”. 

Jednak w tym przytulnym, jasnym po-
mieszczeniu mieści się przede wszystkim 
wypożyczalnia. Co czytają młodzi ludzie? 
Pani Bożena nie waha się powiedzieć, że 
moda na czytanie wróciła. Zwłaszcza na 
fantasy. Czyta się nie tylko obowiązkowe 
lektury, ale też autorów, którzy są teraz 
„na topie”. I tak młodsi uwielbiają Zofię 
Stanecką i jej serie o Basi, książki Rafała 
Klimczaka „Nudzimisie” czy „Martynkę” 
Gilberta Delahaye’a. Starsze dzieci szaleją 
na punkcie cyklu „Zwiadowcy” Johna Fla-
nagana. Zaraz za nim są „Magiczne drze-
wo” Andrzeja Maleszki i cykl „Felix, Net  
i Nika” Rafała Kosika. Nie można oczywi-
ście zapomnieć o „Dzienniku cwaniaczka” 
Jeffa Kinneya, nieśmiertelnym „Mikołajku” 
czy książkach Małgorzaty Musierowicz. Jak 
widać, każde pokolenie ma swoich ulubień-
ców i swoją klasykę. Księgozbiór dla dzieci 
i młodzieży liczy 18 tys. egzemplarzy. Jest 
więc w czym wybierać. 

Dorośli i starsza młodzież to dział-
ka pani Małgosi. Biblioteka dysponuje 
14,5 tys. wolumenów. Książki właści-

wie już się nie mieszczą, a chętnych do 
czytania przybywa. W końcu nie każdy 
może sobie pozwolić na zakup nowych 
pozycji – książki są drogie. Jest pewna 
dobra wiadomość. Mimo że ze wszyst-
kich stron docierają do nas informacje, 
że czytelnictwo spada, a na jednego 
Polaka rocznie przypada pół książki,  
w naszym osiedlu nie jest źle. W bi-
bliotece mamy zarejestrowanych 1311 
przedstawicieli najmłodszych czytelni-
ków. Dorosłych zapisało się 1664. Ra-
zem prawie trzy tysiące. – Jeśli wziąć 
pod uwagę, że w osiedlu mamy około 

7,5 tysiąca mieszkańców, to z tym czy-
telnictwem nie jest wcale tak źle. Prawie 
40 % osób z Żoliborza IV należy do bi-
blioteki – podsumowuje pani Małgosia. 

A co czytają nasi dorośli sąsiedzi i zna-
jomi? – Na pierwszym miejscu – mówi 
pani Małgosia – postawiłabym reporta-
że, np. Mariusza Szczygła czy Małgorzaty 
Rejmer. Na drugim kryminały, zwłaszcza 
te skandynawskie. Jak zawsze ludzie lubią 
biografie. W tej chwili jest dużo chętnych 
na historię życia Haliny Poświatowskiej 
„Uparte serce”. Wiele osób pyta o książkę 
„Beksińscy. Portret podwójny” Magdale-
ny Grzebałkowskiej, a także o tytuł „Moi 
rodzice” Marty Kaczyńskiej. 

Bibliotekarka opowiada, że chętnie 
czytane są książki Sławomira Kopra  
z okresu międzywojnia i PRL-u, a także 

ostatnio nagradzane powieści współ-
czesne, m.in. Joanny Bator, Alice Mun-
ro, Elżbiety Cherezińskiej czy Katarzyny 
Bondy. – Młodzież, zwłaszcza ta młod-
sza, wykazuje duże zainteresowanie te-
matyką II wojny światowej. Bardzo nas 
to cieszy – dodaje pani Bożena.

Oczywiście biblioteka to nie tylko wy-
pożyczanie książek. To także spotkania  
z autorami, ciekawymi ludźmi. Ostatnio 
na przykład pan Maciej Żuczkowski z IPN-
-u podjął temat żołnierzy wyklętych. Pla-
nowane są kolejne spotkania. W placówce 
działa Klub Dobrej Książki, w ramach któ-

rego czytelnicy wybierają najlepszą książ-
kę ostatniego okresu. Organizowane są 
dyskusje, sąsiedzka wymiana książek, im-
prezy okolicznościowe – teraz świąteczna. 
Biblioteka współpracuje z Klubem Seniora 
z przychodni przy ulicy Elbląskiej. Placów-
ka uczestniczy też w programie „Partner-
stwo dla Zatrasia i Rudawki”. 

– Prowadzimy kursy komputerowe dla 
seniorów. Moja najstarsza kursantka, pani 
Nina, ma 90 lat – podkreśla pani Małgo-
sia. – Ostatnio dostała tablet. Postanowiła 
nauczyć się, jak go używać – dodaje. Naj-
starsza czytelniczka ma 92 lata. Jak widać, 
seniorzy starają się iść z duchem czasu, 
nawet tym elektronicznym.

Rola tego typu placówki jest nie do 
przecenienia. Dbajmy więc o naszą bi-
bliotekę, korzystajmy z niej. 

Danuta Wernic

Żoliborz IV

Moda na czytanie wraca
Żoliborz IV

Stare windy  
dla starych ludzi?

W numerze sierpniowym opubliko-
waliśmy list Czytelnika przerażonego 
stanem windy w swoim budynku na 
Żoliborzu IV. W całym osiedlu jest 41 
wind. Prawie jedna czwarta wymaga 
kapitalnego remontu. Ale do tego po-
trzebna jest współpraca dyrekcji i Rady 
Osiedla. Po latach zastoju coś się w koń-
cu ruszyło. 

Remonty wind finansowane są z fun-
duszu remontowego dźwigów. Zasilają 
go mieszkańcy budynków posiadających 
windy. W większości opłaty pobierane 
są od osoby: w przypadku mieszkań-
ców parteru było to dotychczas 1,65 zł,  
a w przypadku spółdzielców od I piętra 
w górę 3,30 zł. W budynkach Saperska 
1, 3 i 6 opłaty wynosiły 4 grosze z metra 
w przypadku parteru, natomiast w przy-
padku wyższych kondygnacji 8 groszy 
z metra. Całość dawała 105 252,24 zł 
rocznie. Jak wyjaśnia dyrektor admini-
stracji ds. technicznych, Piotr Łapiński, 
windy w założenu powinny pracować 
15-20 lat. Potem powinny być zastąpio-
ne nowymi. Żeby tę zasadę utrzymać, 
administracja powinna wymieniać dwie 
windy rocznie. Koszt remontu dwóch 
dźwigów to 300 tysięcy złotych. Z opłat 
dyrekcja nie mogła uzbierać nawet na 
jedną windę.

Gasimy pożary
Dyrektor przyznaje, że osiedle nie ma 

żadnego konkretnego planu remontu 
dźwigów, bo środków jest po prostu za 
mało. Administracja reaguje na nagłe 
sytuacje. Mieszkańcy zgłaszają awa-
rię i wtedy, w zależności od potrzeby, 
wymieniana jest kabina, drzwi czy ma-
szynownia. Z 41 wind 33 są stare, 6-10 
wymaga wymiany. Za konserwację od-
powiadają dwie firmy. Reagują szybko. 
Jednak konserwacja nie zastąpi general-
nego remontu.

– Żadna z wind nie odpowiada normie 
dźwigowej A3 – dodaje Piotr Łapiński. 
Jest to norma komfortu przejazdu i bezpie-
czeństwa. Windy powinny się charaktery-
zować m.in. stałą łącznością telefoniczną 

z dyżurnym, powinny mieć wewnętrzne 
drzwi. – Ale oczywiście wszystkie dźwigi 
są bezpieczne – uspokaja.

Żeby uniknąć problemów takich, jak 
opisane w liście pana Tadeusza P., kiedy 
to winda w budynku Broniewskiego 33 
kilkukrotnie stawała między piętrami, 
potrzebne są szybkie remonty. Dlatego 
dyrektor Łapiński złożył wniosek do ko-
misji GZM Rady Osiedla o zwiększenie 
opłat na fundusz remontowy dźwigów 
do poziomu 300 tysięcy rocznie. Miało 
się to wiązać  z podwyższeniem opłaty  
z 3,30 do 8 złotych. 

Temat jest trudny, bo podwyżka za-
wsze jest czymś bolesnym. Jednak w tym 
wypadku czymś niezbędnym, bo tak naj-
szybciej można uzdrowić sytuację. Rada 
Osiedla, niejednogłośnie, zgodziła się osta-
tecznie na poziom 6 złotych. Nie pozwala 
to jeszcze na zebranie wszystkich niezbęd-
nych funduszy, ale jest to niewątpliwie krok 
naprzód. Niestety, jeden z członków RO 
próbuje sprawę storpedować.

Do Zarządu i Rady Nadzorczej WSM 
wpłynęło zaskarżenie kilku uchwał RO, 
między innymi tej o zwiększeniu opła-
ty na fundusz remontowy dźwigów. 
Protestujący stwierdza, że stan wind 
jest wystarczający, zatem podwyżka 
jest bezzasadna. Zastanawiające jest, 
że działacz z Żoliborza IV nie zna sy-
tuacji panującej w swoim osiedlu. Cóż, 
może to, że mieszka w budynku bez 
windy, sprawia, że nie widzi problemu. 
Ale przez to działa na szkodę swoich 
sąsiadów. Piotr Łapiński ocenia spra-
wę jednoznacznie: „to karygodne 
działanie przeciwko mieszkańcom”. 
Wnioskodawca stwierdza też, że spół-
dzielcy z pewnością byliby w stanie 
znaleźć ofertę wymiany windy nie za 
150, a za 100 tysięcy. Dyrektor, ma-
jący doświadczenie w organizowaniu 
przetargów na windy, zwraca uwagę, 
że ta kwota jest zbyt niska. Pozosta-
je czekać na rozpatrzenie skargi przez 
Radę Nadzorczą.

dokończenie na stronie 7

Kościół pod wezwaniem św. Marii Magdaleny przy ulicy Wólczyńskiej 64.
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Planowane inwestycje
Budowa zespołów mieszkaniowych:

Wrzeciono/Lindego
Talarowa w rejonie Urzędu Dzielnicy Białołęka

Osoby zainteresowane zapraszamy na stronę internetową Spółdzielni  
www.wsmzoliborz.pl oraz do biura Zarządu WSM, ul. Elbląska 14 (pok. 108), 

tel. (22) 561 34 19.

Niedzielskiego 2 II etap 
2-pokojowe 
 71,91 m2

3-pokojowe 
 78 m2

Średni członkowski koszt m2

 – 5 616,00 zł (brutto)
    (cena może wzrosnąć)
Miejsce postojowe
 – 29 160,00 zł (brutto)

Lokale użytkowe  
o powierzchni użytkowej
 72,63 m2 – 91,77 m2

Średni członkowski koszt m2

 – 7 687,50 zł (brutto)

Saperska 3
3-pokojowe  
 72,60 m2, 80,40 m2 
 83,40 m2, 92,20 m2

4-pokojowe  
 92,00 m2

Członkowski koszt m2 powierzchni
przeliczeniowej
 – 8 094,84 zł (brutto)
Miejsce postojowe
 – 32 383,26 zł (brutto)

Warszawska   Spółdzielnia   Mieszkaniowa
oferuje  do  sprzedaży  mieszkania  w  nowych  inwestycjach

Bielańskie i żoliborskie szopki

Tytułowe stwierdzenie dotyczy, orga-
nizowanych od wielu lat w listopadzie 
przez Klub i Radę Osiedla Piaski, wieczo-
rów pieśni patriotycznej i wieczorków 
tanecznych dla seniorów. W tym roku 
Wieczór Pieśni Patriotycznej zorganizo-
wany został 7 listopada, w piątek. To 
właśnie piątki są dniami przeznaczony-
mi na imprezy w klubie Piaski. Ta szcze-
gólnie się udała. Chór przygotowywał 
repertuar aż przez dwa miesiące. Trzeba 
było wybrać kilkanaście charaktery-
stycznych pieśni, dobrze je zaśpiewać, 
dołączyć wiersz, monolog. Nasz chór 
stanął na wysokości zadania. A jego 
męska część przywdziała nawet stroje 
wojskowe z różnych okresów historii.

Człowiek,  
który rozśpiewał Piaski

Dodatkowym dopingiem dla na-
szych wykonawców była wizyta Jana 
Piskorza, który przez ponad 13 lat pro-
wadził spotkania chóru. Niestety stan 
zdrowia nie pozwala mu już na pracę 
i dźwiganie ciężkiego akordeonu. Zda-

niem wielu osób „to pan Jan rozśpie-
wał mieszkańców Osiedla Piaski”. Jak 
co roku, uczestnicy przybyli naprawdę 
licznie. Wiedzieli, że dostaną śpiew-
niki i będą mogli wspólnie z chórem 
pośpiewać. Większość to ci sami, któ-
rzy odwiedzili nas przed rokiem, przed 
dwoma i wcześniej. Jest grupa ludzi, 
którzy po prostu lubią nasze patrio-
tyczne spotkania. Wszyscy wiedzą, 
że będzie chleb ze smalcem i ogórek 
kiszony, bo to stało się już tradycją. 
Tradycją jest też kubeczek grzańca, 
zakupionego z prywatnych składek 
członków Rady Osiedla, podawany 
podczas pierwszej przerwy w śpiewa-
niu. Wykonaliśmy „Pierwszą Brygadę”, 
„Czerwone maki na Monte Cassino”  
i „Szarą piechotę”, które znał niemal-
że każdy z przybyłych do Klubu go-
ści. Odwiedził nas również burmistrz 
Bielan, Rafał Miastowski. Podzięko-
wał, pogratulował i życzył zdrowia 
naszemu Mistrzowi Janowi. Także  
i on dostał śpiewnik, z którego z chę-
cią skorzystał. 

Tańce
Tylko tydzień minął, a my już 

spotkaliśmy się ponownie – 14 li-
stopada. Tym razem na corocznym 
wieczorku tanecznym dla seniorów. 
Imprezę zorganizowano w dwóch 
salach. W jednej przygotowane były 
stoły z drobnym poczęstunkiem i na-
pojami, a drugą oddano do dyspo-
zycji tańczących. Tradycją stało się 
już to, że uczestnicy uzupełniają klu-
bowy poczęstunek o własne dania.  
I tak na stoły trafiały grzybki mary-
nowane w occie, domowe pieczenie  
i schaby, słodkie wypieki i konfitu-
ry z owoców działkowych. Seniorzy 
umieją się świetnie bawić. Sala ta-
neczna nawet na chwilę nie pozosta-
wała pusta. Muzyczną oprawę przy-
gotował, i imprezę poprowadził, pan 
Krzysztof Szukiłowicz. Nie zabrakło 
konkursów muzycznych, śpiewania 
karaoke i quizów wiedzy o muzyce. 
Sprawnością fizyczną musieli się wy-
kazać uczestnicy konkurencji tańca 
na „składanej gazecie” i sprawnego 

Piaski tworzą i pielęgnują tradycję

dokończenie ze strony 6
Co jeszcze można zrobić?

Zgodnie z regulaminem gospodaro-
wania funduszem remontowym (par. 3 
ust. 10 pkt 1 i 2) dyrekcja mogłaby 
również skorzystać ze scentralizowa-
nego funduszu remontowego osie-
dla. Środki finansowe z tych zasobów 
mogą zostać wykorzystane w ramach 
wyrównywania stanu technicznego 
budynków. Dana nieruchomość może 
też zaciągnąć wewnętrzną pożyczkę. 
Dziś na windy przypada nieco ponad 
105 tysięcy złotych – dyrekcja braku-
jącą sumę, a nawet całość potrzeb-

nych środków, może uzyskać właśnie 
ze scentralizowanego funduszu re-
montowego osiedla. Taka pożyczka 
jest nieoprocentowana, udzielana na 
maksymalnie pięć lat. Na skorzystanie 
z obu tych pomysłów potrzebna jest 
zgoda Rady Osiedla.

Gdy dyrekcja i RO nie mogą dojść do 
porozumienia lub w zasobach osiedla 
brakuje pieniędzy, pozostaje pożyczka 
ze scentralizowanego funduszu remon-
towego spółdzielni. Decyzję o pomocy 
podejmuje wtedy Rada Nadzorcza.

Problem wind na Żoliborzu IV jest 
poważny. Większość dźwigów jest 

bardzo stara. Dotychczasowy stopień 
finansowania remontów był zbyt ni-
ski. Dyrekcji udało się przekonać Radę 
Osiedla do rozpoczęcia zmian. Miejmy 
nadzieję, że nierozważna próba blo-
kowania zawartego porozumienia nie 
przeszkodzi w naprawieniu sytuacji.  
W końcu także i protestujący członek 
RO reprezentuje mieszkańców, którzy 
w czasie awarii muszą parę razy dzien-
nie pokonywać kilka pięter. Często 
ludzi starszych i niepełnosprawnych,  
w stresie czekających między piętrami, 
póki ktoś ich nie uwolni. 

Bartłomiej Pograniczny

Stare windy dla starych ludzi?

Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP w Lasku Bielańskim przy ulicy Dewajtis 3.

Bielańska szopka została wykonana przez znakomitego polskiego plastyka, Józefa 
Wilkonia, w 2004 roku. Dwa lata później szopka była pokazywana w warszawskiej 
Zachęcie. Przez cały rok stoi przed kościołem kamedulskim. Od 6 grudnia jest oświe-
tlana. Figurka Dzieciątka Jezus zostaje uroczyście wniesiona do szopki w Wigilię. 
Koło szopki mieszka osiołek Franciszek. Na Boże Narodzenie dołączają do niego 
inne zwierzęta: baranek Kazik i koty. W czasie Świąt słychać kolędy nagrane dla nas 
przez Mateusza Pospieszalskiego. 

przekładania balonów pod nogami 
w trakcie pląsów. 

Imprezę wspomógł finansowo Zarząd 
Dzielnicy Bielany za pośrednictwem Bie-
lańskiego Ośrodka Kultury. W trakcie 
imprezy odwiedził nas zastępca burmi-
strza, Grzegorz Pietruczuk. Chciał „do-

glądnąć interesu” i potańczyć z miesz-
kańcami.

Wszystko miało potrwać trzy godziny. 
Jednak goście bawili się tak dobrze, że 
imprezę przedłużono. 

Zbigniew Szczepaniak, Klub Piaski 
fot. Archiwum Klubu



Szopka w BetlejemKing-Kong na Piaskach
King-Kong to nie goryl-potwór, który 

narodził się w 1933 roku w filmie pod 
tym tytułem, lecz nazwa wielofunkcyj-
nej budowli sportowo-rekreacyjno-za-
bawowej, skonstruowanej specjalnie dla 
naszych milusińskich. Konstrukcja stanę-
ła na placu zabaw przy ulicy Kochanow-
skiego 22. 

Ma służyć dzieciom, zarówno tym 
trzyletnim, jak i dziesięcioletnim. Gdy-
by była wyższa, można by ją nazwać 
wieżą wspinaczkową, bo dostać się tam 
można po linach, drabinach linowych  
i szczeblowych, po gładkiej pochyłej 
desce, wspomagając się liną, jak i desce 
z nabitymi szczeblami. Dla transportu 
góra-dół w obiekt wbudowano zjeżdżal-
nię. Bardziej ambitni mogą zmierzyć się 
z pionową ścianą wspinaczkową z wbi-
tymi w nią podporami. Jeżeli dziecko 
odpadnie od ściany, spada na miękką 
i bezpieczną nawierzchnię poliureta-
nową, którą wyłożona jest podstawa 
budowli. Konstrukcja jest bezpieczna, 
zaprojektowana przez specjalistów, po-
siada wszelkie niezbędne atesty. 

King Kong powstał jako rezultat za-
biegów administracji i Rady Osiedla 
WSM Piaski oraz przychylnej decyzji 
Zarządu i Rady Dzielnicy Bielany. Prze-
kazanie budowli dzieciom nastąpiło 
18 października. W wydarzeniu wzięli 
udział przedstawiciele wnioskodawców  

i decydentów: dyrektor Bożena Sezo-
nienko i wiceburmistrz Grzegorz Pie-
truczuk. Na wniosek wiceburmistrza 
przecięcia wstęgi dokonały dzieci, które 
natychmiast objęły obiekt w posiadanie. 
Radość na ich twarzach umacnia nas  
w przekonaniu, że tę budowlę zaakcep-
towały i uznały za swoją. W dniu po-
jawienia się King-Konga na dzieci cze-
kały słodycze, soczki i drobne podarki, 
a także gry i zawody sportowe. Warto 
nadmienić, że w przeciąganiu liny nasze 
dzieci przeciągnęły na swoją stronę zor-
ganizowaną ad hoc drużynę wiceburmi-
strza Pietruczuka. Autor tej notatki był 
na placu zabaw kilkakrotnie w sobotę  
i w niedzielę. Nowa konstrukcja była 
ciągle oblegana przez dzieci. Stała się 
centralnym punktem placu. Wydaje się, 
że trafiono w dziesiątkę.

Ale to nie koniec nowości sportowo-re-
kreacyjnych na Piaskach. Nie dla małych 
dzieci, ale dla wszystkich, 20 paździer-
nika na Piaskach E oddano do użytku 
zestaw urządzeń, na których można ćwi-
czyć mięśnie rąk i nóg, biodra czy kręgo-
słup. Oczywiście urządzenia są bezpiecz-
ne, atestowane. Jak widać, na Piaskach 
mamy dla każdego coś pożytecznego.  
I dobrze, bo takie miejsca są coraz bar-
dziej potrzebne. I dzieciom, i seniorom. 

Zbigniew Zieliński
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Zareklamuj się w „Życiu WSM”
Napisz: bartłomiej.pograniczny@wsm.pl 

Ceny już od 240 złotych netto.

Wigilijne pierogi
Trudno sobie wyobrazić wigi-

lijną biesiadę bez tradycyjnych 
pierogów z kapustą i grzybami. 
Gdyby ktoś miał wątpliwości albo 
nie wiedział, jak się tę potrawę 
przygotowuje, podajemy dokład-
ny przepis. 

Najpierw składniki:
• 1 kg kiszonej kapusty,
• 20 dkg suszonych grzybów –
 najlepiej prawdziwków,
• pół kostki masła,
• 2 cebule, 
• 100 ml oleju lnianego, 
• trochę soli, 
• trochę pieprzu dla smaku.

Zaczynamy od ciasta. To jest spra-
wa prosta. Potrzebujemy mąki, ciepłej 
wody i soli. Przesianą mąkę łączymy  
z wodą i solimy. Ciasto musimy dobrze 
zagnieść, aby łatwo się rozwałkowało. 
Na nim układamy kupki farszu. Szklanką 
wycinamy pierogi, które zgrabnie skleja-
my, zanim wrzucimy do wody. 

Najważniejszy jest farsz. Kupujemy 
kilogram kiszonej kapusty, kroimy, gotu-
jemy w niewielkiej ilości wody. Namoczo-

ne wcześniej grzyby gotujemy, drobno 
kroimy i wraz z wywarem dodajemy do 
gotującej się kapusty. Chwilę gotujemy 
razem i odstawiamy do wystygnięcia. 
Pokrojoną drobno cebulkę smażymy na 
maśle i łączymy z kapustą i grzybami. 
Teraz dodajemy sól, pieprz i olej lniany. 
Wszystko solidnie mieszamy i gotowy 
farsz nakładamy na rozwałkowane cia-
sto. Gotowe pierożki wrzucamy do wrząt-
ku, zagotowujemy. Na talerzu polewamy 
je cebulką usmażoną na oleju. Pycha!

fot. ks. Bogusław Pasternak


