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Refleksje po wrzeœniowych spotkaniach we W³ochach
Mamy prawo do mieszkania w piêknym mieœcie. Tak zaczyna siê
manifest lubelskiego Forum Kultury Przestrzeni.
Mo¿na dodaæ, ¿e mamy prawo do mieszkania w piêknym, dobrym
i prawdziwym mieœcie. Miasto-ogród jest, tak jak we W³ochach,
prawdziwym miastem a jest wiele innych, które s¹ tylko nazwami
miast.
Miasto nie jest tylko maszyn¹, nie tylko organizmem, lecz ¿yw¹
istot¹, która ma swego ducha, ducha miejsca. Podrêcznik poœwiêcony rewitalizacji miast rozpoczynaj¹ s³owa œwiêtego Augustyna:
„Miasto to nie tylko domy i ulice ale tak¿e ludzie i ich nadzieje.“ Ju¿
æwieræ wieku mija od czasu gdy gdañska architekta, Katarzyna Rutkowska sformu³owa³a myœl, ¿e miasta s¹ galeri¹ uczuæ ich mieszkañców.
Zdegradowana przestrzeñ jest wynikiem braków kultury przestrzeni, œwiadectwem zaniku uczuæ, zachwiania hierarchii wartoœci co
prowadzi do niezrównowa¿onych przemian. Zachowanie wspólnej hierarchii wartoœci pozwala na uporz¹dkowanie sprzecznych
interesów. W³adze samorz¹dowe zbyt czêsto stawiaj¹ sobie za cel
jedynie powiêkszanie dochodów jednostki, któr¹ zarz¹dzaj¹.
Dziennikarze szukaj¹ sensacji i konfliktów. Inwestorzy i deweloperzy
przede wszystkim kieruj¹ siê chciwoœci¹. Ekolodzy patrz¹ na skutki
jakie ponosi przyroda i rzadko myœl¹ o ludziach a mi³oœnicy zabytków nie uznaj¹ innych racji ni¿ zachowanie autentycznej substancji
bez wzglêdu na jej stan i przeznaczenie. Ka¿dy ma swoj¹ racjê.
Mieszkañcom zostaj¹ jedynie protesty a przecie¿ to oni p³ac¹ podatki, które potem urzêdnicy wydaj¹ mniej lub bardziej sensownie.
Przestrzeñ jest jak powietrze. Zaczynamy dostrzegaæ gdy jej zaczyna
brakowaæ a przecie¿ w niej jesteœmy, ¿yjemy i poruszamy siê. W niej
znajdujemy miejsce, które poza ni¹ nie istnieje.
Mówi¹c o rewitalizacji myœlimy o przywracaniu ¿ycia podupad³ym
dzielnicom i obszarom ale pierwszym krokiem jest reanimacja, przywrócenie ducha, oddychania. Gdy duch opuœci miejsce trudno tchn¹æ
go na nowo. Nie zysk wiêc powinien byæ celem rewitalizacji chyba, ¿e
jesteœmy w stanie wyceniæ nie tylko budynki, drogi i instalacje ale te¿
drzewa, a przede wszystkim ludzkie szczêœcie i satysfakcjê.
Rewitalizacja opiera siê o tradycjê miejsca, rozpoznanie w³asnej
to¿samoœæ i wizjê, która pozwala uruchomiæ potencja³ miejsca wydobyæ jego ducha.
>>>

DONIESIENIA
Od 1 sierpnia 2008 r. kompetencje do wydawania
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu zosta³y przekazane do urzêdu dzielnicowego. Naczelnik Tyciñska wci¹¿ pracuje, tyle ¿e podlega teraz Burmistrzowi W³och.
Dnia 10 lipca 2008 r. Rada Warszawy zatwierdzi³a
plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Stawy oraz przyst¹pi³a do sporz¹dzania planu dla
obszaru wokó³ Fortu W³ochy i cmentarza na Ry¿owej. Termin sk³adania wniosków up³ywa 29.11.08.
O sytuacji planów zagospodarowania Miasta Ogrodu W³ochy czytaj te¿ na stronie 11.
Burmistrz Dzielnicy W³ochy przyst¹pi³ do sporz¹dzania projektu Programu rewitalizacji W³och. Oczekuje
wniosków mieszkañców, które wska¿¹ obszary do
rewitalizacji. Ankieta i wiêcej info w tej sprawie na
stronie urzêdu. Zarz¹d Stowarzyszenia apeluje do
mieszkañców o w³¹czenie siê do akcji, zgodnie z zasad¹, ¿e nic nie osi¹gn¹ nieobecni w grze.
W tym roku tradycyjna 'S¹siedzka Herbatka' dla
przyjació³ Stowarzyszenia odbêdzie siê dnia 28 listopada (w pi¹tek) o godz. 18: 00, jak co roku w Szkole przy Cietrzewia. Zarz¹d Stowarzyszenia S¹siedzkie W³ochy zaprasza na ni¹ mieszkañców chêtnych
do pracy. To coroczna okazja do kameralnych s¹siedzkich rozmów, tak¿e o wa¿nych sprawach dla
mieszkañców W³och.
Obecny numer Kuli poœwiêcony jest podsumowaniu
Festiwalu Otwarte Ogrody, który odby³ siê w Mieœcie
Ogrodzie W³ochy w dniach 5-7 wrzeœnia 2008r dziêki dotacji przyznanej przez Ministra Pracy i Polityki
Spo³ecznej z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Niniejsza publikacja ma na celu upowszechnienie informacji pozyskanych podczas konferencji i warsztatów i s³u¿yæ ma budowie spo³eczeñstwa obywatelskiego. Kula sfinansowana jest tak¿e ze œrodków
FIO. Wiêcej info i zdjêæ z Festiwalu na stronie
www.wlochy.org.pl
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Refleksje po wrzeœniowych
spotkaniach we W³ochach
>>>

Szczególnie niepokoj¹ce jest odwo³ywanie siê do szczegó³owych wytycznych na podstawie, których powsta³y
miasta ogrody w Anglii. Angielskie
ogrody ró¿ni¹ siê od polskich zarówno
wielkoœci¹ samego miasta, wielkoœci¹
dzia³ek, rodzajem w³asnoœci, charakterem przestrzeni publicznej. Dziœ wzory
te staj¹ siê wygodne dla deweloperów
lansuj¹cych gêst¹ zabudowê w otoczeniu niskich domów jednorodzinnych. Howard nie by³ doktrynerem. Za
wzorzec miasta-ogrodu uzna³ te¿ œredniowieczny Kraków z Plantami i podwórkowymi ogrodami. Wypracowane w czasie II Rzeczpospolitej wzorce
polskich miast ogrodów by³y w latach
komunizmu niszczone. Obecne niedomagania nie polegaj¹ na odmiennoœci
polskich rozwi¹zañ od angielskich realizacji, lecz na odebraniu obywatelom praw do decydowania o w³asnym
mieœcie. Czyni¹ to niestety nadal w³adze samorz¹dowe, a u³atwia im to indolencja w³adz pañstwowych, które
w imiê fa³szywie pojêtej wolnoœci pozwalaj¹ na rozszarpywanie przestrzeni
przez deweloperów. W koñcu za tego
rodzaju dzia³alnoœæ p³ac¹ wszyscy
mieszkañcy, zarówno dawni jak i nowi. Niestety, nadzieje lat 80-tych, ¿e
w niepodleg³ej Polsce urbaniœci bêd¹
tworzyæ przyjazn¹ przestrzeñ dla
mieszkañców, okaza³y siê z³udzeniem.
Miasta stan¹ siê piêkne, dobre i prawdziwe gdy choæby czêœæ mieszkañców
zacznie wymagaæ od w³adz samorz¹dowych, pañstwowych, od planistów,
inwestorów tego by celem zrównowa¿onego rozwoju by³ cz³owiek a nie
bud¿et i statystyka, które s¹ tylko narzêdziami.
Wyzwolenie œwiadomoœci w mieœcie
ogrodzie W³ochy nastêpuje. Konferencja i Warsztaty Otwartych Ogrodów, planowana wystawa, dalsze
perspektywy dzia³añ, to wszystko
œwiadczy, ¿e miasto ¿yje, ¿e odnalaz³o
swego ducha. To pozwoli przezwyciê¿yæ przeszkody i znaleŸæ w³aœciwe
rozwi¹zania.
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Œwiêto Miasta Ogrodu W³ochy w 80 rocznicê jego powstania
W pierwszy weekend wrzeœnia (i ostatni weekend piêknej letniej pogody) mieszkañcy W³och zorganizowali Festiwal Otwarte Ogrody, w³¹czaj¹c tym samym
W³ochy do rodziny oko³o warszawskich miast ogrodów.
Miasto Ogród W³ochy (Stare i Nowe W³ochy) pod presj¹ boomu inwestycyjnego,
z powodu braku przejrzystej koncepcji rozwoju i planów zagospodarowania
przestrzennego oraz braku programu rewitalizacji, ulega degradacji urbanistycznej. Postêpuje tak¿e proces dezintegracji mieszkañców. Festiwal by³ okazj¹ do integracji „starych” i „nowych” mieszkañców W³och, seniorów i ludzi m³odych.
Grup¹ docelow¹ projektu byli mieszkañcy Miasta Ogrodu W³ochy, samorz¹dowcy i deweloperzy, a tak¿e przyszli mieszkañcy W³och. Motywem przewodnim by³a dba³oœæ o otoczenie oraz integracja mieszkañców wokó³ lokalnej historii, kultury i sztuki.
Zarz¹d Stowarzyszenia dziêkuje wszystkim Dobroczyñcom, którzy przyczynili siê
do organizacji Festiwalu. Projekt zosta³ zrealizowany dziêki dotacji ze œrodków
Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej w ramach Rz¹dowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich *. Festiwal odbywa³ siê w ramach Europejskich Dni
Dziedzictwa. Wydarzenie swoim patronatem objê³a Fundacja INTBAU, a patronatem honorowym - Prezydent Miasta Sto³ecznego Warszawy. Ogromne podziêkowania sk³adamy firmie Leroy Merlin, która ufundowa³a cenne nagrody i która
w³¹czaj¹c siê w festiwal pokaza³a przyk³ad biznesu odpowiedzialnego spo³ecznie (potwierdzi³a wra¿liwoœæ na sprawy spo³eczne w swoim otoczeniu biznesowym i otwartoœæ na wspó³pracê).
Mamy nadziejê, ¿e wszyscy organizatorzy i uczestnicy Festiwalu z przyjemnoœci¹
i satysfakcj¹ wspominaj¹ wspólnie spêdzony czas, wiêc...

prze¿yjmy to jeszcze raz
Festiwal zosta³ otwarty blokiem konferencyjno-warsztatowym pod auspicjami: Samodzielnego Zak³adu Sztuki Krajobrazu (SGGW), Katedry Architektury
Krajobrazu (SGGW) i Stowarzyszenia M³odych Kreatorów Krajobrazu oraz
pod kierunkiem dr hab. in¿. arch. Jeremiego Królikowskiego. Na konferencjê
otwarcia przybyli zaproszeni Goœcie m. in. pan Jerzy Grochulski - Prezes Zarz¹du G³ównego SARP, prof. Marek Szyndel - Dziekan Wydzia³u Ogrodnictwa
i Architektury Krajobrazu SGGW, pani Margerita Szuliñska - Dyrektor Regionalnego Oœrodka Badañ i Dokumentacji Zabytków w Warszawie (Koordynator Europejskich Dni Dziedzictwa), pani Magdalena Prosiñska - wspó³inicjatorka Festiwalu Otwarte Ogrody w Polsce, pan Grzegorz Kostrzewa-Zorbas Przewodnicz¹cy Komisji Infrastruktury Mazowieckiego Sejmiku Samorz¹dowego, Przedstawiciele stowarzyszeñ i organizacji pozarz¹dowych z innych
Miast Ogrodów, a tak¿e nowego stowarzyszenia £ad na Mazowszu. Dziêkujemy za przyjêcie zaproszenia. Odczytany zosta³ tak¿e list Pani Prezydent
Warszawy do uczestników Festiwalu.
Podczas dwudniowej konferencji wys³uchaliœmy wyk³adów autorytetów z
zakresu historii miast ogrodów, ochrony zabytków, ogrodów, rewitalizacji:
- dr hab. in¿. arch. Jeremi Królikowski - Akademia Sztuki Architektury
Krajobrazu, Samodzielny Zak³ad Sztuki Krajobrazu, SGGW
- mgr in¿. architekt Dariusz Œmiechowski, ASP,
- mgr ekon. in¿. arch. Jacek Fiedorowicz
- arch. Kamil Miklaszewski, TOnZ w Milanówku
- Sto³eczny Konserwator Zabytków p.Ewa Nekanda -Trepka,
- dr in¿. W³odzimierz Wa³êza (Katedra Ochrony Œrodowiska SGGW)
- dr in¿. architekt krajobrazu Beata J. Gawryszewska (Samodzielny Zak³ad Sztuki
Krajobrazu, SGGW).
W dalszej czêœci Kuli przekazujemy czytelnikom (sporz¹dzone przez redakcjê)
streszczenie wyk³adów.
* Tu niestety musimy zaznaczyæ, ¿e urz¹d dzielnicy nie uczestniczy³ w festiwalu a Burmistrz Dzielnicy W³ochy
nie zechcia³ przeznaczyæ na ten cel œrodków finansowych i choæ rozmowy w tej sprawie prowadzone by³y od
paŸdziernika ubieg³ego roku, w marcu bie¿¹cego roku oœwiadczy³, ¿e nie ma œrodków na organizacjê
Festiwalu Otwarte Ogrody we W³ochach. Szczêœliwie sentyment i szacunek mieszkañców do naszej ma³ej
ojczyzny oraz pomoc instytucji i organizacji zewnêtrznych doprowadzi³y do zrealizowania tego
obywatelskiego projektu.
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Podwarszawskie „miasta-ogrody”
O historii miast-ogrodów opowiada³ goœæ specjalny pan
Jacek Fiedorowicz, a pan Dariusz Œmiechowski wyg³osi³
wyk³ad “Wzmocnienie to¿samoœci miast w oparciu o zrównowa¿ony rozwój przestrzenny”.
Za³o¿enia i zasady, na jakich tworzono i wed³ug których funkcjonowa³y nazywane „miastami - ogrodami” (lub podobnie)
podwarszawskie jednostki urbanizacyjne ró¿ni³y siê od pierwotnych zasad Howarda. Mimo to, uk³ady urbanistyczne i architektura mog¹ œwiadczyæ, w wielu miejscach doœæ czytelnie,
o nawi¹zaniu do idei nadrzêdnej. W niektórych przypadkach
mo¿na dostrzec szanse na zachowanie wartoœci i oczekiwany
dziœ zrównowa¿ony rozwój przestrzenny. Idea, lub sama nazwa „miast-ogrodów” wi¹zana jest wspó³czeœnie z projektami „zrównowa¿onej urbanizacji”.
Istniej¹ przyk³ady stosowania w¹tków idei Howarda, lub samej nazwy, do budowania to¿samoœci miast, dzielnic, osiedli.
Strategiê Zrównowa¿onego Rozwoju opracowa³a miêdzy innymi uznawana za przyk³ad polskiego miasta ogrodu Podkowa Leœna. Za cel strategii przyjêto „realizacjê koncepcji miasta-ogrodu XXI wieku zgodnie z zasad¹ zrównowa¿onego
rozwoju” a celami strategicznymi, które powinny byæ realizowane równoczeœnie s¹:
1.Nowoczesna Infrastruktura komunalna z zastosowaniem
technologii proekologicznej
2.Ochrona Œrodowiska naturalnego i zabytkowego uk³adu
urbanistycznego miasta-ogrodu.
3. Wszechstronny rozwój spo³eczny mieszkañców miasta-ogrodu
4. Rozwój przedsiêbiorczoœci postindustrialnej.
Powa¿nie traktowanej pracy nad realizacj¹ strategii zrównowa¿onego rozwoju mo¿e sprzyjaæ tylko wspó³czesne traktowanie przestrzeni jako czegoœ wiêcej, ni¿ tylko zbioru miejsc
s³u¿¹cych do zaspokojenia fizycznych potrzeb bytowych.
Warto podaæ kilka oczekiwanych cech wspó³czesnego „Habitatu”- miejsc, osiedli, przestrzeni publicznych,...
o Witalnoœæ (zdolnoœæ podtrzymywania i stymulowania ¿ycia
fizycznego, gospodarczego, spo³ecznego, duchowego kultury,...)
o Pluralizm (ró¿norodnoœæ, tolerancja, wielofunkcyjnoœæ,...)
o Dostêpnoœæ (otwartoœæ, ci¹g³oœæ, troska o najs³abszych,
funkcjonalnoœæ,...)
Cechy te realizowane mog¹ byæ poprzez wzmacnianie lub
tworzenie wartoœci miejsc.
Wartoœci przestrzeni s¹ dobrem publicznym.
Tworzone dziêki ludzkiej kreatywnoœci sprawiaj¹ ¿e ziemska populacja mo¿e nie tylko ¿yæ lepiej, ale wspólnie uczestniczyæ
w tworzeniu bardziej bezpiecznego lepiej zorganizowanego
œwiata, co mo¿e oznaczaæ zrównowa¿ony rozwój przestrzenny.
Twórczoœæ oznacza nie tylko organizacjê œwiata materialnego
na poziomie umo¿liwiaj¹cym prze¿ycie, ale wznoszenie go na
poziom wy¿szy. (R.A.V.E. SPACE Raising Awareness of Values of Space
through the Process of Education, 2006)

W postrzeganiu i w procesach s³u¿¹cych wzmacnianiu wartoœci przestrzeni, jako inspiracja, s³u¿yæ mog¹ wybrane has³a zapisane w Karcie Drahimskiej (Czaplinek 2001)
o Ka¿dy ma prawo do piêknego krajobrazu, ¿ycia w zdrowym œrodowisku i harmonijnym otoczeniu,
o Ka¿de miejsce opowiada swoj¹ historiê,
o Rozwijaj wra¿liwoœæ na przestrzeñ i ucz siê odczytywania
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jej znaczeñ,
o Twój dom tworzy tak¿e otoczenie dla innych; niech bêdzie ono harmonijne, piêkne i niech istnieje w zgodzie
z przyrod¹,
o Masz prawo korzystaæ z mo¿liwoœci, jakie stwarzaj¹
urzêdy, szko³y, oœrodki kultury i inne instytucje publiczne powo³ane do zaspokajania Twoich potrzeb,
o Masz prawo do wspó³uczestnictwa w inicjatywach obywatelskich zmierzaj¹cych do tworzenia lepszych zasad
dotycz¹cych kszta³towania Twojego otoczenia.
We wspó³czesnych miastach-ogrodach i miejscach odwo³uj¹cych siê do tej idei widoczne jest d¹¿enie do realizacji
podobnych hase³.
Potrzeby budowania œwiadomego i aktywnego spo³eczeñstwa rozwinê³y siê, ale potrzebuj¹ wzmocnienia, aby
przestrzeñ s³u¿¹ca cz³owiekowi i postrzegana wszystkim
zmys³ami mog³a byæ aktywnie wspó³tworzona jako „dobra przestrzeñ”.

Dom, mieszkaæ w zabytku,
Pan Kamil Miklaszewski przekaza³ nam pog³êbione spojrzenie na opiekê nad zabytkami. Aby odpowiedzieæ na
pytanie co daje nam mieszkanie w zabytku, trzeba wiedzieæ dlaczego w nim mieszkamy lub chcemy mieszkaæ.
Mo¿e dlatego, ¿e nie mamy gdzie mieszkaæ, a mo¿e dlatego ¿e taki dom daje nam poczucie odrêbnoœci, indywidualnoœci. W koñcu dlatego, ¿e mieszkanie w zabytku daje presti¿.
Zabytki dzisiejsze s¹ zwykle histori¹ rodzin (kilku pokoleñ), stanowi¹ gniazdo rodzinne. Kolejne pokolenia dbaj¹ o nie, aby zachowaæ ich historiê i uszanowaæ. Traktuj¹
je emocjonalnie.
Dla spo³ecznoœci lokalnej otoczenie zabytków daje szczególn¹ wiêŸ z tym miejscem. Tak naprawdê ludzie sk³onni
s¹ daæ coœ od siebie, aby ich miejscowoœæ zachowa³a
swoje wartoœci. S¹ gotowi poœwiêciæ nieco wygody, a nawet pieniêdzy, aby zachowaæ jakoœæ dobrej przestrzeni
np. piêkny starodrzew.
Dla wartoœci historycznej osiedla czy budynku wa¿ne s¹: 1)
struktura w³asnoœci, 2) uk³ad urbanistyczny 3) charakter
zabudowy, a tak¿e 4) detale. Ale podstaw¹ do zachowania
wartoœci istniej¹cej przestrzeni urbanistycznej jest zwi¹zek
mieszkañców ze swoj¹ miejscowoœci¹, bo jeœli nie ma œwiadomoœci mieszkañców o wartoœci ich miejscowoœci to nie
da siê obj¹æ takiego obszaru ¿adn¹ ochron¹ konserwatorsk¹. Mieszkañcy musz¹ wiedzieæ i chcieæ. We W³ochach
specyficzny podmiejski charakter nadaj¹ na przyk³ad stare
kamieniczki, których jest wiele na Nowych W³ochach. Pan
Kamil Miklaszewski pokazywa³ zdjêcia w³ochowskich domów, które nam samym na co dzieñ zwykle kojarz¹ siê
z niewygod¹, a o których powinniœmy przede wszystkim
myœleæ jako wartoœci naszej przestrzeni. Zwróci³ uwagê na
indywidualne detale œwiadcz¹ce o wartoœci historycznej:
tabliczki informacyjne, uchwyty na flagê i in.
Profesor Jeremi Królikowski doda³ wa¿n¹ opiniê która dotyczy tak¿e opieki nad zabytkami: Zrozumienie to dostosowanie do sytuacji, a nie bezmyœlne powielanie. Ka¿de miasto
ogród ma swoj¹ historiê i do niej trzeba siê dostosowaæ.
Pani Ewa Nekanda-Trepka - Sto³eczny Konserwator Zabytków potwierdzi³a, ¿e zabytek czêsto postrzegany jest
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w sposób lekcewa¿¹cy: stare, niemodne, niewygodne. Czêsto
o budynku starym, zaniedbanym s³yszy siê „a to zabytek”
w brzmieniu pejoratywnym. Akceptowane zabytki to koœcio³y
pa³ace, ale one traktowane s¹ jak eksponaty muzealne. Domy
mieszkalne raczej nie, bo wi¹¿¹ siê z nimi czêsto koszty i niewygody. Oczywiœcie inaczej podchodzimy do zabytku jeœli jesteœmy z nim zwi¹zani emocjonalnie.
Wg ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
z dnia 23 lipca 2003 r. „zabytek-nieruchomoœæ lub rzecz ruchom¹, ich czêœci lub zespo³y, bêd¹ce dzie³em cz³owieka lub
zwi¹zane z jego dzia³alnoœci¹ i stanowi¹ce œwiadectwo minionej epoki b¹dŸ zdarzenia, których zachowanie le¿y w interesie spo³ecznym ze wzglêdu na posiadan¹ wartoœæ historyczn¹, artystyczn¹ lub naukow¹”.
Zabytek jest œwiadectwem przesz³oœci, które otrzymaliœmy
i mamy obowi¹zek przekazaæ kolejnym pokoleniom.
Wiêkszoœæ ludzi chce mieszkaæ w nowych apartamentach budowanych przez deweloperów, ale zwróæmy uwagê jak czêsto te inwestycje przyci¹gaj¹ w³aœnie w¹tkiem zabytkowym.
Deweloperzy korzystaj¹ z pojêæ miasta ogrodu, czy loftów.
U¿ywaj¹ tych pojêæ, bo one jednak przyci¹gaj¹, choæ tak naprawdê sami wyburzaj¹ te budynki kompletnie i buduj¹ tam
ca³kiem nowe obiekty.
Unikatowoœæ W³och sprawia, ¿e s¹ one po¿¹danym miejscem
do zamieszkania, wiêc deweloperzy chêtnie korzystaj¹ z ich
wartoœci historycznej, ale niestety czêsto nie respektuj¹ istniej¹cych zasad tej przestrzeni. I to jest ogromne zagro¿enie dla
tych unikatowych przestrzeni. Na ¯oliborzu, Sadybie, Saskiej
Kêpie s¹ obszary chronione przez Konserwatora. W³ochy nie
s¹ wpisane do rejestru zabytków, dlatego jedyn¹ ich ochronê
mog¹ stanowiæ zapisy w planie zagospodarowania przestrzennego. Plan oczywiœcie musi byæ dobry, aby jego nieœcis³oœci czy niedopowiedzenia nie szkodzi³y zamiast pomóc.
Bardzo wa¿ne jest w³aœciwe zapisanie w planie obowi¹zuj¹cych parametrów, np. zachowanie w³aœciwej proporcji zabudowy do powierzchni ca³kowitej, czy charakteru ulicy, która
powinna stanowiæ przestrzeñ publiczn¹. Czêsto ulice, które
kiedyœ projektowane by³y jako ulice zielone dla mieszkañców,
teraz s¹ w sposób ra¿¹cy zabudowywane.
W plany trudno jest wpisaæ tê niematerialn¹ wartoœæ, jak¹ jest
tradycja, czy duch czyli odczuwanie tego miejsca przez mieszkañców. To mo¿na zrobiæ. Niebagateln¹ rolê stanowi tu dialog z udzia³em stowarzyszeñ lokalnych mieszkañców, bo to
mieszkañcy powinni zwróciæ uwagê projektantom, co jest dla
nich w tym miejscu wa¿ne i cenne.
Jeœli chodzi o same budynki, na pewno nie mo¿na robiæ ze starego domu - domu nowoczesnego. Nie bójmy siê starych
okien. Nieciekawe s¹ domy „przekonserwowane”. Dziedzictwo powinno byæ chronione w sposób racjonalny. O zalecenia
konserwatorskie mo¿na siê zwróciæ do Biura Sto³ecznego Konserwatora Zabytków, które jest do tego przygotowane. Tam
te¿ mo¿na uzyskaæ poradê jak poprawiæ funkcjonalnoœæ domu
bez naruszenia jego wartoœci historycznej. W ocenie Pani Konserwator w³ochowskie domy s¹ zabytkami w dobrym tego
s³owa znaczeniu. Zabytki s¹ czêœci¹ naszego ¿ycia, naszej
wspó³czesnoœci i maj¹ szansê przetrwaæ tylko jeœli nadal siê
bêdzie o nie dbaæ. Niestety obecnie konserwator mo¿e finansowo pomóc jedynie domom, które wpisane s¹ do rejestru zabytków.
Trzeba walczyæ o plany, dobre plany, aby ratowaæ obecn¹ zabudowê przed z³¹ ingerencj¹ deweloperów.
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Rewitalizacja W³och dziœ, jutro
Stanowisko w³adz samorz¹dowych przedstawi³ Burmistrz
Dzielnicy W³ochy Micha³ W¹sowicz.
Zapraszaj¹c Burmistrza chcieliœmy dowiedzieæ siê, jak
dzielnicowe organy samorz¹dowe (zarz¹d, rada) korzystaj¹ z istniej¹cych narzêdzi dla rewitalizacji i z instrumentów kszta³towania przyjaznej mieszkañcom W³och przestrzeni spo³ecznej. A przede wszystkim kiedy Miasto
Ogród W³ochy zostanie objête Warszawskim Programem
Rewitalizacji.
Prezentacja (firmy Haskel Sp. z o.o.) przedstawiona przez
Burmistrza obejmowa³a definicje dotycz¹ce rewitalizacji
oraz informacjê o przyst¹pieniu do tworzenia Mikroprojektu rewitalizacji W³och.
Rewitalizacja, to proces przemian materialno-technicznych, przestrzennych, ekonomicznych i spo³ecznych, maj¹cy na celu wyprowadzenie obszaru z kryzysu i ustanowienie warunków trwa³ego rozwoju. Rewitalizacja, to
dzia³anie: planowane, skoordynowane, wieloletnie, realizowane na wybranym obszarze i kompleksowe.
Cele rewitalizacji: o¿ywienie spo³eczno-gospodarcze,
uzyskanie ³adu przestrzennego, przywrócenie nieruchomoœciom ich utraconej wartoœci, poprawa standardu zasobów mieszkaniowych, zmniejszenie dysproporcji w zagospodarowaniu przestrzennym obszaru, poprawa wizerunku i to¿samoœci lokalnej mieszkañców, partycypacja
spo³eczna w procesach decyzyjnych, wsparcie konsultingowe i formalne spo³ecznych grup inicjatywnych na rzecz
inwestycji rewitalizacyjnych, zainicjowanie i wzmocnienie
wspó³pracy miêdzy ró¿nymi podmiotami przy lokalnych
dzia³aniach spo³ecznych, wzrost iloœci przedsiêwziêæ organizowanych w obszarze oddzia³ywania inwestycji,
zwiêkszenie udzia³u spo³ecznoœci lokalnej w ¿yciu kulturalnym miasta.
D³ugofalowe korzyœci rewitalizacji, dostrze¿one przez
Burmistrza polegaj¹ na tym, ¿e dochody osi¹gane przez
inwestorów przek³adaj¹ siê w konsekwencji na dochody
bud¿etu dzielnicy (? red.).
Proces rewitalizacji
- Procesowi rewitalizacji mog¹ byæ poddane tylko te nieruchomoœci, które w ca³oœci stanowi¹ w³asnoœæ m. st.
Warszawy,
- Rewitalizowane obiekty mog¹ mieæ ró¿n¹ formê (np.
tereny po wojskowe - Fort W³ochy),
- Przyk³adem projektu rewitalizacji jest np. porz¹dkowanie przestrzeni miejskiej: regeneracja, i zagospodarowanie przestrzeni publicznych, w tym remonty lub
przebudowa: placów, rynków, parkingów, placów zabaw dla dzieci, publicznych toalet miejskich, ma³ej architektury (np. tarasy widokowe, fontanny, ³awki),
miejsc rekreacji, terenów zielonych oraz prace restauracyjne na terenie parków, tworzenie nowych terenów
zieleni i parków.
- W ramach kompleksowych przedsiêwziêæ rewitalizacyjnych wspierane bêd¹ dzia³ania ukierunkowane na rozwój spo³eczno-gospodarczy i podniesienie jakoœci ¿ycia
spo³ecznoœci lokalnych obejmuj¹ce m. in.: rewaloryzacje, modernizacjê i adaptacjê zabudowy historycznej.
- Mo¿liwa bêdzie m. in. adaptacja, przebudowa i remonty publicznej infrastruktury, w tym budynków i prze-
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strzeni u¿ytecznoœci publicznej na cele spo³eczno-gospodarcze, edukacyjne, rekreacyjne.
- Wsparcie skierowane bêdzie na tworzenie stref bezpieczeñstwa i zapobiegania przestêpczoœci, w tym instalacje systemów monitoringu.
- Mo¿liwe bêd¹ dzia³ania rewitalizacyjne na zdegradowanych terenach powojskowych (np. Fort W³ochy) poprzez przekszta³cenie lub remonty budynków i obiektów
m. in. na cele spo³eczno-gospodarcze.
Mikroprogram Rewitalizacji to dokument zintegrowany, interdyscyplinarny, wieloletni, bazuj¹cy na wspó³pracy
ró¿nych podmiotów samorz¹du lokalnego, mieszkañców,
partnerów spo³ecznych, w tym stowarzyszeñ i w³aœcicieli
nieruchomoœci. Stanowi niezbêdny materia³ do ubiegania
siê o dodatkowe, zewnêtrzne œrodki finansowe z przeznaczeniem na rewitalizacjê, w tym pochodz¹ce z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Etapy prac przygotowawczych w Dzielnicy do przyjêcia Mikroprogramu
- W Dzielnicy W³ochy powo³any zosta³ koordynator ds.
rewitalizacji,
- Zarz¹dzeniem Prezydenta m. st. Warszawy zostanie
powo³any zespó³ ds. rewitalizacji — jego sk³ad okreœli
Burmistrz, g³ównym zadaniem zespo³u bêdzie akceptacja przygotowywanych za³o¿eñ do projektu Mikroprogramu,
- Obecnie trwaj¹ konsultacje spo³eczne, a nastêpnie wyznaczony zostanie obszar rewitalizacji w Dzielnicy,
- Przygotowywany przez Dzielnicê projekt Mikroprogramu wymaga uprzedniej opinii i akceptacji Komitetu Monitoruj¹cego przy Prezydencie m. st. Warszawy,
- Dokument zostanie przed³o¿ony Komisji Rady Dzielnicy
celem wyra¿enia opinii, a nastêpnie skierowany do Rady Dzielnicy,
- Rada m. st. Warszawy uchwali Mikroprogram jako za³¹cznik Lokalnego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy 2005-2013,
- Wówczas dokument ten stanowiæ bêdzie podstawê dalszych dzia³añ w³adz Dzielnicy w procesie rewitalizacji.
Burmistrz przekaza³ mieszkañcom ankiety, które maj¹ pomóc urzêdowi zidentyfikowaæ obszary przeznaczone do
rewitalizacji.
Przyst¹pienie do programu rewitalizacji W³och zosta³o nam
og³oszone przez burmistrza M. W¹sowicza w przeddzieñ
warsztatów projektowych zorganizowanych dla mieszkañców w ramach Festiwalu Otwarte Ogrody. Wobec tego, koordynatorzy warsztatów zaprosili Burmistrza do uczestnictwa w projektowaniu przestrzeni publicznej Miasta Ogrodu W³ochy i wrêczyli planszê dla obszaru okolic dworca
PKP... Na razie praca warsztatowa burmistrza M. W¹sowicza nie wp³ynê³a.
Potem, jak na ka¿dym spotkaniu mieszkañców z Burmistrzem rozgorza³a dyskusja na temat wydawanych w urzêdzie decyzji wzt degraduj¹cych przestrzeñ W³och. Tym razem Burmistrz zapewni³, ¿e decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania wydawane od 1 sierpnia tego roku s¹ pod jego szczególnym nadzorem, bowiem od tej daty nale¿¹ do kompetencji Urzêdu Dzielnicy W³ochy.
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Rewitalizacja i integracja dla lepszej jakoœci ¿ycia rola mieszkañców
Pani Beata J. Gawryszewska ca³kiem inaczej opowiada³a o
rewitalizacji ni¿ Burmistrz. Zaczê³a od cz³owieka:
Cz³owiek - istota postrzegaj¹ca œwiat z pozycji siebie jako
centrum, nadaje mu strukturê. Dziêki niej wielorakoœæ
otaczaj¹cej rzeczywistoœci nabiera sensu, staj¹c siê
sk³adnikiem procesu gospodarowania - wspólnego z Drugimi
bycia w œwiecie. Tuan 1987
"Nie mo¿na oddzieliæ sposobu bycia cz³owieka na œwiecie od
jego przeœwiadczeñ o prawdzie œwiata. [...] gospodarowanie
jest wyrazem wzajemnoœci." Józef Tischner, Filozofia dramatu
Rewitalizacja jest procesem spo³ecznym zwi¹zanym z popraw¹ relacji spo³ecznoœci lokalnej z u¿ytkowanym przez ni¹ krajobrazem. Prowadzi do pozytywnych zmian w identyfikowaniu siê z przestrzeni¹ i tworzeniu to¿samoœci miejsca, jak równie¿ bezpieczeñstwa jego u¿ytkowania, a co za tym idzie
trwa³oœci inwestycji i piêkna tej przestrzeni. Rewitalizacja
w ¿adnym wypadku nie jest remontem budynków ani budow¹ nowych chodników, chocia¿ program rewitalizacji takie
elementy mo¿e zawieraæ, jeœli mieszkañcy i w³adze lokalne
uznaj¹ to za stosowne. Taki program powinien byæ opracowany dla ca³ej przestrzeni wspólnotowej (w tym wypadku Miasta-Ogrodu W³ochy) i obejmowaæ d³ugofalowe, kilkuletnie
dzia³ania spo³eczne i przestrzenne. I tu podstawowym narzêdziem zarówno w przygotowywaniu takiego programu, jak
i jego realizacji, m. in. opracowaniu cz¹stkowych projektów
zmian w przestrzeni, które maj¹ nast¹piæ w œlad za zmianami
w mieszkañcach, jest partycypacja spo³eczna.
Partycypacja spo³eczna w kszta³towaniu przestrzeni publicznych jest procesem d³ugotrwa³ym i z³o¿onym. Powinna mieæ
miejsce na wszystkich etapach: przygotowawczym, projektowym, realizacyjnym i póŸniejszych. Na efektywny program
partycypacji w kszta³towaniu krajobrazu sk³adaæ siê powinny:
- udzia³ w identyfikacji potrzeb i wartoœci krajobrazów
lokalnych;
- udzia³ w przekszta³caniu tego krajobrazu — wspólna praca
przy projektowaniu i budowie;
- wreszcie udzia³ w funkcjonowaniu nowego krajobrazuwspó³decydowanie o ¿yciu w krajobrazie.
To, ¿e udzia³ mieszkañców w kszta³towaniu ich przestrzeni zamieszkania ma byæ demokratyczny i powszechnie dostêpny
jest ju¿ rzecz¹ oczywist¹. Jaka ma byæ tu jednak rola architekta, oprócz zapewniania profesjonalnej asysty? Jeœli, jak twierdzi Krystyna Paw³owska, mieszkañcy s¹ „znajomymi ducha
miejsca” to jednym z ich zadañ jest s³u¿yæ profesjonaliœcie pomoc¹ w odnalezieniu i odczytaniu znaczeñ i wartoœci tworz¹cych lokalnego genius loci, to z kolei architekt krajobrazu potrafi nakreœliæ ramy strukturalne, „szkielet” przestrzeni, na którym u¿ytkownik bêdzie umia³ i chcia³ budowaæ swoj¹ w³asn¹
treœæ. Oprócz tej trenerskiej roli niezbêdne jest nakreœlenie wizji projektowej, do którego jest uprawniony jako artysta.
Partycypacja a ³ad przestrzeni
Specyfika ³adu architektoniczno-krajobrazowego w Polsce le¿y w jego wartoœciach spo³ecznych, a tradycja ³adu wolnoœci
to tradycja partycypacji spo³ecznej w kszta³towaniu kanonów
architektonicznych. Bez partycypacji spo³ecznej nie mo¿e byæ
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mowy o ³adzie przestrzennym - jego w³aœciwym kszta³towaniu i dojrza³ym pielêgnowaniu, które stanowi¹ konieczny warunek jego trwa³oœci. Zaanga¿owanie w proces tworzenia otaczaj¹cej ludzi przestrzeni sprawia, ¿e ludzie zaczynaj¹ siê z t¹ przestrzenia identyfikowaæ i czuj¹ siê za ni¹
odpowiedzialni.
Codzienna przestrzeñ egzystencji krajobraz wyra¿a kondycjê spo³ecznoœci, która j¹ zamieszkuje.
Jakoœæ naszego otoczenia wp³ywa na jakoœæ naszego ¿ycia,
tylko ¿e pocz¹tkowo kolejnoœæ jest odwrotna: to jak siê
czujemy (samotni czy we wspólnocie, intruzi czy mile widziani) decyduje o tym, co wokó³ siebie budujemy.
Za pomoc¹ struktury i form budowanych w krajobrazie codziennym opisujemy nasz stosunek do wspólnoty i nasze
w niej miejsce.
Dojrza³oœæ wspólnot lokalnych wyra¿a siê równie¿ w skali
partycypacji, a raczej p³aszczyzny jej przejawiania siê.
(Paw³owska, Swaryczewska 2002)

Wspólnoty mog¹ mieæ g³êbok¹ œwiadomoœæ wartoœci krajobrazu, w którym ¿yj¹, mog¹ nawet posiadaæ trwa³¹ tradycjê wspólnego kszta³towania i u¿ytkowania krajobrazu. Jednak zdarza siê, ¿e czêsto znajduj¹ na pocz¹tku drogi ku wypracowaniu tej œwiadomoœci i tradycji,
Na partycypacjê spo³eczn¹ w kszta³towaniu ³adu przestrzeni sk³ada siê udzia³ w funkcjonowaniu ³adu przestrzeni - wspó³decydowanie o ¿yciu publicznym w przestrzeni
i innych formach jej wykorzystania.
Wa¿ne jest, aby przestrzeñ publiczna sta³a siê scen¹ wydarzeñ tworz¹cych historiê i to¿samoœæ miasta, a kolejne pokolenia mieszkañców mog³y identyfikowaæ siê z ni¹ nie tylko poprzez przestrzeñ ogrodów prywatnych, ale przede
wszystkim terenów publicznych - parków, skwerów, ulic
i placów, wyra¿aj¹cego wartoœci wspólnoty miasta-ogrodu.

Ogród poetycko-muzyczny
Pañstwo Barbara i Henryk Szczyg³owscy zaprosili do
swojego
piêknego
ogrodu
pana
Marka
Nowakowskiego i pani¹ Wandê Stañczak. Pani Wanda
Stañczak wraz ze swoim zespo³em kabaretowym
przygotowa³a ucztê dla ucha i ducha. Recytowa³a
swoj¹ poezjê, a potem by³ kameralny spektakl w
wykonaniu ca³ego zespo³u. By³y piosenki i wzruszaj¹ce
pieœni. Dziêkujemy wszystkim Cz³onkom Zespo³u, ¿e
poœwiêcili swój czas mieszkañcom W³och, aby
uœwietniæ Œwiêto Miasta Ogrodu W³ochy w jego 80
rocznicê powstania. Na co dzieñ Kabaret ma swoj¹
przystañ w Domu Kultury ARSUS w Ursusie, gdzie
zosta³ ¿yczliwie przyjêty*. Zajrzyjcie Pañstwo na stronê
autorsk¹ www.wanda-stanczak.pl, gdzie mo¿na tak¿e
poczytaæ Jej poezjê .
Pani W. Stañczak roztacza wokó³ siebie ciep³o i
uœmiech, a pañstwo Szczyg³owscy s¹ serdecznymi
gospodarzami, wiêc spotkanie trwa³o d³ugo po
zakoñczeniu czêœci oficjalnej "ogrodu".
* Stowarzyszenie S¹siedzkie W³ochy te¿ ma wiele do zawdziêczenia tej
placówce pod kierunkiem pana Bogdana £opuszyñskiego, który wspomóg³
nas technicznie, kiedy w³adze naszej dzielnicy odmówi³y nam drugiej sceny
na spektakl Œni³a siê dzieciom Polska w 2004 roku. Pamiêtamy i dziêkujemy.

Wiêcej o Otwartych Ogrodach w dalszej czêœci Kuli.
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Warsztaty projektowe: przysz³oœæ miasta-ogrodu
W³ochy. Idee, koncepcje, projekty
pod kierunkiem pp mgr in¿. arch. krajobrazu: Beaty
Rothimel i Micha³a Skrobota -Stowarzyszenie M³odych
Kreatorów Krajobrazu.
Po porcji profesjonalnej wiedzy na temat miast ogrodów,
wartoœci zabytków, rewitalizacji i partycypacji spo³ecznej,
jak¹ otrzymaliœmy od naszych Goœci, nabraliœmy wiary, ¿e
W³ochy s¹ nasze. Mieszkañcy zabrali siê do wyra¿enia
swoich oczekiwañ co do przestrzeni publicznych Miasta
Ogrodu W³ochy.
Tematy warsztatów zadane przez prowadz¹cych:
- ma³a architektura w przestrzeni publicznej W³och, jak
mog¹ wygl¹daæ g³ówne aleje: ul. Chroœcickiego i ul.
Popularna.
- wizytówka Starych W³och z okna poci¹gu, okolice
dworca PKP
- koncepcja urz¹dzenia przestrzeni publicznej na dzia³ce
gminnej, wg lokalizacjiproponowanej (Fort W³ochy,
dzia³ki na Naukowej o powierzchni 8 tys. m2 lub innej).
Spe³niaj¹ one wszystkie kryteria z prezentacji
przygotowanej przez doradcê Burmistrza na temat
programu rewitalizacji. Wszystkie bowiem te miejsca s¹
zniszczone przez wieloletnie zaniedbania (brak dobrego
zarz¹dcy) i stanowi¹ w³asnoœæ Miasta.
Koordynatorzy warsztatów zadbali o pe³n¹ gamê
materia³ów (plansze, kredki, gumki i bardziej
skomplikowane
dla
profesjonalistów),
udzielali
uczestnikom wszechstronnej fachowej pomocy. Wczeœniej

O ogrodach opowiada³ W³odzimierz Wa³êza
Idea miast-ogrodów zak³ada³a silne powi¹zanie domu
z ogrodem, wkomponowanie go w naturaln¹ roœlinnoœæ
i powi¹zanie z otoczeniem licznymi elementami roœlinnymi.
Dlaczego zieleñ jest nieodzownym elementem miast ogrodów? Czy dziœ odgrywa ona nadal du¿¹ rolê w kszta³towaniu œrodowiska mieszkaniowego? Jakie funkcje pe³ni
w przestrzeni mieszkaniowej? Jak j¹ kszta³towaæ? Jak zak³adaæ i przekszta³caæ ogrody przy domach mieszkalnych? Jakie problemy zwi¹zane z roœlinnoœci¹ spotyka siê wspó³czeœnie w miastach ogrodach? Czy mo¿na poprawiæ obecny
wygl¹d dzielnicy W³ochy, która przestaje byæ „miastem
ogrodem”? Co zosta³o z piêknej idei mieszkania w mieœcie
ogrodzie W³ochy?
W okresie du¿ych przemian w krajobrazie roœlinnoœæ odgrywa coraz wiêksz¹ rolê jako czynnik ochrony cz³owieka i œrodowiska w którym ¿yje. W œrodowisku mieszkaniowym roœlinnoœæ pomaga w podkreœleniu to¿samoœci miejsca. Obecnoœæ roœlin korzystnie wp³ywa na mikroklimat, oczyszcza
powietrze poprzez absorpcjê zanieczyszczeñ sta³ych i gazowych, reguluje stosunek dwutlenku wêgla do tlenu, t³umi
ha³as i spe³nia inne bardzo wa¿ne funkcje.
Roœliny powinny byæ jednym z zasadniczych elementów
przestrzennej struktury œrodowiska mieszkaniowego. Ich
obecnoœæ jest konieczna dla humanizacji otoczenia cz³owieka oraz wizualnej identyfikacji jego miejsca w przestrzeni ¿yciowej. Przyroda wp³ywa znacz¹co na kszta³towanie piêkna
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dokonali wprowadzenia, teoretycznego przygotowania
uczestników i przedstawili na slajdach zdjêcia stanu
istniej¹cego, co by³o przeznaczone szczególnie dla uczestników,
którzy nie mieszkaj¹ we W³ochach. ¯yczliwoœæ prowadz¹cych,
aprowizacja zapewniona przez organizatorów (smalec i ogórki
domowej roboty) stworzy³y dobry klimat dla konstruktywnej
twórczej kilkugodzinnej owocnej pracy.
W warsztatach uczestniczy³o 20 autorów. Najm³odsza
uczestniczka to 4 letnia Ania. Niestety nie wp³ynê³a praca
warsztatowa wykonana przez burmistrza M. W¹sowicza, do
której by³ zachêcany w dniu poprzednim przez koordynatorów
warsztatów.
Prace warsztatowe powinny byæ cennym materia³em dla
burmistrza, radnych (choæ nikt z nich nie wzi¹³ udzia³u
w Festiwalu, a przecie¿ st¹d zostali wybrani na te stanowiska,
szczególnie z Komisji Gospodarki Przestrzennej), dla Prezydent
i Rady Warszawy, dla urbanistów, którzy przygotowuj¹ plany
zagospodarowania przestrzennego dla W³och, dla autorów
Programu Rewitalizacji W³och.
Zostanie wiêc przygotowana wystawa z któr¹ mieszkañcy
wyst¹pi¹ do fachowców aby nieco bli¿ej poznali historyczne
Miasto Ogród W³ochy, które trzeba ocaliæ od zapomnienia.
Mamy nadziejê, ¿e pomo¿emy im zrozumieæ W³ochy.
„Zrozumieæ” w znaczeniu zgodnym z sentencj¹ wyra¿an¹ przez
prof. J. Królikowskiego podczas konferencji.
Chcemy mieæ przestrzenie funkcjonalne z jednoczesnym
zachowaniem ducha historycznego Miasta Ogrodu W³ochy.
Wierzymy, ¿e wiêŸ emocjonalna mieszkañców z tym miejscem,
uszanowana przez urzêdników mo¿e przynieœæ ca³ej dzielnicy
du¿¹ wartoœæ dodan¹ i prze³o¿yæ siê na dobr¹ kondycjê tak¿e
finansow¹ lokalnego samorz¹du.
w œrodowisku. Z racji ró¿norodnoœci swoich form, kszta³tów, koloru przysparza prze¿yæ estetycznych jedynych w swoim rodzaju. Odpowiednio dobrana roœlinnoœæ przyci¹ga inne ¿ywe organizmy (ptaki, motyle itp.), które o¿ywiaj¹ œrodowisko i sprzyjaj¹
dobremu samopoczuciu cz³owieka. Prawid³owo zaprojektowana i dobrze funkcjonuj¹ca roœlinnoœæ uzupe³nia architekturê stanowi¹c z ni¹ zespolon¹ ca³oœæ. Zwi¹zane z ni¹ wra¿enia wynikaj¹ z odbioru estetycznego i postrzegania poszczególnych elementów oraz ca³ych uk³adów roœlinnych. Wi¹¿e siê to tak¿e z rodzajem oœwietlenia, obecnoœci¹ barw, plam œwietlnych i cieni.
Wa¿n¹ rolê odgrywa te¿ faktura koron drzew i krzewów, faktura pni, oddzia³ywanie na inne zmys³y ni¿ wzrok (np. wêch). Elementy roœlinne otoczenia cz³owieka ulegaj¹ ci¹gle zmianom
w czasie i przestrzeni, tworz¹c uk³ady bardzo dynamiczne i ciekawe. Piêkno tych uk³adów oddzia³uje na system nerwowy cz³owieka, u³atwiaj¹c regeneracjê si³ psychicznych. Zró¿nicowanie
kolorystyczne roœlin dzia³a ³agodz¹co i porz¹dkuj¹co na swoisty
chaos optyczny miast (szyldy, reklamy, neony itp.).
Fiedensreich Hundertwasser, wiedeñski artysta i filozof - ekolog,
twórca pojêcia drzewo-lokator, nazwa³ drzewa „Ambasadorami Pierwotnej Natury w bezdusznych miastach”. Wed³ug niego
tak wa¿na rola drzew w kszta³towaniu œrodowiska, a przede
wszystkim wizerunku miasta wyra¿a siê w ich rozmiarach, bo
jedynie one mog¹ swobodnie konkurowaæ z budynkami. Szczególn¹ rolê spe³niaj¹ drzewa posadzone wzd³u¿ ulic. Tworz¹ one
szkielet ca³ego za³o¿enia urbanistycznego. Drzewa alejowe oddzielaj¹ powierzchnie poszczególnych ogrodów przydomowych od innych elementów miejskich (np. sklepów, obiektów
us³ugowych, szkó³, parkingów) i ich wp³ywu
>>>
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na komfort przebywania w ogrodzie. Aleje
spinaj¹ jednoczeœnie wszystkie elementy roœlinne otoczenia
w pewn¹ ca³oœæ tworz¹c¹ system zieleni miejskiej. Pe³ni¹ one
istotn¹ funkcjê architektoniczno-estetyczn¹. Pe³ni¹ szczególn¹ rolê jako miejsce przemieszczania siê u¿ytkowników oraz
element dziel¹cy miasto na poszczególne jego fragmenty
o ró¿nym przeznaczeniu i funkcji. S¹ drzewa, które w sposób
szczególny zajmuj¹ miejsce w kulturze. Przyk³adem mog¹
byæ dêby, które symbolizuj¹ trwa³oœæ, si³ê, mêstwo i czêsto
osi¹gaj¹ bardzo szacowny wiek dziêki trwa³oœci swojego
drewna. W polskiej tradycji zajmuj¹ szczególne miejsce. Od
czasów pras³owiañskich pod starymi dêbami odbywa³y siê
najwa¿niejsze wydarzenia. By³y one przez setki lat niemym
œwiadkiem historii i wielu wydarzeñ zwi¹zanych z ludŸmi,
którzy zamieszkiwali ten teren. Czêsto na pami¹tkê urodzin
syna sadzono d¹b, a na pami¹tkê urodzin córki lipê, która te¿
zajmuje poczesne miejsce w naszej kulturze. Do dziœ ceni siê
walory lecznicze miodu, ale i kwiatów lipowych. Z drewna lipowego wyrabiano wiele podstawowych przedmiotów codziennego u¿ytku (np. ³y¿ki). S³ynny O³tarz Mariacki Wita
Stwosza jest wykonany z drewna lipowego. Du¿ym sentymentem obdarzane s¹ te¿ inne drzewa ogrodowe (np. buki,
brzozy, wierzby og³awiane). W wiêkszych ogrodach mo¿na
spotkaæ drzewa sadzone w skupinach
i grupach, które mog¹ byæ zwarte lub luŸne. W podobny sposób stosowane s¹ te¿ czasem krzewy. Grupy mog¹ byæ bardzo ró¿norodne i sk³adaæ siê z jednego gatunku albo z kilku
wymieszanych.
¯ywop³oty broni¹ dostêpu nieproszonym goœciom (ludziom
i zwierzêtom), ale tak¿e chroni¹ przed kurzem, silnymi wiatrami, nadmiernym nas³onecznieniem, zapobiegaj¹ zjawiskom erozyjnym, korzystnie wp³ywaj¹ na mikroklimat, zas³a-

niaj¹ szpec¹ce elementy (œmietniki, pryzmy kompostowe itp.)
lub stanowi¹ t³o dla innych roœlin. W³aœciwie dobrane i starannie pielêgnowane, s¹ tak¿e wa¿nym elementem dekoracyjnym. Jedn¹ z wa¿nych funkcji ¿ywop³otów jest oddzielanie
ró¿nych fragmentów ogrodu, podkreœlanie (obramowanie)
ci¹gów spacerowych.
Dobór roœlin i ich kolorystyka, wysokoœæ s¹ odzwierciedleniem
upodobañ w³aœcicieli ogrodu. Oni bowiem s¹ g³ównymi u¿ytkownikami ogrodu i czêsto o jego wygl¹dzie decyduj¹ ich zainteresowania i osobowoœæ.
Ogród jest miejscem intymnym, osobistym. Stanowi rozszerzenie mieszkania, dodatkowy salon lub salony, które mog¹ byæ
wykorzystywane w ró¿ny sposób. Takie podejœcie do ogrodu
i domu mieszkalnego s¹ podstaw¹ idei miast -ogrodów i wp³ywaj¹ decyduj¹co na komfort ¿ycia jego mieszkañców.
Otrzymaliœmy od dr W. Wa³êzy plan dobrego zagospodarowania ogrodu. Bardzo wa¿ne jest zastanowienie siê, ile czasu bêdziemy mogli poœwiêciæ na pielêgnacjê i utrzymanie ogrodu,
gdy¿ od tego w du¿ym stopniu zale¿y dobór roœlin i ich rozplanowanie. Generalnie do planowania ogrodu powinno siê podchodziæ tak, jak do urz¹dzania pomieszczeñ. Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e zasadniczy sk³adnik ogrodu jakim jest roœlinnoœæ to
element ¿ywy, zmieniaj¹cy siê w czasie i przestrzeni, bardzo
ró¿norodny i o specyficznych wymaganiach w stosunku do
ró¿nych sk³adników œrodowiska. Potrzebna jest do tego du¿a
wiedza przyrodnicza i techniczna.
Ogrody s¹ zwi¹zane przede wszystkim z osobowoœci¹ ich w³aœcicieli i dlatego kilka identycznych dzia³ek mo¿e byæ zagospodarowane zupe³nie inaczej. Ale to stanowi o ich piêknie, gdy¿
wszyscy czujemy wiêŸ z natur¹ i têsknimy do niej tym silniej,
im szczelniej nasze otoczenie jest pokryte betonem, asfaltem,
zabudowane wie¿owcami, uprzemys³owione i ha³aœliwe.

A potem otworzy³y siê w³ochowskie ogrody...

razem odwiedzi³ piêkny ogród w pobli¿u domu pani Eugenii
Maternickiej, gdzie jako syn pierwszego kierownika szko³y na
Parkowej (Cietrzewia) Antoniego Nowakowskiego spêdzi³
swoje dzieciñstwo. Pani Eugenia Maternicka pracowa³a w
redakcji Gebethner i Wolf.... Pokazywa³a mu listy Sienkiewicza,
Prusa.
Kiedyœ, zw³aszcza przed wojn¹,
w³ochowiacy byli
zintegrowani i du¿o robili spo³ecznie, opowiada³ p.M.
Nowakowski. Potem wspólnie bawili siê np. na potañcówkach
w pa³acu i w parku. Goœæ wspomina³ aktywnoœæ obywatelsk¹
we W³ochach na rzecz rozbudowy szko³y.
Teraz jest chyba te¿ wiele do zrobienia, bo te W³ochy sprzed
lat gin¹. Mo¿e Stowarzyszenie, jeœli nie ma nic na swoim
sumieniu, spróbowa³oby zatrzymaæ te niekorzystne zmiany w
strukturze urbanistycznej W³och*.

Salonik Kolejki EKD
W restauracji World Sushi pan Andrzej Szymiczek, prezes
Klubu Mi³oœników EKD, opowiada³ o historii siêgaj¹cej czasu
powstania miast ogrodów sytuowanych wzd³u¿ trasy kolejki.
Podczas wojny, za³ogi kolejki uratowa³y wielu walcz¹cych.
Jeden z mieszkañców opowiedzia³, ¿e podczas wojny torami
kolejki EKD Niemcy transportowali ³adunki zaopatrzenia
wojskowego. Obejrzeliœmy filmy, dokumenty, zdjêcia...
rekwizyty konduktora kolejki. Panowie A. Szymiczek i Piotr
Skalski (z ramienia WKD Sp z o.o.) przywieŸli nawet modele
dawnej kolejki. Przypomnieli trzy trasy koñcowe kolejki we
W³ochach. Pan Wojciech Bilski, przewodnik, opowiedzia³
historiê, której nie znali nawet nasi Goœcie. Czy wiecie Pañstwo,
¿e krzy¿ po lewej stronie Popularnej, tu¿ za Rondem Dudajewa,
to pamiêæ nieszczêœliwego wypadku czo³owego zderzenia
dwóch sk³adów: pierwszego porannego kursu pasa¿erskiego i
wagonu technicznego, który wraca³ wczesnym œwitem z W³och?
Zginêli obaj maszyniœci.
Na spotkaniu mieszkañcy wspominali kolejkê z czasów
powojennych, jako salonik towarzyski. Wspomnienia przenios³y
nas w sentymentaln¹ podró¿ ze stacji Graniczna do m³odoœci
wielu z nas.

* Oczywiœcie Stowarzyszenie S¹siedzkie W³ochy chêtnie powiedzia³oby p.
Nowakowskiemu, ¿e tutaj siê nie da zatrzymaæ potopu, bo kszta³tuj¹ nasz¹
przestrzeñ urzêdnicy, dla których ona nic nie znaczy, a ju¿ na pewno w
porównaniu z zadowoleniem deweloperów. Ale nie powiedzieliœmy, bo
mia³o byæ tylko pozytywnie. A zreszt¹ mo¿e teraz, kiedy bêdzie decydowa³
o tym burmistrz M.W¹sowicz, coœ siê zmieni naprawdê?

Wernisa¿ prac w³ochowskich artystów

zorganizowany przez p. Agatê Nowak w ogrodzie p. Hanny
Bem zgromadzi³ miêdzy innymi prace wakacyjne dzieci z
Ogród literacki
Ogniska Dziadka Lisieckiego z cyklu "Mój zak¹tek W³och".
Pañstwo Barbara i Henryk Szczyg³owscy goœcili pana Marka Swoje zdjêcia prawdziwych W³och udostêpni³a na wystawê p.
Nowakowskiego. Pan Marek Nowakowski czasem bywa Anna Depczyk. By³a galeria m³odych artystów, w tym
goœciem Biblioteki Publicznej w pa³acyku Koelichenów. Tym fotografia Agaty Nowak, Julki Milewskiej, Jacka Sadeckiego,
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Mateusza Zawadzkiego, Igora Wójcika, Piotra
Sojkowskiego oraz grafika i prace linorytowe
Marysi Napiórkowskiej.

Pokaz filmów eksperymentalnych
zorganizowany przez p. Igora Wójcika.
Obejrzeliœmy ciekaw¹ twórczoœæ Grzegorza
Witkowskiego Paw³a Zakrzewskiego, Alexa
Pawlika, Igora Wójcika.

Relacja z Gruzji
Dodatkow¹ atrakcj¹ wieczoru by³a, zg³oszona w
ostatniej chwili, relacja z Gruzji przygotowana
przez pañstwa Magdê i Miko³aja Foks, którzy
w³aœnie w pierwszych dniach wojny wrócili z
Gruzji. Opowiadanie, ilustrowane licznymi
fotografiami, przybli¿y³o nam dzisiejsz¹ Gruzjê,
ale i jej korzenie cywilizacyjne. To by³a cenna
lekcja, której wys³uchaliœmy w du¿ym skupieniu.

Kulisy teatru lalkowego
Klub Malucha Misiowy Ogródek pani Katarzyny
£uki goœci³ pani¹ Reginê Furmañsk¹ oraz
zas³uchanych w Jej opowiadanie o teatrze
du¿ych i ma³ych mieszkañców W³och,co widaæ
na wielu zdjêciach.

Harcerski kr¹g zebra³ siê w ogrodzie pañstwa
Jagienki i Huberta Milewskich. Gospodarze
ogrodu postarali siê stworzyæ mi³¹ a tak¿e
przypominaj¹c¹ spotkania harcerskie atmosferê.
Ogród ze zdobi¹cymi go elementami starych
urz¹dzeñ stanowi³ ciekaw¹ oprawê dla
wspomnieñ. Uczestnicy spotkania zasiedli w
prawdziwym harcerskim krêgu. Prowadz¹cy
spotkanie p. Zbigniew Po³udnikiewicz tryska³
humorem oraz snu³ ciekawe wspomnienia.
W krêgu nie zabrak³o te¿ przedstawicieli
m³odego pokolenia.
W drogiej naszym sercom Bibliotece odby³y siê kolejne spotkania...

Rodzina Koelichenów jest wœród nas
.....maj¹tek od Mostowskich kupi³ Andrzej Koelichen tak swoj¹ opowieœæ zacz¹³ Pan Janusz Czerniewski. Potem Andrzej Koelichen zapisa³ testamentem maj¹tek
dwóm synom. Karol dosta³ maj¹tek W³ochy, a Edward
otrzyma³ sk³ady win na ul. D³ugiej oraz cegielnie
dzia³aj¹ce we W³ochach. Z w³ochowskich cegielni
podobno pochodzi³y ceg³y, z których zbudowano 1/3
przedwojennej Warszawy, w tym na przyk³ad Koœció³
Zbawiciela.
Edward o¿eni³ siê Helen¹ z Krzyczewskich, z któr¹ mia³ syna
Stefana. Karol o¿eni³ siê z Wiktori¹ Szubertówn¹, córk¹ prof.
Micha³a Szuberta, botanika, dyrektora Pa³acu i Ogrodu
Saskiego i za³o¿yciela warszawskiego ogrodu botanicznego.
Mia³ córkê i 5-synów: Zygmunta, Wiktora i Mariê z Wiktori¹
oraz 3-ch synów z Helen¹, wdow¹ po bracie Edwardzie:
Edwarda Cezarego (adwokat),
Andrzeja-Karola
(prof.chemii), Jana Edwarda (neurolog)... i oczywiœcie

Stefana, który by³ synem ¿ony Heleny i brata Edwarda.
Nie bêdziemy powtarzaæ szczegó³ów ca³ej fascynuj¹cej opowieœci
Pañstwa Marii i Janusza Czerniewskich o rodzinnych
powi¹zaniach, wydarzeniach, o przekonaniach i tolerancji (nie
tylko religijnej), niech zostan¹ w pamiêci tam obecnych.
W ka¿dym razie dowiedzieliœmy siê na przyk³ad, ¿e za spraw¹
prof. M.Szuberta w parku dokonano nowych nasadzeñ
unowoczeœniaj¹cych park, stworzony pierwotnie przez artystê
ogrodnika F. James'a. Poznaliœmy stare nazwy w³ochowskich ulic.
Zainteresowanych odsy³amy na stronê www.wlochy.org.pl
Poznaliœmy przedwojenne, wojenne i powojenne losy rodziny
Koelichenów, w tym perypetie zwi¹zane z odzyskiwaniem
zagarniêtej czêœci rodzinnego maj¹tku (które wci¹¿ trwaj¹). To
by³a fantastyczna bo bardzo osobista opowieœæ, za któr¹
Pañstwu ogromnie dziêkujemy.
Obecny na spotkaniu pan Pawe³ Malinowski, potomek Marii,
jedynej córki Karola (i siostry wymienionych wy¿ej 5-ciu braci
Koelichenów) mieszka we W³ochach. Czasem myœli jak ten park
wygl¹da³ przed laty i jak toczy³o siê tu ¿ycie jego rodziny. Mimo
m³odego wieku siêga do historii i uwa¿a, ¿e czerpanie z historii
rodziny niezmiernie ludzi wzbogaca i umacnia...
>>>
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Dziêki spotkaniu z rodzin¹ Koelichenów, ma³¿eñstwo
mieszkaj¹ce we W³ochach prawdopodobnie odnowi kontakt z p. Ann¹
Koelichen, któr¹ serdecznie wspominaj¹ z czasów studenckich, a teraz
chêtnie opowiedzieliby jej o dzisiejszych W³ochach.
Jakby tych wra¿eñ by³o ma³o, Pani Katarzyna Winogrodzka - Dyrektor
Biblioteki zapowiedzia³a, ¿e wkrótce mo¿e uda siê udostêpniæ czytelnikom
ogromne zbiory historii Miasta Ogrodu W³ochy, notowanej na bie¿¹co w
lokalnych czasopismach, których pe³ne roczniki odnalaz³a w Bibliotece
Narodowej. S¹ to: Wiadomoœci W³ochowskie, Nowiny W³ochowskie i
Przegl¹d Podmiejski. Ostatnie numery s¹ z 1939 roku. Daj¹ obraz tworz¹cej
siê spo³ecznoœci lokalnej i obraz wielu rodzin w³ochowskich. To wspania³a
lektura. Pani Dyrektor podejmuje wszelkie dzia³ania, aby udostêpniæ
czytelnikom zdigitalizowane kopie tych materia³ów. Ma nadziejê, ¿e jeszcze
w tym roku, podczas spotkania wspomnieniowego o Bibliotece bêdzie
mog³a og³osiæ tak¹ gotowoœæ. Oczywiœcie zale¿y to od œrodków
finansowych, jakie przeznaczy na ten cel lokalny samorz¹d.

Spotkanie z re¿yserem
Jako temat ogrodu mia³ byæ ogród filmowy, ale pan Kazimierz Tarnas opowieœæ swoj¹ zacz¹³ od chwili, kiedy jego rodzina zwi¹za³a swoje losy z W³ochami. Historia ta ma ju¿ dziewiêædziesi¹t lat. To tutaj, tu¿ po pierwszej wojnie œwiatowej osiedlili siê Jan i Ma³gorzata Tarnasowie wraz z ca³¹ plejad¹
dorastaj¹cych dzieci. St¹d wyruszali po naukê, tu siê ¿enili, córki wychodzi³y za m¹¿. Tu rodzi³o siê moje pokolenie - wspomina³ re¿yser. Koligacje rodzinne sprawi³y, ¿e byliœmy spokrewnieni z dr D¹browsk¹, wspania³ym pediatr¹, która leczy³a chyba wszystkie miêdzywojenne i powojenne pokolenia
w³ochowskich dzieci. Trzeba wspomnieæ w³ochowsk¹ po³o¿n¹, akuszerkê
pani¹ Sajkow¹, która w warunkach domowych przyjmowa³a na œwiat wiêkszoœæ rodz¹cych siê w³ochowian, a by³o ich nie ma³o, gdy¿ W³ochy rozrasta³y siê bardzo dynamicznie. Ja by³em jednym z nich -ci¹gn¹³ sw¹ opowieœæ
pan Kazimierz- mnie odbiera³a w czasie wojny na Cienistej 20 m. 22, na
pierwszym piêtrze, gdzie wtedy mieszkaliœmy. Na parterze tego domu mieœci³ siê magistrat gdzie w charakterze kierownika ewidencji ludnoœci pracowa³ mój ojciec Kazimierz Tarnas. Dnia 18 wrzeœnia 42 roku gestapo dokona³o spektakularnego aresztowania 6 osób, wœród nich: proboszcza Juliana
Chroœcickiego, burmistrza W³och - Kosteckiego i mojego Ojca - Kazimierza.
Wtedy ostatni raz mama Stanis³awa widzia³a swojego mê¿a. Ja ojca nie ujrza³em. Urodzi³em siê 17 paŸdziernika 1942 roku. Wszyscy aresztowani zostali przewiezieni na Pawiak, a stamt¹d do Oœwiêcimia. Jedynie Ks. Chroœcicki, pogryziony przez psy, nie zosta³ wys³any tym transportem. Nieco póŸniej
trafi³ na Majdanek, i dziêki temu ocala³. Mój Ojciec z pozosta³ymi 5 osobami zgin¹³ w Oœwiêcimiu, gdzie zosta³ stracony 16 lutego 1943 roku. Ojciec
wiedzia³, ¿e siê urodzi³em, mam nawet list od niego -szczêœliwego Ojca, czekaj¹cego na spotkanie ze swoim synem. Mama na chrzcie nada³a mi imiê
Ojca. W ten sposób jestem Kazimierz Tarnas junior...
Potem nasz Goœæ opowiada³ ju¿ o swojej karierze.. Moja kariera artystyczna
zaczê³a siê równie¿ we W³ochach. Przedszkole na Hoene-Wroñskiego (obecnej
Ciszewskiej, a które teraz jest przeniesione na Potrzebn¹), szko³a podstawowa
i liceum na Promienistej, to jak u wiêkszoœci dzieci pierwsze popisy przed kole¿ankami i kolegami i rodzicami. Ale tak na powa¿nie moje pierwsze zwi¹zki
z teatrem by³y zwi¹zane z nasz¹ parafi¹ gdzie ksi¹dz Jan ¯ukowski organizowa³ pierwsze wystêpy zespo³u - Jase³ka i Mêkê Pañsk¹. Zaczyna³em jako 14 letni ch³opiec i przeszed³em ca³a drogê, od ods³aniania kurtyny przez role pastuszka, ¿o³nierza rzymskiego. Gra³em Heroda, ale tak¿e Judasza, a nawet
Chrystusa. Ostatnie 15 minut Mêki Pañskiej wisia³em na krzy¿u. I mimo, ¿e to
tylko teatr, to po zdjêciu z krzy¿a by³em kompletnie wyczerpany a koledzy musieli rozmasowywaæ moje sztywne rêce. Po odejœciu ksiêdza ¯ukowskiego zespó³ pracowa³ nadal a ja wtedy po raz pierwszy spróbowa³em re¿yserowaæ.
¯onê moj¹ pozna³em równie¿ we W³ochach w liceum na Promienistej i tak pozosta³o do dzisiaj. Przez ca³e swoje ¿ycie zawodowe wychowa³a tysi¹ce m³odych w³ochowian ucz¹c jêzyka polskiego w szkole na Cietrzewia, gdzie i ja

przez dwa lata mia³em swój epizod nauczycielski (po polonistyce a przed podjêciem studiów
re¿yserskich na PWST). Studiuj¹c w PWST zosta³em przydzielony do Teatru Narodowego Kazimierza Dejmka. By³em Jego asystentem tak¿e
przy s³awnych Dziadach. Z tego zreszt¹ powodu
zosta³em wyrzucony z teatru i z uczelni...
I do teatru ju¿ nie trafi³em nie licz¹c, krótkiego
epizodu Teatru Rekonesans w DK Ochota, który
skoñczy³ siê identycznie jak po „Dziadach”, kiedy próbowa³em wystawiæ „Noc listopadow¹”.
Potem roczny epizod w teatrze telewizji jako
asystent Jerzego Antczaka i wreszcie - film.
Z filmów dla doros³ych zrealizowa³em dwa:
Dwie wigilie (86r) i Sabina (98r), które mia³y
sk³adaæ siê na seriê Opowieœci Wigilijne. W filmie' Sabina' sw¹ wielk¹ rolê zagra³a Zofia Kucówna, ale moj¹ pasj¹ sta³ siê film adresowany
do dzieci i m³odzie¿y.
Pan Kazimierz Tarnas opowiada³ anegdotyczne
przygody re¿yserskie z cenzur¹ minionego okresu m. in. przy filmach: Dwie Wigilie, Szaleñstwa
Panny Ewy, Z³ota Machmudia i innych. I o tym
jak zrobi³ swój pierwszy film: pt 'Strza³ na dancingu' z serii '07 zg³oœ siê'. Opowiada³ o wspó³pracy
z K. Dejmkiem, A. Hanuszkiewiczem, G. Holoubkiem. A my s³uchaliœmy. Czuliœmy siê wyró¿nieni
tym opowiadaniem o losach rodzinnych znanego re¿ysera - w³ochowiaka.

Oko za Oko czyli sztuka budowania
wizerunku w mediach to tytu³ ostatniego spotkania festiwalowego z ciekawymi ludŸmi
z W³och. Pan Miros³aw Oczkoœ - aktor, re¿yser
filmowy i telewizyjny, specjalista public relations, wykwalifikowany trener budowania wizerunku z wieloletnim doœwiadczeniem w prowadzeniu szkoleñ medialnych, autor ksi¹¿ek:
„Abecad³o mówienia” (2000), „Sztuka Poprawnej Wymowy czyli O Be³kotaniu i Faflunieniu”
(2007) zechcia³ poprowadziæ dla uczestników
spotkania nies³ychanie ciekaw¹ gawêdê.
Oprócz anegdotek dotycz¹cych polskich „elit”,
przekaza³ nam wiele ciekawych spostrze¿eñ ale
i zaleceñ dla poprawy naszego wizerunku.
Mo¿na by go s³uchaæ w nieskoñczonoœæ. We
W³ochach mieszka od niedawna, tym bardziej
by³o nam bardzo mi³o us³yszeæ, ¿e je bardzo
polubi³ za ich specyficzny klimat starego przedmieœcia. My Go te¿ bardzo polubiliœmy, szczególnie, ¿e przyszed³ do nas mimo silnego przeziêbienia i zaraz musia³ wracaæ do ³ó¿ka.

Miasto Ogród W³ochy i nie tylko

to tytu³

spacerów z przewodnikiem p. Wojciechem
Bilskim. W sobotê 6 wrzeœnia, uczestnicy
zwiedzali Stare, a w niedzielê Nowe W³ochy.
Wycieczki cieszy³y siê du¿ym powodzeniem,
czemu te¿ sprzyja³a przepiêkna s³oneczna
pogoda.

Stowarzyszenie S¹siedzkie W³ochy

Zakoñczenie Festiwalu Otwarte Ogrody we
W³ochach,
Dziêki wspó³pracy z Bibliotek¹, zakoñczenie festiwalu
odby³o siê w pomieszczeniach Pa³acu Koelichenów.
Chyba wszyscy uczestnicy mieli du¿o radoœci z uczestnictwa w Festiwalu, choæ niektórzy z nich wiele pracy
w³o¿yli np. w organizacjê ogrodów. By³y podsumowania, wrêczenie nagród i upominków. Zespó³ autorski
konferencyjno - warsztatowy na czele z prof. Jeremim
Królikowskim podsumowa³ tê naukow¹ czêœæ Festiwalu. Odrêbne nagrody dla uczestników warsztatów
ufundowa³a firma Leroy Merlin. Wrêczy³a je, przyby³a
specjalnie na nasze uroczystoœci, Dyrektor ds. Korporacji, pani Anna Romaniecka-Mankiewicz. To by³o du¿e,
pozytywne zaskoczenie dla uczestników warsztatów.
Z wdziêcznoœci¹ przyjêliœmy tak rozpoczynaj¹ce siê
partnerstwo. Potem ka¿dy z uczestników prezentowa³
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swoj¹ pracê, a komentowali j¹ eksperci.
Pani Beata Rothimel i pan Micha³ Skrobot - prowadz¹cy warsztaty zaproponowali na miejskiej dzia³ce wielofunkcyjny ogród na miarê
XXI wieku wspó³tworzony przez koncerny zachodnie prowadz¹ce
sw¹ dzia³alnoœæ na terenie W³och. To najbardziej innowacyjny projekt
zakoñczonych warsztatów. Inne propozycje sygnalizowa³y potrzebê
zachowania historycznego charakteru g³ównych przestrzeni publicznych Miasta Ogrodu W³ochy, który stanowi dla mieszkañców du¿¹
wartoœæ. Najwiêcej prac dotyczy³o oczywiœcie okolic dworca, gdzie
wiêkszoœæ mieszkañców oczekuje zieleni, fontanny i miejskiego skweru, no i ³agodnego po³¹czenia obu czêœci W³och.
Fakt, ¿e dla terenu W³och sporz¹dzane s¹ miejscowe plany (na pó³noc od Popularnej, na po³udnie od Popularnej, okolice ul. Ry¿owej
(Fort W³ochy), dla Pól Karoliñskich, a tak¿e przyst¹piono do projektu rewitalizacji W³och, powinien dodatkowo pobudziæ mieszkañców
do dzia³ania i aktywnoœci, bowiem w³aœnie teraz wa¿¹ siê losy tego
tak im bliskiego miejsca. Nie mo¿na zatem dopuœciæ do nieodwracalnych zmian w substancji urbanistycznej Miasta Ogrodu W³ochy.
>>>Zobacz zdjêcia (str. 12)

Urzêdniku, radny opamiêtaj siê!
Jak Pañstwo wiecie, w sierpniu 2007 r. wy³o¿ono do publicznego
wgl¹du plany zagospodarowania przestrzennego tzw. Stawy i tzw.
Miko³ajska. Okaza³o siê ¿e:
- Nie uwzglêdniono w projekcie planu sk³adanych przez mieszkañców w stosownym czasie wniosków kierunkowych (przy braku
wniosków przeciwnych)
- W planie s¹ niezgodnoœci zapisów z warunkami studium,
- Nie uwzglêdniono wp³ywu i przysz³ych zagro¿eñ dla terenu ze
strony lotniska,
- W projekcie planu zró¿nicowano charakter i warunki zabudowy
dla bardzo niewielkich obszarów, co zamiast porz¹dkowaæ, zak³óca przestrzeñ,
- Zaprojektowano inwestycje publiczne na posesjach nale¿¹cych
do osób fizycznych, przy nie wykorzystaniu dzia³ek gminnych,
- Zlekcewa¿ono prawa w³asnoœci mieszkañców, przy pe³nym poszanowaniu praw nabytych przez deweloperów w wyniku uzyskania przez nich od gminnych urzêdników decyzji o warunkach
zabudowy naruszaj¹cych ³ad przestrzenny; za³¹cznik graficzny
planu stanowi³ bezkrytyczn¹ inwentaryzacjê zabudowy wielkogabarytowej wœród domów jednorodzinnych.
We wrzeœniu 2007 r. Stowarzyszenie zaprosi³o do W³och ekspertów
i urzêdników na konferencjê „Jak ocaliæ Miasto Ogród W³ochy” poœwiêcon¹ m. in. przygotowanym projektom planów. Reprezentuj¹cy
pani¹ Prezydent i Dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego - p. M. Mikos ¿yczliwie radzi³: Sk³adajcie pañstwo uwagi,
na pewno bêd¹ wnikliwie rozpatrzone. Jako œwiadomi, ale wci¹¿ naiwnie ufni wobec urzêdników, obywatele sk³adali uwagi. Niestety zosta³y one w wiêkszoœci przez p. M. Mikosa odrzucone, za to deweloperów w wiêkszoœci uwzglêdnione. Zwróciliœmy siê zatem (zgodnie
z procedur¹) do Rady Warszawy o ponowne rozpatrzenie i uwzglêdnienie odrzuconych uwag, a do prezydenta o usuniêcie uchybieñ
prawnych polegaj¹cych na nie rozpatrzeniu w ogóle czêœci z³o¿onych uwag oraz na dopuszczeniu w planach zapisów, które s¹ niezgodne z zaleceniami Studium.
Równolegle Stowarzyszenie zwróci³o siê do radnych w³ochowskich
o poparcie uwag mieszkañców i z³o¿enie dodatkowych uwag i zaleceñ ogólnych do projektów planów, maj¹cych na celu ochronê interesów mieszkañców i zachowanie charakteru miasta ogrodu.
Uzgodnienia w sprawie terminu posiedzenia dzielnicowej komisji
zagospodarowania przestrzennego na temat tych projektów trwa-

³y z przewodnicz¹c¹ L. Skorz¹ dwa miesi¹ce. W dniu
1 lutego 2008 r. Stowarzyszenie i indywidualni mieszkañcy przybyli na posiedzenie komisji, gdzie po kilkugodzinnej dyskusji uzyskali jednog³oœne poparcie radnych dla
swoich wniosków. W komisji uczestniczyli: L. Skorza, J.
Wojdalski, B. Skowroñski, M. Soszyñska, S. Sosnowski).
Komisja przygotowa³a projekt stanowiska rady dzielnicy.
Ale w porz¹dku obrad rady dzielnicy w dniu 6 lutego
2008 r. nie znalaz³ siê ten temat, bo jak powiedzia³ przew. A. Krupiñski, nikt go wniós³. Za to przywo³ana przez
burm. M. W¹sowicza nacz. p. M. B³aszczak og³osi³a, ¿e
¿¹dania Stowarzyszenia, aby radni wypowiadali siê
w sprawie planów zagospodarowania przestrzennego
jest wprowadzaniem ich w b³¹d, bo oni nie maj¹ takich
kompetencji, a mieszkañcy mogli w swoim czasie sk³adaæ
uwagi. Wiêkszoœæ radnych z wdziêcznoœci¹ s³ucha³a tego
wyk³adu kiwaj¹c g³owami, zadowolona, ¿e ktoœ w porê
ostrzeg³ ich przed mieszkañcami. Tylko jedna radna wyrazi³a swoje oburzenie zachowaniem radnych. Wobec takiego stanu rzeczy zaproponowa³am ¿eby zwolniæ z obowi¹zków wszystkich cz³onków komisji gospodarki przestrzennej i zaprzestaæ im wyp³acania diet*.
Przew. L. Skorza (mieszkanka Starych W³och) z³o¿y³a
w dniu 14 marca 2008 r. do Przew. Rady pismo, ¿e
w œwietle wypowiedzi p. M. B³aszczak na sesji rady dnia
6 lutego 2006 r., Komisja Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Œrodowiska wycofuje wnioski podjête
1 lutego dotycz¹ce planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie Stawy i Miko³ajska (tj wycofuje
wnioski poparcia dla mieszkañców). Po kilku miesi¹cach,
w dniu 24 czerwca 2008 r. projekt planu Stawy sta³ siê
jednak przedmiotem obrad tej samej rady dzielnicy. Widaæ ust¹pi³a przeszkoda przytaczana na dzielnicowej sesji 6 lutego 2008 r., ¿e radni dzielnicy nie powinni zajmowaæ siê planami zagospodarowania przestrzennego
W³och. ¯eby rada dzielnicy podjê³a uchwa³ê opiniuj¹c¹
projekt planu, komisja gospodarki przestrzennej powinna przygotowaæ projekt takiej uchwa³y. Wydaje siê oczywistym, ¿e waga planu zagospodarowania przestrzennego, który staje siê prawem miejscowym obowi¹zuj¹cym przez nastêpne kilkadziesi¹t lat, kszta³tuj¹c przestrzeñ naszego osiedla, jest tak wysoka, ¿e nie>>>
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>>> mo¿liwe jest aby ta komisja nie uwzglêdni³a w takiej
uchwale g³osów mieszkañców. Tymczasem komisja zosta³a
przez przew. L. Skorzê zwo³ana tu¿ przed rozpoczêciem sesji,
trwa³a 10 nerwowych minut, po czym przewodnicz¹ca
przedstawi³a radzie autorski projekt uchwa³y pozytywnie opiniuj¹cy projekt planu. Podczas sesji przewodnicz¹ca klubu PO
p. L. Emersaj³ow poprosi³a o przerwê i ponowne zwo³anie
Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Œrodowiska, aby
w stanowisku Rady znalaz³y siê uwagi i postulaty, które mimo ¿e zosta³y jednog³oœnie poparte przez komisjê 1 lutego
2008 r., teraz - w decyduj¹cym momencie - przew. L. Skorza
pominê³a. Przerwa siê odby³a ale przew. L. Skorza odmówi³a
odbycia posiedzenia komisji. Popar³ j¹ w tym przew. rady p.
A. Krupiñski. Komisja siê wiêc nie odby³a, pospiesznie og³oszono g³osowanie radnych nad uchwa³¹. Stosunkiem g³osów
10 do 7 przeg³osowano plan niezgodny z oczekiwaniami
mieszkañców. Za uchwa³¹ nie uwzglêdniaj¹c¹ poparcia
mieszkañców (sk³adaj¹cych uwagi do planu) g³osowali radni
z obszaru W³och: M. Gaza, J. Kostrzewski, L. Skorza, E. Szczepañska. J. Wojdalski wstrzyma³ siê tj nie mia³ w tej sprawie
zdania, a radny M. Bieliñski na sesjê nie przyszed³. Te g³osy razem z g³osami radnych z Okêcia nale¿¹cych do PiS i ugrupowania „post brzózkowego” oraz radnego SLD - A. Pawlika zadecydowa³y. Bezskuteczne okaza³y siê starania radnych PO
o ponowne pochylenie siê nad tak wa¿n¹ dla mieszkañców
W³och spraw¹, jak¹ s¹ plany miejscowe. Radni g³osuj¹c za
uchwa³¹ byli przeciw: obni¿eniu maksymalnego wskaŸnika
zabudowy, obni¿eniu wskaŸnika intensywnoœci zabudowy,
przeciw obni¿eniu do 12 wysokoœci zabudowy, przeciw
zwiêkszeniu powierzchni czynnej biologicznie, przeciw stworzeniu przestrzeni publicznej w okolicy dworca PKP. W zatwierdzonej przez radnych dzielnicy W³ochy wersji planu jest
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m. in. zgoda na zabudowê gara¿ami podziemnymi obszaru
w ostrej granicy, co ju¿ w wielu przypadkach we W³ochach
spowodowa³o zagro¿enie katastrof¹ budowlan¹ s¹siednich
budynków. Nie ma ¿adnego ograniczenia wielkoœci dzia³ki
i szerokoœci frontowej dla zabudowy wielorodzinnej (dziêki
temu mo¿liwe bêd¹ inwestycje podobne do planowanej
przez radnych budowy domu komunalnego na Naukowej
o szerokoœci œciany frontowej 90 m. na ponad 100 mieszkañ!, coœ na kszta³t TBS na rynku). To hañba w³ochowskiego
samorz¹du. Na Komisji £adu Przestrzennego Rady Warszawy
w dniu 3 lipca 2008 r. radni Warszawy, ze wspó³czuciem z powodu braku poparcia radnych dzielnicowych, omawiali zg³oszone przez mieszkañców uwagi. Ale i tam ostatecznie
wszystko siê rozmy³o, bo zabrak³o wymaganej iloœci radnych
dla podjêcia stanowiska. W takim wiêc trybie projekt planu
Stawy dotar³ na obrady Rady Warszawy w dniu 10 lipca
2008r. Niektóre z uwag zosta³y rozpatrzone pozytywnie, ale
ca³okszta³t planu niestety œwiadczy o bylejakoœci lub przebieg³oœci urzêdników i radnych decyduj¹cych o ³adzie przestrzennym i zrównowa¿onym rozwoju w historycznym mieœcie ogrodzie W³ochy.
A czy mieszkañcom starczy si³, zdrowia i pieniêdzy ¿eby obroniæ W³ochy przed cynicznymi deweloperami i sprzyjaj¹cymi
im urzêdnikami, którzy wydaj¹ decyzje o warunkach zabudowy dla terenu gdzie nie ma jeszcze planów?
Czy za szkody wyrz¹dzone w ³adzie przestrzennym, który jest
wartoœci¹ wspóln¹ odpowiedz¹ radni i urzêdnicy? Zapraszam do dyskusji na forum strony www. wlochy.org.pl
Jolanta Piecuch
*Przebieg tej sesji zosta³ nagrany (na potrzeby ogólnopolskiej akcji „doœæ
chaosu, planuj z g³ow¹”) i mo¿na go obejrzeæ w zak³adce „Film” na stronie www. petycja. org. pl. Mo¿na te¿ zapoznaæ siê z protoko³em z tej sesji na stronie bip urzêdu.
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