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Czas podsumowań
Jedni pragną zapomnieć o nim jak najszybciej, inni chcą by trwał jeszcze przynajmniej kilka miesięcy. Rok 2018 powoli
dobiega końca, a to oznacza, że nadchodzi czas podsumowań. Jak na Żoliborzu wyglądało ostatnie dwanaście miesięcy?
Punktem kulminacyjnym mijającego roku była jesień, a dokładnie
październikowe wybory samorządowe. Ich nadejście dało się wyczuć na
długo przed nastaniem ciszy wyborczej. Elekcyjna gorączka nie ominęła również naszej dzielnicy. Mniej
więcej od wakacji działy polityczne
lokalnych mediów, jak wszędzie w
Polsce, zdominowały tematy związane z wyborami. Programy, obietnice
i wpadki różnych kandydatów zajęły pierwsze strony gazet i czołówki
portali informacyjnych. Na Żoliborzu emocjonowaliśmy się oczywiście
batalią Trzaskowskiego i Jakiego o
fotel prezydenta stolicy, ale nie pomi-

jaliśmy też lokalnych wyborów. Miejskie mury i bilbordy reklamowe przyozdobiły wizerunki kandydatów. Byli
wśród nich starzy wyjadacze, ale także
debiutanci, stawiający pierwsze kroki
na nowym gruncie. Polityka lgnęła
do naszej świadomości drzwiami i
oknami. Wśród startujących byli nasi
wujkowie, sąsiedzi i kumple z pracy.
Wyborczy kurz opadł dopiero w listopadzie, a w grudniu rada wybrała
zarząd popierany przez PO i MJN.
Pozostaje nam trzymać kciuki, by beneficjenci nowego rozdania spełnili
pokładane w nich nadzieje.
W ogóle sporo było w tym roku
wydarzeń politycznych lub z pograni-

cza polityki. Do tej drugiej kategorii
należy zaliczyć protest, który towarzyszył październikowemu występowi
Wojciecha Cejrowskiego w kinie Wisła. Na początku miesiąca słynny podróżnik miał zaprezentować na Placu
Wilsona swój stand-up. Taki pomysł
nie przypadł do gustu lewicowym
środowiskom, które błyskawicznie
zwarły szeregi i zorganizowały akcję
przeciwko przybyciu Cejrowskiego na
Żoliborz. Kością niezgody były jego
poglądy. Przeciwnicy zarzucali mu
rasizm, szowinizm, seksizm i ksenofobię. Protest poparli m.in. Agnieszka
Holland, Andrzej Blikle czy Magdalena Środa. Protestujący nie dopięli

swego- pan Wojciech pojawił się na
kinowej scenie. Obyło się jednak bez
mowy nienawiści, którą straszyli jego
przeciwnicy.
Od jakiegoś czasu populacja Żoliborza wzrasta bardzo dynamicznie.
Dzieje się tak za sprawą sukcesywnej rozbudowy południowej części
dzielnicy, gdzie jak grzyby po deszczu wyrastają kolejne nowe osiedla,
budowane na poprzemysłowych
nieużytkach. Jesienią radni wymyślili
jednak inny sposób na powiększenie
dzielnicy. Ktoś wpadł na pomysł, aby
dokonać swoistej aneksji ziem należących obecnie do sąsiednich Bielan.
Chodzi tu o przylegające do Żoliborza Osiedle Ruda, które przecież
dawniej podlegało zarządowi urzędu
z Słowackiego. Uspokajamy, że słowo
„aneksja” użyte jest tu żartobliwie, a
użycia siły nie było w planach. Planowano natomiast przeprowadzenie
referendum, aby dać mieszkańcom
Rudy prawo decyzji. Tyle, że sprawa
nie doszła do tak zaawansowanego
etapu. Wygląda na to, że ambitne plany nie zostaną zrealizowane, a osiedle
nadal będzie bielańskie.
Miniony rok był również przeło-

mowy dla żoliborskiego sportu. Od
września w rozgrywkach piłkarskiej
B-klasy występują aż dwie drużyny
rozgrywające swoje mecze na stadionie przy Potockiej. Szczególnie
cieszy reaktywacja futbolowej sekcji
Marymontu, który niegdyś był sportową wizytówką dzielnicy. Zarówno
ten zespół, jak i druga z grających na
naszym obiekcie ekip- KTS Weszło,
na półmetku rozgrywek znajdują się
w czołówce ligowej tabeli. Ba, Weszło
jest nawet liderem ósmej ligi. Tak dobre wyniki dają nadzieję na to, że w
niedalekiej przyszłości na Żoliborzu
będziemy gościli piłkę na nieco wyższym poziomie.
Nie tylko dla sportu dobiegający
końca rok był czasem rozwoju. Fani
kultury też powinni być zadowoleni,
bo w zeszłym miesiącu ruszyła długo
wyczekiwana budowa dwóch nowych
muzeów. Powstające na terenie Cytadeli Muzeum Wojska Polskiego i
Muzeum Historii Polski to największe obecnie realizowane inwestycje
tego typu w całym kraju. Otwarcie
muzealnych bram zaplanowano na
Dokończenie na str. 2
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Mam ochotę na Żoliborz
Donosimy, że po wielu rozmowach trwających półtora miesiąca w
Radzie Dzielnicy zawiązała się koalicja PO-MJN. W związku z podpisaniem porozumienia Rada wybrała
nowy zarząd. Burmistrzem został Pan
Paweł Michalec (PO), a na funkcję
zastępcy powołano Panią Marię Popielawską (MJN) oraz Agatę Marciniak-Różak (PO).
Nowy zarząd wybrano w ogniu
krzyżowych pytań opozycyjnego PiS’u . Emocji nie zabrakło

również z powodu reasumpcji
głosowania na funkcje zastępców
burmistrza. Ale całość wydarzeń
pokazuje, że radni Żoliborza doszli
do owocnych porozumień. Nowy
zarząd zapowiada się spełniać wiele pokładanych nadziei. Burmistrz
Paweł Michalec odpowiadał na
kilkadziesiąt pytań, kierowanych
przez pisowskich radnych, co najmniej poprawnie. Zwolennicy
uważają, że nawet bardzo dobrze.
Obie burmistrzynie wzbudziły

Czas podsumowań
drugą połowę 2020 roku, zatem to
wciąż dość odległa perspektywa. Cieszy jednak sam fakt, że prace ruszyły i
w za jakiś czas Cytadela będzie przyciągać tłumy zwiedzających.
W podsumowaniu przeważają
klisze z drugiej połowy roku, kilka
wydarzeń z pierwszych miesięcy 2018
też zasługuje na uwagę. W lutym
zmianie uległ krajobraz najbardziej
znanego żoliborskiego parku, czyli
popularnego „Żeroma”. Pod topór
poszło ponad 40 klonów srebrzystych,
stanowiących jego wizytówkę. Urzędnicy wycinkę uzasadniali koniecznością wymiany parkowej flory. Usunięte
drzewa sadzono w latach 30. i według
ekspertów dożyły już wieku, w którym takie rozwiązanie jest najlepszym
wyjściem. Zwłaszcza, że zaczęły zagrażać zdrowiu i życiu (upadek konara przy parku).
Poszukując wiosennych akcentów, zaglądamy na południe dzielnicy.
Podczas kwietniowych obrad Rady
Miasta podjęto ważne decyzje dotyczące modnego ostatnio kwartału.
Obszar ten po kilkunastu latach deweloperskiego eldorado doczekał się
w końcu spójnego planu zagospodarowania. Projekt został przyjęty z niespotykaną zgodnością wśród radnych.
Jeden z deweloperów zapowiada jednak walkę o odszkodowania. Nie ma
co się dziwić- południowy Żoliborz
to dziś jeden z najbardziej łakomych

kąsków na rynku nieruchomości
mieszkaniowych w całym mieście.
Dodatkowo oburzenie niektórych
środowisk budzi zezwolenie na sprzedaż działek w celach innych niż budowa osiedli. Wszyscy zgadzają się, że
z punktu widzenia ekologii i estetyki
jest to rozwiązanie korzystne, jednak
pieniądze w budżecie muszą się przecież zgadzać. A brak nowych inwestycji mieszkaniowych oznacza duże
straty. Na razie jednak plan wciąż nie
został zatwierdzony, a w rejonie Żoliborza Przemysłowego wciąż powstają
kolejne bloki - w ramach decyzji wydanych kolejno 4, 8 i 12 lat temu.
Są informacje, które chcielibyśmy podawać jak najrzadziej. Pożar
kamienicy, niewybuch przy Wyspiańskiego, niebezpieczny wypadek w
Szkole Filmowej- tegoroczna kronika
wypadków nie jest może (całe szczęście!) wyjątkowo obszerna, ale do kilku przykrych zdarzeń doszło. Niestety, końcówka roku przyniosła kolejno
z nich. W wieku 92 lat zmarł żoliborski powstaniec Andrzej Wiczyński
ps. „Antek”, jeden z ostatnich ludzi
pamiętających walki na ulicach naszej
dzielnicy. Przykry znak czasu, który
nieubłaganie płynie przed siebie i z
każdym kolejnym rokiem zabiera coraz więcej wojennych weteranów.
KAROL GÓRSKI
ILUSTRACJA DOMINIKA HOYLE

wiele pozytywnych emocji i były
długo oklaskiwane.
Wcześniej przed wyborem Pań
na funkcje zastępców burmistrza
komisja skrutacyjna zgłosiła wadliwość kart do głosowania a jej
przewodniczący Mateusz Kowalski (PiS) zgłosił wniosek formalny o powtórzenie głosowania, co
przedłużyło o kilkadziesiąt minut
utrzymujące się od półtora miesiąca emocje. Rada wybrała zarząd.
Burmistrzowie z PO mają
wieloletnie doświadczenie w działaniu samorządu. Paweł Michalec
od wielu lat jest związany z Targówkiem, na którym m.in. pełnił
funkcję zastępcy burmistrza. Pani
Agata Michalec-Różak ma szerokie doświadczenie w finansach,
przez wiele lat była główną księgową ZGN’u na Ochocie. W mediach społecznościowych napisała

„mam ochotę na Żoliborz”, czym
wzbudziła sympatię. Pani Maria
Popielawska, jest znaną i lubianą
żoliborzanką, związaną z dzielnicą od pokoleń. W trudnym dla
ruchów miejskich okręgu podczas
minionych wyborów uzyskała 161
głosów poparcia. Prowadziła pracę
socjologiczne na temat dzielnicy.
Pracuje w Muzeum POLIN, gdzie
działa na rzecz dostępności.
Zarząd podzielił się już kompetencjami. Teraz czekamy na ukonstytuowanie się komisji w Radzie
Dzielnicy. W minionych kadencjach trwało to nawet 5 miesięcy.
Mamy nadzieję, że tym razem nie
zajmie to tyle czasu i Rada zacznie
w pełni funkcjonować niebawem.
ANIA STOLARZ
ILUSTRACJA DOMINIKA HOYLE

Grudzień to specjalny czas dla najbliższych, dla domu i dla rodziny. To
właśnie teraz najwięcej czasu spędzamy w naszych żoliborskich chatkach,
dbając o przedświąteczny anturaż lub leniwie chowając się przed mrozem.
W przerwie między lepieniem pierogów a ubieraniem choinki można zaczytać się w Wilsoniaku. Nie zabraknie tekstów mniej lub bardziej nawiązujących do Bożego Narodzenia.
Przedstawimy opis angielskich zwyczajów, zestawienie Mikołajów z całego świata i kilka okraszonych śniegiem felietonów. W postaci wisienki
na torcie (albo raczej gwiazdki na
choince) wystąpi sam Żoliborz, a
dokładniej ,,Żoliborz zapakowany
w prezencie". Jest to pierwszy tekst
stworzony przy pomocy naszych
czytelników - o miejscach, które w
czasie świątecznych zakupów warto
mieć na swojej liście. Kto nie czyta
do końca ten nie pije szampana. Na
ostatniej stronie znajduje się spis
wydarzeń organizowanych w noc
sylwestrową na Żoliborzu. Może,
na którymś z nich uda się spotkać
kogoś z naszej redakcji. Kto wie...
Tymczasem życzymy Wesołych
Świąt i szczęścia w Nadchodzącym
Roku.
MONIKA MIŁOSZ
REDAKTOR NACZELNY
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W święta, świętujmy, świątecznie
‘’Wesołych świąt’’, ‘’święta święta
i po świętach’’, ‘’świąteczna atmosfera’’
- dziwnym trafem wyrażenia te powtarzamy, tylko przez jeden miesiąc
w roku, a przecież świąt w kalendarzu jest o wiele więcej. Co ze świętem
pracy, świętem trzeciego maja, albo
świętem niepodległości? Dlaczego
nie wyodrębniły się specjalne ‘’pozdrowienia’’ przynależące do owych
dat? i dlaczego grudniowe sentencje
nie zostały przyswojone dla reszty
specjalnych dni? Odpowiedzi może
być kilka. Inne święta nie mają tak
długiej historii. W końcu to od tego
konkretnego Bożego Narodzenia liczymy lata naszej ery i każdy malec
wie, że Pan Jezus urodził się 2018 lat
temu. Wszystkie inne polskie tradycje zaczęły się kreować z wiadomych
powodów po roku 966, a w praktyce
o wiele później.
Jaka jest prawda o świętach? Dowiemy się z językowego obrazu świata, bo nic nie bierze się z przypadku.
Jedno słowo określa dzień, w którym
obchodzi się uroczystości państwowe
lub religijne. Może to być każda inna,
szczególna dla osób zaangażowanych
okazja. Ale święta to także osoba cnotliwa, sprawiedliwa, dobra i godna szacunku. Przenosząc te cechy na
boże narodzenie, możemy stwierdzić,
że z pewnością są to dni godne specjalnego traktowania.
Święta stanowią pojęcie wieloznaczne, ale także dość abstrakcyjne.
Abstrakcję możemy pojmować w
pełni dopiero od dwunastego roku
życia. Być może dlatego dzieci, przez
pierwsze lata swojego istnienia w
bożym narodzeniu dostrzegają niedostępną dla dorosłego magię. Wierzą w Mikołaja, mówiące ludzkim
głosem zwierzęta i dostarczane przez
komin prezenty. Z czasem bajkowe podejście zanika i dopiero wtedy
przed młodocianymi stoi trudne zadanie - ustosunkować się do świąt,
wyrobić sobie własną opinię na temat tego wszystkiego co dotyka tych

specjalnych, grudniowych dni. Jakie
mamy wizje świąt w języku? Na sensowne zdanie składają się trzy podstawowe części mowy - rzeczownik,
przymiotnik i czasownik i to przez
ich pryzmat przyjrzę się świętom,
bo za każdym z nich kryje się pewna
niedostrzegalna na pierwszy rzut oka
definicja.
Przejdę do rzeczy, przez rzeczownik, kto? co? - święto, czyli
nieodzowny element tradycji. Tożsamość narodowa osadza się na różnego rodzaju świętach i wydarzeniach.
To konkretne, nie jest oczywiście,
tylko polskie. Obchodzi się je we
wszystkich chrześcijańskich krajach.
Bożenarodzenie ma w końcu wymiar religijny. Jest poświęcony przez
księdza opłatek, jest modlitwa, pasterka i są dobre intencje. Pilnujemy,
by postępować właściwie, by w zgodzie ze sobą, wierzyć, że jest się dobrym. Staramy się pomagać innym,
biorąc udział w zbiórkach, wigiliach
dla bezdomnych, czy dzieci z domu
dziecka. To czas, w którym odnajdujemy w sobie odrobinę świętości.
Cechą grudnia jest także odpowiadanie na pytania przymiotnikowe
- jaki? jaka? jakie? - ŚWIĄTECZNE. W pierwszej kolejności chcemy
mieć świąteczne gadżety - kubeczki
z Mikołajem, podstawki w gwiazdki,
doniczki w aniołki, a nawet długopis
z reniferem, bo przecież podpisywanie się zwykłym mazakiem na dwa
tygodnie przed wigilią nie przystoi.
Pożądamy także świątecznych dekoracji - bombek, wstążek, girland,
świeczek i lampek. Przynajmniej
tych jednych, żeby sąsiad wiedział,
że choinka przed domem się świeci
i nie szkodzi, że rozplątanie gąszczu
kabli zajęło nam dwie godziny. Potem
świąteczne spotkania - śledzikowe,
na nich świąteczne dania - obiadowe,
świąteczne podarunki - odjazdowe,
zapakowane w jeszcze bardziej świąteczne, pudełka - kolorowe. I najmodniejszy od paru lat świąteczny

sweter, najlepiej czerwony ze świecącym reniferem i melodyjką graną,
przy naciśnięciu na jego nos. Całość
najlepiej polać czekoladą i posypać
kokosem.
Jaki mamy obraz czasownikowy?
Świętować - celebrować daną chwilę,
w miłej atmosferze, z bliskimi przyjaciółmi, dziećmi, partnerami, rodzicami, dziadkami i tym symbolicznym
nieznajomym. Niech będzie przyjemnie, rodzinnie i ciepło. To czas na
zatrzymanie się, podsumowanie minionego roku w gronie przyjaznych
sobie osób. Chwila na zjedzenie
pysznego posiłku, przygotowanego
wspólnie. Każdy się przyłożył. Babcia Zosia zagniatała ciasto na pierogi, ciocia Kasia zrobiła pyszny farsz,
dodała grzyby zebrane we wrześniu,

na działce przez dziadka Piotrka. A
pamiętacie, że dziadzio się w tym lesie zgubił? - doda mała Patrycja i od
razu przy stole zacznie się rozmowa o
przyrodzie, trudnych szlakach, przygodach, drobnych niepowodzeniach i
wielkich sukcesach. Na koniec śpiewanie kolęd, obejrzenie wspólnie
filmu, może spacer? Każdy dom ma
swoje małe, wewnętrzne tradycje i to
jest piękne.
Święta są jak niewypowiedziane
zdanie. Zdanie opiera się na czasowniku, nigdy na samym rzeczowniku,
czy przymiotniku. Nie ma takiego
zdania jak - ,,Śnieg.’’, nie ma takiego
zdania jak ,,Drobny’’. ,,Drobny śnieg’’
to także nie jest zdanie. ,,PADA
drobny śnieg’’ już tak. Dlatego w
świętach my też powinniśmy przede

wszystkim skupić się na czynnościach. Potem warto dodać rzeczownik, by to wszystko miało ręce i nogi,
by opierało się na pewnych wartościach, byśmy sami potrafili zdefiniować, czym jest owe święto. Na sam
koniec przymiotnik, czyli wszelkie
ozdobniki, wprowadzające nas w miły
nastrój - dekoracje, piosenki, atrakcje,
ale pamiętajcie, że to jest, tylko dodatek. Na samych przymiotnikach
zdanie nie powstanie. Nie skupiajmy
się na bożonarodzeniowej otoczce dekoracjach, świecidełkach i innych
ozdobnikach. Nie myślmy sobie, że
święta to obowiązek, powinność, coś
co trzeba odbębnić. Bądźmy tu i teraz, przy naszych najbliższych, w miłej atmosferze, po prostu świętujmy.
MONIKA MIŁOSZ
ILUSTRACJA DOMINKA HOYLE
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Kapitalizm + Bauhaus = Ikea
Czy masz w swoim domu chociaż jeden przedmiot/mebel z Ikei?
Czy urządzając nowe mieszkanie,
twoim głównym zadaniem jest wycieczka do Ikei? Czy pomyślałeś
kiedyś, „co za geniusz wymyślił ten
sklep”, skręcając w 10 minut idealnie
pasujący do twoich potrzeb stolik,
który kupiłeś za mniej niż 100 zł?
Jeśli tak, to powinieneś wiedzieć, że
koncepcja tej firmy ma swoje korzenie w artystycznym ruchu z początku poprzedniego wieku a jej założenia oraz estetyka nie są wymysłami
współczesnego świata.
Ikea jest największą firmą meblarską i detaliczną na świecie. Została założona w 1943r. przez młodego
Szweda Ingvara Kamprada. Jej pierwszy sklep został otworzony piętnaście
lat później w Szwecji. Obecnie firma
stacjonuje w 49 krajach na całym
świecie i rocznie sprzedaje swoje towary o wartości 40 miliardów dolarów. Sprzedaż Ikei w Polsce wynosi
około 3,7 mld zł a sklepy odwiedza 28
mln osób rocznie. Jest to 73% całego
polskiego społeczeństwa. Te liczby
robią wrażenie.
Ikea odniosła tak wielki sukces,
częściowo dzięki zastosowaniu technik kapitalizmu. Sklepy w środku są
jednym wielkim labiryntem, wypełnionym cudownymi wizjami każdej

części domu. Wszystko jest tak zaplanowane aby klient nie pominął żadnych produktów, które Ikea oferuje.
Ceny są niezwykle niskie, ponieważ
artykuły są bardzo prosto skonstruowane, produkowane w gigantycznych fabrykach i sprytnie dostarczane
w kawałkach do sklepów a następnie
sprzedawane w stanie niezmontowanym z czytelnymi instrukcjami oraz
kilkoma niezbędnymi narzędziami.
Do tego wszystkiego dochodzi koncepcja prostoty, minimalizmu i funkcjonalności.
Jest to koncept praktycznie idealny, jednak skąd się wziął? Na początku XXw. Artyści i architekci próbowali połączyć sztukę z praktycznym
rzemiosłem, aby produkować piękne
i funkcjonalne produkty przy użyciu
nowoczesnych technologii i materiałów przemysłowych. W ten sposób
w 1919r., w Weimarze, w Niemczech powstał Bauhaus czyli szkoła
nowoczesnego designu, aby nauczać
innowacyjnych technik projektowania, które poprawią codzienne życie
przeciętnych ludzi. Założycielem
był architekt Walter Gropius, który
miał sprecyzowane poglądy polityczne i estetyczne. Chciał poprawić
jakość życia poprzez tworzenie dobrze zaprojektowanych i niedrogich
przedmiotów. Jego szkoła odrzucała
konwencjonalny podział między wy-

soką sztuką dla elit a niskimi umiejętnościami rzemieślniczymi. Włączali
do produkcji mebli nowe materiały
przemysłowe, takie jak rury stalowe
oraz faworyzowali proste konstrukcje
geometryczne. Marzyli o integracji
sztuki i życia a głównym celem teoretyków stała się chęć połączenia fachu
artysty i technika. Bauhaus dokonał
radykalnego
przewartościowania
poglądów na różne rodzaje sztuki.
Oprócz funkcjonalizmu, który stał
się trwałym wkładem w dziedzinę
wszelkiego projektowania przestrzeni
i przedmiotów, architekci i inni artyści Bauhausu wnieśli różne osobiste koncepcje, często odbiegające od
powszechnego poziomu akceptacji.
Bauhaus był miejscem dyskusji i ścierania się opinii. Te rewolucyjne założenia rozgniewały Hitlera, który po
dojściu do władzy w 1933r. zamknął
Bauhaus. Mimo, iż szkoła istniała zaledwie 14 lat i opuściło ją około 500
absolwentów, zdążyła zapisać się jako
legenda oraz symbol nowatorskiego
podejścia do architektury i wzornictwa.
W pierwszej połowie XX wieku
design zareagował na industrializację, wojnę, biedę, inflację i podziały
klasowe. Bauhaus powstał w wyniku
reakcji na katastrofalną politykę światową i nieludzkie warunki życia w
miastach. Wymagająca architektura
potężnych utrwalała klasowe podzia-

ły. Bauhaus był rozwiązaniem tych
problemów – odpowiadał na potrzeby społeczne. Ich programem było
stworzenie nowoczesnej architektury,
funkcjonalnej, integralnie związanej
z innymi dziedzinami sztuki. Dążyli
do jedności estetycznych i technicznych dzieła. Znosili podział między
artystą, architektem, rzemieślnikiem i
przemysłowcem.
Koncepcja ta została ożywiona
przez kapitalistycznych przedsiębiorców po wojnie. Bauhaus miał
służyć potrzebom ludzi, a ludzie są
dziś obsługiwani w większości przez
globalne sieci handlowe. Tym właśnie jest Ikea. Powtarzalne formy,
oszczędność, minimalizm, funkcjonalizm, meble bez zbędnych zdobień,
jasny i racjonalny plan mieszkań to
wspólny mianownik idei Bauhausu
oraz Ikei. Czytając o założeniach
Bauhausu, czuję się jakbym przeglądała najnowszy katalog Ikei.. Produkowane przez szwedzką firmę sprzęty domowe łączą tak ważną z punktu
widzenia szkoły prostotę i funkcjonalność z pomysłową i nowoczesną
formą. A przy tym są otwarte na
indywidualne potrzeby i fantazję
użytkownika. Okazuję się, że niezdobione, geometrycznie proste, o
podstawowej kolorystyce twory, mają
swoje źródło w rewolucyjnych umysłach z początku XXw. Proste meble,

ascetyczne przedmioty codziennego
użytku, rozkładane stoliki i kanapy,
przesuwane drzwi, meblościanki,
meble modułowe, aneksy kuchenne
– wszystko to, bez czego nie sposób
wyobrazić sobie życia w 50-metrowym mieszkaniu, odziedziczyliśmy
po Bauhausie. To właśnie tam powstały krzesła o metalowych szkieletach, które można układać jeden na
drugim. Choć dziś ludzie najczęściej
kojarzą nowoczesne, niedrogie, modularne meble z Ikeą, koncepcja nie
zrodziła się w Szwecji, a inspirowała
się klasycznymi dziełami projektantów Bauhausu.
Ikea obecnie spełnia jednak inną,
węższą i być może skromniejszą misję: sprawia aby meble domowe zarówno wyglądały dobrze jaki były
tanie. Jaki w tym cel? Oczywiście
jak największy zysk, lecz nie można
jej odmówić fundamentalnej zmiany
wystroju ogromnej ilości wnętrz na
całym świecie. Dziś to praktycznie
niemożliwe spotkać dom, w którym
nie byłoby chociaż jednego mebla z
Ikei, a to oznacza, że się udało. Estetyczne oraz funkcjonalne wzornictwo
dla każdego.
Dzięki sukcesie jak i niepowodzeniu Bauhausu można stwierdzić,
iż radykalne jednostki z ubiegłego
wieku wytworzyły wspaniałe i unikatowe pomysły na poprawę codziennego życia, ale ich społeczna realizacja
wymagała kapitalistycznych struktur
gospodarczych.
MAJA FAŁAT
ILUSTRACJA DOMINIKA HOYLE
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Palmy zamiast choinek
Nic tak dobrze nie wprowadza mnie w
świąteczny nastrój jak kubek wypełniony grzanym winem, najlepiej solidnie doprawionym
goździkami i cynamonem. Dopiero wtedy, kiedy poczuję jego parującą zawartość mieszającą się z zapachem zimowego powietrza, czuję
że już niedługo będę zajmował miejsce przy
świątecznym stole. Niestety ten rok przyniósł
kres tej niewinnej tradycji, ponieważ rozpoczęte przeze mnie studia w Anglii nie pozwoliły
mi na wygospodarowanie nawet jednego dnia,
kiedy mógłbym leniwie popijać ciepłe trunki,
a później leżeć do góry brzuchem i marzyć aż
do wieczora. Dodatkowo doskwierał mi fakt, że
tuż przed oknami mojego uniwersytetu stanęła
olbrzymia, prawdziwa choinka, a dookoła niej
ustawiono świąteczny jarmark, z którego codziennie dopływały do mnie szczęśliwe śmiechy Londyńczyków. Trochę jak kosmita, obserwowałem więc zza szyby zmieniający się w
mgnieniu oka krajobraz wciąż obcego dla mnie
miasta przygotowującego się do doskonale znanych mi przecież świąt i od razu zacząłem odnotowywać coraz bardziej rzucające się w oczy
anomalie.
Otóż wspomniana wyżej choinka co noc
zmieniała miejsce na szerokim placu, a w ciągu
dnia była ogradzana metalowymi barierkami i
pilnowana przez ochroniarza. Powodu dla tego
dziwnego zjawiska nie znalazłem, ale przypuszczam, że święta działały niektórym na nerwy
jeszcze bardziej niż mnie, więc dodatkowe środki ostrożności musiały być zachowane. W tym
czasie kiedy u nas czekano na pierwszy śnieg
lub ewentualnie na pierwszą telewizyjną emisję
świątecznej reklamy Coca-Coli, w Anglii czekoladowe mikołaje uśmiechały się do mnie ze
sklepowych półek już od miesiąca. System tak
zwanych „sezonowych okazji” opanowano tu do
perfekcji, więc tuż po obchodzonym tu hucznie
Halloween zmiatano wszystkie krwawe maski
wampirów i czaszki szkieletów, aby natychmiast
zastąpić je betlejemskimi gwiazdami i figurkami aniołów.

Branża dekoracji świątecznych to olbrzymi
biznes, o czym przekonał mnie elf czatujący
przed moim uniwersytetem. Zaoferował mi i
moim znajomym, jako studentom kierunków
artystycznych, zadziwiająco dobrze płatną pracę
polegającą na dekorowaniu choinek w prywatnych domach Londyńczyków. Wystarczy tylko
wysłać małe portfolio ze swoimi manualnymi
pracami, a z pewnością zostaniemy obsadzeni
w rolach choinkowych stylistów, przekonywał
nas. A za najlepsze kreacje dostaniemy premie.
Jak widać, w kraju gdzie ludzie nie mają czasu
na dekorowanie własnych choinek, możliwości
pracy pojawiają się same.
Wzdłuż trasy, którą codziennie przemierzam, udekorowane zostało praktycznie wszystko, od sklepu z rybami, przez apteki, aż po bary
serwujące kebab. Ta ostatnia, osobliwa mieszanka kultur nikogo tu nie dziwi – w końcu w każdym szanującym się kebab barze można zjeść
słynne angielskie „fish and chips”. Najbardziej
próżnią się jednak witryny sklepów luksusowych marek w okolicach Picadilly Circus. Ich
menadżerowie prześcigają się w ekstrawaganckich pomysłach. Idąc przez ulice, mijam więc
homary nalewające sobie szampana, elektryczne
ciuchcie pędzące wśród ośnieżonych gór i domki z piernika, w których spokojnie mógłbym
zamieszkać. Przez ten przedziwny, wyspiarski klimat, dzięki któremu w ogrodach można hodować bambusa albo palmę, o panującej
przecież zimie przypominam sobie tylko przez
sztuczny śnieg w postaci cukru pudru na piernikowych dachówkach albo plastikowe, świecące sople zwisające z dachów. Stan angielskiego
klimatu doskonale pokazuje oficjalne, bożonarodzeniowe zdjęcie rodziny królewskiej. Widać
na nim księcia Williama w rozpiętej koszuli z
podciągniętymi rękawami, a także księżną Kate
i trójkę ich dzieci w cienkich sweterkach. Ciepło czasem przebijających się przez chmury
promieni słonecznych zachęca wręcz do nadrobienia braków w opaleniźnie.
Nie da się też ukryć, że wielu Londyńczy-

ków wzięło sobie do serca morał opowiadania o
Ebenezerze Scrooge’u. Na ulicach czasem napotykam stoiska, gdzie bezdomni są częstowani
darmową zupą, ale jeszcze bardziej cieszącym i
zadziwiającym widokiem są tu strzygący na ulicach fryzjerzy. Sądząc po śmiechach i śpiewach
zbierających się wokół nich grup, takie świąteczne inicjatywy są bardzo potrzebne i przyjmowane z radością.
Na tej dziwnej ziemi, gdzie nie ma śniegu,
ale jest lukier, gdzie elfy za pieniądze ubierają
choinki i gdzie kolędy słychać częściej na ulicy
niż w domach, zatęskniłem w końcu za domem.
Ruszyłem więc do kościoła na Devonia Road,
najstarszej polskiej świątyni w Anglii, gdzie
codziennie odprawia się msze po polsku. Na
miejscu poczułem się jak u siebie, na Żoliborzu. Kościół był wypełniony po brzegi głównie
przez młode, uśmiechnięte małżeństwa z mnóstwem dzieci. I chociaż piękne nabożeństwo
spowodowało, że na chwile zapomniałem o

świecie poza murami kościoła, to już ogłoszenia
parafialne przypomniały mi, że w Anglii panują
zupełnie inne zwyczaje niż u nas. Podczas ogłoszeń, ksiądz ujawnił ilość pieniędzy zebranych
poprzedniej niedzieli na tacę w kościele i wysokość datków, które wpłynęły na konto parafii
przez Internet. Przypomniał także kilka głównych przepisów związanych z RODO, czyli
ochroną danych osobowych. Podkreślał, że bez
zgody na ich przetwarzanie nie można nawet
uzyskać chrztu, nie mówiąc nawet o uczestnictwie w pielgrzymkach. A na koniec oświadczył,
że podjął decyzję o przesunięciu rorat na wieczór, ze względu na zapracowanych rodziców.
Jak stwierdziłem po wyrazach twarzy moich
rodaków, żadna z tych rewelacji zbytnio ich nie
zdziwiła. Wyszedłem więc nieco osłupiały, całkowicie nie widząc już co sądzić o otaczającym
mnie kraju. Może najrozsądniej będzie, jeśli
zamiast choinki w tym roku udekoruję palmę?
ANTONI KOSTRZEWA
ILUSTRACJA DOMINIKA HOYLE
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Chorobliwy brak umiaru
Grudzień wielu osobom kojarzy
się z radością. W końcu to miesiąc,
w którym są Boże Narodzenie i
Chanuka. Nawet najwięksi malkontenci, nieprzepadający za obchodzeniem świąt, nie pogardzą dwoma
dniami wolnymi pod rząd. Przykrą
niespodziankę sprawił nam Marvel.
Ogłosili, że nie będzie kontynuacji
serialu Daredevil na platformie Netflix. Właściwie, cały ten artykuł powinien być jednym wielkim peanem
na cześć trzeciego sezonu, który był
genialny. Może właściciele praw do
marki uznali, że trzeba zejść ze sceny
niepokonanym? Wciąż jednak pozostaje otwarte pytanie – skoro jest tak
dobrze, dlaczego jest tak źle?
Pewnie mało kto pamięta moment, kiedy do polskich kin wchodziła pierwsza część Kapitana Ameryki. Było to lata świetlne temu.
Niewielu z nas przeszło pewnie
wówczas przez głowę, że uniwersum
Marvela tak się rozrośnie. Niewątpliwie znawcy komiksów i całego
uniwersum wiedzieli, jak ono jest
obszerne. Jednak wtedy nie była to
powszechna wiedza, chciałoby się
wręcz napisać, że tylko pasjonaci
dysponowali kluczem do tej tajemnicy. Bardziej nieświadomi mogli
nawet nie zauważyć, że coś się zmienia po pierwszych częściach Iron
Mana i Thora. Zdawało się, że to

niepowiązane ze sobą filmy. Liczyliśmy na sequele, bo zazwyczaj jak
film staje się hitem, to odbiorcy po
cichu mają nadzieję na kontynuację.
Myślę, że tak naprawdę do pierwszej części Avengersów nie mieliśmy świadomości, że te wszystkie
produkcje splotą się w jedną całość.
Później było już łatwiej.
Świat komiksów jest ogromny.
To nie tylko Tytus Romek i Atomek,
czy Kapitan Żbik, jak mogło się kiedyś wydawać, to znacznie, znacznie
więcej. Na dodatek amerykański rynek jest o wiele większy od polskiego,
dlatego każdy z bohaterów Marvela
występuje w poświęconych sobie cyklach i w seriach łączących różnych
bohaterów. Skala tego przedsięwzięcia jest imponująca. Warto zdać sobie z tego sprawę. Wydaje się, że jeżeli co roku kręcilibyśmy jeden film
na podstawie komiksu to opowieści
starczyłoby nam na kilkaset lat. Znowu nasuwa się pytanie - skoro jest
tak dobrze, dlaczego jest tak źle?
Zastanawialiście się kiedyś dlaczego, zamiast Pana Tadeusza i Trylogii, w każdym domu nie stoi cykl
komiksów o Batmanie? Pierwsza
odpowiedź, która się nasuwa, to że
nie jest to klasyka. To sformułowanie
nie do końca jest prawdą, bo pierwsze opowieści rysunkowe na pewno
już weszły do klasyki swojego gatun-

ku. Jednak nie o to chodziło w tym
pytaniu. Nie każdy z nas jest odbiorcą takich treści. Nie każdego ekscytują superbohaterowie posiadający
super moce. Wreszcie, nie każdy lubi
czytać. Niektórzy wręcz nie traktują komiksów poważnie i uważają, że
to rozrywka dla dzieci. Faktem jest
jednak, że te opowieści rysunkowe
nie są tak popularne jak produkcje
filmowe.
Dochodzimy tutaj do sedna naszych rozważań. Jeżeli przeciętny
odbiorca nie czytał w swoim życiu
zbyt wielu komiksów, a można założyć, że są też tacy, którzy nie zapoznali się z żadnym z nich, to pojawia
się pytanie, ile filmów spod znaku
kina superbohaterskiego jest on w
stanie przyswoić? Zaledwie kilka.
Raczej bliżej pięciu niż dziesięciu.
Dlatego można odważnie założyć,
że widział Batmany Nolana i dwie
pierwsze części Iron Mana, bo grał
tam Robert Downey Jr. Powstaje
schemat, w którym jest jeden bohater i dwie lub trzy części opowiadające o jego losach. To cały czas jest
łatwo przyswajalne.
Problem pojawia się, kiedy te
opowieści o różnych superbohaterach zaczynają się ze sobą wiązać.
Wymaga to od widza obejrzenia
wszystkich pozycji z danego uniwersum i bycia ciągle na bieżąco,

bo nie wiadomo, kiedy losy różnych
postaci się splotą. Na dodatek odbiorca musi mieć świadomość, które
produkcje należą do danego świata.
Być może znajdą się tacy, którzy do
dzisiaj nie wiedzą, że X-Meni i uniwersum Marvela łączą się ze sobą w
komiksowym świecie. Co więcej, nie
można przegapić żadnej z części, bo
można się kompletnie pogubić. Jest
to łatwe zwłaszcza w świecie mutantów, kiedy następuje zmiana generacji. W jednym filmie mamy starego
profesora Xaviera, a w następnej jest
on już młody. Tylko Wolverine został ten sam. Wystarczy pominięcie
jednej pozycji i tracimy rozeznanie.
To kino bardzo angażujące widza,
oczekujące, że odbiorca będzie świadomy.
Są tacy, którzy odpuszczają po
pięciu pierwszych filmach. Jednak
zważywszy na wyniki finansowe
tych produkcji, większość stara się
zaspokoić oczekiwania producentów regularnie chodząc do kina i
oglądając filmy w odpowiedniej kolejności. Nie trwa to jednak długo,
bo tych produkcji jest coraz więcej.
Kino superbohaterskie staje się coraz popularniejsze. Wszyscy chcą na
tym skorzystać. Powstają nowe filmy
z uniwersum DC. Nawet produkcje spod znaku Gwiezdnych Wojen
zaczynają się ukazywać rokrocznie.
Prawdziwe szaleństwo.
W tym momencie przypomina
się postać Gordona Gekko wypowiadającego słynne słowa, greed is
good. Właśnie wtedy, kiedy planuje
się jeszcze więcej filmów spod znaku
superbohaterów, następuje kryzys.
Ludzie mają po prostu dosyć. Ile razy
można oglądać jak gość pokonuje
wszystkich wrogów tarczą? Żeby
chociaż miał miecz. Na dodatek ci
mniej świadomi odbiorcy gubią się w
różnych uniwersach i idąc na nowego Batmana zastanawiają się, kiedy
pojawi się Spider-Man albo chociaż
ten gość w żółto-czerwonej zbroi.
A na końcu okazuje się, że człowieka nietoperza gra Ben Affleck. Czy
można wyobrazić sobie coś gorszego? Chyba tylko to, że Chewbaccę
zagra pies Pluto.

W związku z tym twórcy padają
ofiarą własnego sukcesu. Uniwersum
Marvela i DC to nie tylko wielkie
kinowe produkcje, ale także seriale.
Do dzisiaj najbardziej zadziwiające
jest to, że DC robi zdecydowanie
lepsze seriale i tragiczne wręcz filmy,
mimo lekkiej tendencji zwyżkowej
przy Wonder Woman. Seriale spod
znaku Marvela są co najmniej słabe.
Dwoma pozytywnymi wyjątkami są
Punisher i Daredevil. Pierwszy sezon tego drugiego przyniósł orzeźwienie w przeładowanym nadludzkim umiejętnościami uniwersum.
Świetna produkcja z dużą ilością
scen walki. Druga odsłona była niestety rozczarowująca. Poza pojawieniem się Punishera całość pogrążyły właśnie supermoce. Ile można?
Trzeci sezon wrócił na właściwe tory.
Był genialny.
Rzadko jest tak, że któryś tam z
kolei sezon okazuje się być lepszym
od pierwszego. Jednak w przypadku
Daredevila właśnie tak jest. Bohaterowie tej produkcji są pełnokrwiści.
Mają swoją przeszłość, która do
najłatwiejszych nie należy. Czasem
podejmują błędne decyzje, ale widz
ma poczucie, że są one spowodowane historią postaci. Retrospekcje są
dużym atutem tego sezonu. Cała
historia opowiedziana w tych trzynastu odcinkach jest po prostu dobrze napisana i wciągająca. Nic tylko czekać na kolejny sezon! Wtedy
okazuje się, że to był koniec, że żyli
długo i szczęśliwie. Takich rzeczy
nie robi się wiernym widzom. To
zbrodnia.
Czy karą za nieszanowanie wiernych widzów będzie regres popularności kina superbohaterskiego?
Wszystko sprawia takie wrażenie.
Na razie objawy są nieznaczne,
niczym delikatna chrypka przed
atakiem anginy. Jednak z czasem
przyjdzie załamanie. Najbardziej
frapujące wydaje się to jak Marvel
poradzi sobie z kontynuacją Avengersów. Producenci wychowali sobie
świadomych widzów, a tacy nie zadowolą się byle czym.
MICHAŁ MATEUSZ MACIĄG
ILUSTRACJA DOMINIKA HOYLE
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Co z MAL-em na Zatrasiu?
Od dłużego czasu na Zatrasiu
trwają rozmowy w celu utworzenia
Miejsca Aktywności Lokalnej. Pierwotnie MAL miał być w budynku
przy ul. Elbląskiej 43, gdzie teoretycznie mieści się Centrum Integracji
Społecznej i Samopomocy. Centrum
to miało spełniać szereg zadań, które
miały koncentrować aktywność lokalną. Miały tam się odbywać różnego typu zajęcia plastyczne, warsztaty,
wernisaże, mini-teatrzyki, konsultacje
społeczne, miejsce spotkań lokalnych
stowarzyszeń i partnerstw. Niestety
były to pozory. Od wielu lat budynek przy ul. Elbląskiej 43 stał pusty
i niszczał. Urząd Dzielnicy Żoliborz
nie miał zbytnio pomysłu jak zagospodarować wnętrze tego budynku.
Dawniej mieściła się tam modelarnia.

podjął decyzję, że nie będzie MAL w
budynku przy ul. Krasińskiego 38C.
Powstał probem kto ma finansować
toaletę, a także wymyślono że w lokalu tym będzie hałas. Oczywiście
wszystko sprowadza się do tego, że złe
doświadczenia członka Rady Osiedla
z TPD w budynku przy ul. Broniewskiego 11B utworzyły pewien stereotyp, że w osiedlu nie mają prawa mieć
miejsce lokale społeczne. Rada Osiedla zapewne najchętniej zamieniłaby
ten lokal na mieszkanie. To działanie
nie tylko sprawia, że MAL może nie
powstać, ale burzy ideę samego układu urbanistycznego ujętego w gminnej ewidencji zabytków. Budynek
przy ul. Broniewskiego 11B został
przekształcony jeszcze przed włączeniem do ewidencji zabytków.

W pewnym czasie coraz gorętszym problemem była lokalizacja Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (TPD)
w budynku przy ul. Broniewskiego
11B. Przedszkole przez niemal 20
lat mieściło się w lokalu społecznym
w tym budynku. Niestety mieszkańcy (szczególnie mieszkający na
parterze) coraz częściej narzekali na
TPD z racji prowadzonej działalności. Chodzi oczywiście o przedszkole.
Coraz częściej było to uciążliwe, gdyż
dzieci nie wchodziły do przedszkola
osobnym wejściem przez ogród, lecz
przez klatkę schodową i części wspólne budynku. Było to też coraz mniej
bezpieczne. Mieszkancy w korytarzu
musieli się osobno odrodzić kratą, aby
nie mieć nieporządanych ludzi przed
swoimi drzwiami. Metraż przedszkola wynosił ok. 76 m2. Nieduży
hall do którego można było wejść z
ogrodu mieściło sie biuro. W ostatnich miesiącach pracy TPD w tym
lokalu dzieci z rodzicami zmuszeni
byli wchodzić właśnie przez to biuro.
Dla TPD wyprowadzka z osiedla nie
była łatwa, gdyż swoją działalność na
terenie Osiedla WSM Zatrasie prowadziło od 1969 r.

Dyrektor z Radą Osiedla zaproponowali kompromis. Kompromis, który wydaje się absurdalny.
Zaproponowali lokal po aptece
w pawilonie handlowym przy ul.
Broniewskiego 7. Stwierdzili, że
lokal ten będzie widoczny od ulicy
i że zarazem jest teren zielony. Nie
powiedzieli tylko, że teren zielony
przed lokalem nie jest terenem w
użytkowaniu wieczystym WSM,
a jest własnością Skarbu Państwa.
Ponadto lokal ten jest ciemny, witryny są po stronie północnej, a
samo światło dodatkowo ograniczone z uwagi na wystającą galerię.
Pomieszczenia „na zapleczu” mają
okna na stronę południową, ale
okna te są dość małe - mają widok
na zdegradowany zespół garażowy.
Do tego teren między pawilonem,
a zespołem garażowym jest toaletą
dla bezdomnych. Teren ten nie jest
sprzątany! Nie wydaje się, żeby lokal
ten był >>zdrowym<< lokalem na
działalność kulturalno-społeczną.

Urząd Dzielnicy zaangażował się
w znalezieniu odpowiedniego lokalu
dla TPD. Zaproponowano budynek
przy ul. Elbląskiej 43. Podpisano po-

rozumienie intncyjne między WSM,
Urzędem Dzielnicy, a TPD. Intencją
było, że Przedszkole Niepubliczne
powstanie na parterze, a pierwsze piętro będzie miało duże pomieszczenie
na różną działalność. TPD miało 50
godzin miesięcznie udostępniać lokal
na pierwszym piętrze na działalność
wskazaną przez Urząd. Ostatecznie
pierwsze piętro poświęciło na Ognisko Wychowawcze. Nota bene tuż
przed budynkiem mieści się punkt
sprzedaży alkoholu, co jest niezgodne
z przepisami...
Po dłuższym czasie Stowarzyszenie Zatrasie zainicjowało utworzenie
MAL (Miejsca Aktywności Lokalnej)
właśnie na pierwszym piętrze. Problem
ten był również omówiony na posiedzeniu DKDS (Dzielnicowej Komisji
Dialogu Społecznego) w marcu 2018 r.
Ostatecznie odpowiedź Dzielnicy była
taka, że nie ma na ten moment moż-

liwości utworzenia MAL w budynku przy ul. Elbląskiej 43. Natomiast
Burmistrz Dzielnicy Żoliborz - Pan
Krzysztof Bugla poparł samą ideę, aby
utworzyć MAL w obrębie Zatrasia.
Po pewnym czasie oprócz Stowarzyszenia, działania w celu utworzenia MAL poparli inni lokalni aktywiści. Rozpoczęły się rozmowy z Panem
Witoldem Ruczką - ówczesnym Dyrektorem Osiedla WSM Zatrasie w
celu znalezienia odpowiedniego lokalu na terenie osiedla. Niedługo okazalo się, że zwolnił się lokal społeczny w
budynku przy ul. Krasińskiego 38C.
Odbyła się wizja lokalna z udziałem
WSM, gdzie na miejsce przybył Burmistrz a także przedstawiciele Centrum Komunikacji Społecznej (CKS).
Wszyscy byli zadowoleni z tej propozycji. W międzyczasie przyszedł okres
urlopowy i trwały uzgodnienia co do
umowy na najem lokalu. W końcu we

wrześniu b.r. Pan Witold Ruczko odszedł na emeryturę. Jego miejsce zajął
Pan Dominik Cygan, który przez 3
miesiące pełnił stanowisko Zastępcy
Dyrektora ds. Technicznych. Pan Cygan był wieloletnim członkiem Rady
Osiedla. Działał w obecnej kadencji
Rady Osiedla WSM Zatrasie, a także przed podziałem osiedla - w Radzie Osiedla WSM Żoliborz IV. Pan
Cygan od samego początku działa w
totalnej opozycji do lokalnych społeczników. Nie zna historii i specyfiki idei osiedla społecznego. Wraz z
Radą Osiedla (która go bardzo mocno popiera) zwalczają jakąkolwiek
działalność społeczną w osiedlu. Od
działalności Stowarzyszenia Zatrasie,
po utworzenie Miejsca Aktywności
Lokalnej i działalności innych żoliborskich stowarzyszeń.
Dwa dni przed zawarciem umowy Dyrektor wraz z Radą Osiedla

Jaka będzie przyszłość MAL na
Zatrasiu? Czas pokaże. Mamy nadzieję, że przyszły Zarząd Dzielnicy
Żoliborz będzie kontynuował ideę
powstania MAL na Zatrasiu...
STOWARZYSZENIE ZATRASIE
ILUSTRACJA DOMINIKA HOYLE
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ILU JEST MIKOŁAJÓW?
Co kraj, to obyczaj.
Podobnie jest ze
Świętym Mikołajem.
Daleko szukać nie
musimy,
wystarczy
pojechać w Polskę.
Na Kaszubach i w
Wielkopolsce
prezenty rozdaje Gwiazdor. Na Górnym Śląsku dzieci oczekują
Dzieciątka, Aniołek
przychodzi zaś do
krakowskich domów.
A jak jest przedstawiany Święty Mikołaj
w innych częściach
świata?

Warto najpierw zacząć od
postaci świętego, który urodził się ok. IV wieku w Mirze
(dzisiejsza Turcja). Najwcześniejsze wzmianki o nim pochodzą dopiero z VI wieku.
Zapis ten informuje, że Mikołaj miał uratować sześciu
żołnierzy cesarza Konstantyna. Najstarszy żywot (z IX
wieku) przedstawia Mikołaja
jako jedyne dziecko bogatych
i bardzo pobożnych rodziców,
którzy dość szybko zmarli. Z
jego urodzeniem wiążą się
cudowne wydarzenia. Mikołaj cały majątek rozdał potrzebującym. Zrezygnował z
rozrywkowego życia, by móc
oddać się wierze i kompletacji. Później został biskupem.
Cała biografia św. Mikołaja

jest typowym przykładem
legendy hagiograficznej. Tak
naprawdę niewiele wiemy o
prawdziwym pochodzeniu
tego świętego. Krąży też wiele fantastycznych opowieści
na jego temat. Jedna z nich
opowiada o tym, jak pomógł
on trzem córkom biednego
człowieka. Nie mogły wyjść
za mąż, ponieważ ojciec nie
był w stanie zapewnić im
posagu. Mikołaj postanowił
uchronić je przed nieszczęściem. Pewnego dnia zrzucił
torbę ze złotem przez komin.
Powtórzył ten gest także w
przypadku drugiej córki. Ojciec chciał dowiedzieć się,
kto jest tym darczyńcą. Każdego wieczora siedział ukryty za kominkiem, dopóki nie

zobaczył Mikołaja. Ten błagał go, aby nikomu nie mówił
o jego czynie. Jednak wieść
szybko się rozeszła i każdy,
kto otrzymał jakiś podarek,
wiedział, że jest on od Mikołaja.
Święty Mikołaj zmarł 6
grudnia. Jego kości zostały
skradzione przez włoskich
żeglarzy kupieckich. Obecnie są trzymane w jednym z
włoskich portów w Bari. W
dniu jego śmierci marynarze
wystawiają w Bari nad brzegiem morza figurkę Mikołaja, aby mógł pobłogosławić
wodę i zapewnić spokojne
podróże na następny rok.
Święty Mikołaj jest patronem nie tylko dzieci, ale także marynarzy. Z tym wiąże
się kolejna opowieść. Otóż, w
czasie potwornego sztormu
przerażeni marynarze zaczęli
modlić się do Mikołaja. Ten
miał wysłuchać ich modlitw i
stanąć na rufie. Potem uspokoił morze, dzięki czemu statek mógł bezpiecznie dopłynąć do portu.
Co ciekawe, Sobór Watykański II chciał unieważnić święta związane z tymi

postaciami, co do których
istniały pewne wątpliwości.
Jednak wierni, a także znaczna część hierarchów kościelnych sprzeciwiła się tym planom.
Istnieje przeświadczenie,
że wizerunek współczesnego
Świętego Mikołaja wymyśliła Coca-Cola. Pierwsza
świąteczna reklama tej firmy
powstała w latach 20. XX
wieku. Twórca, Haddon Sundblom, inspirował się opisem
z wiersza Clementa Moore’a
z 1822 roku. Każdy kraj ma
jednak swojego Świętego
Mikołaja, który uszczęśliwia
dzieci. Postacie te wywodzą
się przede wszystkim z folkloru danych państw.
Już na początku listopada
holenderski Święty Mikołaj
przypływa statkiem parowym z Hiszpanii. Dlaczego
stamtąd? Jest to ściśle powiązane z historią obu państw.
W XVI mimo wojen, które
oba państwa toczyły ze sobą,
całkiem nieźle miała się wymiana handlowa. Do Holandii przywożono smakołyki,
przyprawy, pomarańcze. Bari,
do którego w XI wieku przeniesiono szczątki świętego,
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należało wówczas do kolonii
hiszpańskich. Współcześnie
Święty Mikołaj wychodzi
na ulice, przemieszcza się na
swoim siwym koniu Amerigo. Od tego momentu każdego wieczora dzieci zostawiają
swoje buty przy kominku.
Rano odnajdują tam łakocie,
jeśli były grzeczne. 5 grudnia,
w wigilię śmierci Mikołaja,
dzieci otrzymują prezent za
cały rok bycia posłusznym.
Niegrzeczne dzieci straszy
się, że zostaną zabrane w
worku do Hiszpanii. Dzieci
często zostawiają marchewkę i szklankę mleka dla konia. Na początku tej tradycji
to najbiedniejsi zostawiali
swoje buty w kościele, aby
bogatsi wrzucili parę groszy.
Holenderski Święty Mikołaj
ma też swojego pomocnika,
który nazywa się Zwarte Piet
(„czarny Piotrek”). Dźwiga
on ciężki worek z prezentami, ubrany jest w kostium
pazia. Lubi żartować i psocić,

często popisuje się swoimi
umiejętnościami akrobatycznymi.
W Rosji i innych krajach
dawnego ZSRR prezenty rozdaje Dziadek Mróz,
zazwyczaj w towarzystwie
swojej wnuczki, Śnieżynki.
Według wierzeń ludowych
Dziadek Mróz początkowo
był złym czarnoksiężnikiem,
który zamrażał ludzi i porywał dzieci. Rodzice, żeby
odzyskać swoje pociechy
musiały dawać mu prezenty. Z czasem stał się bliższy
holenderskiej wersji. Dziadek Mróz nosi niebieski lub
srebrny kożuch, przemieszcza się na ziemi, nie niebie, w
trojce. Bardzo często wręcza
upominki osobiście.
Jedną z katalońskich tradycji jest tworzenie Tió de
Nadal. Jest to kłoda o długości około 30 centymetrów
z 4 nogami. Dzieci doma-

lowują jej buźkę i zakładają
czerwoną skarpetę, która ma
imitować czapkę. Przez okres
adwentu najmłodsi, jeśli chcą
otrzymać prezenty, muszą
dbać o “stworzenie” - karmić
je, okrywać kocem.
Ciekawym
odpowiednikiem Świętego Mikołaja
jest włoska la Befana, czyli
wiedźma! Według legendy
Trzej Królowie, kiedy szukali drogi do stajenki, spytali się najlepszej gospodyni
w wiosce, czy nie wie, jak
powinni iść. Befana niestety
nie umiała pomóc wędrownikom. Gdy królom ukazała
się gwiazda betlejemska, zapytali się, czy może kobieta
nie chce z nimi iść powitać
nowonarodzone dzieciątko.
Odmówiła. Jednak nagle postanowiła poszukać stajenki
na własną rękę. Nieskutecznie. W związku z tym Befana w nocy, z 5 na 6 grudnia, chodzi po okolicznych
domach i rozdaje prezenty

dzieciom. Befana, jak przystało na prawdziwą wiedźmę,
lata na miotle. Dobrze jest,
jeśli na stole znajdzie drobny
poczęstunek, a najlepiej kieliszek wina. Dzieciom zostawia najczęściej owoce, a niegrzecznym węgiel, czosnek
lub cebulę. Niektórzy wierzą,
że przed wyjściem dawna gospodyni zamiata podłogę, co
ma symbolizować brak problemów w nadchodzącym
roku.
Także Skandynawia ma
swoich Mikołajów. Jednym z
nich jest krasnoludek, który w
Norwegii nazywany jest Nisse, a w Szwecji Tomte. Ma on
mniej niż metr, białą brodę i
długą, stożkową czapkę w jaskrawym kolorze (najczęściej
czerwonym). Puka do drzwi
i zostawia prezenty. Jeśli nie
znajdzie przed drzwiami
miski z owsianką i masłem,
może się mocno pogniewać!

Islandzkim dzieciom od
najmłodszych lat opowiada
się historię o żyjącym w górach Grýli. Jest to troll, który
ma 13 synów (Yule Lads).
Każdy z nich ma wyróżniająca go cechę, np. Door
Slammer trzaska drzwiami,
aby zakłócić domownikom
spokojny sen. W Boże Narodzenie schodzi wraz z dziećmi do miasta, porywa niegrzeczne dzieci i przyrządza
z nich zupę. Na trzynaście
dni przed Bożym Narodzeniem dzieci zostawiają skarpety. Każdej nocy przychodzi
jeden z synów Grýli, który
zostawia słodycze lub gnijące ziemniaki, w zależności od
tego, czy danego dnia dziecko było grzeczne, czy nie.
Istnieje wiele wersji Świętego Mikołaja. Jedno jest
pewne, żeby nas odwiedził,
musimy być grzeczni.
TEKST: OLGA LEWANDOWSKA
ILUSTRACJE: DOMINIKA HOYLE
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Otulona płatkami śniegu
Otulona pluszową narzutą jak

upragnionej rzeczy przez kogoś in-

Tak owszem. Tylko zadaj sobie py-

za to, że twoja rodzina nie musi

tylko w bliskie kontakty z ludźmi.

co roku w grudniu wypatruję z nie-

nego budzi w nas, w większym lub

tanie, kiedy ty ostatnio wspomina-

uciekać przed wojną. Dziękuj, że w

Kocham przytulać moich rodziców,

cierpliwością pierwszych płatków

mniejszym stopniu, poczucie fru-

łeś z tatą miłe chwile? Tak wiem,

skromnym, ale ciepłym domu jesteś

bo nikt nie wie, kiedy przyjdzie po

śniegu. W tle słychać już świą-

stracji. Oczywiście, obdarowywa-

że było mnóstwo złych. Wiem, że

z bliskimi i wszyscy są zdrowi. Nie

niego zegarmistrz światła purpuro-

teczne piosenki, dające ukojenie

nie bliskich prezentami może być

oczekiwałeś więcej zainteresowania

jestem minimalistką. Zaznaczam,

wy. Chcę wykorzystać każdą wolną

zmęczonym jesienną aurą uszom.

pięknym dodatkiem do rozmów z

z jego strony. Ale może pamiętasz

że cenię sobie estetykę miejsca wo-

chwilę i zachęcam i ciebie do tego,

Przełączając z kanału na kanał, po-

rodziną przy stole. Jednakże z roku

choć jedną wspólną chwilę, kiedy

kół mnie, jak i swoją własną . Za

abyś w te święta zatrzymał się, wy-

szukuję nadziei na to, że choć w tym

na rok, obserwując zmieniającą się

czułeś się po prostu dobrze w jego

każdą rzecz nauczyłam się jednak

łączył tryb pracy w głowie i lap-

roku mój umysł nie będzie skazany

wokół rzeczywistość, dostrzegam

towarzystwie? Podziękuj mu za

dziękować. To daje mi poczucie

topie i spróbował otworzyć się na

na przyswajanie znów tych samych

u ludzi coraz większe przywiąza-

to. Ty też nie jesteś idealny. Mam

szczęścia i spokoju. Nie posiadam

bliskich.

treści. Niestety, rozczarowałam się.

nie do rzeczy materialnych coraz

nadzieję ze jesteś tego świadomy.

portali społecznościowych, bo nie

W przerwie między pierwszą czę-

mniej zaś do potrzeby rozmowy.

Boże Narodzenie to najlepszy czas

lubię fałszu. Nie wierzę w zdjęcia

ścią Kevin sam w domu a drugą

Zastanówmy się, kiedy ostatnio

na to, żeby wybaczyć. Nauczmy się

otrzymuję kolorowy stek kłamstw

rozmawialiśmy z naszymi bliski-

więc to robić i zacznijmy dostrze-

serwowany

zamaskowanych

mi dłużej niż kilka minut? Kiedy

gać, ile dostaliśmy. Twoi znajomi

zakupoholiczek i gadżeciarzy. Mo-

ostatni raz odwróciliśmy wzrok od

jeżdżą na narty w święta, a ty tylko

delka

photoshopem

naszych smartfonów i usiedliśmy z

patrzysz na instagramowe „szczę-

prezentuje nam najnowszą kolekcję

babcią przy kubku ciepłej herbaty,

ście” innych rodzin? Cieszę się, że

biżuterii. Piękno nowego obiektu

dziękując za wspólnie spędzone

smakuje ci ta puszysta cynamono-

wzbudza nasze pożądanie, przecież

chwile? Tak wiem, co sobie te-

wa szarlotka. 870 mln ludzi marzy

nasza przyjaciółka właśnie dostała

raz myślisz. Trudno jest mówić o

po prostu o suchej kromce chleba

od swojego partnera bardzo po-

uczuciach. Kto w dorosłym wieku

(dane pochodzą z FAO). Dziękuj w

dobną. Dlaczego mój nie pomy-

przytuli mamę czy dziadka? Uwa-

ten piękny, magiczny dzień. Dzię-

ślał o tym, żeby sprawić mi „małą”

żasz, że to przecież nic ważnego i

kuj za to, że urodziłeś się po dobrej

przyjemność? Uczucie posiadania

w każdej chwili można to zrobić?

stronie półkuli ziemskiej. Dziękuj

dla

upiększona

IGA MARCZYŃSKA
ILUSTRACJA DOMINIKA HOYLE
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GRUDZIEŃ
W MUZEUM DULAG 121:
gandą, nowomową i zakłama-

zabawek, wykonanie książe-

Zgłoszenia przyjmujemy

w

niem. Był częścią zastępczego

czek pop-up, wspólne kolę-

do 23 grudnia na dulag@du-

grudniu przez Muzeum Dulag

systemu komunikacji oraz for-

dowanie, a także gwiazdkowe

lag121.pl lub pod tel. 22 758

121

mą oporu społecznego. Kawał

prezenty i poczęstunek.

86 63. Wstęp wolny – liczba

Serdecznie zapraszamy na
spotkania

organizowane

był bronią słabszego (obywa15 grudnia g. 15.00

tela) w walce z silniejszym

Śmiesznie choć niewesoło.

(komunistycznym państwem),

Rzecz o kawale politycznym

pozwalał zapomnieć o ciężkim

PRL – wykład dr. hab. An-

dniu codziennym. Nie dziw-

drzeja Zawistowskiego w Mu-

ne więc, że po okresie PRL

zeum Dulag 121

pozostało tysiące ówczesnych

13 grudnia 1981 r. nikomu

„memów” czyli kawałów po-

nie było do śmiechu… Wojsko

litycznych. PRL był bowiem

na ulicach, internowania, ogra-

śmieszny, choć niewesoły.

niczenia i zakazy – to wszystko przerażało. Dość szybko

29 grudnia g. 16.00 Mło-

jednak społeczeństwo w walce

dzieżowy Dom Kultury „Pa-

z wszechmogącym rządem się-

łacyk” w Pruszkowie

gnęło po broń, której władza

Kolędowanie Nadziei 2018

bardzo się bała – po humor.

– Rodzinne warsztaty w nie-

Wymyślano kawały polityczne

zwykłej atmosferze Świąt Bo-

komentujące bieżące wyda-

żego Narodzenia
Muzeum Dulag 121 razem

rzenia, przerabiano i aktualizowano te z lat okupacji nie-

z

mieckiej i sowieckiej, kpiono

Kultury „Pałacyk” i Muzeum

z tępej propagandy oraz jej

Bajek, Baśni i Opowieści za-

wpadek. Niefortunny skrót na-

prasza na coroczne warsztaty

zwy Wojskowej Rady Ocalenia

dla całej rodziny „Kolędowa-

Narodowego ulica dość szybko

nie Nadziei”. W tym roku za-

skomentowała: WRON – ra-

praszamy 29 grudnia o godz.

dziecki gołąbek pokoju…

16.00 do MDK „Pałacyk” przy

Taka reakcja na decyzję gen.

Młodzieżowym

Domem

ul. Kościuszki 41 w Pruszko-

nie

wie. W programie m.in. two-

może dziwić. W okresie PRL

rzenie kostiumów kolędni-

kawał polityczny był zaporą

czych, budowanie z klocków,

przed indoktrynacją, propa-

konstruowanie mechanicznych

Wojciech

Jaruzelskiego

miejsc ograniczona! Więcej
info: www.dulag121.pl
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Tańczyć każdy może
W grudniu większość z nas zapewne skupi się na świątecznych
przygotowaniach. Jest mnóstwo
spraw do załatwienia, a pędzący
miesiąc nieuchronnie zbliża nas do
Gwiazdki.
Jednak droga od świątecznego
stołu do tanecznego parkietu nie jest
wcale taka długa, bo wielkimi krokami zbliża się również Sylwester, a
wraz z nim cały okres karnawałowych
imprez! W związku z tym wielu z nas
zaczyna zastanawiać się nad swoimi
tanecznymi umiejętnościami. Dlatego porozmawiam dziś z jednym z
mieszkańców Żoliborza - Krzysztofem Polańskim, który swoją przygodę
z tańcem zaczynał jeszcze w latach

60-tych, ucząc się od największych
tanecznych autorytetów tamtych czasów.
Słyszałem, że jest Pan właścicielem najstarszej w Polsce szkoły tańca, czy to prawda?
Tak, szkoła Tańca od 1927 r. nieprzerwanie działała w tym samym
miejscu, na ul. Wilczej 19. ( Jednak
obecnie ze względu na remont kamienicy zmieniła siedzibę na ul. Ogrodową 1a.) Założycielem i pierwszym jej
dyrektorem był prof. Stanisław Kłosowski.
Jak szkoła radziła sobie przez te wszystkie
lata?
Szkoła od zawsze cieszyła się

Fajerwerki?
W stolicy do 2016 roku, Sylwester odbywał się na placu Defilad. Jednak (co dało się odczuć mieszkającym na
Żoliborzu) w 2017 roku impreza została przeniesiona nieco bliżej na Plac Bankowy. Nie inaczej będzie i tym razem.
Wielu Żoliborzan zapewne czeka na ten dzień z niecierpliwością, choć nie brakuje i takich - w tym Żoliborskich
psiarzy, których wizja tak głośnego wejścia w Nowy Rok
zdecydowanie nie cieszy. Toteż coraz więcej miast w Polsce
i na świecie kolejny rok decyduje się obchodzić Sylwestra
bez pokazu sztucznych ogni. Dlaczego? Sylwestrowe wystrzały i huki są dla wielu okazją do świetnej zabawy, narażają natomiast tysiące zwierząt na ogromny stres. I nie
chodzi tu tylko o wygodę psychiczną miejskiej fauny...
Każdy posiadacz domowego zwierza powinien wiedzieć, że zwierzęta - zwłaszcza psy, wystrzałów i huków
boją się straszliwie. Jeśli nasze (najczęściej futrzaste) zwierzątko znajduje się akurat w domu, to pół biedy - w większości przypadków ucieknie przerażone w najciemniejszy
kąt w jaki się zdoła wcisnąć. Mnóstwo jednak zwierząt
małych i dużych będących w tym czasie na zewnątrz, w
panicznym odruchu ucieczki potrafi puścić się pędem na
przełaj; przerażone giną wtedy pod kołami samochodów,
inne umierają na zawał serca, jeszcze inne ślepną. Najwięcej psów trafia do schronisk właśnie w okolicach Sylwestra.

ogromnym powodzeniem, natomiast
w czasie trwania stanu wojennego
przeżywała istne apogeum zainteresowania. Przed drzwiami ustawiały
się kolejki chętnych do nauki tańca.
Można powiedzieć, że to był najbardziej pracowity okres dla Szkoły.
Wszyscy tańczyli?
Większość osób była tańcem zainteresowana. Jako nauczyciel tańca z
ogromnym doświadczeniem chciałbym przypomnieć, że m.in. żoliborskie liceum im. Lelewela wprowadziło
dla swoich uczniów w latach 80-tych
zajęcia taneczne, która miałem przyjemność prowadzić.

Oto kilka cennych wskazówek, jak pomóc zwierzętom
przetrwać Sylwestra:
- zaprowadź zwierzę w spokojne miejsce, gdzie będzie
się mogło schować i przeczekać, lecz nie zamykaj go nigdzie na siłę - również zwierzęta podwórkowe na tę noc
powinny zostać wpuszczone do domu,
- zamknij okna i zasłoń je; w miarę możliwości zagłusz
hałas wystrzałów np. włączając telewizor, radio, albo spokojną muzykę,
- bardzo ważne jest, aby nie przytulać i nie uspokajać
zwierzęcia na siłę - głaskanie i przytulanie jest wtedy sygnałem dla psa, że dzieje się coś niedobrego i tylko wzmacnia to jego strach,
- przed północnymi wystrzałami oraz po nich dobrze
jest wyprowadzić psa na długi spacer; przypnij do obroży
dane kontaktowe (adres i numer telefonu) i pilnuj, by zwierzę nie uciekło, trzymając je na krótkiej smyczy - przez
kilka dni wokół Sylwestra można usłyszeć pojedyncze wystrzały fajerwerków, pies może się ich wystraszyć,
- jeśli rozważasz podanie zwierzęciu środków uspokajających, zwróć się z tym do weterynarza, by nie wyrządzić
psu krzywdy nieodpowiednim lekiem lub dawką,
- jeżeli nie możesz spędzić tej nocy ze swoim psim
przyjacielem, zostaw mu w domu dużo zabawek!
Nie zapominajmy też, że skoro już ktoś musi, odpalanie fajerwerków i petard legalne jest jedynie w Sylwestra i
Nowy Rok.
ALEKSANDER KONARZEWSKI
ILUSTRACJA DOMINIKA HOYLE

Taniec to również moda. Czy zdradzi nam
Pan jakie tańce najmodniejsze są w tym
sezonie?
Oczywiście. Były tańce, tak zwane “meteoryty”, które trwały jeden
sezon. Ale na szczęście są też tańce
ponadczasowe, które były, są i będą.
Od kilku sezonów oprócz tańców
tradycyjnych modne są tańce latynoamerykańskie. W tym sezonie dominuje salsa i bachata, oba na równi z
tangiem argentyńskim.
I jeszcze na koniec; jak wygląda nauka w
takiej szkole?
W mojej szkole uczymy pięknie tańczyć, ale również szczególną uwagę zwracamy na savour-vive

taneczny. W nauce opieramy się na
tradycji, profesjonalizmie i skuteczności. Najważniejsze jest dla nas, aby
nauka tańca przebywała w przyjaznej
atmosferze i żeby taniec sprawiał
przyjemność. Zwracamy dużą uwagę
na to, by kursanci zdobyli umiejętność
prowadzenia i bycia prowadzonymi,
by w tańcu umieli zrozumieć siebie
nawzajem.
Z pewnością kurs tańca u doświadczonych nauczycieli poprawi
nasze umiejętności i pomoże czuć się
pewniej na parkiecie. Jednak niezależnie od naszego poziomu tanecznego
czy zaawansowania musimy pamiętać, by czuć się swobodnie i nie zgubić
tego, co w tańcu najważniejsze - swobody i przyjemności z tego, co robimy.
I zazwyczaj sami musimy w sobie tą
przyjemność odkryć.
ALEKSANDER KONARZEWSKI
ILUSTRACJA DOMINIKA HOYLE

13

14

Zapakuj Żoliborz (w prezencie)
Gwiazdkową celebrację
rozpoczynamy, nie jak jest to
sugerowane, podczas pojawienia się pierwszej gwiazdki, lecz od razu po zniknięciu
ze sklepowych półek zniczy.
Taka jest smutna prawda
i nie jest niczym odkrywczym stwierdzenie, że są
to również święta handlu.
Oczywiście nie dla nas konsumentów, bo chyba nikt nie
celebruje chwili zagubienia
w alejkach carrefoura, gdy
trzyma się w ręku kilka siatek, a od nadmiaru reklam i

świateł dostaje się oczopląsu.
Świętują właściciele owych
centrów, producenci marek
i inni usytuowani na szczycie biznesmeni. Grudzień
to dla nich czas pozbycia
się zalegającego towaru, bo
kto zorientuje się, że zabawki, które miały premierę w
marcu, powróciły na półki z
zawyżoną ceną? Sukienki z
sezonu letniego po doszyciu
cekinów świetnie nadają się
na drogie, sylwestrowe kreacje, a słabej jakości, szare
naczynia po domalowaniu

kilku śnieżynek rozchodzą
się jak świeże bułeczki.
Zamiast ulegać zakupowej gorączce i wyposażeni w grube portfele, torby i
proszki przeciwbólowe wyruszać na podbój wielkich
marketów, weźmy głęboki
wdech i rozejrzyjmy się po
okolicy. Zakup świątecznych
prezentów to nie musi być
wyprawa w nieznane. Co
gdyby połączyć przyjemne z
pożytecznym i podczas jednego z zimowych spacerów,
przyjrzeć się ofercie starego,

dobrego centrum handlowego jakim jest cała dzielnica Żoliborz?
Żoliborzanie podzielili
się z nami swoją opinią w
komentarzach, na naszym
portalu społecznościowym.
Ich zdaniem przed Bożym
Narodzeniem warto wybrać
się do:
ArtFurni, Bazarek przy
Hali Marymonckiej, Bazarek przy Włościańskiej, Delikatesy u Andrzeja, DOM
sklep, Jagg, Kabum, Kalimba, KRAM, Ma sie, Mer-

chants of Chai, Merkury,
Miód żoliborski, Mydlarnia
przy Słowackiego, Ogród
Sztuk Pracownia Ceramiki,
OCHRA,
Piccola Italia, Pracownia
ceramiki i redesignu mebli,
Pracownia Stowarzyszenie
Keramos, SAM, Sklep Słoneczny, Splotki z Odzysku,
Venco, ZOOgroda
dodalibyście coś do tej listy? Jeśli tak to zapraszamy
na naszego Facebooka!
MONIKA MIŁOSZ
ILUSTRACJA DOMINIKA HOYLE
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Żoliborski zwierz
Joanna Walczykowska - ilustratorka, absolwentka ASP w
Warszawie, opiekunka Bruna,
rasowego owczarka belgijskiego malinois (po polsku:
maliniaka).
AG: Od jak dawna jesteś Żoliborzanką?
JW: Od 3 lat. Zawsze chciałam
mieszkać na Żoliborzu, chodziłam
tu do liceum i marzyłam, aby mieszkać tu w jakimś pięknym domu, przy
pięknej ulicy.
Na przykład na Czarnieckiego?
Dokładnie (śmiech) ale to się nie
udało jeszcze.
Jak trafił do Ciebie Bruno?
Bardzo chciałam wziąć psa ze
schroniska, ponieważ jestem na takim etapie mojego życia, w którym
potrzebuję się kimś opiekować i czuć,
że mam jakąś misję, ale ponieważ mój
mąż, Mateusz, nigdy wcześniej nie
miał psa, a podopieczny ze schroniska
to trochę jak „kot w worku”, stwierdziliśmy, że tym razem kupimy psa

z hodowli, a następne już zaadoptujemy.
Czy jakoś przygotowywaliście się do jego
zakupu?
Mateusz zrobił porządny research
w Internecie. Spotkaliśmy się też z
właścicielami maliniaków, którzy nas
przestrzegli, że ta rasa wymaga od
opiekunów ogromnej ilości uwagi,
ruchu i stymulacji. Że trzeba je intelektualnie zmęczyć, że absolutnie nie
nadają się do dzieci. No więc ja nie
byłam już taka pewna, ale mój mąż,
kiedy zobaczył, jak świetnie można z
nimi trenować oraz natrafił na zdjęcie
owczarka w goglach w czołgu, stwierdził, że to strzał w dziesiątkę. Trafiliśmy też na moment, kiedy w upatrzonej hodowli na świat przyszedł
miot maliniaków po bardzo dobrze
zsocjalizowanych rodzicach z Polski
i Włoch. I wtedy podjęliśmy decyzję
o kupnie.
Jak to się stało, że wybraliście z miotu akurat Bruna?
Zachowywał się zupełnie inaczej niż reszta rodzeństwa. Wszystjowych). Ba – nie trzeba wcale ruszać
się z miejsca! Na Żoliborzu oprócz
uroczystych kolacji w eleganckich
domach, prywatek w przytulnych
kawalerkach i spotkań plenerowych,
można odnaleźć istne sylwestrowe
cudeńka!

SYLWESTER NA ŻOLIBORZU
Niektórzy kochają ostatnie dni
grudnia spędzać w górach, inni wybierają huczne imprezy w europejskich stolicach, warszawiacy hulają w
najpopularniejszych klubach lub marzną na Placu Bankowym w akompaniamencie TVN-u. Na szampańską
zabawę wcale nie trzeba jechać daleko
(nawet te kilka przystanków tramwa-

BAL MASKOWY W STUDIO FILMOWYM
STUDIO 3, ul. Rydygiera 8
Czas trwania 21:00-5:00
Impreza w formie Coctail, wiek uczestników 23-60 lat
Wejście płatne: 199 zł/249zł/299 zł
W cenie: szatnia, drinki, napoje bezalkoholowe, szwedzki stół,
program artystyczny, 4 koncerty
live, DJ Paweł Kowalski, o północy
szampan dla wszystkich, okazja do
poznania nowych osób (wchodząc
możesz wziąć specjalną opaskę w
jednym z trzech kolorów. Każda z
nich ma swoje znaczenie i ułatwi
znalezienie osoby, która tej nocy
chce bawić się, tak jak Ty - żółta chcę się dziś dobrze bawić/czerwona - szukam drugiej połówki/ niebieska - chętnie poznam nowych
ludzi

kie szczeniaki szczekały, gryzły moje
buty, zaczepiały mnie, a Bruno zwinął
się w kulkę i udawał, że go nie ma.
Wtedy pomyślałam, że na tle tych
hiperaktywnych szczeniaków, on jest
super spokojny, więc go wybraliśmy. I
faktycznie, kiedy Bruno był w wieku
2-3 miesięcy zabraliśmy go do psiego
przedszkola, trenerzy powiedzieli, że
jest bardzo zrównoważony emocjonalnie.
W jaki sposób trenujecie z Brunem?
Bruna nie sposób wybiegać, jest to
syzyfowa praca - odpocznie dwie godziny i znów ma siłę. Dlatego dodatkow chodzimy na zajęcia z tropienia.
Podczas nich musi się niesamowicie
skupić i tym samym intelektualnie
się męczy, bo psy czują nosem o wiele
więcej niż my. Poza tym zabawy tropieniowe można wykorzystywać także w domu. Wystarczy nagradzać psa
za każdym razem, kiedy wskaże nosem ustalony zapach, np. goździków
w pudełku.
Czy chiałabyś coś przekazać żoliborskim
opiekunom psów?
Psy dają wiele okazji do poznawania nowych ludzi i trzeba z tego
korzystać.
AGNIESZKA GIETKO

SYLWESTER FUNKY MONKEY
PraCoVnia Art-Club, ul. Popiełuszki 16
Czas trwania: 19:00-7:00
PraCoVnia zaprasza was na odjazdowy Sylwester w rytmach Funk,
Breakbeat, Drum & Bass. Zaszczyci
nas swoja obecnością Dj Boxer, którego mixy zachwyciły niejednego
słuchacza. O scenografię świetlną i
wizualizacje zadba de ZETT
Wstęp: 70 zł Panowie, 50 zł Panie, Para za 100 zł
W cenie biletu gwarantujemy
muzę jakiej nie powstydziłby się sam
Franek Kimono. Jedzonko: śledzik
,wiejski smalec, kiszone ogórki. Dla
wegetarian też znajdzie się niejeden
smakołyk- gorąca zupa czy pasztet z
soczewicy, paluszki orzeszki, chipsy i
lampka szampana.
SYLWESTROWE PLĄSY OD KUCHNI
Tęcza od kuchni, ul. Pawła Suzina 8
Czas trwania: 20:00-3:00
Będziemy szaleć do największych
hitów z lat 70, 80, 90 i współczesnych. Na początek welcome drink,
potem zimny i ciepły bufet, a w nim
dwie zupy - boeuf strogonow i grzybowa oraz morze przekąsek: śledzie w

Joanna Walczykowska z Brunem
przyprawach korzennych, w musztardzie, w śmietanie z ogórkiem kiszonym, smalec tradycyjny, smalec vege
z białej fasoli z salsą z oliwek, kaparów i natki, pasztet drobiowy, pasztet
vege z soczewicy, sałatka jarzynowa,
ćwikła, sałatka z buraka, gruszka, ser
feta, rukola, hummus, tatar wołowy,
carpaccio z buraka, dipy, grissini... i
wiele innych małych wspaniałości.
Przed północą razem puścimy do nieba noworoczne życzenia i wzniesiemy
wspólny toast lampką szampana.
Zaproszenia 150zł, do odbioru w
restauracji.

nym hollywoodzkim hotelu Chateau
Marmont. Wieczór wręczenia Złotych Globów. Patrick Zane, jeden
z najsłynniejszych hollywoodzkich
aktorów, symbol męskości i gwiazda
filmów akcji, wyrusza na uroczystość
wręczenia Złotych Globów. To ma
być “jego” wieczór. Jednak w jego
apartamencie dzieją się rzeczy, które
znacząco rozmijają się ze scenicznym
employ aktora i niekoniecznie powinny ujrzeć światło dzienne.
Obsada: Sylwia Gliwa, Anna
Oberc, Jan Wieczorkowski, Adam
Fidusiewicz, Jan Jankowski

WIECZÓR SYLWESTROWY - APARTAMENT
PREZYDENCKI
Teatr Komedia, ul. Słowackiego 19a
Spektakl pierwszy godz. 18:00, spektakl
drugi godz. 21:00
Wieczór Sylwestrowy będzie
połączeniem dużej dawki czarnego
humoru, gwałtownych zwrotów akcji
oraz gwiazdorskiej obsady podczas
spektaklu oraz lampki szampana.
Niech Teatr Komedia wprowadzi
Was w dobry nastrój na Nowy Rok
2019.
Apartament prezydencki w słyn-

SYLWESTER W GNIEŹDZIE PIRATÓW
Gniazdo Piratów, ul. Ogólna 5
Z głośników popłynie muzyka
taneczna z lat ‘70, ‘80, ‘90 i współczesna, którą zagra DJ Tosiek, znany
z zespołów Biało Czarni i Żeglarze
Portowi.
Czekają: bufet zimny, bufet ciepły, dwa zestawy dań, barszczyk, desery, lampka wina musującego, Wybrane wódki, wino stołowe oraz piwo
lane – bez ograniczeń
Udział w wieczorze: 200 zł od
osoby.
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