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Czarne złoto z filiżanki
Chyba każdy z nas miał z nią do czynienia - jest znana od wieków, należy do najważniejszych produktów w handlu
światowym, a od paru lat przebojem zdobywa Polskę i oczywiście naszą dzielnicę. Mowa o kawie.
Kawa to napój, który przez
wieki był znany i lubiany w wyższych warstwach społeczeństwa
i stopniowo trafiał pod strzechy.
XX wiek to bez wątpienia wiek
popularyzacji kawy. Stała się dostępna wszędzie i coraz bardziej
ewoluowała. Pojawiła się kawa instant, pojawiły się napoje na bazie
kawy - rozmaite wariacje.
U nas kawa przez wiele lat
kojarzyła się z pytaniem - sypana
czy rozpuszczalna? Na szczęście
te czasy przechodzą do lamusa i

nastaje rozkwit kawiarni w Polsce.
Ostatnie lata w naszym kraju
to prawdziwa eksplozja kultury kawowej. Miejsca, w których
możemy się napić kawy pojawiają
się wszędzie. „Mała czarna” z ekspresu stała się normą i zaczęliśmy
gustować w produktach wysokiej
jakości.
Jako wielbiciel kawy, a także
barista amator cieszy mnie bardzo ta sytuacja. Podróżując po
Europie zauważam, że w kwestii
kawy naprawdę nie mamy się cze-

go wstydzić – mamy świetne kawiarnie, polscy bariści regularnie
zdobywają trofea na konkursach,
a palarnie kawy (tak, w Polsce wypala się znakomitą kawę) stoją na
wysokim poziomie.
Obecnie w świecie kawy ma
miejsce zjawisko tak zwanej „trzeciej fali". To określenie okresu
w trendach kawowych od czasu
jej popularyzacji. „Trzecia fala”
oznacza, że w obecnych czasach
bardzo dużą uwagę zwracamy na
to, co pijemy. Liczy się skąd po-

chodzi ziarno, metoda jego parzenia, a także to kto wypalał ziarno.
Kawa wysokiej jakości i kawiarnie
speciality to obecnie główny trend
na rynku kawy.
No dobrze, a gdzie tu Żoliborz? Otóż Żoliborz jest świetnym miejscem na kawę. Wychodząc na spacer, czy biegnąc do
pracy mijamy wiele kawiarni i
miejsc, gdzie leje się czarny napój.
Mamy kawiarnie z klasycznymi
ekspresami, ale też miejsca, w których bariści stosują alternatywne
metody parzenia. Pojawiają się
coraz częściej takie „magiczne”
nazwy jak chemex, cold brew,
aeropress, cupping. Wrócił lokal
Havana, jest znane w całej Warszawie Secret Life Cafe, są Sady
Cafe czy Fawory, a na Zatrasiu
malutki Kawowiec. Tych miejsc
jest więcej, a ja zachęcam do kawowych wędrówek i znalezienia
własnych ulubieńców.

Na Żoliborzu nie ma za to
kawiarni sieciowych. Nie zawitały
one do naszej dzielnicy, pozostawiając miejsce dla lokalnych inicjatyw. Może to i dobrze, bo kawa
to napój, który sprzyja rozmowie,
zacieśnianiu więzi, poznawaniu
się. Dobrze jest spotkać się z sąsiadami i znajomymi, a przy okazji wymienić się spostrzeżeniami
na temat zawartości naszych filiżanek.
Dlatego pisząc ten tekst, popijając przelew z Gwatemali, zachęcam abyście spróbowali kawy
w jednej czy drugiej kawiarni,
porozmawiali z baristami, otworzyli się na nowe smaki. Napój
ten potrafi być zaskakujący i
przekonać do siebie nawet osoby, które do tej pory za nim nie
przepadały.
TEKST: BARTEK MICHALSKI
ILLUSTRACJA: DOMINIKA HOYLE
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Park Stefana
Żeromskiego
Posąg Aliny z dzbanem wieńczy fontannę przy wejściu od Placu
Wilsona na warszawskim Żoliborzu,
czyli jednej z czterech bram do Parku
im. Stefana Żeromskiego. Niektórzy
utożsamiają ją z bohaterką „Balladyny” Juliusza Słowackiego. Rzeźba
autorstwa Henryka Kuny jest oficjalnym symbolem dzielnicy Żoliborz.
To przed jej wizerunkiem corocznie
16 czerwca, w imieniny Aliny, żoliborzanie gromadzą się i świętują dni
dzielnicy nazwane „Otwieramy Żoliborz”. Można wtedy wziąć udział w
koncertach, spektaklach i grach miejskich. To jednak nie koniec letnich
atrakcji oferowanych na sześciohektarowym obszarze parku cieszącego się
coraz większą popularnością wśród
warszawiaków i turystów. Dlaczego
zatem warto odwiedzić Park im. Stefana Żeromskiego?
Jego lokalizacja nie jest przypadkowa. Początkowo obszar spełniał
zupełnie inną rolę, niż obecnie. Po
upadku Powstania Listopadowego car
Mikołaj I przedsięwziął budowę Cytadeli Warszawskiej, która jak się później okazało, nie realizowała w pełni
możliwości obronnych miasta. Dlatego przystąpiono do budowy kolejnych
fortów w jej obrębie. Tak powstał
Fort Sokolnickiego, którego budynki
stanowią obecnie część rekreacyjną Parku im. Stefana Żeromskiego
będąc jego charakterystycznym elementem. Ze względów strategicznych
dachy przykryto ziemią, która po
dzień dzisiejszy pozostaje porośnięta
trawnikiem. Włączenie budynków
prochowni nastąpiło jednak dopiero

w okresie dwudziestolecia międzywojennego, kiedy to park powstał z
inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół
Żoliborza dokładnie w 1932 roku.
Pracę nad ukształtowaniem obszaru
podjęło wówczas 600 bezrobotnych.
Z tamtego okresu zachowano zdjęcia dokumentujące urządzenie Parku.
Wystawa poświęcona budowie obiektu jest dostępna na ogrodzeniu od
strony ulicy. Dotknięty zniszczeniami
II Wojny Światowej został odbudowany. Późniejsze projekty rewitalizacyjne przyczyniły się do obecnego
kształtu obszaru.
W budynkach dawnej prochowni funkcjonuje kawiarnia słynąca z
doskonałych produktów i otwartego
kina plenerowego, na które zaprasza w sezonie letnim. Są też organizowane warsztaty kultury, tańce,
spotkania podróżnicze, wyprzedaże garażowe i wiele innych zajęć,
w tym także dla dzieci. Ponadto
miejsce słynie z corocznych zlotów
fanów produkcji „Gwiezdnych Wojen” i różnego rodzaju uroczystości
branżowych. Nowożeńcy decydują
się tutaj organizować swoje wesela.
Na uboczu, przy wejściu od ulicy
Mierosławskiego, możemy natrafić
na Kącik dla Zakochanych, czyli
nieduży obszar z dwoma ławeczkami i zabytkowym poidłem. Stale
pielęgnowana roślinność tworzy atmosferę doskonale zaaranżowanego
ogrodu. Nie brakuje też obszarów
zacienionych potężnymi drzewami,
pośród których roztaczają się szerokie deptaki z widokiem na panoramę parku i tworzących go obiektów.

Jest wśród nich ogromny plac zabaw
dla najmłodszych. Dzieci mają do
dyspozycji huśtawki, zjeżdżalnie, a
także konstrukcje przeznaczone do
wspinaczki. Nie zabraknie piaskownic i miejsc do gry w piłkę.
Park pełni również rolę miejsca
pamięci dla wielu zasłużonych w budowaniu polskiej historii i tożsamości
narodowej. Pokonując kolejne alejki
możemy natrafić na tablicę w hołdzie
kobietom i dziewczętom poległym
w czasie Powstania Warszawskiego,
lekarzom i sanitariuszkom, którzy ratowali życie powstańców w jednym z
fortów zagospodarowanym wówczas
na cele szpitala, tablicę poświęconą
Michałowi Sokolnickiemu, biorącemu udział w kampaniach napoleońskich, czy też głaz na piętnastolecie
odzyskania przez Polskę niepodległo-

ści w stulecie odbudowy dzielnicy. W
trakcie trwania kampanii wrześniowej
chowano tu poległych.
Dodatkową atrakcją, na którą liczą Żoliborzanie jest powstanie dzielnicowego domu kultury właśnie na
terenie parku. Dzielnica zmaga się z
jego brakiem —Fort od zawsze pozostaje w świadomości żoliborzan jako
miejsce o dużym potencjale. Wiele
mieszkańców życzyłoby sobie, by w
niedalekiej przyszłości fort z prywatnej instytucji został przekształcony w
ogólnodostępny dom kultury— dzieli
się z nami swoją opinią Monika Miłosz, rodowita żoliborzanka i redaktor
naczelna dzielnicowej gazety „Wilsoniak”, angażującej się w życie kulturalno-społeczne mieszkańców.
Park im. Stefana Żeromskiego
łączy w sobie wiele atrakcji i jest doskonałym miejscem dla poszukiwaczy
spokoju w miejskim zgiełku. W bliskim sąsiedztwie funkcjonuje Muzeum ks. Jerzego Popiełuszki i parafia
św. Stanisława Kostki, gdzie błogosławiony pełnił posługę. To doskonały
cel na niedzielną Mszę Świętą i późniejszy spacer.
Tekst pierwotnie ukazał się na łamach Tygodnika Idziemy

Lektura ,,Wilsoniaka’’ sierpniową porą...
susze, niski poziom wód w rzekach, burze i
wichury - zdaniem naukowców są to skutki
zmian klimatycznych. Nawet w naszej małej
dzielnicy, możemy podjąć drobne działania.
W cyklu ,,Eco jest Żoli" każdego miesiąca
udowadniamy, że ekologiczne podejście może
być piękne i łatwe - proponujemy 10 prostych
rzeczy, które każdy z nas może zrobić dla naszej planety niemalże w domowych warunkach.
Zachęcam do przeczytania trzeciej, ostatniej już części tekstu na temat ludzi z żoliborskiego marginesu. Niezwykle ciekawy
materiał o osobach mających w życiu trudniej
stworzony został przez zaprzyjaźnionego z
redakcją antykwariusza - Pana Krzysztofa Jastrzębskiego.
Pomimo wakacji zamieszczamy także kilka słów o edukacji. Jak wiemy dla młodzieży
rekrutującej się do liceum był to rok trudny, ale
czy kolejne lata będą dla nich równie ciężkie?
Życzę miłej lektury,
REDAKTOR NACZELNA MONIKA MIŁOSZ

RAFAŁ LASZUK
ILUSTRACJA DOMINIKA HOYLE
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Eco
Żoli
Większość produktów wytwarzanych przez światową gospodarkę
wprowadzanych jest do obiegu w
opakowaniach. W sklepach często
można spotkać cytrynę w plastikowym pojemniku, pomarańcze, banany
i inne owoce, które osłonięte są własną skórką i nie potrzebują dodatkowych zabezpieczeń. Rynek pojemników systematycznie się rozszerza w
miarę rozwoju gospodarczego kraju.
Tymczasem konsumenci traktują
opakowania jak odpady, a te stanowią
śmiercionośne zagrożenie dla fauny,
flory i ludzi. Plastik jest już wszędzie,
w każdym oceanie, nawet w odległej
Arktyce. Tworzywa sztuczne mają
toksyczne właściwości - gdy dostają
się do organizmów zwierząt zakłócają prawidłowe funkcjonowanie ich
hormonów. Z kolei ryby, które spożywają plastik nie są już dla człowieka
tak zdrowym pokarmem jak kiedyś
sądzono. Zachodzą nieodwracalne
zmiany i w naszym interesie leży by
zahamować ich postęp.

Zamroź to sam
Produkty zamrożone rozwiązują
problem trwałości jedzenia. Mogą
leżeć w zamrażarce miesiącami, a
odmrozić je można w każdej chwili.
Problem w tym, że zamrożone owoce
i warzywa sprzedawane są w plastikowych opakowaniach. Dlaczego by
więc nie mrozić ich samodzielnie?
Wystarczy zaopatrzyć się w świeże
produkty i wielorazowe pojemniki problem rozwiązany.

Z własnego kubka
smakuje lepiej
Jednorazowe kubki rozdawane są
na potęgę w kawiarniach i restauracjach, wynosimy w nich napoje, a po
wypiciu opakowanie ląduje w śmie-

ciach. Czy nie lepiej byłoby prosić o
nalanie kawy do własnego, osobistego kubka? Zredukujesz w ten sposób ilość zużywanego plastiku, a w
niektórych kawiarniach dodatkowo
otrzymasz rabat.

Wielorazowa owijka
Folia do żywności ma wiele minusów - jest sztucznym, nieekologicznym tworzywem, które wydziela substancje szkodliwe, a na domiar złego
bardzo się klei. Najlepiej zastąpić ją
papierem śniadaniowym lub owijką z
woskiem pszczelim, która ulega biodegradacji i można jej używać przez
długi czas. Można też użyć kartonowego pudełeczka, wtedy kanapka się
nie zgniecie. Warto zrezygnować też
z aluminiowych naczyń. Istnieje wiele
alternatyw dla aluminium - stal nierdzewna, szkło, żeliwo i kamionka.

Chipsom mówimy NIE
Nie dość, że istnieją przeciwskazania zdrowotne do jedzenia chipsów
to są one jeszcze pakowane w metalizowany plastik, który w teorii mógłby
podlegać recyklingowi, ale ze względu
na wysokie koszty nie jest ponownie
przetwarzany. Świetnym wyborem
natomiast są przekąski sprzedawane luzem, na przykład te z piekarni
- pączki, ciasta, wafelki. Warto więc
skończyć z chipsami i przekonać się
do wyrobów cukierniczych dostępnych bez opakowań.

Jeśli herbata
to tylko liściasta
Do zamykania torebek z herbatą
bardzo często wykorzystywany jest
plastik. Co ciekawe kartonowe opa-

kowanie zazwyczaj owinięte jest dodatkową folią. Biorąc pod uwagę popularność herbaty na całym świecie,
możemy sobie wyobrazić ogromne
ilości niepotrzebnych plastikowych
opakowań, które lądują w kontenerach oraz długo rozkładających się
torebek herbaty. Jednak wcale nie
trzeba rezygnować z herbaty, aby nie
szkodzić środowisku - wystarczy wybierać tę liściastą. Jest tańsza (odchodzi koszt opakowania) i można parzyć
ją kilkakrotnie bez obaw, że utraci intensywność smaku. Wystarczy zaopatrzyć się w dzbanek z sitkiem i można
zaparzać herbatę do woli.

Lody oczywiście
w wafelku
Należysz do tych, którzy zamiast
wafelka do lodów proszą o kubeczek

i sięgają po plastikową łyżeczkę?
Wśród znajomych na pewno zawsze
znajdzie się ktoś, kto chętnie zje po
Tobie wafelek, a jeśli jesz lody w samotności - pamiętaj, że szybciej niż
plastikowy kubeczek rozłoży się znienawidzony wafelek.

Naturalne źródła
zapachów
Zapach domu jest Twoją wizytówką. Plastikowy odświeżacz powietrza nie dość, że jest drogi to szybko
wietrzeje. Wymień go na kwiaty, kadzidełka lub świece. Świetnie sprawdzają się też goździki i pomarańcze, z
których można zrobić kule zapachowe. Przepięknie pachną również poduszeczki wypełnione suszoną lawendą. W łazience dobrze sprawdza się
eukaliptus, którego zapach wzmacnia
para wodna.

Wielopaki to zły pomysł
Wielopak to sposób na zamknięcie kilku produktów w jednym, plastikowym opakowaniu i nieznaczne
obniżenie ich ceny w celu zachęcenia
do kupna większej ilości przedmiotów. Lepiej jednak zastanowić się
nad tym, czy zaoszczędzenie kilku
złotych jest warte zaśmiecania środowiska.

Do kina ze swoimi
okularami
Kino 3D pobija rekordy popularności. Przy każdej wizycie widzowie
dostają plastikowe okulary. Warto
zakupić własne i nosić je ze sobą na
seanse. Można je zamówić w wielu
sklepach internetowych.

Szanuj swoje rzeczy
To nie takie trudne - jeśli będziesz lepiej dbał o swój telefon
zaoszczędzisz pieniądze i zadbasz o
środowisko. Wszystko to, co zawiera
plastik i konieczne jest do funkcjonowania w dzisiejszym świecie może
służyć dłużej, jeśli zdecydujesz się
włożyć w to trochę wysiłku. W ten
sposób mniej plastiku wyląduje na
wysypisku śmieci.
MARTA SOCHA
ILUSTRACJE DOMINIKA HOYLE
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Ludzie z Żoliborskiego
marginesu cz. 3
Dariusz Kuchar jest
stale pijany – nie
mogąc ustać na nogach, opiera się o
ladę. Inny mu podobny tak się fatalnie zatoczył, że rozbił
przedmiot o wartości
50 złotych z sąsiedniego sklepu. Następnego dnia, jak
oświadczył, nic nie
pamiętał.
Brałem pod uwagę, żeby nie
wchodzić w zbyt zażyłe relacje z marginesem, nie współczuć im, a już broń
Boże nie zapraszać ich do domu. Ci,
którzy o tym zapominają mogą skończyć jak matka prezesa PZPN Michała Listkiewicza.
Często widywałem Łopatę, rocznik 1955, przemierzającego marynarskim krokiem chodnik i myślałem
sobie, żeby przypadkiem się tutaj do
mnie nie napatoczył i nie prosił o
datek. Gołym okiem widziałem, że
jest w potrzebie. Mierzyłem go nienawistnym spojrzeniem. Wyczuł to i
powiedział:
– ...Dobry!
– ...Dobry!
Uff, poszedł sobie dalej.
Kazik Łopata, obywatel Żoliborza, nazajutrz po otwarciu firmy w
maju 1991 roku, przyniósł trzy książki

do sprzedania. Po godzinie przyszła
jego żona, odkupiła towar i przy okazji
opowiedziała, jaki ma z nim krzyż pański – wynosi z domu rzeczy i przepija
pieniądze, które za nie dostaje. Kazik
to ostatni żyjący pijak okupujący we
wczesnych latach dziewięćdziesiątych
okolice Merkurego w oczekiwaniu na
datki. W 2008 roku opowiadał:
– Nie żyje Kobra, miał koło pięćdzisięciu lat. Tu zaraz mieszkał koło
Komedii, tuż przed śmiercią zaniósł
go na plecach na drugie piętro Buliś,
mieszkaniec drugiej strony – Słowackiego – ten też nie żyje. Kapelusznik,
Elki mąż, powiesił się, walił dyktę, a
jego zięć Małolat, 28 lat, odjechał w
domu, zmarł w wannie.
Małolata znałem. Ten człowiek
z Pragi dał mi nieźle popalić. Poznał
tutejszą Kaśkę i przeniósł się do niej.
Jego śmierć przyjąłem z ulgą. Obecność Małolata na Żoliborzu znosiłem
wyjątkowo żle. Łopata kontynuuje:
– Zaciukali Korczaka na Poznańskiej. Tak go zmaltretowali, że Matko
Boska. Marek Kaszana nie żyje. W
wannie też utopił się Piotrek, o tym
się mówiło przez godzinę, dopiero
śmierć Marcela w 2008 roku – miał
pseudonim Rurka - była wydarzeniem w dzielnicy. Ten pseudonim to
z powodu tkwiącej rury w dychawicy.
To jedyny z naszych, który miał rentę.
Byłem na jego pogrzebie, był i Wieczorek stąd, był i Malina. Prawdziwe
imię nieboszczyka to Marceli - wstydził się tego imienia. Dozorczyni z
trzynastki, Gęś Pościgowa, powiedziała: Łopata, was tylko dwóch zostało - ty i Malina.
Ale i Malina jako przedostatni
zszedł. Z innych rejonów żyje Pryjut
z Kasprowicza. Był z Elką, ona wyszła na ludzi. Jeden z nas, Wieczorek,
chłopak stąd, mieszkał pod Rurą za
Halą Marymoncką.

Tego Rurkę pamiętam, był
ostatnim ze stojaków spod alkoholowego, ale odróżniał się od innych.
Zawsze pod krawatem, miał mir u
chłopaków, może dlatego że posiadał jako rencista stały dochód.
Dlatego też nigdy nie żebrał, nie
wyciągał ręki po pożyczkę na wieczne nieoddanie. Wraz z nim wymarła
ferajna, przestali nachodzić mnie z
prośbą o datek domokrążni żebracy.
Skończyła się pewna epoka. Widuje się jedynie zbierających grosz
młodych narkomanów. Jedni stoją
u wyjścia do Merkurego od strony południowej, drudzy preferują
chodnik przy Słowackiego między
wejściem do metra, urzędem, sklepem, przystankiem tramwajowym a
pawilonami handlowymi. Wróciłem
do rozmówcy:
– Panie Kaziu, co się piło?
– Wszystko, prócz gorącego lepiku.
– A jak się układa panu z żoną?
– Z żoną jestem niekoniecznie.
Ze starych przychodzi do mnie
jeszcze pan Bogdan Michalski, śmietnikowy zbieracz książek i mówi:
– Nazywam się tak i tak, i jeszcze
żyję.
To aluzja do tego, że prawie 90
procent chłopaków jego pokroju
zmarło. Początkowo Michalski przychodził w towarzystwie mniejszego,
czarnego, nerwowego gościa i przedstawiał się jako jego brat, ale potem
panowie się pokłócili, wyparli, że byli
braćmi i każdy przychodzi osobno.
Ten drugi ostatecznie się na mnie
obraził i widuję go jak atakuje konkurencję.
Na podstawie śmietnikowych
znalezisk rodzinnych pamiątek uratowanych przed zniszczeniem napisałem i opublikowałem kilka artykułów
i zawdzięczam to tym ludziom.

NAJSŁYNNIEJSZY
ŻOLIBORSKI ŚMIETNIK
Kiedyś zapytałem klientkę:
– Gdzie pani mieszka?
– Tutaj za śmietnikiem – odparła.
Od razu wiedziałem, że jej dom
stoi tuż obok najsłynniejszego śmietnika w rejonie. Dla mnie i mojej firmy
ważniejszy był nie Merkury ze swoimi towarami, a znajdujący się na tyłach sklepu śmietnik. Nie zdawałem
sobie na początku sprawy, jak bardzo
potrzebnym obiektem dla prowadzenia działalności takiej jak moja jest
śmietnik w ogóle, a ten społemowski
szczególnie.
Zaglądałem tam niekiedy kilka
razy dziennie w poszukiwaniu kartonowych pudełek, które, podpatrzone
w Paryżu, znakomicie rozwiązywały
problem układania książek w jako
takim porządku. Przez długi czas
trwały próby i przymiarki do tego
jakie pojemniki najbardziej się nadają. Początkowo używałem pudełek
płytkich, które szybko się niszczyły,
więc wciąż ich potrzebowałem i wciąż
zaglądałem do śmietnika, aż w końcu
mój wybór padł na duże pudła po bananach. Są głębokie, mają przykrywkę (nazywaną czapką), zgrabne otwory na ręce, a od spodu są wyłożone
twardym papierem. Łatwo jest układać je w stosy, no i z czasem zaczęły
zastępować nogi od konstrukcji lady
na zewnątrz i wewnątrz sklepu.
Minęły czasy, gdy banany dostępne były tylko dla najbogatszych. W
zapomnienie poszło używane przez
aparat propagandowy PRL hasło –
bananowa młodzież. Bogacące się
społeczeństwo Żoliborza zżerało tych
owoców coraz więcej i więcej, można
powiedzieć, że pojawiła się bananowa
moda i pudeł przybywało lawinowo. I
jak to w handlu owocami bywa, naj-

więcej ich przybywało podczas zimy.
Te pudełka zostały powszechnie
zaakceptowane przez ludzi mających problem z przeprowadzkami,
nadawały się idealnie do transportu.
Wszystko miały idealne, a zwłaszcza
wymiary. Gdy mój późniejszy sąsiad
antykwariusz Kazimierz Wawrzyniak
kupował samochód osobowy, wybrał
właśnie taki, aby pomieścił maksymalną ilość pudełek – wyszło ich
czternaście.
Sąsiedztwo śmietnika było stale
oblegane przez miejscowych, którzy
pili tam wina kupowane na parterze
sklepu w dziale z wódką i słodyczami.
Pili na stojąco, a przy tym dyskutowali o nieobecnych, o rybach, które biorą
albo nie, o wydarzeniach minionego
dnia, ale najważniejsze było zawsze
to, skąd wziąć na kolejną flaszkę.
Dziwiłem się temu śmietnikowemu upodobaniu panów pijaków –
czuli się tam swojsko, nieco osłonięci
od oczu przechodniów i ulicznego
ruchu. Latem, gdy nawet im zbyt dotkliwie śmierdziało, przenosili się pod
płaczące drzewo stojące do dziś przed
dolnym Merkurym. Tam pili, łby
mieli osłonięte liśćmi, tylko nogi było
im widać. Potem ten teren zawłaszczył kebab, więc kolejne pokolenie
żoliborskich kloszardów przeniosło
się parę metrów dalej - pod kładkę.
Śmietnik był dla mnie ważny
również, dlatego że miałem gdzie wyrzucać swoje śmieci, których przybywało, ale na te praktyki coraz bardziej
krzywym okiem patrzyli kierownicy
Merkurego i dawali temu stanowczy
wyraz. Dziwiłem się, że nawet śmieci
nie ma gdzie w tym nowym ustroju
wyciepać – takie czasy i należało się
przyzwyczaić, że wszystko, nawet
śmietniki, stanowi czyjąś własność
i ładowanie tam swoich odpadków
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stanowi naruszenie norm. Uświadomili mi to wspomniani urzędnicy
społemowscy, więc starałem się tam
chodzić tylko wtedy, gdy biura firmy
zostaną zamknięte i szefowie pójdą
do domu. Czasem denerwował się na
mnie dozorca z Merkurego, ale z nim
za parę groszy można było się porozumieć. Śmietnik stoi nadal. Śmierdzi
jak śmierdział. Penetrują go poszukiwacze zwani nurkami, jak niegdyś.
Przynajmniej w tej dziedzinie niewiele się zmienia - i dobrze. Prowadzi do
niego wąska przerwa między zwartą
zabudową tej części ulicy Słowackiego. W latach dziewięćdziesiątych stał
tam stragan w stylu soc.

FRANKOWSKI i WESTA
Gdy szefowie Merkurego nie
pozwalali mi wyrzucać śmieci do ich
chasioka zacząłem mieć kłopot, ale
nieoczekiwanie jesienią na chodniku
przy Słowackiego, nieopodal mojego
kiosku, stanęły trzy wielkie pojemniki w kształcie dzwonów. Na jednym
z nich widniał napis papier, na drugim szkło, a na trzecim tworzywa
sztuczne. To były śmietniki firmy
Frankowski. Jej właściciel (ur. w 1953
r. w Głownie) był na fali wielkiego
zainteresowania mediów jako nowy
człowiek sukcesu. Przedstawiano go
jako przykład, że w obecnych czasach
u nas, jak w cywilizowanym świecie
biznesu można zarobić na wszystkim
– na śmieciach też. Szefowie z Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania, dysponujący ambasadami, czyli
pojazdami do wywozu odpadków
miasta, trzęśli się ze strachu. Zakosi ich ten młody, pnący się w górę
przedsiębiorca, a oni pójdą na bezrobocie – Ameryka, bracie mój.
Wyszła książka "LONGINA
FRANKOWSKIEGO
Filozofia
życia i działania”. Czegoż tam nie
było. Autor Marian Romaniuk skupił się prezentując sylwetkę swojego
bohatera na społecznej nauce Stefana Wyszyńskiego. Przytaczał słowa
kardynała i podawał Longina jako
przykład.
Na okładce bohater mediów siedzi na górze śmieci w garniturze z
muszką.
Śmietnik pod samym moim nosem? Znakomicie. Miałem dobrze z
Frankowskim i jego firmą. Ładowałem tam makulaturę i już nie musia-

łem narażać się na uwagi szefów ze
Społem wynosząc ją na tyły Merkurego.
Stasiek też wyrzucał książkową
makulaturę do Frankowskiego. Pamiętał, że raz wywalił parę egzemplarzy Przerwanej dekady Gierka –
przestały się sprzedawać i jak to bywa
w życiu, a zwłaszcza w praktyce antykwarycznej, zaraz po tym zgłosił się
klient po niedawno wyrzuconą książkę. Stasiek poszedł do śmietnika, wsadził rękę w dziurę jak w dziuplę i wyjął stamtąd wspomniany tytuł. Klient
tego Staśkowego ruchu nie widział,
bo był w budzie. Ale panowie nie dogadali się co do ceny. Stasiek chciał
10 tysięcy złotych, a klient dawał 5
tysięcy, więc Stasiek znów poszedł do
dziupli i wrzucił z powrotem egzemplarz. Uważałem, że Stasiek robi źle,
ale nie miałem na to wpływu, bo on
już w tym czasie prowadził swoje niezależne przedsiębiorstwo – wydzieliłem mu kawałek budy. Taką mieliśmy
nową umowę. Nie był już moim pracownikiem. Nawet o tym błędzie mu
nie mówiłem, bo na punkcie cen był
drażliwy. Ja bym sprzedał książkę tanio, nie dlatego że leżała w śmietniku,
ale ze względu na reklamę. Starałem
się mu to w odpowiedniej chwili powiedzieć. Nie zrozumiał mnie, więc
mu dodałem, że chcę na Żoliborzu
być do końca swojej handlowej kariery, tak długo, jak się da. On znów nie
pojął w czym rzecz, a mnie chodziło o
budowanie własnej legendy, jakiegoś
wyróżnienia, np. tutaj jest najtaniej, tu
najuczciwiej, tutaj się nie rozmawia o
polityce, czy coś w tym rodzaju – jeszcze nie wiedziałem co.
Wróćmy do sprawy. Pod osłoną nocy przyjeżdżała ropucha, taka
ciężarówka, i opróżniała te pojemniki-dzwony. Kiedyś pewien klient
widząc to myślał, że sprytni złodzieje
czyszczą mój antykwariat z towaru i
dziwił się, że nazajutrz zastał normalny widok.
– To was nie obrabowali? Widziałem, jak ładowali...
Zdzicho, mój nowy pomagier, pogonił mu kota:
– Widziałeś i przeszedłeś nad
tym do porządku dziennego, gnojku?
Taki był Zdzicho, warszawski
wiracha.
Po czymś takim zrozumiałem, że
mogą mnie zrobić na cacy i nikt, żaden przechodzień nie ruszy palcem,

ani też się nie ruszy się ochrona z
urzędu. Mieli oznakowane mundury i
czapki, ale spali w stróżówce jak zabici. Nadeszły czasy wielkiego zobojętnienia jak w Ameryce i trzeba wyciągać wnioski. Myślałem przeto, żeby
ubezpieczyć swoją firmę. Ale jak?
Gdzie? Nie wiedziałem, bo byłem zajęty pracą i zarabianiem, no i byłem
już w ciągu, czyli w roboczym transie,
jak maszyna. Aż wreszcie pewien mój
stały klient, agent firmy ubezpieczeniowej mającej siedzibę na Pradze,
postanowił mnie ubezpieczyć na 600
tysięcy złotych na rok. Czekałem na
to i podpisałem stosowne dokumenty. Ubezpieczenie trwało jeden dzień.
Następnego dnia klient-agent wpadł
z przerażeniem i błagał, aby anulować umowę. Dostał w miejscu pracy
opieprz, że ledwo się pozbierał. Ubezpieczył kiosk, który jednym kopnięciem można otworzyć, można wejść
doń bez problemu choćby przez klapę
w dachu i który zbudowany był z łatwopalnego materiału, z łatwopalnym
towarem – jego akcje, nieudacznika,
spadły w firmie na łeb. Przystałem
na anulowanie umowy, ale problem
z ubezpieczeniem pozostał i sprawa
zaprzątała moją głowę. Wreszcie pojawił się nowy pośrednik, Westa. Była
tańsza – jej agent wziął 20% mniej niż
ci z Pragi i nie pytał o nic. No i Westa
była firmą żoliborską. Siedzibę miała
w samym centrum dzielnicy, za placem Inwalidów. To wtedy miało znaczenie. Wspieramy swoich. Ludzie z
Westy dali jakiś papier, który wnet
okazał się nic niewartym świstkiem.
Szef firmy, Janusz Baranowski, senator odrodzonej RP, robił przekręty

na skalę Bagsika. Zbierał forsę skąd
się da, przelewał ją na własne konta,
następnie ogłosił upadłość – normalka. W tej masie znalazły się i moje
pieniądze. Senator odrodzonej, najjaśniejszej, wymodlonej i wymarzonej Polski na zawsze wyleczył mnie
z dobrowolnych ubezpieczeń. Byłem
naładowany etosem, a to był kolejny
dzwonek alarmowy.
Agencja ubezpieczenia WESTA
przy Mickiewicza 27/100, wejście
od Felińskiego, w godzinach 8.00 –
19.00 ubezpieczała wszystko, ogień,
rabunek, los i cały pakiet samochodowy oraz zbierała pieniądze, a potem
wybuchła afera. 15 marca 1992 łódzki
sąd okręgowy ogłosił jej upadłość –
prowadziła działalność niezgodną z
obowiązującymi przepisami.
Skończył się również gość w dechę – Frankowski. Jego problem został określony nowym, brzmiącym naukowo terminem – utrata płynności.
Prasa się rozpisywała, podając, że ich
pupila zgubiło dobre serce. Miał zwyczaj mawiać: potrzebujesz gotówki,
to masz! Po czym sięgał do kieszeni i
dawał ją ot tak, bez pokwitowania. To
się musiało źle skończyć. I się skończyło. Wujowie z MPO odetchnęli z
ulgą. Już nie będzie ich uczył cwaniak
z zupełnie innej wsi.
A kolorowe pojemniki w kształcie
dzwonów miały się jeszcze dobrze w
1993 roku. Potem te z papierem niebieskie (milicyjno-policyjne kolory)
podpalano. Element nie lubi niebieskiego – pisała „Gazeta Żoliborska”
(sierpień ‘94). Akurat! Podpalaczami były gnojki, młodzież, niekiedy
z bardzo dobrych domów, robiła to

dla zabawy, ale to szło na konto tak
zwanych meneli. Ci, zajęci walką o
przeżycie, nie mieli do tego głowy,
ponadto kosze na śmieci były przez
nich przepatrywane pod kątem łupów, które sprzedawali - z tego żyli.
Był też problem z segregacją
śmieci. Holendrzy uczyli cierpliwości. To należy wdrażać i tego należy
się uczyć przez pokolenie. Przez dwadzieścia lat.
Natomiast agent ubezpieczeniowy, który tak niefortunnie mnie
ubezpieczył, przestał się pokazywać
w antykwariacie – choć mieszkał blisko. Może się wstydził. Spotkałem go
w styczniu 2010 roku w kolejce do
kasy w Merkurym. Pamięta mnie, a
jakże, ale do antykwariatu nie przychodzi, bo korzysta z bardzo dobrze
zaopatrzonej biblioteki przy Śmiałej.
Zapytałem go, jak nazywała się firma
ubezpieczeniowa, w której pracował
przed laty. Odparł:
– Nie pamiętam.
Nie wierzyłem, więc wprost powiedziałem, że firma ta zachowała się
elegancko, w odróżnieniu od Westy, a
ja piszę wspomnienia, no i przydałoby mi się jego nazwisko do publikacji. Odmówił, a już myślałem, że się
zrewanżuje za tamto, że postąpiłem
zgodnie z jego wolą i zgodziłem się na
anulowanie ostemplowanej umowy. Z
ludzkim strachem spotkałem się wielekroć, kiedy nagabywałem ludzi do
zwierzeń.
Tekst stanowi fragment przygotowywanej książki wspomnieniowej autorstwa Krzysztofa Jastrzębskiego.
ILUSTRACJA DOMINIKA HOYLE

6

Dobry
adres
Mieszkać w dobrym punkcie to

nie to samo, co mieć dobry adres. Jaki

adres jest dobry? Dla każdego inny.
Mieszkam od urodzenia w Warszawie

i nigdy nie opuszczałem tego miasta

na dłużej niż na trzy miesiące. Plac

Inwalidów to mój czwarty stały adres.
Fakt, że po raz pierwszy mieszkam na

placu, ma być może znaczenie, którego na razie nie znam.

Urodziłem się i pierwsze dziesięć

lat życia mieszkałem na Środkowej;
nazwa tej ulicy wydaje mi się dzisiaj
bardzo odpowiednia dla małego dziec-

ka. Miejsce, w którym rodzimy się,
otwieramy oczy, zawsze jest środkiem
świata, centrum, do którego odnoszą

się wszystkie inne kawałki uniwersum.
Środkowa, niedługa ulica na warszawskiej Pradze, między Wileńską a Sta-

Biogram
Zbigniew Mentzel – absolwent
filologii polskiej Uniwersytetu Warszawskiego – prozaik, krytyk, felietonista. Opublikował m.in. kronikę
„Pod kreską. Ostatnie kwartały PRL”;
opowiadania i felietony „Laufer”,
„Niebezpieczne narzędzie w ustach”;
powieści „Wszystkie języki świata"
(finał Nagrody Nike), „Spadający nóż”
i dwa tomy rozmów z Leszkiem Kołakowskim „Czas ciekawy, czas niespokojny”. Od wielu lat inwestuje na
rynkach finansowych. W roku 1995
został laureatem Akademii Gry na
Giełdzie. Warszawianin od urodzenia, żoliborzanin – od czterdziestu lat.
Mieszka na placu Inwalidów.

lową, miała gazowe latarnie, kocie łby

sły. Nowym adresem była Brazylij-

Żeby dorobić do pensji ojca, matka

obchodzić.

w roku bielono wapnem. Punkt był

ostatni adres. Chociaż mieszkanie w

W moim pokoju dzień w dzień od

mieszkaniu na Siemiradzkiego zaczą-

na podłodze, z wrzaskiem wyrywając

ko na pozór pozbawione było wielkiej

i przepastne rynsztoki, które kilka razy

fatalny, Praga schodziła na psy. Matka

marzyła o przeprowadzce, żeby ode-

rwać się od niedobrych wspomnień. Z
trzeciego piętra czynszowej kamienicy

widzieliśmy za rogiem na Stalowej

dom, w którym dziadek miał aptekę.
Ludowa władza zabrała ją z całą zawartością i w środku urządzono wylęgarnię kur zmienioną, zanim pierw-

sze pisklę zdążyło przyjść na świat,
w posterunek milicji obywatelskiej, a

nieco później w wydział meldunkowy

kwaterunku. Szyld apteki pozostawił
na murze ślad, który tylko częściowo
zasłoniła czerwona tabliczka.

Po przeprowadzce ze Środkowej

zostaliśmy na prawym brzegu Wi-

ska. Dla moich rodziców miał to być

trzypiętrowym bloku było o połowę

mniejsze od starego, matka cieszyła
się, że mieszkamy w znacznie lepszym
punkcie. Na planie Warszawy w skorowidzu ulic Saska Kępa wydawała się
oazą kosmopolityzmu. Główna ulica

prowadziła prywatne przedszkole.
rana dziesięcioro dzieci dokazywało
sobie stare, popsute zabawki, które w
naszej rodzinie przechodziły z pokolenia na pokolenia.

Kiedy wiosną 1982 roku, kil-

– Francuska – przechodziła w Pary-

ka miesięcy po ogłoszeniu w Polsce

się Wersalską. Gdy z początkiem lat

lewym brzegu Wisły w mieszkaniu

ską. Paryska niepostrzeżenie stawała

60. dzielnica zaczęła się rozrastać, nowym ulicom nadano bardziej postę-

powe nazwy. Do szkoły chodziłem na
Kubańską, fryzjer był na Meksykań-

skiej, krawcowa mieszkała na Arabskiej, pętla autobusu 111 znajdowała
się na Międzynarodowej. Adres mie-

liśmy egzotyczny, ale życie było szare.

stanu wojennego, znalazłem się na
na Siemiradzkiego, dla matki było

Matka nie była sprawiedliwa. W

łem pisać książkę o jej życiu, które tyl-

tajemnicy. Dokładnie sto lat wcześniej
patron mojej ulicy malował obrazy na

największej kurtynie teatralnej Europy. Pośrodku płótna w grupie postaci-alegorii Natchnienie kojarzy Piękno

z Prawdą i tę patetyczną scenę nieraz
miałem przed oczami.

Jeśli w nowym mieszkaniu skoń-

to zrządzeniem losu. – Z Henrykiem

czę pisać to, co w starym zacząłem,

śmy spokrewnieni od pokoleń. Tylko

bry adres.

Siemiradzkim – powiedziała – jeste-

mi nie mów, że pierwsze słyszysz.
Opowiadałam o tym setki razy. Gdy-

byś chciał słuchać, tobyś słyszał, ale

nawet najbliższa rodzina przestała cię

plac Inwalidów uznam za bardzo doZBIGNIEW MENTZEL

Fragment książki „Kaszanka jako
forma życia duchowego”, która ukaże
się niedługo nakładem wydawnictwa
Wielka Litera.
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Szkoła nie dla każdego
47 tys. uczniów. Tylu ubiegało
się o miejsca w stołecznych szkołach
ponadgimnazjalnych. Ponad 3 tys.
nie zakwalifikowało się do żadnej z
wybranych. I mimo że druga połowa
statystyk, mówiąca o tym, że ponad
46% absolwentów gimnazjów i podstawówek dostała się do wymarzonej
szkoły, jest bardziej optymistyczna, to
jednak należy pamiętać o pozostałych
uczniach, którzy przez chaotyczną reformę edukacji mogą stracić szansę na
wymarzone życie. Dlaczego?
Spośród tych 3 tys. uczniów co
czwarty uzyskał świadectwo ukończenia szkoły z czerwonym paskiem.
Dzieci z ambicjami, wielkimi planami
na przyszłość i świetnymi wynikami w
nauce nie dostały się do upragnionej

placówki. Bynajmniej nie przez brak
chłodnego myślenia i dostosowania
wyboru placówki do swoich umiejętności, jak można przeczytać na wielu
portalach. Przyczyną tak krzywdzącej
rekrutacji jest reforma edukacji, która
spowodowała dublowanie się roczników. W ubiegłym roku o miejsca
ubiegało się tylko 19 tys. Uczniów.
Różnica jest kolosalna. A system? Nie
jest przygotowany na takie obciążenie - ani szkoły, ani nauczyciele, ani
przede wszystkim młodzież.
Budynki jednostek szkolnych nie
są przygotowane na taką “nawałnicę” młodzieży. Wiele liceów będzie
korzystało z metody zajęć na zmianę, przez co lekcje mogą trwać od
godziny 8.00 do 17.30. Szkoły będą

przepełnione. W niektórych warszawskich liceach zdecydowano się na
podwojenie oddziałów - zamiast siedmiu klas pierwszych, będzie czternaście. Czy w takich warunkach dobrze
się będzie uczyć?
Wolnych miejsc w szkołach pozostało ponad 2 tys., co oznacza, że i
tak jest za mało miejsc dla osób, które w I turze rekrutacji nie dostały się
do żadnej z wybranych przez siebie
szkół. Co to oznacza dla uczniów?
Po pierwsze warto wspomnieć o
stresie, jaki towarzyszy dzieciom od
czasu przystąpienia do egzaminów
z nową formułą. Od tego momentu niepewność i niepokój narastały.
Zamiast odpocząć w wakacje, większość przeżywała i denerwowała się

wynikami. A kiedy w końcu nadeszły,
u wielu spowodowały jeszcze większe rozgoryczenie, poczucie porażki,
niepogodzenie się. Ambitne dzieci, z
jasnymi planami na przyszłość, przyszli lekarze, nagle muszą iść do klasy
humanistycznej, bo tylko do takiej się
dostały. Z czasem przeświadczenie
utraty jedynej szansy będzie narastało. Dzieci z trudnością będą się uczyć
przedmiotów, w których nie czują się
najlepiej. Narzucanie przez system
wyboru szkoły mija się z ideą możliwości dokonania tegoż wyboru. Dzieci, także te ze świetnymi rezultatami,
będą musiały złożyć dokumenty do
tej szkoły, w której pozostało miejsce, często do dużo gorszej niż sobie
wymarzyły, czasem do technikum, co

też może się rozmijać z ich planami
na przyszłość. Owszem, technika nie
są gorsze od liceów, jednak w technikum kładziony jest większy nacisk na
przyszły zawód. A wybór szkół zawodowych w Polsce jest bardzo wąski.
Kolejny kłopot będą mieli nauczyciele – jak pogodzić materiał dla rozszerzenia w klasie, gdzie połowa uczniów
nie ma zdolności humanistycznych, a
który przecież trzeba przerobić, bo tak
mówi podstawa programowa. Klasom
o tak odmiennych zainteresowaniach
będzie się trudniej zgrać. Oczywiście,
w każdej klasie są różne osoby i nie
każdy z każdym musi się lubić. Jednak
zgranie jest niezwykle ważne - dla
samopoczucia uczniów (spędzają ze
sobą tyle godzin), ale także dla przeprowadzenia lekcji. Można mieć odmienne charaktery, jednakże umysły
ścisłe inaczej funkcjonują niż umysły
humanistyczne, mówiąc potocznie
“nadają na innych falach”. Świadomość, że sama rekrutacja przebiegła
z takimi trudnościami a progi punktowe wzrosły o kilka stopni, może
spowodować, że w wielu szkołach
rozpocznie się “wyścig szczurów”.
Pragnienie pozostania w tych najlepszych, wybicia się na tle innych świetnych uczniów, może doprowadzić do
rywalizacji między uczniami, niestety
nie tej zdrowej rywalizacji. Młodzież
z utraconą nadzieją, z poczuciem bezradności od 1 września przekroczy
progi szkół ponadgimnazjalnych, nie
zawsze wybranych zgodnie z ich wolą.
Pomimo krytycznego tonu tego
artykułu, moim celem było pokazanie, jakie konsekwencje może nieść
za sobą reforma edukacji, która została przeprowadzona “na wariackich
papierach”, pomimo wątpliwości środowiska szkolnego. Pisząc ten tekst,
miałam w pamięci emocje, jakie towarzyszyły również mi kilka lat temu,
kiedy musiałam dokonać wyboru,
który nakreślił całe moje przyszłe życie. Każdy kolejna decyzja była silnie
zakorzeniona w poprzedniej, a pierwszym jej ogniwem był właśnie wybór
liceum.
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