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Porozmawiajmy o graffiti,
czyli gdzie kończy się wandalizm, a zaczyna sztuka
Dla niektórych sztuka i wyrażanie siebie, dla innych wandalizm. Graffiti od zawsze wzbudzało wiele kontrowersji dlatego warto zadać sobie pytanie, w jakich
relacjach z tą formą wyrazu pozostaje Żoliborz i jego mieszkańcy.

Szerzej pojęty street-art coraz
częściej gości w naszych miastach i
dzielnicach, nie zawsze musi być on
bowiem nielegalny – urzędy często
same wychodzą z inicjatywą tworzenia
ogromnych murali w celu upamiętnienia ważnych zdarzeń czy miejsc. Projekty mają szansę na realizację między
innymi dzięki budżetowi partycypacyjnemu a efekty są podziwiane i chwalone przez opinię publiczną. Potwierdza
to między innymi konkurs urządzony
przez Urząd Dzielnicy Żoliborz w
2016 roku, dzięki któremu powstał
mural przy trasie AK upamiętniający
powstańców. Kolejnym przykładem są
liczne murale na Żoliborzu Artystycznym i podobizna Davida Bowiego przy
ul. Marii Kazimiery. Wszystkie wyżej
wymienione miejsca pokazują, że ściany i mury wcale nie muszą być szare i
nudne, lecz taka forma upiększania
budynków nie zawsze jest odbierana
pozytywnie.
Jestem przekonana, że każdy z nas
słyszał o graffiti wysprejowanym przy
tablicy upamiętniającej Lecha Kaczyńskiego. Napis w komiksowej chmurce
głosił „Jarku! Wstyd mi za Ciebie bracie.”. Był to moim zdaniem manifest, z
którym można się zgadzać, nie zgadzać
lub polemizować, jednak niezależnie od

poglądów politycznych w świetle prawa
był to akt wandalizmu. Jest to jednak
perfekcyjne zobrazowanie tego, że za
tymi malunkami kryje się dużo więcej,
niż mogłoby się wydawać na pierwszy
rzut oka. Jest to sposób reagowania i
dzielenia się swoimi przemyśleniami

Może dzięki
dostrzeżeniu w graffiti
i street-artcie nie tylko
wandalizmu, ale też
sztuki odkryjemy,
że gdzieś kryje się
żoliborski Banksy.
czy tym, co uważamy za ważne. Nieprzyjemny napis o policji, którego nie
będę tutaj cytować zasługuje na głębszą
analizę i interpretację – skąd wzięło się
to przekonanie i ta niechęć? Czy jest
ona odwzajemniona? Czy jest to może
głuche wyrażenie gniewu i bezsilności
– ponieważ co można zrobić jeśli nie
zgadzamy się z policją?
Dokończenie na str. 2
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Społeczny Żoliborz
Ostatni czas był bardzo trudny, zupełnie inny niż to do czego przywykliśmy.
Pandemia zmieniła mocno nasze życie, nasze zwyczaje, nasze codzienne sprawy.
Wiele ze zwykłych zadań stało
się ciężkich lub niemożliwych do realizacji, to co zwykle było łatwą do
wykonania czynnością, okazywało się
trudne. Wiele osób zostało zamkniętych w domach przez kwarantannę.
Starsze osoby oraz Ci którzy posiadali jakieś schorzenia i obawiali się o
zdrowie, wszyscy oni także starali się
nie wychodzić.
Sytuacja stała się przygnębiająca,
ale okazało się, że jest w naszej dzielnicy pełno osób, które mają w sobie
wiele dobra, chęci pomocy i empatii.
Na osiedlowych forach, grupach
sąsiedzkich i dzielnicowych pojawiło
się bardzo dużo postów od ludzi którzy potrzebowali pomocy i od razu
były propozycje takiego wsparcia. Na

klatkach schodowych zawisły bezinteresowne oferty skierowane do potrzebujących.
Pojawiały się samoistne inicjatywy, od najbardziej podstawowych,
takich jak wyrzucenie śmieci czy
zrobienie zakupów, aż po pomoc psychologiczną czy prawną. Pojawiały się
różne oferty od osób prywatnych, ale
także od różnego rodzaju drobnych
przedsiębiorców, którzy także mocno
odczuli wprowadzone ograniczenia.
Po kwiaty przywożone przez plantatorów ustawiały się kolejki, sklepy
dostarczały zakupy osobom starszym,
a drożdże stały się cenną zdobyczą
którą dzielili się sąsiedzi.
Czytałem te wpisy dzień w dzień
i miałem wrażenie, że mimo iż skutki

pandemii są straszne, to jednak pojawił się promień dobrej energii. Sąsiedzi chcieli pomagać sąsiadom. W czasach gdy coraz trudniej o znajomości
które nie są tylko wirtualne okazało
się, że ludzie potrafią dalej sobie pomagać całkiem realnie.
Nie wiem czy to kwestia naszej
dzielnicy, o społecznikowskich tradycjach, czy po prostu mamy w sobie
takie pokłady dobra, ale naprawdę
fajnie było widzieć te wszystkie oferty
sąsiedzkie.
Liczę, że mimo iż powolutku wracamy do normalności sprzed dwóch-trzech miesięcy, to chęć pomocy
innym która zakiełkowała w trudnym
czasie, pozostanie z nami i będzie
wzrastać.

Porozmawiajmy o graffiti, czyli gdzie
kończy się wandalizm, a zaczyna sztuka
Napisanie zażalenia na komisariat
wydaje się mniej pomocne w odreagowaniu niż sprej. Graffiti nie można więc
uznać za zwykłe złamanie prawa, często
bowiem jak cała sztuka, jest stworzone i
motywowane emocjami, ludzkimi przeżyciami i jest swego rodzaju odpowiedzią na otaczającą nas rzeczywistość.
Dla niektórych graffiti oznacza jedynie
wyżycie się zbuntowanych nastolatków,
co w moim odczuciu spłyca samą ideę
do bezmyślnego bazgrolenia. Jednak
myśląc logicznie – czy ktoś robiłby to
tylko w celu złamania prawa? Świetnym
przykładem są tak dobrze wszystkim
znane zapisane na blokach inicjały czy
wyznania miłosne z datami. Dla innych
osób jest to tylko trochę bezwartościowych literek a dla twórcy uchwycenie
ważnych emocji.
Podwójnym standardem byłoby i
jest podziwianie artystów takich jak
Banksy a karcenie nastolatków. Jeżeli
tych drugich chcemy uważać za kry-

minalistów nie dawajmy taryfy ulgowej osobom o większej rozpoznawalności. Czynność pozostaje dokładnie
taka sama – obydwie grupy nielegalnie malują budynki.
Możliwe, że rozwiązaniem problemu byłoby stworzenie dla takich
osób przestrzeni, która pozwalałaby
im na twórczość nie ingerującą w cudzą własność. Nie mogłoby to jednak
być miejsce przypadkowe – zwyczajnie mogłoby się „nie przyjąć”. Potrzebne byłyby odpowiednie konsultacje społeczne i dobre zaplanowanie
co z tym miejscem ma się dziać nie
tylko za miesiąc ale i za parę lat.
Chodziłam do liceum na Żoliborzu i jedną z wielu rzeczy, które
niesamowicie mnie denerwowały
było obserwowanie jak niszczone są
pomalowane garaże niedaleko Sadów Żoliborskich. Praca artystów nie
została tam uszanowana, oszpecono
ją bowiem domalowanymi graffiti.

Poprzedni efekt ciekawego zagospodarowania przestrzeni stracił swoją
jakość i efekt przez te „niechciane
dodatki” jednak póki co nikt nie zdecydował się na odmalowanie i rekonstrukcję poprzednich murali.
Myśląc nad kwestią graffiti na Żoliborzu doszłam do wniosku, że żadne
mandaty czy grzywny nie powstrzymają ludzi od ich tworzenia. Może jednak trzeba trochę bardziej wsłuchać
się w to co próbują nam powiedzieć
i spróbować dostosować dzielnicę
dla nas wszystkich. Osoby wyrażające
się przez muzykę czy sport mają dużo
większą łatwość na znalezienie miejsca, w których mogą rozwijać swoje
pasje. Kto wie, może dzięki dostrzeżeniu w graffiti i street-artcie nie tylko
wandalizmu ale też sztuki odkryjemy,
że gdzieś kryje się żoliborski Banksy.
Karolina Molska
Ilustracja Dominika Hoyle

Może zapoczątkowane relacje, które poprzez obostrzenia były sprowadzone do zostawienia paczki na wycieraczce i „dziękuję” przez drzwi, teraz
się pogłębią? Może potrzebowaliśmy
takiego ciężkiego czasu, by znów zacząć patrzeć szerzej, dostrzegać osoby
mieszkające w naszym otoczeniu?
Najbardziej cieszy, że to wszystko były inicjatywy oddolne. Niepotrzebni byli urzędnicy, przepisy,
nakazy czy jakieś wielkie i szeroko
zakrojone akcje. Po prostu sami sobie
potrafiliśmy nawzajem pomagać. Tu
coś kupić, tam gdzieś coś zawieźć,
coś załatwić, wesprzeć. Żoliborz ma
dobre serce.
Bartek Michalski
Ilustracja: Dominika Hoyle

Drodzy czytelnicy,
oddaję w Państwa ręce majowy numer „Wilsoniaka”. Już nie
musimy cieszyć się nim, tylko w
domu. Pobliskie kawiarnie znowu
zapraszają do swoich ogródków,
parkowe ławki zachęcają do spoczynku a na ulicach znów widać
Żoliborzan. Oczywiście daleko
nam jeszcze do normalności, dlatego bądźmy rozważni i pamiętajmy o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa.
W numerze przeczytają Państwo m.in. o żoliborskim graffiti,
losach Placu Grunwaldzkiego
i o tym jak ważną rolę odgrywa
sąsiedzka pomoc – zwłaszcza w
czasach trudnych, nietypowych i
nieznanych. Oby
te czasy były już
za nami.
Redaktor

naczelna

Monika
Miłosz
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OBYWATELU! CZYTAJ

„Książka jak beton i cegła pomaga nam w budowie socjalistycznego jutra”, wołał entuzjastycznie narrator Polskiej Kroniki Filmowej z 1952 roku ponad głowami mieszkańców miast i wsi, celebrujących majowe Dni Oświaty, Książki i Prasy. Dwadzieścia sześć lat
później kiermasz literatury wszelakiej niezmiennie przyciągał tłumy - wśród nich matki i ich pociechy oraz, rzecz oczywista, fotografów.
Najpierw rozpoznałam fontannę, jedną z
dwóch stojących od początku u boku szarzejącego coraz bardziej Pałacu Kultury i Nauki.
W tle, za ogonami delfinów, majaczyła Ściana Wschodnia. Dzień musiał być chłodny,
pochmurny, chociaż przecież majowy. Pachniało bzem i deszczem - nieznana z imienia
bohaterka wzięła przezornie parasolkę, a
starszej latorośli poleciła założyć kalosze.
Inne fotografie z tego wydarzenia pokazują
przechodniów, którzy przemykają od stoiska
do stoiska, kryjąc się przed potokami z nieba.
Kobieta trzyma w rękach książkę.
Sprawdzam: to wciąż dostępna w antykwariatach rosyjska bajka ludowa pod tytułem
Kołacz, przetłumaczona na język polski i
wydana w 1977 roku. Wtedy, rok później
- wciąż czytelnicza nowość i atrakcja. Kilkulatki siedzą wpatrzone w kartki jak w obrazek (z fascynacją równą mojej, gdy oglądam
ich fotografię). Czuję, że wielkie słowa nie

pasują do tej zwyczajnej i jednocześnie intymnej, ciepłej jak wiosenny promyk sceny,
ale nie potrafię znaleźć lepszych. Zdjęcie
fotoreporterki Grażyny Rutowskiej ma w
sobie coś z ikony, a postać kobiety - coś z
matczynego archetypu.
Niełatwo się od nich oderwać, a przecież
za ich plecami, w tle Małej Historii o naszą
uwagę dopomina się Historia Wielka. Koncepcja ogólnopolskiego festiwalu literatury, od 1951 roku występującego pod nazwą
Dni Oświaty, Książki i Prasy, zrodziła się w
szeregach władzy ludowej tuż po zakończeniu II wojny światowej. W kolejnych latach
ewoluowała nazwa imprezy i zmieniała się
jej forma, ale najważniejszy cel: propaganda, trwał niewzruszony jak potężny gmach
Pałacu Kultury górujący nad stolicą.
Rozpoczęto z rozmachem. Tydzień
Książki Polskiej (który przekształcono
w Święto Oświaty, następnie Tydzień

Oświaty, Książki i Prasy, a wreszcie Dni)
składał się z szeregu zorganizowanych w
całym kraju pochodów, akademii, wystaw,
koncertów, przedstawień, spotkań autorskich, zbiórek i rozmaitych mniejszych wydarzeń towarzyszących. Z czasem pojawiły
się kiermasze, cieszące się niesłabnącą
popularnością i dużą frekwencją, o czym
donosiła z zachwytem Polska Kronika
Filmowa. W Warszawie na placu Defilad
wyrastały dziesiątki stoisk wydawniczych;
przy niektórych zasiadali uzbrojeni w pióra i gotowi do składania autografów najpopularniejsi ówcześnie pisarze i poeci. Pochylone głowy czytelników studiujących w
skupieniu tytuły i roześmiane twarze dzieciaków oblizujących palce lepkie od waty
cukrowej składały się na „nastrój i urok
tych pięknych dni majowych” (to z kolei
cytat za PKF z 1976 roku). Choć wyidealizowana, filmowa laurka kryła w sobie

sporo prawdy. Po kilkudziesięciu latach
moi bliscy wspominają coroczne wyprawy
w poszukiwaniu tych książek, których nie
sposób było wtedy dostać w inny sposób.
Wracam do trójki bohaterów z pierwszego planu, bo ich mały moment zapisany
na kliszy otwiera jedną z moich własnych
szufladek ze wspomnieniami. Mnie także
przecież czytano: baśnie Braci Grimm i
Andersena, wiersze polskich klasyków, powieści przygodowe. Oskarżam swój okres
dzieciństwa o objawiającą się już w dorosłości chorobliwą przypadłość - wydawanie
nierozsądnej ilości pieniędzy w antykwariatach i księgarniach. Zapytacie, czy należy
z nią walczyć. Zaprzeczę. W jakim celu?
Jak mawiali przodkowie z minionej epoki,
„książka (…) naszym nauczycielem, przyjacielem, towarzyszem”. A tych, zgodzicie
się, przecież nigdy za wielu.
Kamila Snopek
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Co z Placem Grunwaldzkim?
Plac ten zaprojektowano na zachodnim krańcu Alei Wojska Polskiego jako alei chwały oręża polskiego,
której początek od strony wschodniej
miał zaczynać się od placu Gwardii
znajdującego się wewnątrz Cytadeli
Aleksandryjskiej. Projekt polegał na
przebiciu murów Cytadeli co miało mieć swój patetyczny wydźwięk,
który miał symbolizować zwycięstwo
Polaków po 123 latach niewoli, jak
i zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej
pokonując Sowietów. O ile z grubsza
udało się zagospodarować zarówno
pl. Wilsona, jak i pl. Inwalidów w
okresie dwudziestolecia międzywojennego, to takiego szczęścia nie miał
pl. Grunwaldzki.
Plac Grunwaldzki miał być półkolistym placem, którego średnicę
stanowiła ul. Stołeczna (dziś ul. Ks.
Popiełuszki). Prostopadłą do podstawy miała być Al. Wojska Polskiego,
zaś od strony zachodniej miały odchodzić promieniste ulice: Artylerii,
Kawalerii, Lotnictwa, Marynarki oraz
Piechoty. Wszystkie ulice miały być
spięte długą półkolistą ulicą Łączności. Dziś jej fragment można zaobserwować przed fasadą przedwojennego
budynku administracyjnego Instytutu
Chemii Przemysłowej.
Po wojnie pamięć o zwycięstwie Polaków nad Sowietami nie
była uznawana i popularyzowana
przez ówczesny aparat polityczny.
Odstąpiono od idei budowy monumentalnego placu Grunwaldzkiego.
W końcu lat 50. zaprojektowano
tutaj przebieg Trasy N-S (północ-południe). Jej wcześniejszy etap
realizowany w pierwszych latach
powojennych polegał na przebiciu
Mirowa i Muranowa. Ulicę nazwano
Marchlewskiego (dziś Al. Jana Pawła
II), natomiast od pl. Grunwaldzkiego
podjęto decyzję o budowie ul. Broniewskiego częściowo śladem projektowanej przed wojną ul. Kawalerii. Jednocześnie przygotowywano
projekt studium zagospodarowania
Żoliborza Zachodniego wg projektu Jacka Nowickiego. W pierwszej
kolejności powstało Osiedle Serek
Żoliborski. Układ tego osiedla na
zawsze wyłączył możliwość realiza-

Żoliborz miał słynąć z trzech największych placów jakie zaprojektowali A. Jaworicki i J. Jankowski według planu regulacyjnego z 1926 r. Zarówno plac
Wilsona (pierwotnie zdany placem Żeromskiego), plac Inwalidów i plac Grunwaldzki były projektowane na modłę francuską. Tym razem skupimy się na placu Grunwaldzkim.
cji gwieździstego placu zgodnego z
koncepcją Jawornickiego i Jankowskiego. Rozwój przemysłu motoryzacyjnego sprawił, że planowana trasa
N-S miała mieć charakter przelotowy. Nad placem rozważano budowę
wiaduktu, który miał umożliwić skręt
z Marchlewskiego w Broniewskiego.
Na szczęście do realizacji tych założeń nie doszło, jak również nie doszło do budowy drugiej nitki samej
ul. Broniewskiego.
Również okres po transformacji ustrojowej nie był łaskawy dla
pl. Grunwaldzkiego. Miejsce to
nie miało i nadal nie ma charakteru
placu miejskiego, lecz jest przelotowym węzłem komunikacyjnym
dzielącym Żoliborz Urzędniczy od
powojennych osiedli wuesemowskich, jak również od terenów Żoliborza Przemysłowego. Na początku
lat 90. kiedy Burmistrzem jeszcze
„dużego Żoliborza”* był Pan Józef
Menes dopuszczono budowę pawilonu wystawowego „Ital-Mot’a”, w
którym można było podziwiać najnowsze samochody marki Fiat Uno.
Pawilon umieszczono na centralnej
osi Alei Wojska Polskiego. Projektantem tego pawilonu był Pan arch.
Rzepka (główny projektant Os. Potok). Pawilon wystawowy miał być
obiektem czasowym z pozwoleniem
na 2 lata. Ostatecznie okazało się,
że pozwolenie stale przedłużano i
nie zapowiada się, aby pawilon miał
zostać rozebrany. Około dekadę
temu doszło do adaptacji pawilonu
przekształcając go na supermarket.
Zgodnie z założeniem Aleja Wojska
Polskiego miała zostać wyprostowana przedłużając jej północną jezdnię
do ul. Ks. Popiełuszki. Obecnie widać tam chaos przestrzenny. Poza
pawilonem i prowizorycznym par-

kingiem gdzieś dopiero w tyle stoi
Pomnik Czynu Zbrojnego Polonii
Amerykańskiej, który powinien być
lepiej widoczny z pl. Grunwaldzkiego. Niedawno zrealizowano w
ramach budżetu partycypacyjnego
aleję spacerową w centralnej osi
kompozycyjnej alei, wzdłuż której
pojawiły się nowe ławki i kosze.
Mimo to dostęp do niej jest ograniczony od strony placu. Piesi wydeptali sobie przejście, gdzie Zarząd
Dróg Miejskich nie chciał wykonać
przedłużenia wymalowując zebrę.
Powodem tego jest znajdujący się
tam przystanek autobusowy. Nikt
nie rozważył przesunąć tego przystanku wstawiając go chociażby w

miejscu zatoki postojowej dla taksówkarzy. Przeważnie i tak stoi tam
jedna, góra dwie taksówki, a miejsca
jest bodajże na cztery samochody!
Po co komu w dzisiejszych czasach
tak długi postój w takim miejscu?
Większość z nas zamawia taksówkę
przez telefon, albo korzysta z aplikacji typu Uber, itp.
Dziś plac to tak naprawdę kawałek nędznego skwerku przed pocztą
i punktowcem Os. Serek. Wygląd
tego niby zieleńca trudno nazwać
godnym dla placu o takiej nazwie.
Kilka starych, spękanych i wąskich
chodników przenika przez zaniedbany trawnik i kilka skulonych krzewów. Jedyną atrakcją tego placu jest

skrzynka pocztowa i dwie zmurszałe
ławki, a także kiosk. Jeszcze kilka lat
temu życie na tym placu znacznie bardziej kwitło, gdyż znajdowała się tam
buda z alkoholem sprzedawanym całą
dobę...
Dwa lata temu został uchwalony
miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego Żoliborza Południowego. Zakłada on przebudowę całego placu i częściowe nawiązanie do
założeń z okresu dwudziestolecia.
Od strony południowej zakłada sie
budowę półkolistej pierzei, w której
mają być usługi, a także kościół. Niemniej mimo ambitnych założeń, nic
nie wskazuje aby w najbliższym czasie
władze zamierzały przystąpić do realizacji całego przedsięwzięcia...
Wiktor Zając
Ilustracja Dominika Hoyle

* „duży Żoliborz” – do 1994 roku
Bielany i Żoliborz były jedną dzielnicą.
Ustawą z 2002 r. lecz obie dzielnice utraciły prawo gminy. Obecna ustawa ustanowiła, że m. st. Warszawa jest zarówno
powiatem, jak i gminą.

5

O byciu
mężczyzną
Zastanawiałam się ostatnio nad tym jak to jest być
kobietą. Ludzie mówią, że to nie łatwa sztuka, wymagająca wielu poświęceń i wyrzeczeń. Mówią, że
musimy walczyć o swoje i przepychać się łokciami
robiąc sobie w ten sposób miejsce w świecie podobno zdominowanym przez mężczyzn. I choć wiem,
że część tych ludzi z pewnością ma rację i z wieloma osobami na pewno mogę się zgodzić, to jednak
przychodzi mi do głowy pewna refleksja i pytanie. A
jak to jest w dzisiejszym świecie być mężczyzną?
Pewnego chłodnego wieczoru
siedziałam w niewielkim domku nad
jeziorem podczas jednego z weekendowych wypadów za miasto. Pomimo
trzaskającego wiatru za oknem i bijącego deszczu o szyby, to był jeden z
najcieplejszych wyjazdów na jakich
miałam okazję być. Ciepło, o którym piszę nie pochodziło z promieni
słońca, których w tym czasie nie było
w ogóle. To ciepło biło od każdego z
nas, kto znalazł się w tej mazurskiej
chatce. Trzy dni przepełnione zabawą, tańcami, żartami, ale i chwilami
intymnych, często niełatwych rozmów z pewnością na długo zapadły w
pamięć nie tylko mnie, ale także moim
przyjaciołom. Był to czas wypełniony
trudnym do powstrzymania śmiechem, ale i łzami smutku oraz poczucia bezradności.
Pamiętam pewną dość krótką,
ale jakże dla mnie wymowną rozmowę, którą przeprowadziłam podczas
tego wyjazdu. Siedziałam wtedy na
miękkiej, nieco podstarzałej już kanapie, a dookoła rozbrzmiewała głośna
muzyka i śmiechy. W kominku palił
się ogień ogrzewając i rozświetlając
przy tym całe pomieszczenie. Obserwowałam z rozbawieniem moich roztańczonych przyjaciół, gdy poczułam,
że ktoś siada obok mnie. Tą osobą
był dużo starszy ode mnie kolega. Z
początku swobodna i żartobliwa rozmowa w szybkim tempie przybrała
nieco poważniejszy ton zamieniając
się w dyskusję dotyczącą dorosłości.
Wymienialiśmy się własnymi spostrzeżeniami, obawami, lękami i trudnościami z jakimi przychodzi nam
się zmierzyć w życiu dorosłym. W
przeciągu tych zaledwie dwudziestu
minut, przysłuchując się historii mojego znajomego, w głowie pojawiło mi
się tylko jedno pytanie - Czy rozważał
wizytę u psychologa? Reakcja moje-

go znajomego była natychmiastowa.
Uśmiechnął się blado wstając z kanapy i powiedział: Daj spokój. Co by
moi koledzy powiedzieli…
Wtedy dotarło do mnie, że bycie
mężczyzną wydaje się być równie
trudne, co bycie kobietą. Niełatwo
być wrażliwym, jeżeli wymaga się
od Ciebie ciągłego okazywania siły.
Ciężko być nieśmiałym, kiedy reszta

oczekuje od Ciebie podejmowania
działania i stawiania stanowczych
kroków. Nie powinno się także okazywać łez i słabości, jeśli w oczach
innych jest się oznaką męskości. I
trochę głupio przyznać się do tego,
że nie można sobie z czymś poradzić skoro w przyszłości będzie się
głową rodziny, stanowiącą filar bezpieczeństwa. Depresja u mężczyzny? Nie, przecież to się nie zdarza.
Lęki? Niemożliwe. Mężczyźni nigdy
się nie boją!
Podczas jednego ze swoich wystąpień znana aktorka Emma Watson powiedziała: Nie często mówi się
o tym, że mężczyźni także są szufladkowani przez stereotypy płci, ale ja

wiem, że tak się dzieje. (…) Uważam,
że zarówno kobiety, jak i mężczyźni powinni czuć, że mają prawo do
tego, aby być wrażliwym. Obydwie
płci powinny mieć również przyzwolenie, żeby okazywać swoją siłę. A ja
dodam jeszcze, że My - kobiety, ale
także Wy - mężczyźni macie prawo
sobie z czymś nie radzić. Macie prawo odczuwać bezsilność, smutek i
pogubienie. Macie pełne prawo do
tego, żeby płakać i prosić o pomoc, a
gabinet terapeutyczny to nie powód
do wstydu i oznaka słabości. Dla
mnie jest czymś zupełnie przeciwnym. Pójście na terapię, to odwaga i
siła, bo zajrzenie w głąb siebie i zderzenie się z przykrą rzeczywistością,

która często niesie za sobą mnóstwo
nieprzepracowanych problemów z
przeszłości jest jedną z najtrudniejszych rzeczy z jakimi sama musiałam
się kiedyś zmierzyć.
Jako płeć nie jesteśmy identyczni,
a czasami wydaje się, że możemy być
wręcz zupełnie odmienni. Możemy
różnić się wyglądem, siłą fizyczną
czy sposobem komunikacji, ale jest
jedna rzecz, która z pewnością nas łączy - nasze emocje. Wszyscy je mamy,
wszyscy je równie intensywnie czujemy i absolutnie wszyscy mamy prawo
mówić o nich głośno.
Tekst Martyna Pacholak
Ilustracja Dominika Hoyle
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Zielona ulica Kaliny Jędrusik
Zaniedbana część ulicy Kaliny Jędrusik już wkrótce przejdzie niesamowitą metamorfozę. Bezużyteczne betonowe przestrzenie zostaną zastąpione estetyczną zielenią, a zniszczone i połamane płyty chodnikowe będą wymienione. Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st.
Warszawy oraz spółka Dom Development zawarły porozumienie, na mocy którego deweloper dokona rewitalizacji wschodniej strony ulicy.
O zmiany i zazielenienie ulicy Kaliny
Jędrusik na odcinku do placu Czesława
Niemena, zabiegali zarówno mieszkańcy,
jak i zarząd Żoliborza oraz radna Izabela Rychter. Maciej Wiśniewski w imieniu
mieszkańców opracował projekt w budżecie obywatelskim, a zarząd prowadził równolegle rozmowy z deweloperem, który
budował osiedle mieszkaniowe po obu stronach Kaliny Jędrusik. Ostatecznie, dzielnica podpisała porozumienie z deweloperem,
który rozpocznie rewitalizację wschodniej
strony ulicy, na wzór zwycięskiego projektu
z budżetu obywatelskiego.

Dodatkowo, na ulicy Stanisława Dygata
wybudowany zostanie próg zwalniający z
kostki betonowej. Projekt tego rozwiązania
także zwyciężył w budżecie obywatelskim
i zostanie zrealizowany przez spółkę Dom
Development w ramach współpracy z Zarządem Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Rozwiązanie to znacząco poprawi bezpieczeństwo mieszkańców.
- Chcemy, żeby Żoliborz rozwijał się
w sposób zrównoważony. W miejscach,
w których powstają nowe osiedla, równocześnie pojawiała się zieleń. Musimy dbać
o bezpieczeństwo i komfort życia naszych

mieszkańców. Takie same cele przyświecają spółce Dom Development. Podejmując
się rewitalizacji części ulicy Kaliny Jędrusik, nasz partner pokazuje, że estetyczna
przestrzeń, bezpieczeństwo, rozwiązania
proekologiczne, poprawiające osiedlowy
mikroklimat, to ważny element strategii
rozwoju spółki – mówi Paweł Michalec,
burmistrz dzielnicy Żoliborz.
Co się zmieni? Na zaniedbanej część
ulicy Kaliny Jędrusik zlikwidowane zostaną
betonowe przestrzenie, a w ich miejsce pojawią się nowe zieleńce, nasadzone zostaną
drzewa i krzewy. Zgodnie z projektem na re-

montowanej części posadzonych będzie 10
nowych platanów, 448 krzewów irgi błyszczącej oraz 101 irgi poziomej, 48 krzewów
hortensji oraz 65 forsycji. Wykonawca ma
zadbać o ich zabezpieczenie przed dewastacją i rozjeżdżaniem samochodami.
Po obu stronach ulicy wyremontowany
zostanie chodnik. Uregulowane ma być także parkowanie. Pojawią się nowe ławki i stojaki na rowery oraz kosze na odpadki. Ulica
stanie się bardziej przyjazna dla pieszych.
Prace rozpoczną się w przyszłym tygodniu,
a ich zakończenie planowane jest na koniec
czerwca.

fot. materiał prasowy Urzędu Dzielnicy Żoliborz

Burmistrz – Paweł Michalec
wraz z radną Izabelą Rychter
na ul. Kaliny Jędrusik
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Jedziemy na spacer!

Po wielu tygodniach spędzonych w domu
wszyscy jesteśmy spragnieni kontaktu z przyrodą. Piękne żoliborskie parki nie skrywają
przed Państwem już żadnych tajemnic, dlatego w tym miesiącu pragniemy zachęcić Żoliborzan do nieco dalszej wyprawy.

mknięte, ale do dyspozycji zwiedzających nadal pozostają piękna część parkowa i wszystkie
wybiegi zewnętrzne. Z Żoliborza do Warszawskiego ZOO najszybciej dojedziemy pociągiem
SKM. Podróż z przystanku Warszawa Gdańska
zajmie jedynie 2 minuty.

Na trasie SKM linii S3 i S9 znajduje się wiele malowniczych miejsc, które warto zobaczyć
wiosenną porą. Mieszkańcy Żoliborza mogą
wsiąść do pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej na
dwóch przystankach kolejowych znajdujących
się w tej dzielnicy: Warszawa Powązki i Warszawa Gdańska.

Warszawa Praga
Zachęcamy do sprawdzenia jak w maju pachnie Saska Kępa! Warszawska Praga oferuje spacerowiczom malownicze widoki. Restauracyjne
ogródki przy słynnej ul. Francuskiej znowu
przyjmują gości. Dla osób, które preferują więcej przestrzeni idealnym rozwiązaniem będzie
spacer po jednym z największych warszawskich
parków – Parku Skaryszewskim. Jego krajobraz
urozmaicają stawy, pagórki, niewielki wodospad
a także kilka efektownych rzeźb i mostków. Na
przystanku Warszawa Praga możemy znaleźć się
w mniej niż 10 minut.

Przystanek Warszawa ZOO
Od 20 maja znowu można odwiedzać
warszawskie zoo. Kompleks jest otwarty dla
zwiedzających codziennie w godzinach 9 - 19.
Z użytku tymczasowo wyłączono wybiegi za-

Warszawa Choszczówka
Choszczówka znajduje się w tzw. otulinie –
ze wszystkich stron otaczają ją lasy – Lasy Legionowskie, Lasy Choszczówki oraz Lasy Białołęki
Dworskiej. Z łatwością można w nich uprawiać
jogging, biegi na przełaj, jazdę na rowerze, nordic walking oraz jazdę konną. Tereny te obfitują
w wiele gatunków zwierząt i roślin. Przy odrobinie szczęścia można spotkać dziki, sarny, zające,
wiele okazów płazów czy gadów. W Choszczówce mieści się tzw. Dom Kurpiowski, do którego
chętnie przyjeżdżał prymas Stefan Wyszyński.
Budynek znajduje się w malowniczej okolicy,
którą chętnie odwiedzają spacerowicze. Z Żoliborza do Choszczówki dojedziemy w około 20
minut.
Legionowo
Również Legionowo ze wszystkich stron
otoczone jest przez lasy. Tereny leśne są tu

bardzo urozmaicone. Zwłaszcza okolice Jeziora Zegrzyńskiego, gdzie znajdują się liczne
szlaki zarówno piesze, jak i rowerowe. Wielu
spacerowiczów decyduje się na obranie szlaku „Polski Walczącej”, który obejmuje kilka
betonowych fortów należących do zewnętrznej linii obrony twierdzy Modlin. Są tam też
historyczne pomniki – pomnik poległych na
granicy Generalnego Gubernatorstwa i III
Rzeszy, obelisk ku czci poległych podczas I
wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej
w 1920 r. oraz pomnik upamiętniający odzyskanie niepodległości. Oprócz walorów przyrodniczych, miasto posiada wiele zabytków
architektonicznych – Willa Orawka, Willa
Bratki czy Zespół willowo-parkowy „Kozłówka”. Szczególną popularnością cieszą się ruiny
słynnego niegdyś pałacu Poniatowskich, wybudowanego w 1780 r. Podróż do Legionowa
zajmie nam niecałe 30 minut.
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Pomocna dłoń
Koronawirus sparaliżował nasze życie. W tych trudnych czasach uświadomiliśmy sobie,
jak istotne są nawet najprostsze
gesty – szczery uśmiech, ciepłe
słowa. Bo przecież jeszcze będzie dobrze. Mieszkańcy Bielan postanowili zjednoczyć się
w tym kryzysowym momencie,
aby pomóc najbardziej potrzebującym przetrwać ten okres.

Na Facebook’u powstała grupa Pomocne
Bielany, gdzie każdy może zaoferować swoją
pomoc. Istnieją różne sekcje, m.in.: transportowa, która dowozi posiłki, cukiernicza,
która tworzy przepyszne ciasta i ciasteczka na
osłodę ciężkich dni czy sekcja, która zajmuje
się szyciem maseczek. Maseczki są rozdawane między innymi do Szpitala Bielańskiego,
a ostatnio przy Urzędzie Dzielnicy otrzymali
je seniorzy. Dzięki powstałej zbiórce pienię-

dzy, zorganizowanej przez bielańską społeczność, udało się zakupić bieżnię dla Zosi.
Dziewczynka może teraz kontynuować swoją
rehabilitację w domu. Jedna z mieszkanek
wraz z córką postanowiła stworzyć domowe
mydełka, do których dołączono pokrzepiający liścik. Także sportowcy oraz radni Bielan
dołączają się do pomocy. Najczęściej - robiąc
zakupy najbardziej potrzebującym lub szyjąc
maseczki. Bielańscy urzędnicy wraz z wolontariuszami prowadzą Dzielnicowy Zespół
Wsparcia, który zapewnia pomoc osobom
pozostającym w domach. Jeśli ktoś potrzebuje wsparcia, warto zadzwonić pod numer 22
433 47 03. Infolinia działa od poniedziałku
do piątku od 8 do 18 oraz w weekendy od 9
do 15. Stowarzyszenie Razem dla Bielan regularnie organizuje pomoc. Ostatnio z udziałem bielańskich sklepów przygotowali kanapki dla pracowników Szpitala Bielańskiego i
Komendy Policji.
Rodzice nie są osamotnieni z domowym
nauczaniem. Na Bielanach organizowana jest
pomoc w odrabianiu lekcji. Uczniowie mogą

w spokoju przygotowywać się do egzaminu,
dzięki wolontariuszom, którzy prowadzą lekcje powtórkowe do egzaminu ósmoklasisty.
Na Piaskach często można spotkać Plastusia,
który chętnie wyprowadza psy i posyła uśmiechy napotkanym przechodniom. Jeśli komuś
doskwiera nuda albo tęskni za sportowymi
emocjami, dzielnica przygotowała zajęcia
online. W ofercie można znaleźć jogę, lekcje
tańca, zajęcia sportowe prowadzone przez
sportowców AZS AWF Warszawa, a także
zajęcia dla seniorów. Ci, którzy są uzdolnieni artystycznie, mogą skorzystać z zajęć
plastycznych bądź muzycznych. Z kolei tym,
którym brakuje koncertowej atmosfery, Bielany mają do zaoferowania koncerty online.
W majówkę można było posłuchać Sidneya
Polaka, który zagrał chociażby słynny utwór
Chomiczówka. Mieszkańcy tej części dzielnicy mogą skorzystać z balkonowych koncertów
Sami’ego Harba i jego brata. A co, jeśli ktoś
nie mieszka na Chomiczówce? Nic straconego, bowiem prowadzona jest transmisja na
Facebook’u ze wspomnianych koncertów.

Z okazji Dnia Matki zorganizowano koncert
Nataszy Urbańskiej.
Lokalna społeczność postanowiła zjednoczyć się i przygotować ciepłe posiłki dla
potrzebujących mieszkańców dzielnicy. Roślina Cafe przygotowała już ponad 1000 dań
dla seniorów i osób, które nie mogą wyjść z
domu. Codziennie przed drzwiami do kawiarni stało mnóstwo puszek i paczek. Dobroć
serca i chęć zjednoczenia się w tych ciężkich
czasach nie opuściła także bielańskich przedsiębiorców. Postanowili oni dostarczyć swoje
produkty do Rośliny czy Gniazda Piratów,
którzy następnie przygotowują obiady. Warto
wspomnieć o Zapiekankach u Pandy. Panda
kilkukrotnie zorganizowała ogromny dowóz
produktów do Rośliny. Okoliczne warzywniaki dostarczają świeże owoce i warzywa.
I choć te czasy stanowią ogromne wyzwanie dla gospodarki, dla służby zdrowia i dla
nas, to miło widzieć, że wśród mieszkańców
Bielan góruje empatia i chęć niesienia pomoc.
To niezwykle istotne, żebyśmy wspierali siebie nawzajem.
Olga Lewandowska

