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Tak daleko, a tak blisko
Na Żoliborzu pokutuje pewien sposób postrzegania tej dzielnicy. Uważa się, że zaczyna się ona wzdłuż
Wisły, a kończy przy ulicy Broniewskiego. Oczywiście, jest to postrzeganie błędne, ponieważ od dawna jej
istotną część stanowi chociażby Zatrasie.
Kilka lat temu południowa część
dzielnicy zaczęła się nagle mocno
zmieniać. Dawne zakłady, magazyny
czy nieużytki stały się placem budowy
i to zarówno te między ulicami Broniewskiego i Powązkowską, jak i te
położone za nimi. Stamtąd bliżej na
Wolę niż na Plac Wilsona.
Warto jednak wybrać się na spacer
w te nowe rejony, by zobaczyć zmiany,
które tam zaszły, a także rozpoczęte
na tym terenie inwestycje. Uzmysłowimy sobie, jak istotną częścią dzielnicy staną się te tereny na przełomie
kilku najbliższych lat. To właśnie tę
część będzie zamieszkiwać bagatela

parędziesiąt tysięcy ludzi. Oczywiście,
wokół nowych osiedli powstanie niezbędna infrastruktura - nowe ulice,
przystanek kolejowy, placówki oświatowe, tereny rekreacyjne i być może
parki.
Mamy więc położony między
ulicami Krasińskiego, Broniewskiego
i Powązkowską Żoliborz Południowy, mocno zurbanizowany z główną
osią wzdłuż ulicy Rydygiera, o której
przebudowę mieszkańcy walczą od
paru lat. Na Żoliborzu Południowym
znajdziemy jednak nie tylko „nowoczesne blokowisko”, ale także szereg
wyszukanych restauracji, czy sklepów.

Jest to dobry powód, by zapoznać się
z obecnym wyglądem tego rejonu.
Między ulicami Przasnyską, a Powązkowską rusza kolejna inwestycja.
Jest to olbrzymi kompleks mieszkaniowy. Jednocześnie przy ulicy Anny
German można jeszcze zobaczyć, jak
wyglądały te tereny jeszcze parę lat
temu. Na Żoliborzu Południowym
wciąż jeszcze nowe osiedla sąsiadują
z przemysłowymi pozostałościami z
przeszłości.
Dzięki aktywnej walce mieszkańców udało się ostatnio uchwalić plan zagospodarowania terenu,
dzięki czemu powstaną tu szkoły,

przedszkola i zachowane zostaną
tereny zielone. W niedługim czasie
powstanie także Centrum Lokalne.
Do dyspozycji jest też plac zabaw
„Figle i Psoty”.
Skoro dobrnęliśmy do ulicy Powązkowskiej nie sposób nie odwiedzić
również Powązek. Tak, Żoliborz ma
Powązki i to nie tylko te wojskowe.
Przekraczając ulicę Powązkowską można jeszcze zajrzeć do
położonej przy ulicy Duchnickiej
Defabryki. To ciekawy przykład,
jak można wykorzystać stare industrialne budynki na potrzeby współczesnych firm. Jest to udany mariaż
przemysłu z designem.
Gdy już znajdziemy się w najdalszym zakątku dzielnicy, odkryjemy
Żoliborz Artystyczny – osiedle zaprojektowane doskonale, o co trudno w ostatnich latach. Tu spotkanie
architektury, zieleni i sztuki tworzy
wyraźne nawiązania do wartości
Starego Żoliborza. Szczególnie, że
upamiętnieni zostali tu żoliborscy
artyści. Można się tu przechadzać
jak po galerii, gdyż wszystkie rzeź-

by, murale czy mozaiki zostały opisane, dzięki czemu możemy poznać
zarówno twórców, jak i artystów tu
upamiętnionych.
Dla niektórych może stanowić
zaskoczenie fakt, że granicy Żoliborza nie wyznacza linia kolejowa, jak
się powszechnie utarło. Jeśli chcemy
zapuścić się dalej, to nieopodal ostatnich budynków lądujemy w sąsiedniej dzielnicy. Na tym skrawku Woli
czekają na nas atrakcje, takie jak
chociażby stadnina koni Legii czy
tajemniczy Obiekt Alfa na terenie
wojskowym przy ulicy Kozielskiej,
udostępniony dla zwiedzających.
Stąd już tylko kawałek do Lasku na
Kole z wyjątkowymi terenami spacerowymi, na których warto też oddać
się bieganiu, czy jeździe na rowerze,
a nawet przepłynąć się rowerem
wodnym.
Jak widać, warto zapoznać się z
tym, co zwane jest „dalekim Żoliborzem”, a położone jest tak blisko.
BARTEK MICHALSKI
ILUSTRACJA DOMINIKA HOYLE
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i to w kontekście rdzennie polskiej dzielnicy?
Pomówmy o rdzeniu filologicznym. Wszystko
ma swoje pochodzenie, nawet słowo skądś się wywodzi. Etymologia słowa „Żoliborz” pochodzi od
spolszczonego ,,Jolie bord’’ w wolnym tłumaczeniu
oznaczającego piękną krawędź. Żoliborz znajdujący
się na krańcach miasta, wzniesiony na zboczach cytadeli, kreował panoramę nadwiślańskiego brzegu
na tyle pięknie, że ktoś doceniając jego wyjątkowość
wyszeptał kluczowe ,,jolie’’. W języku francuskim
słowo to wyraża same superlatywy - ładny, miły,
przyjemny. Wszystko się zgadza. W końcu każdy
wie, że tak tu jest.
W tym felietonie jest trochę o mnie, trochę o filologii i oczywiście o Żoliborzu. Studiowanie polonistyki utwierdza mnie w przekonaniu o mojej miłości do języka - narzędzia pozwalającego opisywać
świat, świadomie w nim funkcjonować i kreować
nową rzeczywistość.
Filologia to miłość do słów. Osobiście uważam,
że zaznajomienie się z własnym językiem znacznie różni się od nauki języka obcego. Owszem, w
procesie edukacji bazujemy na gramatyce, leksyce
i kulturze użycia języka, jednak poświęcenie językowi ojczystemu, bliskiemu w każdej chwili życia,
pozwala wejść na wyższy poziom jego percepcji.
Możemy przyjrzeć się schematowi opisu świata,
zgłębić zależności między językiem a systemem
pojęć i dostrzec, że jednostki komunikacyjne są
uniwersalne. Pola wyrazowe mówią o sposobach ujmowania świata przez daną społeczność językową.
Eskimosi mają 400 nazw na różne odmiany śniegu, w Peru jest ponad tysiąc określeń ziemniaka,
w Chinach rozróżnia się 20 tys. odmian ryżu, ale
w prawie każdym języku da się rozpoznać słowo
,,mama’’, brzmiące niemal identycznie.
Niejednokrotnie rozczarowują nas ludzie, których sposób wypowiedzi jest odstręczający. Przykładowo, na pierwszej randce początkowo zwraca się
uwagę na wygląd nowo przybyłej osoby. Może być
to piękna, zadbana kobieta albo postawny, elegancki

mężczyzna. Czar pryska, gdy po pierwszych zdaniach
okaże się, że wypowiedź partnera charakteryzuje prosty język, przesiąknięty wulgaryzmami, a gdy do tego
dochodzi niedbała dykcja, cały akt komunikacji traci na wartości. Język zawsze zdradzi człowieka, jego
sposób myślenia, podejścia do świata (bo szacunek do
języka to szacunek do otoczenia). Właściciel dużej
korporacji ubrany w najdroższy garnitur i markowy
zegarek, udając mieszczucha z wielkiego świata, swoje
pochodzenie zdradzi sposobem mówienia. Doświadczony filolog po paru zdaniach wybada akcent, dostrzeże charakterystyczne dla danego regionu słowa
i będzie wiedział - oho, Dolny Śląsk, Podlasie, albo
Kujawy. To oczywiście nie jest nic złego! Za piękną
uważam różnorodność polszczyzny i regionalną specyfikę. Pragnę jedynie pokazać, że język jako naturalnie nabyta zdolność jest czymś tak prawdziwym, że
niejednokrotnie to sposób jego użycia, a nie przekazywana treść wyrażają prawdę. Dlatego opanowanie
narzędzia determinującego to, jak jesteśmy postrzegani stanowi klucz do sukcesu.
Obecnie, osoby snobujące się na światowców
brylują znajomością języka angielskiego, wplatają w język codzienny typowo korporacyjne zwroty
i wyrażenia. Wszystko ma być na ASAP (as soon
as possible), bo goni nas deadline (ostateczny termin) i chęć do bycia fancy (nietypowym). Te słowa
bez wątpienia rażą. Wyczuwamy, że nie są polskie.
Wyrażenia te wejdą jednak do codziennego użycia i
kiedyś staną się powiedzeniami ‘’naszymi’’. Tak, jak
stało się z francuszczyzną w XVII i XVIII w. Galicyzmy były używane przede wszystkim wśród warstw
wyższych - arystokracji i szlachty. Nie tylko wplatano konkretne słowa, prowadzono nawet całe rozmowy w języku francuskim. Może przez obcobrzmiącą
nazwę niektórzy dogryzają Żoliborzanom, że mają
się za elitę. Wszystko przez ten francuski...
Mój letni, parysko-żoliborski dzień zaczynam
od wyjścia na balkon, przeciągam się delikatnie i
patrzę jak się ma nasza dzielnica. Sąsiad już nie-

sie torbę bagietek, a w pobliskiej kawiarni pan w
kaszkiecie deliberuje z żoną w kwiecistej sukience,
zajadając przy tym eklerkę od Bliklego. Siadając w
fotelu, patrzę w lustro, nakładam makijaż, zakładam
elegancki kostium, biżuterię, i balerinki. Po pracy
na obiedzie, przeglądając kartę z daniami czytam:
bagietki, konfitury, gofry, szarlotka, beszamel, korniszony, krokiety. Drogi kelnerze, czy ja dostanę tu
coś polskiego?! Później spotkanie z przyjaciółką,
mówi że miała małe rendez-vous ze swoim nowym
amantem, dostała parę komplementów, ale obrażona zakończyła romans, gdy została nazwana kokietką. Wieczorem wychodzę ze znajomymi, idziemy
do kina, pytają jak znajduję afisz z nowym filmem
Tarantino, czy słyszałam, że pewna polska modelka będzie reklamować znaną markę perfum i czy
miałabym ochotę pójść pograć z nimi wieczorem w
karty. Piki, trefle, karo, kiery - wszędzie ten język
żabojadów.
Ogrom wpływu francuskiego na polszczyznę
skłonił mnie do podjęcia nauki kolejnego języka,
więc teraz już w pełni świadomie i z dumą mówię Maison Wilson, czyli mój dom Wilson. Mieszkam
przy placu Wilsona od urodzenia i jest mi to najbliższe na ziemi miejsce. Przez głowę przeszedł mi
również podobnie brzmiący tytuł - My son Willson, ale postawiłam na francuski. W końcu to Francuzi zostali tegorocznymi mistrzami świata w piłce
nożnej, a angielskiego trochę już w obecnych czasach za dużo. My son (mój syn), bo od tego wydania
została mi powierzona wymarzona rola naczelnej w
Wilsoniaku, którego pieszczotliwie personifikuję,
nazywając Wilsonem. Ten młody, ciekawy lokalnego świata chłopiec w tym roku kończy 2 lata. Mam
nadzieję, że wraz z naszym kolektywem tworzonym
przez ambitnych, młodych społeczników wychowamy go na porządnego obywatela. Obywatela z Ż!
MONIKA MIŁOSZ
ILUSTRACJA DOMINIKA HOYLE
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Zmiany w
redakcji

Drodzy
czytelnicy!

na wyzwoli w redakcji nową energię,
która pozwoli nam lepiej odpowiadać
na Państwa potrzeby.
Do redakcji dołączył również
urodzony i wychowany na Żoliborzu
Aleksander Konarzewski - Prezes

Miło nam poinformować, że
nową redaktor naczelną naszego pisma została Monika Miłosz.

w Londynie. W gazecie będzie poruszał tematy architektury i urbanistyki
dzielnicy.
Katarzyna Busłowska nasza

Monika
jest
żoliborzanką od trzech pokoleń, studentką polonistyki na Uniwersytecie
Warszawskim, o specjalności filologia medialna. Od niedawna
pracuje w firmie PR-owej SZAPIRO|SCHWANN Public Realtions. Miłośniczka Warszawy i
języka polskiego. W wolnych chwilach pisze wiersze, opowiadania i
scenariusze filmowe. Uwielbia fotografię, stare kino i teatr. Miała okazję pracować w takich teatrach jak
Roma i Ateneum. Z przyjemnością
uczy się języków obcych, zwłaszcza
rosyjskiego i francuskiego. Chętnie
podróżuje i zwiedza, ale zawsze z
utęsknieniem wraca na Żoliborz.
Jesteśmy przekonani, że zmia-

Stowarzyszenia Młodych Żoliborzan.
Współzałożyciel Projektu Żoliborz.
W latach 2010 - 2016 członek Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego.
Malarz, wielbiciel Witkacego, toteż i piszący cichy piewca duszy dawnego Żoliborza.
Doświadczenie Aleksandra pozwoli stosownie ukierunkować nową
energię, którą wprowadzają młodzi
redaktorzy. W ramach funkcji wicenaczelnego będzie współtworzył
linie gazety i inicjował nowe tematy.
Teksty i żoliborskie opowiadania jego
autorstwa stanowić będą kropkę nad
"Ż" naszego pisma.
O Nowym Żoliborzu i Żoliborzu
Artystycznym wiemy wciąż niewiele.
Jego problemy przybliży Bartek Michalski.
Bartek mieszkał na Marymoncie,
Starym Żoliborzu, obecnie na Powązkach. Przedkłada sprawy lokalne
nad to co w kraju i na świecie. Żywo
zainteresowany tym co się dzieje w
sąsiedztwie. Od lat obserwując życie
dzielnicy stał się jednym z najbardziej
obiektywnych i rozpoznawalnych komentatorów jej wypadków. Prywatnie

miłośnik kotów, podróży, muzyki i
dobrego jedzenia.
Olga Lewandowska jest młodą

Koniec wakacji, koniec laby,
czas zabrać się do pracy. Zdecydowaliśmy się na kilka zmian, które
wprowadzą do gazety odrobinę
świeżości. Do kolektywu dołącza
aż pięcioro nowych redaktorów.
Gwarantują oni nową jakość, pełną lekkości i witalności, by całej
żoliborskiej społeczności, dostarczać radości i ciepła w nadchodzące jesienno-zimowe miesiące.
Nowi członkowie między
innymi: w ,,El clasico po marymoncku" wyjaśnią czym są ,,kartofliska" i dlaczego przyciągają na
żoliborski stadion tłumy. Przybliżą
także sylwetki trzech ,,Kamiennych kobiet" - sąsiadek, o których
warto wiedzieć więcej. Z wielkim
smutkiem zamieszczamy również
wspomnienie o Oldze Sipowicz Korze, od lat zamieszkującej Stare
Bielany.
Życzę miłej lektury,
MONIKA MIŁOSZ
REDAKTOR NACZELNA

miłośniczką literatury i znawczynią
słowa. Studiuje polonistykę na UW.
Prywatnie kocha siatkówkę i swojego
milusińskiego - kota. Naszym czytelnikom przybliży wiadomości ze świata, nie tak dalekich Bielan.
Antoni Kostrzewa, 19 - letni
entuzjasta sztuki, filozofii i sportów
walki. Od urodzenia stały bywalec
parku im. Żeromskiego i cukierni
przy Placu Wilsona. W tym roku
rozpoczyna studia architektoniczne

korektorka studiuje na międzywydziałowych studiach humanistycznych na
UW, obejmujących zagadnienia z historii sztuki, socjologii i polonistyki.
Jest osobą wszechstronną, ukończyła
liceum plastyczne w Częstochowie,
działała przy projektach związanych z
kulturą żydowską, ale przede wszystkim to aktywna działaczka, która dba
o prawa kobiet i walczy o godne traktowanie zwierząt.
Kasia od kilku miesięcy wspierała
nas w procesie składania gazety, teraz
oficjalnie będzie już czuwać nad poprawnością wszystkich zamieszczanych treści.
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a dziękuje, bez dna ;P
Alinka, jak dzbanek?

Kamienne żoliborzanki
Zatrzymana w wiecznym uśmiechu dziewczyna spogląda na mnie z
cokołu fontanny w parku im. Żeromskiego. Jest moim kompanem już od
dawna. Przypuszczam, że przy niej
postawiłem pierwsze w życiu kroki,
a już na pewno nabiłem sobie pierwszego, prawdziwego guza. Minąłem
ją już niezliczoną ilość razy, śpiesząc
się do metra i wracając nocami do
domu. Jestem pewien, że odkąd tu
stoi jest świadkiem wielu historii podobnych do mojej.
Dla „Dziewczyny z dzbanem”
Żoliborz stał się domem w 1936
roku, kiedy to powstała na specjalne
zamówienie budowniczych parku
im. Żeromskiego. Początkowo miała
tylko upiększać park, szybko jednak
stała się symbolem całej dzielnicy, a
w 2000 roku jej oficjalnym znakiem
za sprawą jednogłośnej decyzji podjętej przez Urząd Żoliborza. Henryk
Kuna, autor „Dziewczyny” zwanej
także „Aliną” mógł pochwalić się już
wtedy niezwykłym dorobkiem artystycznym. Jego rzeźba „Rytm” była
centralnym elementem polskiego
pawilonu na Międzynarodowej Wystawie Sztuki Dekoracyjnej i Wzornictwa w Paryżu w 1925 roku. Pawilon został przyjęty niezwykle dobrze
przez krytyków, oceniano go wręcz
jako jeden z najlepszych i najbardziej

spójnych projektów mimo znakomitej konkurencji. O rzeźbie „Rytm”
mówiono, że ma „głowę przecudną w swym nikłym, rozwiewnym
uśmiechu” – podobnie jak jej młodsza, żoliborska siostra.
„Alina” ma swoją kopię,
wykonaną ze styropianu, która znajduje się w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz. Na rękach przyniósł ją tam
rzecznik prasowy dzielnicy, podobno
wzbudzając sensację wśród mijających go przechodniów. Swoją drogą,
ciekawe pod którą z bliźniaczek żoliborzanie spędzają więcej czasu?
Lista wielkich rzeźbiarzy, których
prace można oglądać na Żoliborzu
nie kończy się bynajmniej na Henryku Kunie. Od lat 50. przy ulicy Sierpeckiej znajduje się rzeźba „Matka z
dzieckiem” znana także pod nazwami
„Nadzieja Matki” i „Pokój”. Wykonana przez Alinę Szapocznikow w
paryskim zakładzie kamieniarskim
Gastona Lerendu z okazji II Ogólnopolskiej Wystawy Plastyki. Szapocznikow, niezwykle uzdolniona polska
rzeźbiarka dopiero zaczynała rozwijać
wtedy skrzydła pod okiem profesorów z Wyższej Szkoły Sztuk Pięknych w Paryżu. Temat kobiecego ciała
powracał przez cały okres twórczości
artystki. „Kobietę z dzieckiem” i jej
czuły uścisk możemy interpretować

na przykład przez pryzmat czasu spędzonego przez rzeźbiarkę w obozie w
Auschwitz i Bergen-Belsen. Niesprawiedliwie, przez lata ten niepozorny
pomniczek niszczał, zapomniany nawet przez mieszkańców najbliższych
okolic. Dopiero w 2012 roku przeszedł gruntowną renowację. Dlaczego
dopiero wtedy? Swoją wymową pasował doskonale do zacienionego parku
przy Teatrze Komedia z chęcią wybieranego przez rodziców na spacery
z dziećmi. Ja sam, mimo tego, że jako
przedszkolak zwiedziłem każdy krzak
parku im. Żołnierzy Żywiciela, nigdy
na niego nie trafiłem. Rzeźba Aliny
Szapocznikow to nie lada wyróżnienie dla naszej dzielnicy, ponieważ jest
to jedna z niewielu prac artystki, którą
można oglądać na świeżym powietrzu
w Warszawie. Prac, które zdobyły
rangę światową i były wyróżnione
między innymi na wystawie indywidualnej w nowojorskim Museum of
Modern Art.
W okolicy, przy kinie Elektronik, krótki spacer w stronę dworca
Warszawa Gdańska doprowadzi nas
do trzeciej z „kamiennych żoliborzanek”. Pomnik, podobnie jak ten
opisany wyżej, zdaje się być odtrącony na bok w mniej widoczny róg
ulicy. Z samochodu, nawet stojącego
w wiecznym korku między ulicami

Mickiewicza i gen. Józefa Zajączka,
zauważenie skromnego miejsca pamięci graniczy z cudem. „Kobieta z
różą” spogląda z niewielkiego cokołu
w dół na miejsce, z którego w czasie powstania warszawskiego cztery żoliborskie zgrupowania, wraz z
oddziałami Kampinosu, ruszyły do
szturmu na opanowany przez Niemców węzeł komunikacyjny łączący
Starówkę z Żoliborzem. Atak nie
udał się, a linię torów kolejowych
przekroczyli tylko nieliczni z pięciuset walczących. Twórczyni pomnika, rzeźbiarka Irena Nadachowska,
także uczestniczka powstania, swoje
dzieło nazwała „Nad partyzancką
mogiłą”. W jej stylu widać mocny
wpływ mistrza, Xawerego Dunikowskiego, nie mającego sobie równych autora cykli takich jak „Głowy
Wawelskie” czy „Macierzyństwo”.
Nadachowska wiele swoich rzeźb
dedykowała Warszawie, między in-

nymi podobnie delikatną, wręcz nieśmiałą „Kwiaciarkę”, którą spotkamy
przy cichej ulicy Brzozowej na Starym Mieście.
Ciekawym zjawiskiem jest fakt,
że żoliborskie piedestały są w stu
procentach zajmowane przez postacie kobiece. Dodatkowo najczęściej
będąc efektem pracy utalentowanych
artystek. Pod tym względem Żoliborz to chyba najbardziej „warszawska” z warszawskich dzielnic – każda
z naszych kobiet stanowi oddzielny,
wymowny symbol historii i kultury
miasta mogący je reprezentować tak
dobrze jak słynna „Syrenka”. Spróbujmy więc poświęcić więcej uwagi
naszym pomnikowym sąsiadkom.
Choćby na chwilę, kiedy utkniemy
przy nich w korku albo, nie daj Boże,
nabijemy sobie przy nich guza.
ANTONI KOSTRZEWA
ILUSTRACJA DOMINIKA HOYLE
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pomocy
nie chce
umierać

pomocy
te schody
są śmiertelne

3 schodki
róg broniewskiego
i krasinskiego

miej się na baczności

Niekończąca się
opowieść o schodkach,
nad którymi ZDM duma
Od ponad 50 lat na rogu ul.
Krasińskiego i ul. Broniewskiego
mieszkańcy Żoliborza, a przede
wszystkim Osiedla WSM Zatrasie
mają problem z barierą architektoniczną w formie trzech stopni w
górę i w dół. Bariera ta znajduje się
po południowo-wschodniej stronie skrzyżowania między przejściem dla pieszych przez torowisko
tramwajowe, a przejściem przez ul.
Krasińskiego. Bariera nie jest tylko
utrudnieniem dla osób niepełnosprawych, ale jest niebezpieczna
również z tego powodu, że stopnie
wykonane ze starych płyt chodnikowych z lat 60. znajdują się tuż
przed torami tramwajowymi. Nie-

trudno o potknięcie się. Pieszy jest
narażony na wpadnięcie bezpośrednio pod rozpędzony tramwaj!
Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich i korzystające z
komunikacji miejskiej jadąc ze Śródmieścia na Zatrasie zmuszone są
przejść trzy razy przez przejście dla
pieszych. Muszą zrezygnować z najkrótszego przejścia ze względu na
barierę architektoniczną. Zmuszone
są przejść w kierunku Serka Żoliborskiego, następnie na róg po stronie
Sadów Żoliborskich, stamtąd przejść
znowu przez ul. Broniewskiego, aby w
końcu dostać się na Zatrasie. Dotyczy
to nie tylko mieszkańców Zatrasia ale
i osób, które chciałyby przesiąść się na

autobus linii 122 w kierunku Starego
Bemowa.
Na przełomie 2015 i 2016 r.
zwróciłem się do jednego z radnych
naszej dzielnicy. Poprosiłem, żeby
złożyć w tym celu interpelację, która trafiła na ręce Dyrektora Zarządu
Dróg Miejskich. Niedługo potem
sprawą zainteresował się redaktor
TVN Warszawa. Reportaż na ten temat można było zobaczyć na portalu.
Kilka miesięcy później radny złożył
ponownie interpelację. Pod koniec
2016 r. dowiedzieliśmy się, że na
przebudowę chodnika należy ogłosić
przetarg dotyczący wykonania dokumentacji powyższego ciągu w oparciu
o przebudowę kabli elektrycznych

oraz sygnalizatora. Przetarg nie został
rozstrzygnięty z uwagi na brak ofert.
Realizacja zadania miała być zlecona
Zakładowi Remontów i Konserwacji
Dróg. W odpowiedzi na interpelację ZDM poinformował, że przetarg
zostanie ponowiony w styczniu 2017
r. W lutym 2017 r. Stowarzyszenie
Zatrasie zwróciło się z zapytaniem
do ZDM w sprawie zaplanowanego
przetargu. ZDM poinformował, że
przetarg nie został ogłoszony, ponieważ nie miał do tego odpowiednich
środków finansowych, a także z uwagi
na dużą ilość ważniejszych przetargów. Ponadto otrzymaliśmy informację, że przetarg zostanie ponowiony w
kwietniu 2017 r.
W kwietniu 2017 r. interpelację
złożył inny radny, któremu ZDM
odpowiedział zupełnie nie na temat.
Kolejnym tłumaczeniem Zarządu
Dróg Miejskich był fakt, że w realizacji powyższego zadania przeszkadzały
mu drzewa. W efekcie oczekiwano na
stosowne decyzje odnośnie do wycinki drzew.
W lutym 2018 r. Stowarzyszenie Zatrasie wystąpiło ponownie do
ZDM z pytaniem o przyszłość tej
uciążliwej bariery architektonicznej.
W odpowiedzi Zarząd Dróg Miejskich poinformował, że zostanie wyłoniony wykonawca w drodze postępowania administracyjnego lub wykona

to zadanie Zakład Remontów i Konserwacji Dróg mimo, że ZDM informował już we wcześniejszych pismach,
że inwestycję wykona ZRiKD. Z ciekawości zapytaliśmy również jakiego
rzędu kwoty konieczne są do sfinansowania tego przedsięwzięcia. Inwestor
poinformował, że zaplanowana kwota
to 20 tys. zł, lecz możliwe, że suma ta
jeszcze wzrośnie. Tym razem według
ZDM inwestycja miałaby się rozpocząć w trzecim kwartale b.r.
W końcu w lipcu b.r. Stowarzyszenie złożyło kolejne pismo z uwagi
na fakt, iż rozpoczął się trzeci kwartał.
W odpowiedzi otrzymaliśmy wiadomość, że inwestycja została już zlecona ZRiKD, a planowane zakończenie
prac jest przewidziane w grudniu
2018 r.
Kiedy zakończy się ten „brazylijski serial”? Niekończąca się opowieść
o zabytkowych schodkach w pasie
drogowym ul. Broniewskiego i ul.
Krasińskiego nadal trwa.
Na domiar złego historia ta trwa
znacznie dłużej. Zgodnie z internetową mapą Urzędu m. st. Warszawy
bariera architektoniczna przy tym
skrzyżowaniu została zgłoszona 17
października 2014 r. o czym urzędnicy miejscy wiedzą doskonale!
Ciąg dalszy nastąpi…
WIKTOR ZAJĄC
ILUSTRACJA DOMINIKA HOYLE

7

El Clasico po marymoncku
Na pierwszy rzut oka wszystko na płycie boiska Marymontu wyglądało zupełnie normalnie.
Dwudziestu dwóch zawodników i trójka sędziowska na boisku, trenerzy i rezerwowi przy linii,
kibice również na właściwym miejscu. Wystarczyło jednak obserwować grę przez krótką chwilę,
by zacząć zastanawiać się, czy biegający po murawie panowie nie powinni zająć miejsc na
trybunach.
W poprzednim numerze wspominaliśmy

za granicą. Nazwa odwołuje się do będących

doping fanów zgromadzonych na trybunach, a

nia nasza dzielnica. I rzeczywiście, szczególnie

zazwyczaj bardziej pole uprawne niż scenerię

nóg któregoś z graczy? Choć najtrafniejszej

o niedostatecznej dawce futbolu, jaką zapewteraz, w okresie wakacyjnym, próżno szukać na

Żoliborzu piłkarskich akcentów. Dlatego warto
odnotować wydarzenie, które miało miejsce w

ubiegłą środę na stadionie Marymontu. Uprze-

dzamy, jeśli ktoś oczekuje tu wzmianki o sportowej rywalizacji na względnie wysokim poziomie

za chwilę przeżyje duże rozczarowanie. Mecz, o
którym mowa, był raczej ucztą dla futbolowych
hipsterów, a tych, jak pokazuje frekwencja, o
dziwo nie brakuje.

15 sierpnia, czyli w dniu świątecznym, już

drugi rok z rzędu dochodzi do starcia zespołów

Kartoflisk i ETV Ulubionej. Fakt, iż dzień ten

jest wolny od pracy bez wątpienia dodatkowo

zachęca fanów piłki na najniższym poziomie do
całkiem tłumnego stawienia się na żoliborskim
stadionie. Dokładnych danych nie posiadamy

(nie posiada ich zresztą nikt, bo do podjęcia się

tego typu zajęcia najwyraźniej nie było chętne-

go), jednak liczba świadków środowego widowi-

ska z bezprecedensową w swojej beznadziejności
kopaniną w tle oscylowała zapewne w granicach
400, może 500 osób.

Geneza całego wydarzenia? Część czytelni-

ków może kojarzyć youtubowy kanał o nazwie
„Kartofliska”, na którym zamieszczane są relacje z meczów najniższych lig w kraju, a także

miejscem akcji filmów boisk, przypominających
meczu piłkarskiego. Jego autor, Radosław Rzeźnikiewicz, od wielu lat podróżuje regularnie po

całej Europie i ogląda po kilkaset spotkań rocz-

nie. Bywają to pojedynki prawdziwych piłkarzy

na prawdziwych stadionach, ale specjalizacją

Rzeźnikiewicza są mecze stojące na, delikatnie
rzecz ujmując, umiarkowanym poziomie. Co
ciekawe, tego rodzaju aktywność uprawiana

jest przez wielu pasjonatów na całym świecie.
Doczekała się nawet własnej nazwy - „groundhopping”. Rok temu „Rzeźnik” stwierdził, że z

chęcią sam spróbowałby swoich sił w oficjalnym

meczu piłkarskim. Skrzyknął więc znajomych,
głównie dziennikarzy oraz bohaterów kanału, i

zgłosił drużynę do rozgrywek Pucharu Polski.
Po drugiej stronie barykady stanęła ekipa, któ-

Czytelników może zaskoczyć fakt, iż w tym

może odgłos piłki odbijającej się co chwilę od

miejscu artykułu wciąż nie wspomnieliśmy ani

odpowiedzi należy zapewne szukać wśród wy-

jednak żadne przeoczenie czy niedociągnięcie z

mienionych wyżej propozycji, w uszach uczestników widowiska z 15 sierpnia najczęściej gościł

zupełnie inny odgłos. Mowa tu o… dźwięku
otwieranej puszki tudzież butelki wypełnionej

piwem. Tak pokaźna liczba fanów chmielowego

nektaru zgromadzona w to sierpniowe popołu-

dnie na marymonckim obiekcie to dowód na
słuszność promowanego przez osoby odpowie-

dzialne za organizację całego eventu hasła „Nie

ma futbolu bez alkoholu”. Hasła, od którego
profesjonalnym sportowcom radzimy trzymać

się z daleka, jednak które sprawia, że na spotkaniu pierwszej rundy okręgowego Pucharu Polski
zjawia się około pół tysiąca ludzi.

Skoro mówimy już o kibicach, należy

o wyniku, ani o przebiegu meczu. Nie jest to

naszej strony, lecz działanie doskonale oddające
charakter meczu, którego wynik miał drugo-

rzędne znaczenie. Z kronikarskiego obowiąz-

ku informujemy jednak, że zespół Kartoflisk

pokonał drużynę Ulubionej aż 5:2, rewanżując

się jej za porażkę sprzed roku. Mecz obfitował
w różnego rodzaju kiksy i pomyłki obu stron, a
końcówka drugiej połowy była jedną z najbrutalniejszych profanacji futbolu jaką kiedykolwiek widzieliśmy. Fani dostali dokładnie to, na

co liczyli. Zgodnie z duchem filozofii przyświecającej wydarzeniu gratulujemy przegranym, a

zwycięzcom życzymy powrotu do dawnej formy
w kolejnej rundzie.

A już tak zupełnie poważnie, mecze typu

rej nazwa jest nawiązaniem do zaprzyjaźnionej

wspomnieć, że ci również w znacznym stopniu

Kartofliska-Ulubiona to naprawdę świetna zaba-

może z niewielkim udziałem ludzkiej ingeren-

trybun dało się usłyszeć wiele nowych i całkiem

mymi czy rodziną przy akompaniamencie piłki

z ekipą Kartoflisk knajpy, Ulubionej. Los, być
cji, dwukrotnie zetknął oba zespoły w pierwszej

rundzie Pucharu Polski, a właściwie jego okręgowego etapu. Na boisku zatem sami swoi, na
trybunach radosna atmosfera, a wszystko to w
towarzystwie słońca i napojów chłodzących idealny scenariusz na letnie popołudnie.

Jaki dźwięk kojarzy się przeciętnemu kibico-

wi z meczem piłkarskim? Okrzyki zawodników,

przyczynili się do tworzenia kolorytu meczu. Z
kreatywnych przyśpiewek, intonowanych w

rytm melodii regularnie goszczących na stadio-

nach. Od tradycyjnych kibicowskich okrzyków
różniły je jednak zupełnie inna treść i ironicz-

ny wydźwięk. Znany z ekstraklasowych boisk

hymn pochwalny kierowany do PZPN-u w no-

watorskiej interpretacji wywołał nawet uśmiech
u swojego pośredniego adresata, czyli arbitra.

wa i dobra okazja do spędzenia czasu ze znajonożnej w wydaniu rozrywkowym. Dlatego szcze-

gólnie cieszy nas fakt, że miejscem tego spotkania
już drugi raz jest stadion ulokowany na Żoliborzu. Dzięki temu chociaż raz w roku obiekt Marymontu przeżywa małe oblężenie. Do zobaczenia, miejmy nadzieję, za rok, panowie!

KAROL GÓRSKI

ILUSTRACJA DOMINIKA HOYLE
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ile pan oferuje za taki nowoczesny stos?

miliony monet.
137 000 000 890 000 589 0954 095 8403 490 853 112 340
888004 345 0234 890 3235 5789 944 899 988 2339 889 555
7000 0098 098 340 320 560 6432890984 34 5890 450
34500 5489 3459 345 9802 434 543 89 098 345 234 890
45137 000 000 890 000 589 0954 095 8403 490 853 112 340
888004 345 0234 890 3235 5789 944 899 988 2339 889 555
7000 0098 098 340 320 560 6432890984 34 5890 450
34500 5489 3459 345 9802 434 543 89 098 345 234 890
45137 000 000 890 000 589 0954 095 8403 490 853 112 340
888004 345 0234 890 3235 5789 944 899 988 2339 889 555
7000 0098 098 340 320 560 6432890984 34 5890 450
34500 5489 3459 345 9802 434 543 89 098 345 234 890
45137 000 000 890 000 589 0954 095 8403 490 853 112 340
888004 345 0234 890 3235 5789 944 899 988 2339 889 555
7000 0098 098 340 320 560 6432890984 34 5890 450
34500 5489 3459 345 9802 434 543 89 098 345 234 890 45
Zapraszamy do lektury kolejnego odcinka żoliborskich wspomnień, które będą publikowane na łamach naszej gazety.

KRYZYS NADPRODUKCJI
(Z rozdziału ZIMA W ANTYKWARIACIE, Żoliborz 1993 r.)
Problem z nadmiarem towa-

nadmiarze, potem jakaś część tej

towaru i zaczęło się nasilać z

dotknęła nasz kraj. Ekonomiści

groszem przestaliśmy zwracać

ciu interesu i trwał w najlepsze.

że moja budka o powierzchni 6

obywatelowi PRL kryzys go-

cie się rynek wszystko ureguluje,

li w ubraniach niekoniecznie

towaru, z „pustymi półkami”, zaś

stawała być ważnym elementem

sobie, co się będę golił, trzeba le-

ru pojawił się wkrótce po otwar-

Ku końcowi zbliżał się trzeci

rok istnienia firmy, a problem z

miejscem stał się najważniejszy.
Pisarze tworzyli nowe dzieła,
maszyny drukarskie tłoczyły je w

masy trafiała do mnie pomimo,

każdym

kwartałem.

Właśnie

m kwadratowych zapchała się do

spodarczy kojarzył się z brakiem

kolejnych partii książek nie mia-

jego odpowiednikowi z zachodu

granic możliwości. Donoszenie
ło końca. Nieznane w poprzed-

nim ustroju zjawisko nadmiaru

Europy z nadmiarem towaru i

teraz ta kapitalistyczna zmora

nowej Polski uczyli, nie martw-

I uregulował to, że książka prze-

wystroju domowego wnętrza.
Ponadto wiele starych nie pasowało do nowych poglądów politycznych. Jeżeli dawny dygni-

tarz partyjny zaczął chodzić do

kościoła, to musiał się pozbyć z
domu literatury politycznej minionego okresu – to jasne. Teraz
w nowym ustroju ludzie zaczęli

inaczej myśleć. A po co mi to!
– mawiali sami do siebie. Teraz
liczą się pieniądze, nie zaś jego

substytut jakim był rząd ksią-

żek na półce. Zajęci pogonią za

uwagę na swój wygląd, chodzi-

modnych. Zauważyłem to po
cieć do firmy – już tam na mnie

czekają i leciałem. Skończyły się
moje wyjazdy do Łodzi po mod-

ne ubrania i dodatki, budzące u

mojej żony zdziwienie i zazdrość
iż stroję siebie nie ją. Ona sama

robiła to samo, taśmowo przyjmowała uczniów n naukę an-

gielskiego. Teraz bardziej niż

dawniej rodzice jakby zdwoili

swoje wysiłki w tym kierunku.
W nowych czasach angielski jest
niezbędny. Przestaliśmy zwracać

uwagę na niedopasowany kra-

9
wat, a czasem go zupełnie nosić

2 stycznia (93) sprzedałem

o rok. Nie mogłem się już docze-

z braku środków, zmuszony był

powiadał – niech kradną byle te

łem w kalendarzyku walcząc z

Przyszedł handlarz, okropny typ,

wozili do Związku Radzieckiego.

każdego z tych stosów zapro-

klient z nowych domków na Bie-

straszne.

zbiór składający się z nowości i

– przeszkadzał i tyle. Nikt się z

34 książki za równe 340 000 zł,

kać i skrupulatnie odnotowywa-

różne skarpetki, a stąd tylko je-

bo to była sobota i ludzie jesz-

nadmiarem towaru:

nas nie śmiał iż założyliśmy dwie

zakupiłem za 74 000 zł. Mało,

den krok aby to robić celowo. Na

cze świętowali no i pogoda była

dostarczających towar będąca w

ludzie ruszyli do mnie hurmą

to nałożyło się spora liczba ludzi

gorącej potrzebie wypicia, czy
zapalenia.

Początkowo, będąc sparali-

żowany dużą ilością zacząłem
odmawiać

zakupu

kolejnych

partii, szybko jednak zorientowałem się, że to zła droga. Kupować trzeba. Kupno nowego
towaru to podstawa operacji

handlowej, ale problem z miej-

scem był jak jasna cholera, dlatego z wielką ochotą witałem

637 000 zł za 73 książki i wy-

ponował cenę hurtową. To było

i w efekcie sprzedałem 168 eg-

książek. Ubyło mi 4 egzemplarze

Taki miała zakodowany w

zemplarzy inkasując 982 000 zł

ze Śródmieścia sprzedałem po

cenie zakupu nie trafione tu
na Żoliborzu podręczniki do
szwedzkiego „Pa swenska”, czy

nauka angielskiego dla dzieci – hity sprzed dwóch lat oraz

książki z dziedziny elektroniki.
Tak powolutku specjalizowała się moja firma jako hurtow-

nia dla innych antykwariuszy i
poszukiwaczy wszelkiej taniochy. Lecz ulga spowodowana
odejściem jednej partii książek
była chwilowa, bo momental-

nie miejsce wypełniał towar od

kolejnych donosicieli i znów się

zapychało i znów był problem.
Aby nad tym zapanować wpa-

dłem na koncept by codziennie notować ilość kupionych i
sprzedanych książek. Ta stara

metoda zapisywania wydatków

przy prowadzeniu gospodarstwa
domowego polecana przez po-

radniki „oszczędnej gospodyni”
miała nas zachęcić do prowadzenia rozsądnej gospodarki. U
mnie z tych zapisków powsta-

ły zeszyty notatek, rachunków,
rzędy cyfr i tytułów książek np.

pamięci obraz i ja jej się z takim

5 779 000 zarobek był ponad 4

Podobnie jak ów „okropny typ”

5 stycznia też był dobry 95 sztuk

bańki, ale z tego należało opła-

wydatkowałem 87 000. Wtorek

sprzedanych za 666 tys. zł zakup
opiewał na 29 książek za 225 000

zł. W środę 6 stycznia na Trzech

Króli utargowałem 329 000 za
59 egzemplarzy – kupiłem 26
szt. za 104 500 zł.

Te 500 zł (późniejsze 5 gr)

na chodniku ludzie się nie schy-

ceny. Handlarzom stolikowym

Do 16 stycznia sprzedałem

towaru za 9 945 000 kupiłem za

ilości książek, stąd obniżałem

większej

dałem na zakupy 549 000 za 69

kupiłem zaś tylko 18 sztuk na co

oczywiście nie miało wartości.

zakupem

podzielił książki na sterty i dla

kiepska, za to w poniedziałek

klientów hurtowych, zainteresowanych

7 I w czwartek utargowałem

spieniężyć domową bibliotekę.

Po banknot 1000 złotowy leżący

lali, ja też, nie mieliśmy i nadal
nie mamy szacunku do drobnych

pieniędzy, nazywając je dziadami. I taki brak szacunku pewnego razu okazała pracownica ban-

ku, kuzynka mego pomocnika
grubego Kazika, za co otrzymała

cić podatki, ZUS, czynsz i inne z

tym związane koszty. Generalnie

nie było źle, firma się rozkręca-

nowych pieniędzy, ostatecznie

miały być już 1 stycznia 1994 r.
ale termin ponownie przesunięto

W socjalizmie ceny były sta-

riuszy, mnie na końcu, po czym
ogromnie dziwił się dlaczego

kupcy podają najprzeróżniejsze
oferty finansowe. To było dla nie-

go niewyobrażalne. Jeden oferuje
połowę tego ile drugi. Proponowałem najwięcej, więc wszedłem

wziąć pod uwagę wydrukowaną

i nowych prawach ekonomii

więc sprawiedliwiej. W socja-

trudem. Różne ceny za ten sam

wszystko na nic. Aby utrzymać

tempo zakupów należało wyrzucać książki do śmietnika, robiłem
tak, ale coraz to nowe wlewały

się do wewnątrz jak woda do
tonącego statku. Wyrzucałem

po kryjomu, by broń Boże nie
widzieli tego klienci, nawet ci

potencjalni. To w naszej kulturze

uwłacza książce, obniża jej rangę.
Inną formą tratunku było

na nic. W czasie gdy byłem zała-

chałem o planach wprowadzenia

turę.

zaprosił do domu kilku antykwa-

książki w kartonach na ziemi,

Powiększyłem ladę, stawiałem

stwa Polskiego i proszę je trakZ ogromną uwagą i nadzieją słu-

te od biedy i resztę na makula-

lanach chciał spieniężyć księgo-

łe, antykwariaty państwowe i taki

płacić mniej sprzedającym by ich

tować z należytym szacunkiem.

dzielę książki na kupy, te kasowe,

Pewnego razu młody jeszcze

ła, ale zapisywanie nic nie dało.

reprymendę od przełożonej – to
są oficjalne środki płatnicze Pań-

bezdusznym typem kojarzyłem.

łupy zostały w kraju, byle nie wy-

zniechęcić do przynoszenia – tez
dowany na amen pewna dystyngowana żoliborska dama spytała mnie pewnego razu:

państwowy antykwariusz musiał

na odwrocie cenę książki, było

lizmie zysk firmy się nie liczył.
A teraz? Bezhołowie. Rynek
dyktował twarde prawa, upadły

PGR-y, upadały wydawnictwa.
Wszystko. Wedle wielu ludzi

nastąpiła grabież państwowe-

go mienia. Ja rzecz jasna do

tych rwaczy mienia narodowego
się nie zaliczałem, zaczynałem

W tych nowych warunkach

rynkowej ludzie poruszali się z
towar w sąsiadujących ze sobą

sklepach były dla wielu zmorą.
Dlaczego tak jest. Ludzie zmuszani do samodzielnego myśle-

nia tracili głowę. Żądano od nich

podjęcia decyzji, a oni przez 45
lat byli przyzwyczajeni do innego
typu zachowania.

Miałem tę przewagę nad

wszystko od początku na własny

innymi iż zaliczyłem kilka lat

scy antykwariusze tak. Pomimo

łem mechanizmu wolnego ryn-

koszt i ryzyk, ale inni warszawto uważałem iż tak jest lepiej niż
było za komuny.
Rozkradanie

mienia

pań-

- Czy kupuje pan książki

stwowego było za komuny, na

sytuację z czasów wojny. Tatuś,

ojciec Stefan z zawodu stolarz

na stosy? I dodała: - Pamiętam

w posiadanie tego towaru.

co nie mogłem patrzeć, ale mój

praktyki jamo spekulant i poznaku, lecz dla innych to był szok.

KRZYSZTOF JASTRZĘBSKI

Prezentowany tekst jest
fragmentem szykowanej publikacji ,
dotyczącej życia naszej społeczności
od początku przemian ustrojowych do
czasów współczesnych
ILUSTRACJA DOMINIKA HOYLE
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to że łączą nas więzy krwi to jeszcze nic nie znaczy to że łączą nas więzy krwi to jeszcze nic nie znaczy

Jak pokochałem
Dominica Toretto
Rodzina, czym właściwie jest? Niewątpliwie, według naszego rodzimego porzekadła jest
czymś czego nie wybieramy. Zatem jest pewnym bagażem i jak to z każdym pakunkiem
mogą być w nim rzeczy, które sprawią nam radość, ale mogą też być takie, których obecność nas wcale nie ucieszy. Niektórzy twierdzą, że dopiero jak jest ryzyko pojawia się zabawa. Pytanie, które się nasuwa to czy warto aż tak ryzykować z rodziną?
Dawniej, a może i dziś, rodzina stanowiła świętość. Uważano ją za podstawową komórkę społeczną. Uczono o tym na
Wosie, żeby przypadkiem żaden
nastolatek o tym nie zapomniał.
Socjalizacja wtórna przebiegała
zgodnie z planem. Każdy absolwent szkoły średniej wiedział jak
ważny jest mir domowy. Miał
niezachwianą pewność, że głową
rodziny jest ojciec, a matka jego
największym wsparciem. Dzieci
są od tego, żeby wspierać rodziców, a z czasem, kiedy przestaną
być samodzielni objąć nad nimi
całkowitą opiekę. Tylko nie wiadomo, co w tym wszystkim robiły
psy i koty. Ich obecność była niczym nieuzasadniona.
Plan był idealny, przynajmniej do momentu realizacji. Tak
to zazwyczaj bywa z wcześniejszym przewidywaniem rzeczywistości. Niemniej pewien sposób
myślenia o rodzinie przetrwał
do dzisiaj. Zmieniła się wizja
roli mężczyzny i kobiety, które
wcześniej były dosyć sztywne i

każde odstępstwo traktowano
jako aberrację. Chociaż nawet
te zmiany nie dotarły wszędzie,
bo te przeobrażenia następują
powoli począwszy od wielkich
ośrodków miejskich i dopiero
powoli schodzą pod strzechy.
Drugą istotną różnicą w
stosunku do lat minionych jest
zaburzenie poczucia świętości
rodziny. Wcześniej hołdowano zasadzie, wolność Tomku w
swoim domku. To, co działo się
za ścianami naszych sąsiadów, to
była tylko i wyłącznie ich sprawa.
Nieważne, że czasem dochodziły
stamtąd odgłosy zgoła przerażające. Okrzyki bólu, przekleństwa,
wyzwiska, czy wreszcie trzaski i
odgłosy bicia. To była tylko i wyłącznie ich sprawa. Wystarczyło
podgłośnić telewizor i problem
znikał. Obecnie jednak zarówno
za sprawą państwa, jak i świadomości społeczeństwa podejmowane są interwencje w obronie
słabszych.
Pomimo
tych
istotnych
zmian rodzina dalej pozosta-

je czymś, nawet jeżeli już nie
świętym, to bardzo ważnym. Jest
ucieleśnieniem najmocniejszego
rodzaju relacji między ludźmi.
Więzy krwi to coś unikatowego,
niepowtarzalnego przynajmniej
z punktu widzenia pierwotnych
instynktów. Głęboko zakorzenionych odruchów, których sobie
nawet nie uświadamiamy. Pytanie
jednak czy istota uważająca się za
rozumną powinna kierować się w
życiu pierwotnymi odruchami?
Czy nie powinniśmy korzystać z
umiłowanego rozumu?
Oczywiście instynkty instynktami, ale gdzie w tym
wszystkim jest miejsce na wolną wolę, niczym nieskrępowany
wybór. Na rozumowe podejście
do tego, jakże ważnego życiowo
tematu. Otóż nie ma. Według
tej koncepcji, tego rodzinnego
sacrum, odległa ciotka ma być
dla nas ważniejsza, niż najbliższy
przyjaciel, z którym się wspólnie wychowywaliśmy, a nasza
przyjaźń hartowała się w ogniu
życiowych problemów. To z tą

ciotką łączy nas coś głębokiego,
magiczna więź zdolna przetrwać
wszystkie perturbacje. Ta myśl,
ten pomysł, wydaje się tak zgoła odległy od rzeczywistości, jak
tylko można, a jednak są ludzie,
którzy nadal w to wierzą.
Dlaczego współcześnie, kiedy
nawet płeć jest społecznie konstruowana, za rodzinę nie możemy uznawać grona osób, które na
to zasłużyły, które są tego warte?
W końcu rodzina, jako ci najbliżsi z najbliższych, to powinni być

ludzie na których nam naprawdę
zależy i którym zależy na nas, a
nie obcy, których oglądamy na
pogrzebach i weselach dalekiej
kuzynki. Oczywiście jeżeli ktoś
uzna za stosowne zaprosić nas na
takie przyjęcie, bo z tym różnie
bywa.
W sukurs tym rozważaniom
przychodzi cała kolekcja filmów
spod znaku „Szybkich i Wściekłych”. Ten cykl można by wręcz
określić mianem współczesnej
sagi opowiadającej o losach rodziny Toretto. Jednak w przeciwieństwie do klasycznego rozumienia sagi tutaj jest to rodzina
z wyboru. Część z jej członków
łączą więzy pokrewieństwa. Jednak w większości są to przyjaciele. Ludzie, którzy zostali włączeni do tej wspólnoty w wyniku
aktu woli, świadomego wyboru.
Jest to zadziwiająco współczesna
koncepcja rozumienia tej podstawowej komórki społecznej.
Być może za te kilkadziesiąt lat
będzie to całkowicie normlane
i nikt nie będzie już pamiętał o
tym archaicznym rozumieniu pojęcia rodzina.
MICHAŁ MATEUSZ MACIĄG
ILUSTRACJA DOMINIKA HOYLE
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Ta noc do innych
jest niepodobna
28 lipca 2018 r., plac przy metrze Stare Bielany w okolicach północy skąpany w gasnącej łunie księżyca powoli chowającego się
za plecami mroku. ,,Ta noc do innych jest niepodobna". Pierwsze od stu lat tak duże zaćmienie swój cień przeniosło także na świat
muzyki i kultury, sprawiając, że wielu Polaków odczuło pustkę. Tej nocy odeszła Kora - Olga Sipowicz.
Kora, córka Demeter, to ,,młoda i śliczna bogini wychowana
na łonie natury, gdzie wiodła beztroskie życie w otoczeniu nimf.
Pewnego razu przechadzała się po łące, gdy nagle dostrzegła
kwiat narcyza. Nie zważając na przestrogi matki przed kwiatem
poświęconym bogu podziemi, zerwała go. Wówczas na łące zapadła ciemność, ziemia rozstąpiła się, a z głębin wyłonił się rydwan,
którym powoził Hades. Kora nie zdążyła nawet krzyknąć, a już
znalazła się w objęciach posępnego władcy.''
Wokalistka tak jak mityczna postać była silnie związana ze
światem przyrody, ale i z enigmatycznym, mrocznym kręgiem
muzyki rocka. Nie była wierząca według chrześcijańskiego rozumienia religijności. Swoje duchowe siły czerpała z natury. Widziała magię w symbiozie, kochała zwierzęta i przyrodę, a one w
zamian dawały jej siłę. Ostatnie chwile życia spędziła w domu na
Roztoczu. Wcześniej mieszkała na Bielanach przy ulicy Płatniczej, z pewnością miejscu wyjątkowym, obfitującym w inspiracje.
Tworzenie w blasku gazowych latarni, przy kamiennej ścieżce,
w wielkim ogrodzie pełnym kwiatów i w domu z bogatą historią powinno ułatwić prace artyście. Teren wokół domu Kory był
uporządkowany. Miał dawać poczucie przestrzeni by mogła w
spokoju oddawać się medytacji i swoistej modlitwie w akompaniamencie rzeźbionych bożków. Olga mieszkała wraz z mężem i
ukochanym psem, Ramoną, będącym równie znanym celebrytą
co jego Pani.
Olga przyszła na świat jako piąte dziecko w rodzinie urzędniczej w Krakowie. Jej ojciec do 1939 był komendantem Policji
Państwowej w Buczaczu. Po agresji ZSRR na Polskę został aresztowany przez NKWD, zdołał uciec z więzienia i przedostał się do
Generalnego Gubernatorstwa. W tym samym czasie jego pierwsza żona i córki zostały deportowane do ZSRR. Żona zmarła na
zesłaniu. Olga była córką z drugiego małżeństwa jej ojca. Miała
trudne dzieciństwo, przez chorobę matki zmuszona była zamieszkać w domu dziecka prowadzonym przez siostry zakonne. W
późniejszych wywiadach wspominała, że czuła się tam pomijana,
siostry nawet nie mówiły do niej po imieniu, była dla nich numerem 7, doświadczyła również molestowania, o czym powiedziała

w kontrowersyjnym utworze ,,Zabawa w chowanego''. Gdy zmarł
jej ojciec zamieszkała u wujka, po paru latach wróciła jednak do
rodzinnego Krakowa. Weszła w środowisko hipisowskie. Wtedy
też poznała jednego ze swoich pierwszych partnerów, znanego w
polityce Ryszarda Terleckiego. Opowiadała, że to on ,,wprowadził ja w świat dzikości i narkotyków''. Tuż po maturze poznała
Marka Jackowskiego, muzyka grup Vox Gentis i Anawa, którego
poślubiła w grudniu 1971. Przez blisko dwa lata pracowała jako
psychoterapeutka w Klinice Psychiatrii Dziecięcej w Krakowie.
Sporadycznie występowała wówczas na koncertach nowego zespołu męża, Osjan, któremu akompaniowała na fujarce i z którym
koncertowała po Polsce m.in. wspólnie z Donem Cherry. Kolejna
grupa M-a-M już w nowym rozszerzonym składzie i pod nową,
rozszerzoną nazwą Maanam, pod koniec lat 70. zaczęła grać rocka, a Kora została jej główną wokalistką. Od 1980 była jedną z
najważniejszych i najpopularniejszych przedstawicielek tego gatunku w historii polskiej muzyki.
Została rozpoznawalną osobą po swoim przełomowym występie w Opolu, gdzie zaśpiewała niespotykany na polskiej scenie
utwór ,,Boskie buenos" - o dziennikarzu, świecie zachodnim, a
między słowami o wolności. To było coś innego. Żadne spokojne, zabarwione patriotyzmem przyśpiewki. To był szał! Młodzież
tego oczekiwała, ktoś w końcu wykrzyczał swoje emocje i pokazał, że pokolenie pragnie zmiany.
Kora śpiewała, dając wyraz nowego pokolenia, nowej Polski,
nowej kobiety, ale niezmiennie jednostki wolnej. Czuła wolność w
sobie, bo był to dla niej stan umysłu niezależny od realiów polityczno-społecznych. Emanowała odwagą nawet w swoim wyglądzie.
Wizerunek Kory jest trudny do opisania. Była kolorowym
ptakiem, miała chyba każdą z możliwych fryzur - włosy krótkie,
długie, czarne, jasne czy siwe. Była nawet łysa. A strój? Kolorowy, pełen falban i ekspresji. Siła wyrazu z siły obrazu. ,,Kora od
początku chciała się wyróżniać, swego czasu wynajmowała mieszkanie na Sadach. W latach 80. spotkałam ją na paru imprezach,
zawsze ubrana na czarno, tajemnicza, przykuwała wzrok" - mówi
jedna z Żoliborzanek.

W wywiadzie dla dzień dobry TVN obok Jana Bralczyka wypowiadała się o swojej bipolarności wynikającej z bycia zodiakalnym bliźniakiem. Przyznała, że na scenie zamienia się w dzikie
zwierzę, czasem po jej koncertach wzywane było pogotowie. Wysiłek dużo ją kosztował, ale nagrodą były emocje, pozytywne wibracje od fanów, osób znających jej teksty i chcących więcej. Ona
to „więcej” potrafiła dać. Śmiała się, że w domu dawała mniej, była
inna, spokojna i ciepła. To ciepło było w niej do samego końca. Jej
pielęgniarka wspomina, że pomimo braku sił Kora wyniszczona
chorobą nowotworową nadal chciała wstawać z łóżka, chodzić po
domu i czerpać garściami z każdego dnia.
Jeden z jej przyjaciół powiedział, że Kora nie śpiewała dla
wszystkich, a dla każdego. Jej teksty to prawdziwa poezja, której
w muzycznym świecie jest niestety coraz mniej. Olga wpisywała
się w klasykę, tak jak Młynarski, Kofta, Osiecka wierzyła w słowa.
Uroczystości pogrzebowe Kory miały miejsce w środę, 8
sierpnia o godz. 11 w Domu Przedpogrzebowym na Cmentarzu
Wojskowym. Została pochowana na Cmentarzu Powązkowskim,
obok innych wybitnych przedstawicieli polskiej kultury i sztuki.
Na Bielanach w kościele pokamedulskim w Lesie Bielańskim w
Warszawie oddano hołd zmarłej. Z głośników w świątyni popłynęły dźwięki piosenki Maanamu "Krakowski spleen".
Szał niebieskich ciał, dzikość planet i nagły spokój, cisza. Na
pogrzebie kilka osób wspomniało, że w nocy, w której zmarła kora,
działy się dla nich rzeczy magiczne, nie do wyjaśnienia, znaczące
sny, tajemnicze zjawiska, wizje związane z wokalistką. Przyroda
dawała znaki, że zabiera swoją "boginię" do siebie, do świata metafizyki. ,,Boginie nigdy nie umierają" powiedziała przyjaciółka
wokalistki prof. Magdalena Środa, obecna przy Oldze do samego
końca. Całą redakcją z bólem serca żegnamy Korę, a jej mężowi,
dzieciom i najbliższym życzymy ukojenia. Utęsknieni fani w szumiącym wietrze drzew na Płatniczej, mogą wsłuchać się w głos
tajemnicy, kontemplować epickie testy i bielańskie noce spędzić
w zamyśleniu.
MONIKA MIŁOSZ
ILUSTRACJA DOMINIKA HOYLE
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tylko
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na
Bielanach

takie

tego w sklepie
nie kupisz

GARAŻÓWKA NA BIELANACH
Ostatnio do Polski zawitały znane na Zachodzie wyprzedaże, kiermasz, pchle targi lub po prostu
garażówki. Ich rosnąca popularność na rodzimym podwórku sprawiła, że od pewnego czasu również
na Bielanach można coś kupić bądź sprzedać.
Czym są garażówki? To świetna

im rodzicom, często same sprzedają

przy skwerze. Już o 12, kiedy zaczyna-

dy kogoś dopadnie głód? Żaden pro-

trzebnych i nieużywanych od dawna

ubrania, z których wyrosły, a później

miejsce, gdzie można by rozłożyć się

przepysznymi ciastami i babeczkami

okazja, żeby pozbyć się starych, nieporzeczy, które są w dobrym stanie. Jednocześnie, można znaleźć wiele unikatowych przedmiotów za atrakcyjną
cenę. Takich, których nie znajdziemy

w żadnym sklepie. Poza dodatkowym
zarobkiem czy nabyciem wyjątkowych

przedmiotów można świetnie się bawić oraz poznać nowych ludzi. Jest to

zabawki, którymi się nie bawią albo

za zarobione pieniążki kupują nowe

zabawki u innych handlujących dzieci.
Także starsi ludzie sprzedają zabytko-

wą porcelanę czy stare książki. Wiek
nie gra roli. Każdy może przyjść po-

handlować, poszukać czegoś dla siebie,
a nuż, może znajdzie jakieś perełki.

W pierwszą niedzielę sierpnia

ła się garażówka, ciężko było znaleźć
ze swoimi przedmiotami. Na facebo-

okowej stronie udział zadeklarowało
aż 414 osób! Stanowisk było około

100, natomiast kupujących dużo, dużo
więcej. Miło było zobaczyć całe rodzi-

ny, które chętnie szukały skarbów na
sprzedawanych

Garażówki w Warszawie pojawia-

przedaż zawitała na Bielany. W tym

półkach. Panie mogą odświeżyć swoją

praktycznie w każdej dzielnicy na-

szego miasta – Praga, Wola, Bielany,
Żoliborz. To tylko pokazuje, jak bardzo wyprzedaże garażowe przypadły

warszawiakom do gustu. Kto może
handlować? Każdy! Dosłownie! Na
Bielanach „wystawienie się” jest za

darmo. Choć nie musi tak być zawsze.
Wszystko zależy od tego, czy miasto

lub gmina jest współorganizatorem.
Bardzo często można zobaczyć jak

nawet dzieci chętnie pomagają swo-

roku można było przechadzać się alej-

kami i poszukać skarbów już w lipcu.
Również w czasie zeszłorocznej edycji

warszawskich garażówek można było
wybrać się na zakupy pod bielański

ratusz. Jednak w lipcu pogoda nie za-

chęcała do wyjścia na zewnątrz. Był to
weekend, kiedy pogoda dała nam od-

począć od wakacyjnych upałów. Nad
ratuszem kłębiły się ciemne chmury
i wiał silny wiatr. Tym razem pogo-

da dopisała aż zanadto - żar lał się
z nieba. Mimo to, tłumy zebrały się

frytkami, a także przepyszna lemonia-

da, która jest wybawieniem przy takim
słońcu.

Sierpniowa wyprzedaż okazała się

ogłosili, że również we wrześniu ga-

Różnorodność

przedmiotów była ogromna. Żaden

ły się 3-4 lata temu. Odbywają się już

ją także food trucki z hamburgerami i

ogromnym sukcesem, w związku z

przy dzielnicowym ratuszu odbyła się
garażówka. To kolejny raz, kiedy wy-

domowej roboty. Na parkingu czeka-

stoiskach i dobrze się przy tym bawiły.

także dość nietypowa forma spędzenia
wspólnie wolnego czasu.

blem! Wystarczy udać się na stoisko z

sklep nie ma takiej oferty na swoich
szafę, kupując pożądane w taką po-

godę sukienki. Panowie z kolei bez
żadnych problemów uzupełnią swój

sprzęt wędkarski. Spacerując wąski-

mi alejami można odnaleźć płyty z

filmami, stare książki o różnorodnej
tematyce czy płyty winylowe i ka-

sety z piosenkami króla popu albo
kubańskimi rytmami. Nie brak też

stanowisk z własnoręcznymi wyrobami – trafić można na bransoletki, na-

szyjniki, różnego rodzaju ozdoby do
domu, a nawet obrazy i plakaty. A kie-

czym organizatorzy niemal od razu

rażówka zawita na Bielany. Zapra-

szamy 02.09 od godz. 12.00 (lepiej,
aby chętni, którzy chcą sprzedawać

przyszli trochę wcześniej, żeby zająć
sobie miejsce i spokojnie się rozstawić

;) ) przy ul. Żeromskiego 29 (skwer
obok

Ratusza).

Zainteresowanych

zachęcamy także do śledzenia profi-

lu na Facebooku, gdzie pojawiają się

informacje o kolejnych spotkaniach i
lokalizacjach (https://www.facebook.
com/WyprzedazGarazowa/). Do zobaczenia!

OLGA LEWANDOWSKA
ILUSTRACJA DOMINIKA HOYLE
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pokaż nam
jak to się
robi!

sensoryczna
integracja!

Wszędzie zmysły!
Smak, dotyk, wzrok, słuch, równowaga, zapach, czucie własnego ciała w przestrzeni - o tych rzeczach mówi nam nieustannie nasze
ciało. Dzięki nim wiemy, co dzieje się dookoła nas i co robić.
Oczywiście wtedy, gdy wszystko

Jean Ayres w latach 60. w USA. Otóż

mocnego uścisku by takie dziecko

dzieckiem generalnie jest intuicyjny.

przeszłości i ich konsekwencje rzutują

jest w porządku i nasz mózg radzi

okazuje się, że żeby wyleczyć taki pro-

cokolwiek poczuło, natomiast szmer

Polega na stopniowym przyzwyczaja-

na Państwa teraźniejsze życie. Ja sam

sobie z przetwarzaniem takiej ilości

blem nie wystarczy tylko praca psy-

jadącego samochodu tak mocno

niu pacjenta do tego, na co źle reaguje.

mam kolegę, który przez kilkanaście

danych. Zwykle tak się dzieje, ale co,

chologa, choć ona zwykle jest również

angażuje jego uwagę, że nie potrafi

Jeśli pacjent boi się wejść na huśtawkę,

lat życia nie mógł założyć ubrań z

jeśli coś nie działa?

potrzebna.

jednocześnie prowadzić rozmowy.

my na zajęciach będziemy go huśtać.

metką, bo przez całą dobę czuł dotyk

Otóż wtedy mamy do czynienia

Posłużę się teraz pewnym po-

Takie zaburzenia mogą obejmo-

Jeśli nie potrafi rozpoznać dłonią tego,

ubrania na skórze. Wydaje się to głu-

z czymś, co nazywa się po angielsku

równaniem. Proszę sobie wyobrazić,

wać wiele różnych informacji i pracę

czego dotyka, to z powodzeniem mo-

pie, ale utrudnia życie.

SPD - sensory processing disorder,

że mózg to komputer. Dostaje on od

dowolnych zmysłów. Mogą też obja-

żemy bawić się z nim w wielkiej misce

Nie piszę tego artykułu by poka-

czyli zaburzeniem przetwarzania in-

naszych odbiorników zmysłowych

wiać się na różne sposoby, choć naj-

pełnej kaszy, ryżu i makaronu. Często

zać, że wszyscy muszą koniecznie iść

formacji zmysłowych. Piszę o tym,

(oczy, uszy, nos, ucho środkowe itp.)

częściej robią to poprzez nadpobudli-

patrząc z boku można odnieść wraże-

na terapię SI, ale by trochę przybliżyć

ponieważ większość z Państwa na

miliony bajtów danych na sekundę.

wość, kiedy niewielka informacja od

nie, że nie jest to terapia, a zbiór luź-

ten popularny teraz temat. Chciał-

pewno słyszała nazwę najskuteczniej-

By móc wśród tego gąszczu infor-

zmysłów powoduje ostrą reakcję lub

nych i dziwnych zabaw z dzieckiem.

bym też dodać, że według mnie co-

szego sposobu leczenia tego zaburze-

macji odnaleźć te właściwe, nasz

obniżoną reaktywność, kiedy potrze-

Jest to błędna ocena, ponieważ każda

raz większe zapotrzebowanie na taką

nia - Integracji Sensorycznej (SI).

umysł musi przeprowadzić ostrą

ba mocnych bodźców, żeby wywołać

z tych zabaw jest w terapii z jakiegoś

pomoc jest spowodowane kierunkiem

W dużym skrócie, terapia ta po-

selekcję. Na tyle ostrą, że do naszej

reakcję.

powodu. Wybraliśmy formę zabawy

rozwoju naszego społeczeństwa, jego

lega na nauczeniu mózgu właściwe-

świadomości dociera finalnie ok.

Jeszcze parę lat temu osoby z ta-

dlatego, że naszym pacjentem jest

manią sterylności, porządku i ładu.

go reagowania na otrzymane bodźce.

10% danych. Pozostała część infor-

kimi problemami nie mogły liczyć na

dziecko.

Dla zdrowia czasami konieczny jest

Osoba mająca SPD może na przykład

macji się rozpływa. Jeśli jakaś infor-

odpowiednią pomoc medyczną. Uwa-

Proszę teraz pomyśleć, ilu z Pań-

brud, taplanie się w błocie, przewraca-

wrzeszczeć, gdy jest za głośno (autyści

macja z otoczenia była dostarczana

ża się, że to taki typ człowieka, który

stwa nie weźmie jedzenia do ust z

nie, ściskanie w pustym pniu drzewa.

w centrach handlowych), cały dzień

dziecku za rzadko, bądź w za du-

był wrażliwy na dźwięki i najprawdo-

powodu jego konsystencji jak w przy-

Jestem przekonany, że mając więcej

mieć świadomość dotyku ubrania na

żych ilościach, nasz komputer może

podobniej z tego wyrośnie. Tak, z tego

padku kawałków tłuszczu czy puree

czasu na kontakt z przyrodą, można

skórze czy panicznie bać się karuzeli

mieć problemy z odbieraniem tych

się wyrasta, bo zwykle z wiekiem czło-

ziemniaczanego lub nie założy fla-

by uniknąć większości tych proble-

i huśtawki. Wydawać by się mogło, że

informacji. Wtedy pojawiają się pro-

wiek uczy się sam kontrolować swoje

nelowej koszuli bądź sztruksowych

mów. Zostawiam Państwa z tą myślą

taki problem powinien rozwiązać psy-

blemy. Wrażliwość na dotyk zanika,

zachowania i odczucia. Jednak jeśli

spodni, bo czuje przez to dyskomfort

i życzę jak najwięcej możliwości obco-

cholog, ale gdy człowiek lepiej pozna

gdy nie zapewniano wystarczającej

można dziecku oszczędzić wielu lat

lub tylko wtedy czuje się zrelaksowa-

wania z Matką Naturą.

mechanizmy rządzące mózgiem może

ilości pozytywnego dotyku dziecku

udręki i problemów, to chyba warto.

ny? To są właśnie objawy zaburzeń SI,

odkryć coś zupełnie innego, tak jak

w okresie niemowlęcym i potrzeba

Sposób

pracy

z

takim

którymi nikt się nie zaopiekował w

JĘDRZEJ SKAWINA, FIZJOTERAPEUTA
ILUSTRACJE: DOMINIKA HOYLE
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„TĘDY PRZESZŁA
WARSZAWA”
MARSZ PAMIĘCI
WARSZAWA –
PRUSZKÓW
30 września ulicami Warszawy i Pruszkowa przejdzie
Marsz Pamięci „Tędy przeszła Warszawa” organizowany
przez Muzeum Dulag 121, Powiat Pruszkowski, IPN,
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Fundację Edukacji Historycznej. Serdecznie
zapraszamy do udziału w Marszu Pamięci w roli rekonstruktorów odtwarzających wypędzoną ludność cywilną
Warszawy.
Na tegoroczny Marsz złożą się dwie części – warszawska i pruszkowska. Warszawski X Marsz Niepokonanych wyruszy z pl. Krasińskich i przejdzie pod budynek PAST-y, gdzie odbędzie się symboliczne złożenie
broni. Rekonstruktorzy, razem z publicznością, zostaną
przewiezieni kolejką WKD do Pruszkowa, gdzie połączą
się z marszem pruszkowskim. Wszyscy razem przejdą na
teren dawnego obozu przejściowego Dulag 121, gdzie
pod pomnikiem „Tędy przeszła Warszawa” odbędzie się
inscenizacja obozowej segregacji i oficjalne uroczystości.

ZOSTAŃ REKONSTRUKTOREM
PODCZAS MARSZU PAMIĘCI!
Chcielibyśmy, aby w Marszu Pamięci oprócz profesjonalnych rekonstruktorów wzięli również udział
mieszkańcy Warszawy, Pruszkowa i okolic.
Dla osób chcących wziąć udział w Marszu w roli wypędzonej ludności powstańczej Warszawy zostaną zorganizowane warsztaty historyczne i rekonstruktorskie.
W Warszawie odbędą się one 17 i 25 września o godz.
18. w siedzibie IPN Przystanku Historia przy ul Marszałkowskiej 21/25 oraz 18 i 24 września o godz. 18. w
budynku PAST-y przy ul. Zielnej 39. Zapisy na warsztaty: agencja@retropasje.pl
Więcej informacji: www.dulag121.pl
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Piłsudski
w kolorze

Galeria Brama Bielańska zaprasza na wystawę pt. "Józef Piłsudski
w kolorze". Jest to zbiór oryginalnie
czarno-białych zdjęć pokolorowa-

nych przez Mirka Szponara. Przez
wiele lat było on fotoreporterem
i fotografem. Od 4 lat zajmuje się
kolorowaniem i rekonstrukcją ar-

chiwalnych zdjęć. Do pracy używa
programów graficznych. Sam proces
przygotowania zdjęcia do koloryzacji
w zależności od stopnia zniszczenia
i zabrudzenia, trwa od 1 do kilkunastu godzin. Nałożenie kolorów to
kolejne kilka do kilkunastu godzin,
w zależności od ilości kolorowanych
elementów. Równie istotną częścią
koloryzacji jest wyszukiwanie najbardziej prawdopodobnych kolorów.
O ile kolory mundurów i odznaczeń
polskich są dość dobrze opisane w
wielu publikacjach, to często występują pewne niewiadome. To są kolej-

ne godziny poszukiwań. Pan Szponar
współpracuje także ze specjalistami
od mody XIX i początku XX wieku,
od których otrzymuje informacje o
trendach w modzie i kolorach z tamtego okresu. Największym problemem, jak przyznał, jest kolor oczu.
Tu zdaje się tylko na swoją intuicję.
Wystawa potrwa od 14 do 30
września 2018 r.
NATALIA ROSZKOWSKA
KURATOR GALERII BRAMA BIELAŃSKA

Mężem reżyserem prowadzi obecnie
objazdowy Teatr Tup Tup dla dzieci, a
także objazdowy Teatr Zapis Fonetyczny
dla dorosłych. Zawsze płynie pod prąd.
Nie stara się za wszelką cenę utrafić
w gusta publiczności. Jej piosenki
nacechowane są olbrzymią dawką
emocji. Nina śpiewa o sobie, o swoich
dziwactwach, obserwacjach, marzeniach
oraz lękach. Jej muzyka wymyka się
kategoryzacji.

La Bohem
Mysłowicka 1 (wejście od Bohomolca)
Nina Malinowska & Nine Berries w La
Boheme
godz. 20:00, czwartek (30 sierpnia)
Nine Berries to projekt, który powstał
z potrzeby serca. Z miłości do muzyki
i siebie nawzajem. To połączenie
dwóch muzycznych światów.
Kobieca delikatność, liryzm tekstów i
melodyjność Niny oraz rockowa dusza
niegrzecznego chłopca z gitarą. Z
takiego połączenia musiała powstać
mieszanka wybuchowa. Będzie
subtelnie, będzie głośno, nastrojowo i
magicznie.
Nina Malinowska - bywa poetką,
piosenkarką i aktorką, a czasami
wymyśla melodie. Najpierw została
politologiem, a potem trafiła do Szkoły
Aktorskiej Jana i Haliny Machulskich. Z

Dariusz Dziewięcki - Aktor, reżyser
i żongler. Ku swojemu wielkiemu
zdziwieniu odnalazł swoje prawdziwe
aktorskie ja w pracy z lalkami.
Równie dobrze, a może nawet lepiej
niż na scenie czuje się na widowni
wydając polecenia aktorom. Reżyser
z zamiłowania i wykształcenia. Film w
jego reżyserii "W oparach Nikisza" został
wyróżniony na prestiżowym festiwalu
w USA oraz doczekał się projekcji na
Festiwalu Filmowym w Cannes.
Jak zawsze w LA BOHEME nie ma
biletów, jest wrzuta do cylindra, w 100
% dla ARTYSTÓW (sugerowane 20 pln).
Zapraszamy z gotówką.
Bądźcie Mecenasami Sztuki !!!

Kino Elektronik
ul. Generała Zajączka 7
Najlepsze polskie 30 zestaw III +
spotkanie z twórcami
O polskich krótkich metrażach jest coraz
głośniej! Z każdym miesiącem przybywa
nagród na najważniejszych festiwalach
na całym świecie, a widzowie
udowodnili, że chętnie oglądają
krótkie produkcje na dużym ekranie.
Zapraszamy na kolejne spotkanie z
najlepszymi krótkimi metrażami Studio

Munka – Munk Studio już 2 września w
Kino Elektronik! Po projekcji spotkanie
ze znakomitymi goścmi – twórcami
filmów i aktorami!
W programie dwa dokumenty i dwie
fabuły. Zobaczymy szaloną opowieść o
bardzo nietypowym domu wariatów z
dużą dawką absurdu, czyli film „Atlas”
Macieja Kawalskiego – aktorski popis
Tomasza Kota i Mariana Opani; „Pars pro
toto”, a w nim legendę polskiego kina,
Jerzego Radziwiłłowicza jako Zdzisława
Beksińskiego w poruszającej historii
nieoczekiwanej przyjaźni samotnego
mistrza z młodą kobietą; jedyny polski
dokument, który znalazł się w konkursie
krótkich filmów na Sundance Film
Festival 2018, czyli „Woltę” Moniki
Koteckiej i Karoliny Poryzały, w której
reżyserki zapraszają nas do świata
młodych konnych gimnastyczek; oraz
wywołującą na przemian łzy śmiechu
i wzruszenia „Euforię” Natalii Pietsch –
historię dwóch kobiet żyjących tą samą
pasją, czyli przygotowywaniem swoich
pudli do psich pokazów piękności.
Patronami medialnymi cyklu są: Co Jest
Grane24, Aktivist, Enter the ROOM x G’rls
ROOM, Miesięcznik FILM i Telewizja Kino
Polska
Kolejność filmów:

Euforia
reżyseria: Natalia Pietsch
scenariusz: Natalia Pietsch
zdjęcia: Natalia Pietsch, Tomasz
Woźniczka
czas trwania: 16 min.
Wywołująca na przemian łzy
śmiechu i wzruszenia historia dwóch
kobiet żyjących tą samą pasją:
przygotowywaniem swoich pudli do
psich pokazów piękności.

Doświadczona hodowczyni wprowadza
młodą dziewczynę w świat wystaw
psów rasowych. Kobiety próbują się
zaprzyjaźnić, pomimo panującej w tym
środowisku bezwzględnej rywalizacji.

Wolta
reżyseria: Monika Potecka, Karolina
Poryzała
scenariusz: Monika Kotecka, Karolina
Poryzała
zdjęcia: Monika Kotecka
muzyka: Aleksandra Kotecka, Tomasz
Wierzbowski
czas trwania: 14 min.
Jak to jest dorastać w ramach jednej z
najtrudniejszych dyscyplin sportowych?
Poruszający dokument o grupie
młodych konnych gimnastyczek, który
stał się sensacją festiwalu w Sundance.
Zuzia ma 12 lat i trenuje woltyżerkę.
Ze względu na jej wiek i budowę
podnoszą ją starsze, silniejsze koleżanki.
Jest „górną”, czyli zwieńczeniem
akrobatycznej piramidy. Kiedy
rozpoczyna się nowy sezon, a razem
z nim treningi, okazuje się, że figury z
udziałem Zuzi nie mają już dawnej gracji
i lekkości. Starsze zawodniczki przyznają,
że dziewczynka urosła i nie dają już rady
jej unieść. Staje się jasne, że jeśli Zuzia
chce zostać w drużynie, będzie musiała
znaleźć nową rolę w grupie.

Pars pro toto
reżyseria: Katarzyna Łęcka
scenariusz: Katarzyna Łęcka, Paweł
Dobrzycki
zdjęcia: Tomasz Woźniczka, Witold
Płóciennik
muzyka: Łukasz Pieprzyk
obsada: Jerzy Radziwiłowicz, Anna
Grycewicz, Ewa Kania, Mirosława

Krajewska
czas trwania: 30 min.
Jerzy Radziwiłłowicz jako Zdzisław
Beksiński w poruszającym filmie o
wyjątkowej przyjaźni, która rodzi się
między samotnym mistrzem i młodą
kobietą.
Po śmierci żony i jedynego syna
starzejący się artysta, odcinając się od
świata i ludzi, zamyka się w czterech
ścianach i oddaje pracy. Jedynymi
towarzyszami przeraźliwej samotności
są nagrania bliskich, które mężczyzna
ogląda podczas bezsennych nocy.
Spoglądające ze wszystkich ścian
postaci z jego obrazów to jedyni
świadkowie twórczych zmagań. Kiedy
choroba zmusi artystę do przyjęcia
pomocy od równie jak on samotnej,
młodej rehabilitantki, będzie to
początek procesu, który obojgu da
nadzieję.

Atlas
reżyseria: Maciej Kawalski
scenariusz: Maciej Kawalski
zdjęcia: Paweł Dyllus
muzyka: Łukasz Targosz
obsada: Tomasz Kot, Marian Opania,
Magdalena Pociecha, Kinga Ciesielska
czas trwania: 28 min.
Marian Opania próbuje rozgryźć
zagadkę Tomasza Kota w tej zabawnej,
szalonej i wysmakowanej wizualnie
opowieści z dużą dawką absurdu.
Do nieco szalonego szpitala
psychiatrycznego przyjęty zostaje
tajemniczy pacjent — nie odzywa się
do nikogo i całymi dniami stoi z rękami
w górze. Poza pseudonimem „Atlas” nie
wiadomo o nim nic, a takie zagadki są
intrygujące…
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