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Żoliborskie harcerstwo w czasie pandemii
W rozmowie z Barbarą Różalską niedawno wybraną liderką harcerzy, Damian
Kujawa wprowadzi nas w działania i plany z jednym z największych NGO-sów,
działających na terenie Żoliborza i Bielan.
Dzień dobry, Czuwaj! Jak się ma harcerstwo na Bielanach i Żoliborzu?

Czuwaj! Całkiem nieźle, nasz
hufiec działa na terenie obu dzielnic
i jest jednym z większych hufców
działających w Warszawie. Tworzy
go w tej chwili ponad 40 jednostek
proponujących program dla dzieci i
młodzieży od 7 do 21 roku życia. Zaznaczę jednak, że do harcerstwa można dołączyć w dowolnym momencie
swojego życia. Oczywiście najczęściej
są to uczniowie szkół podstawowych,
ale wcale nierzadko dołączają do nas
także licealiści, studenci, czy, już w
roli wychowawców, także osoby dorosłe, które nigdy nie miały styczności z
harcerstwem.
Jak w przypadku wielu organizacji,
również przed nami pandemia postawiła szereg wyzwań. Działanie zgod-

nie z naszymi harcerskimi założeniami
było wyjątkowo trudne, kiedy nie można było spotkać się na żywo. Sytuacja
dostarczyła nam wiele okazji do wykazania się zaradnością i pomysłowością,
żeby konsekwentnie realizować swoje
cele. Wiele z naszych działań w pracy z
zuchami i harcerzami odbywało się online. Udało nam się także zorganizować pomoc w odpowiedzi na trudności, które napotkała ochrona zdrowia
wiosną tego roku - harcerze zaangażowali się w szycie maseczek, które
pełnoletni wędrownicy i instruktorzy
w bezpieczny sposób odbierali i dostarczali min. do Szpitala Bielańskiego, Wojskowego Instytutu Medycyny
Lotniczej, Straży Miejskiej, Policji
czy urzędów obu dzielnic. Otrzymaliśmy ogrom wsparcia od mieszkańców
i lokalnych przedsiębiorców, którzy

dostarczali nam między innymi niezbędne materiały do pracy. Wspólnie
uszyliśmy ponad 27 000 maseczek!
To było dla nas duże wyzwanie. Niemniej nie możemy się doczekać powrotu do działań w naszych drużynach
na żywo, oczywiście przy zachowaniu
odpowiedniej ostrożności.
Hufiec jest największą organizacją pozarządową działającą na terenie tych
dzielnic? Ilu dokładnie liczy członków?

Nasz hufiec ma w tej chwili ponad
tysiąc członków. Nie wiem, czy jesteśmy lokalnie największą organizacją
pozarządową, ale pewnie na terenie
Żoliborza i Bielan faktycznie znaleźlibyśmy się w czołówce.
Dokończenie na str. 2
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Żoliborskie harcerstwo
w czasie pandemii
Wielu Czytelników miało pewnie okazję zobaczyć harcerzy na ulicach i podwórkach naszej dzielnicy i kojarzyć
ich z medialnymi wydarzeniami. Niewielu jednak wie, na czym dokładnie
polega harcerstwo. Czym ono jest w
rzeczywistości?

ZHP jest organizacją, która za
zadanie postawiła sobie wspieranie
młodego człowieka we wszechstronnym rozwoju przez stawianie przed
nim wyzwań. Zależy nam na tym,
żeby wspierać zuchów i harcerzy w
zdobywaniu wielu umiejętności, które przydadzą im się w dorosłym życiu
i w dużym skrócie o to w tym wszystkim chodzi. Za każdym, nawet najmniejszym zadaniem i wyzwaniem,
za każdą zbiórką, jaką proponujemy
stoją bardzo konkretne umiejętności. Nasi podopieczni przede wszystkim działają w małych, rówieśniczych
grupach, w których uczą się współdecydowania, planowania, dzielenia zadaniami i wyciągania wniosków. Faktycznie harcerstwo często kojarzy się
z lasem i działaniem w terenie i są to
jak najbardziej słuszne skojarzenia.
Zależy nam na uwrażliwianiu naszych
podopiecznych na otaczający nas
świat i ludzi, którzy go razem z nami
współtworzą. Niemniej nawet dłuższy spacer (w przypadku młodszych),
czy dłuższa, górska wędrówka (w
przypadku nieco starszych) ma niezwykle kształtujący wymiar – to nie
tylko aktywność fizyczna i poznawanie nowych miejsc. To także, a może
przede wszystkim kształtowanie
zaradności życiowej, spostrzegawczości, planowania, konfrontowania
swoich planów i ambicji z siłami i
słabościami. To też branie odpowiedzialności za innych uczestników:
ich bezpieczeństwa, ale też komfortu
i podnoszenia na duchu, gdy wszystkie kanapki już dawno zniknęły z
plecaka, a kurtka i buty zaczynają
przemakać w deszczu. W tych zmaganiach często wspiera ich młoda
kadra, która niedawno sama mierzyła
się z tymi trudnościami.
W takim razie czy te młode osoby
mogą zapewnić opiekę a zarazem ciekawe spędzenie czasu?

Zdecydowanie. Oczywiście nieco
tu uproszczę, ale w skrócie harcerstwo jest organizacją opartą na idei
starszych braci i sióstr, którzy wspierają młodszych, nico mniej doświadczonych. Warto jednak zaznaczyć, że
w trakcie harcerskiego wychowania
kładziemy nacisk na rozwijanie potrzeby poświęcania swojego czasu i
energii dla innych, poczucia odpowiedzialności i wrażliwości na cudze potrzeby. Dzięki wspomnianym

Sprostowania:

i młodzieży, samo szkoli swoich harcerskich nauczycieli czy tez wychowawców. To bardzo pozytywistyczne.
Dajecie radę?

To faktycznie nie zawsze łatwe
zadanie szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że wszyscy jesteśmy wolontariuszami - uczącymi się, pracującymi,
często także wychowującymi swoje
dzieci. Cała nasza kadra, ci wszyscy
często młodzi ludzie wkładają w swoją
pracę ogrom swojego czasu i serca.
Warto jednak zaznaczyć, że w tym
wszystkim także mamy swoich sojuszników i superbohaterów, którzy mocno nas wspierają. To zaangażowani i
pomocni rodzice naszych zuchów i
harcerzy, dyrekcje i nauczyciele szkół
przy których działamy, ale także obie
dzielnice. To wsparcie jest dla nas naprawdę niezwykle ważne, dlatego powiedziałabym, że jesteśmy dość samodzielni, ale nie tak całkiem na wskroś.
Ok! W takim razie życzymy dalszych
sukcesów. Zarówno Tobie jak i Twojej
organizacji!

Pięknie dziękujemy!

Ilustracja Marysia Lisicka

Barbara Różalska – liderka żoliborskich harcerzy
wcześniej wyzwaniom, często harcerze w wieku 10-13 lat potrafią nie
tylko zadbać o siebie, ale też ze wsparciem swojej kadry współuczestniczyć
w zaplanowaniu i zorganizowaniu
wyjścia drużyny: sprawdzić dojazd,
przygotować budżet, zaproponować
program i policzyć czas, który będzie
na to potrzebny. Dzięki tym doświadczeniom z powodzeniem w wieku
18-20 lat już jako kadra potrafią zorganizować np. letni wypoczynek, w
którym zadbają nie tylko o rzetelny,
wychowawczy program, ale też dopilnują niezbędnych formalności związanych z bezpieczeństwem czy zgłoszeniem wypoczynku do kuratoriom.
Ponadto każdemu kandydatowi na
harcerskiego wychowawcę i opiekuna zapewniamy szkolenia, w trakcie
których nie tylko zdobywa wiedzę i
umiejętności przydatne drużynowemu, ale również pracuje nad swoimi
postawami i zrozumieniem harcerskiego sposobu wychowania, poznaje zasady bezpieczeństwa, podstawy
pedagogiki i rozwoju psychofizycznego, niezbędne wychowawcy przepisy
prawne, czy podstawy pierwszej pomocy. Opieka nad młodszymi to ambitne i odpowiedzialne zadanie, ale to
właśnie dzięki wzajemnemu zaufaniu
i uczeniu współodpowiedzialności

harcerstwo jest wyjątkową organizacją, w którym młodzi ludzie posiadają
szereg naprawdę solidnych i zdobywanych latami kompetencji. Warto
jednak zaznaczyć, że za tymi młodymi
ludźmi stoją też często starsi, bardziej
doświadczeni instruktorzy wspierający swoją wiedzą i doświadczeniem.
A jak harcerstwo działa w ciągu roku
szkolnego?

Drużyny zwykle raz w tygodniu
organizują swoje spotkania nazywane zbiórkami, zwykle trwające między jedną a dwie godziny. Często w
ciągu roku organizowane są także
całodzienne rajdy, kilkudniowe biwaki czy gry terenowe, ale także akcje
zarobkowe. Niektóre drużyny poza
obozami letnimi wyjeżdżają także na
kilka dni w ferie zimowe.
Ponadto organizujemy różne
wydarzenia w hufcu, gdzie drużyny
mogą się wzajemnie poznać, jak np.
nasz festiwal „Kakofonia”, w którym corocznie bierze udział kilkuset
uczestników prezentując różne artystyczne umiejętności.
Czyli harcerstwo jest organizacja na
wskroś samodzielna? Samo organizuje fundusze, samo organizuje sprzęt,
samo organizuje wakacje dla dzieci

• W wydaniu 47 błędnie napisaliśmy, że Osiedle Potok wybudowano z wielkiej płyty.
• W artykule Pana Bartka Michalskiego błędnie podano ulicę Kaniowskiej zamiast ul Mierosławskiego

Drodzy Czytelnicy,
w Państwa ręce oddaję październikowy numer Wilsoniaka.
Mam wielką nadzieję, że lektura
naszej gazety, pomoże w oderwaniu myśli od nieprzychylnej, ostatnimi czasy, rzeczywistości.
W numerze opisujemy sytuację żoliborskiego harcerstwa w
czasie pandemii. O tym jak organizacja radziła sobie w ostatnich
miesiącach opowiada liderka –
Barbara Różalska.
Publikujemy również kilka
wspomnień żoliborskiego antykwariusza, który tym razem dzieli
się z nami ciekawą historią z ulicy
Przasnyskiej. Skoro mowa o Żoliborzu Południowym, dowiedzą
się Państwo, co wspólnego ma ta
część dzielnicy z jedną najnowszych książek dotyczących samorozwoju pt. „Kobieta w wewnętrznej podróży”.
Życzę miłej lektury
Redaktor naczelna
Monika Miłosz
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W maju 2001 r. przyszedł do mnie zarośnięty
gość o menelskim wyglądzie i zaoferował książki: – są w mieszkaniu,
niedaleko stąd. Zlekceważyłem go podając
wykręt: – dziś nie mam
czasu, przyjdź pan ... nie
wcześniej jak za tydzień.
Chciałem się go pozbyć, ale
on przyszedł. Zakląłem w duchu
na siebie z tym: „przyjdź pan...”   i
nie mając wyboru, musiałem do
niego pójść. Wziąłem dwóch pomocników, stale rezydujących w
mojej firmie i ruszyliśmy pieszo za
klientem. Po drodze, człek z mojej
ekipy, Wielki Elektronik, szepnął
mi do ucha, że zna mordę gościa,
który nas prowadzi. Facet cięgiem
przesiaduje na Starówce z fujarką
i żebrze. Jasny gwint, pomyślałem,
po co tam leziemy. Ale szliśmy i już.
Przeszliśmy ul. Suzina, minęliśmy
ul. Krasińskiego i na skuśkę między
blokami szliśmy dalej. Wtedy ukazał
mi się przepiękny plac Henkla.

Co to za enklawa?
Osiedle to wzorowane nieco na
przedwojennym stylu dworkowym
zaprojektował w latach 50. w miejsce zniszczonych podczas powstania
domków jednorodzinnych, architekt
Jacek Nowicki

OBYWATEL DZYR  
Pomyślałem sobie wtedy, że zatyrany tym nieszczęsnym antykwariatem nie widzę żoliborskiej dzielnicy
w pełnej krasie, a przecież przebywam
w niej już tyle czasu. Pora to nadrobić.
Wreszcie zatrzymaliśmy się przy ulicy
Wyspiańskiego. Przewodnik i sprzedawca w jednej osobie kazał się nam
wdrapywać na poddasze. To był jakiś
podejrzany blok mieszkalny – dobrze,
że nie idę sam do tej meliny, pomyślałem. Gość otworzył drzwi i zaraz ukazał się widok. W przedpokoju na podłodze leżał stos książek, tak samo w
pokoju walały się książki. „Aha, meble
opierniczył i przepił, a teraz pora...”
i w tym momencie zobaczyłem niesamowicie „mocne” tytuły, cała filozoficzna serii BKF (Biblioteka Klasyków
Filozofii). U Julka na Krakowskim dwa
tomy Plotyna stoją  za trzy stówy, a tu
proszę, poniewierają się w tej melinie
– tylko ładować. – O kurdele mele,
skąd pan to ma, czyje to jest? Rozpocząłem indagację. – A to po zmarłym
tatusiu, profesorze. Istotnie książki
były zdecydowanie profesorskie.
– Daj pan dokument tożsamości!
Patrząc na jego mordę trudno
było sobie wyobrazić, że jest on synem
profesora i spadkobiercą księgozbioru. Sprzedawca pokazał dowód osobisty. Nazwisko: Żyr. – No to dla mnie
będzie pan się nazywał Dzyr – powiedziałem, bo uwielbiałem nadawać
ludziom przydomki. Gdy zaglądałem
w jego dokumenty on bawił się telefonem komórkowym, co było wtedy
dość rzadkie. Menel z komórką? Nie-

samowite, pomyślałem i przystąpiłem
do przeglądu towaru. Swoim zwyczajem, dzieliłem je na kategorie, gdy w
tym momencie z wielkim trzaskiem
wkroczyła do mieszkania młoda kobieta, z wykrzywioną ze złości twarzą,
nerwowa i językiem podwórkowym
spytała co tu się k... dzieje. Co za najście, k .... jest. Spojrzałem na Dzyra z
wyrzutem, a on powiedział, że to jego
siostra i zamilkł. Wtedy bez zastanowienia przejąłem inicjatywę, wskazałem na kupę filozoficzną i wyraźnie,
głośno, zdecydowanie powiedziałem:
„te oto książki na niniejszej podłodze
zostały wycenione na czternaście i pół
miliona starych zł. Pozostałe nie są
tak cenne. Komu płacić? Mnie – odpowiedział szybko ten babsztyl . Odliczyłem pieniądze – proszę. Kiedy
niewiasta zobaczyła plik banknotów,
momentalnie się uśmiechnęła, przemieniła się w bardzo słodką osobę i
już innym językiem powiedziała, że
tak, że naturalnie, że wszystko dobrze, resztę ceduje na brata i abym się
nie rozmyślił szybko wyszła. Co tam
wyszła, czmychnęła, bo świadczyły o
tym odgłos kroków na klatce schodowej. Pędziła w dół na złamanie karku.
Babisko poszło i dokończyłem
dzieła, a gdy trzeba było sprowadzić
bagażówkę telefon Dzyra (501 749
539) przydał się jak talala. Do pana
Żyra chodziłem kilka razy, bo książek
było tyle, że nie udało się zabrać za
pierwszym razem. I każdorazowo musiałem wynajmować ludzi do pomocy.

NA PRZASNYSKIEJ
W przypadku pana Żyra pomyliłem się, ale można się pomylić i w drugą stronę. Za jakiś czas zaprosiła mnie
na zakup domowego księgozbioru
wnuczka owego i znanego przedwojennego i później działacza i architekta żoliborskiego WSM już wspomnianego tutaj Jacka Nowickiego.
Po tej wiadomości obiecywałem
sobie złote góry. Spuścizna po takim,
co by nie powiedzieć, człowieku może
zawierać niesamowite skarby. Nie
wykluczałem, że mogą się tam znajdować jakieś zdjęcie, albo daj Boże,
dokumenty z przedwojnia, z historii
Żoliborza. Słowem zlecenie pełne
niespodzianek. Zmontowałem cokolwiek większą ekipę z ludzi będących
pod ręką i pojechaliśmy autobusem
linii 122 na Zatrasie, do mieszkania
przy ulicy Przasnyskiej. Daleko nie
mieliśmy, dwa przeloty.
Był, ze mną tragarze: Misiek, czyli
Tomek Nowakowski, Darek, właśnie
wrócił z kozy niesłusznie aresztowany
i liczący na spore odszkodowanie oraz
redaktor Paweł Gołoburda redaktorek z Lampy, któremu i ulica i dzielnica dobrze się kojarzyła.
Rzeczywistość okazała się jednak
mniej bajeczna. Wśród czternastu
kartonowych pudeł nie było łupów o
tematyce żoliborskiej. Były tam książki,

które można spotkać w każdym mieszkaniu u przeciętnie czytającego człowieka. Mieszanina produkcji lat 50. 60
i 70. Moi pomocnicy też byli rozczarowani. Nie bardzo mogli wybrać czegoś
dla siebie. Dziwiło mnie, co się stało z
żoliborzanami, ale nie śmiałem pytać.
Dopiero pod koniec operacji wnuczka
objaśniła, że pojechały do Wrocławia
do Ossolineum. Tak zdecydował jeszcze za życia dziadek Jacek, projektował
Żoliborską kolonię  Urzędniczą. Żadna
warszawska biblioteka nie była nimi zainteresowana. A żoliborska biblioteka
przy Próchnika 8? Ta, jak na ambicje
domu Nowickich, była zbyt mała, bo
zawsze chodzi o prestiż.
Tak zatem książki o Żoliborzu pojechały do Wrocławia. Szkoda. Domyślam się, że zostały złożone w piwnicy
bibliotecznej i za kolejne sto lat ktoś
powie tak? Jakim cudem znalazły się te
książki znad Wisły nad Odrą? Bo nikt o
darowiźnie nie będzie pamiętał.
Różnie zatem bywa i w zderzeniu
z rzeczywistością nasze wyobrażenia
się rozmijają. Wyobrażenia a rzeczywistość niekiedy się rozmijają, ale
mimo to wśród antykwariuszy istnieją
z dawna utrwalone poglądy na powyższy temat.
Krzysztof Jastrzębski

Publikowany fragment jest częścią szykowanej książki autora
Ilustracja Marysia Lisicka
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40 lat
temu
w Hucie...
40 lat temu Huta Warszawa jako
pierwszy stołeczny zakład pracy przystąpił do strajku popierającego strajk
w Stoczni . Strajkującym udało się
sformułować 8 postulatów skiero-

wanych do dyrekcji Huty. Bieda i złe
traktowanie hutników doprowadziły do demokratycznego zrywu. Ten
zryw pomógł obudzić w mieszkańcach Warszawy ducha solidarności i
zainspirował inne zakłady.
Przywódcą strajku, do którego
przyłączyło się prawie cała załoga,
był bielańczyk Seweryn Jaworski to on odczytał odezwę do pracowników.
28 sierpnia 1980 strajkujący
sformułowali 8 postulatów skierowanych do dyrekcji Huty - w tym postulat bezpiecznego przejazdu delegacji

hutników do Stoczni Gdańskiej i bezpiecznego powrotu.
Hutnicy poinformowali innych o
rozpoczęciu strajku - zamieszczając
przy bramie głównej kawałek dykty z
wypisanym postanowieniem.
Następnego dnia do strajkujących przybyła delegacja dyrekcji . Nie była jednak przygotowana
do udzielenia wiążących odpowiedzi na zgłoszone postulaty informując, że decyzje w tej sprawie mogą
podjąć tylko " czynniki wyższe"
Dopiero następnego dyrekcja zgodziła się ws. postulatów, lecz nie

poparła postulatu dot. wyjazdu
delegacji. Spowodowało to głośne
protesty wewnątrz pracowników i
postulat przeszedł.  
31 sierpnia zaczęto odprawiać
msze święte dla strajkujących i ich
rodzin, wśród księży był Jerzy Popiełuszko (późniejszy kapelan zakładu).
Msze przyciągały tłumy okolicznych
mieszkańców.
Z 31 sierpnia na 1 września przybyła delegacja z Gdańska, która poinformowała o zakończeniu strajku
i podpisaniu Porozumień Sierpniowych.

Około pierwszej w nocy podpisano porozumienie z dyrekcją oraz
decyzję o zakończeniu strajku. O
wszystkim dowiedzieli się z samego
rana pracownicy, którzy wchodzili na
teren zakładu.
26 sierpnia 2020r. w ratuszu
miała miejsce premiera filmu „Huta
Warszawa. Idziemy po wolność”. Gośćmi tego wydarzenia byli uczestnicy
wydarzeń sprzed 40 lat Andrzej Binduga, Jan Gutowski, Jerzym Wattson i Adam Szymański.
Damian Kujawa

ilustracja Marysia Lisicka
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„Młoda para poszukuje mieszkania”
„Kupię bezpośrednio za gotówkę”
„Bez pośredników”
Chyba każdy w Warszawie
zna ulotki z ręcznie namalowanym domkiem, drzewkiem
czy młodą parą, trzymającą psa
na smyczy. O co chodzi z tymi
ulotkami? Czy posiadacie Państwo tak wyjątkowe mieszkanie,
że każdy marzy, aby je odkupić
i od kilku lat namiętnie wrzuca ulotki do Państwa skrzynki
pocztowej? Czy jednak kryje się
za tym coś innego?
Opowiem Państwu, co dokładnie oznaczają te ulotki, kto wrzuca je do naszych skrzynek tak
uparcie od lat i po co w ogóle to
robi.

dokumentacji,
wiarygodności
osoby kupującej, dotrzymywanie terminów, uwzględnianie w
umowach odpowiednich zapisów
regulujących.
- Płynny proces (pozostający
oczywiście moją tajemnicą) - każdy krok w sprzedaży jest z góry
zaplanowany podczas konsultacji
z klientami.

TE ULOTKI DO SZKRZYNEK?
Oczywiście, że nie ludzie,
którzy chcą kupić Państwa
mieszkanie, bo zawsze chcieli
mieszkać w tym konkretnym
budynku. Oczywiście, że Państwa okłamią i powiedzą, że
się tu wychowywali i kochają tę
okolicę.

Czy
klienci
mogliby
sprzedać
nieruchomość
samodzielnie lub bezpośrednio?
Zdecydowana większość tak.
Wystarczy otworzyć skrzynkę
na listy, wybrać najładniejszy rysunek, zadzwonić, a za godzinę
przyjedzie „młoda para” z walizką
pełną pieniędzy i gotową umową
sprzedaży mieszkania.
I tutaj dochodzimy do sedna
sprawy, czyli KTO WRZUCA

To oczywiście oszuści, paskudni złodzieje, którzy chcą
zarobić na Państwa dobrym sercu.
Dzielą się oni na kilka grup:
•Handlarze mieszkań (hurtowy skup nieruchomości).
•Pośrednicy - tak, oni też szukają okazji.
•Inwestorzy, którzy kupują
nieruchomości poniżej wartości
rynkowej i odsprzedają je z dużym zyskiem.

I najważniejsze
- JAK SIĘ BRONIĆ
PRZED OSZUSTAMI?
Jestem aktywnym pośrednikiem nieruchomości, pracującym
na warszawskim rynku wtórnym
już siódmy rok. Pomogłem w sprzedaży
ok. 200 mieszkań i
domów. Czy wiecie
FILIP SIEJKA
Państwo, co słyszę po
- posiada 7-letnie
każdej transakcji? „Padoświadczenie w obrocie
nie Filipie, dziękuję za
nieruchomościami, pasjonat
profesjonalizm, bezWarszawy - głównie historii
pieczeństwo i płynny
Żoliborza i Śródmieścia
proces sprzedaży.”
Południowego, uwielbia
Co to oznacza w
praktyce?
- Od strony technicznej - przygotowanie ogłoszenia w odpowiedni sposób, wycenę
nieruchomości w oparciu o aktualne trendy
na rynku.
- Bezpieczeństwo,
czyli
sprawdzenie

przedwojenną architekturę.
Klienci oceniają go jako
doskonałego negocjatora,
zaangażowanego i sumiennego
pośrednika. Jeśli zastanawiasz
się nad jakimkolwiek
aspektem związanym z
nieruchomościami, nie czekaj.
Zadzwoń pod numer
507 770 190

Jak to działa?
Każde mieszkanie należy wyceniać indywidualnie i pod żadnym pozorem nie należy kierować się cenami, które widzimy na
portalach, oferujących nieruchomości.
Jak wycenić duży balkon? Ile
warta jest cisza? Jaka jest różnica pomiędzy takim samym
mieszkaniem na pierwszym i na
czwartym piętrze bez windy?
Ile kosztowały przeprowadzone
wcześniej remonty?
Na te pytania nie sposób
odpowiedzieć w dwóch zdaniach. Siedmioletnia praktyka
w zawodzie sprawia, że mam
większą świadomość rynku i
potrzeb klientów, tzn. wiem, za
co warto zapłacić więcej. Nierzadko zdarza mi się sprzedawać mieszkania za wyższą cenę
niż ta, o której myśleli właściciele. Rynek wtórny to ruchome ceny i ciągła konkurencja
w poszczególnych segmentach
mieszkań, dlatego jeśli zastanawiasz się nad sprzedażą swojej nieruchomości warto oddać
się w ręce profesjonalisty, który fachowo przygotuje ofertę,
zadba o sporządzenie dokumentacji oraz pomoże uzyskać
najwyższą cenę.

Filip Siejka

Ekspert ds. nieruchomości
Propertica Real Estate
507 770 190
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OBCHODY DNIA PAMIĘCI WIĘŹNIÓW
OBOZU DULAG 121 I NIOSĄCYCH IM POMOC

kich złożyli kwiaty pod nowo odsłoniętą tablicą.
Druga część uroczystości rozpoczęła się o godz. 13:00 na terenie
byłego obozu Durchgangslager 121
, gdzie przed pomnikiem „Tędy
przeszła Warszawa” została odprawiona polowa Msza Święta w intencji
więźniów obozu Dulag 121 i osób
niosących Im pomoc, którą koncelebrowali: ks. Bogdan Przegaliński, ks.
dziekan Marian Mikołajczak oraz ks.
Stanisław Maciej Kicman – były więzień obozu przejściowego w Pruszkowie.

- To nie była stacja przesiadkowa, to był przemyślany i przygotowany obóz selekcji, który przeszła cała
Warszawa. Tu przeszła prawdziwie
skrwawiona Warszawa. Byłem tu trzy
dni, ale nie zapomnę tego miejsca nigdy. Nie zapomnę zapachu hali: smary, ludzkie wyziewy, bród cuchnących
ran i to przerażenie, co dalej? – mówił
w poruszającej homilii ks. Stanisław
Kicman.
W oficjalnej części obchodów
„Dnia Pamięci Więźniów Obozu Dulag 121 i Osób Niosących Im Pomoc”
odbyło się odczytanie listów i wygło-

szenie przemówień skierowanych do
uczestników tegorocznych uroczystości. W czasie uroczystości miała
miejsce również ceremonia wręczenie dyplomów za „działania związane
z ochroną pamięci narodowej” oraz
listów nominacyjnych medalu „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej”,
które w imieniu Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego wręczył
Kazimierz Kowalczyk – wiceprezes
Światowego Związku Żołnierzy Armii
Krajowej. Po uroczystym odczytaniu
Apelu Pamięci przez oficera Pułku
Reprezentacyjnego Wojska Polskie-

fot. Jacek Sulewski

Uroczystości zostały zorganizowane przez, Powiat Pruszkowski,
Miasto Pruszków, Instytut Pamięci
Narodowej, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
oraz Muzeum Dulag 121. Ze względu
na sytuacje epidemiczną tegoroczne
Obchody odbyły się w skromniejszej
niż dotychczas formie.
Uroczystości rozpoczęły się od
odsłonięcia ufundowanej przez Instytut Pamięci Narodowej tablicy
upamiętniającej zmarłych i zamordowanych więźniów obozu przejściowego w Pruszkowie w okresie od 7
sierpnia 1944 roku do 16 stycznia
1945 roku, którzy zostali pochowani w zbiorowych mogiłach na terenie
Cmentarza Żbikowskiego. Uroczystego odsłonięcia tablicy przed główną bramą Cmentarza Żbikowskiego
w Pruszkowie dokonali Poseł Zdzisław Sipera, Wiceprezes IPN dr Mateusz Szpytma, Starosta Pruszkowski
Krzysztof Rymuza, Prezydent Miasta
Pruszkowa Paweł Makuch oraz dyrektor Muzeum Dulag 121 Małgorzata
Bojanowska.
- Tablica, którą dzisiaj odsłoniliśmy jest wynikiem wieloletnich starań
Muzeum Dulag 121 o przywrócenie
pamięci o zamordowanych i zmarłych
w obozie przejściowym w Pruszkowie
warszawiakach wypędzonych podczas
Powstania Warszawskiego i po jego
zakończeniu z rodzinnego miasta,
którzy zostali pochowani na Cmentarzu Żbikowskim w bezimiennych i
zbiorowych mogiłach – mówi Małgorzata Bojanowska, dyrektor Muzeum
Dulag 121 w Pruszkowie.
Ks. Bogdan Przegaliński – proboszcz parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i
zarządca Cmentarza Żbikowskiego
poświęcił tablicę oraz odmówił krótką
modlitwę w intencji zmarłych i zabitych więźniów obozu przejściowego
w Pruszkowie. Następnie przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, a także członkowie lokalnych
stowarzyszeń i środowisk kombatanc-

fot. Jacek Sulewski

2 października 2020r.,
w dniu Narodowego
Dnia Pamięci Ludności
Cywilnej Powstańczej
Warszawy, w Pruszkowie
odbyły się obchody Dnia
Pamięci Więźniów Obozu
Dulag 121 i Niosących
Im Pomoc, które
Patronatem Narodowym
w Stulecie Odzyskania
Niepodległości
objął Prezydent
Rzeczypospolitej
Polskiej Andrzej Duda.

go żołnierze Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego oddali salwę
honorową.
W Obchodach uczestniczyli
przedstawiciele instytucji państwowych oraz samorządowych m. in.:
Wicemarszałek Sejmu Małgorzata
Gosiewska, Poseł na Sejm Zdzisław
Sipiera, Wiceprezes IPN dr Mateusz
Szpytma, Dowódca Garnizonu Warszawa gen. dyw. Robert Głąb, Dyrektor Biura Kultury m. st. Warszawy
Artur Jóźwik, Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds.
Kombatantów i Osób Represjonowanych Zbigniew Czaplicki, Starosta
Pruszkowski Krzysztof Rymuza, przewodniczący Rady Powiatu Stanisław
Dymura oraz Prezydent Miasta Pruszkowa Paweł Makuch. Byli obecni również członkowie Światowego Związku
Żołnierzy Armii Krajowej, Stowarzyszenia Dzieci Powstania 1944, czy
Stowarzyszenia Dzieci Wojny, a także
przedstawiciele lokalnych organizacji
pozarządowych m.in.: Pruszkowskiego Stowarzyszenia Patriotycznego,
czy Pruszkowskiego Towarzystwa
Kulturalno-Naukowego.
Jednym z ostatnich punktów
tegorocznych uroczystości była ceremonia złożenia kwiatów pod pomnikiem „Tędy Przeszła Warszawa”.
Obchody „Dnia Pamięci Więźniów
Obozu Dulag 121 i Osób Niosących
Im Pomoc” odbyły się w asyście Wojskowej Reprezentacyjnej Kompani
Wojska Polskiego.
Na zakończenie tegorocznych
Obchodów z repertuarem pieśni patriotycznych wystąpił Zespół Pieśni i
Tańca „Mazowsze”, który odpowiadał również za wyjątkową oprawę muzyczną w czasie Mszy Świętej.
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Szybka Kolej Miejska
– przewozy w czerwonej strefie
Pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej
pojawiły się w Warszawie 15 lat temu.
3. października 2005 roku pierwszy
pociąg SKM linii S1 wyruszył na trasę
Warszawa Zachodnia – Warszawa Falenica. Po raz pierwszy od tego czasu
mierzymy się z wyzwaniem zapewnienia bezpieczeństwa podróżnych pod
kątem epidemicznym. Na bieżąco
reagujemy i wdrażamy rozwiązania,
uwzględniające kluczowe rozporządzenia i zalecenia, związane z epidemią COVID-19. Październikowy
artykuł poświęcamy najważniejszym
zmianom, dotyczącym funkcjonowania połączeń Szybkiej Kolei Miejskiej.

Warszawa czerwoną strefą

Od soboty, 17 października Warszawa została włączona do czerwonej
strefy epidemicznej. We wszystkich
pojazdach Warszawskiego Transportu Publicznego, w tym również w
pociągach Szybkiej Kolei Miejskiej,
będzie mogło podróżować tyle osób,
ile wynosi 30 proc. wszystkich miejsc
– siedzących i stojących – w danym
pojeździe. Połowa miejsc siedzących
musi każdorazowo pozostawać wolna.
W zależności od typu pojazdu,
do pociągu Szybkiej Kolei Miejskiej,
będzie mogło wejść na pokład od 210

do 292 osób. Informacja o dozwolonej liczbie podróżujących, znajdzie
się przy każdych drzwiach.
Dla wspólnego bezpieczeństwa
zachowujmy odpowiedni dystans od
innych podróżnych. Swoją podróż
warto planować tak, by była ona możliwie jak najkrótsza. Podczas podróży
w dalszym ciągu obowiązkowe jest
zakrywanie ust i nosa. Przypominamy
również o konieczności respektowania stref wydzielonych, znajdujących
się na początku i końcu każdego z
pociągów. Ich zadaniem jest zapewnienie bezpiecznej przestrzeni, w której obsługa przebywa nieprzerwanie
przez 12 godzin. Pomyślmy o tym, że
jeśli choć jeden z kierowników pociągów czy maszynistów zostanie zakażony wirusem SARS-CoV2, wtedy wszyscy pozostali pracownicy, którzy mieli
z nimi kontakt w ostatnim czasie, zostaną skierowani na obowiązkową
kwarantannę. Niestety, bezpośrednim
skutkiem tego będzie konieczność
odwoływania poszczególnych połączeń, a tym samym ograniczenie możliwości przemieszczania się.

Nie jeździsz? Zawieś swój bilet

Ważność biletu długookresowego może zostać zawieszona. Jest
to rozwiązanie skierowane do osób
przebywających na kwarantannie
lub świadomie ograniczających
swoją aktywność w przestrzeni
miasta. W czasie zagrożenia epidemicznego można zawiesić bilet
długookresowy – 30- lub 90-dniowy – ważny w dowolnej strefie biletowej, także bilety warszawiaka,
metropolitalne, roczne dla rodzin
z trojgiem dzieci oraz Bilety Seniora. Niewykorzystany czas ważności
biletu można przekodować na inny
termin.
W celu zawieszenia biletu, należy postępować zgodnie z instrukcją
zawartą na stronie: https://zawieswkm.wtp.waw.pl. Konieczna jest
znajomość numeru posiadanej karty.
Termin zakończenia ważności biletu
musi być dłuższy niż pięć dni. Zawieszenie ważności biletu jest możliwe
trzy razy w ciągu roku kalendarzowego. Jeśli ktoś skorzystał już wcześniej
z tej możliwości, np. wiosną, to przed
końcem 2020 roku, może to zrobić
jeszcze dwukrotnie. Od kolejnego
roku liczba ta będzie naliczana od
nowa.
Bilet można aktywować: kupując
kolejny bilet albo zgłaszając odwieszenie ważności biletu za pośrednictwem strony https://zawieswkm.
wtp.waw.pl/odwies lub osobiście w
dowolnym Punkcie Obsługi Pasażera
ZTM. Pasażer w każdej chwili może
zwrócić kupiony bilet i otrzymać
zwrot pieniędzy za niewykorzystany
okres ważności według zasad określonych w Taryfie Przewozowej.
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Kobieta w wewnętrznej podróży
na… Żoliborz Południowy
Kilkanaście kobiet, w różnym wieku, o skrajnie odmiennych historiach i poglądach. Siedzą wygodnie, w welurowych fotelach i czują,
że łączy je jedno – chęć podróży. Na
szczęście ten rodzaj wyprawy jest
możliwy również w trakcie epidemii COVID – wyprawa w głąb siebie.
Zawsze to wiosna kojarzyła mi się z odrodzeniem.
A tu proszę, szara jesień, plucha za oknem i propozycja warsztatów – „Kobieta w wewnętrznej podróży”
z coachem Magdaleną Knitter w Żolihouse na Żoliborzu Południowym. Okazuje się, że październik to
równie dobry czas na „zmianę”.
Gdybym miała przedstawić kwintesencję spotkania, zawarłaby się ona w jednym zdaniu – szczęście
to stan a nie uczucie. Nie jest zależne od czynników
zewnętrznych, tylko od naszego wewnętrznego nastawienia. Jest czymś osobistym i nie ma jednej definicji. Ludzie popełniają błąd, warunkując szczęście.
„Będę szczęśliwa, kiedy…”, „będę szczęśliwa jeśli” –
tego typu zdania, można wyliczać w nieskończoność,
a przecież życie jest czymś „skończonym”. Zanim
się obejrzymy, możemy zdać sobie sprawę, że stanu
spełnienia nie osiągnęłyśmy nigdy. Czemu by tego
nie zmienić? Czy jesteśmy w stanie odwrócić formułę
naszego myślenia?
Magdalena Knitter wierzy, że tak. – Kluczem jest
osiągnięcie stanu szczęścia bez konkretnego powodu. Szczęście uzależniamy od innych ludzi, a ono jest
tylko naszym wyborem. Aby być szczęśliwą, musisz
podjąć decyzję, że tego chcesz. Nauczyć się wspierać
samą siebie, pozwolić sobie na błędy i znaleźć swoją
motywację.
Uczestniczki warsztatów poznały kilka praktycznych ćwiczeń i technik samorozwoju, które
pozwalają na wdrożenie teorii w życie. Jedną z nich
jest prowadzenie dziennika wdzięczności. Codzienne spisywanie drobnych sukcesów, może mieć zbawienne efekty. Pozwala przypomnieć sobie o naszych
dokonaniach, w chwilach słabości. Po drugie, korzystanie z metafory drzewa. Każdy z nas jest jak roślina,
które może wydawać owoce, ale wszystko zależne jest
od korzeni. Korzenie w tym rozumieniu obrazują nasze przekonania i wartości. Kluczowe jest określenie
własnych fundamentów – z czego pragnę czerpać?
Co ma mnie definiować? Po trzecie – matematyka,
królowa wszystkich nauk, obowiązuje również w
przypadku samorozwoju. Równanie S=M+E+D to
przepis na SZCZĘŚCIE. Oddaje przekonanie, że na
nasz sukces składają się MYŚLI, EMOCJE i DZIAŁANIE. Ostatni czynnik jest kluczowy i najtrudniejszy do wdrożenia. Zachęcam każdą kobietę, by to co
rodzi się w jej głowie i ugruntowuje w sercu, potrafiła
przekuć w działanie.
Może podróż na Żoliborz Południowy nie była
specjalnie daleka, chociaż nieustannie dostrzegam w
tym obszarze dozę inności. Pewną świeżość, nowoczesność i zmianę. „Nowy Żoliborz” otwiera nową
epokę dla Żoliborza. Życzę, by dozę nowości odnalazła w sobie każda kobieta. Może lektura „Kobiety
w wewnętrznej podróży” będzie ku temu dobrym
początkiem?
Monika Miłosz

