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Jasne, że Żoliborz
Rozmowa z posłanką
Aleksandrą Gajewską

#JasneŻeGajewska

Monika Miłosz: Jesteśmy na Żoliborzu. Fala społecznego niezadowolenia związana z decyzjami Trybunału
Konstytucyjnego w sprawie zakazu
aborcji, dotarła w pierwszej kolejności
właśnie tutaj. Wiem, że w ostatnich tygodniach na ulicach Warszawy, obok
protestujących, można było spotkać
również Panią. Czy wierzy Pani, że
Strajk Kobiet może coś w naszym kraju zmienić?

Aleksandra Gajewska: To, co aktualnie dzieje się na ulicach polskich
miast i miasteczek jest doskonałym
barometrem nastrojów społecznych.
Nie mówimy przecież tylko o Warsza-
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wie, protesty organizują oddolne ruchy także w małych miejscowościach,
uznawanych do tej pory za bastiony
PiS-u. Sytuacja do tej pory w Polsce
niespotykana. Mamy pandemię, kolejne rekordy zachorowań, rząd nie
radzi sobie z tym problemem, a dodatkowo postanawia wypowiedzieć
wojnę nam – kobietom. Jestem przekonana, że to, co się dzieje nie tylko
może coś zmienić, ale już zmienia.
Społeczeństwo bardzo wyraźnie pokazuje, że prowadzona od 2015 roku
samowolka władzy dobiega końca.
Nie ma w nas zgody na bezpodstawną agresję policji wymierzoną w pokojowo demonstrujących obywateli
i obywatelki. Nie ma w nas zgody na
nawoływania prezesa Kaczyńskiego
do radykalnych bojówek, czy grożenie z mównicy sejmowej posłankom
Dokończenie na str. 2
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napawa mnie to nadzieją, że do polityki wraca normalność.
Świat zmienia się na naszych
oczach, a ja mogę być częścią tej
zmiany. Patrząc chociażby na polski
parlament widzimy, że liczba kobiet w ławach sejmowych wzrosła od
1989r. ponad dwukrotnie. W 2019r.
do Sejmu weszły 132 posłanki. To
nadal jedynie nieco ponad 28% całego składu, ale utrzymujący się trend
pokazuje, że zmierzamy w bardzo
dobrym kierunku. Jestem przekonana, że przyjdzie moment, w którym
to kobiety będą tworzyły większość w
Sejmie.

i posłom więzieniem, a kończąc na
naruszeniu nietykalności parlamentarzystów, którzy interweniują podczas
zatrzymań protestujących.
Jeśli rządzący myśleli, że koronawirus powstrzyma nas przed wyrażeniem swojego gniewu, to (jak widać),
mocno się przeliczyli, bo bardziej
niż pandemii boimy się odarcia z naszych podstawowych praw i godności.
Dlatego wyszłyśmy na ulice, dlatego
odpowiadamy na wojnę, którą wypowiedział nam rząd. Myślę, że jeszcze
nie raz spotkamy się na ulicach Żoliborza, pod twierdzą prezesa, gdzie
zapadają takie haniebne decyzje. Nie
oddamy naszych praw!

M.M. Jest Pani Warszawianką, najmłodszą radną miasta w historii stolicy. Czy mimo objęcia stanowiska
posłanki, dalej działa Pani na rzecz
Warszawy? Co Pani zdaniem powinno
się jeszcze zmienić w naszym mieście?

Co oprócz działalności na rzecz kobiet
jest szczególnie ważne w Pani aktywności politycznej?

A.G.: Wierzę w kobiecą solidarność i chcę potwierdzać to swoją
działalnością. Sprawy kobiet są dla
mnie szczególnie ważne, ale w swoich
aktywnościach koncentruję się także
na tematach związanych z ochroną
środowiska, klimatu oraz z miastami,
ich mieszkankami i mieszkańcami.
Priorytetowe miejsce na liście
moich działań mają kwestie takie
jak: prawa kobiet, finansowanie in-vitro, przywrócenie tabletki „dzień
po”, skuteczna egzekucja alimentów,
wsparcie i pomoc dla samodzielnych
matek, więcej środków na ochronę
zdrowia, większa dostępność lekarzy
specjalistów, dofinansowanie profilaktyki walki z rakiem, programy
zapobiegania chorobom cywilizacyjnym, likwidacja źródeł emisji smogu,
rozwój czystego transportu, wsparcie dla odnawialnych źródeł energii,
rozwój metropolii warszawskiej, jej
infrastruktura i transport, rządowe
wsparcie rozwoju Warszawy, naprawa
skutków reformy edukacji i wiele innych. Uważnie monitoruję te obszary
i skierowałam do przedstawicieli rządu ponad 290 interpelacji, zapytań i
interwencji.
Jestem
członkinią
Komisji
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, w której pracowałam m.in. nad potrzebną i długo
wyczekiwaną nowelizacją ustawy o
ochronie zwierząt. To także w czasie
prac tej komisji stawiałam opór wobec
nowego prawa łowieckiego i dopuszczenia dzieci do polowań.
W Komisji Polityki Społecznej i
Rodziny pracuję m.in. nad projektem
ustawy o wsparciu finansowym dla rodziców w czasie pandemii.
Epidemia koronawirusa i związane z nią obostrzenia zupełnie zmieniły nasze funkcjonowanie. By razem
odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości pełnej zakazów, nakazów i obostrzeń, zapoczątkowałam cykl porad
prawnych w formie rozmów na żywo,
w czasie których mecenas Katarzyna Kosicka-Polak z Kancelarii MKZ
Partnerzy odpowiadała na pytania
związane z pracą, prawami i obowiąz-

kami wobec pracodawców, dostępnością zasiłków, czy wsparcia w ramach
tzw. „tarczy antykryzysowej”.
Zgłaszali się do mnie także przedstawiciele branż najbardziej dotkniętych obostrzeniami – gastronomii,
turystyki, szkolnictwa wyższego czy
osoby prowadzące własne biznesy i
zajęcia pozalekcyjne, z którymi także w rozmowach na żywo szukaliśmy rozwiązań i wyznaczaliśmy listę
najpilniejszych kwestii, a w efekcie
powstało 80 interpelacji związanych
właśnie z obszarami, na które wpłynął
COVID.
I oczywiście sprawy Warszawy
nieustannie zajmują wysokie miejsce
na liście moich priorytetów.
M.M.: Przełamuje Pani stereotyp, mówiący o tym, że polityka nosi krawat.
Myślę, że jest to domena wielu obszarów życia społecznego. Co powiedziałaby Pani młodym kobietom, żeby
uwierzyły, że tego rodzaju stereotypy
można przezwyciężać?

A.G.: Tak, często powtarzam, że
mówi się, że polityka nosi krawat, a
ja chce, żeby mogła nosić to, co chce.
Uwolnijmy się w końcu od tych utartych stereotypów, przestańmy dawać
się szufladkować (a przede wszystkim
przestańmy szufladkować).
Aktywne kobiety (nie tylko w polityce) próbuje się dyskredytować poprzez stereotypy i seksizm. Ja, zamiast
tracić energię na ciągłe zaprzeczanie,
że nie jestem słabą blondynką, wolę
koncentrować się na pracy i wykonywać swoje obowiązki. To daje realne
efekty. Swoją działalnością wraz z
koleżankami udowadniamy, że to, co
robimy ma znaczenie, że wiemy, po co
to robimy. I że mamy własne zdanie.
Osiągamy sukcesy i zmieniamy rzeczywistość. Gdy obserwuję kobiety
działające w Warszawie i w Polsce, to

A.G.: Blisko dziesięć lat temu
zostałam najmłodszą radną w historii
stolicy. Wielokrotnie byłam wskazywana przez media za jedną z najaktywniejszych samorządowczyń. Jako
radna aktywnie wspierałam walkę o
czyste powietrze, tworzenie nowych
miejsc w żłobkach i przedszkolach,
planowanie rozbudowy infrastruktury
drogowej oraz komunikacji miejskiej.
Zaangażowanie i wieloletni bliski
kontakt z mieszkańcami sprawiły, że
w ostatnich wyborach samorządowych uzyskałam rekordowe w skali
kraju poparcie – swój głos oddało
na mnie blisko 33 tysiące osób. W
2019 roku zostałam także wybrana
na wiceprzewodnicząca Rady m.st.
Warszawy.
Po wielu latach pracy i zdobywania doświadczenia w samorządzie,
przyszedł czas na podjęcie działań na
szczeblu krajowym. Stołecznym wy-

Drodzy czytelnicy,
wilsoniakowa rodzina coraz bardziej zmierza w kierunku ekologii.
W tym numerze przeczytają Państwo m.in. o „Mało wiele” – kolejnej organizacji, działającej na rzecz
klimatu, która zagnieździła się właśnie na Żoliborzu! Nie tak daleko
funkcjonuje przecież Prochownia
Sprzężenie – azyl Młodzieżowego
Strajku Klimatycznego. Działacze
MSK informują, że według warszawskiego raportu „Strategia adaptacji do zmian klimatu dla m.st.
Warszawy” Żoliborz znajduje się
wśród dzielnic o wysokim zagrożeniu klimatycznym – mieszkańców
trapią fale upałów, a letnią codziennością są gorące noce z temperaturą powyżej 20°C. Na obszarze
dzielnicy występują też jedne z
najsilniejszych opadów krótkotrwałych w stolicy, co przyczynia się do
lokalnych podtopień. Skutki postępującej zmiany klimatu są uciążliwe
już teraz, a jeżeli jak najszybciej nie
zostaną podjęte działania ku ich minimalizacji, trudno sobie wyobrazić

borczyniom i wyborcom, którzy obdarzyli mnie zaufaniem, powierzając
mandat poselski, złożyłam obietnicę,
że nie zapomnę o Warszawie! Dlatego też wystąpiłam z inicjatywą założenia Parlamentarnego Zespołu ds.
m.st. Warszawy, aby skutecznie walczyć o sprawy warszawianek i warszawiaków. Niezwykle cieszy, że w tym
zespole znalazły się przedstawicielki
i przedstawiciele prawie wszystkich
klubów – Koalicji Obywatelskiej,
Lewicy, Prawa i Sprawiedliwości oraz
Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Pomimo różnicy partyjnych przekonań będziemy razem pracować dla
dobra stolicy.
M.M. Mam nadzieję, że Żoliborzanie
się nie obrażą, ale proszę powiedzieć,
która dzielnica skradła Pani serce?
Gdzie jako rodowita Warszawianka,
lubi Pani spędzać czas najbardziej?

A.G.: Ciężko wskazać mi „tę
jedyną” dzielnicę. Warszawa jest
wyjątkowa w swojej różnorodności.
Łącząca na swych ulicach tradycję
i współczesność, lokalność i wielkomiejskość. Miasto zmienia się
na naszych oczach i jestem bardzo
szczęśliwa, że jestem częścią tego
procesu. Zmienili się także warszawiacy i warszawianki – dziś są
bardziej aktywni i chętniej współtworzą najbliższe otoczenie. Nowoczesne miasto to przecież nie tylko
infrastruktura, to miejsce otwarte na
aktywnych mieszkańców i wykorzystujące swoje szanse oraz możliwości. Dlatego tak ważna jest dla mnie
miejska zieleń, bo tworzy przestrzeń
przyjazną dla mieszkanek i mieszkańców. Na Żoliborzu najczęściej
odwiedzam Park Żeromskiego.
Rozmawiała Monika Miłosz

z jakimi ekstremalnymi zjawiskami
przyjdzie mieszkańcom Żoliborza
mierzyć się za trzydzieści lat.
Zostawiam Państwa z tą refleksją i zachęcam do lektury 49. numeru „Wilsoniaka”.
Redaktor Naczelna
Monika Miłosz
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To jest wojna!
Żoliborskie fora płoną,
nienawiść, pogróżki,
darcie szat. Dawno już
nie było takiej awantury
w dzielnicy. A temat jest
powszechnie już znany –
uporządkowanie parkowania w dzielnicy.
Ten szczególny rok kończy się
nam dzielnicową wojną o parkowanie
samochodów. Jako mieszkaniec Pięknego Brzegu, fan motoryzacji, i zawodowy kierowca który większość dnia
jeździ po ulicach Warszawy, mam
swój pogląd na wprowadzenie SPPN
na Żoliborzu.
I, co pewne niektórych rozsierdzi,
jestem zwolennikiem wprowadzenia
tej strefy, wzorem innych dzielnic,
także i w naszym kawałku miasta. Od
dłuższego czasu czekam na ucywilizowanie parkowania.

Stolica od dawna żyje trochę pod
dyktando kierowców. Wielu żartuje
że w Ratuszu rządzi „święta przepustowość”, większość inwestycji
miejskich dalej jest realizowana pod
kątem zadowolenia kierowców kosztem pozostałych korzystających z infrastruktury drogowej.
Niestety, ale kierowcy przejęli
władzę w kraju i nie wygląda to dobrze.
Wystarczy przejść się po Żoliborskich ulicach, by zauważyć ogrom
samochodowej patologii. Samochody
wdzierają się dosłownie wszędzie,
kierowcy nie baczą na znaki czy
przepisy – podstawową zasadą stało
się: mam samochód, mogę parkować
gdzie popadnie.
Drugim problemem jest oczywiście ilość miejsc parkingowych. I
tu znów rzeczywistość jest okrutna.
Miasto nie jest z gumy, przestrzeń jest
bardzo cenna, a starsze części dzielnicy nie były budowane żeby pomieścić
każde auto które się pojawi.
I dlatego oczekuję, że SPPN zlikwiduje patologie, które przez lata
narastały. Parkowanie w miejscach

niedozwolonych, zastawianie chodników, zasłanianie przejść dla pieszych,
stwarzanie zagrożenia na ulicach,
niszczenie zieleni. To wszystko nie
są jakieś wydumane problemy, tylko
widoki na jakie możemy się natknąć
przy każdym spacerze po naszych ulicach.
Mam też nadzieję, że poprzez
wprowadzenie opłat za parkowanie
oraz abonamentów, część mieszkańców zrozumie jak cenna jest przestrzeń miejska i że posiadanie samochodu w centrum miasta wiąże się z
ponoszeniem kosztów. Tak to wygląda już w większości dużych, europejskich miast, i tak będzie wyglądało i u
nas.
Przerażają mnie niestety pomysły jakie spotykam na żoliborskich
forach, że trzeba zieleń zamieniać na
parkingi. W dobie szybko postępujących zmian klimatycznych, brzmi to
jak nieśmieszny żart. Albo żeby miasto budowało wielopoziomowe garaże. Niestety bez wskazania gdzie takie
parkingi zbudować, z jakich środków
oraz kto poniesie koszt utrzymania
takich miejsc.

Niestety, czas się pogodzić z tym,
że po zachłyśnięciu się przez Polaków
ogólnodostępną motoryzacją, teraz
przychodzi moment na ochłonięcie i
zmierzenie się z realnymi problemami – ograniczoną przestrzenią na infrastrukturę, kwestiami środowiskowymi oraz bezpieczeństwem ruchu
drogowego.
Liczę też na to, że w niedługim
czasie SPPN obejmie większość miasta, a samo centrum zostanie objęte
dodatkową opłatą wjazdową. Oczywiście Ratusz musi pamiętać o szybkiej

rozbudowie transportu miejskiego
i alternatywnych sposobach przemieszczania się.
Czas więc spuścić z tonu w tej
wojnie o „święte prawo do darmowego parkowania”, spokojnie pomyśleć
o najbliższej przyszłości i nadchodzących zmianach. Są one po prostu
nieuniknione i bardzo potrzebne, by
Warszawa znów była miastem dla ludzi a nie dla samochodów.
Bartłomiej Michalski
Ilustracja Marysia Lisicka
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Twoje teraz nie
jest Twoim zawsze

Jakiś czas temu, gdy sale
kinowe były jeszcze pełne, oglądałam w jednej z
nich film. Była to ckliwa
opowieść o miłości dwójki siedemnastolatków.
Historia z pozoru, jak
każda inna, ale ta jednak
zdawała się być wyjątkowa. Przynajmniej na początku…

Nie ukrywam, że oglądałam ją z
niemałym wzruszeniem. Główni bohaterowie z powodu swojej choroby
musieli zachowywać od siebie odpowiedni dystans. Oznaczało to, że nie
mogli się w żaden sposób dotknąć.
Dla mnie brzmi to jakoś hm… znajomo? Pamiętam, że po obejrzeniu
tego filmu jeszcze długo nie mogłam
zasnąć myśląc o tym, jakie to uczu-

cie, gdy kochasz kogoś, od kogo
dzieli Cię bariera pięciu nieprzekraczalnych kroków. Wydawało mi
się to kompletną abstrakcją. Czymś
trudnym do wyobrażenia, bo na co
dzień przecież miałam dotyk swoich
najbliższych na wyciągnięcie ręki.
A potem, po niecałym roku obudziłam się rano i zdałam sobie sprawę
z tego, że teraz już wiem… Wiem,
jak to jest, gdy ze względów bezpieczeństwa nie mogę przytulić osoby,
którą kocham.

Trudno jest pogodzić się z tym,
że świat na razie nie wygląda tak,
jak do tej pory. Czasami czuję złość,
frustrację i smutek. Przykro mi, gdy
wspominam wszystkie wspólne wieczory u mojej babci, kiedy leżałyśmy
razem na łóżku i rozmawiałyśmy o
życiu. Prawie zawsze opowiadała mi
te same historie. Czasami brzmiały
bardzo podobnie, a czasami zupełnie
inaczej. Znam je chyba wszystkie na
pamięć, więc zdarzało mi się chwilami
uciec myślami gdzie indziej. Gdyby
ktoś mi wtedy powiedział, że przez
następny rok będę mogła widywać ją

tylko przez kilka krótkich minut, stojąc na klatce schodowej w dwumetrowym odstępie i z maseczką na twarzy,
słuchałabym jej wtedy w trakcie tych
wszystkich wspólnych wieczorów na
nowo i na nowo, zapamiętując każde
pojedyncze słowo.

Zdarzają się takie chwile, gdy
wszystko wydaje się do siebie nie
pasować. Jesteśmy w miejscach, w
których nie chcemy być. Pracujemy z ludźmi, z którymi nie chcemy
pracować. Robimy rzeczy, których
nie chcemy robić. Albo nie mamy
pieniędzy, które byśmy chcieli
mieć. Zdarzają się takie chwile, gdy
musimy zwolnić ludzi albo zostajemy zwolnieni. Kiedy bliską osobę
przestajemy nazywać przyjacielem i
staje się ona tylko kolejną, zwykłą,
nieznajomą twarzą, którą bez słowa mijamy na ulicy. Albo chwile,
w których nasze zdrowie zawodzi,
choć miało nam służyć przez kolejne długie lata. Robimy wielkie plany
na przyszłość, a w jednej sekundzie
przestają one mieć jakiekolwiek
znaczenie.

Kiedy byłam dzieckiem, często
wyobrażałam sobie, jak będzie wyglądać moje życie, gdy będę już dorosła.
Wydawało mi się, że wszystko będzie
w nim poukładane i co najważniejsze,
że będę się w nim odnajdywać. Rzeczywistość jednak okazała się bardziej
gorzka. Z każdym rokiem pojawia się
więcej pytań: czy dobrze robię? Czy
w odpowiednim kierunku idę? Czy
na pewno nie tracę czasu? Czy znowu
nie stoję w miejscu…? I te wątpliwości z każdym dniem narastają coraz
bardziej. A w ostatnim czasie było
ich na tyle dużo, że tylko one całymi
tygodniami zajmowały moją głowę.
I wtedy przypomniało mi się pewne
zdanie, które kiedyś przeczytałam:
Twoje teraz nie jest Twoim zawsze.
Niby tak proste, a jednak ciągle o tym
zapominam.
Ten rok był trudny, był męczący,
był stresujący i wymagający. Początkowa ciekawość powoli zamieniała
się w frustrację, złość i niechęć. Do-

szły też kolejne wątpliwości - czy już
zawsze tak będzie? Ile to potrwa? Czy
jeszcze kiedyś będzie normalnie i co
to „normalnie” tak naprawdę oznacza? Czy ryzykować, zmieniać coś,
czy zostać w miejscu, w którym jestem
i poczekać na lepszy moment? I czy
ten lepszy moment w ogóle przyjdzie?
Nie wiem, gdzie zaprowadzi nas
ten rok, w którym świat przestał wyglądać tak, jak do tej pory i pewnie
będę musiała jeszcze trochę poczekać, zanim poznam odpowiedź. Na razie wciąż odkrywam nowe zmiany, do
których trzeba się przyzwyczaić i szukam dla nich rozwiązań. Przez ostatnie jedenaście miesięcy wydarzyło
się mnóstwo dobrych i złych dla mnie
rzeczy, za które na koniec dnia jestem
wdzięczna. Może zabrzmi to banalnie,
choć myślę, że dla większości osób już
nie, bo ten rok pokazał nam to bardzo
dotkliwie, ale nigdy nie wiemy, co
przyniesie jutro. Nie wiemy nawet,
co przyniesie najbliższa godzina. Wystarczy jedna, nasza bądź nie, decyzja
i wszystko wywraca się do góry nogami. Jednak to, co możemy powiedzieć
sobie na pewno to właśnie to, że nasze
teraz nie jest naszym zawsze. Po burzy
w końcu musi wyjść słońce, nawet jeżeli trwa ona długie miesiące. Trzeba
tylko cierpliwie przeczekać… A nam
wszystkim życzę, żebyśmy szybko
mogli znowu się przytulać.
Martyna Pacholak
Ilustracja Marysia Lisicka
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Pocztówka z Marchmont
Pierwsze co zobaczyłem, kiedy przyjechałem
wczesnym rankiem do
mojego nowego mieszkania na Marchmont
Street w Londynie, to
dwie usychające palemki
stojące w rogu pokoju.
Nie byłem w tej okolicy
odkąd uciekłem do Polski przed zbliżającym się
zamknięciem granic w
marcu.

Palemki mojego dobrego kolegi
Vlada z Ukrainy zostały na miejscu, a
potem, jak się dowiedziałem, wędrowały z rąk do rąk opuszczających Londyn studentów. Ostatni tydzień na
wyspach pamiętam doskonale. Światową pandemię ogłoszono w radiu,
kiedy wracałem ze znajomymi z corocznej studenckiej gali boksu zorganizowanej z wielkim rozmachem. Na
ringu wystąpiły najpierw niewysokie,
krótko ostrzyżone dziewczyny, które
lały się zawzięcie, później szołmeni,
popularne chłopaki, aż w końcu na
widowni zapanowała cisza, bo wkroczyli zawodnicy wieczoru. Obaj wielcy, muskularni – w dodatku – jeden
z Ameryki, a drugi z Rosji. Po szlachetnym zwycięstwie zespołu USA,
które wyglądało jak zwycięstwo obu,
nasyceni widowiskiem spakowaliśmy
się do taksówki i ruszyliśmy do domu.
Jeszcze wtedy – we środę – Londyn
huczał jak zawsze. W piątek, kiedy
w pośpiechu wracałem o północy do
mieszkania, żeby spakować paszport i
misia, miasto wyglądało zupełnie inaczej. W drodze na autobus, który w
środku nocy zawiózł mnie na lotnisko
do Birmingham, zazwyczaj zatłoczone
ulice, pełne porozbieranych studentów i studentek, były prawie puste.
Zostawiłem Anglię na sześć miesięcy.
Kiedy wróciłem już na March-

mont Street, zacząłem od gruntownych porządków. Sprzątałem zawzięcie, walczyłem z kłębami kurzu,
szorowałem okna z pyłu i sadzy, które
osiadły tam chyba jeszcze podczas
rewolucji przemysłowej. Sprzątałem
trzy dni, bo nigdzie i tak nie mogłem
wyjść – czekała mnie dwutygodniowa kwarantanna. Kwarantannę, jak
każdy szanujący się młody człowiek,
planowałem spędzić poważnie. Nie
wychylałem więc nosa poza ostatni barowy stolik mojego lokalnego pubu.
Słyszałem plotki, że tak jak w Polsce,
w pilnowaniu kwarantanny będzie pomagać mi policja, toteż wyczekiwałem
jej odwiedzin. Niestety, zapomniano
o mnie. Z policjantami za to spotykałem się regularnie w kolejce po kawę
w sąsiedzkiej kawiarni, gdzie włosi
pod przykrywką dodawali cannoli do
serwowanego angielskiego śniadania.
Przeważającą część czasu spędziłem
jednak przy biurku w moim pokoju
obserwując wolno płynące życie na ze-

wnątrz. W tym miejscu może przydałaby się notka historyczna: mieszkam
w kamienicy z rudej cegły, trzypiętrowej, jak wszystkie inne domy na ulicy,
opatrzonej żelazną plakietką podającą
rok 1793 jako datę ukończenia konstrukcji. Mój kolega Janek zauważa, że
nasz dom pamięta jeszcze czasy Pierwszej Rzeczpospolitej. Spędzamy długie wieczory na zastanawianiu się, czy
w naszym skromniutkim mieszkanku
żyli już kiedyś emigranci z Polski.
Z każdym kolejnym dniem czuję coraz bardziej, że nie mam na co
narzekać. Na razie nie chodzę na
uniwersytet i nie wypatruję konstruowanej choinki, która niechybnie tam
powstanie. W tym roku Londyn obserwuję przez cieniutkie, trzaskające
okna mojego pokoju. Bezpośrednio
naprzeciwko mnie, piętro niżej, przy
ulicy znajduje się sklep, w którym
można dostać właściwie wszystko.
Mruga do mnie jaskrawym neonem z
napisem „WYMIANA WALUT 0%

KOMISJI”. W głębi sklepu widzę
półki z czekoladami, jogurtami, płynami do zmywania naczyń… Właściciel sklepu, o bliskowschodniej karnacji, ubrany nienagannie w sweter i
koszulę, stoi przed wejściem do swojego królestwa z komórką przy uchu.
Sklep jest praktycznie nieodwiedzany, poza sporadycznymi wizytami
chłopaków na rowerach, którzy wjeżdżają na nich do środka, żeby pogadać
z kasjerem. Interes się jednak, mimo
wszystko, kręci. Czasem otwiera się o
dziewiątej, kiedy indziej o jedenastej,
ale jedno jest pewne – przed wejściem
zawsze zobaczę biznesmena z komórką. Dużo lepiej, sądząc po ilości odwiedzających, radzi sobie księgarnia
znajdująca się tuż obok. Nazywa się
„Gay’s the word”, czyli jak sobie sam
tłumaczę „Słowo geja”. Niebieska,
okrągła tabliczka, którą zaznacza się
powiązanie budynku z ważną postacią historyczną głosi, że księgarnię
w 1984 odwiedzał Mark Ashton –

działacz polityczny, który przewodził organizacji LGSM. Organizacja
zrzeszała lesbijki i gejów we wsparciu
brytyjskich górników. Z księgarni
wychodzi czasem na papierosa jej
właściciel, już siwy, także elegancko
ubrany. Czasem stoi na ulicy razem
z biznesmenem-komórką. Panowie
dają sobie przestrzeń.
Po ulicy Marchmont, której wycinek nieustannie monitoruję, kręcą
się studenci. Nadstawiam ucha, kiedy
słyszę znajome głosy. Po ulicy czasem przechadzają się moi znajomi,
więc wołam ich, żeby wpadli na kawę.
Mieszkanie łatwo wypatrzeć, bo od
czasów protestów w Polsce w oknach
wiszą błyskawice. Dyskutujemy sobie
o absurdach, prawach, przepisach i
planach. Na końcu pocieszamy się
na duchu, że już niedługo będzie lepiej. Niektórzy z nich skończyli już
swoje szkoły i teraz poszukują pracy.
Inni jeszcze nie, ale doskwiera im
brak imprez. Z Jankiem wymieniamy się polskimi książkami i polskimi
spostrzeżeniami. Ostatnio tematem
była kiszonka z kapusty. Widziałem
ją na sklepowej półce reklamowaną
jako „organiczna, ekologiczna porcja
zdrowia” za cztery funty. Dlaczego
nikt nie walczy o dobre imię naszej
polskiej kapusty? Dlaczego sprzedaje
się ją tutaj jako ekologiczną nowinkę? Czy być Polakiem to nie znaczy
właśnie walczyć, walczyć o pieroga,
buraczki i ogórki kiszone? Żeby każdy wiedział, że są nasze i że są dobre?
Kiedy zgłodniejemy, idziemy do sklepu „Maciuś” po kaszę, bo nigdzie indziej jej nie da się kupić.
Na ulicę Marchmont od miesiąca
patrzą już coraz żywsze i weselsze palemki. Czekają na Vlada, który pewnie kiedyś się po nie zgłosi. Żoliborz
jest 1446 kilometrów stąd. Mógłbym teraz napisać, że mimo to czuję
smog z komina mojego sąsiada, albo
że wciąż czekam na zielone na placu
Wilsona. Ale jednak, tak naprawdę,
bardzo tęsknię i mam nadzieję, że
zobaczymy się na święta. Jeśli nie to
zapraszam wszystkich zainteresowanych na Marchmont. Wypatrujcie
czerwonych błyskawic.
Antoni Kostrzewa
Ilustracja Marysia Lisicka
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„Mało znaczy wiele?”

Na Żoliborzu tak!
Katarzyna Busłowska: Opowiedzcie
nam trochę o sobie - kim jesteście i
skąd pomysł na Mało Wiele?

Julia Jarodzka-Krupska: Jesteśmy organizacją, działającą na rzecz
klimatu. Prowadzimy między innymi
sklep, w którym można dostać rzeczy,
pomagające troszczyć się o środowisko. Mamy też przestrzeń edukacyjną
– niestety wyłączoną z powodu pandemii.
Pomysł na Mało Wiele pojawił się
rok temu. Chciałam stworzyć miejsce, gdzie ludzie będą mogli dowiedzieć się więcej o zmianach klimatu
oraz katastrofach środowiskowych w
prosty i przyjemny sposób. Zależało
mi, żeby nie zostawiać ludzi z komunikatem „jest źle”. Chciałam dawać
odwiedzającym nam osobom nadzieję
i poczucie sprawczości, że każdy z nas
może coś zrobić dla Ziemi. Z moich
obserwacji wynika, że ludzie często
negują swój wpływ na zmiany klimatu oraz na środowisko, ponieważ nie
mają poczucia, że coś mogą zmienić.
A przyszłość zależy właśnie od nas.
Pod koniec sierpnia dołączyły do
zespołu na stałe Agata i Ola. Agata
jest z wykształcenia geologiem, kiedy się poznałyśmy akurat przerwała
studia doktoranckie. Ma zacięcie
naukowe i sporą wiedzę o zmianach
klimatu. To ona jest odpowiedzialna
za nasz cykl edukacyjny „Klimatyczny
wtorek z Agatą”. Ola zaś jest bardzo
zaangażowana w styl życia zero waste
(czyli generujący jak najmniej odpadów). Nigdy nie przyłapiecie jej na
kupowaniu czegoś zbędnego lub kupowaniu bez własnych pojemników.
Ola pasjonuje się robieniem mydeł i
ma sporą wiedzę na temat domowej
chemii, co tydzień przygotowuje cykl
edukacyjny „Piątek less waste z Olą”.
Mało Wiele opiera się teraz głównie
na naszym trzyosobowym zespole, ale
mamy nadzieję, że kiedy skończą się
obostrzenia, uda nam się wrócić do
budowania społeczności, która będzie tworzyć to miejsce razem z nami.
K.B.: Mieszkańcy Żoliborza mogą
kojarzyć was głównie ze sklepu z artykułami ekologicznymi, który otworzyłyście kilka miesięcy temu, ale Mało
Wiele to o wiele więcej, prawda?

J.J.: Cieszymy się, że mieszkańcy Żoliborza zaczynają sobie zdawać
sprawę z naszego istnienia. Na razie
ze względu na pandemię nie możemy
prowadzić różnych zajęć i wydarzeń
edukacyjnych. Sklep jednak świetnie
pełni swoją rolę, mamy szansę zawsze
wytłumaczyć klientom, dlaczego są
u nas takie, a nie inne produkty. Zachęcamy klientów do zadawania nam
pytań i tłumaczymy, na co zwracamy
uwagę przy doborze oferowanych
przez nas rzeczy. Każdy z nas może
„głosować” portfelem – wybierać

działań warsztatowni musiałyśmy ją
zamknąć. Nie możemy się spotykać
z większą ilością osób. Musimy też
mieć fundusze na utrzymanie naszego miejsca, co teraz jest wyjątkowo
trudne (nie mamy dofinansowania,
ani możliwości prowadzenia zajęć,
działamy więc tylko na dochodach ze
sklepu). Niestety w obecnej sytuacji
nasze istnienie jest zagrożone, mamy
nadzieję, że uda nam się przetrwać
do poprawy sytuacji. Ciężko jest też
zbudować społeczność w takich warunkach. Myślę, że wiele inicjatyw sąsiedzkich teraz nie ma szansy rozwoju. W naszym wypadku szczególnie
przykro mi z powodu niemożności
utworzenia grupy wsparcia dla młodych mam, którą chciałam prowadzić
(z wykształcenia jestem psychologiem). Chciałam wspierać okoliczne
mamy i pokazywać jak można być
ekologicznym rodzicem. Wiem też,
jakie to ważne móc spotykać się z
innymi matkami i dzielić się doświadczeniem. Myślę, że to bardzo trudny
czas dla młodych rodziców.
K.B.: Co głównie skłoniło was do
otworzenia Mało Wiele – na jakie problemy odpowiadacie?

kupowanie w małych lokalnych biznesach lub zmuszać duże firmy do zmiany działania.
Staramy się pomimo COVID-19
edukować w różnych kwestiach środowiskowych i piszemy o nich na
Facebooku. Na tyłach lokalu stworzyłyśmy łąkę kwietną (z pomocą
mieszkańców). Na ścianie koło łąki
kwietnej powstał już mural z potencjalnymi mieszkańcami domku

owadziego, który stanie tam wiosną.
Przekonałyśmy też spółdzielnię do
pozostawiania na osiedlu kupek liści, które służą jako schronienie dla
zwierząt. Angażujemy się też za każdym razem, kiedy widzimy niepokojące nas rzeczy na terenie spółdzielni
lub Parku Sady, nie robimy tego w
sposób medialny – rozmawiamy i
zgłaszamy sprawy do urzędników.
Chcemy pokazywać. że znaczenie

ma zarówno działanie globalne, jak i
nasze własne podwórko.
K.B.: Wspomniałyście o całej sytuacji
związanej z COVID-19 – jak wpłynęła
ona na rozwój Mało Wiele? Jak waszym zdaniem wpływa ona także na
inne sąsiedzkie inicjatywy?

J.J.: Covid bardzo pokrzyżował
nam plany. Otworzyłyśmy się pod
koniec września, po krótkim czasie

J.J.: W Warszawie otworzyło się
już parę sklepów zero waste, co nas
bardzo cieszy. Nie było jednak żadnego takiego sklepu na Żoliborzu i Bielanach, a to specyficzne dzielnice, gdzie
mieszka wiele ludzi, kochających naturę. Nie ma żadnego sklepu w Polsce,
który sprzedawałby produkty „klimatyczne”, czyli nie tylko takie, które
dbają o to, żeby nie generować śmieci
w opakowaniach, ale też bardzo uważnie przyglądają się swoim produktom
pod kątem emisji dwutlenku węgla,
wycinania lasów deszczowych pod
uprawę czy zużycia wody. Z tego powodu nie ma u nas czekolady, kawy czy
herbaty. Promujemy weganizm i styl
życia zero waste. Staramy się sprzedawać rzeczy lokalne – produkowane w
Polsce lub Europie. Chcemy ułatwić
ludziom życie i zapewnić im miejsce,
gdzie zakupy są etyczne.
K.B.: Działacie kompleksowo – poprzez warsztaty, uświadamianie, prowadzicie sklep z gotowymi produktami. Co chciałybyście osiągnąć poprzez
te działania?

J.J.: Dużo rzeczy, ale przede
wszystkim zwiększenie świadomości
o zmianach klimatu i katastrofach
środowiskowych. Chcemy też dać ludziom poczucie sprawczości. Kupując bez przemyślenia różne produkty
potrzebne nam na co dzień lub milcząco przyglądając się kolejnym decyzjom rządów jesteśmy współodpowiedzialni za to, co się dzieje z naszą
planetą. Żyjemy w demokratycznym
kraju, a to znaczy, że jako obywatele mamy prawo decydować, np. jaką
politykę energetyczną prowadzi nasz
kraj. Potrzebujemy tylko stworzenia
oddolnych społeczności i pokazania,
że tego oczekujemy. Naprawdę wierzę, że razem możemy dużo zmienić.
Każdy może zrobić mały krok w kierunku zmiany i my to uważamy za sukces. Stąd między innymi nasza nazwa
– Mało Wiele.
Z Julią Jarodzką-Krupską,
założycielką Mało Wiele,
rozmawiała Katarzyna Busłowska
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25 listopada – Święto Kolejarza
Każdego dnia kilkadziesiąt
tysięcy kolejarzy rozwozi
polskich pasażerów, do ich
miejsc pracy, do szkół oraz
domów. Jak często podczas
podróży pociągiem myślimy o
naszym „kierowcy”?
Zawód ten jest niezwykle odpowiedzialny –
wymaga odpowiedniej wiedzy, doświadczenia i
uważności. 25. listopada obchodzimy, najważniejszy dzień polskiej kolei – Święto Kolejarza.

Zawód – kolejarz

Kolejarze – ludzie młodzi i starsi, ci uczący
się i ci doświadczeni w swojej dziedzinie, aktywni zawodowo oraz emerytowani pracownicy
kolei. Pod koniec listopada przypada właśnie ich
święto! 25 listopada nie jest datą przypadkową. To także dzień wspomnienia św. Katarzyny

Aleksandryjskiej, patronki kolejarzy. Kolej w
naszym kraju od ponad stu pięćdziesięciu lat odgrywa bardzo istotną rolę. Pełni misję publiczną
i staje się wysoce konkurencyjnym środkiem
transportu. Pracownicy kolei oraz jej sympatycy
cieszą się tym świętem nie tylko w Polsce. Na
świecie Święto Kolejarza przypada w różnych
terminach. W krajach dawnej Jugosławii – 15
kwietnia, w Rosji – w pierwszą niedzielę sierpnia, Czesi i Słowacy obchodzą go 27 września,
w Ameryce Narodowy Dzień Pociągu przypada
10 maja.

Wieloletnie tradycje

W Polsce wspomniane święto, nie zawsze
przypadało w listopadzie. W okresie dwudziestolecia międzywojennego „Dzień Kolejarza Polskiego” obchodzono we wrześniu.
W specjalnych uroczystościach uczestniczyli
ministrowie komunikacji, a w Polskim Radiu
transmitowano specjalne audycje. Po II Wojnie Światowej, w 1954 roku, zaaranżowano

Dzień Kolejarza Polski Ludowej, który miał
miejsce w drugą niedzielę września. Święto
zostało wprowadzone uchwałą Rady Ministrów a obchodom nadano charakter narodowy. Do 1989 roku, w ramach organizowanych
uroczystości, wręczano honorowy tytuł „Zasłużonego Kolejarza”. W okresie przemian
społeczno-gospodarczych zmniejszono rangę
święta i zaniechano obchodów w dacie wrześniowej, choć formalnie obowiązywała ona do
2000 roku. NSZZ „Solidarność” Węzła PKP
Lublin 21 lipca 1981 roku podjęła Uchwałę,
na mocy której Świętem Kolejarza uznaje się
25 listopada, czyli dzień św. Katarzyny Aleksandryjskiej, patronki polskich kolejarzy.
Pierwsze listopadowe uroczystości odbyły się
właśnie w Lublinie.

Jak świętować?

Obchody Święta Kolejarza to tradycja sięgająca XIX wieku. Na przestrzeni stu lat stanowią
okazję do prezentowania historii kolei, upo-

wszechniania wiedzy na temat pracy kolejarzy
czy prezentacji pociągów. Kolejarze zakładają
wtedy swoje mundury galowe i biorą udział w
organizowanych akademiach, często z udziałem
orkiestr kolejarskich. To również czas odznaczenia pracowników za wzorowe i sumienne
wykonywanie obowiązków wynikających z pracy
zawodowej – Krzyżem Zasługi lub odznaką honorową Zasłużony dla Kolejnictwa, ustanowioną przez Radę Ministrów w 2000 roku.

Życzenia

Trudną pracę kolejarzy możemy obserwować każdego dnia, na przykład podczas podróży
pociągami Szybkiej Kolei miejskiej. To ludzie,
którzy z pasją i odpowiedzialnością wykonują
swoje obowiązki, w trosce o bezpieczeństwo
i komfort podróżnych korzystających z usług
kolei. Dziękujemy wszystkim Kolejarzom za
ich oddaną pracę! Życzymy im bezpiecznych
przejazdów, samych zielonych świateł na semaforach i pomyślności!
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Warszawski Panel Klimatyczny
Dzięki staraniom ruchów klimatycznych Warszawianki i Warszawiacy po raz pierwszy mogą decydować o polityce klimatycznej swojego miasta. W listopadzie w stolicy odbywa się panel klimatyczny.
Sukces w Warszawie

Po miesiącach zabiegania o ustanowienie rzetelnej polityki klimatycznej w Warszawie, ruchy społeczne,
m. in. Młodzieżowy Strajk Klimatyczny i Extinction Rebellion, odniosły
ogromny sukces – przed wakacjami
urząd miasta otworzył konkurs na
organizację pierwszego w historii
stolicy panelu obywatelskiego dotyczącego klimatu. Właśnie w tym miesiącu odbywa się Warszawski Panel
Klimatyczny! Dziewięćdziesiąt panelistów i panelistek, reprezentujących
społeczność warszawską „w pigułce”,
przez cały listopad debatuje nad rozwiązaniami, które zwiększą efektywność energetyczną naszego miasta i
udział odnawialnych źródeł energii w
jego bilansie energetycznym.
Panel zakłada, że losowo wybrana
grupa mieszkanek i mieszkańców potrafi podejmować decyzje, które będą
korzystne dla dobra wspólnego całej
społeczności. Aby decyzje były jak
najbardziej trafne, osoby eksperckie
i strony (w tym przypadku warszawskie ruchy i organizacje zajmujące
się klimatem) mają za zadanie przedstawić panelistom i panelistkom jak
najobszerniejszy obraz omawianego
tematu z możliwie największej ilości
perspektyw.
Młodzieżowy Strajk Klimatyczny
jest zaangażowany w proces występując razem z Extinction Rebellion
w roli strony. Aktywistki i aktywiści
MSK mówią, że ich rolą jest reprezentowanie tych osób, które są na panelu nieobecne, czyli tysięcy młodych
ludzi, którzy we wrześniu strajkowali
dla sprawiedliwości klimatycznej na
ulicach Warszawy. Zwracają panelistom i panelistkom uwagę, aby, podejmując decyzje dotyczące polityki
klimatycznej stolicy, mieli i miały na
uwadze naszą wspólną przyszłość i
obecne stanowisko nauki. Dodają, że
polityka klimatyczna Warszawy, jako
największego miasta w Polsce i jednego z największych miast w Europie,
powinna być dla innych miast wzorem
progresywnych działań dążących do
maksymalnej redukcji emisji gazów
cieplarnianych. – Obszary urbanistyczne produkują około 70% światowych emisji, więc jest co redukować!

Zalety paneli obywatelskich

Ochrona klimatu jest tematem
niezwykle trudnym politycznie – wiele polityczek i polityków przytłacza
perspektywa podejmowania decyzji
mających wpływ na przyszłość całych
pokoleń przez pryzmat doraźnych
korzyści gospodarczych, ewentualnej

mieszkańców i mieszkanki temat.
Taka możliwość istnieje w naszym
kraju już od jakiegoś czasu, ale dopiero na przestrzeni ostatnich dwóch lat
zaczęto z tego efektywnie korzystać.
Panele odbyły się już w kilku innych
miastach, m. in. w Łodzi, Lublinie,
Wrocławiu i Gdańsku. Zyskujący na
popularności trend organizowania
paneli obywatelskich przynosi społecznościom lokalnym i ich władzom
szereg korzyści: przede wszystkim
lepszą jakość decyzji – podpartych
większą ilością danych niż niektóre
decyzje samorządów, ich wiążący charakter i prawdopodobieństwo aktywizacji mieszkanek i mieszkańców w
innych obszarach obywatelskich.

Zmiana klimatu dotyka Żoliborza

konieczności zmieniania poszczególnych przepisów prawnych czy w
obliczu presji społeczeństwa o podzielonych opiniach w kwestii zmiany
klimatu. To zaangażowanie obywateli
i obywatelek w podejmowanie tak
ważnych decyzji jest właściwym rozwiązaniem, które właśnie organizacja
panelu obywatelskiego umożliwia.
Próba rozwiązania w jego trakcie

dylematów zmiany klimatu przez
„zwyczajne osoby” daje polityczkom
i politykom społeczne wsparcie do
działania.
Zaskoczeniem dla wielu osób
może być fakt, że Polska jest jednym
z nielicznych państw, gdzie na poziomie lokalnym można złożyć wniosek
formalny o zorganizowanie panelu
obywatelskiego na wybrany przez

Podczas swojego wystąpienia na
Warszawskim Panelu Klimatycznym
przedstawiciele i przedstawicielki
MSK wzywają – „Neutralność klimatyczna Warszawy do 2050 roku nie
jest datą ambitną – net 0 za 30 lat daje
nam tylko 50% szans na zahamowanie
procesów, które spowodują bezpowrotne samonapędzanie się zjawisk
prowadzących do katastrofy klimatycznej – tzw. przekroczenie punktów
krytycznych. W interesie nas wszystkich leży, by nasza przyszłość nie zależała dosłownie od „rzutu monetą”,
tylko była efektem przemyślanych,
zrównoważonych działań, poprzedzo-

nych niejednokrotnie koniecznością
podjęcia trudnych decyzji. Jedną z
nich jest choćby dążenie Warszawy
do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2040 roku”.
Według warszawskiego raportu
„Strategia adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy do roku 2030
z perspektywą do roku 2050”, Żoliborz znajduje się wśród dzielnic o
wysokim zagrożeniu klimatycznym
– mieszkanki i mieszkańców trapią
fale upałów, a letnią codziennością
są gorące noce z temperaturą powyżej 20°C. Na obszarze dzielnicy
występują też jedne z najsilniejszych
opadów krótkotrwałych w stolicy, co
przyczynia się do lokalnych podtopień. Skutki postępującej zmiany klimatu są uciążliwe już teraz, a jeżeli jak
najszybciej nie zostaną podjęte działania ku ich minimalizacji, trudno sobie wyobrazić z jakimi ekstremalnymi
zjawiskami przyjdzie mieszkańcom i
mieszkankom Żoliborza mierzyć się
za trzydzieści lat.
Miejmy nadzieję, że coraz częstsze organizowanie paneli obywatelskich o tematyce klimatycznej nie
tylko na poziomie lokalnym, ale również ogólnopolskim, sprawi, że dzięki
decyzjom obywatelek i obywateli nikt
nie będzie musiał przekonywać się o
tym na własnej skórze.
Julia Keane
Młodzieżowy Strajk Klimatyczny

