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Wilson na pomnik
„Mam pewność, (…) że wszyscy mężowie stanu są jednomyślni pod tym
względem, iż powinna istnieć zjednoczona niepodległa, samodzielna Polska
(…).” powiedział sto lat temu Thomas
Woodrow Wilson 28. prezydent Stanów
Zjednoczonych. Podczas orędzia wygłoszonego 22 stycznia 1917 roku w Senacie stwierdził, że Polsce powinno być
„zagwarantowane nietykalne bezpieczeństwo życia, wiary oraz ekonomicznego i społecznego rozwoju wszystkim
częściom tego narodu [polskiego]”.
Prezydent USA uważał, że „Żaden
pokój nie może być trwały, albo też nie
powinien być trwały, który nie uznaje
i nie uważa za obowiązującą zasady, iż
rząd otrzymuje całą sprawiedliwą moc
swoją tylko za zgodą rządzonych i że nigdzie nie ma prawa ustępowania narodów przez jednego władcę drugiemu.”
Obecnie takie opinie są standardem. Jednak sto lat temu, kładąc nacisk na prawo
samostanowienia narodów wytaczał on
nowe oblicze świata, świata w którym
po 123 latach mogła zaistnieć Polska.
Jego przemówienie, było pierwszym, które tak wyraźnie poruszyło
sprawę niepodległości Polski, na arenie
międzynarodowej. Zostało ciepło przyjęte przez wszystkie polskie kręgi polityczne, zarówno po prawej jak i po lewej stronie politycznej, tak samo
w kraju jak i za granicą. Marszałek Koronny Wacław Niemojewski, przewodniczący Tymczasowej Rady Stanu dziękował: „Pierwszy to bowiem raz w tej
wojnie głowa potężnego, neutralnego
państwa i zarazem najwyższy przedstawiciel wielkiego narodu w drodze oficjalnej oświadczył, że w jego przekonaniu niepodległe państwo polskie jest jedynym w sprawie polskiej słusznym
rozwiązaniem i koniecznym trwałego
i sprawiedliwego pokoju warunkiem.”
Politycy skupieni w tzw. kole politycznym pisali natomiast „Słowa Pana Prereklama

„Czy na pl. Wilsona stanie pomnik 28. Prezydenta USA?”

zydenta są proste i wzniosłe, jak prosta
i wzniosła jest odwieczna prawda ludzkości – sprawiedliwość. W słowach
tych zawarł pierwszy obywatel Stanów
Zjednoczonych deklarację praw narodów, jako konieczne następstwo deklaracji praw człowieka.” – zwracając uwagę na wspólne wartości pisano –„Naród polski, który jeden z pierwszych
w Europie czasu swej niepodległości
wprowadził w życie zasadę tolerancji
religijnej i narodowej, a łączył się z narodami nie drogą podbojów, lecz
w imię hasła <<równi z równymi>>,
głęboko odczuł myśl Pana Prezydenta”.

Za rok, obchodzić będziemy stulecie odzyskania niepodległości. Już dziś
warto zastanowić się jak te obchody
uczcić. Dobrze wrócić do pomysłu wystawienia pomnika T. W. Wilsona na głównym placu naszej dzielnicy.
Sto lat temu za oceanem narodziła się
bowiem myśl by nasz kraj zaistniał
na nowo. Myśl o konieczności powstania Rzeczpospolitej wypowiedziana przez Wilsona wyprzedzała uchwałę
państw sprzymierzonych (Francji,
Wielkiej Brytanii, Włoch) w tej kwestii
o półtora roku. Była przyczyną jej odzyskania.

RYS. ALEKSANDRA MILANOWSKA

Dla Żoliborzan, znających historie dzielnicy jasne jest, że to dzięki
prezydentowi Wilsonowi mogła ona
powstać. Po upadku Cesarstwa Niemieckiego oraz Cesarstwa Rosyjskiego, sto ją ca tu cy ta de la stra ci ła
na znaczeniu. Jej przedpola mogły
zostać zagospodarowane, stając się
wi zy tów ką no wej, od ro dzo nej
Rzeczpospolitej.
Co ważne, pomnik Wilsona nie reprezentował by wyłącznie osoby prezydenta, choć oczywiście byłby wyrazem
wdzięczności dla amerykańskiego polityka, ale symbolem takich wartości jak:

sprawiedliwość, pokój, prawo samostanowienia narodów, niepodległą Polskę.
Pomnik mógłby przyjąć formę godną XXI wieku, niekoniecznie zaś klasycznego monumentu. Wybrany na drodze
konkursu stałby się ozdobą tak symboliczną, wizualną, jak i duchowo-emocjonalną Żoliborza. Umiejscowienie go
na pl. Wilsona, centralnym punkcie
dzielnicy (np. na działce o nr 3 w obrębie: 70111) stanowiło by widoczny wyraz wdzięczności i wynosiłoby na cokół
ważne dla nas wartości.
W IK TOR J A SIO NOW SKI
W ERONIKA K ARWOWSKA
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Dziś – jutro – pojutrze

„Harcerstwo to przede wszystkim, szkoła charakterów”
fot. Kacper „Wołoś” Wołodko

Warszawa 17 stycznia 1943 roku, szaroszeregowe Grupy Szturmowe zostają postawione na nogi. Wydawana jest broń. Na teren Żoliborza wysłany zostaje kilkudziesięcioosobowy dobrze uzbrojony oddział złożony z harcerzy. Obstawiony zostaje znaczny fragment Dolnego Żoliborza. W środku II Wojny Światowej, na chwilę część
dzielnicy jest całkowicie kontrolowana przez Polaków.

Do jednego z domów na ul. Promyka wchodzi kilka osób. Jedną z nich jest
hm. Florian Marciniak, dwudziestoośmioletni kierownik organizacji. Rozpoczyna się pierwsza z tzw. „wielkich odpraw”. Biorą w niej udział przedstawicie-

Drodzy Czytelnicy!
Oddaję w Państwa ręce pierwszy w
nowym roku numer „Wilsoniaka”. Roku, który poprzedza stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Już
dziś, musimy podjąć dyskusję jak będziemy obchodzić tę, jedną z najważniejszych dla nas wszystkich, rocznic.
Zaczątkiem do rozważań stanowi artykuł „Wilson na pomnik”, który przypomina jak ważną rolę dla Polski odegrał 28. Prezydent USA T.W. Wilson.
Kwestia ustawienia pomnika wpisuje
się w szerszą dyskusję nad wyglądem
i zagospodarowaniem
centralnego placu naszej
dzielnicy.
W piątym wydaniu, prezentujemy Państwu, cztery felietony: „Kraina nie
tylko lodu i ognia”, „Od foliówki do papierówki”,
„Kogo wy chcecie dekomunizować” oraz „Wieszczowie naszych czasów”.

le „Pasieki” (zarządu konspiracyjnej organizacji wychowawczej – Szarych Szeregów) oraz szefowie struktur terenowych
z Polski Centralnej i Południowej działających pod kryptonimem „Ul”. Obecni
są komendanci Uli „Puszcza”, „Rady”,
„Wisła”, „Zboże” najpewniej również
„Smok” „Lew” i „Skała” z Małopolski
i Lwowa.
Środek wojny. Ludzie ryzykują życiem. Tymczasem na spotkaniu dochodzi do ważnych ustaleń. Zostaje
opracowana instrukcja, która dotyczy
tylko i wyłącznie metodom wychowawczym w warunkach wojennych.

Mamy nadzieję, że teksty urozmaicą
naszym Czytelnikom długie zimowe
wieczory, a lektura wprowadzi nieco
pozytywnego fermentu i będzie przyczynkiem do nowych przemyśleń i
marzeń.
Artykuł „Dziś - jutro - pojutrze” ukazuje mało znane fakty, tak z życia dzielnicy jak i historii harcerstwa. Warto
zaznaczyć, że rok 2017 jest dla żoliborskiego harcerstwa rokiem jubileuszowym. Harcerze obchodzić będą
60lecie reaktywacji, która miała miejsce po tzw. „odwilży” z 1956-57 roku.
Miło mi też ogłosić, że „Wilsoniak”, już oficjalnie objął
patronat medialny nad naszą żoliborską drużyną piłkarską KS Marymont 1911
Warszawa. Będziemy na naszych łamach bieżąco informować Państwa o poczynaniach zespołu.

S O NIA M ATLAK

Pasieka zwraca uwagę na konieczność
planowania pracy drużyn wedle przyjętych wzorców, z dostosowaniem
do wieku. Utrwalony zostaje podział
na grupy wiekowe oraz przyjęty ostateczny kształt programu „Dziś Jutro
Pojutrze” w ramach którego część starszej młodzieży ma być szkolona do służb pomocniczych, a młodzi
dorośli do walki zbrojnej. Wszyscy natomiast maja kształtować charaktery
wedle pozytywnych war tości oraz
uczyć się, by niebawem przystąpić
do odbudowy kraju.
W IK TOR J A SIO NOW SKI

Kontrowersje wokół Thomasa Woodrowa Wilsona (1856-1924)
Stany przystąpiły do wojny [I Wojny
Światowej] 2 kwietnia 1917r., zgodnie
z hasłem, pod którym Wilson startował
do drugiej prezydentury „He kept us
out of war”, ale aktywnie działał w organizacji powojennego świata.
W przemówieniu z dn. 8 stycznia 1918r., złożonym z 14 punktów,
Wilson zapisał pierwszych 6. Wypowiadał się m.in. o wycofaniu obcych wojsk
z Rosji, oraz uznania jej prawa do określenia własnej drogi rozwoju i wspomniał o Polsce „z dostępem do morza”,(1*) resztę punktów napisał jego doradca Walter Lippman. Prezydent Wilson nie interesował się zbytnio Polską,
bardziej leżały mu na sercu sprawy bolszewickiej Rosji. Bronił jej interesów,
wspierał finansowo i bronił jej granicy
na Bugu.(2*)
Wilson szczególnie wspierał swego
masońskiego brata Trockiego. W 1917r.
Trocki wraz z 250 rewolucjonistami wyruszył z USA do Rosji na pokładzie statku SS Krisiania fiord. Władze brytyjskie
internowały pasażerów statku w kanadyjskim porcie Halifax, jako sojuszników Niemiec,(3*) a prezydent Wilson
z dnia na dzień przyznał im obywatelstwo amerykańskie i interweniował skutecznie na rzecz ich wypuszczenia. Pułkownik Edward Mandel House „Colonel”, (który kontrolował Wilsona i był
uznawany przez wielu historyków jako

Thomas Woodrow Wilson
28. Prezydent USA

rzeczywisty prezydent USA)(3*) zagroził
aliantom wstrzymaniem dostaw jeśli pasażerowie statku nie zostaną wypuszczeni
(4*). Dzięki tej decyzji na czele hord bolszewickich zalewających Polskę w roku 1920 stanął obywatel amerykański
Lew Trocki. Dzięki komu?
William Wiseman, odpowiedzialny
za tajne służby brytyjskie na obszarze
Atlantyku, ułożył w porozumieniu z prezydentem Wilsonem plan storpedowania przez Niemców liniowca pasażerskiego „Lusitania” 5 lub 6 maja 1915r. Zginęło 1195 lub 1257 (?) pasażerów (5*)
Informacje o prezydencie Woodrow
Wilsonie i „pułkowniku” Mandel House, który nim praktycznie kierował.
1/. Encyklopedia Powszechna PWN
2/. Pierre de Villemarest (szef wywiadu francuskiego na Europę
Wschodnią). Źródła finansowania
nazizmu i bolszewizmu.
Ed. Spotkania.
3/. Henryk Pająk – Piąty rozbiór
Polski 1990-2000
4/. Gary Allen (with Larry Abraham) – None dare call it Conspiracy.
Concord Press, 1971.
5/. Henryk Pająk – Lichwa – rak
ludzkości, 2009.
6/. F. William Engdahj – Mit der
Olwaffe zur Weltmacht, der Weg zur
neuen Wel6tordnung. 1992, Dr. Bottiger Verlags – Gmbh.
L ECH J ĘCZ MYK
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Przyjdź posiedzieć z nami na SOFIE!
Tegoroczna edycja Festiwalu odbędzie się w dniach 31.03-1.04. Tematem przewodnim SOFY’17 będzie
„Fabryka słodyczy”. Postaramy się, by
nasza szkoła na czas festiwalu pozwoliła przenieść się wszystkim gościom
i artystom do zaczarowanego świata
słodyczy i czekolady. Temat przewodni
dotyczy wyłącznie naszych dekoracji,
kawiarenki i całej atmosfery tworzonej
przez organizatorów, jeśli chodzi o występy nie muszą one nawiązywać do tematu przewodniego.
Zgłoszenia przyjmowane są na adres
mailowy sofa@sofa.art.pl do 4 marca.
Przyjdź posiedzieć z nami na SOFIE!
B IURO PROMOCJI

Fot. Materiały promocyjne festiwalu Sofa

SOFA to Sceniczny Otwarty Festiwal Artystyczny odbywający się co roku
w stołecznym Liceum im. St. I. Witkiewicza przy ul. Elbląskiej 51. Festiwal
od 2008 r. z powodzeniem łączy różne
gałęzie sztuki: muzykę, teatr, malarstwo,
rzeźbę, fotografię, taniec. Jego wyjątkowość podkreśla fakt, iż jest on w całości

tworzony przez uczniów. To oni zapraszają gości, wybierają jury, znajdują
sponsorów, są odpowiedzialni za niepowtarzalny klimat całej imprezy.
SOFA stawia na kreatywność i rozwijanie talentów. Dla licealistów jest
świetną okazją do zaprezentowania swoich zainteresowań szerszej publiczności,
zdobycia cennego doświadczenia i dobrej zabawy. Oprócz tego uczestnicy mają szansę wygrać nagrody związane
z dziedziną sztuki, którą prezentują.
W tym roku będą to m. in.: sesja nagraniowa w studio, zajęcia taneczne, sesja
fotograficzna. Po raz pierwszy zwycięzcom poszczególnych kategorii będą wręczane też „Czerwone Witkace”, czyli pamiątkowe, szklane statuetki.
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Zły Miejski System Informacji?
Na każdym budynku na Żoliborzu posiadamy jednolite tabliczki z nazwą danej ulicy, numerem posesji, ale także z nazwą obszaru w jakim się znajdujemy.
Ten ostatni szczegół widoczny na czerwonym pasku budzi wiele zastrzeżeń. Dlaczego?
Chociażby z tego powodu, że jest
przestarzały i posiada wiele błędów. Wystarczy spojrzeć co dzieje się na tzw. Żoliborzu Południowym. Właśnie... na Żoliborzu Południowym, a może na Nowym
Żoliborzu? Według MSI (Miejski System
Informacji) ani na Południowym, ani
na Nowym.... są to Sady Żoliborskie!!!
Na
mocy
Uchwały
Nr 389/XXXVI/96 z 1996 r. uchwalonej przez ówczesną Radę Gminy Warszawa-Centrum wprowadzono nowy system lokalnego oznakowania. W przypadku Żoliborza podzielono dzielnice
na trzy obszary: Marymont-Potok, Sady
Żoliborskie i Stary Żoliborz.
Czy słusznie? Zdecydowanie nie!
Dzielnica Żoliborz mimo małego obszaru terytorialnego jest wyjątkowo specyficzna. W odróżnieniu od wielu innych
dzielnic, Żoliborz zawsze był dzielnicą
o konkretnym układzie urbanistycznym.
Każdy najdrobniejszy fragment ma swo-

Według WSI, nowe osiedla
powstające na terenach
poprzemysłowych leżą
w obrębie Sadów Żoliborskich.

ją osobną historię, inny charakter, wiek
i rodzaj zabudowy.
Zacznijmy od Starego Żoliborza.
Nazwa bardzo ogólna i może nie jest tak
kontrowersyjna, ale jednak patrząc
na charakter tego obszaru żoliborzanie
wiedzą, że każdy kwartał ma inną nazwę
i posiada inną historię. Mówimy przecież o Żoliborzu Urzędniczym, Dziennikarskim i Oficerskim.
Są to kolonie, na których budowano
domy dla ludzi o różnych profesjach zawodowych. Również na terenie obszaru
Stary Żoliborz mamy stare osiedle Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
które diametralnie się różni od zabudowy Żoliborza Oficerskiego, Urzędniczego czy Dziennikarskiego.
W WSM powstały pierwsze bloki.
Być może nazwa „blok” na dla wielu
osób zbyt pejoratywne skojarzenie, ale
zdecydowanie nie nazwiemy tych budynków domkami czy kamienicami.

Następnie mamy Marymont-Potok. Nazwa też bardzo ogólnikowa.
Nazwa Potok pochodzi od niewielkiej
wsi Potok, która znajdowała się
do 1916 r. w Gminie Młociny. Sama
wieś Potok mieściła się tam gdzie dziś
znajduje się osiedle wysokich punktowców z lat 80-tych. Lecz według
MSI Potok ciągnie się aż do ul. Słowackiego. Po stronie Bielan, czyli po drugiej stronie trasy AK znajduje się dalsza
część Marymontu, tj. Marymont-Kaskada i Marymont-Ruda. Osiedle Ruda, które powstawało w podobnym
okresie co osiedle Potok wraz z budową
Trasy Toruńskiej na zawsze zmienił stary sielankowy Marymont. Nazwa Ruda
pochodzi z 1412 roku kiedy miały
miejsce pierwsze wzmianki o Rudym
Młynie nad rzeką Rudawką. Samą Rudę podobnie jak Potok włączono
do Warszawy w 1916 r. Z kolei Marymont-Kaskada znajdujący się po bielańskiej stronie również może być mylący dla wielu mieszkańców, którzy kojarzą nazwę Kaskada z samym parkiem,
który znajduje się po żoliborskiej stronie. Myślę, że sam obszar Marymont-Potok powinien zostać podzielony
na dwa mniejsze obszary: na Potok oraz
na Grossów. Sama nazwa Grossów wywodziła się od majątku Grossego, który posiadał swoje ziemie wraz z pałacykiem, który znajdował się mniej więcej
w miejscu istniejącego dziś budynku
ZGN Żoliborz przy skrzyżowaniu ulic
Potockiej oraz Marii Kazimiery.

s

Ostatni i najbardziej
kontrowersyjny, a zarazem
największy obszar
na Żoliborzu to Sady
Żoliborskie.

Wg MSI obszar Sadów Żoliborskich
zaczyna się od ul. Słowackiego i Popiełuszki (d. Stołecznej) i ciągnie się do wolskiego Koła! Sadami Żoliborskimi zgodnie z uchwała z 1996 roku nazywamy samo osiedle Sady Żoliborskie, ale także
Serek Żoliborski, Zatrasie, Rudawkę,
Żoliborz Przemysłowy, Żoliborz Artystyczny, a nawet Cmentarz Wojskowy
na Powązkach. Samo osiedle Zatrasie nigdy nie nazywało się Sadami Żoliborskimi. W momencie powstawania obu
osiedli mówiło się o Żoliborzu Zachodnim. Z kolei przed wojną mówiło się
o Burakowie, który znajdował się w tej
okolicy. Od samego Burakowa wywodziła się ul. Burakowska, której żoliborzanie
się wyrzekli na rzecz Anny German. Ponadto do MSI powinny zostać przywrócone nazwy takie jak Zatrasie, jak również Rudawka. Sama nazwa Zatrasie powstała wraz z osiedlem na początku
lat 60-tych, gdyż chodziło o to, że osiedle miało się znaleźć „za trasą” w stosunku do osiedli na Sadach. Trasą oczywiście
nazywano ul. Broniewskiego, która
w pierwotnym założeniu miała być trasą
N-S (północ-południe). Z kolei Rudawka, czyli osiedle z lat 70-tych które otrzymało nazwę po rzeczce Rudawce, która
przebiegała również przez wspomnianą
wcześniej marymoncką Rudę. Samo to
osiedle na etapie projektowania miało
roboczą nazwę „Zatrasie II”. Proponowane były również nazwy „Ogrody Izabelli”, a także Powązki od miasteczka,
które się tu znajdowało. Pierwsza nazwa
z uwagi na posiadłości Czartoryskich nie
odpowiadała linii rządzącej dekady Gierka, z kolei Powązki kojarzyły się jedynie
z miejscem spoczynku.
Z kolei najbardziej niezrozumialym dziś punktem na mapie Żoliborza
są osiedla w pobliżu ul. Rydygiera. Mieszkańcy najcześćiej nazy-
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planu zagospodarowania przestrzennego. Od dłuższego czasu mieszkańcy
Nowego Żoliborza oczekują wyłożenia
planu miejscowego, ale póki co nieznana jeszcze konkretna data.
Być może nazwa obszaru Sady Żoliborskie na terenie Żoliborza Przemysłowego w 1996 roku nie była tak
straszna, z uwagi na charakter tego
miejsca, gdzie nie kręciło tam się zbyt
wielu mieszkańców. Natomiast po 21
latach w obliczu budującego się największego osiedla na Żoliborzu miasto
powinno wyznaczyć niezależną nazwę
obszaru. Warto dodać, że w poprzed-

s

Rys. Wikimedia/commons

Obszar Sadów Żoliborskich dzieli się
na: Powązki, Zatrasie, Sady, Serek
Żoliborski oraz d. Żoliborz
Przemysłowy.

wają te osiedla Żoliborzem Południowym. Tu należy zwrócić uwagę, że nazwa została „ukradziona” staremu osiedlowi będącemu w zasobach
WSM Żoliborza II, zwanego potocznie „osiedlem czekoladowym”, czyli
okolice ul. gen. Zajączka, ks. Boguckiego i Al. Wojska Polskiego. Być może najkorzystniejszą propozycją dla
„Zielonych Żoliborzów”, „Manhatanów”, „Atelierów” i „sPlaców” byłaby
nazwa Nowy Żoliborz. Zgodnie z MSI
te ogromne monumentalne budynki
mieszkaniowe nie posiadające skali
człowieka, będące zaprzeczeniem idei
osiedli społecznych autorstwa pracowni prof. Haliny Skibniewskiej i prof.

Jacka Nowickiego nazywają się Sadami
Żoliborskimi. Cały ten kwartał nowych osiedli nie posiada miejscowego

niej dekadzie plan zagospodarowania
przestrzennego przygotowywał prof.
Andrzej Kiciński – dawny asystent

prof. Skibniewskiej i zarazem mieszkaniec Sadów. Zakładał on, że na terenie upadającego Żoliborza Przemysłowego powstanie nowa zabudowa
mieszkaniowa, która będzie kontynuacją założeń zliżonych do takich osiedli jak Sady czy też Zatrasie. Niestety
prof. Andrzej Kiciński zmarł w 2008
r. i ostatecznie nie udało się zrealizować jego założeń. Niedługo po jego
śmierci zaczęto masowo wydawać wuzetki dla developerów, którzy wybudowali tam „anty-osiedla”. Coraz częściej agenci nieruchomości w sposób
rażący używają nazwy „Sady Żoliborskie”, co niejednokrotnie słyszałem
w stacji telewizyjnej DOMO+. W jednym z programów usłyszałem: „Obecnie na warszawskim rynku mieszkaniowym najbardziej rozbudowywującą się cześcią Warszawy są Sady Żoliborskie!”, gdzie w tle widać budynku
wzdłuż ul. Rydygiera.

Być może najwyższa pora aby sprawą zajęła się Dzielnicowa Komisja Ładu
Przestrzennego, u której wniosek z propozycją zmiany MSI leży od marca
ubiegłego roku. W prawdzie Komisja
nie ma bezpośredniego wpływu
na zmianę nazw obszarów MSI, ale
na mocy uchwały może wystąpić do organów decyzyjnych w tej sprawie. Nie
możemy mieć pretensji do urzędników,
że coś nie wygląda tak, a nie inaczej, jeśli sami jako żoliborzanie nie występujemy z taką inicjatywą.
W IK TOR Z A JĄC

Miło nam poinformować, że „Wilsoniak” objął patronatem
medialnym „żoliborską pomarańczę” KS Marymont Warszawa 1911
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Kraina nie tylko lodu i ognia
Mają większą tolerancję na zimno, wierzą w elfy, a listy alfabetyczne porządkują
po imieniu. Nie trudno zauważyć, że tym razem nie będzie o Żoliborzanach.
Co więc ma wspólnego oszałamiająca kraina północy z Żoliborzem?
Cóż, chyba tylko tyle, że oba te miejsca są mi bardzo bliskie…

ewnie każdy słyszał o tym, że
Islandczycy wierzą w elfy i inne nie-ludzkie istoty. Ja też
o tym słyszałam przed wyjazdem, teraz mogę to potwierdzić. Mieszkam i studiuję w Rejkiawiku
od 5 miesięcy. Widziałam już większość
najbardziej znanych cudów Islandii
– buchające gejzery, naturalne gorące baseny, zorze, lodowce, liczne wodospady,

P

tła. Najkrótszy dzień już za mną, 21ego grudnia słońce wstało o 11: 21
a zaszło o 15: 29 – to zaledwie 4 godziny i 8 minut światła. Próbowałam
uporządkować moje spostrzeżenia
na temat Islandii i niezmiennie największym zaskoczeniem są dla mnie
sami Islandczycy.
1. Generalnie, określiłabym ich jako naród „stereotypowo” skandynaw-

ski, ale z dużą dozą luzu. Nie takiego
południowego luzu – ciągłej fiesty
i „maana, maana”. To jest rodzaj poczucia humory i dystansu do siebie,
jak również elastyczność w sprawach
urzędowych, czy też ogólna otwartość
i serdeczność.
2. Jak wspomniałam wcześniej, wierzą w elfy i trolle. A świętych mikołajów
(jólasveinar) mają aż trzynastu!

s

Ruch uliczny w Rejkiawiku

pola lawy, jaskinie wulkaniczne i krajobraz rodem z „Władcy Pierścieni”. Nie
przestaje mnie to wszystko zachwycać!
Bardzo lubię też Rejkiawik, miasto choć
leżące nad oceanem, to z oszałamiającym
widokiem na góry.
Wiele rzeczy mnie zaskoczyło.
Przed niektórymi aspektami mieszkania na Islandii mnie ostrzegano,
przede wszystkim przed brakiem świa-

3. Islandzkie nazwiska są patronimiczne – pochodzą od imienia ojca,
nie odnoszą się do całego rodu. Dlatego też Islandczycy nie kojarzą swoich
nazwisk, jako że osoby o tym samym
nazwisku zazwyczaj nie mają ze sobą
nic wspólnego i nazwiska często się powtarzają (stąd porządkowanie alfabetyczne po imieniu.)
4. Mają „inne” maniery. Posłużę się
najmniej drastycznym przykładem – nie
uznają istnienia chusteczek do nosa. Pociągają nosem, wydając przy tym dźwięki podobne do chrapania.
5. Hartowanie dzieci. Jest to powszechna praktyka tutaj, dzieci zawsze
mają na sobie przynajmniej o jedną warstwę mniej niż ja. Gdy ja chodziłam już
w jesiennej kurtce, dzieci na przedszkolnym podwórku biegały w bluzkach.
6. Uwielbiają lody. Lodziarnie działają cały rok, a zimą obroty wcale nie
spadają.
7. Ulubionym obuwiem są klapki
(takie kuboty). Mnóstwo fanów widać
zarówno na uniwersytecie jaki i na zakupach w supermarkecie (mimo panującego na zewnątrz mrozu).
8. Często widuję młode mamy.
Na uniwersytecie nie raz zdarzyło się, że
Islandki przychodziły na zajęcia z niemowlakiem. Profesorowie nigdy nie
mieli nic przeciwko. Miło jest obserwować jak wręcz starają się ułatwiać połączenie roli studentki i matki – jeden
z profesorów jak dziecko zaczęło płakać
i studentka chciała z nim wyjść na korytarz, przejął od niej wózek i prowadząc
wykład spacerował kołysząc dziecko
w wózku. Niestety nie wyobrażam sobie
takiej sytuacji na UW…
9. Panuje tu absolutny szał świąteczny. Są tu liczne całoroczne sklepy bożonarodzeniowe.
10. Basen w tutejszej kulturze pełnie zupełnie inną funkcję niż w Polsce.
Siedzi się na zewnątrz, po szyję w gorącej wodzie, rozmawia ze znajomymi
– panuje atmosfera kawiarni. Szybko
zrozumiałam dlaczego Islandczycy byli
zdziwieni jak mówiłam na początku
roku akademickiego, że w ramach
sportu będę chodziła na basen, a nie
na siłownie. Co również istotne,
w przebieralniach i pod prysznicem
TRZEBA być nago. Na początku nie
byłam fanką tego rozwiązania, ale
przekonałam się do niego. Po co robić
z nagości tabu?
11. Kochają fajerwerki. W tego sylwestra emisje gazów cieplarnianych spowodowane tylko fajerwerkami odpowiadają rocznej emisji 130 000 samochodów1. Dla skali, na Islandii jest mniej więcej 250 000 samochodów. Warto było…?
Codzienność też wygląda tutaj trochę inaczej.
1. Chyba pierwszym zaskoczeniem
okazał się zapach wody. Pachnie ona tutaj siarką (czytaj: zgniłymi jajkami) i intensywność zapachu wzrasta proporcjonalnie do temperatury wody. Na początku bardzo mi to przeszkadzało, ale zadziwiająco szybko się przyzwyczaiłam.
2. Szukanie mieszkania do wynajęcia
w Rejkiawiku to koszmar. Znalezienie czegoś graniczy z cudem, w szczególności w czasie sezonu. Wielu Islandczy-
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ków wyprowadza się na lato do rodzin na wieś i wynajmują swoje
mieszkania na Airbnb, po wakacjach wracają do Rejkiawiku.
3. Zachody słońca są tu niesamowite (o ile nie jest zupełnie pochmurno).
4. Podstawowym słowem jest Já [jau].
Znaczy „tak”, ale używa się go też jako przerywnik, wyrażenie wątpliwości i powtarza
kilka/kilkanaście razy pod rząd.
5. Cudowne jest to, że dosłownie
wszędzie, nawet na stacji benzynowej,
można pić wodę z kranu. A wręcz należy, instytucja wody butelkowanej jest ledwo znana.
6. Dzień bez wiatru zdarza się może
raz na miesiąc. Czasem wiatr dosłownie
zwala z nóg.
7. Gospodarka to ryby, huty aluminium i turystyka. W 20152złowili 167,826 tys. ton ryb. W 2016 Islandię
odwiedziło 1.7 mln turystów (to prawie 6
razy więcej niż cała populacja Islandii).
Na temat aluminium patrz punkt niżej.
8. Nie tylko ciepło pochodzi
w większości z elektrowni geotermalnych, ale również 100% elektryczności
pochodzi z odnawialnych źródeł energii
– głównie elektrownie wodne.
stąd bardzo energochłonne huty
aluminium są podstawą islandzkiej gospodarki
l

na Islandii jest również wiele centrów danych, które zużywają ogromne
ilości prądu
9. Tak, pogoda zmienia się bardzo
szybko. Nawet co 10 minut. Nie należy
przejmować się pogodą, i tak za chwilę
się zmieni. A ubierać się trzeba na cebulkę.
10. Droga numer 1 – wiodąca dookoła wyspy. W oczach Islandczyków
niemalże autostrada. Nie jest nawet
w całości asfaltowa, a odśnieżanie pozostawia wiele do życzenia.
11. Zorze. Oszałamiające, ale też złośliwe – jak pojedziesz za miasto je oglądać
okazuje się, że najlepsze były w centrum
Rejkiawiku… Najlepsze widziałam siedząc na kanapie w mieszkaniu.
l

l l l

To tylko niewielka część moich
obserwacji. Starałam się wybrać głownie aspekty, których nie sposób doświadczyć będąc tu tylko na wakacje.
Islandia to nie tylko absolutnie olśniewająca natura, ale też wspaniali ludzie!
Na szczęście przede mną jeszcze całkiem sporo czasu na Islandii. Choć
miło będzie znowu zobaczyć stary, dobry Żoliborz.
J U LIA K O ZA KIE WICZ
Z DJĘ CIA : J U LIA K O ZA KIE WICZ
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Wieszczowie naszych czasów
Wydaje się, że każdy czas ma swoich bohaterów. Jednak tak długo jak nikt o nich nie mówi, nie pisze, to nie istnieją w zbiorowej świadomości. Są cichymi
herosami swoich lokalnych społeczności, czasami swoich krajów, czy narodów. Prawdziwy sens istnienia bohaterów jako symboli nadają im wieszczowie.
Znaczenie ułatwiło to pojawienie się słowa pisanego. Chociaż zupełnie nie możemy narzekać na spuściznę starożytnej Grecji i przekazywanych z ust do ust
opowieści zapisanych później w Biblii.
Kiedy dojdzie już do koniunkcji
wieszcza i bohatera najczęściej pojawia
się opowieść. Zazwyczaj uchwycona w słowach, ale równie dobrze może to
być malunek, czy rzeźba. Najważniejsza
jest stojąca za opowieścią treść. W puste
historie nikt nie wierzy, a na pewno nie
porwą one za sobą ludzi. Nie będą stanowić przykładu, czy wzoru do naśladowania. Historia pojawia się w określonym
czasie i miejscu. Jeżeli jest naprawdę dobra i przemawiająca do odbiorców to
może przetrwać nawet tysiąclecia.
Jednak pomimo aktualności pewnych treści, czy uniwersalnych przesłań
jak to uczą w szkołach, bardzo ważny jest
język, którym posługuje się wieszcz. Jego
słowa, struktura wypowiedzi, pochodzą
z epoki, w której tworzy. Jest to w zasadzie nieuniknione. Niewielu artystom
udało się wyprzedzić swoje czasy. Dlatego często uczniowie narzekają na starożytne, czy średniowieczne teksty, że ciężko się je czyta, pomimo tego że nie imponują swoją objętością. Generalnie
w ich mniemaniu to strata czasu. Poza niechęcią współczesnej młodzieży
do słowa pisanego, niewątpliwe ważną
kwestią jest tu język.
Żyjemy w czasach względnego spokoju, przynajmniej my Europejczycy.
reklama

Ponoć jest to najdłuższy okres pokoju
w historii tego kontynentu, przez co ta
epoka wydaje się nieco rozwleczona.
Teksty z jej początku zupełnie różnią się
od tych aktualnych. Niektóre powstające
w dzisiejszych czasach swoim językiem
i przesłaniem mogłyby oburzyć na pewno naszych dziadków, a może i rodziców.
Wśród różnych lektur osób aspirujących do miana współczesnych wieszczy,
można natrafić na dwuksiąg „Pokolenie
Ikea”. Autorem obydwu jest niejaki
Piotr C., który nie ujawnia swojej tożsamości, jawiąc się jedynie jako prawnik.
Jednak zagłębiając się w jego książkach,
nie dostaje się pewności, że rzeczywiście
zna się na różnego rodzaju kodeksach.
Równie dobrze można domniemywać,
że z zawodu i wykształcenia jest kimś zupełnie innym. Jednak nie ma to większego znaczenia dla jego opowieści. Dotyczą
one ludzi, współczesnych obyczajów
i niewątpliwie katalogu wartości, które
nas otaczają. Jakby ktoś miał ochotę
na więcej przemyśleń autora, to istnieje
również blog o takim samym tytule jak
dwuksiąg.
Książki czyta się naprawdę dobrze.
Oczywiście, o ile ktoś jest odporny
na wulgaryzmy i dużą, naprawdę dużą
swobodę obyczajową. Tutaj pojawia się
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pierwsza z wątpliwości, którą autor wlewa do serc czytelników, czy to jest swoboda, czy może my jesteśmy staromodni. Przemierzając kolejne zdania, cały
czas można trwać w niepewności zastanawiając się jaki model współczesnych
relacji jest tym dzisiejszym. Czy jeszcze
rodzina, czy może już przebieranie
w biuściastych paniach? Co jest staromodne, a co jest nowoczesne? Jeżeli ktoś

liczy na to, że znajdzie odpowiedzi na te
pytania po przeczytaniu książki, to jest
w błędzie. Autor nie daje gotowych odpowiedzi, raczej jak starożytny Sokrates
zadaje pytania, na które trzeba sobie samemu odpowiedzieć. Pewnie nie każdy
odważy się na taką podróż w głąb siebie.
Lektura, jak wspominałem wcześniej, jest nieco frywolna i bardzo dynamiczna. Przy odpowiednim poczuciu

humoru można się całkiem dobrze bawić, nawet od czasu do czasu wybuchając śmiechem. Sekret tkwi w kilku ostatnich stronach, które sprawiają, że po ich
przeczytaniu czytelnik nie wie, czy to jest
ten moment, w którym powinien się
śmiać, czy może zacząć płakać. Czy
w naszym życiu czeka na nas już tylko
chocholi taniec?
Każdy czas ma swoich bohaterów.
Myślę, że ci wykreowani przez Piotra C.
są efektem naszych czasów. Dzięki jego
książkom stają się pewnymi symbolami,
które, co można stwierdzić z ogromnym
smutkiem, byłyby zupełnie niezrozumiałe dla naszych poprzedników. Czy
zatem świat oszalał, a my w codziennie
pogoni za sukcesem i karierą tego nie zauważyliśmy? Niestety na to pytanie musi odpowiedzieć każdy sam.
M I CHAŁ M A CIĄG

Marymont bez zimy
Mimo nieprzyjemnej pogody oraz sporych
opadów śniegu, trampkarze i młodziki naszego dzielnicowego klubu Marymont 1911
Warszawa ciężko trenują by być może już
w rundzie wiosennej sezonu 2016/2017 klasy B walczyć awans do klasy A. Trzymamy
kciuki za chłopaków niech wprowadzą drużynę z Żoliborza i dalej, do ekstraklasy!

Chwilowo w sezonie trwa przerwa,
pierwsze mecze ligowe dopiero w marcu,
ale już w teraz na Marymoncie odbędą
się sparingi i treningi naszej drużyny,
które mają sprawdzić kondycję naszych
piłkarzy przed wiosennym meczami.
W ostatnią niedzielę, Marymont 1911
odniósł swoje pierwsze zwycięstwo
w tym roku. W rozegranym w niedzielę
meczu towarzyskim pokonał zespół juniorów UKS Dragon (4-1). W mijają-

cym tygodniu nasz zespół odbył trzy treningi. W najbliższy weekend nasi piłkarze rozegrają kolejny mecz sparingowy
w ramach przygotowań do sezonu. Tym
razem naszym przeciwnikiem będzie ze-

Marymont 1911 Warszawa trenuje mimo niesprzyjającej pogody

spół juniorów AP Agape Białołęka U17.
Jeden sparing ma się odbyć z drużyną
z ligii okręgowej, czyli drużyny z wyższej
dla nas półki. Wierzymy, że ciężką pracą
uda się zdobyć upragniony awans.
Warto przypomnieć że na wiosnę 7
z 11 spotkań Marymont 1911 Warszawa rozegra u siebie na Żoliborzu, na ul.
Potockiej. Miejmy nadzieję, że uda się
je rozegrać na historycznym głównym
stadionie. Wasz Żoliborski Obserwator
postara się zrelacjonować w miarę możliwości najwięcej meczów ligowych jak
i wspomnianych sparingów naszej drużyny.
Jeszcze tylko tradycyjnie DO BOJU
MARYMONT!!
B AR TEK K A ŁU ŻA
F OT. B AR TEK K A ŁU ŻA
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Kogo wy chcecie dekomunizować?

Fot. Wikimedia/commons

Dekomunizacja jest niezbędna. Uderza fakt, że w wielu miejscach zabiera się za nią dopiero dziś. Jednak jak pokazują przykłady kolejnych polskich miast,
których włodarze „zaspali” i teraz za wszelką cenę chcą wykazać się, dobrze przecież widzianym, radykalizmem – równie niezbędne jest poprzedzenie
dekomunizacji dekretynizacją. Ciężko bowiem zakwalifikować inaczej niż głupotę podejmowane w różnych zakątkach kraju – ostatnio w Bogatyni i Pile,
a wcześniej w Krasnymstawie – próby dekomunizowania ulic Stefana Okrzei.

Fot. Wikimedia/commons

Stefan Okrzeja – bojownik o niepodległość

Tablica upamiętniająca m.in. Stefana Okrzeję wmurowana na Cytadeli

Rzecz zdumiewa tym bardziej, że jesteśmy świeżo po uroczystościach państwowego pochówku Danuty Siedzikówny „Inki”, postaci stającej się właśnie najbardziej rozpoznawanym symbolem powojennej walki o niepodległość. Jeżeli
w II Rzeczypospolitej (do której wielu
z najgorliwszych „dekomunizatorów” odwołuje się permanentnie) można doszukiwać się pierwowzoru dzisiejszego fenomenu „Inki”, to będzie nim właśnie postać
Stefana Okrzei. Ten zaledwie 19-letni
członek Organizacji Bojowej PPS po nieudanym zamachu na oberpolicmajstra
Nolkena w trakcie rewolucji 1905 roku
został schwytany przez władze carskie,
a następnie stracony na stokach Cytadeli.
W okresie międzywojennym Okrzeja stał się mitem. Śpiewano o nim ballady, organizowano akademie, jego imieniem nazywano drużyny harcerskie,
a wizerunkiem zdobiono znaczki. Powstała nawet seria kartek pocztowych.
W latach 30. miejsce stracenia Okrzei

odwiedzały swoiste pielgrzymki młodzieży. Tej samej, która już parę lat później miała zdawać tragiczny egzamin
z patriotyzmu. Ostatnim, a przy tym
najbardziej chyba znamiennym uhonorowaniem Stefana Okrzei przez niepodległą Polskę było nadanie jego imienia 28. Dywizji Piechoty AK – jednej
z trzech walczących w Powstaniu.
Jednak Okrzeja zginął za niepodległość i socjalizm. I chyba w tym ostatnim
tkwi zasadniczy problem niedouczonych
– ale za to jak bijących w czerwonego!
– „dekomunizatorów”. Paradoksalnie ta
kuriozalna sytuacja pokazuje, że inicjatorzy podobnych posunięć
sami padli ofiarą komunistycznej indoktrynacji. Ona
zaś wsparta popularnym
dziś, równie nośnym co powierzchownym „antykomunizmem wiecowych deklaracji”, skutkuje podobnymi aberracjami.

Okazuje się, że trwający przez dekady proces kradzieży symboli polskiego
ruchu socjalistycznego, który jako
pierwszy poniósł na sztandarach postulat
niepodległości, w 26 lat po rozwiązaniu
PZPR nadal procentuje! Że – jak śpiewał
Jan Krzysztof Kelus – ci, którzy „splugawili słowa: czyn, walka i towarzysz” zrobili to skutecznie. Szczęście Piłsudskiego,
że nie miał zwyczaju wysiadać z tramwaju „po angielsku”, bo niewykluczone, że
i za niego zabrałby się któryś z bojowych
burmistrzów.
Zatem – dekretynizujmy. Dekretynizujmy, by (niezbędna!) dekomunizacja
nie przypominała jednego z odcinków bardzo popularnego w latach 90. programu „Za chwilę dalszy ciąg programu”,
który zresztą warto w tym
miejscu, ku przestrodze,
polecić.
B AR TEK W ÓJ CIK
K LUB J A GIEL LOŃ SKI
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Od foliówki do papierówki
Co roku pojawiają się mody, które czasami urastają do roli zjawiska społecznego. Na przykład dziesięć lat temu były modne dzwony, karbowane włosy i dresy
z Adidasa. Jednak są elementy potrafiące nieco bardziej wbić się w pamięć, a nawet, mimo biegu czasu, nie tracić na ważności, ewoluując w pewnym zakresie.
Nie mając już dłużej cierpliwości,
chciałabym wyjąć z szafy reklamówkę
„Bossa”. I nie uwierzę w to, że ktoś jej
nie pamięta. Czarne tło, złoty napis
– nieśmiertelny wzór. Jak dziś pamiętam „go” w starszych dłoniach klientów sklepów zza lady, którzy potrafili
zmieścić do niego wszystko – od bułek
na śniadanie po lampki na cmentarz.
On potrafił dostosować się do różnych
sytuacji, wyglądać dobrze podczas
każdej pogody.
Czasami nadal go spotykam i patrzę,
jak dobrze się trzyma. Wtedy myślę
o tych dzisiejszych, znacznie młodszych
foliówkach, których tylko szkoda za brak
dobrego zdrowia. Dlatego łatwo mi
stwierdzić, że dzisiaj takich reklamówek
już nie ma.
Ale są papierowe. Małe i duże,
z napisami i bez. Kolorowe, szare,
kwadratowe i prostokątne. Wzorzyste, gładkie, matowe i lśniące. Po pro-

KULINARIA
Składniki:
ok. ¾ kg mięsa z piersi indyka lub kurczaka
1 spora marchew
1 pietruszka
½ łodygi selera naciowego
1 – 1,5 szklanki śmietany 12 proc.
sól
pieprz
tłuszcz do smażenia
świeży koperek lub natka pietruszki
Marynata:
1 łyżeczka soli
ząbek czosnku
szczypta świeżo zmielonego czarnego
pieprzu
łyżka oleju
Przygotowanie:
Filety myjemy, osuszamy i dzielimy
na mniejsze kawałki. Następnie dokładnie nacieramy marynatą. Odstawiamy do lodówki na minimum 2
godz., a najlepiej na kilka godzin lub
całą noc. Na ok. ½ godz. przed obsmażaniem wyjmujemy z lodówki,

stu są wszystkie! Oczywiście zasłużyły
na tak wielką różnorodność, przecież
wytrwale czekały na to, aby stać się

modnymi, aby ktoś je docenił i zabrał
ze sobą. Na szczęście przed nimi przyszła mo da na „eko”, wią żą ca się
z przekonaniem, że teraz nie można jak kiedyś, czyli że foliówka, że
chemia, że przepełnione wysypiska
śmieci. Nie, nie, nie. Dzisiaj przede
wszystkim ma być ekologiczne, a więc
słodzik zamiast cukru i papierówka
zamiast drzew, bowiem każdy o tym
wie, że używanie jednej reklamówki
przez pół życia nie było najzdrowszym rozwiązaniem, a z taką papierową to i się lepiej oddycha.
I jak to z modą bywa, lubi się ona
zmieniać, rezygnując na przykład z minimalistycznej formuły „Bossa”
na rzecz odpowiednich walorów artystycznych, dzięki którym rzeczy nabierają indywidualnego charakteru.
A na spersonalizowaną papierówkę nie
trzeba było długo czekać – wystarczy

zrobić zakupy w ulubionym sklepie,
którego filozofia oddaje nasze przekonania i stopień „wysmakowania”. Później, po powrocie do domu i wypakowaniu nabytych rzeczy, można się cieszyć własną papierówką i już przy następnej okazji wziąć ją ze sobą, sygnalizując innym, jakie mamy upodobania, jeśli nawet jednorazowe.
Ale takim o to sposobem określamy nasze preferencje i przy okazji jesteśmy ekologiczni, ponieważ papierówka to przedmiot wielofunkcyjny – jest w stanie posłużyć
jako miejsce na lunch, wodę z górskich źródeł, a nawet na książki!
Nosimy ją do momentu, w którym się nie
podrze, a niestety nie posiada żadnych środków konserwacji, przy czym jest bardzo

nieodporna na deszcz, dlatego w dość
krótkim czasie będziemy musieli zaopatrzyć się w nową, równie z dobrym logo,
co poprzedniczka. Mimo wszystko warto jest się czasami poświęcić, biorąc
pod uwagę liczne korzyści, jakie do nas
spływają.
Rosnąca popularność papierówek,
zwłaszcza wśród kobiet, mimo swej świeżości zaczyna przeobrażać się w ruch społeczny, w którego przekonaniu papierówka oznacza podwójną inwestycję
– raz w nasze zdrowie, a dwa w nasz wizerunek. Nikt nie chce być bezimienny,
wszyscy chcą być określeni. A papierówka, jako część mody, mówi za nas kim jesteśmy, pozwala to uchwycić
przy pierwszym spojrzeniu – ma
być trafnym komunikatem. I jest. Już przy pierwszym kontakcie przeobraża
nas w graczy pozorów.
Dlatego proszę, nie
mylmy torebki z reklamówką.
K ATARZYNA P RUSZKIEWICZ

Mięso z indyka w sosie warzywnym
aby mięso złapało pokojową temperaturę. Na głębokiej patelni rozgrzewamy tłuszcz, ja wybieram klarowane masło i podsmażamy na nim mię-

so. Gdy się lekko zrumieni (zamkną
się pory) dolewamy ok. 1 szklanki
wody i dusimy przez 10-20 min w zależności od wielkości kawałków mię-

sa. Następnie dodajemy obrane
i star te na tarce o dużych oczkach
marchew i pietruszkę oraz pokrojony
w plasterki seler naciowy. W razie konieczności dodajemy trochę wody,
żeby obiad się nam nie przypalił.
Na wolnym ogniu gotujemy ok. 3
reklama

min. Warzywa mają pozostać jędrne.
Wlewamy śmietanę i doprawiamy
do smaku solą i pieprzem. Tuż
przed podaniem dosypujemy zieleninę. Podajemy z ryżem, ugotowanym
na sypko.
„E XTRA B ROD NI CA”
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DO ZOBACZENIA
NA ŻOLIBORZU

„ANDRZEJ WAJDA – DZIEŁA
WSZYSTKIE”, KINO ELEK TRONIK

Burmistrz Dzielnicy Żoliborz zaprasza
na wyjątkowy cykl filmowy „Andrzej
Wajda – Dzieła wszystkie”. Filmem
„Powidoki”, ostatnim dziełem Andrzeja Wajdy, rozpoczynamy roczny przegląd dorobku wielkiego artysty, który
na długie lata zawładnął naszą wyobraźnią. Tym przeglądem chcemy
przypomnieć, że od kilkudziesięciu
lat przemawiał do nas językiem filmu,
który stanowił symbiozę niezrównanego artyzmu, romantycznego uniesienia, głębokiej refleksji nad mitami
naszej świadomości narodowej i zaangażowania w sprawy społeczne.
Zabierał głos w sprawach ważnych
dla nas Polaków, nie zawsze zgodnie

z oczekiwaniami większości, często
pod prąd, ale zawsze z wewnętrznym
przekonaniem, że służy prawdzie. Będzie to również szczególna okazja, by
w skondensowanej formie, w ciągu
jednego roku, zderzyć się z dorobkiem reżysera obejmującym kilkadziesiąt lat Jego życia, w czasie których świat wokół nas zmienił się nie
do poznania. Ciekawe, co w naszym
odbiorze uległo zmianie, a co potwierdza pierwotne wrażenia i doznania. Skorzystajmy z tej okazji.
Będziemy spotykać się w każdą niedzielę o godz. 16 w Kinie „Elektronik” (ul.
Gen. Zajączka 7). Zaczynamy 22 stycznia filmem „Powidoki”, a potem kolejno: 5 lutego – Pokolenie, 12 lutego – Kanał, 19 lutego – Popiół i diament, 26 lutego – Lotna. Listę pokazów marcowych podamy niebawem.
Warto w tym miejscu wspomnieć, że reżyser był naszym sąsiadem, od 1974 roku mieszkał na Żoliborzu i czynnie
uczestniczył w wydarzeniach ważnych
dla naszej dzielnicy.
Na projekcje w ramach cyklu wstęp
wolny.
Obowiązuje odbiór wejściówek w kasie
kina
(czynna
codziennie
od godz. 16: 00). Brak możliwości rezerwacji miejsc.
KALINOWY WIECZÓR ARTYSTYCZNY
– POZYTYWNY PRZEKAZ! 27
STYCZNIA, GODZ. 19.30, KALINOWE
SERCE, UL. KRASIŃSKIEGO 25

Kolejna edycja kalinowego wieczorku
artystycznego już 27 stycznia! Tym ra-

zem prosimy wszystkich o przygotowanie utworów wesołych, pogodnych,
niosących radość i dobry przekaz!
W przyjaznej kameralnej atmosferze,
przy lampce wina, bądź herbacie będziemy mieli okazję posłuchać muzyki,
opowiadań, wierszy, monodramów czy
stand-upów.
Nasza scena jest otwarta zarówno
na „młodych, zdolnych i jeszcze nieodkrytych” jak i tych bardziej doświadczonych artystów.
Trzeba pamiętać, że aby sztuka mogła
wzrastać potrzebny jest twórca i odbiorca, wspierajmy się wzajemnie
i bądźmy dla siebie inspiracją!
CHCESZ WYSTĄPIĆ? NAPISZ prywatną
wiadomość!
Każda osoba występująca dostanie
swoje sceniczne 10 minut
Bilety: 10 zł
„PIASKOWNICA”, 28 STYCZNIA,
GODZ. 19.00, TEATR TRZYRZECZE,
UL. SUZINA 6

– O, kurde, ty tam nic nie masz!
– Gdzie?
– No, pod sukienką...
Niby dzieci, a jednak dorośli.
W piaskownicy, czy przy biurku w pracy.
Sypią sobie piasek we włosy, czy robią
biurowe dowcipy.
Przechwalają się nowym ludzikiem superbohatera, czy nowym BMW.
Nieważne ile mamy lat, wciąż zachowujemy się wobec siebie jak chłopcy

i dziewczynki bawiący się w piaskownicy. I nawet kiedy patrzymy na dziecięce zabawy to wciąż widzimy w nich
metaforę pokolenia singli – zabawnych i niedojrzałych, szukających miłości, ale niepotrafiących zadbać
o związek.
O tym jest Piaskownica, słodko – gorzka
komedia autorstwa Michała Walczaka,
twórcy kabaretu Pożar w Burdelu.
Michał Walczak
PIASKOWNICA
reż. Konrad Dulkowski
występują: Michał Kitliński, Milena Staszuk
muzyka: Miss God
„PIERWSZA RANDKA”,
3, 4, 5 LUTEGO, TEATR KOMEDIA

Kiedy mężczyzna spotyka kobietę…na randce w ciemno…to wszystko
nagle staje się jasne. Aż nadto… Staje się
jasne, że mężczyzna – Aaron i kobieta
– Casey, kompletnie do siebie nie pasują,
że oczekiwali wzajemnie zupełnie kogoś
innego i że każde z nich przyprowadziło
na tę randkę mnóstwo osób ze swojego
dotychczasowego życia… Niestety!
Nie zabraknie matki, babci, najlepszej
przyjaciółki, histerycznego przyjaciela, zakręconego kumpla, terapeuty,
ojca, ex narzeczonej, żydowskiego
chóru, zakochanego kelnera i byłych
chłopaków. A to jeszcze wcale nie
wszyscy… I każdy będzie miał dla Casey i Aarona świetne rady i przestrogi.
Oni zaś z każdą minutą będą mieli
dość siebie nawzajem.
Kiedy Aaron spotyka Casey, drinki stają

się gorzką męczarnią, a jedzenie wybawieniem od niezręcznego milczenia…
Którędy najbliżej do drzwi??? Czy katastrofa jest nieuchronna, czy też może
wydarzy się coś niezwykłego zanim kelner ostatecznie poda rachunek? I kto go
zapłaci w restauracji i w życiu?
„Pierwsza randka” to polska prapremiera broadwayowskiego musicalu z 2013
roku, który stał się sukcesem produkcyjnym w kilkunastu krajach na świecie. To
niezwykle inteligentna i cudownie
śmieszna komedia, która ostro i przenikliwie rozprawia się z mnóstwem stereotypów i kalk kulturowych, nieodmiennie towarzyszących relacjom
damsko-męskim, szczególnie na pierwszej randce…
Przebojowa muzyka i zabawna choreografia, skrzące się ironią i sarkazmem
dialogi oraz gwiazdorsko rozśpiewana obsada.
Zanim umówisz się na randkę w ciemno, zobacz, czym ryzykujesz.
Libretto: Austin Winsberg
Muzyka i teksty piosenek: Alan Zachary
i Michael Weiner
Reżyseria: Tomasz Dutkiewicz
Obsada: Jolanta Fraszyńska, Tomasz
Dutkiewicz, Robert Rozmus, Julia Kamińska, Artur Chamski, Marta Florek,
Mikołaj Krawczyk
Aktorom towarzyszy zespół muzyczny
The Jobers pod kierownictwem Marcina Partyki.
Spektakl dla widzów od 16 roku życia.
Czas trwania spektaklu 105 minut bez
przerwy.
Prapremiera styczeń 2017 r.
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Wyprzedaże rocznika 2016 – czy warto?
Szukasz nowego samochodu? Świetnie się składa, bo początek nowego roku
to najlepszy moment. Dlaczego? To właśnie wtedy można liczyć
na największe upusty u autoryzowanych dilerów.

K

s

upno nowego samochodu na Żoliborzu
nie będzie łatwym zadaniem. Wystarczy
szybki rzut oka na mapę Warszawy, by
przekonać się, że po samochód trzeba wybrać się poza granicę naszej dzielnicy. Ot, chociażby
na pobliskie Bielany, które są prawdziwą wylęgarnią
salonów samochodowych. Skuszeni atrakcyjnymi
ofertami przedstawianymi w reklamach, specjalnie
dla Was, wybraliśmy się na zwiady, by zweryfikować, jak te okazje wypadają w rzeczywistości.
Pod lupę wzięliśmy salon japońskiej marki Toyota
czerpiący swą nazwę z lokalizacji.
Kluczowe pytanie, na jakie warto sobie odpowiedzieć, brzmi czy warto rozważyć zakup fabrycznie nowego samochodu, ale z poprzedniego rocznika. Pytanie to jest zasadne, różnice w cenach potrafią bowiem być naprawdę wysokie – wyprzedaże
noworoczne mogą sięgać w ekstremalnych przypadkach nawet 30% wartości pojazdu. Samochody ob-

jęte tak dużym upustem to zazwyczaj modele schodzące, które sprzedawca musi jak najszybciej upłynnić, bo zamówił ich zbyt dużo. Trzeba jednak pamiętać, że pochodzące z wyprzedaży „roczne” auto,
choć fabrycznie nowe, to ma już mniejszą wartość
rynkową. Utrata wartości spowodowana zmianą roku kalendarzowego może być problemem, jeśli planujemy szybko sprzedać nasz nowy nabytek – wówczas rabat udzielony przez dilera nie zrówna się
z utratą wartości rynkowej samochodu. Wyprzedaże noworoczne są więc zazwyczaj kierowane
do osób, które kupują samochód „na lata” – praktyka pokazuje, że już przy 4-letniej eksploatacji taki
zakup może się opłacić. Zniżki i promocje są jednak
tak różne, że trzeba je rozpatrywać indywidualnie.
Co ciekawe, jeśli interesuje nas konkretny model, warto porównać oferty w skali całego kraju.
Czasami może się opłacić wybrać po nowe auto np.
do oddalonej o 130 km Łodzi. Jak to możliwe, że
ten sam samochód może mieć w innych miastach
Polski inną cenę? Na to pytanie odpowiada Mariusz
Jasiński, rzecznik Ford Polska: „Diler ma swoją marżę, może oddać ją klientowi. Może sprzedać auto
nawet ze stratą. Producent nie może narzucić mu
ceny na samochód – prawo mu tego zabrania. Może jedynie rekomendować ceny”. Sprzedawcy mają
więc wolną rękę i stąd wynikają te różnice. Kolejna zależność, którą można zaobserwować podczas
lustrowania cenników jest taka, że na droższe auta
można uzyskać większy rabat. Drogie samochody
trudniej sprzedać, niż te tańsze, a ich marże są dużo
wyższe, toteż dilerzy mają szerokie pole do popisu.
Niestety dla nas, różnice nie są na tyle wysokie, żeby dochodziło do sytuacji, w której auto klasy wyższej zrównuje się ceną z modelem pozycjonowanym
niżej.
Z oferowanych przez sprzedawców wyprzedaży często korzystają klienci, którzy potrzebują
auta „od zaraz”, albo najlepiej już teraz. Przecenione samochody są dostępne od ręki, a jeśli
w salonie, z którym prowadzimy negocjacje, nie
ma interesującego nas modelu, sprowadzenie go
z parku logistycznego marki zajmuje zwykle nie
dłużej niż kilka dni. Ma to też swoje minusy, bo
taki samochód został skonfigurowany przez dilera, albo klienta, który się rozmyślił – możemy
więc wybierać tylko z tego, co jest dostępne
na stocku. W takich warunkach praktycznie nie
ma szans na upolowanie samochodu w wymarzonej przez siebie specyfikacji. Zazwyczaj jednak nie są to pojazdy, które rozczarowują wyposażeniem – jeśli już, to raczej inną barwą
nadwozia.
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Oferty, którymi sprzedawcy bombardują nas w mass-mediach, to
często dopiero punkt wyjściowy negocjacji z salonem. O ile uzyskanie
większego rabatu to nie zawsze łatwe
zadanie, o tyle można liczyć na kuszące bonusy przy zakupie auta. Faktem
jest, że pracownikom salonów samochodowych zależy na prowizji
od sprzedanych egzemplarzy i dokładają wszelkich starań, by puścić
w świat jak najwięcej aut. Dodatkowy
rok udzielanej gwarancji? Nie ma problemu! Bezpłatny komplet opon na inną porę roku? Proszę bardzo! Atrakcyjny pakiet ubezpieczeniowy? W cenie!
A może gumowe wycieraczki lub welurowe dywaniki na podłogę? Chętnie!
Takie dodatki to standard, choć nie
można liczyć na wszystkie naraz.
Jest jeszcze kwestia odwiecznego
problemu – kupić auto używane czy
nowe? To jednak temat na osobny artykuł. Pomijając już możliwości finansowe nabywców, przypomnę tylko,
z czym wiąże się zakup auta w salonie.
Przede wszystkim jest to samochód zupełnie nowy, którym nikt wcześniej nie
jeździł. Auto „układa” się więc pod nas,
od samego początku istnienia. Swoim
stylem jazdy odpowiadamy za stopień
zużycia samochodu. Kolejną zaletą jest
mniejsze, zerowe praktycznie ryzyko
awarii. A jeśli już ona nastąpi, to przysługuje nam prawo do skorzystania z rękojmi udzielanej przez producenta. Bajka? Niezupełnie – by spełnić warunki
gwarancji musimy jeździć na przeglądy
serwisowe do Autoryzowanych Stacji
Obsługi. A to wiąże się z wyższymi
kosztami serwisowania i to najczęściej
przez cały okres obowiązywania gwarancji. To jednak cena, jaką musimy zapłacić za spokojną, bezproblemową eksploatację samochodu. I chyba najważniejsze – kupując auto fabrycznie nowe
nie musimy się tak bardzo przejmować
jego stanem technicznym, co nie oznacza oczywiście, że możemy bezgranicznie ufać dilerom. W obecnych czasach
na rynku używanych aut królują przywiezione zza naszej zachodniej granicy
samochody poskładane z czterech.
Prawda jest taka, że ciężko jest kupić
pewny, używany samochód, nie będąc
motoryzacyjnym ekspertem. Dlatego
też spore grono klientów, uciekając
przed ryzykiem zostania oszukanym,
udaje się do salonów, nawet jeśli musi
wziąć kredyt na nowy samochód. Form
finansowania jest teraz zatrzęsienie, co
powoduje, że każdy może znaleźć swój
sposób na samochód z salonu.
Kiedy więc rozglądać się za największymi okazjami? Niektórzy producenci rozpoczynają swoje promocje
już w październiku – tak robi chociażby Toyota. Inni nieco później, ale to
w grudniu i w styczniu możemy liczyć
na największy wybór. Praktyka pokazuje jednak, że o ile sprzedawcom zostaną jeszcze jakieś egzemplarze, w lutym są skłonni do zaoferowania najreklama

większych upustów. Nic dziwnego, są
już bowiem na ostrzu noża i woleliby
skupić się na sprzedawaniu aut z trwającego roku kalendarzowego.
A jak sytuacja wygląda na przywołanych przeze mnie wcześniej Bielanach?
W tej dzielnicy możemy znaleźć przynajmniej sześć salonów producentów z kilku kontynentów. Okazuje się, że w tej
części stolicy króluje sprzedaż samochodów japońskich (Toyota, Honda) i koreańskich (SsangYong, KIA). Fani zeuropeizowanej motoryzacji amerykańskiej
odwiedzą salon Forda, a Ci darzący sympatią wyłącznie produkty europejskie
pójdą do niemieckiego Opla. My jednak

skupiliśmy się na kraju kwitnącej wiśni
i zajrzeliśmy do salonu Toyota Bielany
mieszczącego się przy ul. Klaudyny 1.
Znajdziemy w nim bardzo szeroką gamę
modelową – od miejskiego Aygo po roboczego pickupa Hilux. Poniżej wymieniamy dokładne rabaty na poszczególne
modele.
Aygo: rabaty od 3 500 zł
do 7 000 zł; najtańszy model to wersja X z pakietem Comfort za 34 300 zł.
Yaris: rabaty od 4 500 zł
do 6 000 zł; ceny startują od 41 400 zł
za 3-drzwiową wersję Active;
Takie same upusty obowiązują
na wersję hybrydową.

Auris: rabaty od 7 000 zł
do 12 000 zł, najtaniej dostaniemy 5drzwiowego
hatchbacka
Active
za 55 900 zł
Corolla: rabaty od 5 000
do 10 000 zł, cennik otwiera kwota 59 900 zł za wersję Active
Verso: rabaty od 9 000
do 14 500 zł; podstawowy wariant Active kosztuje 65 900 zł
Avensis: rabaty od 11 000
do 19 000 zł; ceny startują od 72 900 zł
za sedana w wersji Active
Prius: rabaty od 10 000
do 12 500 zł, najtańszy wariant to Premium za 117 900 zł (napęd hybrydowy)

RAV4: rabat w wysokości 19 000 zł;
w salonie musimy zostawić minimum 120 700 zł;
GT86: rabat wynoszący 10 000 zł;
jedna wersja Premium (2.0 Boxer 200
KM) za 119 900 zł
Hilux: rabat 5 000 zł; najtaniej wychodzi wersja DLX za 132 637 zł (netto: 107 835 zł)
Land Cruiser: rabaty od 10 000
do 28 000 zł; wersja Prado kosztuje 199 000 zł
ProAce: rabat 19 000 zł; wersja Active za 78 047 zł
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