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Nowy Żoliborz
Rozmawiamy z Izą Rychter radną niezależną, która w ostatnich wyborach
otrzymała rekordowo duże poparcie 1 833 głosów. Radna Rychter to niemal
chodząca instytucja. Ta reprezentantka Stowarzyszenia Nowy Żoliborz jest jedną z bardziej aktywnych i rozpoznawalnych radnych w nowej części dzielnicy na Żoliborzu Artystycznym i Nowym Żoliborzu.
Pani Rychter, może na początek proszę nam uchylić rąbka tajemnicy i
powiedzieć na czym polega fenomen
Pani popularności ?

Bardzo dziękuję za miłe słowa.
Przyznam się szczerze, że mój wynik
wyborczy sprzed dwóch lat zaskoczył nawet mnie samą, bo działając
społecznie czy pracując jako radna
szczególnie o popularność nie zabiegałam. Po prostu widziałam mnóstwo problemów z jakimi mierzyli się
mieszkańcy nowo budowanego osiedla i wraz z grupą sąsiadów starałam
się je rozwiązać. Odpowiadając na
pytanie, wydaje mi się, że wpłynęły na
to trzy rzeczy. Po pierwsze, niektóre
ze wspomnianych problemów były
faktycznie dotkliwe dla bardzo wielu osób i ich rozwiązywanie budziło
duże zainteresowanie. Po drugie,
wśród mieszkańców nowych osiedli
dominują młode rodziny - czyli osoby
sprawnie posługujące się technologią
i aktywnie uczestniczące w społecznościach internetowych. Po trzecie - zaczęliśmy działać na początku
2014 roku i było nas sporo - mieliśmy zatem dużo czasu i energii, żeby
naszymi działaniami zainspirować jak
najwięcej osób, a tym, którzy na angażowanie się w sprawy dzielnicy nie
mają czasu czy ochoty, przynajmniej
o tym opowiedzieć.
Czyli ciężka i stabilna praca u podstaw, wśród mieszkańców to klucz do
popularności? Aż miło słyszeć...
.... A proszę nam powiedzieć co udało się Pani osiągnąć w poprzedniej
kadencji, że została Pani tak dobrze i
mocno zapamiętana?

Przez całą kadencję byłam zaangażowana w kilkadziesiąt projektów.
Jeszcze w 2014 roku zorientowaliśmy się, że działka na której dziś stoi
przedszkole na Rydygiera 8 jest wy-

stawiona na sprzedaż pod zabudowę
mieszkaniową, zaś działka na której
budowana jest szkoła na Anny German jest przedmiotem sporu sądowego między miastem, a prywatną spółką
z bardzo pesymistycznymi prognozami. Gdyby nie upór i mnóstwo energii, którą włożyliśmy, by dotrzeć do
właściwych ludzi w mieście i jeszcze
ich przekonać, by się nad tematem
pochylili - na obu działkach stałyby
kolejne inwestycje mieszkaniowe, a
na terenie osiedla nie byłoby ani jednej publicznej placówki oświatowej.
Dziś jest to może już sprawa nieco zapomniana, ale dla mnie bardzo ważna,
bo wiem, że dzięki temu przez wiele
lat tysiące dzieci - bo tyle ich tu mieszka - nie będzie musiało przez lata
być codziennie dowożone daleko do
szkoły. Ta kolosalna ilość czasu, jaką
te rodziny oszczędzą będzie wykorzy-

Flagowy projekt
Stowarzyszenia Nowy
Żoliborz to stworzenie
Placu Grunwaldzkiego z
prawdziwego zdarzenia
stana na odpoczynek, naukę, wzmacnianie więzi rodzinnych. Skorzystają
też mieszkańcy Starego Żoliborza
bo tamtejsze placówki oświatowe nie
są gotowe na przyjęcie dużej liczby
dzieci bez obniżenia komfortu nauki.
Czuję, że przyczyniłam się do poprawienia jakości życia wielu ludziom, a
to daje bardzo dużą energię.
Poprzednią kadencję zdominowały głównie tematy związane z prze-

kształcaniem dzielnicy przemysłowej
w mieszkaniową - tu miastu zabrakło
nieco wizji a przede wszystkim energii we wprowadzaniu potrzebnych
zmian. Stąd niezliczone projekty
poprawiające bezpieczeństwo (jak
przejścia dla pieszych), ratowanie
zaniedbanej zieleni czy poprawianie
estetyki przestrzeni publicznej.
Kilka naszych projektów wygrało
budżet obywatelski: m.in. rewitalizacja skweru na Krasińskiego czy budowa placu zabaw „Figle i Psoty” na
Rydygiera 6.
Pomagałam też mieszkańcom
osiedli po drugiej stronie Powązkowskiej, którzy nie mają swojego przedstawiciela w radzie dzielnicy.
A jakie plany realizuje Pani w bieżącej
kadencji?

Po 10 latach udało się wreszcie
przeprowadzić remont Rydygiera
- jeszcze niedawno na za szerokiej
jezdni regularnie dochodziło do potrąceń pieszych, zieleń była całkowicie rozjeżdżona przez samochody
a na wąskich chodnikach nieraz nie
sposób było się minąć.
Dzięki uspokojeniu ruchu, chodnikom i drodze dla rowerów - będzie
to teraz naprawdę przyjazne miejsce.
Ostatnio zaangażowałam się w rozwiązanie sporu między dzielnicą a deweloperem, dzięki czemu ruszyła budowa
ostatniego fragmentu chodnika przy
Przasnyskiej. Zostaje jeszcze kwestia
nasadzeń i uporządkowanie parkowania - tym się właśnie teraz zajmuje.
Do końca kadencji zostały jeszcze
trzy lata, ale pracy nadal jest bardzo
dużo. Jednym z ważniejszych tematów jest przebudowa skrzyżowania
Krasińskiego i Przasnyskiej - to bardzo niebezpieczne miejsce, gdzie regularnie dochodzi do kolizji, a kilka
lat temu zginął pieszy.

Izabela Rychter – radna dzielnicy Żoliborz

Po prostu
widziałam mnóstwo
problemów z jakimi
mierzyli się mieszkańcy
nowo budowanego
osiedla
i wraz z grupą sąsiadów
starałam się je
rozwiązać.

fot. Tomasz Mielcarz

Zaś taki bardziej aspiracyjny,
zresztą od początku flagowy projekt
Stowarzyszenia Nowy Żoliborz to
stworzenie Placu Grunwaldzkiego
z prawdziwego zdarzenia. Przypomnę, że choć na przestrzeni ostatnich stu lat powstało co najmniej
kilka ambitnych planów zagospodarowania tego miejsca, nadal nie
przypomina ono placu - jest to
niewygodny węzeł komunikacyjny
otoczony chaotycznym wygonem.
A to miejsce powinno być wizytówką Żoliborza - głównym wjazdem do
dzielnicy, łączącym starą i nową jej
część. Na razie coraz głośniej mówi
się, że miasto planuje sprzedaż
działki deweloperowi.
Dokończenie na str. 2
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Zachwyt
Zachwyt jest najpiękniejszą z przynęt węża.
Najpiękniejszą w swej kruchości, ulotności.
To ta łuska mieniąca się kolorami słońca, którego tak pragniemy.
To jest moment.
Później zostaje tylko karmienie się nadzieją doznania jeszcze większego
zachwytu.
Taki już jednak nie nastąpi.
Wąż zje swój ogon i sen minie.
Wszystko stanie się wiecznie pospolite, śmiertelnie szare.
Wąż odróżnia życie od śmierci, ale sam w tym wszystkim jest tylko
obserwatorem.
Nigdy nie ginie, więc nie musi się odradzać.
On po prostu jest.
Nie doznaje zachwytów.
To przekleństwo jest zarezerwowane wyłącznie dla nas, bo zachwyt to piękna
obietnica śmierci, której nigdy na początku nie dostrzegamy.
My jednak przez te krótką chwilę jesteśmy piękniejsi od węża.
Piękni w zachwycie umieramy, kiedy ostatni z nich stanie się śmiertelnie
pospolity.
Umieramy wtedy na szarość.
Filip Dalewski
Taka jest cena tego jednego uśmiechu.

Wąż
To był tylko zachwyt.
Krótkie przejrzenie się w łuskach węża.
Łudzenie się na jawie, że wszystko jest snem,
Ale wąż zatacza koło
I kiedy połknie swój ogon, wszystko wraca.
Kusiciel zawsze nas zwodził.
Co widzimy w tych odbiciach?
Piękno chwili utrwalone w błysku,
Obietnicę wieczności kwiatów naszych łąk,
Przyrzeczenie wiecznego poranku, paru promieni słońca więcej.
Kusiciel zawsze nas zwodził.
Obietnice maja dwa końce.
Zaczynają się i kuszą nas swoją nadzieją spełnienia.
W spełnieniu mają swój drugi koniec.
Jeden poranek, drugi poranek.
Kwiaty na łąkach kwitną i umierają.
To był tylko zachwyt, nad jedną, drugą rzeczą...
Ale to przeminie, spospolicieje.
Nieprzemijający poranek w końcu stanie się dniem, więzieniem, gdzie noc
nigdy nie zapadnie.
Staniemy się zakładnikami zapachu własnych kwiatów.
Zachwyt nie jest wieczny.
Wieczny jest tylko wąż wciąż zataczający koło.
Wielki kusiciel sprawi, że będziemy chcieli na dłużej przystanąć i przeglądać
się w jego łuskach, aż w końcu umrze ostatni zachwyt.
Nam natomiast pozostanie otchłań czarnych jak noc gadzich oczu.

Nowy
Żoliborz
Ja bym wolała konkurs architektoniczny na spójne i zrównoważone
zagospodarowanie całego terenu z
myślą o wszystkich mieszkańcach
dzielnicy a nie dalsze powiększanie
chaosu przestrzennego.
Wspomniała Pani kilkukrotnie o Nowym Żoliborzu, przybliży Pani kilka
informacji o tym stowarzyszeniu?

Poznaliśmy się w 2014 roku
szukając wiedzy, w jaki sposób
skutecznie przejąć zarząd wspólnoty mieszkaniowej od dewelopera. Szybko okazało się, że w
prawie każdym budynku na Rydygiera, Przasnyskiej czy Krasińskiego jest kilka osób chętnych
zaangażować się społecznie w
sprawy swojego otoczenia. Zrozumieliśmy, że możemy mieć na nie
wpływ. Zaczęliśmy się regularnie
spotykać, snuć plany, wymieniać
książkami na temat nowoczesnej
urbanistyki.
Po kilku latach założyliśmy stowarzyszenie, ja weszłam do rady
dzielnicy i od tamtej pory działaliśmy już bardziej ustrukturyzowany
sposób, nasz głos stał się bardziej
słyszalny, łatwiej było nam dotrzeć
z postulatami do urzędników. O
naszych działaniach aktywnie informowaliśmy w sieci, organizowaliśmy też imprezy uliczne dzięki
czemu z czasem dołączały do nas

Ta kolosalna ilość
czasu, jaką te rodziny
oszczędzą będzie
wykorzystana na
odpoczynek, naukę,
wzmacnianie więzi
rodzinnych.
nowe osoby. Dziś jesteśmy grupą
dobrych znajomych. Wszyscy czujemy satysfakcję z tego, że udało
nam się nieco poprawić jakość życia
w sąsiedztwie, dobrze się przy tym
razem bawiąc.
Na pewno jeszcze nie powiedzieliśmy ostatniego słowa - przed nami
jeszcze dużo do zrobienia.
Dziękujemy za rozmowę!
Rozmawiała Monika Miłosz

Po kilku latach założyliśmy stowarzyszenie,
ja weszłam do rady dzielnicy i od tamtej pory
działaliśmy już bardziej ustrukturyzowany sposób

Filip Dalewski

Redakcji „Informatora Żoliborza”
z powodu straty koleżanki,

Joanny Karmalskiej
dziennikarki i żoliborskiej działaczki społecznej
wyrazy współczucia składa
wydawca i redakcja „Wilsoniaka”

Drodzy Czytelnicy i Czytelniczki - jest mi niezmiernie miło, że będę
mogła pełnić funkcję redaktor naczelnej. Część z Was może kojarzy mnie
dzięki tekstom, które pisałam do Wilsoniaka jako redaktorka. Mam nadzieję, że spodoba się Wam zarówno to jak i każde kolejne wydanie, w tworzeniu którego będę miała przyjemność uczestniczyć!
W tym numerze dowiemy się więcej o sukcesie niezależnej żoliborskiej radnej,
przeczytamy o tym czym jest
Żoliborz dla żoliborzan i o ich
lokalnej tożsamości oraz będziemy mieli szansę poznać
historię wyjątkowego Mazurka
Dąbrowskiego. W Wilsoniaku
zagości również tekst przybliżający fotografię Wojciecha
Tuszki i poezja. Nie zabraknie
poruszenia kwestii klimatycznych i roli czwartej władzy w
walce z kryzysem dzięki Młodzieżowemu Strajkowi Klimatycznemu. Życzę miłej lektury!
Karolina Molska
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Tożsamość lokalna żoliborzan
„Żoliborz to jedna z najbardziej prestiżowych dzielnic Warszawy”. Liczne portale poświęcone tematyce nieruchomości, w
kontekście Żoliborza, używają następujących sformułowań: „jedna
z najdroższych dzielnic, Zielone
płuca stolicy, ulubiona dzielnica
artystów”, „dzielnica najbardziej
zielona”, „najbardziej cicha i
spokojna”, „ma swój specyficzny
klimat, cieszy się też (...) sporym
prestiżem. Powiedzieć »mieszkam
na Żoliborzu« to co innego, niż
powiedzieć: »mieszkam na Białołęce«”. Równie wyidealizowany
obraz Żoliborza wyłania się z internetowej audycji, poświęconej
specyfice warszawskich dzielnic:
„Bardzo modna, bardzo elegancka, ludzie chcą mieszkać na
Żoliborzu. Z resztą nic dziwnego.
Jest to dzielnica, która ma swój
bardzo specyficzny charakter (…)
Dzielnica jest nawet, zaryzykuję
stwierdzenie, elitarna. Mnóstwo
artystów, mnóstwo wybitnych,
polskich jednostek mieszkało i
mieszka (na Żoliborzu), z resztą
podział wskazuje na to, że są to
nieprzypadkowe grupy społeczne,
bo to jest Żoliborz dziennikarski,
oficerski i urzędniczy”.
Warto zastanowić się nad tym,
jak wygląda obraz Żoliborza w
perspektywie lokalnej okiem jego
mieszkańców. Według definicji
Witolda Doroszewskiego lokalność to „ograniczenie do danego
miejsca”. Najczęściej rozumiemy
ją jednak, jako więź wynikającą z
dzielenia wspólnego terytorium,
która stanowi ramy dla każdej
społeczności. Fizycznie ramy te
wyznacza 8,5 km² powierzchni – Żoliborz to najmniejsza z 18
warszawskich dzielnic. Liczba
mieszkańców dzielnicy w 2019 r.
wynosiła 52 293 osoby.
Na społeczność lokalną składają się trzy aspekty: przestrzenny,
społeczny (relacje) oraz psychospołeczny (tożsamość lokalna).

Każda zbiorowość wykreowała
własną tożsamość, którą w ślad za
Zdzisławem Machem rozumiem
następująco: „tożsamość jest odpowiedzią na pytanie o to ,,kim
jestem’’ (tożsamość indywidualna)
lub o to kim jesteśmy (tożsamość
zbiorowa). Jest więc warunkiem
własnym, obrazem siebie i swojej
grupy. (...) Tożsamość określa relacje pomiędzy ludźmi i grupami”.
Podstawę każdej społeczności wyznacza symboliczny model
świata, który kształtuje sposób
myślenia o związkach między
ludźmi, grupami, istotami metafizycznymi i ideami. Model ten to
pewna wizja i interpretacja rzeczywistości ogólnie przyjęta przez
zbiorowość. W niektórych opracowaniach realizację tego modelu
na gruncie Żoliborza określa się
„żoliborskością”: „o ile nietrudno dotrzeć do wspólnych pojęć,
którymi rozgrywa się »żoliborskość«, wyróżnić zestaw cech, do
których zazwyczaj odwołują się
żoliborzanie, odpowiadając na oba
pytania, o tyle samo znalezienie
takiego zbioru z całą pewnością
nie wyczerpuje tematu tożsamości
dzielnicy. »Zielony«, »artystyczny«, »spokojny«, »spójny«, »inteligencki« – przymiotniki, którymi
rozmówcy najczęściej opisywali
Żoliborz bywają po pierwsze –
różnie rozumiane, po drugie –
różnie wartościowane. Niekiedy
sprzecznie ze sobą”.
Na sposób myślenia o Żoliborzu w świadomości mieszkańców,
duży wpływ miała historia obszaru.
Dzielnica powstała w latach 20.
XX wieku. Część terenów została
od razu przekazana Mieszkaniowemu Stowarzyszeniu Spółdzielczemu Oficerów w Warszawie, co
zapoczątkowało budowę osiedla
Żoliborz Oficerski. Obszar, wybudowany w stylu dworkowym
zamieszkiwało prawie 30 najważniejszych generałów i wielu zasłużonych pułkowników. Uprzywi-

lejowani mieszkańcy przyczynili
się do myślenia o Żoliborzu, jako
o dzielnicy prestiżowej, która dedykowana jest inteligencji. Echo
tego myślenia do dziś rzutuje na
sposób postrzegania dzielnicy:
„Katarzyna Domagalska, założycielka Klubu Sady – klubu
miłośników architektury Sadów
Żoliborskich, wiąże żoliborski patriotyzm z etosem inteligenckim.
Uważa, że mieszkańcy Żoliborza
posiadają pewną wyniosłość czy
też poczucie wyższości, ale nie
powoduje ono zamknięcia na innych”. Pojawiają się jednak wypowiedzi mniej optymistyczne:
„patriotyzm lokalny ma też swoje negatywne aspekty. Zarówno
mieszkańcy dzielnicy, jak i ludzie z
zewnątrz mówią o snobizmie Żoliborzan i ich poczuciu wyższości w
stosunku do mieszkańców innych
dzielnic”.
W kontekście tej wypowiedzi
warto zastanowić się nad tym, jak
współcześnie rozumiany jest patriotyzm lokalny. Zdaniem Mariana
Malikowskiego pojęcie to ukształtowało się jako synonimiczne dla
takich pojęć, jak: „identyfikacja
przestrzenna", „poczucie więzi"
czy „emocjonalne przywiązanie do
miejsca zamieszkania". „Patriotyzm lokalny" wyraża silniejsze
natężenie tych zjawisk i pociąga za
sobą świadome działania na rzecz
własnego środowiska zamieszkania. Nieco przerysowany obraz patriotyzmu żoliborzan przedstawił
w latach 60. Kazimierz Brandys.
W „Listach do Pani Z” zawarł on
myśl, która stała się nieoficjalnym
manifestem żoliborskości: „Proponuję Pani Żoliborz nie jako
dzielnicę, lecz jako światopogląd
i obyczajowość. Jest to część Warszawy od dawna zamieszkała przez
pracującą inteligencję – dzielnica
o tradycjach świeckich, spółdzielczych i demokratycznych. (…)
Pierwszą cechą żoliborzanina jest
rozwinięta świadomość swojego

miejsca zamieszkania. Żoliborzanin nie mieszka w Warszawie,
tylko na Żoliborzu, tak jak Mickiewicz na Litwie. (...) (Żoliborz) wytworzył swój autentyczny typ życia, bardzo europejski, a zarazem
nic nie mający wspólnego z imitacją: obyczajowość zrzeszonego inteligenta, o skromnych środkach i
żywych potrzebach kulturalnych,
czytelnika-dyskutanta, krytycznego i świadomego widza”.
Porównanie Żoliborza z Mickiewiczowską Litwą oraz wskazanie na wyższy stopień europejskości jego mieszkańców mogą
wydawać się absurdalne, dlatego
na ów ,,manifest’’ należy spojrzeć
z przymrużeniem oka. Zwłaszcza,
że cały utwór pełen jest ironii i inteligenckiego humoru. Fragmenty
tekstu Brandysa do dziś cytowane
są przez mieszkańców. Pojawiają
się w Internecie w formie postów,
komentarzy i licznych grafik.
W rozważaniach Brandysa –
znanego eseisty i prozaika – nie
zabrakło kwestii językowych. W
jego opinii sam język i charakterystyczne dla mieszkańców danej
dzielnicy nazewnictwo są wyrazem tożsamości i mogą stanowić
odzwierciedlenie lokalnego patriotyzmu – „Wreszcie o silnej
indywidualności tej dzielnicy
świadczy fakt, że ona jedna chrzci
mieszkańców swą nazwą. Niech
Pani spróbuje powiedzieć »ochociarz« lub »czerniakowianin« – jakoś to nie wychodzi”.
Przywiązanie części żoliborzan
do językowej poprawności i właściwego nazewnictwa jest widoczne w przypadku mówienia o centralnym punkcie dzielnicy – Placu
Wilsona.
W świadomości mieszkańców
nieoficjalnym wyznacznikiem bycia żoliborzaninem jest wymawianie nazwy placu przez literę „W”.
Panuje powszechne przekonanie,
że tylko osoby „nietutejsze” mylnie używają głoski „Ł” i mówią o

„Placu Łilsona”. Ten sposób myślenia najlepiej ilustrują wypowiedzi widniejące na forach internetowych: „Streszczając, zasada jest
taka: Nikt z Żoliborza nie powie
inaczej niż przez [w]. To jest też
test na »żoliborskość«, większość
rodowitych Żoliborzanów mówi
przez W. Nie-Żoliborzanie mówią
przez Ł”, „tylko Wilson, łylsona mówią przyjezdni, wybaczmy
im...”
Kwestię poprawności, w przypadku nazwy placu, w 2014 r. rozstrzygnęła Rada Języka Polskiego,
według której […] nazwa plac
Wilsona jest tradycyjnie wymawiana z głoską [w’] (miękkie w) na
początku od chwili nazwania tak
tego obiektu topograficznego na
warszawskim Żoliborzu w okresie międzywojennym. Wynika to
z faktu, że nazwisko prezydenta
Stanów Zjednoczonych Ameryki
Północnej Thomasa Woodrowa
Wilsona zostało przyswojone do
polszczyzny w wymowie spolszczonej, podobnie jak nazwisko
innego, wcześniejszego o ponad
wiek, prezydenta amerykańskiego
– Waszyngtona.
Monika Miłosz
TEKST STANOWI FRAGMENT PRACY LICENCJACKIEJ PT. „JĘZYK SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W
INTERNECIE, NA PRZYKŁADZIE GRUPY ŻOLIBORZ
– PLATFORMA SĄSIEDZKA”, PISANEJ W RAMACH
KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM.

Przypisy:
• Schmidt J., Dębowski A., Tożsamość (w)
przestrzeni Żoliborza [w:] „Laboratorium innowacji lokalnych”, Warszawa 2018, s. 4-59.
• Malikowski M., Socjologiczna problematyka patriotyzmu lokalnego, „Ruch prawniczy,
ekonomiczny i socjologiczny, z. 3, Poznań 1988,
s. 220-277.
• Paleczny T., Socjologia tożsamości, Krakowskie Wydawnictwo Edukacyjne Sp. z.o.o.
– Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2008, s.
7-69.
• Królewskie Podcasty, Żoliborz po Królewsku: Co David Bowie kupił na placu Wilsona?, 15.04.2020 [dostęp: 16.04.2020]. Dostępne w Youtube: https://www.youtube.com/
watch?v=WGWPLigNnfs&fbclid=IwAR0Kt4pLAkJTRSNWFPxLtaEykDwEHvSWBBw1nj6Tko2q5kIiOsBoYyBIbIM
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Chcieć to móc! – czyli o kreatywności

i sztuce radzenia sobie
Chyba każdy z nas, jeśli nie większość, przywykł do obostrzeń, zakazów i ogólnych ograniczeń dnia codziennego. Abstrakcja sięga zenitu,
gdy oglądając serial zastanawiamy się
dlaczego bohaterowie nie noszą maseczek. Jednakże z każdej, nawet najgorszej sytuacji należy wynosić jakieś
korzyści. Brzmi to trochę jak mowa
szaleńca, bądź co najmniej osoby
niespełna rozumu, ale należy tu przytoczyć słynne powiedzenie – „Co nas
nie zabije, to nas wzmocni!”. Myślę,
że jedną z wielu rzeczy wynikających
z sytuacji pandemicznej jest wszechotaczająca ludzka kreatywność, w tym
młodzieży. Przyjrzałem się ostatnio
aktywnościom uczniów Szkoły Podstawowej nr 92 i byłem zdumiony,
ile ciekawych i twórczych rzeczy
można zrobić w tak nieprzyjemnym
dla nas czasie. Odbyłem zatem zdalną rozmowę z inicjatorem kilku tych
projektów, nauczycielem muzyki tejże szkoły, Piotrem Duchalskim, aby
dowiedzieć się jak przebiega zdalne
aktywizowanie uczniów.

H.Z.: Jak przebiegło wspólne śpiewanie Mazurka Dąbrowskiego w Święto
Niepodległości? Czy łącza wytrzymały
tak duże obciążenie? Jakie było zainteresowanie?

P.D.: 10 listopada o godzinie
11:11 wszystkie klasy z nauczycielami, którzy prowadzili lekcje
odśpiewali hymn. Przebiegło to
różnie. Niektóre grupy zarejestrowały nagranie, inne miały problemy
z Internetem (opóźnienie uniemożliwia czasem takie zadanie).
Uczniowie, z którymi miałem lekcje przy włączonym akompaniamencie zaśpiewali hymn w swoich
domach. Mikrofony musiały zostać
wyłączone. Na pamiątkę tego wydarzenia nauczyciele poszczególnych grup przysłali zdjęcia, zrzuty
ekranów - z uroczyście, odświętnie
ubranymi uczniami. Inni dokonali
krótkiego nagrania.
H.Z.: Mikołajkowa Integracja Świąteczna – można powiedzieć, wydarzenie które wbiło się już w tradycję

szkoły. Jak przebiegło tym razem? Ilu
mniej więcej ludzi zebraliście przed
monitory, aby podziwiać talenty młodych muzyków?

P.D.: Tak, jest to coroczna impreza w naszej szkole. Koncert chóru połączony ze sprzedażą ozdób i
słodkości. W tym roku pozostała tylko część muzyczna - czyli Muzyczna
Integracja Świąteczna. W projekt
zaangażowało się 73 uczniów - chórzyści, uczniowie oddziału zerowego oraz pozostali chętni uczniowie.
Koncert opublikowany został na
Stronie Internetowej szkoły jak i w
mediach społecznościowych. Według statystyk - odsłon było ponad
600. Nagranie jest nadal dostępne
w we wspomnianych przez mnie
źródłach.
H.Z.: Jakie stosować metody, aby
mimo ograniczonego kontaktu
uczniowie mogli aktywnie brać udział
w szkolnych inicjatywach?

P.D.: Chcieć - to móc. Pandemia i nauka zdalna ogranicza nasze

dotychczasowe możliwości. Jednak
cała szkolna rzeczywistość - razem z
koncertami, akademiami, przedstawieniami i konkursami przeniesiona
została to wirtualnego świata. Skoro
odbywają się lekcje on-line to również dodatkowe działania mogą odbywać się w takiej formie. Wymaga
to oczywiście więcej wysiłku i pracy
przy komputerze - jednak jest to
możliwe. Zaangażowanie uczniów
nigdy nie idzie na marne - przykładem jest wywalczone II miejsce w III
Międzyszkolnym Konkursie Pieśni
Patriotycznej "Z pieśnią ku wolności" organizowanym przez Zespół
Szkół nr 5 im. Stefana Kisielewskiego.
H.Z.: Jak wyobraża sobie Pan funkcjonowanie szkoły w postcovidowej
rzeczywistości?

P.D.: Bardzo czekam na powrót
do szkoły i funkcjonowanie całkowicie w trybie stacjonarnej nauki. Część
uczniów wycofała się z dodatkowych
aktywności. Po powrocie na nowo

naszym zadaniem będzie obudzenie
wcześniejszych pasji i zainteresowań
naszych uczniów.
Tymczasem ważne, abyśmy z
niczego nie rezygnowali. Wręcz
przeciwnie - działania, które wydają
się być niemożliwe do zrealizowania - realizujmy na inne sposoby. Im
trudniejsze zadanie - tym większa satysfakcja.
H.Z.: Dziękuję za rozmowę i życzę
sukcesów w dalszych aktywnościach i
inicjatywach!

Wszyscy odliczamy dni do ogłoszenia odporności populacyjnej i
powrotu do poprzedniej rzeczywistości. Miejmy nadzieję, że nasza
elastyczność poznawcza pozwoli nam
przystosować się do „normalności”,
a każdy z nas wyniesie z całej sytuacji
jakąś naukę, nawet najmniejszą, którą
wykorzysta w przyszłości, bo jak pisała Mindy McGinnis – „Jesteśmy sumą
naszych doświadczeń”.
Rozmawiał: Hubert Zarzycki

Kupię antyki
i przedwojenne za gotówkę:
obrazy, platery, militaria, srebra,
zegarki, bibeloty, pocztówki i inne.
Antykwariat, ul. Dąbrowskiego 1
(przy ul. Puławskiej)
tel. 22 848 03 70, 601 352 129
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OKNA I SZUFLADY
Gdy w 2016 roku Wojciech
Tuszko otwierał swoją pierwszą wystawę, miał skończone dziewięćdziesiąt cztery lata, a za sobą kilka dekad
fotograficznej praktyki. W przysłowiowej szufladzie w mieszkaniu na
warszawskiej Saskiej Kępie tysiące
naświetlonych klatek - wśród nich ta
- czekały na właściwy czas bardzo długo. I doczekały się.
Fotografia kobiety przemierzającej Rynek Starego Miasta zwraca
moją uwagę już wtedy, gdy błądząc
po sieci, natrafiam na garść kadrów
Tuszki promujących album wydany
w końcu ubiegłego roku przez NAC.
Kilka tygodni później trzymam książkę w ręce, a obraz powraca z tą samą
mocą. Spójrzcie.
Trwa druga połowa lat 50. Wojciech Tuszko, trzydziestokilkulatek,
pracuje w redakcji istniejącego od
niedawna miesięcznika „Fotografia”.
Siedziba czasopisma mieści się na
Starym Mieście, z jej okien redaktorzy spoglądają wprost na Rynek.
Tamtego dnia Tuszko - tak sobie
wyobrażam - zauważa najpierw układ
cieni rzucanych przez kamienice w
południowym słońcu. Na wyrysowanej światłem ścieżce brakuje jedne-

go detalu, drobnostki, która dopełni
geometryczną kompozycję. Brakuje
człowieka. Fotograf czuwa oparty o
parapet, aparat w ręce, ciało napięte w
gotowości, by błyskawicznie podnieść
go do oka. Wreszcie na plac wchodzi
kobieta, maleńka ludzka sylwetka w
czarnym płaszczu; kroczy szybko,
mijają sekundy i znika za rogiem, nie
domyślając się nawet, jak ważną dla
kogoś rolę właśnie odegrała. Później,
już w domu, jak zwykle przy użyciu
wanny we własnej łazience, Wojciech
Tuszko wywoła negatyw, opisze go,
dołoży jeszcze jedną cegiełkę do archiwum. Kiedyś, w najdziwniejszym
roku nowego stulecia, zdjęcie nabierze kolejnego znaczenia. Ale o tym za
chwilę.
Powiedzieć, że Tuszko jest fotografem, to jak nie powiedzieć nic, bo
urodzony w Boże Narodzenie 1921
roku warszawiak ma wyjątkowo bogaty życiorys. Fotografować zaczął jeszcze przed wojną, maleńkim aparatem
mieszkowym marki Vest Pocket Kodak otrzymanym w prezencie od rodziców. Po okresie okupacji (w relacji
dostępnej w archiwum historii mówionej Muzeum Powstania Warszawskiego czytam, że był zaangażowany
m.in. w działania konspiracyjne w

ramach Narodowej Organizacji Wojskowej) wyjechał na studia chemiczne
do Łodzi, by kontynuować naukę rozpoczętą na tajnych kompletach. Od
tamtego momentu chemia i fotografia - w erze analogowej mająca wszak
z tą pierwszą bardzo wiele wspólnego
- przeplatały się stale w jego życiu. W
Instytucie Chemii Organicznej PAN
pełnił jednocześnie rolę laboranta i
naczelnego fotografa. Zatrudniony
w Warszawskich Zakładach Fotochemicznych „Foton”, zajmował się
podrabianiem zachodnich materiałów
fotograficznych; w kolejnych latach
wykonywał też m.in. zdjęcia lotnicze
i szkolił w owym obszarze żołnierzy.
W 1953 r. Tuszko związał się z
„Fotografią”, debiutując na jej łamach
tekstem o przechowywaniu odczynników chemicznych. Wciągnięty do
redakcji przez przyjaciela, Stanisława
Sommera, również fotografa („Staszek, ale ja się na tym kompletnie nie
znam! - „Chemik jesteś, wszystko
wiesz”), wkrótce pisał już nie tylko o technicznej stronie dziedziny.
Recenzował wystawy, jurorował w
konkursach, był autorem książek i
artykułów w kolejnych czasopismach
branżowych. Uznawany za fotograficzny autorytet, przyjęty w poczet
członków Związku Polskich Artystów
Fotografików, swoich własnych zdjęć
nie pokazywał jednak nikomu poza
najbliższymi.

Do podzielenia się swoim dorobkiem ze światem namówił go w końcu
wnuk, Feliks Tuszko. Tak doszło do
debiutanckiej wystawy, a później digitalizacji i udostępnienia całej kolekcji
przez Narodowe Archiwum Cyfrowe.
Drzwi do Polski drugiej połowy XX
wieku widzianej okiem Wojciecha
Tuszki właśnie stanęły przed każdym
z nas otworem*.
Obraz z Rynku Starego
Miasta ma wszystkie cechy znakomitej fotografii, ale gdy kończę ten
tekst, jestem coraz bardziej pewna, że
nie dlatego do niego wracam. „Piękna

cisza”, tak powiedziała o nim przyjaciółka. I rzeczywiście, chodzi o ciszę,
i może jeszcze o okruch Tuszkowej
zachęty, żeby na nasz spowszedniały
w tym dziwnym roku, mały zaokienny
świat spojrzeć od czasu do czasu trochę uważniej.
Kamila Snopek
Fotografia: NAC

*Wszystkie fotografie dostępne są
na portalu: szukajwarchiwach.gov.
pl. „Wilsoniak” zachęca do odwiedzin!
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„Szafę sprzedaję” –
Profesorowa z Cieszkowskiego
Problemem w moim mieszkaniu była szafa. Kolubryna zawalała mi pół pokoju. Wyglądała efektownie, więc ogłosiłem w prasie:
SZAFĘ BOGATO ZDOBIONĄ Z KOŃCA
XIX w. – ANTYK, SPRZEDAM. Na co reakcji było zero. Wreszcie poszła do Łomianek
za dwieście złotych z butelką wódki. Kupił ją
p. Paweł Ciniak. Cena za taki mebel wydawała
mi się skrajnie niska, ale wziąwszy pod uwagę
to, czego byłem świadkiem – już nie.
Właśnie kupowałem książki u wdowy po
znanym profesorze medycyny z najbliższego
sąsiedztwa, z ulicy Cieszkowskiego. Spadkobierczynią była moja klientka od literatury
kobiecej. Likwidowała ogromne mieszkanie,
gdzie oprócz książek miała do sprzedania
atrakcyjne meble, za które spodziewała się
wziąć sporo grosza. Rzeczywiście, meble wyglądały imponująco. Stylowe i w doskonałym
stanie. Stały w gabinecie pana profesora.
Ja udałem się po książki, obserwując jak
po śmierci profesora, tryb życia żony uległ
zmianie. W domu pojawiały się sąsiadki –
zawsze tak jest. Ona chętnie je przyjmowała,
potrzebowała bliskości innych osób, piły razem kawę, wspominały pana profesora, ona
opowiadała o mężu, a one łypały po mieszkaniu, co też może im profesorowa zostawić,
nie zabierze przecież wszystkiego ze sobą.
Sąsiadki przedtem nie miały wstępu „na pokoje”, profesor sobie nie życzył. A meble były
wspaniałe.
Jakież było zdziwienie wdowy, gdy za
książki ode mnie wzięła pięć tysięcy  nowych
złotych, natomiast mebli nie potrafiła sprzedać. Pokazano jej w antykwariacie meblowym
kilka podobnych kompletów w obszernych
magazynach i powiedziano, że dostanie pieniądze dopiero po sprzedaniu, i w dodatku
połowę sumy, czyli nie dość, że nie dostała
pieniędzy, to jeszcze musiała oddać drogie

meble w czyjeś ręce i czekać na ich sprzedaż.
Była całkowicie zależna pod tym względem
od firmy i jej dobrej woli. Uważałem, że w
antykwariacie meblowym zastosowano stary
chwyt. Pokazano jej dużo towaru mówiąc, że
nie cieszy się on wzięciem, jest niechodliwy
stoi i zawala miejsce, ale z drugiej strony rzeczywiście czasy były już inne. Ona zaś myślała
kategoriami sprzed lat.

oto kroi się wyjazd do ukochanego mężczyzny
do najbogatszego kraju na świecie. Zazdrośćcie mi, chciała powiedzieć, ale teatralnie płakała nad losem książek. Ja nie zazdrościłem.

Wśród zaoferowanych do sprzedaży książek pana profesora nie było literatury zawodowej. Ta została wcześniej przekazana placówce medycznej . Z czasem coraz trudniej było
przekazać, w ręce instytucji czy towarzystw
naukowych, księgozbiory nawet osób bardzo
znanych i zasłużonych, o czym przekonały
mnie kolejne lata. Można powiedzieć, że znany
żoliborski profesor medycyny umarł w porę.

MAMY NALEŻY SIĘ SŁUCHAĆ

WYJAZD DAMY DO AMERYKI

Pewnego razu z mieszkania przy ulicy
Promyka 1, w tym dominującym ogromnym
bloku kupiłem niewielki księgozbiór. Sprzedawała go ładna i elegancko ubrana kobieta
wyjeżdżająca na stałe do USA. Poznała mieszkającego tam Polaka i postanowiła wyjść za
niego. Ta pani nie była oczywiście w stanie
zabrać ze sobą wszystkich książek i bardzo
nad tym faktem ubolewała, bo do wielu się
przywiązała i było jej naprawdę żal. Mnie
natomiast było żal jej, że jedzie samotnie
w nieznane i porzuca swój kraj, atrakcyjne
mieszkanie w Warszawie, swoje wydeptane
kąty, że decyduje się na pozostawienie tego
wszystkiego. Dlaczego tak myślałem? A bo po
katastrofie dwóch swoich małżeństw, zdecydowanie inaczej patrzyłem na rzeczywistość
matrymonialną, no i byłem z tym na gorąco,
gdzie buzowały we mnie emocje.
Ale tej damie w sercu grało co innego, zauważyłem w jej sercu, ledwie tłumioną radość,

Antykwariusze lubią sytuacje, gdy sprzedający jest pod presją, wówczas można postawić swoje warunki. Nie myślałem o tym, jeno
zastanawiałem się jakie będą jej dalsze losy.
Sprzedawanie książek z powodu wyjazdu
za granicę należy do rzadszych przypadków
niż z powodu śmierci właściciela. Wtedy
spadkobiercy postępują wedle pewnej reguły. Najpierw próbują jak najdrożej sprzedać
pozostawione ruchomości. Zaczynają od odwiedzin najdroższych antykwariatów. I tam
spotyka ich rozczarowanie. Właściciele takich firm zainteresowani są tylko niewielkim
procentem oferowanego, w tym przypadku,
księgozbioru. A pozostałe stają się trudne do
upłynnienia.
Ja wprowadziłem zasadę, że kupuję
wszystko, co przysporzyło mi dużej popularności. Ludzie chcą nawet za niższą cenę mieć
gwarancję, że wszystko zostało upłynnione,
że nic się nie zmarnowało, że niczego się nie
wyrzuciło, że każda książka trafiła na właściwe
miejsce, bo dla wielu z nas właśnie wyrzucanie książek było i jest najgorszym przeżyciem.
W Polsce było, a może i jeszcze jest to rzeczą trudną psychicznie do zaakceptowania.
Zwłaszcza dla ludzi którzy te książki zbierali,
zdobywali, załatwiali aby potem je obkładać,
rozdarte podklejać taśmą (wyjątkowa ohyda),
gumować z wpisów (błąd).
Przyjechał do mnie z problemem sprzedaży trzydziestoparoletni mężczyzna, i jak
mówili obecni w sklepie klienci, przyjechał
wyjątkowo atrakcyjnym samochodem. Ów

przybysz powiedział, że jego matka, moja
klientka, bardzo dobrze się na mój temat
wyrażała. Była pełna zachwytu nad moja osobowością i przed śmiercią powiedziała, żeby
książki, które po niej zostały sprzedał właśnie
mnie, a nie komu innemu, gdyż to będzie najlepsze rozwiązanie.
I teraz on zgodnie z wolą zmarłej matki tak
robi. Książki miał w samochodzie, nie były to
jednak książki u mnie kupowane, stanowiły
jakąś część rodzinną, prawdopodobnie po
dziadkach. Oprócz cenniejszych były też niekompletne, pojedyncze tomy encyklopedii
niemieckiej nie mające wielkiej wartości. I
ja ujęty tymi słowami zaproponowałem sumę
400 złotych, zdecydowanie zawyżoną, a to z
kolei wydało się to mojemu kontrahentowi
śmiesznie niską stawką, no był wręcz przerażony i uznał mnie za oszusta. Kazał z powrotem zapakować książki i trzeba mu było je
odnieść do samochodu. bo on spodziewał się
co najmniej sumy dziesięć razy większej. Pan
odjechał pięknym wozem.
Jakież było moje zdziwienie kiedy jeszcze
tego samego dnia wieczorem wrócił, okazało
się, że nie mogąc się pogodzić z tak niską ceną
pojechał do Śródmieścia do drogich antykwariatów licząc, że tam uzyska odpowiednią
stawkę. Nikt nie chciał od niego kupić tych
książek w całości, zaś pieniądze, które mu
oferowano za pojedyncze egzemplarze, były
jeszcze mniejsze od moich propozycji więc
wrócił do mnie, by przyjąć moje warunki. Zrozumiał, że ja go nie oszukuję i że jego matka
miała rację. Bo jego matka była czytelniczką
zorientowaną w tych realiach. On – nie czytelnik. Można powiedzieć żartobliwie, że mamy
niekiedy trzeba się słuchać.
Tekst stanowi fragment książki wspomnieniowej, autorstwa żoliborskiego antykwariusza – Krzysztofa Jastrzębskiego.
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Eko jazda na zielony Żoliborz
ności. Za sprawą wprowadzenia
Nowy, dynamiczny sys- Czym jest EKO jazda?
Pociąg jest jednym z najbardziej nowego systemu, redukcji ulega nie
tem wspierania eko jaz- energooszczędnych środków trans- tylko pobór energii elektrycznej,
dy dotrze w 2021 r. roku portu. Ze względu na stosunkowo ale także poziom emisji CO2, co
niskie opory jazdy (opór powietrza i przyczynia się do ochrony środowina Żoliborz! A to za opory toczenia), wysoką sprawność ska naturalnego. Szacuje się, że zasprawą zmian w Szybkiej silników trakcyjnych (w porówna- oszczędzona od początku działania
niu z silnikami spalinowymi) oraz programu energia wystarczyłaby do
Kolei Miejskiej, która połączenia między stacjami, które zasilenia ponad 3000 gospodarstw
w 2021 r. wprowadzi często są stosunkowo proste, zuży- domowych przez rok, a związane z
cie energii na kilometr jest znacznie
ograniczenie emisji CO2 odponowy system przewozo- niższe niż w każdej innej formie tym
wiada zasadzeniu 200 ha lasu.
wy. Zmiany umożliwią transportu. Wprowadzenie dodatsystemu wspierania jazdy, Perspektywa maszynisty
znaczne zaoszczędzenie kowego
jeszcze bardziej przyczyni się do
Program zakłada wyposażenie
energii oraz ograniczą myślenia o pociągu jako pojeździe pociągów w specjalne tablety, z
„przyjaznym dla środowiska”.
których korzystają maszyniści. Na
emisję CO2.
„Eco driving”, czyli po prostu
przejazd w stylu ekologicznym,
umożliwia generowanie oszczęd-

monitorach pojawi się aplikacja
podpowiadająca kierującemu pojazdem, kiedy przyspieszyć i z jaką

mocą, jak długo jechać z wykorzystaniem uzyskanej prędkości, kiedy
rozpocząć hamowanie. To nowatorskie rozwiązanie opiera się m.in.
na mechanizmach samouczącej się
sztucznej inteligencji.
Sukces projektu zależy nie tylko od wdrożenia nowego narzędzia
do wspierania eko jazdy, ale przede
wszystkim od zaangażowania kluczowej grupy zawodowej, jaką są
maszyniści. Udzielana przez nich
informacja zwrotna na etapie pilotażu, pozwoli na doskonalenie przyjętych założeń. Każdy maszynista
SKM, który jeździ zgodnie z zasadami eco drivingu, otrzymuje 10%
kwoty, którą udało mu się zaoszczędzić dla spółki.

Korzyści dla pasażera

Ekologiczna jazda ma na celu
zmniejszenie zużycia energii bez
wpływu na bezpieczeństwo i komfort pasażerów. Zmiany poprawią
punktualność pociągów, zmniejszą
zużycie energii, zwiększą wydajność linii, poprawią warunki pracy
kierowcy oraz spowolnią proces zużycia pojazdu.
SKM od lat dąży do jeszcze
większego ograniczenia zużycia
energii, aby zmniejszyć zarówno
koszty, jak i emisję CO2. Dlatego
stworzyliśmy program, który przyczyni się do oszczędzania energii
na dużą skalę. Mamy nadzieję, że
wprowadzenie nowego, dynamicznego systemu przyniesie korzyść
również żoliborzanom.
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Dla mediów każdy dzień powinien być jak
osiemnaste urodziny aktywistki lub aktywisty
Niedawno osiemnaście lat skończyła najbardziej znana
aktywistka klimatyczna, Greta Thunberg. O szczególnym
dla Grety dniu informowało całe spektrum mediów, od międzynarodowych gazet, takich jak The New York Times, po
portale plotkarskie; urodzinom aktywistki poświęcone były
całe kilkuminutowe materiały w wieczornych wiadomościach. W ferworze świętowania media zdały się jednak zapomnieć o co tak naprawdę walczy Szwedka wraz z dziesiątkami tysięcy innych aktywistek i aktywistów klimatycznych
z całego świata.
Choć media powinny pełnić kluczową rolę w przekazywaniu wiedzy o klimacie, wciąż nie robią tego w sposób
wystarczający. Wiadomość o osiągnięciu pełnoletniości
przez Thunberg była w części mediów pierwszą od dawna
treścią jakkolwiek związaną z kryzysem klimatycznym. To
absurdalne, bo to właśnie telewizja, radio i prasa powinny na
każdym kroku wspierać osoby walczące dla klimatu, bezustannie przekazując społeczeństwu wiedzę o tym jak wielkie
zagrożenie stanowi dla nas kryzys klimatyczny.
O kryzysie klimatycznym powinno mówić się adekwatnie do skali zagrożenia, jakie stanowi, nie natomiast jako o
źródle trendów czy okazji do informowania o urodzinach
sławnej osoby, jaką niewątpliwie jest Greta Thunberg.
Młodzieżowy Strajk Klimatyczny w jednym ze swoich postulatów żąda, by media wzięły na siebie odpowiedzialność
za uświadamianie społeczeństwa o bezpośrednich zagrożeniach związanych z kryzysem klimatycznym. Wzywa do
priorytetyzacji tematu katastrofy klimatycznej w przekazie
medialnym oraz posługiwania się językiem odzwierciedlającym wagę problemu.
Gdyby każdy dzień był traktowany przez media jak
osiemnaste urodziny aktywisty lub aktywistki, osoby u władzy dawno zaczęłyby podejmować realne działania w obliczu kryzysu klimatycznego. Każdy dzień powinien być dla
„czwartej władzy” pretekstem do mówienia o kryzysie klimatycznym, który eskaluje z każdą chwilą. Im więcej media
będą alarmować o zbliżającej się katastrofie klimatycznej,
tym większa jest szansa, że polityczki i politycy zaczną podchodzić do niej poważnie.
Julia Keane

Extinction
Rebellion
zagościło
w Sprzężeniu…
Kochane i kochani, chcemy serdecznie przywitać się z
Wami, mieszkańcami i mieszkankami Żoliborza i jeszcze raz
zaprosić Was do odwiedzania Sprzężenia. To tu, w parku Żeromskiego koło Prochowni będziemy się spotykać, edukować
klimatycznie i rozmawiać o końcu świata.
Brzmi patetycznie? Nieprawdziwie? Nie do końca wierzycie
w tę całą katastrofę klimatyczną? Wpadnijcie w takim razie do
nas o tym pogadać, poznać nas i być może wziąć udział w jakimś
wykładzie czy szkoleniu. Rebeliantki klimatyczne i rebelianci
klimatyczni wykorzystają tę przestrzeń, aby szerzyć wiedzę o
sposobach walki z katastrofą. Ciepła herbata, śpiew, kolorowe
flagi i pokojowe nieposłuszeństwo obywatelskie rozgoszczą się
już niebawem w jednej z magicznych grót koło Placu Wilsona.
Wspólnie z MSK zadbamy o to, by w kwestii klimatu Żoliborz
był najbardziej aktywną dzielnicą Warszawy!
Anita Sobiechowska

