Wewnątrz
numeru:

NR 52

Wszystkie końce Tęczy
str. 3

ROK V

Nie ma miłości na martwej planecie
str. 6

WARSZAWA, luty 2021

Wirtualny Żoliborz
Facebook stał się narzędziem kreującym i modelującym relacje obserwowane w życiu społecznym. Szeroko rozumiane grupy sąsiedzkie zrzeszające mieszkańców danego miasta, jednej dzielnicy lub nawet jednego osiedla przyczyniły się do wspólnego artykułowania lokalności.
Aby dostrzec skalę zjawiska,
wystarczy spojrzeć na przykład warszawski – każda dzielnica w stolicy
ma przynajmniej jedną dedykowaną
mieszkańcom grupę facebookową.
Są to m.in.: „MOKOTÓW moja
dzielnica”, „Mieszkamy na Pradze-Północ”, „Ursynów
– tu mieszkam”, „Warszawskie
Bielany – Mieszkańcy”, „Wilanów
Przyjazny – Społeczność”, „Warszawska Wola” czy „Ochocianie”.
Aktywność internetowa poświęcona danej dzielnicy ma charakter
wielopłaszczyznowy. Rzeczywistość
cyfrowa, obecnie mocno powiązania z aplikacjami mobilnymi, pełna
jest bowiem interaktywnych narzędzi, bazujących właśnie na lokalnych
praktykach, lokalnej wiedzy lub też
– bardziej bezpośrednio – lokalnej
topografii.
W przypadku Żoliborza przestrzeń ta również jest różnorodna
– wymienić można wiele stron bazujących na lokalności. Dzielnica jako
organizacja samorządowa udostępnia niezależną stronę – „zoliborz.

org.pl”. W przestrzeni wirtualnej
funkcjonuje również prasa lokalna
– „Gazeta Żoliborza”, „Wilsoniak”
oraz „Informator Żoliborz”. Dialog
lokalny obecny jest także na profilu
Instagram, na którym pojawiają się
zdjęcia sygnowane hashtagiem związanym z daną lokalizacją. Najczęściej
są to: #Zoliborz (59 tys. postów),
#Żoliborz (50 tys. postów), #żoli (ok.
1000 postów), #Placwilsona (ok.
1000 postów), #Staryzoliborz (ok.
1000 postów), #Zielonyzoliborz (ok.
1000 postów).
Przestrzenią najbardziej aktywizującą mieszkańców jest portal
Facebook. W jego obrębie funkcjonują strony lokali usługowych i handlowych, profile radnych dzielnicy
oraz portale rozrywkowo-informacyjne, takie jak: „Plac Wilsona”,
„Żoliborz moje miasto”, „Miasto jest
nasze Żoliborz”, „Żoliborz Oficerski”, „Nowy Żoliborz” i inne. Wspomniane w poprzednim akapicie tytuły
prasy lokalnej również mają swoje
odpowiedniki na Facebooku. Innym
przejawem lokalności jest możliwość

oznaczenia swojego miejsca zamieszkania
lub pochodzenia. Wielu użytkowników decyduje się na umieszczenie
w tym miejscu właśnie Żoliborza.
Tego typu narzędzia umożliwiają budowanie więzi mieszkańców
z władzami dzielnicy, z lokalnymi
usługodawcami, z twórcami lokalnej
prasy oraz z aktywistami politycznymi. Wśród mieszkańców danej
społeczności zrodziła się potrzeba
ogólnej wymiany informacji, potrzeba
integracji i wzmocnienia relacji sąsiedzkich. Z tego powodu od kilku lat

w przestrzeni Facebooka tworzą się
przeznaczone dla mieszkańców grupy
sąsiedzkie.
Grupa sąsiedzka spełnia przede
wszystkim rolę integrującą. Pobudza
lokalność i stwarza miejsce, w którym
umacniają się społeczne relacje. Grupa realizuje założenia
tzw. „nowoczesnej lokalności”,
która „odwołuje się do wspólnotowych źródeł życia społecznego – rozszerza je, akcentuje podmiotowość
lokalnych społeczności i postuluje
włączanie obywateli do samodzielnego rozwiązywania problemów”.

Na Facebooku znaleźć można pokrewne portale:
„Święte krowy warszawskie”, „Święte krowy
Łódzkie” lub „Święte krowy krakowskie”.
Piętnowanie niewłaściwego parkowania stało
się pewnego rodzaju modą, świadczącą o dużym
poszanowaniu dla ustalonych norm.

FACEBOOK.COM/WILSONIAK

Zamknięte społeczności na Facebooku powstają wokół pewnych zjawisk, m.in. wokół desygnatów lokalności. Potrzeba wyrażenia lokalności
dostrzegana jest w różnych dziedzinach życia. Oprócz czynnika terytorialnego twórcy grup biorą pod uwagę
także inne obszary tematyczne. Widoczna jest tendencja do rozwarstwiania grup i ich ciągłej specjalizacji.
Na samym portalu Facebook istnieje dokładnie 100 grup tematycznych zrzeszających społeczność Żoliborza (Pomiar z dnia 11.02.2020). Są
to m.in. „żoliborskie psy i koty”, „Żoliborskie mamy”, „Rowerowy Żoliborz”,
„Kultura dla Żoliborza”, „Żoliborz dla
kultury”, „Wyborczy Żoliborz – grupa
sąsiedzka”, „Nowy Żoliborz – sprzedam, kupię, wynajmę”, „Ogłoszenia
Warszawa Żoliborz”, czy „Żoliborz
biznesowo-handlowy”.
W większości przypadków nazwy
wspomnianych grup od razu wskazują
na ich wewnętrzną tematykę. Pojawiają się jednak takie, których nazewnictwo nie jest oczywiste, a poznanie
wiodącego zagadnienia wymaga zapoznania się z opisem grupy. W tym
kontekście warto przywołać „Święte
Krowy Żoliborskie” – grupę poświęconą niewłaściwemu parkowaniu w
przestrzeni dzielnicy. Działalność
użytkowników polega na publikowaniu zdjęć pojazdów błędnie zaparkowanych. Nazwa „święte krowy” to
humorystyczna i obrazowa metafora,
wskazująca na duże pojazdy, które
tarasują drogę i blokują arterie przeznaczone dla przechodniów.
Dokończenie na str. 2
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Wirtualny Żoliborz
Przenośnia ta używana jest nie
tylko w kontekście grupy żoliborskiej.
Na Facebooku znaleźć można
pokrewne portale: „Święte krowy
warszawskie”, „Święte krowy Łódzkie” lub „Święte krowy krakowskie”.
Piętnowanie niewłaściwego parkowania stało się pewnego rodzaju modą,
świadczącą o dużym poszanowaniu
dla ustalonych norm.
Innym przykładem grupy o stosunkowo nieoczywistej nazwie jest
„Żoliborz w formie”. Człon ten nawiązuje do utartego w języku potocznym „bycia w formie”, czyli zachowania sprawności fizycznej. Grupa ma
na celu wymianę informacji w temacie
sportu i rekreacji (oczywiście w obrębie dzielnicy).
W kwestii nazw warto zwrócić
uwagę na grupę „Żoliborz - sprzedaż,
wymiana, kupno.” Przykład zawiera
elementy charakterystyczne dla formy
zdania – oprócz typowej w nazwach

własnych wielkiej litery, użyto przecinków oraz kropki.
Pojawiają się również grupy zawężone do spraw mniejszych jednostek
terytorialnych
– obszarów administracyjnych,
np. „Forum Żoliborza Południowego” oraz konkretnych osiedli mieszkaniowych, np.: „Żoliborz Artystyczny”, „Forum kolonii Sady Żoliborskie
I”, czy „Grupa mieszkańców Nowego
Centrum Południowego - Gwiaździsta 6-12”.
Największa aktywność internautów dotyczy grup Żoliborzanie
– 7 900 członków oraz grupy „Żoliborz Platforma Sąsiedzka” – 17 000
członków.
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.

Co straszy
na Żoliborzu
Południowym?
Kiedy w rozmowach mieszkańców dzielnicy pojawia się temat Żoliborza Południowego, bardzo często zaczyna się potok dobrze znanych stwierdzeń: to już
nie Żoliborz, to blokowisko, tylko dla słoików, itp.
Jako że przez swoje życie mieszkałem w trzech różnych częściach dzielnicy,
wyrobiłem sobie jakieś zdanie o tym, jak tak naprawdę wygląda południe naszej części Warszawy. Zacząłem się też zastanawiać, skąd tak wielkie oburzenie
mieszkańców starej części dzielnicy na to, że pojawiają się nowi mieszkańcy
parę kilometrów dalej.
Wydaje mi się, że oburzenie na istnienie bloków, które podobno są mało
„żoliborskie”, jest cokolwiek nieadekwatne, jeśli spojrzymy na naszą dzielnicę.
Przecież Sady, Zatrasie, Potok to też skupiska bloków. Ba, kiedyś była jeszcze
Ruda w granicach dzielnicy. Nie jest więc tak, że Żoliborz to tylko uliczki i wille
czy szeregowce. Nie, od dziesiątek lat mamy tu sporo bloków.
Słyszę też głosy, że tu nie ma zieleni. Że sam beton, i w ogóle to tylko na
starym Żoliborzu jest zielono.
Trochę się z tym nawet zgadzam, bo jednak uwielbiam parki starej części
dzielnicy, ale… Na nowych osiedlach jest pięknie urządzona zieleń, Żoliborz
Artystyczny zdobywał nagrody „Warszawa w kwiatach i zieleni”. Czyli nie jest
tak źle. No i pamiętajmy o jednym – gdy powstawały starsze osiedla, to też nie od
razu mogły się pochwalić wiekowym drzewostanem, on urósł z czasem. Jest także szansa, że w niedługiej perspektywie ruszy urządzanie Skweru Krasińskiego,
projektu wybranego w 2017 roku w Budżecie Obywatelskim. To będzie taki
mały park.
Wielokrotnie też słyszałem, że na nowych osiedlach to nie ma życia, integracji i w ogóle ludzie siedzą w domach lub w pracy. I każdemu kto tak twierdzi,
serdecznie polecam spacer w sobotę po Rydygiera czy dalej na Plac Niemena.
Naprawdę dużo ludzi, młodych, aktywnych. Dużo najrozmaitszych sklepów,
knajpy, lodziarnie. To miejsce żyje. Naprawdę tu się dzieje. Do tego ponownie
rusza Centrum Lokalne, więc naprawdę to nie jest tak, że tu ludzie tylko śpią.
To co podobało mi się w starszej części Żoliborza, to to, że ludzie się znali,
mówili sobie „dzień dobry”, zamieniali parę słów na spacerze. I po paru latach
na Żoliborzu Południowym, widzę że tu jest podobnie. Ludzie poznają się poprzez spacery dziećmi, psami, czy udział w jakichś lokalnych inicjatywach.
Myślę więc, że na Żoliborzu Południowym nic nie straszy. Nie ma się czego
bać. To po prostu inny Żoliborz. Ani lepszy, ani gorszy od tego „starego”.
Warto wyjść na spacer i poznać tę część dzielnicy, bo tu naprawdę da się fajnie żyć. I warto też zaakceptować, że nasza dzielnica składa się z różnych części.
Mamy tu wille Starego Żoliborza, ale i robotniczy WSM czy bloki z PRL. Teraz
dochodzą do tego nowoczesne osiedla.
Może właśnie w tej różnorodności tkwi urok naszego małego skrawka stolicy?
Bartek Michalski

Sen

Może się czasem zdarzyć, że nie wstaniemy na odgłos anioła.
Snem żelaznym wymarzymy sobie potęgę,
Której nie obieca nam żadna eteryczna istota.
Swoimi rękami postawimy warownię,
Choćby po środku pustyni.
Każde pragnienie się spełni,
A uśmiech utrwali się na naszych twarzach.
Zachwyt.
Wierzący i niewierzący śnią o potędze.
Wierzący i niewierzący umierają z ambicją stania się hegemonem własnego życia.
Kto wtedy się obudzi i posłucha anioła?
Kto wytęży słuch, aby ustrzec się pychy?
Sen tym bardziej rzeczywisty,
Im większą mamy tam potęgę.
Ziemia zdaje się zapomniana przez bogów,
A może tylko złudnie przygotowana jako więzienie?
Miejsce pokus, które spełnić się nie mogą,
które i tak nas przyciągają.
Kara za pychę ?
Tacy z nas hegemonii,
Jak sobie to wyśnimy, krążąc w obłudzie.
Może jednak lepiej posłuchać anioła,
Filip Dalewski
Obudzić się?

Zjawisko na literę „P”
Nie potrzeba było stuleci,
Aby wszystko tak bardzo się zmieniło.
Tylko cztery ściany i sufit.
Podłoga stała się nieważna,
Gdy nie trzeba po niej chodzić.
Samotność przykuta do własnego łóżka.
Za dużego na nią samą.
Za małego dla jej tęsknoty.
Goni wciąż uciekające po ścianach demony.
Nie złapie ich.
One mają skrzydła,
Ulatują i wracają ją znowu dręczyć.
Próbuje śnić,
Daremna to ucieczka.
Koszmar absurdu,
Nie ważne, czy oczy ma otwarte, czy zamknięte.
Upadlające karmienie się swoim cierpieniem,
Ale czy zostało coś więcej?
Wspomnienie lata? - kolor wyblakły na kartach kalendarza.
Smak jej ust? - nektar, który okazał się zwykłą trucizną.
Marzenia? - zapowiedź na przyszłe lata, podczas gdy już w tym momencie wali
się nasza świątynia.
Nie potrzeba było stuleci,
Filip Dalewski
Aby wszytko to doszło do takiego stanu.

Drodzy Czytelnicy,
w ramach lutowego wydania Wilsoniaka przygotowaliśmy dla Was teksty pasujące zarówno do porannej kawy, jak i do wieczornych, głębokich
rozmyślań.
Dotykają one tematów takich jak: pozycja Żoliborza w przestrzeni mediów społecznościowych i internetu, sportowa wizja naszej dzielnicy, czy
historia jednego z najsłynniejszych żoliborskich budynków, czyli kina Tęcza.
Do doceniania każdej z chwil i głębszej refleksji nad nami samymi z
pewnością popchnie nas felieton „Czego najbardziej żałują umierający?”.
Do własnej interpretacji zachęci też najnowszy segment w
naszej gazecie – wiersze Filipa
Dalewskiego. Dzięki tekstowi
Młodzieżowego Strajku Klimatycznego będziecie mieli
również okazję dowiedzieć się,
co łączy bombonierkę i randkę
w walentynki z globalnym ociepleniem naszej planety.
Jestem przekonana, że lektura tego wydania przyniesie
Wam dużo radości, jak i skłoni
do refleksji. Życzę miłej lektury!
Redaktor Naczelna
Karolina Molska
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Wszystkie końce Tęczy
Mieszkańców Żoliborza
nie obserwują dzień w
dzień wyłącznie ponurzy
policjanci. Z wysokich
murów patrzą na nas
także wielkie oczy nie
mniej wielkich postaci.
David Bowie ze swojego kolorowego muralu spogląda na tłumy,
które raz po raz rozbijają się o ściany
tarcz na ulicy Mickiewicza. Okolica
tonie w protest songach, a po każdym proteście ranek zastaje ją nieco
bardziej szkarłatną. Kilkaset metrów
dalej, wśród wrotkarzy, sportowców
i amatorów pikników mruga neonowymi powiekami inna lokalna gwiazda. To „Światłotrysk” Maurycego
Gomulickiego, mnie bliżej znany
jako Bąbelki, przy którym zawiązują
się i kończą niezliczone żoliborskie
znajomości. Tymczasem, niedaleko
Placu Wilsona, okolicę świdrują inne
olbrzymie oczyska. Należą do Tonącego Bohatera – stworzonego przez
Piotra Janowczyka muralu, który swoją wymową ma nawiązywać do smutnej kondycji znajdującego się poniżej
kina. Kino Tęcza, które niebawem
mogłoby świętować stulecie istnienia,
tonie jak namalowany na jego murach
człowiek.
Początki Kina sięgają 1929
roku, kiedy to w kotłowni centralnego ogrzewania osiedla WSM
udaje się wygospodarować miejsce
na obiekt kulturalny, którego brakowało w okolicy. Staje się ono częścią
niezwykłej układanki urbanistycznej
przedwojennego osiedla. Sale kotłowni goszczą najpierw Teatr imienia Żeromskiego, następnie kino
Żoliborz, a później Świat. Tempo
tych zmian zwiastuje kształtujący się
charakter miejsca – okolica tętni życiem i dynamicznie rozwija się wraz
z jej mieszkańcami. Mieszkańcy V
kolonii nie znoszą nudy i wysoko
cenią sobie okazję do spędzania czasu w najbliższej okolicy, co akurat

nie zmieniło się specjalnie do dziś.
To tutaj padają pierwsze strzały Powstania, i tu także rozpoczyna się
odbudowa powojennej Warszawy.
Niedługo po wojnie wraca Kino
Tęcza, niestrwożone minionymi
wydarzeniami, i kontynuuje swoją
działalność. W tym czasie zyskuje
też nową, rozbudowaną fasadę, podobną do skąpych, geometrycznych
form Domu Handlowego Merkury.
W 1972 Wojciech Krukowski
inicjuje Teatr w Ruchu , który zrzesza artystów z całej Polski we wspólnej działalności na pograniczu kina,
teatru i akcji miejskich. Teatr jest w
swoich czasach rewolucyjny – aktorzy wychodzą ze sztuką na ulicę,
stając się jej aktywnymi graczami.
Artyści nie cofają się przed krytyką komunizmu i miałkiej codzienności. Na fali zmian 1989 roku
kolektyw trafia na Żoliborz, aby

zająć nową siedzibę w sędziwych
murach Kina Tęcza. Na przedstawienia i koncerty przychodzi tu cała
Warszawa. Przyjeżdżają zaproszeni goście z Europy – legendarny
scenarzysta Peter Greenaway, czy
ikona punku i queerowego ruchu
Derek Jarman. Rozwijają tu także
skrzydła młodzi artyści jazzowi. To
scena prawdziwego, nieokiełznanego undergroundu. Prezentują tu
swoją twórczość ekologiczno-eksperymentalną muzycy „Dziadów
Żoliborskich”, działa młodzieżowy
Teatr „Tratwa”. O tych i o innych
wydarzeniach pisze w świetnym
tekście w Dwutygodniku Paweł
Soszyński: „W 1992 roku w kinoteatrze otwarto Galerię A. R., której
głównym kuratorem był Krzysztof
Żwirblis. W niej swoje kariery rozpoczynali Paweł Althamer i Artur
Żmijewski. To w „Tęczy” w 1994

roku autor programu „Dzyndzylyndzy” Lopez Mausere (Wojciech
Stamm) wsławił się koncertem na
pośladkach i brzuchu w trakcie
promocji „bruLionu” – wyczyn ten
zapisał się w historii sztuki lat 90.
jako jeden z najbardziej reprezentatywnych performance'ów polskiego totartu. Budynek przy Suzina
był też bazą legendy warszawskiego
elektro-industrialu „Najakotivy”,
która w trakcie koncertów rozbijała
młotami telewizory i cięła piłą tarczową wraki samochodów.” Autor
tekstu opisuje jak – wraz z kończącym się milenium – przy ulicy Suzina w strumieniach taniego alkoholu
dogorywał punk. O zamknięciu
ośrodka zadecydował urząd miasta,
do czego skłoniły go najpewniej
skargi na niekończące się nigdy
przed kinem życie towarzyskie.
Kino Tęcza odchodzi z hukiem w

1997 roku, zamykając ten burzliwy
etap w historii Żoliborza. Cisza zalegnie tu na lata.
Co spowodowało, że kolektywy
lat dziewięćdziesiątych prowadziły
Kino z takimi sukcesami, a inicjatywy
powstające raz po raz po roku dwutysięcznym kończyły się fiaskiem?
Budynek kina udowodnił sam, że
limitem w jego wykorzystaniu jest
tylko ludzka wyobraźnia. W dodatku
w innych salach elektrowni otwierały
się restauracje, które działały z powodzeniem aż do zeszłorocznej pandemii. Co widzieli wszelkiej maści
artyści i muzycy awangardy, czego
nie dowiedzieli się późniejsi najemcy
Kina? Budynek staje się areną rozgrywek między miejskimi aktywistami,
urzędnikami i deweloperami. Co jakiś czas opinię publiczną elektryzuje
wieść o zmianach – w 2015 w kinie
osiada aktywistyczny Teatr Trzyrzecze, który ma zacząć tu nowy epizod
po przeprowadzce z Białegostoku.
Niestety nie na długo, ponieważ za
jego twórcą ciągną się represje ze
strony białostockiej prokuratury,
która oskarża go o oszustwa finansowe. Niedługo potem emigruje on za
granicę, kończąc tym samym krótki, a
tak obiecujący epizod w historii Kina.
Po upadku teatru na działkę przy
Suzina ostrzą sobie zęby deweloperzy – pojawia się pomysł wyburzenia
nieczynnego Kina i wybudowania na
jego miejsce mieszkań. O jego zachowanie walczą aktywiści z grupy Miasto
Jest Nasze i sami okoliczni mieszkańcy, którzy uruchamiają internetową
zrzutkę pieniędzy na remont i apelują
o wpisanie budynku do warszawskiej
listy zabytków, na której do dziś jeszcze nie figuruje. Najnowszy epizod
Kina rozpoczyna się jednak obiecująco. W budynku ma powstać Centrum
Kultury Filmowej imienia Andrzeja
Wajdy, który pomieści w swojej zmodernizowanej sali kinowej aż dwustu
gości. Końca Tęczy nie widać – może
tym razem sztuka zagości tu na dobre.
W tekście korzystałem z artykułu
Pawła Soszyńskiego pt. „Warszawa
bez „Tęczy” i redakcji portalu Nowa
Warszawa pt. „Legendarne Kino Tęcza dostaje nowe życie”.
Antoni Kostrzewa
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Kultura także fizyczna
Od prawie roku żyjemy w zmienionej rzeczywistości. Nasze
przyzwyczajenia, tryb życia i
potrzeby ewoluują i okazuje
się, że musimy się dostosować
do czegoś innego niż do tej
pory.
Wiele lat minęło od pierwszych sygnałów o braku placówki kulturalnej z prawdziwego zdarzenia na Żoliborzu. Dyskusji,
sporów i pomysłów była masa, ale wygląda
na to, że w końcu sprawa zbliża się do rozwiązania.
Naszła mnie jednak refleksja, że także
pod względem kultury fizycznej sporo brakuje w naszej dzielnicy. Szczególnie w jej
południowej części.

Wiadomo, mamy na Żoliborzu OSiR

fizycznej na świeżym powietrzu. Wiadomo,

Obecnie mamy olbrzymie osiedla, któ-

przy Potockiej, skatepark, klub piłkarski

tak jest prościej, bezpieczniej, a dbałość o

re są niemalże pozbawione możliwości

z prawdziwym (choć niszczejącym) stadio-

zdrowie jest ważna.

uprawiania sportu. Skoro więc miasto czy

nem, nawet kajaki latem na Kępie Potoc-

Zastanawiam się, czy dzielnica nie

dzielnica zgadza się, by deweloperzy zabu-

powinna spróbować poprawić sytuacji

dowywali intensywnie olbrzymie fragmenty

A południe? Ta wielka, nowopowstała

z obiektami sportowymi. Jasne, że pie-

miasta, może warto by było zadbać o swo-

tkanka mieszkaniowa jest dużo uboższa w

niędzy w budżecie jest mało, ale może

ich mieszkańców? Zapewnić im coś, co jest

infrastrukturę sportową. Owszem, mamy

niekoniecznie potrzebujemy drugiego

niemalże podstawą. Zrozumiałe jest, że za

nowe boisko przy niezbyt udanym Centrum

stadionu, tylko jakichś mniejszych boisk,

późno by wymagać teraz tego od firm dewe-

Lokalnym, ale to już niemalże pogranicze

urządzeń do ćwiczeń, siłowni plenero-

loperskich, ale może trzeba naprawić błędy

tego rejonu dzielnicy.

wych? Może trasa biegowa, może tor do

z czasów, kiedy urzędnicy nie myśleli o tym,

Brak mi jednak infrastruktury sporto-

gry w bule, czy poprawa infrastruktury

że oprócz samych budynków mieszkalnych,

wej bliżej mieszkańców. Jest to szczególnie

rowerowej? Coś na co potrzeba mniej

miasto składa się też z innych elementów

ważne ze względu na dzieci i młodzież. Dla

pieniędzy, a jednocześnie można to

infrastruktury?

nich tego rodzaju miejsca powinny być w

stworzyć na terenach dostępnych dla

miarę blisko domu. A tego brakuje bardzo.

dzielnicy czy miasta.

kiej, gdzie jest też trasa biegowa.

Musimy być świadomi tego, że tak jak
kultura w końcu znajdzie swoje stałe miej-

Także dorosłym doskwiera złe zaprojek-

Pamiętam, że w czasach mojej młodości

sce na Żoliborzu, także i kultura fizyczna

towanie przestrzeni publicznej. Szczegól-

korzystaliśmy z boisk przy szkole na Mści-

zasługuje na to, aby w większym zakresie

nie ostatni czas, czyli zamknięcie siłowni,

sławskiej, z boisk na osiedlu Potok i wyda-

być dostępna dla mieszkańców.

sprawił, że ludzie zaczęli szukać aktywności

wało się, że tego i tak nie jest za dużo.

Bartek Michalski

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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Elegia Adriatica
Tonące w mroku wnętrze, rozbawione towarzystwo oparte o kontuar. W centrum kadru para – on,
przytulony do jej ramienia, wpatruje
się w nią intensywnie, ona wymienia
spojrzenia i uśmiechy z akordeonistą;
światło tańczy na metalowych aplikacjach instrumentu. Klasyczny wieczór
w słynnej „Adrii”, myślę, a potem zauważam, jak datowana jest fotografia.
I raptem robi mi się zimno.
Niedaleko Metra Świętokrzyska,
pod numerem 8 (dawniej 10) przy
ulicy Stanisława Moniuszki mieści
się budynek strzeżony przez parę
rzeźbionych lwów, spoglądających na
przechodniów z wysokości drugiego
piętra. Dzisiaj znajdziemy w nim wyłącznie biura, ale wystarczy zetrzeć
współczesny krajobraz i wsłuchać się
w wyobrażony stukot kół dorożek, by
cofnąć się do lat 30-tych ubiegłego
wieku i razem z elegancko odzianym
tłumem przekroczyć próg najmodniejszego lokalu międzywojennej
stolicy.
„Adrię”, bo o niej mowa, otwarto
z hukiem dokładnie dziewięćdziesiąt
lat temu z inicjatywy przedsiębiorcy i
restauratora Franciszka Moszkowicza.
Projekt, budzący ekscytację już samą
astronomicznie wysoką kwotą zainwe-

stowaną w przebudowę i wystrój wnętrza, okazał się strzałem w dziesiątkę
– różnorodność oferty zaspokoić mogła najwybredniejsze gusta. Był więc
w „Adrii” jasny hall o przeszklonych
ścianach, z którego już od wejścia
otwierał się widok na część kawiarnianą (ciekawą, w formie zimowego ogrodu, z roślinnością i wodotryskiem) i
tzw. bar amerykański, zlokalizowane
na parterze. Schody prowadziły do
podziemi, ożywających szczególnie
w porze wieczornej. Bale, przyjęcia
sylwestrowe, spektakle, koncerty, pokazy mody, trunki i szaleństwo tańca
na unikalnym, obracającym się na podobieństwo płyty winylowej parkiecie.
Lokal cieszył się popularnością przez
całą dekadę, zaliczając do grona swoich bywalców osobistości tak barwne i
znakomite jak generał Bolesław Wieniawa-Długoszowski.
W dniu, gdy nieznany fotograf
wykonał zdjęcie stanowiące punkt
wyjścia dla tego tekstu, „Adria” rozbrzmiewała zapewne zwykłym gwarem rozmów, dzwonieniem szkła i
muzyką. Uwiecznieni przez niego goście, zebrani przy tzw. złotym barze w
sali dancingowej, prowadzili ożywioną dyskusję i sączyli trunki, tworząc
obrazek na pozór bardzo zgrabny i

przyjemny w odbiorze. Na pozór. Był
kwiecień 1940 roku; od kilku miesięcy przy drzwiach lokalu wisiała tabliczka z napisem: Nur für Deutsche.
Patrzę na fotografię wykonaną na
zlecenie Zeitungsverlag Krakau-Warschau GmbH (Wydawnictwo Prasowe
Kraków-Warszawa), twór powołany
do życia przez hitlerowskie władze
okupacyjne w miejsce zdelegalizowanych polskich koncernów prasowych,
odpowiedzialny za prowadzenie propagandowej działalności wydawniczej
na obszarze Generalnej Guberni.
Podobnych zdjęć w zbiorach zaledwie jednej placówki archiwistycznej,
Narodowego Archiwum Cyfrowego,
znajduje się osiemnaście tysięcy. Ich
autorami – może i w tym przypadku? –
bywali także Polacy. Zmanipulowane
fotografie drukowane w „gadzinówkach” służyły różnym celom; dzisiaj
oskarżają i demaskują intencje tych,
którzy używali ich jako narzędzia.
Mężczyźni i kobieta (kim byli i co
później się z nimi stało?) bawiący się
w „Adrii” w 1940 roku nie mogli wiedzieć, w jaki sposób przyszłość ulubionego lokalu niemieckich oficerów
splecie się z historią walczącej Warszawy. Wieczorem 22 maja 1943 r.
Jan Kryst, ps. „Alan”, dwudziestojednoletni żołnierz Armii Krajowej,
posługując się fałszywymi dokumentami, wchodzi do zatłoczonej restauracji i dokonuje zamachu, zabijając

trzech funkcjonariuszy gestapo i raniąc trzy kolejne osoby; sam ponosi
śmierć na miejscu. Rok później budynek kamienicy, w której mieści się
„Adria”, przechodzi w ręce powstańców warszawskich. Przez pewien czas
swoją siedzibę ma tutaj komórka radiowa Biura Informacji i Propagandy
KG AK, działa także kuchnia polowa,
uwieczniona na zdjęciach słynnego
powstańczego fotografa Eugeniusza
Lokajskiego, ps. „Brok”. Gmach przy
ul. Moniuszki 10 pojawia się zresztą
także na innych jego fotografiach,
tych z 18 sierpnia 1944 r., przedstawiających żołnierzy rozbrajających
niewybuch pocisku moździerzowego kaliber 600 mm, który wpadł do

środka budynku, a dzisiaj, dodajmy,
stanowi część ekspozycji plenerowej
Muzeum Wojska Polskiego.
Nim zniszczona w wyniku działań wojennych kamienica zostanie
odbudowana, minie kolejne kilkanaście lat. W 1973 r. „Adria” otworzy
się na nowo w dawnej lokalizacji, ale
plan, by przywrócić jej przedwojenny
blask, spali na panewce.
Zagmatwane biografie miejsc i
fotografii. O nich pomyślę, gdy przechodząc ulicą Moniuszki następnym
razem, przystanę na chwilę przy numerze ósmym, pod poważnym spojrzeniem pary lwów na fasadzie.
TEKST: Kamila Snopek
FOTO: NAC
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Nie ma miłości na
martwej planecie
Nie trzeba wkładać magicznych okularów, by walentynki
były różowe, jednak blask serc
i duszący zapach róż przesłania
nam ich ciemną stronę. Atrakcje, które od lat towarzyszą
obchodom 14 lutego, mogą
wkrótce… przestać istnieć.
Wydaje nam się pewnie, że wiemy już, czym
są walentynki w trakcie kryzysu. Nowa rzeczywistość to randki za pośrednictwem komunikatorów wideo, serduszkowe animacje w photosho-

pie zamiast prawdziwych kartek z wyznaniem
miłości… Trudno wyobrazić sobie, że na drodze
prawdziwemu uczuciu może stanąć coś więcej
niż brak możliwości wychodzenia z domu. Postępujący kryzys klimatyczny może jednak konsekwentnie zachwiać każdą dziedziną życia, nie
wyłączając święta zakochanych.
Nie trzeba wkładać magicznych okularów,
by walentynki były różowe, jednak blask serc i
duszący zapach róż przesłania nam ich ciemną
stronę. Atrakcje, które od lat towarzyszą obchodom 14 lutego, mogą wkrótce… przestać
istnieć. Wiele popularnych destynacji romantycznych podróży najprawdopodobniej niedługo bezpowrotnie straci swój czar. Tak zwanym
Honeymoon Islands, czyli np. Seszelom czy
Vanuatu, a także Wenecji, grozi zalanie w wyniku ciągłego wzrostu poziomu mórz i oceanów,

a powietrze w Paryżu, stolicy zakochanych, jest
tak zanieczyszczone, że może być przyczyną
wielu poważnych chorób. Paradoksalnie, zdobne bombonierki – sztandarowy podarunek ofiarowany ukochanym osobom, masowo produkowany w okresie walentynek – mają destrukcyjny
wpływ na planetę, na której wszystkie i wszyscy
żyjemy. Zimowy szał na wymyślne czekoladki
przyczynia się do zwiększenia i tak już ogromnej skali deforestacji. A co najgorsze – wzrost
globalnych temperatur, który destabilizuje rolnictwo, może znacząco ograniczyć lub nawet
uniemożliwić produkcję… szampana.
Jak to, szampana?! Jesteśmy nawet w stanie
wyobrazić sobie życie bez wydobycia węgla, czy
bez samochodu, ale bez szampana?! Na martwej
planecie nie będzie ani alkoholu, ani randek, ani
czekoladek. Słowem – na martwej planecie nie

ma miłości. Czy potrafimy wyobrazić sobie brak
miłości i troski? Ludzie są zdolni do heroicznych czynów, motywowanych tylko i wyłącznie
miłością. Wszystkie inne instynkty przestają być
ważne, gdy w grę wchodzi ratowanie ludzkiego
życia. Dlatego naturalną odpowiedzią wszystkich ludzi na kryzys klimatyczny, który grozi
naszemu dobru, powinna być próba zatrzymania
go za wszelką cenę. Jedynym racjonalnym wyjaśnieniem, dlaczego tak się jeszcze nie dzieje jest
to, że ludzie nie są lub nie chcą być świadomi
konsekwencji, które on za sobą niesie.
W swoim słynnym przemówieniu “How
Dare You?” Greta Thunberg zwróciła się do
światowych przywódców i przywódczyń: “Mówicie, że nas słyszycie i rozumiecie konieczność natychmiastowego działania. Jednak
nieważne jak smutna i zła jestem, nie chcę wam
wierzyć. Gdybyście rzeczywiście rozumieli powagę sytuacji i wciąż pozostawali wobec niej
bierni, bylibyście okrutni. A ja nie wierzę, że
tacy jesteście.” U podstaw aktywizmu klimatycznego leży wiara, że wszystkie osoby zdolne
są do miłości i troski, a dzięki pełnej świadomości zagrożeń, wynikających z kryzysu klimatycznego, będą w stanie zjednoczyć się w misji
ratowania ludzkiego życia, dbałości o bliźnich i
otaczający nas świat.
Julia Keane, Marysia Bykowska
aktywistki

Młodzieżowego Strajku Klimatycznego
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Szybka Kolej Miejska w liczbach
9 marca obchodzony jest Dzień Polskiej
Statystyki. Z tej okazji przygotowaliśmy
dla Państwa zestawienie najciekawszych
liczb związanych z funkcjonowaniem
polskiej kolei, a przede wszystkim warszawskiej Szybkiej Kolei Miejskiej. Ile
razy jechali Państwo w ubiegłym roku
pociągiem? Ile razy korzystali Państwo
z usług SKM? Zachęcamy do obliczenia!

209,2 mln pasażerów
Na początek kilka danych z ubiegłego roku.
W 2020 r. z usług kolei w całej Polsce skorzystało 209,2 mln pasażerów. Na pierwszy rzut
oka może wydawać się, że jest to wynik bardzo
wysoki, jednak w porównaniu ze statystykami z
lat ubiegłych, sektor przewozów pasażerskich
odnotował największy w historii publikacji danych spadek liczby podróżnych. W porówna-

niu z 2019 r. liczba pasażerów była mniejsza o
126,7 mln, co oznacza spadek o blisko 38%.
Branża przewozowa musiała zmierzyć się z ograniczeniami związanymi z pandemią koronawirusa SARS-CoV2, które stały się bezpośrednią
przyczyną nagłego spadku. Jednak pomimo
tego, Szybka Kolej Miejska kolejny rok z rzędu
według danych Urzędu Transportu Kolejowego, pod względem liczby przewiezionych pasażerów jest piątym pasażerskim przewoźnikiem
kolejowym w Polsce, z udziałem w rynku wynoszącym 7,14%.

4 linie SKM
W historii swojej działalności Szybka Kolej
Miejska uruchamiała połączenia na 4 liniach
głównych, oznaczanych numerami: S1, S2 , S3
i S9. W 2005 r. po uruchomieniu przewozów
przez SKM, pociągi linii S1 jeździły na trasie
Warszawa Zachodnia – Warszawa Falenica.
Ostatecznie, po wielu zmianach, od 2010 roku
linia S1 łączy Pruszków z Otwockiem. Linia
S2 początkowo kursowała na trasie Pruszków

– Sulejówek Miłosna, by po zmianach wprowadzonych na EURO2012 połączyć Lotnisko
Chopina z Sulejówkiem Miłosną. W 2012
roku uruchomiono także linię S3, łączącą Lotnisko Chopina z Legionowem i Wieliszewem,
którą w 2020 roku wydłużono do Radzymina.
Mieszkańcy Żoliborza mają do dyspozycji również linię S9, uruchomioną w 2010 roku. Początkowo kursowała z Warszawy Gdańskiej do
Legionowa, ale już w 2012 roku wydłużono ją
do stacji Warszawa Zachodnia przez tzw. linię
obwodową. Łączna długość wszystkich 4 linii
SKM wynosi ponad 162 km, a najdłuższa z nich
– S3 – ma ponad 55 km.

28 pojazdów
Warszawska SKM dysponuje obecnie
własnymi 28 pojazdami (14WE „Halny”,
19WE, 27WE „Elf” i 35WE „Impuls”), które są przestronne, ergonomiczne i bezpieczne, a ich średnia wieku oscyluje w granicach
7 lat. Wszystkie są klimatyzowane i w pełni
dostosowane do potrzeb osób z ograniczoną

możliwością poruszania się. Są również wyposażone w monitoring, nowoczesny system informacji pasażerskiej, automaty biletowe oraz
ładowarki USB. Wykonane są z materiałów,
które w 80% ulegają recyklingowi. Ponadto, już niedługo, w 2022 roku, przewoźnik
otrzyma kolejne 21 nowoczesnych pojazdów
„Impuls” drugiej generacji, zamówionych w
nowosądeckim NEWAG-u.

53 stacje i przystanki
Pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej zatrzymują się na 53 stacjach i przystankach, zlokalizowanych na terenie aglomeracji warszawskiej.
Można nimi dojechać m.in. do Pruszkowa,
Otwocka, Legionowa, Radzymina, Sulejówka,
czy przemieszczać się po samej stolicy. Miejscem, które charakteryzuje się największą liczbą
podróżnych na kolei, nie tylko w Warszawie,
ale i w całej Polsce, jest przystanek Warszawa
Śródmieście. W ciągu doby zatrzymuje się tam
blisko 500 pociągów różnych przewoźników, w
tym oczywiście także SKM.
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Czego najbardziej
żałują umierający?
Jestem jedną z tych osób, które pochłaniają poradniki tonami. Co jakiś czas przeglądam
w Internecie najczęściej polecane tytuły, a potem wykupuję połowę księgarni. Moja siostra
zupełnie tego nie rozumie i trochę robi sobie
z tego powodu żarty. Dla niej poradniki są jak
cola zero. Niby ma być zdrowsza, ale co z tego,
skoro nie da się jej pić? Tak samo według niej
jest z książkami, które mają pomóc zmienić
życie. Niby autorzy osiągnęli to, o czym marzy
większość z nas, ale co z tego, skoro nie da się o
tym czytać bez przewracania oczami? No cóż…
Pewnie dużo osób podziela zdanie mojej siostry
i pewnie w wielu przypadkach mają oni rację,
ale mimo wszystko muszę przyznać, że sporo
zawdzięczam tym książkom, które kolekcjonuję
na swojej półce w pokoju.
Bronnie Ware to 53-letnia australijska
pisarka. Rozpoznawalność zyskała dzięki opowieści pt. Czego najbardziej żałują umierający.
To jedna z tych historii, w których ktoś postanawia zmienić swoje życie, i o ile brzmi to dość
banalnie, o tyle w tym przypadku nie do końca
tak jest. Autorka rzuciła dotychczasową pracę, żeby zostać opiekunką paliatywną. Kobieta
w swojej książce opisała kilka pięknych, ale i
trudnych spotkań. Gdy przebywasz z osobami,
które wiedzą, że czeka ich śmierć, a dodatkowo
w większości przypadków to Ty jesteś osobą,
której powierzają swój rachunek sumienia, nieuniknione jest, że Twój światopogląd zmieni
się całkowicie. Ware powiedziała: „Rozmowy z
umierającymi zupełnie mnie odmieniły. Dzięki
nim odnalazłam spokój”. Tylko czy można go
odnaleźć w otoczeniu osób, które żegnają się z
życiem?

Czasami zastanawiam się, co bym zrobiła,
gdyby ktoś przyszedł do mnie i powiedział, że to
ostatni dzień na ziemi, jaki został mi dany. Co
chciałabym po sobie pozostawić? Rozglądam
się po swoim pokoju i patrzę na rzeczy, które
zbierają kurz. Myślę o wszystkich ubraniach
wiszących w mojej szafie i o wyjściach, na które
przecież nie mam się w co ubrać. Albo o kolejnych nowościach kosmetycznych, które mają
mi wygładzić moje ledwo widoczne zmarszczki.
Myślę o tych wszystkich kremach, odżywkach i
szamponach, które sprawią, że w końcu będę
taka, jaka powinnam być.
Gdyby to był mój ostatni dzień na ziemi, czy
przeżyłabym go w zgodzie ze sobą? Czasami zastanawia się nad tym, co mi „wolno”, a czego nie.
Często boję się opinii ludzi, których nawet nie
znam. Powstrzymuję się przed życiem, bo wydaję
mi się, że to jedyne słuszne rozwiązane. W końcu tak robią też inni, prawda? Obserwuję w jakiej
kolejności stawiać kroki i pozostaję w schemacie, który narzuca społeczeństwo, chociaż wiem,
że on mi wcale nie odpowiada. I tylko czasami
pomyślę sobie – a może mogłabym żyć inaczej?
Gdyby to był mój ostatni dzień na ziemi, czy
umiałabym powiedzieć „kocham”? Zawsze, gdy
moje przyjaciółki mówiły mi, że boją się wyznać
swoje uczucia, nie rozumiałam tego. Przecież to
powinno być tak naturalne, jak oddychanie. Nie
zastanawiasz się, czy powinieneś to zrobić, czy
nie. Po prostu bierzesz oddech. Tak samo jest
z uczuciami. Są one nieodłączną częścią bycia
człowiekiem. Każdy je czuje i każdy powinien
o nich rozmawiać, nie wstydzić się ich. I niby
to wszystko wiem, a jednak, kiedy przychodzi

moment, w którym powinnam się odezwać, to
nagle zaczyna być jakoś trudniej, jakoś bardziej
niezręcznie i znowu pojawia się w głowie obawa
przed tym, co sobie ktoś o mnie pomyśli.
Gdyby to był mój ostatni dzień na ziemi, jak
chciałabym go spędzić? Znam ludzi, którzy pracują
po 16 godzin dziennie. Wstają o świcie, wychodzą
i wracają, gdy za oknem jest już ciemno. I może
czasami uda im się porozmawiać z żoną albo zobaczyć dzieci zanim położą się do łóżka. Może nawet
uda im się z nimi pobawić, ale tylko chwilę, bo
zmęczone ciało nie będzie miało siły. I może dadzą radę chociaż chwilę posłuchać, jak minął dzień
partnerowi i zastanowić się, czy może nie przydałaby się czasami ich pomoc tutaj, w domu. A potem
położą się znowu spać, żeby rano wstać o świcie,
wyjść i wrócić, gdy za oknem będzie już ciemno.
Gdyby to był mój ostatni dzień na ziemi, z
kim chciałabym go przeżyć? W ciągu całego
życia poznajemy mnóstwo osób. Czasami są
to tylko przelotne znajomości, trwające tyle,
ile zajmuje wypicie jednego kieliszka wina na
spotkaniu towarzyskim. A czasami pojawiają się
ludzie, którzy stają się częścią naszej codzienności. Poznają naszą najlepszą, ale i najgorszą stronę, i co najważniejsze, akceptują nas. Są świetnymi kompanami w tych dobrych chwilach, gdy
osiągamy sukces, ale też ogromnym wsparciem,
kiedy życie znowu ścina nas z nóg. Dlatego, gdy
nagle znikają, nieważne z jakiego powodu, zabierają cząstkę nas, zostawiając pewną pustkę,
którą trudno czymkolwiek innym wypełnić.
Gdyby to był mój ostatni dzień na ziemi.
Czego żałowałabym najbardziej? Nie przejmo-

wałabym się zmarszczkami i starymi ubraniami.
Myślałabym o wszystkich porzuconych planach,
których nie zrealizowałam albo o miejscach,
które chciałam odwiedzić, ale zawsze „brakowało” mi czasu. Myślałabym o osobach, którym bez
walki pozwoliłam odejść, bo nie umiałam powiedzieć „przepraszam”. O kawiarniach, w których
chciałam poczytać książkę, ale do nich nie poszłam, bo „samemu do kawiarni iść nie wypada”. Albo o tych wszystkich chwilach, z których
powinnam była się cieszyć, ale wieczne poczucie
jakiegoś niedostatku nie pozwalało mi na to.
Brak odwagi do życia według własnych reguł,
brak odwagi do okazywania uczuć, przedkładanie
pracy ponad wszystko inne, utrata kontaktu z bliskimi przyjaciółmi i nieprzyznanie sobie przyzwolenia na bycie szczęśliwym – tego głównie żałowali
pacjenci Bronnie. Nie myśleli o swoim pięknym
domu, który kupili na kredyt. Nie wspominali tych
wszystkich podobnych do siebie sukienek i koszul,
które zakładali na wieczorne wyjścia i nie obchodził ich wielki telewizor, który wisiał na ścianie w
ich salonie. Najbardziej żałowali swoich decyzji,
zwłaszcza tych niepodjętych. Żałowali, że nie mieli
odwagi spróbować żyć na swój własny sposób. Żałowali, że po prostu przespali swoje życie. A moment, w którym to zrozumieli, przyszedł dopiero
wtedy, gdy musieli zmierzyć się z jedną z najtrudniejszych rzeczy – z czekającą na nich za rogiem
śmiercią. Dlatego tak sobie myślę… Może warto
czasami się zatrzymać i zapytać samej siebie:
Gdyby to był mój ostatni dzień na ziemi, co
chciałabym po sobie pozostawić?
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