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Z ziemi żoliborskiej do Unii
Gdyby dziś na pl. Wilsona powiedzieć Wojciech Jastrzębowski – większość z Czytelników
nie wiedziałaby co myśleć o człowieku, ani nawet nie miałaby żadnych skojarzeń. Nic w tym
złego. Skąd mielibyśmy wiedzieć? Tymczasem,
gdyby spytać o niego Fransa Timmermansa –
wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej
odparłby, że jeden z pierwszych pomysłodawców Unii Europejskiej. Kim był stąpający tu
200-lat temu myśliciel?

Makabra wojny
Stojąc nad 20 tysiącami zwłok ludzkich,
młody polski patriota, który stanął do obrony
warszawy w powstaniu listopadowym, zadawał
sobie pytania o sens ludzkości i człowieczeństwa. Choć chwycił za broń z odwagą, by wywalczyć wolność sobie i Polsce, krocząc wśród
poległych znajomych w Bitwie pod Olszynką
Grochowską, Wojciech Jastrzębowski nabierał
coraz więcej wątpliwości i trosk. Ze zrodzonych
wtedy przemyśleń i ogromnej woli na ustanowienie pokoju między ludźmi narodziła się myśl
unii prawnej między ludźmi i między narodami.
Nad ciałami poległych towarzyszy broni powstała koncepcja polityczno-prawna która miała doprowadzić do unii europejskich narodów.

Marymoncka praca u podstaw
Wojciech Jastrzębowski urodził się w 1799
roku na północnym Mazowszu ale większość
życia związał z Warszawą, w tym ponad 20 lat z
Marymontem, gdzie żył i pracował w ówczesnej
szkole – Instytucie Gospodarstwa i Leśnictwa,
będąc lubianym belfrem wychowawcą pokoleń
patriotów i botaników. Uczył żaków najnow-

szych technik upraw roli i hodowli. W Warszawie kończył liceum, a następnie studia z zakresu
budownictwa a następnie historii naturalnej na
Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Warszawskiego. Ta gruntowna nauka, chęć budowania oraz studia filozoficzne były istotną pożywką
intelektualną dla jego późniejszych przemyśleń.

Gdy jako dojrzały człowiek zaznał smaku wojny
i idącej za nią makabry, rozpoczął poszukiwania
rozwiązania które przyniosło by pokój i zabezpieczyły by wolność i sprawiedliwość między narodami Europy. W swojej prekursorskiej wizji
doszukał się takiej możliwości poprzez stworzenie unii między narodami starego kontynentu.

Konstytucja dla Europy
W wydanym 3 maja 1831 roku traktacie
„Niektóre myśli do prawa ustalającego wieczny
pokój w Europie” znaleźć można szereg rozwiązań zbieżnych z dzisiejszymi wartościami i rozwiązaniami funkcjonowania Unii Europejskiej.
Główną myślą dzieła Jastrzębowskiego jest zapewnienie pokoju poprzez wspólne instytucje
i wspólne prawo. Znaleźć można również brak
wewnętrznych granic, czy kwestię związane z
uchwalaniem wspólnotowego prawa i instytucjami rządzącymi organizacją. W historii europejskiej myśli politycznej jest projektem śmiałym
i jednym z najstarszych tego typu. 15 kwietnia
bieżącego roku Rada Warszawy wyraziła uznania dla myśliciela w 190 rocznicę uchwalenia
tzw. „Konstytucji dla Europy”.

Z ziemi polskiej do Europy
Bez względu, czy uważają Państwo Unię
Europejską za sprawną organizację zapewniającą sprawiedliwość i pokój, czy też są Państwo
sceptyczni wobec jej działań, warto znać postać
Wojciech Bogumiła Jastrzębskiego. Czemu?
Wielu z nas myśli, że „cywilizacja zachodnia”
to przestrzeń między Berlinem a wschodnim
wybrzeżem USA. Tymczasem nowatorskie
światowej klasy pomysły i rozwiązania powstają
również tu: na Marymoncie, Faworach. Między
Pierwszą a Drugą Kolonią’ między Zatrasiem
a Żoliborzem Artystycznym. Transfer oryginalnych myśli odbywa się więc w przeciwnym
kierunku.
Anna Nosek
Ilustracja Marysia Lisicka
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„Wrażliwość”

Drodzy Czytelnicy,

Na koniec pozostanie tylko niemy krzyk wrażliwości.
Ostatnie westchnie mieszkańców srebrzystej Doliny,

gdy gwiazdy przytłoczy szarość.
Perły oczu skryją się za kartonem masek.
Styropianowy smak dotychczas malinowych ust Pochłonie

firmamenty podniebień.
Zaklęciem uczynić wszystko pospolitym i w tej Pospolitości

zniknąć.
Przyjąć pozę kamienną i trwać jak skała szaro-długo,
Emocje zostawiając na wieszaku w najdalszym kącie

przedpokoju.
To nie będzie zimne pchnięcie nożem,
To będzie otrucie.
Wrażliwość nie ginie od jednego ciosu,
Ona rozpływa się w truciźnie dnia powszedniego.
Na koniec pozostanie tylko niemy krzyk.
Filip Dalewski

Piękna pogoda i słońce powróciły na Żoliborz - stwarza to
idealne warunki do przeczytania
tego najnowszego wydania Wilsoniaka na ławce w parku lub w ogrodzie (do czego gorąco zachęcam).
W tym miesiącu przygotowaliśmy dla Was teksty związane
stricte z Żoliborzem i nie tylko.
Będziecie mieli okazję bliżej poznać problem betonowania naszej dzielnicy jak również poznać
historię dwóch wspaniałych architektek i ich wpływu na obecny
wygląd Żoliborza.
Przeczytacie także komentarz
młodzieżowych aktywistów i aktywistek o wystąpieniu prezydenta
podczas szczytu klimatycznego i
przeniesiecie się w czasie dzięki
archiwalnej fotografii i jej historii.
Dowiecie się również czy jest
możliwe, by to właśnie na Żoliborzu “zrodziły się” pierwsze myśli
o utworzeniu Unii Europejskiej...
Życzę miłej lektury!
Redaktor Naczelna
Karolina Molska

Żoliborz nie chce
być zielony?
Ostatnio gruchnęła w social mediach wiadomość, że dzielnica
chce zmian w związku z możliwym
wprowadzenie na Żoliborzu strefy płatnego parkowania. Ze zdziwieniem przeczytałem, że kosztem chodników i trawników mają
powstać miejsca parkingowe.
I tak sobie pomyślałem, że z jednej strony Żoliborz gości Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, że
miasto ma projekt Strategia2030, gdzie nacisk ma
być położony na rozwój transportu publicznego,
ograniczenie wjazdu aut do centrum i na inwestycje
w zieleń, a z drugiej strony nasza dzielnica idzie pod
prąd.
Tak szczerze powiedziawszy nie wiem za bardzo o co chodzi. Bo przecież nie od dziś wiadomo,

że miasto jest zdominowane przez auta i jest ich po
prostu za dużo. Wiadomo też, że Warszawa potrzebuje zieleni, szczególnie w momencie, gdy zmiany
klimatyczne są naprawdę odczuwalne.
Z drugiej jednak strony, dzielnica ma plany,
żeby udostępnić więcej terenu pod parkowanie aut
i wbrew powszechnym trendom światowym, aby zachęcić do zmiany przyzwyczajeń komunikacyjnych,
my damy kierowcom zachętę do posiadania aut.
Co gorsza, okazuje się, że te miejsca miałyby
powstawać, także przy okazji likwidacji zieleni. I to
już jest niepokojące. Gdy przeczytałem, że część
trawników ma zostać zastąpiona betonowymi płytami ażurowymi, to złapałem się za głowę.
Takie płyty, bardzo często nazywane płytami
eko, z ekologią nie mają nic wspólnego. To tylko
sprytny sposób, na ominięcie przepisów o wymaganej powierzchni biologicznie czynnej. Niestety, w mieście, przy intensywnym użytkowaniu i
parkowaniu przez całą dobę, takie kratki staną się
tylko smutnym generatorem brudu, kurzu i wspomnieniem po trawie, która kiedyś tam rosła, zanim
zrobiono w tym miejscu parking. Owszem, na pod-

miejskiej działce, gdzie auto stoi przez parę godzin,
to nawet niezły pomysł by utwardzić teren pod auto.
Nawet przy biurowcu, gdy samochody stoją tylko po
parę godzin w dni powszednie, płyta ażurowa jeszcze ma rację bytu. Ale w mieście, gdzie auta miałyby
stać przez całą dobę, na tym zastępstwie trawnika –
to nie może się udać.
Pomijam już fakt, że produkcja betonu jest jednym z czynników negatywnie wpływających na zanieczyszczenie środowiska, więc o ekologii trudno
tu mówić. Szczególnie jeśli beton miałby zastąpić
zieleń, w jednym z miast o najgorszej jakości powietrza na świecie.
Dodatkowo, zmiany proponowane przez dzielnicę, to także zmniejszenie powierzchni chodników, a
więc znów piesi (którymi jesteśmy wszyscy), mieliby
przegrać z kierowcami (których jest jednak mniej).
Mam nadzieję, że te plany nie zostaną wdrożone. Że włodarze dzielnicy i miasta, pójdą po rozum
do głowy i postawią jednak na ekologię a nie będą
patrzyli w przeszłość i fundowali nam betonowej
dzielnicy.
Bartek Michalski
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Wiatr zrywa przyjezdnym kapelusze z głów i
zabiera je w stronę oceanu. Parowe łodzie mijają się o włos w wzburzonej wodzie w wielkim
pędzie. Z oparów dymu
wyłaniają się coraz wyraźniej błyszczące iglice.
To Manhattan.
Z pokładu podziwia go polska
architektka, na której szeregi lśniących wieżowców robią olbrzymie
wrażenie. Jej wnikliwy wzrok przez
najbliższe dni będzie badać stolicę
nowoczesnego świata. Obserwacje
funkcjonalnych przestrzeni i rozwiązań usprawniających życie obywateli
Nowego Jorku architektka zgromadzi i zabierze ze sobą z powrotem do
Polski, z nadzieją, że kiedyś wcieli je
w życie. Architektką tą jest Barbara
Brukalska, a miejscem, w którym mają
ziścić się jej plany – żoliborska IV, VII
i IX kolonia.
Architektkom
międzywojennej Warszawy przyszło pracować
w niezwykłym środowisku. Brukalska była jedną z pierwszych kobiet,
która ukończyła studia na Wydziale
Architektury Politechniki Warszawskiej. Tam też poznała swojego
przyszłego męża i partnera w pracy,
Stanisława. Dzisiaj taką parę nazwalibyśmy „power couple”, ponieważ
para wspierała się i inspirowała
nawzajem zawodowo. Większość
architektek tamtych czasów także
debiutuje w parach, tak jak na przykład inna utalentowana projektantka
Helena Syrkus, małżonka Symona
Syrkusa. Badaczki wskazują, że był
to niestety nierozłączny element realiów tamtych czasów – architektka,
nawet najzdolniejsza, nie była traktowana w swoim środowisku na równi
z mężczyznami, dopóki nie miała u
boku mężczyzny. W pracy, kobietom
powierzano projekty uznawane za
„mniej istotne”, takie jak przestrzenie dla służby, kuchnie, żłobki i inne
obiekty powiązane z pracą domową.
Dla Brukalskiej, jak i dla Janiny Jankowskiej, drugiej architektki zaangażowanej w projekt Osiedla, nie są to

Utopistki tu były
przestrzenie drugiej kategorii. Obie
rozumieją, że przypadło im zadanie o
wiele większe i bardziej ambitne – na
ich deskach kreślarskich powstanie
przestrzeń, która ma ukształtować
Nową Kobietę, nowoczesną mieszkankę miasta, dążącą do pełnej
emancypacji.
Można śmiało powiedzieć, że
zarówno Barbara jaki i Janina zajmowały się feministyczną architekturą
swoich czasów. Brukalska w 1927
roku debiutuje ze swoim projektem
wzorcowej kuchni. Rysunki, którymi
wzbudzi niezwykłe poruszenie swojego środowiska, przedstawiają małą,
dobrze oświetloną przestrzeń, z odpowiednią ilością przystosowanych
do wysokości kobiety szuflad. Każdy
obiekt jest obdarzony numerem i
dokładnie opisany. Najważniejszym
elementem tego wnętrza jest jednak
Nowa Kobieta, która jak Modulor Le

Corbusiera jest miarą swojego domowego wszechświata. Współcześnie,
założenie, że kuchnia jest przestrzenią kobiety, byłoby zupełnie wsteczne, jednak w czasach Brukalskiej,
jej projekt był postrzegany zupełnie
inaczej. Kuchnia była skonstruowana
w taki sposób, aby spędzać w niej jak
naj mniej czasu. Nowa Kobieta, tak
jak sama Brukalska, ma pracę, a także
prawo do spędzania czasu poza domem wedle swoich chęci. Musi mieć
czas na sport i lunch z przyjaciółkami. Kuchnia jest otwarta na salon,
staje się więc przestrzenią o równym
znaczeniu do reszty domu. Właśnie
z tego powodu badaczka Marta Leśniakowska nazywa Brukalską „modernistką w kuchni”, nawiązując do
idei rozwijającego się w Europie modernizmu, który zakładał całkowitą
przemianę przestrzeni i wiążącej się
z nią nawyków. W tym czasie, kiedy

Barbara zajmuje się Kobietą, Janina
Jankowska poświęca swój czas projektowaniu przestrzeni odpowiedniej
do wychowania dzieci. Jankowska jest
wszechstronnie uzdolniona i nie traci
okazji, aby realizować swoje pomysły.
Wraz z Barbarą otwiera na żoliborskim WSMie wypożyczalnię sprzętów
dziecięcych, wiele z nich projektuje
sama. Postępowy duch wciela w życie angażując do współpracy doktora pediatrę Aleksandra Landego, z
którego pomocą projektuje „Szklany
Domek”, czyli przedszkole, które stoi
do dziś u zbiegu ulic Sierpeckiej i Suzina. Przedszkole, chociaż skromnie
urządzone, wciela w życie nowoczesne metody świeckiego wychowania.
W pierwszych latach funkcjonowania istnieje tylko dzięki niezwykłej
zażyłości mieszkanek żoliborskich
kolonii. Dzielą się one obowiązkami,
gotują na zmiany, opiekują się dzieć-

mi. W tym czasie powstaje także Koło
Czynnych Kooperatystek, które udostępnia członkiniom książki i międzynarodowe publikacje na temat zmieniającej się roli społecznej kobiet.
Ilość stowarzyszeń i społecznych ruchów jest niezwykła nawet w kontekście naszych czasów. Modernistyczny
optymizm połączony z nowoczesnym
planowaniem stwarza niesamowite
warunki życiowe w koloniach, dzięki czemu młode osiedle funkcjonuje
jak jeden organizm. Pomysły projektantek nie są realizowane jednak bez
ofiar. Częstym podobno widokiem na
przedwojennym osiedlu są bezdomne młode kobiety, które przyjechały
tam ze wsi z nadzieją na znalezienie
zatrudnienia jako pomoc domowa.
Nowoczesne mieszania Brukalskich
nie przewidywały dla nich miejsca,
jednak mimo to były zatrudniane
przez niektórych lokatorów. Według
szacunków J. Szymańskiego, w latach
trzydziestych służba stanowi aż 20%
ogółu mieszkańców Osiedla, które
robotnicze było już tylko z założenia. Na łamach „Życia WSM” między
„lokatorkami” i „służącymi” toczy
się zresztą w tym czasie dyskusja, w
której kooperatystki broniły modernistycznych projektów Brukalskiej i
Jankowskiej.
Rozwój osiedla zahamowuje w
końcu wybuch drugiej wojny światowej, jednak nie studzi to zapału
projektantek. Brukalska udziela się
w Konspiracyjnej Pracowni Architektoniczno-Urbanistycznej, gdzie snuje
plany o budowie kolejnych obiektów
Osiedla. Marzy jej się zaprojektowanie zautomatyzowanej jadłodajni, na
wzór tych które podziwiała niegdyś
w Nowym Jorku. Kto wie, jak Żoliborz wyglądałby dzisiaj, gdyby tym
architektkom-utopistkom było dane
dokończyć swoje dzieło. Tymczasem
możemy być wdzięczni, że na Żoliborzu rewolucja zaczęła się właśnie w
kuchni.
Antoni Kostrzewa

W tekście korzystałem z pracy Magdy Matysek-Imielińskiej pt. „Projektantki
i Performerki Przedwojennego Osiedla
Żoliborz” (2017).
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SZCZYT ABSURDU: ZAPAŚĆ GOSP
CZYLI JAK WYKOLEIĆ NOWĄ LOKO
23 kwietnia, w drugi dzień szczytu klimatycznego Leaders Summit on Climate organizowanego przez prezydenta USA, Joe Bidena,
Andrzej Duda, jako jedyny przywódca kraju z Europy środkowo-wschodniej, przemawiał w gronie światowych liderów. Został poproszony przez organizatorów szczytu o opowiedzenie o sprawiedliwej transformacji i tworzeniu nowych miejsc pracy. Po wysłuchaniu
wypowiedzi prezydenta Dudy nasuwa nam się jednak wniosek, że przede wszystkim powinno się zwolnić jedno miejsce - w budynku
przy Krakowskim Przedmieściu 48/50 w Warszawie.
Gdyby terapeucie przyszło słuchać wystąpienia Andrzeja Dudy,
zapewne wystawiłby prezydentowi
złożoną diagnozę. Przede wszystkim
ma on tendencję do pomijania pewnych okresów z historii swojego kraju. Może wypiera je z pamięci? Gdy o
czymś opowiada, nieważne jak wielką
porażkę opisuje, w jego ustach brzmi
to jak przełomowe zwycięstwo. Prezydent rozpoczął swoje wystąpienie

od pochwalenia się, że Polska z nadwyżką wywiązała się z postanowień
protokołu z Kioto... z 1997 roku.
Nasz kraj miał obniżyć emisje gazów
cieplarnianych o 6% w stosunku do
1988 roku, a wyszło tak, że zredukował je aż o 33%. Jak to się stało?
Duda przedstawił sytuację, jakby
realizacja celu z Kioto z ponad czterokrotną nawiązką była elementem
polskiej prośrodowiskowej agendy z

końca lat 90. Nie wspomniał jednak,
że gwałtowny spadek emisji do atmosfery był przypadkowym efektem
niezwykle niesprawiedliwie przeprowadzonej transformacji gospodarczej po upadku PRL w 1989 roku
i nieudolnie prowadzonej polityki
energetycznej. (O ironio, organizatorzy Leaders Summit poprosili Andrzeja Dudę, by jego przemówienie
skupiało się w szczególności na spra-

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

wiedliwej transformacji i tworzeniu
miejsc pracy.) Nie omieszkał również
przypomnieć, że Polska przez ostatnie lata “nadrobiła” zdecydowaną
większość obniżonych wtedy emisji.
Prezydent ma uporczywą skłonność
do przedstawiania tego samego wydarzenia w różnych światłach. Jak
widać: niegdyś zapaść gospodarcza,
a dziś - ochrona planety.
Andrzej Duda ma problem z
rozgraniczeniem, co jest sukcesem,
a co... kawałkiem ziemi, na której
ma on miejsce. Dowiedzieliśmy się,
że wielkim osiągnięciem jest to, iż
na “naszej polskiej ziemi” trzykrotnie odbyła się światowa konferencja
klimatyczna, a “dynamika nadana
przez Polskę” podczas ostatniej z
nich - COP 24 w Katowicach w 2018
roku - była bezpośrednią przyczyną
przyjęcia przez Unię Europejską,
jako pierwszą światową gospodarkę, celu neutralności klimatycznej
do 2050 roku. Dla Dudy chyba naprawdę sukcesem jest to, że światowi przywódcy mogli rozmawiać o
klimacie 3 lata temu przez kilka dni
w jakimś budynku w Katowicach. Bo
na pewno nie było nim zapewnienie
prezydenta podczas owego szczytu,
jakoby Polska miała wystarczająco

zasobów węgla na następne 200 lat,
ani stwierdzenie, że “użytkowanie
węgla i opieranie na nim bezpieczeństwa energetycznego nie stoi
w sprzeczności z ochroną klimatu”
(ach! te słowa zwyciężyły w plebiscycie na największą klimatyczną bzdurę w 2018 roku!) ani to, że nasz rząd
uniemożliwił Unii przyjęcie deklaracji net0 do 2050 w czerwcu 2019
roku, a sam wciąż oficjalnie go nie
zaakceptował.
W ramach darmowej, przyjacielskiej porady, terapeuta poleciłby
prezydentowi prędko udać się do
okulisty. Duda podczas swojego wystąpienia miał najwidoczniej na nosie
zbyt słabe okulary, gdyż nieustannie
mylił słowa niskoemisyjny, zeroemisyjny, neutralny, ambitny czy nieambitny. Tu dobry Polak winien wykazać
się zrozumieniem - to bardzo trudne
i na dodatek pozornie podobne do
siebie słowa - prawie jak gaz ziemny
i czysta energia... Usłyszeliśmy, że
Polska będzie prowadziła zeroemisyjną gospodarkę w 2040, ale jednocześnie, że w tym samym roku węgiel
będzie stanowił 11% naszego miksu
energetycznego, a ostatnia kopalnia
węgla zostanie zamknięta w 2049
roku. Mało kto rozumie, co Polska
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PODARCZA I ZA SŁABE OKULARY,
KOMOTYWĘ NA STARYCH TORACH
w ostateczności planuje, ale bardzo
prawdopodobne jest jedno - tekst
przemówienia prezydenta Dudy
redagowało przynajmniej kilka różnych osób i żadna z nich nie patrzyła,
co jest wyżej. A no tak! Prezydent
mimochodem oświadczył jeszcze,
że razem z resztą krajów Trójmorza
zależy Polsce na osiągnięciu neutralności klimatycznej do 2050 roku.
Mamy tylko nadzieję, że cel ten nie
zostanie osiągnięty kolejną zapaścią
gospodarczą...
PAD wspomniał o tym, że jego
ambicje nie wynikają jedynie z postanowień unijnych, ale także z uwagi
na oczekiwania młodych ludzi. W
ubiegłym tygodniu konsultował się
z Młodzieżową Radą Klimatyczną i
jak mówi: “Oczekują oni realizacji
ambitnych celów klimatycznych, a
jednocześnie mają pełną świadomość
jak trudna jest ta droga(...).” ... I co
dalej? Czy pan prezydent też jest
tego świadomy? Wydaje się, że niezbyt, bo od razu przeskoczył do kolejnego tematu, jak często mu się to
zdarza. Bezpieczna przyszłość młodych obywateli polski najwidoczniej
nie figuruje na liście zmartwień naszego prezydenta. Duda chwalił się,
że została właśnie podpisana umowa
z górnikami. Najwyraźniej wiadomość tę musiał usłyszeć przez głuchy
telefon, ponieważ nie jest to wynik
ani dużych konsultacji społecznych,
ani tym bardziej nie można tego traktować jako sukcesu dialogu. Umowa
nie zalicza się do kategorii “społecznej”, gdyż w jej ustalaniu brał udział
tylko jeden związek zawodowy oraz

przedstawiciele rządu. Przedstawia
ona deklarację o zamknięciu kopalni
węglowych do 2049 roku, ale warto
podkreślić, że by osiągnąć neutralność klimatyczną do 2040 trzeba
wygasić elektrownie węglowe dużo
wcześniej niż w 2049. Mniej więcej
tak o 20 lat wcześniej. Ponadto, ustalone zostało, że kopalnie węglowe

będą przez kolejne 30 lat utrzymywane na dofinansowaniach - będzie
do nich dopłacane aż 2 mld złotych
rocznie! - pomimo iż już teraz przynoszą większe straty niż zyski.
Idea Leśnych Gospodarstw
Węglowych jest wisienką na torcie absurdu. Projekt ten promował
szeroko Jan Szyszko, były minister

Środowiska. Ma on “(...)przyczynić
się do: zwiększenia ilości CO2 pochłanianego przez ekosystem leśny,
głównie drzewostany i glebę oraz
redukcję emisji gazu z obszarów
podmokłych.”, jak podaje strona
internetowa Lasów Państwowych.
Wszystkie polskie lasy są w stanie
pochłonąć zaledwie tyle, ile emituje

największa elektrownia — Bełchatów,
która odpowiada za 11% krajowych
emisji. Według projektu LGW mają
w ciągu 30 lat pochłonąć milion ton
CO2. Jak żałosne jest opieranie redukcji emisji na tym projekcie można
zobaczyć porównując tę wartość do
emisji rocznych. Przez 30 lat LGW
mają pochłonąć 0,3% tego co emitujemy w ciągu jednego roku! To czysta manipulacja.
Skutki rozmów na szczycie klimatycznym zorganizowanym przez
administrację Joe Bidena będziemy
obserwować w najbliższym czasie.
Mozolna odbudowa po kryzysie
epidemicznym, jak wskazało wiele
prelegentów, jest wielką możliwością na odbudowę w stronę lepszego, bardziej zrównoważonego
świata. Andrzej Duda nawołuje nawet: “Wracając na tory rozwoju, nie
pozwólmy, aby były to tory stare.”
Szkoda tylko, że według Krajowego Planu Odbudowy mamy mieć w
Polsce nowy tabor kolejowy bez nowych torów.
Wychodzi na to, że polska polityka będzie udawać, że jest nowa, szybka i sprawiedliwa, a cały czas będą
takie same trasy, stare tory niepozwalające nowoczesnym pociągom
na osiągnięcie pełnej prędkości i pomijanie wielu, wielu ludzi w miejscowościach, które są “nie po drodze”, a
na dodatek lokomotywę będzie prowadzić człowiek, który najchętniej
rozwiązałby wszystkie nasze problemy przez wykolejenie pociągu.

Julia Keane, Łucja Kudła

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny
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LEGENDA UŁAŃSKA
Narcyz Witczak-Witaczyński. Jedna z najważniejszych postaci fotograficznej sceny okresu
międzywojennego, żołnierz i dokumentalista,
który pozostawił po sobie obszerne archiwum.
Wędrując po zakamarkach jego kolekcji, trafiam na intrygujący album, a w nim na pewien
sielankowy, ale nie tak
banalny jak się na pozór
wydaje obrazek.
Rozejrzyjmy się. Na środku zamkniętego z trzech stron podwórza,
dobrze utrzymanego i dostatniego –
domostwo i inne zabudowania kryte
są nie słomą, a gontem – przystanął

jeździec w mundurze i z orzełkiem na
czapce. Zgaduję, że poprosił o wodę;
sięga po kubek podawany przez młodą dziewczynę w haftowanej chuście
na głowie i barwnym ludowym stroju. Uśmiecha się szeroko; dopiero
po chwili zauważam, że spojrzenie
kieruje jednak nie na nią, ale nas,
patrzących, a raczej – wprost na fotografa. To on przyciąga także wzrok
bohaterów drugiego planu, mężczyzny i dwóch kobiet przycupniętych na
ławie oraz dziewczynki spoglądającej
ciekawsko z progu. Dzieje się coś niecodziennego, to pewne. Czytam to w
ich twarzach i odświętnym ubiorze.
Dzień był słoneczny, ciepły,
sierpniowy – wiemy to bez cienia wątpliwości, bo Witczak-Witaczyński
skrzętnie zanotował datę. 24 sierpnia 1930 roku wbił nóżki statywu w
grząską ziemię podwórza, załadował
szklany negatyw do kamery i ustawił
modeli. Cykl czynności powtórzył
kilkukrotnie. Na innej fotografii żołnierz, zsiadłszy z konia, gawędzi z
wychylającymi się z okna dziewczętami. W aranżacji tych scen nie ma nic
z przypadku – fotograf z premedytacją sięga po znaną konwencję, do
której później wrócimy. Tymczasem
obracam w myślach bardziej palące

pytanie: co i dlaczego przygnało w to
miejsce Witczaka-Witaczyńskiego i
jego towarzysza?
Krótko o nim (chociaż życiorys
ma przebogaty): warszawiak z urodzenia, weteran Wielkiej Wojny i
konfliktu polsko-bolszewickiego, kawaler orderu Virtuti Militari. Gdy wybuchnie kolejna wojna światowa, będzie walczył w kampanii wrześniowej,
a później w ZWZ-AK; aresztowany i
więziony na Pawiaku, trafi do obozu
w Majdanku, w którym umrze w 1943
roku. To wszystko wydarzy się dekadę
później – w tej chwili Witczak-Witaczyński służy w elitarnym 1 Pułku
Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego i
jako jeden z nielicznych fotografów
cieszy się bezpośrednim dostępem do
osób z najwyższych kręgów władzy.
W jego archiwum natrafimy na wiele
znanych twarzy, z Marszałkowską na
czele, niemniej mnie przyciąga jak
magnes inna grupa obrazów, tych
codziennych, budujących portret
zbiorowy polskiej kawalerii w schyłkowym, jak się okaże, okresie jej istnienia.
Gdy na początku sierpnia 1930
roku 1 Pułk Szwoleżerów opuszcza
stołeczne koszary i wyrusza na terenowy obóz ćwiczebny, Narcyz Wit-

czak-Witaczyński zabiera ze sobą
również sprzęt fotograficzny. W ciągu miesiąca (jego notatki wskazują,
że obóz trwał przynajmniej od 2 do
27 sierpnia) zapisuje na szkle kronikę liczącą ponad pół setki ujęć. To
fascynujący zbiór, zawierający nie
tylko dokumentację ćwiczeń militarnych oraz oficjalnych i półoficjalnych
uroczystości (jak defilada uświetniająca Święto Żołnierza czy imieniny
płk. Wieniawy-Długoszowskiego),
ale również – a może przede wszystkim – prostego kawaleryjskiego
życia. Żołnierze posilają się, kąpią,
golą, pielęgnują konie i odpoczywają. Obóz kończy biesiada połączona
z tańcami, zorganizowana dokładnie
tego samego dnia, w którym powstaje interesujące nas zdjęcie. Szwoleżer i dziewczyna, wyelegantowani
najpewniej z racji zabawy, wkrótce
potem dołączą do tancerzy; najpierw
zgadzają się pomóc we wcieleniu
fotograficznej wizji Witczaka w rzeczywistość.
Spójrzmy ponownie, szerzej
i głębiej. Fotografia i malarstwo,
dwie siostry w świecie sztuk wizualnych, wspierają się wiernie od momentu ogłoszenia wynalazku pierwszej z nich. Nie inaczej jest w tym

przypadku, bo kadr Witczaka-Witaczyńskiego – odkrywam – stanowi w
istocie fotograficzny przekład motywu występującego w twórczości
znanego polskiego artysty, starszego o pokolenie Wojciecha Kossaka.
„Ułan i dziewczyna” - taki tytuł nosi
kilka bliźniaczych dzieł malarza
przedstawiających wiejską dziewczynę wręczającą kubek lub dzban
dosiadającemu konia ułanowi; para
postaci w różnych ujęciach pojawia
się zresztą u Kossaka wielokrotnie. Podobieństwo prac obydwu
twórców jest uderzające, a wymowa
jasna. Oto polski kawalerzysta, bohater narodowego mitu, obrońca i
duma ojczyzny, uosobienie odwagi
i cnót, a przy tym opiewany w pieśniach zawadiaka i obiekt niewieścich westchnień.
Celowo czy nie (kto wie, czy projekt Witczaka z założenia nie miał być
grą i żartem?), patos fotografii warszawiaka rozbił się o detale: podwórkowe błoto, ciekawskie spojrzenia
postronnych i promienny uśmiech
szwoleżera.
I całe szczęście.
Kamila Snopek

fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe
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Szybka Historia Kolei
Jak często, wsiadając do pociągu, zastanawiamy się nad tym, jak wielką rolę odegrało
wynalezienie kolei w historii ludzkości? Kiedy
pojawił się pierwszy pociąg? Kto był jego twórcą
oraz jak bardzo zmienił się ten rodzaj transportu
na przestrzeni lat? Zapraszamy do lektury artykułu, w którym po krótce przybliżymy losy światowego kolejnictwa.

Greckie początki
Na początku cofnijmy się do Grecji w ok.
600 roku p.n.e., właśnie wtedy pojawił się
pierwszy znany prototyp systemu kolejowego.
Mowa o serii wyżłobień wykopanych w ziemi,
które prowadziły różne wozy po utwardzonym
torze o długości około czterech mil. Koleinę o
nazwie „Diolkos”, stworzono do przewożenia
łodzi przez Przesmyk Koryncki, jako alternatywę dla żeglowania znacznie dłuższą trasą wokół
Półwyspu Peloponeskiego.

Moc pary
Największą zmianą w kolejnictwie było wykorzystanie w transporcie pary. Energii parowej
wcześniej używano głównie do pomp wodnych.
James Watt, wraz z wynalezieniem silnika tłoko-

wego w 1784 roku, poszerzył jej zastosowanie i
przyczynił się do narodzin lokomotywy parowej.
Pierwsza w pełni sprawna kolej parowa została
otwarta w 1804 roku w pobliżu Merthyr Tydfil
w Walii przez inżyniera Richarda Trevithicka.

Ojciec kolei
George Stephenson, nazywany „ojcem kolei”, udoskonalił szereg wynalazków swoich poprzedników. W 1814 roku zbudował pierwszą
lokomotywę „Blucher” do przewożenia węgla
w Killingworth Colliery niedaleko Newcastle w
Wielkiej Brytanii. Tym wynalazkiem wyznaczył
nowe standardy, przyjęte w niedługim czasie na
całym świecie. Natomiast za symboliczny dzień
narodzin współczesnej kolei uznaje się 27 września 1825 roku, kiedy otwarta została mierząca
19 km brytyjska linia ze Stockton do Darlington.

Pociągi elektryczne
Pojazdy kolejowe napędzane energią elektryczną pojawiły się już w pierwszej połowie
XIX wieku. W 1837 roku szkocki chemik Robert Davidson z Aberdeen zbudował pierwszą
lokomotywę elektryczną. Była ona napędzana

silnikiem prądu stałego zasilanego z baterii
elektrycznej. Niedoskonałości projektu i jego
duże koszty zastopowały rozwój tej formy napędu pojazdów kolejowych. Jak pokazała jednak historia – nie na długo. Już w 1879 roku,
który uważany jest za początek rozwoju trakcji
elektrycznej, niemiecki wynalazca i konstruktor
Werner von Siemens zbudował i przedstawił
na wystawie rzemiosł w Berlinie pierwszy elektryczny pociąg pasażerski.

Era diesla i szybkich pociągów
Mimo że napęd spalinowy na kolei próbowano zastosować już w początkach drugiej połowy XIX wieku, to dopiero wynalazki Gotlieba
Daimlera, Rudolfa Diesla, Wilhelma Maybacha i
Carla Benza w latach 1883–1892 pozwoliły na
zastosowanie silnika spalinowego do napędu lokomotywy. W 1891 roku w niemieckich zakładach w Bad Cannstatt, we współpracy z Maschinenfabrik Esslingen, Gotlieb Daimler zbudował
wąskotorową lokomotywę spalinową z silnikiem
benzynowym o mocy 4 KM. Natomiast w 1906
roku wyprodukowano dla kolei pruskich dużą,
normalnotorową lokomotywę spalinową, w której zastosowano 4 cylindrowy, dwusuwowy silnik Diesla o mocy 1200 KM.

Ogromna prędkość
Następnym, ale na pewno nie ostatnim krokiem w dziedzinie rozwoju konwencjonalnego
transportu kolejowego, było wprowadzenie napędzanych energią elektryczną pociągów dużych
prędkości. Mowa o pojazdach, które w trakcie
codziennych przejazdów osiągają prędkości powyżej 300 km/h. Prekursorem w tym obszarze
byli Japończycy, ze swoimi pociągami Shinkansen. Przez lata szybka kolej rozwija się zarówno
w Azji (np. Japonia i Chiny), jak i w Europie (np.
Niemcy, Włochy, Hiszpania, Francja) czy Ameryce Północnej (USA). Niemniej jednak, światowy
rekord prędkości pojazdu szynowego od 2007
roku dzierżą Francuzi. Ich TGV, czyli w dosłownym tłumaczeniu pociąg dużych prędkości, osiągnął podczas przejazdu testowego 574,8 km/h.

A co dalej?
Na pewno nie jest to koniec rozwoju kolei. W
niedługim czasie zapewne będziemy mogli rozmawiać
o pociągach napędzanych wodorem i takich, które nie
będą wymagały obecności maszynisty. Przyszłość transportu kolejowego niewątpliwie rysuje się w jasnych
barwach i, tak jak do tej pory, jedynie ludzki umysł i
wyobraźnia będą stawiały granice w tej materii.
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Wypożycz lub
oddaj książkę w
towarzystwie psa
Żoliborskie biblioteki stają się bardziej
przyjazne zwierzętom. Wraz z otwarciem bibliotek po zdjęciu obostrzeń związanych z
rozwojem pandemii koronawirusa, żoliborskie
placówki wprowadzają możliwość wypożyczenia i/lub oddania książek w towarzystwie czworonoga.
Pilotażowo uruchamiamy akcję, która
umożliwia oddanie przeczytanej lub odebranie
zarezerwowanej poprzez system internetowy
lub telefonicznie książki, w towarzystwie czworonoga. Zostawianie psa przed budynkiem niejednokrotnie naraża go na niepotrzebny stres, a
także ryzyko kradzieży.
- Chcemy stać się miejscem bardziej przyjaznym i otwartym na potrzeby naszych mieszkańców. Wiele osób zwraca uwagę, że byłoby
im wygodniej podejść do biblioteki przy okazji
spaceru z psem i wejść razem do środka. Szczególnie ważne jest to w sytuacji, w której pupil
źle znosi zostawanie bez opieki w nieznanym
sobie miejscu – mówi Paweł Michalec, burmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.
- Nasza akcja uruchamiana nieprzypadkowo jest właśnie teraz. Niebagatelne znaczenie
ma tutaj fakt, że osoby po przebyciu koronawirusa dostrzegają u siebie długotrwale
osłabienie i szybsze zmęczenie nawet prostą
aktywnością na świeżym powietrzu. Chcielibyśmy, żeby nasi czytelnicy podczas jednego
spaceru mogli zrealizować dwie bieżące potrzeby: spacer z psem i wizytę w bibliotece,
bez konieczności pokonywania ponownie
podobnej trasy – dodaje Małgorzata Kocot,
dyrektor Biblioteki Publicznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.
Akcja dotyczy wyłącznie możliwości wejścia z czworonogiem przy okazji zwrotu książek
lub przygotowanych już do odbioru tytułów. A
czas przebywania w bibliotece – z uwagi na
obecność innych czytelników - powinien być
maksymalnie krótki. Nie ma możliwości przemieszczania się z pupilem pomiędzy regałami
w celu wyszukiwania książek do wypożyczenia.
Pies w bibliotece powinien być na smyczy pod

pełną kontrolą właścicielską, a w przypadku
psów dużych i/lub mogących wzbudzać strach
– także w kagańcu.
Latem oraz w pozostałe ciepłe dni placówki
biblioteczne będą wystawiały miski ze świeżą
wodą.
To kolejne ułatwienie dla czytelników. W
bibliotece działa już usługa książka na telefon.
Jest ona skierowana do osób starszych, chorych
lub o ograniczonych możliwościach poruszania się, które nie mogą samodzielnie dotrzeć
do biblioteki. Takie osoby mogą zadzwonić do
wybranej placówki, z której chcą wypożyczyć
książki i prosić o ich dostarczenie do domu.
Książki zostaną również odebrane przez bibliotekarza w celu ich zwrócenia.
Usługa książka na telefon obejmuje książki
tradycyjne, audiobooki, literaturę obcojęzyczną, literaturę popularnonaukową oraz filmy i
dotyczy wszystkich żoliborskich placówek bibliotecznych.
Akcją o otwarciu się na potrzeby czytelników z czworonożnymi przyjaciółmi, żoliborskie biblioteki powiększyły listę dzielnicowych publicznych miejsc przyjaznych
zwierzętom. Mieszkańcy Żoliborza od kilku
lat mogą załatwiać swoje sprawy w Urzędzie
Dzielnicy na sali obsługi w towarzystwie swojego pupila. Wiosną i latem pod urzędem wystawiana jest miska ze świeżą wodą. Dla osób,
które nie chcą zabierać swojego czworonoga
do środka, przygotowane jest częściowo zacienione i monitorowane miejsce, w którym
można go bezpiecznie zostawić. Podobnie,
domowe pupile są mile widziane w Centrum
Lokalnym Żoliborz przy ul. Rydygiera 6b
oraz w Miejscu Aktywności Lokalnej przy ul.
Marii Kazimiery.
Przypominamy, że zgodnie z ustawą o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
każdy właściciel wyprowadzający zwierzę domowe jest zobowiązany do posprzątania po
nim.
Informacja prasowa Urzędu Dzielnicy Żoliborz

Darmowa profilaktyka oraz sterylizacja
i kastracja kotów wolno żyjących
Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st.
Warszawy podpisał nową umowę
na świadczenie bezpłatnych usług
weterynaryjnych dla wolno żyjących
i bezdomnych żoliborskich kotów.
Przychodnia Weterynaryjna „OAZA”
oferuje badania profilaktyczne i specjalistyczne, zabiegi kastracji i sterylizacji oraz szczepienia. Umowa o
współpracy jest realizacją projektu z
budżetu obywatelskiego na 2021 rok
i opiewa na łączną kwotę blisko 35
tys. zł.
Przychodnia
Weterynaryjna
„OAZA” mieści się przy ul. Potockiej 4 i we współpracy z Dzielnicą

Żoliborz oferuje w ramach profilaktyki: ogólne badanie stanu zdrowia
zwierzęcia, w tym pomiar temperatury, oddechu i tętna, badanie krwi
i moczu, testy na FeLV i FIV oraz
badanie USG i RTG. Wykonywane
są także szczepienia przeciwko chorobom wirusowym, w tym przeciwko
wściekliźnie, a także odrobaczanie i
odpchlanie. Wykastrowane i wysterylizowane koty mają znakowane uszy
poprzez nacięcie. Możliwy jest także
wyjazd do wypadków oraz wykonanie
zabiegów ratujących życie. Umowa
nie obejmuje leczenia kotów domowych – posiadających właścicieli.

Skierowanie na bezpłatne leczenie,
badanie, szczepienie lub zabieg dla kota
wolno żyjącego w przychodni współpracującej z Dzielnicą Żoliborz należy uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska,
tel. (22) 443-89-58. Kontakt z przychodnią „OAZA”: (22) 406-68-12.

Dbamy o koty
wolno żyjące
Na terenie Dzielnicy Żoliborz
bytuje ponad tysiąc kotów wolno żyjących, w tym szacujemy że ok. 300
nie jest jeszcze wykastrowana. W

dzielnicy zarejestrowanych jest obecnie 83 społecznych karmicieli kotów,
którym regularnie wydajemy worki z
karmą suchą (po 3,8 kg każdy) oraz
puszki z karmą mokrą.
Według ich wskazań liczba wolno
bytujących kotów na Żoliborzu wynosi w tym momencie 1032.
Aby zostać społecznym karmicielem kotów trzeba opiekować się co
najmniej 3 kotami ( najczęściej jest ich
znacznie więcej). Raz w roku należy
wypełnić specjalny formularz rejestracyjny, w którym podawana jest liczba
kotów pod opieką, rejon w którym one
bytują oraz miejsce dokarmiania. Oso-

ba taka zobowiązana jest także do poddawania ich zabiegom weterynaryjnym
(leczenie, sterylizacja, kastracja, szczepienia) i przeznaczania otrzymywanej
karmy na ich dokarmianie. Pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska
wypożyczają również tzw. klatki łapki,
pomagające odłowić dzikie koty i przetransportować zwierzęta na zabiegi do
Przychodni Weterynaryjnej „OAZA”.
Szczegółowe informacje o tym jak
zostać społecznym karmicielem kotów udzielane są Wydziale Ochrony
Środowiska, tel. (22) 443-89-58.
Informacja prasowa
Urzędu Dzielnicy Żoliborz

