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Kto w ul dmuchnie
temu gęba spuchnie!
– rzecz o pszczołach
Nasi najwięksi sprzymierzeńcy i przyjaciele bez których nie mamy racji bytu.
Żyją między nami, często niezauważalni. Nadal niewielu zdaje sobie sprawę,
że bez ich ciężkiej pracy nie będziemy w stanie przetrwać. To dlaczego robimy
wszystko, aby wyginęły? Tak, mowa tu o pszczołach. Alan Aleksander Milne w
„Kubusiu Puchatku” pisał że „Z pszczołami nigdy nic nie wiadomo…”, dlatego spotkałem się z Dianą Dybą, inicjatorką projektu i aktywistką „Zróbmy to
razem dla pszczół”, aby lepiej poznać świat tych małych stworzeń.
H.Z.: Jakby miała pani wymienić kilka
największych zagrożeń dla pszczół, to
jakie by to były?

D.D.: Stosowanie pestycydów
do opryskiwania roślin jest jednym
z większych zagrożeń, przez które
pszczoły giną. To właśnie pestycydy
są odpowiedzialne za to, że z roku
na rok pszczół jest coraz mniej. Wymierają masowo, powoli zatruwane
chemikaliami stosowanymi do opryskiwania roślin. Rozwiązaniem jest
ekologiczna produkcja. Wybieranie
produktów od lokalnych, świadomych rolników prowadzących odpowiedzialną produkcję.
Bardzo dużym zagrożeniem jest
również zwyczajnie brak wiedzy. Jak
ogromna jest rola pszczół w budowaniu bioróżnorodności środowiska.
Bez pszczół nie mamy dużych szansa

na przeżycie. To im zawdzięczamy
zapylanie kwiatów, drzew owocowych, roślin uprawnych, z których
mamy plony, pasze dla zwierząt. Cały
łańcuch pokarmowy zaczyna się od
pszczół. Bez nich człowiek nie przeżyje, dlatego niezwykle ważna jest
edukacja jak pielęgnować pszczoły,
jak je chronić, co można zrobić, by im
pomóc.
Głównym celem mojego projektu Zróbmy to razem dla Pszczół! jest
właśnie edukacja, która zaczyna się od
najmłodszego pokolenia.
H.Z.: Na czym dokładnie polega projekt „Zróbmy to razem dla Pszczół!” ?

D.D.: Projekt zainicjowałam rok
temu prosząc twórców pięknych, unikalnych wyrobów o zaprojektowanie
produktów nawiązujących do pszczół,

aby zwrócić na nie uwagę. Powstała niesamowita kolekcja unikatów,
które zostały zlicytowane na aukcji,
z której pełen dochód wsparł Fundację „Pociechom”, na terenie której
zasialiśmy łąkę kwietną, ogródek, postawiliśmy postument edukacyjny na
temat pszczół, a także zwiększyliśmy
populację pszczół budując dwa nowe
ule dla pasieki Fundacji.
W tym roku zaprosiłam do wsparcia projektu artystki. Natalia Olbiński, Pola Dwurnik, Magdalena Pankiewicz i Zuza Miśko zaprojektowały
swoje wersje pszczółek. Każda marka,
która prowadzi odpowiedzialną produkcję w zgodzie z naturą może „adoptować” pszczółkę umieszczając ją
na swoim produkcie, z którego część
dochodu wesprze pszczoły, a także
artystki. Chociaż wszystkie artystki

podarowały swoje projekty pro publico bono (na cele społeczne, bezinteresownie – przyp. red.), to wynegocjowałam z każdą marką także część
zysku dla artystek, aby podkreślić, że
każda praca, każde wsparcie, powinno być wynagradzane, ponieważ zbyt
często wartość artystyczna i intelektualna projektów jest nadużywana.
H.Z.: W jaki sposób projekt pomoże
pszczołom?

W tegorocznej edycji projektu „Zróbmy to razem dla Pszczół!”
zbieramy środki na dużą przestrzeń
edukacyjną na terenie Fundacji „Pociechom” w Warszawie. Chciałabym
wyposażyć Fundację w tablice informacyjne oraz kolejne postumenty
edukacyjne. Chcemy, aby odbywały
się tam pszczele warsztaty dla dzieci
i firm. Powstaną także kolejne ule, a
miód z pasieki będzie wspierał kolejne akcje. Dzięki temu kolejne działania i utrzymanie terenu powinno się
samo finansować.

H.Z.: Jak zatem każdy z nas może pomóc w projekcie?

D.D.: Obecnie do sprzedaży
trafiły wyjątkowe inkodruki zaprojektowane przez Natalię Olbiński,
które można kupić stacjonarnie w
Najlepszej Księgarni na Żoliborzu
oraz stacjonarnie i online w sklepie
„Slou” na Bielanach w Warszawie.
W sprzedaży jest także kolekcja
pinsów w kształcie pszczół zaprojektowanych przez artystki Polę
Dwurnik, Magdalenę Pankiewicz,
Zuzę Miśko i Natalię Olbiński. Produkcja jest w całości sfinansowana
przeze mnie i 100% zysku przekażę
dla pszczół.
Stopniowo dołączają do projektu
znane marki. Pszczółka Natalii Olbiński została „adoptowana” przez
bardzo ekologiczną markę „I Love
Grain”, która umieściła piękny haft
pszczółki na muślinowym szlafroku i
koszuli nocnej.
Dokończenie na str. 2
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Miasteczko
Zawędrować do miasteczka

Drodzy Czytelnicy,

O dachach za stromych,
Aby mógł tam przysiąść smutek.
Usłyszeć muzykę
Kołyszącą pokolenia.
Znaleźć ławkę w parku
I odkorkować butelkę wspomnień.
Pochwalić się światu tą jedną chwilą
I obdarować go w wzamiam najszczerym uśmiechem.
Wejść i nie wychodzić dopóki sen nie zniknie
za zasłoną przebudzenia.

Z pewnością każdy i każda z nas, stara się wykorzystać wakacje i piękną pogodę do zrelaksowania się i
odpoczęcia od codziennych obowiązków. Mam nadzieję, że lipcowe wydanie Wilsoniaka pozwoli Wam ciekawie spędzić czas, razem z najnowszymi tekstami
naszych redaktorów.
Będziecie mieli okazję przeczytać m.in.
wywiad z Dianą Dybą o pszczołach i tym, jak
możemy o nie zadbać. Do rozmyślań skłonią
Was z pewnością teksty: „O romantyzowaniu
toksycznych relacji” i „Powiedzmy, że żyję”.
Jeśli jesteście ciekawi co kryje się za tymi tytułami, zachęcam do lektury!
Redaktor Naczelna
Karolina Molska

Gdy już mgły naszej Arkadii opadną,
Wspomnieć miejsce o dachach zbyt stromych,
Aby mógł tam przysiąść smutek.
Filip Dalewski

Kto w ul dmuchnie temu gęba
spuchnie! – rzecz o pszczołach
Pszczółka projektu Poli Dwurnik
trafiła na piękny, wykonany z organicznej bawełny bieżnik marki „Loft
Kulinarny”. W ten sposób każda marka może realnie pomóc zebrać finansowanie na cele projektu „Zróbmy to
razem dla Pszczół!” i przyczynić się
do zwiększania populacji pszczół!
H.Z.: Jakie nawyki i zmiany każdy z
nas może wprowadzić do swojego życia, aby pomóc pszczołom?

Przede wszystkim bądźmy odpowiedzialni i świadomi, że każde
działanie dla dobra środowiska ma
znaczenie. Stosowanie toreb wielorazowego użytku, to mniej plastiku na
naszej planecie. Zero waste w naszej
kuchni, czyli dbanie o jedzenie, które
kupujemy, aby wykorzystać je w całości. To szacunek dla naszej planety,
dla pszczół, dzięki którym spożywamy
większość produktów, oraz szacunek
do nas samych, bo przecież wydajemy
własne, ciężko zarobione pieniądze.
Sadzenie i sianie roślin miododajnych, i jeśli jest taka możliwość, nie
koszenie trawników, aby pszczoły
miały więcej terenów zielonych do
pobierania pożywienia.
Pomocne jest także kupowanie
od lokalnych, ekologicznych rolników, aby wspierać ich ciężką pracę,
bo ekologiczna produkcja jest bardzo
trudna i często na skraju opłacalności.
Wspierajmy ich, aby zdrowego jedzenia było więcej.
Zachęcam także do jedzenia
miodu i kupowania go ze znajomych
pasiek. Pszczelarze robią dużo dobrego dla pszczół i kupując ich produkty pomagamy im dbać o rodziny
pszczele.

H.Z.: Na pani stronie internetowej
znalazłem również informację o pomocy kobietom w kryzysie i zarządzaniu zmianą. Czy mogłaby Pani trochę
przybliżyć ten temat naszym czytelnikom?

Bardzo chciałabym zorganizować pomoc kobietom w kryzysie, bo
sama taki kryzys mam za sobą i wiem
jak trudno się z niego wydostać. Od
kilku lat zmagam się z depresją i to
także obszar, który w przyszłości
chciałabym wesprzeć swoimi działaniami. Wiem co znaczy niemoc i brak
energii na cokolwiek, tym bardziej
powrót mojej energii chcę wykorzystać w najlepszych celach. Zaczynając
projekt Zróbmy to razem dla Pszczół!
chciałam zbudować swoją Fundację
„Jestem w lesie”, której nazwa pochodzi od nazwy bloga, który prowadziłam kilka lat temu szukając własnej
drogi życiowej i będąc na przysłowiowej krawędzi. Dzisiaj jednak wiem, że
raczej w tym roku mi się to nie uda,
dlatego współpracuję z Fundacją „Pociechom”, której ufam i wiem, że wykorzystają środki z akcji najlepiej jak
to możliwe.
Projekt wsparcia kobiet w kryzysie klaruje się mocniej w mojej
głowie i z całą pewnością wystartuje,
ale myślę, że z większą załogą, którą
staram się kompletować i mieć obok
najlepszych ekspertów. Wierzę w ludzi, w łączenie sił, by realnie wspierać
naturę.
H.Z.: Skąd czerpie Pani środki na
działalność? Czy od maja tego roku
zauważa Pani wzrost zainteresowania
problemem, czy raczej trudno przekonać ludzi do ochrony środowiska?

D.D.: Moja działalność dla
pszczół i projekt Zróbmy to razem dla
Pszczół jest w 100% moją osobistą
pracą, moim wkładem jest moja praca.
Pieniądze jakie wydałam na wydrukowanie plakatów, wykonanie pinsów,
zakup kopert do wysyłek online to
w 100% moja prywatna inwestycja i
wierzę, że się zwróci, a cały zysk przekażę dla pszczół.
Pracuję cały czas zawodowo - jestem dyrektorką kreatywną, specjalistką ds. sprzedaży, zajmuję się
także promocją marek w social me-

diach. Projekt „Zróbmy to razem
dla Pszczół!” to moja pasja i miłość
do przyrody. To właśnie naturze zawdzięczam powrót do zdrowia i naturze chcę oddać swój dług. Moim
hasłem i mottem życiowym od kilku
lat jest „W zgodzie ze sobą, w zgodzie z naturą” i właśnie ta równowaga
zapewnia mi zdrowie i możliwość realizowania moich pomysłów. A jako
osobie kreatywnej proszę mi wierzyć,
że mam ich sporo.
Hubert Zarzycki
Ilustracja Natalia Olbiński

Odszedł były radny Dzielnicy Żoliborz

RYSZARD
MAZURKIEWICZ
Funkcję radnego pełnił w latach 2002-2018
Wyrazy współczucia dla rodziny i bliskich
wydawca i redakcja
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Jaśniej na ul. Broniewskiego projekt do budżetu obywatelskiego
Trwa weryfikacja projektów do budżetu obywatelskiego na 2022 r.
Do tej edycji Stowarzyszenie Zatrasie złożyło
jeden projekt. Projekt
nazywa się „Jaśniej na
ul. Broniewskiego”.

Dnia 4 sierpnia 2021 r. mija setna rocznica
urodzin prof. arch. Jacka Nowickiego.

Przez całe życie był on mieszkańcem Żoliborza i z tą dzielnicą była

związana znaczna i znacząca część jego dorobku projektowego.
Wychował się wśród idei spółdzielczości – jego ojciec, Marian, był
jednym z twórców Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej – i to w
znacznej mierze zdeterminowało jego podejście do życia i architektury.
Pierwsze zawodowe doświadczenia zdobywał w pracowni Heleny i Szymona Syrkusów, a następnie jako asystent prof. Romualda Gutta.
Projektował kolonię WSM przy ul. Śmiałej kompleks ul. Wyspiańskiego – Plac Henkla, Serek Żoliborski, budynek Urzędu Dzielnicy
Żoliborz, Dom Handlowy Merkury, szkołę i budynek mieszkalny na ul.
Filareckiej. Ostatnią (i najbardziej cenioną przez samego Autora) żoliborską realizacją Jacka Nowickiego było osiedle Zatrasie.
Prof. Jacek Nowicki był też generalnym projektantem pasma Ursynów – Natolin i autorem niektórych fragmentów tej części Warszawy.
Pracę projektanta łączył z działalnością dydaktyczną (Politechnika
Warszawska, Politechnika Łódzka, Szkoła Wyższa Ekologii i Zarządzania w Warszawie), publicystyczną oraz zaangażowaniem w prace krajowych (SARP, TUP) i zagranicznych (UIA) organizacji zawodowych.
Prof. Jacek Nowicki był człowiekiem o szerokich zainteresowaniach i ogromnej wiedzy, na kwestie architektury i urbanistyki patrzył
z szerokiej perspektywy historycznej, społecznej, kulturowej i przyrodniczej. Zawód, który wybrał, był motorem i sensem jego życia.
Chciał budować dobre miejsca życia i pracy ludzi. Jego rozumienie
„dobrego miejsca” nie ograniczało się, rzecz jasna, do mieszkania
czy budynku, ale do całego kształtu przestrzeni i wynikających z tego
efektów psychologicznych, społecznych, cywilizacyjnych i środowiskowych. Pracował też, poprzez działalność w edukacyjną, popularyzatorską i organizacyjną, na rzecz upowszechnienia holistycznego
podejścia do architektury i urbanistyki.
Profesor Jacek Nowicki zmarł 25 marca 2005 r.
W swoich dziennikach, pisanych głównie w końcowym okresie życia, był pełen wątpliwości co do własnych osiągnięć i jednocześnie bardzo krytycznie oceniał to, co działo się w Polsce w dziedzinie architektury i urbanistyki pod koniec XX i w pierwszych latach XXI w. Dziś wiele
głosów w debacie publicznej współbrzmi z poglądami i postawą prof.
Jacka Nowickiego oraz potwierdza kierunek, jaki przyjął w swojej pracy
projektowej. 

Magdalena Nowicka, córka prof. Nowickiego

Realizacja tego projektu polegałaby na ustawieniu około 25 sztuk
latarni typu parkowego w technologii
LED po nieparzystej stronie ul. Broniewskiego na odcinku miedzy ul.
Krasińskiego, a ul. Elbląską. Projekt
ten o nieco innej nazwie składaliśmy
w ubiegłej edycji. Został on pozytywnie zweryfikowany przez ZDM, lecz
nie uzyskał on wystarczającej liczby

głosów mieszkańców. Obecne edycje
wymagają trochę innej skali zaangażowania. Dawniej budżet partycypacyjny składał się z projektów składanych
w konkretnych obszarach. Projekty
były skierowane do konkretnej grupy
mieszkańców. Teraz projekty mają
charakter scentralizowany i wygrywają te, które szczególnie dotyczą większej grupy mieszkańców.
Niemniej apelujemy o poparcie
projektu Stowarzyszenia Zatrasie. Jest
to istotny projekt, który wpłynie na
poprawę bezpieczeństwa w tym rejonie. Teren o którym mowa od lat czeka
na gruntowną rewitalizację, która stoi
po stronie Miasta. Niedawno Rada
Dzielnicy Żoliborz podjęła uchwałę,
która ma zobowiązać Miasto do budowy miejsc postojowych wzdłuż wyremontowanej drogi serwisowej wzdłuż
ul. Broniewskiego. Od ponad 3 lat
opracowany został również projekt zazielenienia ul. Broniewskiego zlecony
przez Zarząd Zieleni m. st. Warszawy.

Były wtedy przeprowadzone konsultacje społeczne. W międzyczasie doszło
do spowiatyzowania działki, która nie
była odpowiednio uregulowana prawnie. Ten problem został rozwiązany,
teraz potrzebne jest wygospodarowanie odpowiednich środków finansowych i przystąpienie do realizacji.
Najpierw niezbędna jest do tego infrastruktura, m. in. przedmiotowe latarnie. Idąc za ciosem mamy nadzieję, że
ZDM przy okazji zaplanuje środki na
wymianę wszystkich latarni ulicznych
wzdłuż ul. Broniewskiego. Ulica ta
jest jedyną na Żoliborzu zarządzana
przez ZDM na której do tej pory nie
wymieniono latarni.
Z chwilą kiedy przyjdzie czas
na głosowanie prosimy o wsparcie wszystkich Żoliborzan. Na tym
odcinku znajduje się wiele usług:
przedszkole publiczne, bank, dwie
przychodnie prywatne, stomatolog,
apteka oraz sklep rehabilitacyjny.
Stowarzyszenie Zatrasie
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O romantyzowaniu
toksycznych relacji
Od jakiegoś czasu nie mogę wyrzucić ze swojej głowy widoku mojej
przyjaciółki, gdy siedziałyśmy razem w
jej pokoju w pewien piątkowy, upalny
wieczór. Dookoła nas porozrzucane
były mokre chusteczki higieniczne.
Kończyłyśmy dopijać drugą butelkę
białego wina, a twarz mojej przyjaciółki
od trzech godzin nie zmieniła się nawet
na chwilę - była czerwona i spuchnięta
od kolejnych łez. Od pół roku odbywałyśmy tę samą rozmowę z odstępem,
mniej więcej, trzech tygodni. I choć od
sześciu miesięcy powtarzałam się jak
zdarta płyta, i choć byłam tym zmęczona
i poirytowana, nie wyobrażałam sobie
być w żadnym innym miejscu tego wieczoru. Wiedziałam, że moją rolą w tej
relacji jest to, żeby pomóc swojej przyjaciółce na nowo poskładać serce, które
po raz kolejny zostało złamane przez
jedną i tę samą osobę. Dlaczego wciąż
wracam myślami do tego wieczoru, skoro z pozoru był jednym z wielu takich
samych? Pomimo całego bólu i zmęczenia, które odczuwała moja przyjaciółka,
była w niej wciąż, nierozumiana przeze
mnie, ogromna chęć walki o kogoś, kto
nie potrafił zaspokoić jej potrzeb. O
kogoś, kto ranił ją za każdym razem,
gdy na nowo otwierała przed nim swoje serce. O kogoś, kto nie chciał dać jej
tego, o co prosiła, ale nie pozwalał też
jej odejść, żeby mogła znaleźć to, czego
potrzebuje przy boku innej osoby. I kiedy zapytałam ją, dlaczego wciąż decyduje się zostać zranioną, odpowiedziała:
bo zdrowa relacja wydaje mi się nudna.
Tylko w takiej, w jakiej jestem teraz,
potrafię coś poczuć. I choć początkowo
pomyślałam sobie, że to bardzo przykre
i przede wszystkim głupie, że bycie w
związku z osobą, której na nas zależy,
wydaje się być nudne, to po chwili zdałam sobie sprawę, że jakiś czas temu też
tak czułam. I, gdy w drodze powrotnej zastanawiałam się, dlaczego tak
jest, nie spodziewałam się, że to właśnie
Netflix da mi odpowiedź na wszystkie
nurtujące mnie tego wieczoru pytania.

Od kilku miesięcy pochłaniam serial za serialem. Tempo, które ostatnio
narzuciło mi życie, chyba trochę mnie
przygniotło i ekran mojego laptopa stał
się pewnego rodzaju odskocznią. Co
chwilę sprawdzam kolejne nowości,
jakie oferują serwisy VOD. Z niemałą
ciekawością postanowiłam obejrzeć serial, który niedawno pojawił się właśnie
na Netflixie. Miałam duże oczekiwania
wobec tej produkcji, ponieważ wydawało mi się, że porusza bardzo ważny
temat, jakim jest poświęcenie życia
zawodowego i towarzyskiego przez
kobietę na rzecz bycia mamą. Myślę, że
wiele kobiet zmaga się z trudnościami,
jakie niesie za sobą pojawienie się dzieci. Zmienia się nasze ciało, zmieniają
się nasze priorytety i obowiązki. Wyobrażam sobie, że niełatwo jest zrezygnować ze swoich planów zawodowych
albo odłożyć je na później. Każdy człowiek potrzebuje czuć, że „coś” znaczy.

Dlatego miałam nadzieję, że ten serial
pochyla się nad problemem, jakim jest
zagubienie kobiet, które całkowicie
poświęcającą się macierzyństwu i może
będzie pewnego rodzaju podpowiedzią
dla nich, jak odnaleźć siebie na nowo.
Niestety, skończyło się jedynie na wielkich oczekiwaniach… Historia głównej
bohaterki miała ogromny potencjał, a
została pokazana w najbardziej płytki
i powierzchowny sposób, jaki można
sobie tylko wyobrazić. Billie to matka dwójki dzieci i żona odnoszącego
sukcesy zawodowe bankiera inwestycyjnego. Cała rodzina mieszka w dużym, pięknym domu i wydaje się być
szczęśliwa. No właśnie… wydaje się.
Kobieta w pewnym momencie zaczyna
odczuwać pewne braki. I nie dlatego,
że jest niedoceniana czy niekochana
przez swojego obecnego partnera. Ona
tęskni za nocnym życiem, które kiedyś
prowadziła, a najbardziej tęskni za swo-

im byłym chłopakiem. Nie z powodu
szczęścia, które przy nim odczuwała
czy bezpieczeństwa, które jej zapewniał. Większość czasu, który ze sobą
spędzali opierał się na kłótniach, więc
za spokojem też nie mogła tęsknić. To,
czego jej brakuje, to seks, który uprawiała z nim w każdym możliwym miejscu - w klubowej ubikacji, w basenie
na terenie jego posiadłości, w salonie
tatuażu, a nawet w metrze. Billie ma
wszystko - dwójkę dzieci, które kocha
nad życie, męża, od którego na każdym
kroku dostaje to, czego pragnie, czyli
bezpieczeństwa, miłości, wsparcia i
stabilizacji. Mimo tego, myślami wraca
do swojego byłego chłopaka, który jako
dziecko został zraniony przez swojego
ojca i wszystkie problemy przekłada na
osoby, które chcą się o niego zatroszczyć. W ich relacji nie było absolutnie
nic romantycznego, a mimo to serial
za wszelką cenę starał się wmówić od-
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biorcom, że facet, który miał problemy
psychiczne jest tym, kogo pożądają
kobiety, bo dawał im… dobry seks. Co
więcej, producenci jednoznacznie dali
do zrozumienia, że osoba, która zapewnia Ci bezpieczeństwo, nie jest w stanie
dać Ci odrobiny szaleństwa, które w życiu też jest potrzebne. Albo masz faceta,
który jest idealnym mężem i ojcem, ale
nie możesz się z nim dobrze bawić, albo
jesteś w relacji z toksycznym facetem,
który oprócz rozrywek, zapewni Ci niezły uczuciowy rollercoster.
Podobnego przykładu romantyzowania toksycznej relacji nie musiałam
długo szukać, ponieważ Netflix podsunął mi kolejny „wspaniały” serial,
który tym razem był kierowany raczej
do młodszej publiczności. Chyba
wszyscy znamy historie o szkolnych
przystojniakach i “szarych myszkach”,
których nikt nie zauważa. Właśnie taką
dziewczyną jest Devi. Dziewczyna poświęca dużo czasu na naukę, osiąga
bardzo dobre wyniki i w szkole raczej
jest niewidoczna. Natomiast zupełnie
inną bajką jest Paxton - nieziemsko
przystojny chłopak, którego znają absolutnie wszyscy, a swoją popularność
zyskał nie tylko dzięki pięknej twarzy,
ale też wysportowanemu ciała i wynikom sportowym. Nie będzie chyba zaskoczeniem to, że Devi po cichu podkochuje się w Paxtonie… W tej historii
pojawia się jeszcze jedna ważna postać
- Ben. Ben z pewnością nie jest typem
„przystojniaka”, bo nic nie trenuje i
jest trochę dziwny. Ma ogromną wiedzę, odrabia wszystkie prace domowe i
często mówi rzeczy, które raczej potrafią odstraszyć dziewczyny niż zachęcić
je do dalszej konwersacji. Jak to w takich serialach bywa - “szara myszka” w
końcu zdobywa uwagę najprzystojniejszego chłopaka w szkole. I może nie
byłoby w tym nic złego, gdyby nie to, że
główna bohaterka zaczyna mieć rozterki miłosne pomiędzy Benem a Paxtonem - czyli między chłopakiem, który
nie jest typowym przystojniakiem, nie
jest intrygująco tajemniczy i nie ma wysportowanego ciała… Ale decyduje się
dla dziewczyny ukraść samochód swoich rodziców, tylko po to, aby zawieźć
ją do innego miasta, żeby zdążyła razem
ze swoją rodziną ostatni raz pożegnać
swojego tatę, rozsypując jego prochy
- a drugim chłopakiem, który… Po
prostu nagrał jej się na sekretarkę. Jak
się okazuje było to naprawdę “wyjątkowe”, bo zazwyczaj Paxton odpisuje ludziom jednym słowem, a Devi doznała
tego “zaszczytu” i dostała od niego wiadomość głosową. Cóż za poświęcenie!
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Mogłabym znaleźć jeszcze setki
przykładów podobnych produkcji
filmowych. Jako nastolatka byłam
ogromną fanką romantycznych filmów. Kiedyś mogłam oglądać je całymi
dniami, dopóki nie zorientowałam się,
że każdy z nich zaczyna i kończy się w
ten sam sposób. Nie musiałam poznawać historii bohaterów, bo z góry wiedziałam, jak będzie przebiegać - para
poznaje się w najmniej oczekiwanym
dla nich momencie, zazwyczaj nie robią na sobie dobrego pierwszego wrażenia, ale w końcu się do siebie przekonują i zakochują się w sobie. Potem
przychodzi „niespodziewany” kryzys,
który powoduje rozstanie dwójki bo-

haterów, tylko po to, żeby po jakimś
czasie zrozumieli, jacy są dla siebie
ważni i znowu zostali parą. Często
pojawia się jeszcze inny scenariusz, w
którym to zazwyczaj mężczyzna jest
zraniony i pogubiony, więc wchodzi
w krótkotrwałe, nic nie znaczące dla
niego związki, do momentu, kiedy poznaje tę jedną jedyną, która przywraca
kolory do jego życia i “naprawia go”.
Oczywiście, żeby nie było za łatwo i za
nudno, kobieta musi stale uganiać się
za swoim wybrankiem, wytrzymywać
jego ciągłe zmiany nastroju, wieczny
brak poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji, bo „on już taki jest”. Ale czego
nie robi się w imię miłości?

Denerwuje mnie wmawianie ludziom, a zwłaszcza tym młodym, że
na miłość trzeba sobie zasłużyć i że o
miłość trzeba zabiegać. Irytuje mnie
romantyzowanie toksycznych relacji
i mówienie wprost, że szaleństwo i
bezpieczeństwo to dwie różne rzeczy, których nie może zapewnić Ci
jedna i ta sama osoba. Związek to nie
terapia, podczas której jedna osoba
musi odgrywać rolę terapeuty. Od
najmłodszych lat filmy i książki uczą
dzieci, że prawdziwa miłość to ta, w
której ciągle coś się dzieje, o którą
trzeba walczyć na każdym kroku i w
której przez większość czasu pojawiają się negatywne emocje. Nie ma

nic romantycznego w „naprawianiu”
osób, które nie chcą zostać naprawione. Nie możemy na siłę pomóc komuś, kto tej pomocy od nas nie chce
otrzymać. Kiedyś powiedziałam swojemu przyjacielowi, że czasami żałuję,
że moje życie nie jest takie, jak w filmach - na co on odpowiedział, że to,
co jest w nich pokazywane, nie różni
się niczym od tego, co przeżywam na
co dzień. Po prostu z filmu wycięto
sceny nudy, a zostawiono jedynie te,
w których coś się dzieje. Miał rację.
Przeszłam w swoim życiu przez kilka
relacji, które były bardziej lub mniej
udane. Działo się w nich mnóstwo
rzeczy i na pewno nie mogę powie-

dzieć, że były one „nudne”. Może
pozwalały mi „coś” poczuć? A może
dostarczały wrażeń, których często w
życiu codziennym brakuje, jednak,
gdy na koniec dnia o nich myślę, to
cieszę się, że się zakończyły. Bo, jak
się okazuje, te „wycięte sceny nudy”
wcale nie są tak nieciekawe, jak się
wydaje, a osoba, przy której czujesz
się bezpiecznie, może zapewnić Ci
czasami potrzebne szaleństwo.
Romantyzowanie czegoś, co nie
jest dla nas dobre, zakrzywia rzeczywistość w negatywny sposób. Ale być
może każdy z nas musi się o tym przekonać na własnej skórze?
Martyna Pacholak
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Powiedzmy, że żyję
Marymonckie bloki stoją jak
wielkie głazy na pustkowiu. Niespecjalnie sobie zdawałem sprawę
o ich istnieniu, aż do roku 2020,
kiedy wiele mieszkań, dotychczas
zajmowanych przez starszych dziaduszków, opustoszało. Okoliczności mojej przeprowadzki były dość
zawiłe. Musiałem się przeprowadzić
szybko, pieniędzy mi nie brakowało, ale zamiast szukać modnego
mieszkania ze starym, skrzypiącym
parkietem i palmą w żółtej donicy,
ruszyłem właśnie z mojego żoliborskiego gniazda na północ. Ktoś
najmował mieszkanie na Allegro.
Na jednym ze zdjęć mieszkania zamieszczonych na stronie, w salonie,
na pulchnej kanapie w kwieciste
wzorki siedziała starsza pani, z czułym uśmiechem wpatrująca się w
obiektyw. Całe mieszkanie pełne
było tej czułości. W salonie stała
szafa, a na niej porcelanowe kotki,
błyszczące kamienie, pamiątkowe
naparstki. Na ścianie wisiał stary
zegar, który głośno tykał, mieląc
zębatkami i poskrzypując wskazówkami. Najmujący mi mieszkanie
chłopak, Piotrek Hałka, wyglądał
na świeżo upieczonego absolwenta
jakiejś zagranicznej uczelni. Próbował niezdarnie zakamuflować swoje
zdziwienie, kiedy zorientował się,
że uda mu się wynająć mieszkanie
po swoich nieżyjących dziadkach
tak szybko. Zazwyczaj takie oferty
przygotowuje się po przynajmniej
częściowym remoncie mieszkania,
odmalowuje się je i pozbywa się z
nich wszystkiego, co mogłoby przywodzić na myśl poprzednich miesz-

kańców. Piotrek, któremu najwyraźniej przypadł cały ten tykający i
zafirankowany interes, ograniczył
swoją ingerencję do zdjęcia ze ścian
obrazów, po których zostały jaśniejące ślady i wyjęcia zdjęć z ramek
stojących na haftowanych serwetach. Wybór akurat tych czynności
był moim zdaniem dość osobliwy.
Któregoś razu, kiedy jadłem śniadanie, zgasła mi nad głową żarówka,
więc rzuciłem łyżkę w rozmiękające
płatki i zacząłem zaglądać do różowych szafek w kuchni i wywracać w
nich niezliczone ilości bibelotów.
Po przeszukaniu kuchni, posze-

dłem do małego pokoiku, którego
jak przypuszczam właścicielem był
niegdyś starszy pan Hałka. W szufladzie bardzo niewygodnego, ale
solidnie wykonanego antycznego
biurka znalazłem jedynie powypisywane długopisy, zaschnięte kleje
i pocztówki. Ani śladu żarówki.
Musiałem wyjść pilnie z mieszkania,
więc porzuciłem moje poszukiwania. Nie miałem już później czasu
ani cierpliwości, aby powrócić do
tego zadania, więc jadłem po ciemku. Moim ulubionym pokojem od
razu stała się za to sypialnia pani
Hałki. Była gustownie urządzona,

ale na co dzień, jak mniemam, stawała się salonem, w którym starsi
państwo dyskutowali o kończącym
się świecie i swoich wnukach. Moją
czułość obudziły szczególnie kłosy
zboża odłożone w malutkim pudełku schowanym za zagłówkiem łóżka. Być może pochodzą z pól, wśród
których starsza pani buszowała jako
dziecko, a może także i poznała
poczciwego pana Hałkę? Jest takie
ziarno, kamut, które znaleziono w
grobowcu jednego z faraonów, a
potem zasadzono. Okazuje się, że
może ono przeleżeć pod ziemią tysiące lat i wciąż wydać plony. Gdy-

bym tylko wiedział to wcześniej, na
pewno bym zachował jakąś ciekawą
odmianę!
Pytasz mnie Natalio, kiedy leżymy tutaj pod pachnącą pudrem i
więdnącą miłością pościelą, kiedy
zegar wybija kolejne nocne godziny, dlaczego przeprowadziłem się
tutaj. Widzisz Natalio, ja sam nie
miałem najmniejszego zamiaru
się tutaj znaleźć. Widzę w twoich
oczach, jak bardzo jesteś rozczarowana i wstrząśnięta tym, co widzisz. Chyba nie zdawałaś sobie z
tego sprawy, kiedy zrzucałaś z siebie płaszcz, a ja zamykałem okna,
bo przez sypialnię przeciągał się
wicher. Nie jestem pisarzem ani
poetą, nie potrafię wyłuskiwać
pięknymi słowami żadnego ukrytego znaczenia ze ścian, podłogi ani
sufitu. Jak sama zresztą dziś wcześniej zauważyłaś, pracuję w banku.
Smakowało ci sushi, na które cię
zabrałem. Dałaś się skusić nawet na
przejażdżkę moim nowym samochodem. Dlaczego więc trafiłaś w
takie miejsce, pytasz? Odpowiem
ci. Jestem według waszego słownika dewiantem. Moja dewiacja, z
której nie potrafił mnie wyleczyć
żaden lekarz ani znachor, polega
na tym, że dopiero w takim mieszkaniu, pełnym starych mebli, gdzie
kurz jeszcze nie zdążył osiąść po
poprzednich mieszkańcach, którzy
łapali tu swoje ostatnie oddechy,
czuję, że żyję. No, powiedzmy, że
żyję. Możesz nazwać mnie wampirem, jeśli chcesz, myślę, że to
całkiem trafione słowo. Użyłem go
nawet na mojej wizytówce. O tu,
pod moim tytułem jest napisane, na
czerwono. W a m p i r. Ach! Prawie
zapomniałem zapytać. Czym jesteś
szczepiona? Niezbyt smakuje mi
Pfizer.
Tekst Antoni Kostrzewa
Ilustracja Antoni Kostrzewa
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Trasa na półmetku wakacji
Nie samym Żoliborzem człowiek żyje,
dlatego dziś zabierzemy Państwa w
wakacyjną podróż pociągiem Szybkiej Kolei Miejskiej linii S2. Prosimy
o zajęcie miejsc i wygodne ułożenie
się w fotelu – przystanek początkowy
Dworzec Śródmieście. Jedziemy!
Sulejówek śladami marszałka
Linia kolejowa biegnie przez Sulejówek od 1866 r., ale miejscowość zyskała
szczególną popularność dopiero w okresie międzywojennym, kiedy to okoliczne
ziemie zaczęła skupować elita II Rzeczpospolitej. Bliskość Warszawy połączona
z prowincjonalną atmosferą przyciągnęły
m.in. Ignacego i Helenę Paderewskich,
którzy w willi „Białynia” założyli Instytut
Oświatowy, dzięki czemu Sulejówek z czasem stał się ośrodkiem edukacji polskości i
patriotyzmu.

Współcześnie, miasto to kojarzy się głównie z osobą Józefa Piłsudskiego. To właśnie
tu stoi zaprojektowana dla marszałka willa.
Na terenie kompleksu znajduje się obecnie
Muzeum Józefa Piłsudskiego i kilka oryginalnych pomników. Na szlaku historycznym
mieści się też tzw. „Siedziba”, będąca niegdyś dworkiem premiera Jędrzeja Moraczewskiego. Mieszkał w nim do czasu zajęcia
przez Niemców w czasie II wojny światowej.
W wesołej najweselej
W upalne dni chłodu możemy poszukać
w podmokłym lesie, np. na Bagnach Jacka
przy Starej Miłosnej. Ten torfowiskowy
rezerwat przyrody stanowi jedną z największych atrakcji dzielnicy Wesoła. Utworzony
w 1891 roku, zajmuje powierzchnię blisko
20 hektarów. Bogata flora i fauna, a także
możliwość zobaczenia saren, dzików i łosi
przyciągają wielu spacerowiczy. Teren,
graniczący z Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym urozmaicony jest licznymi

wzniesieniami i pagórkami, a w odległości
4 km znajduje się rzeka Biały Ług, do której
prowadzą leśne szlaki.
Co słychać w Rembertowie?
Klekot bocianów! Na terenie Rembertowa znajduje się Rezerwat Kawęczyn,
który jest strefą ochrony bociana czarnego.
Z terenów zielonych do wyboru mamy również Mazowiecki Park Krajobrazowy, Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu
lub tzw. Lisie Bagno.
W Rembertowie jest też kilka interesujących zabytków architektonicznych, na
przykład kościół Matki Boskiej Zwycięskiej, powstały jako wotum dziękczynne
za zwycięstwo nad bolszewikami w bitwie
o Warszawę w roku 1920. Słynnym obiektem jest również mieszcząca się w Rembertowie siedziba Akademii Sztuki Wojennej.
W je skład wchodzą: hotel oficerski, kasyno, biblioteka, strzelnica, wartownia, areszt
oraz kościół. Las okalający kompleks to

zdecydowanie dobre miejsce do odpoczynku, wyprawy rowerowej czy joggingu.
A może by tak w drugą stronę?
Na zachód od stacji Śródmieście znajdują się znane Warszawiakom – Aleje Jerozolimskie. Tuż za nimi mieści się osiedle
Rakowiec z pięknym Parkiem im. Zasława
Malickiego. Nie każdy wie, że mieszczące
się w jego obrębie jeziorko, było pierwotnie stawem rybnym, mającym zapewniać
pożywienie mieszkańcom. Współcześnie w
parku, w sezonie letnim odbywają się liczne
występy artystyczne. Na Rakowcu z powodzeniem funkcjonuje warszawski kompleks
handlowy – Targowisko Banacha, jeden z
najstarszych działających bazarów Warszawy. Po udanych zakupach możemy udać się
na spacer po studenckim Kampusie Ochota. Osoby szukające nowych doznań mogą
wziąć udział w pokazie wyścigów konnych
na Torze Służewiec, które organizowane są
każdego roku od kwietnia do listopada.
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