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Budżet partycypacyjny
na Żoliborzu
Dzięki budżetowi partycypacyjnemu mamy (jako mieszkanki i mieszkańcy) możliwość bezpośredniego decydowania o tym,
na co zostanie przeznaczona część środków z budżetu miasta.
Jak działa i czym jest budżet
partycypacyjny?

Zasada jest bardzo prosta – każdy mieszkaniec może zgłosić swój
pomysł na nowy projekt, następnie
tworzona jest lista projektów dopuszczonych do głosowania. Wtedy każdy z nas może oddać głos na
wybrane przez siebie pomysły. Wygrane projekty (czyli te z największą
liczbą zdobytych głosów) zostaną
zrealizowane przez Urząd m.st.
Warszawy.

W jaki sposób można głosować?

Oddawać głos można na dwa
sposoby: papierowo lub internetowo. Opcja stacjonarna to wypełnienie specjalnej karty do głosowania
i oddanie jej osobiście w urzędzie
dzielnicy (lub w innym wyznaczonym do tego miejscu). Należy jednak
pamiętać, że wybierając tę opcję musimy zabrać ze sobą dokument tożsamości oraz że nie możemy przynieść takiej karty „za kogoś”. Opcja
internetowa może być dla większo-

ści osób łatwiejsza i zdecydowanie
szybsza, ponieważ nie musimy wychodzić z domu, aby oddać głos. W
celu zagłosowania online wystarczy
wejść na stronę: www.twojbudzet.
uw.warszawa.pl i zalogować się za
pomocą naszego adresu e-mail. Głosuje się, wybierając interesujące nas
projekty z listy – musimy pamiętać,
że oddanie głosu jest jednorazowe
i że nie będziemy mieli możliwości
edycji naszych wyborów. Mamy za
to dobrą wiadomość dla osób, które

jeszcze nie ukończyły osiemnastu lat
– Wy również możecie wziąć udział
w głosowaniu (będzie to jednak wymagało zgody Waszego rodzica/
opiekuna prawnego).
W czasie głosowania możemy
wybrać maksymalnie 15 projektów
dzielnicowych i 10 projektów ogólnomiejskich. W tegorocznej edycji zgłoszonych zostało aż 2 199 projektów!
Do etapu głosowania zostało dopuszczonych łącznie 1 429 projektów (1
300 projektów dzielnicowych i 129
ogólnomiejskich). Warto wspomnieć,
że jest to już ósma edycja budżetu partycypacyjnego a oddawać głosy możemy do 30 czerwca. Lista zwycięskich
projektów będzie dostępna już 15
lipca. W 2022 miasto stołeczne Warszawa przekaże na realizację wybranych przez mieszkańców projektów aż
93 miliony złotych! Jeśli jeszcze nie
głosowaliście w tegorocznej edycji,
zachęcam Was do odwiedzenia www.
bo.um.warszawa.pl, gdzie znajdziecie
opisy wszystkich projektów.

Zrealizowane projekty

Jak już wspomniałam wcześniej,
to już ósma edycja budżetu partycypacyjnego – oznacza to, że mieliśmy
wiele okazji do zgłaszania i głosowania na projekty żoliborskie w ciągu
ostatnich kilku lat.
Czasami nie zdajemy sobie sprawy, że nowy plac zabaw lub ścieżka
rowerowa były realizowane z użyciem funduszy pochodzących właśnie z tego budżetu. Podczas następnego spaceru lub w drodze do szkoły
czy pracy możecie poszukać w swojej
najbliższej okolicy symbolu niebieskiego koła zębatego – jeśli zostało
ono umieszczone na ławce, latarni
lub w jakimkolwiek innym miejscu
oznacza to, że dana rzecz jest zrealizowanym projektem budżetu partycypacyjnego.
Przykładami projektów realizowanych w trakcie poprzednich edycji są
między innymi:
Dokończenie na str. 2
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„Nowy zieleniec śladami dawnej linii kolejowej na Żoliborzu
Południowym”, „Rozruszaj Żoliborz (joga)”, „Skrót rowerowy przy kinie Wisła” czy „Teren sportowo-edukacyjny dla
Żoliborza Południowego i Zatrasia przy ul. Krasińskiego”.

Czemu warto jest wziąć udział w budżecie
partycypacyjnym?

Budżet partycypacyjny pozwala nam realnie i efektywnie
wpływać na otaczającą nas rzeczywistość. Sami mieszkańcy najlepiej wiedzą, gdzie brakuje ławek, placów zabaw czy
zieleni. Bez takiego programu, dużo ciężej byłoby zwracać
się ze swoimi pomysłami bezpośrednio do władz miasta.
Budżet skraca tę drogę oraz pozwala nam zaangażować się
zgodnie z naszymi możliwościami – możemy zagłosować na
wybrane projekty, lub (jeśli mamy pomysł i czas) przygotować i zgłosić własne. Z pewnością, jeśli zauważymty projekt,
który uważamy za ważny, warto udostępnić informację o nim
i zachęcić znajomych czy rodzinę do oddania na niego głosu.
Sama obserwuję niebieskie symbole budżetu obywatelskiego w wielu miejscach. Z pewnością są inwestycje i pomysły bardziej lub mniej trafione, jednak sama możliwość
decydowania na co zostaną wydane tak duże pieniądze w naszym mieście uważam za świetną okazję do obywatelskiego i
lokalnego aktywizmu. Największą zaletą budżetu obywatelskiego jest to, że projekty tworzone są przez mieszkańców
dla mieszkańców.
Gorąco zachęcam do głosowania i zapoznania się z projektami z tegorocznej edycji jeśli jeszcze tego nie zrobiliście!
Pamiętajcie, że możliwość oddania głosu upływa 30 czerwca.
Karolina Molska
Ilustracja: Marysia Lisicka

Drodzy
Czytelnicy,
w czerwcowym, 56. wydaniu Wilsoniaka chcielibyśmy
opowiedzieć Wam o sprawach stricte żoliborskich i nie
tylko!
Opowiemy Wam o budżecie partycypacyjnym i
zwrócimy Waszą uwagę na balkony – a dokładniej
na to, za co warto je doceniać. Będziecie mogli
również poznać historię nowego pomnika przyrody na Żoliborzu – kasztanowca białego na
terenie jednej z ośmiu kolonii Osiedla WSM
Zatrasie. Kolejnym ważnym pomnikiem,
któremu poświęciliśmy tekst w najnowszym
wydaniu, jest znana i lubiana żoliborska Alina. Zabierzemy Was również w podróż do
Edynburga, a dzięki aktywistom i aktywistkom z MSK będziecie mogli dowiedzieć się
więcej o potrzebie edukacji klimatycznej w
szkołach.
Życzę miłej lektury!
Redaktor Naczelna
Karolina Molska

Balkonowy zawrót głowy
Wiosna to piękna pora roku.
Świat się zieleni, robi się cieplej,
my stajemy się trochę bardziej
optymistycznie nastawieni, a na
balkony wraca życie po zimowym
uśpieniu.
Pamiętam z dzieciństwa, że balkony głównie
służyły jako miejsca do suszenia prania, przechowywania rowerów i tylko czasem gęsto były obsadzone
pelargoniami. Zawsze fascynowały mnie te ostatnie
- małe ogródki zawieszone gdzieś nad chodnikami
i ulicami.
Wiadomo, że na Żoliborzu mamy pełno urokliwych uliczek z zabudową jednorodzinną i przepięknymi ogrodami. To często niesamowite oazy zieleni w środku miasta. Jednak mieszkając na Starym
Żoliborzu w jednym z budynków wielorodzinnych,
zaczęło mi brakować jakiejś przestrzeni poza miesz-

kaniem. Niestety, starsze budynki nie obfitowały w
takie udogodnienia, więc mogłem tylko zazdrościć
nielicznym szczęśliwcom. Po przeprowadzce na
Powązki doceniłem jedną z zalet nowoczesnego budownictwa. Prawie zawsze mieszkania mają dostęp
do naprawdę dużych balkonów czy nawet tarasów.
I dzięki temu sam stałem się domowym ogrodnikiem, na kilku metrach kwadratowych balkonu.
Niesamowita zabawa, którą polecam każdemu.
Można samemu stworzyć sobie swoją zieloną przestrzeń w bloku.
To co mi się najbardziej podoba w balkonach,
to to, że one naprawdę zaczęły żyć, w porównaniu
z tym, co zapamiętałem z czasów dzieciństwa. Gdy,
idąc na spacer, podniesiemy wzrok znad chodnika,
zobaczymy, że duża część balkonów to przedłużenie mieszkań, a zarazem niesamowicie kolorowe
ogrody.
Na pewno urządzenie tych przestrzeni ułatwia niesamowita dostępność zarówno roślin, jak i
wszelkiego wyposażenia. Meble, kwietniki, oświetlenie. Mamy możliwość spełnić się urządzając swój
mniejszy lub większy balkon.

Sklepy z roślinami balkonowymi od początku maja zaczynają cieszyć się coraz większą liczbą
klientów, a my mamy dzięki temu możliwość nacieszyć oczy feerią kolorowych barw kwiatów kwitnących aż do jesieni. Bratki, różaneczniki, begonie
czy surfinie. Do tego mniejsze i większe krzewy.
Czasem pojawiają się hodowle ziół czy nawet pomidorów. A wkoło tego wszystkiego wiją się różne
odmiany bluszczu.
W zeszłym roku, podczas lockdownu, balkony
na moim osiedlu stawały się jedyną ucieczką przed
zamknięciem w czterech ścianach. Wiele osób odkryło wtedy, że ta dodatkowa powierzchnia może
pełnić bardzo przyjemną rolę, a nie być tylko przechowalnią rowerów czy wózków. I z tego co obserwuję, ten trend nie mija. Balkony żyją, mieszkańcy z nich korzystają. Kwitną kwiaty i kwitnie
życie, rodzinne i towarzyskie. Nie wiem jak Was,
ale mnie to napawa jakąś radością. Miasto dzięki
temu wygląda lepiej, pozytywniej i dużo bardziej
barwnie.
Bartek Michalski
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Żoliborz zyskał nowy pomnik przyrody. Jest
nim kasztanowiec biały, rosnący na terenie jednej z ośmiu kolonii Osiedla WSM Zatrasie (pomiędzy budynkami Przasnyska 12, 12A i 14).
W marcu b.r. Rada Warszawy podjęła uchwałę celem objęcia drzewa ochroną prawną. Samo drzewo rośnie na terenie zarządzanym przez Warszawską
Spółdzielnię Mieszkaniową. Niemniej jednak, od tej pory opiekę nad drzewem
pełni Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m. st. Warszawy.
Kasztanowiec biały jest drzewem wyjątkowym nie tylko pod względem swoich walorów przyrodniczych, lecz także ogromnego znaczenia historycznego
dla tego terenu. Ponad 100-letnie drzewo było świadkiem wielu wydarzeń i
przekształceń otaczającego go zagospodarowania przestrzennego.
W II połowie lat dwudziestych XX w. magistrat wybudował na gruntach
Ekonomii Warszawskiej i Dóbr Ziemskich Marymont zespół domków w stylu
dworkowym – bardzo podobnych do tych znanych na Kolonii Urzędniczej, ale
także na terenie Zespołu Wytworni Amunicji nr 1 obok Fortu Bema, czy na
grochowskiej Kolonii Praussa, zwanej również Kolonią Posłów i Senatorów
PPS.
Osiedle domków zostało zaprojektowane przez prof. Oskara Sosnowskiego – wybitnego architekta i konserwatora zabytków. Jednym z jego
najbardziej znanych realizacji w Warszawie jest Kościół Niepokalanego
Poczęcia Najświętszej Marii Panny przy pl. Narutowicza na Ochocie. Kolonia została zbudowana dla podoficerów. Po Żoliborzu Oficerskim było
to pierwsze żoliborskie osiedle przeznaczone dla wojskowych o niższym
stopniu. Niedługo później powołano Fundusz Kwaterunku Wojskowego,
który zrealizował pokaźne osiedle budynków wielorodzinnych usytuowanych wzdłuż ul. Krajewskiego. Z kolei Kolonia im. Tadeusza Kościuszki
mieściła się na rogu ulic Krasińskiego i Przasnyskiej. Składała się ona z
16 domów w trzech powtarzalnych typach. Były to bliźniaki i czworaki. W
późniejszych latach ta część Żoliborza miała zostać rozbudowana. Planowano zagospodarować otoczenie gwieździstego placu Grunwaldzkiego,
zaś na północ od Kolonii im. T. Kościuszki miały powstać kolejne domy.
Zarówno te planowane, jak i sama Kolonia Kościuszki, miały stanowić
większe osiedle, które miało nazywać się Kolonią Buraków. Od północy
układ urbanistyczny miał być domknięty Aleją Sportową, od której miały
dalej ciągnąć się tereny zielone wraz z Dziełem Flankującym „Buraków”
– nasypami ziemnymi wraz z fosami stanowiącymi część Twierdzy Warszawa. Dziś stanowią część Osiedla Sady Żoliborskie, a sam teren nazywany jest potocznie Górkami Włościańskimi. Problemem stała się jednak
kolejka, która ciągnęła się od Linii Obwodowej i Dworca Gdańskiego, aż
do Palmir. Rozważano przebudowę biegu kolejki, żeby dostosować go do
zmieniającego się otoczenia. Podobnie rozważano budowę dużej arterii,
jaką miała być ul. Burakowska łącząca pl. Parysowski (dziś otoczenie ronda
Radosława d. Babki) z ul. Marymoncką. Niestety, plany te były odkładane
na dalszy plan, co zostało przerwane wybuchem wojny.
Kolonia Kościuszki uległa całkowitemu zniszczeniu podczas Powstania
Warszawskiego. Ruiny kolonii pozostały w tym miejscu aż do lat 60., kiedy
rozpoczęto budowę Osiedla WSM Zatrasie wg projektu prof. Jacka Nowickiego. Koncepcje na zagospodarowanie Żoliborza Zachodniego uległy całkowitej zmianie. Nowa zabudowa powstała w oparciu o koncepcję „jednostki
sąsiedzkiej” Clarence’a Perry’ego oraz w myśl założeń Karty Ateńskiej. Mimo
zniszczeń wojennych, dawna Kolonia Kościuszki pozostawiła nam swój bogaty drzewostan, w którym dominowały kasztanowce. Na tyłach kolonii znajdował się zieleniec, ale także wiele ogrodów przydomowych poszczególnych
posesji. Drzewa z ich terenu znalazły swoje miejsce w przestrzeni nowego
parku osiedlowego, który do dziś stanowi centrum powojennego osiedla, zaś
jedno z najdorodniejszych drzew (jakim jest nowy pomnik przyrody) stało
się soliterem. Projekt zieleni Zatrasia prof. Nowicki zlecił architektce krajobrazu Wandzie Staniewicz. Oszczędności w budowie osiedla sprawiły, że
zrezygnowano z dużych kosztów wywozu ogromnej ilości ziemi. W związku
z czym usypano wiele nasypów ziemnych, które stanowią różne ciekawe elementy uformowania terenu wokół budynków. Projektując wnętrze jednej z
kolonii na której rośnie pomnik przyrody, istotną kwestią było zachowanie
oryginalnej wysokości terenu wokół pnia drzewa. Niemniej wykonano nasypy ziemne wokół budynku Przasnyska 14 (dom, który w 1966 otrzymał tytuł
Wicemistera Warszawy), które z kolei odseparowano murkami oporowymi
od bezpośredniego otoczenia kasztanowca wraz z niedużą skarpą po jednej
ze stron. To sprawiło, że drzewo stało się soliterem i uzyskało wyjątkowe warunki do dalszego rozwoju.
Ustanowienie pomnikiem przyrody kasztanowca było wnioskiem Stowarzyszenia Zatrasie. Cała procedura trwała 3 lata, co wiązało się z koniecznością wykonania badań dendrologicznych i uzyskania wszelkich zgód, począwszy od struktur samorządowych, aż po ustalenia z instytucjami takimi
jak Regionalny Inspektorat Ochrony Środowiska. Kolejnym etapem będą
działania pielęgnacyjne po stronie BOŚ, a także potrzebne będzie rozważenie rewitalizacji bezpośredniego otoczenia, którym jest zdegradowany teren
zabaw dla dzieci, na którym straszy spękany asfalt (dziś nielegalnie wykorzystywany do parkowania).
Wiktor Zając

Nowy pomnik
przyrody na
Żoliborzu
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Górale w spódnicach
W zeszłym tygodniu w
Londynie zawrzało. Przez
miasto przeszła fala huku
zamykających się laptopów studentów, którzy
skończyli wycieńczające
egzaminy, oddali ostatnie
prace i ostatni raz sprawdzili uniwersyteckie maile. Padły deklaracje o rzucaniu nałogów lub wręcz
przeciwnie, o wytrwałości
w ich pielęgnowaniu przez
całe wakacje. Kiedy Londyn brzęczy jak ul, ja wrzucam do plecaka kąpielówki i wełniany sweter. Jadę
do krainy mitycznych podwodnych potworów, więc
muszę być przygotowany
na wszystko.

Do Edynburga jadę w Pendolino, na co zwraca moją uwagę kolega z Węgier. Śmieje się, kiedy mu
opowiadam, że w Polsce Pendolino
to synonim postępu. Tymczasem
za oknami krajobraz robi się coraz
bardziej bajeczny. Zza drzew wyłaniają się gładkie grzbiety wzgórz
porośniętych trawą, które jak w
abstrakcyjnym obrazie pokrywają białe plamki skał i żółte burze
kwiatów. Potem dostrzegam, że
to nie skały, a owce, które skubią
zieleń sięgającą aż po rozpływający
się we mgle horyzont. Edynburg
leży właśnie na takich wzgórzach.
Trudno uwierzyć, że to miasto,
którego większość ulic pochyla się
jak narciarski stok, przez Szkotów
uznawane jest za leżące w „lowlands”, czyli w nizinie.
Wspinamy się więc z walizkami na szczyt do naszego hotelu,

a słońce, mimo zbliżającej się
północy, wciąż oświetla drogę.
W przydrożnym lokalu pożeramy
fish and chips, które serwuje nam
Polka i podaje piwo spod lady.
Pożywieni robimy sobie jeszcze
pamiątkowe zdjęcie na tle mrugającego wesoło szyldu i po chwili
już leżymy w łóżkach, a mewy intonują nam dobranockę.
Jaki stosunek mają Szkoci do
napływających emigrantów z Polski, którzy stanowią najliczniejszą
grupę obcokrajowców? Niestety,
nie udaje mi się tego jednoznacznie ustalić podczas mojej krótkiej
podróży. Zachodzi między nami
jednak dużo podobieństw. Szkoci
są dumni ze swojej tożsamości i
podkreślają swoją odrębność od
angielskiego sąsiada. Ich kraj ma
piękną i długą tradycję nieudanych romantycznych powstań,

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

których bohaterowie wieńczą pomniki o cokołach wysokich jak
latarnie morskie. Niestety, ciągnie
się za nimi także zła sława pijaków
i awanturników – przegrany mecz
z Czechami nie pomaga w podreperowaniu tego stereotypu. Łączy
nas ze Szkotami także wytrwałość,
która pomaga im przetrwać mroźne i ciemne zimowe miesiące.
Szukanie podobieństw kończy się
jednak natychmiast wraz z naszym
wkroczeniem w krainę szkockich
wyżyn. Ich całkowita odmienność
od wszystkiego, co dotychczas
widzieliśmy, zapiera nam dech
w piersiach. Jedziemy po zboczach gór porośniętych mchem,
paprociami i setkami, tysiącami
fioletowo-żółtych krzewów. Każdy nasz ruch śledzą pozornie niezainteresowane włochate krowy,
przeżuwające trawę tak soczystą
i świeżą, że sam chętnie bym do
nich dołączył. W dolinach ciągną
się polodowcowe jeziora, które
falują jak morza. Nad nimi górują
ruiny zamków dumnych szkockich
klanów. Zburzone przez Anglików budowle są jasnym symbolem
obcej i wrogiej interwencji w ten
kosmiczny krajobraz. Zatrzymujemy się nad brzegiem Loch Ness i
wskakujemy do wody. Potwór, jak
zresztą większość mieszkańców
tych terenów, gdzieś wyjechał,
pozostawiając za sobą ciszę dolin.
Jemu też należą się przecież wakacje. Podczas kolejnych dni jedziemy jeszcze dalej na północ, przez
zacinający deszcz i mgłę. Trafiamy
na Isle of Skye, gdzie wodospady
są tak samo częstym składnikiem
krajobrazu, jak przydrożne destylarnie whisky. Wszędzie towarzy-

szą nam włochate owce, którym
pogoda zdaje się nie przeszkadzać. Cywilizacja w tych okolicach
całkowicie ustępuje drogi potędze
natury. Skały wypiętrzone jak wieżowce wyłaniają się z mgły niczym
legendarne trolle. Niebo pozostaje
jasne bardzo długo i nie daje nam
spać, a gdy w końcu zaśniemy, śnią
się nam kręte górskie szlaki.
Ta szkocka laurka wydaje się
wręcz nierealna. Nie ma na niej
skazy. Czy w rogu obrazu nie
kryje się jakiś wstrętny szczegół,
który przeoczyłem? Kim są górale
w spódnicach bujający naszym pociągiem, wracający do Edynburga
z Glasgow po meczu z Czechami?
Nie jest im obce robienie bardachy, albo jak to się tutaj nazywa,
„doing the boogie”. Wagon buja
się w rytmie ich skoków.
Tymczasem w górach ci sami
Szkoci ze specjalnymi szczypcami
w rękach zbierają nieliczne śmieci
ze szlaków z taką pieczołowitością, jakby chodziło o ich rodzinne domy. Z oceanu wieczorami
wracają rybackie kutry, zwane
przez miejscowych wielorybami,
głęboko zanurzone od ciężaru
złowionych ryb. Na pokładzie jest
na pewno słynny szkocki łosoś,
dla którego jest to pewnie ostatni
dzień raczej nieszczęśliwego życia
na morskiej farmie. Niestety, smakuje przepysznie.
Wracam z tej podróży odmieniony i wypoczęty, chociaż trwała
zaledwie pięć dni.
PS. Potworze, jeśli to czytasz,
witam na Żoliborzu!
Antek Kostrzewa
Ilustracja Marysia Lisicka
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Żoliborz
ma na
imię
Alina
Niewątpliwie rzeźba autorstwa
Henryka Kuny jest nieodłącznym
elementem, a tym samym symbolem
naszej dzielnicy. Niedawno obchodziliśmy 85. rocznicę usytuowania „Aliny
z dzbanem” w fontannie w Parku Żeromskiego. Postać, przez niektórych
nazywana po prostu „Dziewczyną z
dzbanem”, przedstawia Alinę ze słynnego dramatu Juliusza Słowackiego.
Rokrocznie zdobiona wiankiem z
kwiatów i czerwonymi koralami postać pozdrawia lewą ręką wchodzących do parku spacerowiczów. Mimo
wielu dramatycznych wydarzeń historycznych, w tym Powstania Warszawskiego, „Dziewczyna z dzbanem”
niezmiennie zdobi nasz park. Jak przypomnieli organizatorzy wydarzenia,

nie zawsze tak było, gdyż w 1991 roku
skradziono statuę, która później uległa zniszczeniu. Na szczęście złodziei
udało się znaleźć, a Alinę przywrócić
na jej pierwotne miejsce, aby dalej
pozdrawiała mieszkańców dzielnicy
i przybyłych gości. W 2000 roku żoliborscy radni postanowili ustanowić
„Alinę” oficjalnym symbolem dzielnicy. Od 2011 roku żoliborzanie (i nie
tylko) spotykają się, aby uczcić dzień
usytuowania figury w Parku Żeromskiego.
Dla nas jest to podwójna okazja do
świętowania, ponieważ pierwszy raz
od wielu miesięcy mogliśmy się spotkać w tak dużym gronie – oczywiście
z zachowaniem odpowiednich zasad
i rygorów. Po wysłuchaniu koncertu
Anki Anya, Kamila Pawlickiego, Antka
Budy, Justyny Kantorowicz i Wiesława
Ożarka, mogliśmy obejrzeć pokaz kolekcji „Sen o Warszawie” Agnieszki
Wyrwał. Całe wydarzenie zakończyło
wspólne tańczenie poloneza.
Mam nadzieję, że Alina – symbol
cnoty i uczciwości – wpisze się lokalną
i ogólnopolską świadomość. Gorąco liczę na to, że również w przyszłym roku
i za sto lat będziemy mogli świętować
razem kolejne urodziny Aliny.

Czarne sylwetki przechodniów odbijają się
w kwadratach mokrego chodnika. Mgła tłumi
dźwięki. W deszczowej Warszawie schyłku lat
trzydziestych szukam schronienia przed czerwcowym skwarem.
Styczeń 1938 roku. Nieznany z imienia fotograf przystaje na Krakowskim Przedmieściu
przy kamienicy Roeslerów i uwiecznia płynący
tłum. O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni
jesienny / I pluszcze jednaki, miarowy, niezmienny, / Dżdżu krople padają i tłuką w me
okno... / Jęk szklany... płacz szklany... a szyby
w mgle mokną / I światła szarego blask sączy się
senny... / O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny... – trzydzieści lat wcześniej układa
wersy Leopold Staff. W 1983 roku, w zupełnie
innym świecie, z płyty winylowej po raz pierwszy
sączy się głos Kory: Chmury wiszą nad miastem
/ Ciemno i wstać nie mogę (…) / Czekam na
wiatr co rozgoni / Ciemne skłębione zasłony /
Stanę wtedy na raz / Ze słońcem twarzą w twarz.

Hubert Zarzycki

Oddaj krew
jak Powstańcy
W ubiegłym roku Towarzystwo Przyjaciół Warszawy Oddział Bielany-Żoliborz zorganizowało konkurs wiedzy o Powstaniu Warszawskim dla uczniów szkół z Żoliborza i Bielan.
Jedno z pytań konkursowych dotyczyło wyjątkowego pomysłu
na uczczenie 77 rocznicy wybuchu Powstania. Laureatem
konkursu i zdobywcą I nagrody został Teodor R., uczeń Szkoły Podstawowej nr 223 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej na
Bielanach, który zaproponował akcję honorowego oddawania
krwi o nazwie „Oddaj krew jak Powstańcy”. Nasze Towarzystwo postanowiło wraz z Klubem Dar Serca HDK PCK
Warszawa zrealizować pomysł Teodora, w związku z tym zapraszamy wszystkich, którzy, oddając honorowo krew, chcą w
ten sposób upamiętnić bohaterstwo Powstańców. 5 sierpnia
(czwartek) pod Urzędem Dzielnicy Bielany (ul.Żeromskiego
29) oraz 30 sierpnia (poniedziałek) na terenie OSIR na Żoliborzu (ul.Potocka 1) będą ustawione krwiobusy. Godziny,
podczas których można oddać krew zostaną każdorazowo
przed akcją zamieszczone na profilu FB Towarzystwa Przyjaciół Warszawy Oddział Żoliborz-Bielany.

WARSZAWSKI SPLEEN
Trzy obrazy spośród wielu podobnych, różni autorzy, jeden stan duszy.
Patrzę i oddycham tym miastem-niemiastem
ze zdjęcia, przesłoniętym zasłoną z deszczu i
mgły. Znam je. Tak jak oni, warszawiacy sprzed
wieku, przebiegałam przez Plac Zamkowy dziesiątki razy, mijałam kościół św. Anny z lewej i wylot ulicy Miodowej z prawej strony, a potem spieszyłam Krakowskim Przedmieściem w kierunku
Uniwersytetu i dalej, kątem oka zerkając na witryny i oplakatowane słupy. Znam tę Warszawę i
jej nie znam – bo pozbawiona ostrych konturów i
zaludniona smutnymi postaciami bez twarzy jest
inna, nierzeczywista, trochę jak ze snu.
Melancholia – lubię samo brzmienie tego
słowa – jest nieodłączną towarzyszką dziewiętnastowiecznej i wczesnodwudziestowiecznej

fotografii. Piktorializm, dominujący kierunek
tamtego okresu, czerpał inspirację z malarstwa
i nawiązywał do jego estetyki, na piedestale stawiając przede wszystkim piękno obrazu. Twórcy
szukali miękkiego światła, chętnie fotografowali
we mgle, smogu i po zmroku, a odbitki poddawali dodatkowym zabiegom upiększającym, dążąc do uzyskania aury tajemniczości i swoistej
baśniowości. Wśród prac najznakomitszych
europejskich i amerykańskich piktorialistów z
początku stulecia (wymieńmy, tytułem przykładu, Alfreda Stieglitza i Léonarda Misonne’a)
znajdziemy pejzaże miejskie przypominające
omawianą fotografię. Polski piktorializm, rozwijający się (z lekkim opóźnieniem) pod egidą Jana
Bułhaka, w okresie międzywojennym wciąż miał
się świetnie.

Czy anonimowy warszawski fotograf świadomie wpisał się w obowiązujący nurt, zaplanował kadr, wybrał miejsce, porę i optymalne
warunki? Czy nacisnął spust migawki ot tak,
tchnięty nagłym impulsem? Czy znał dwa malarskie arcydzieła: Ogród Saski Aleksandra Gierymskiego i Rynek Starego Miasta w Warszawie
nocą Józefa Pankiewicza – i czy mógł przeczuwać, że pewnego dnia ktoś zestawi z nimi jego
własną pracę, dostrzegając w niej podobne melancholię i ciszę?
Tak.
Nie.
Może.
A może to nieistotne?
Kiedy przymykam oczy, znika rozpalone letnim żarem miasto. Styczniowe powietrze pachnie chłodem i deszczem.
TEKST: Kamila Snopek
ZDJĘCIE: NAC
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SPOTKANIE MSK Z
MINISTREM CZARNKIEM
W czwartek 17 czerwca
miało miejsce spotkanie
aktywistek i aktywistów
Młodzieżowego Strajku
Klimatycznego z ministrem Przemysławem
Czarnkiem z udziałem
pani posłanki Jadwigi
Emilewicz i Global Compact Network Poland,
którego tematem była
edukacja klimatyczna w
szkołach oraz zrównoważone i odpowiedzialne kształcenie.

Spotkanie rozpoczęło się od krótkiej prezentacji wyjaśniającej, dlaczego edukacja klimatyczna jest nam tak
bardzo potrzebna oraz jak rozległe
i kompleksowe jest to zagadnienie.
Aktywiści i aktywistki przedstawili i
przedstawiły ministrowi 6 postulatów
w zakresie koniecznego kierunku reform w celu wprowadzenia edukacji
klimatycznej.
Postulaty te budują wizję edukacji klimatycznej jako wiedzy
powszechnej, która powinna być
dostępna dla każdego, niezależnie
od wieku, płci czy statusu społecznego. Problem kryzysu klimatycznego i bioróżnorodności powinien
być przy tym nauczany w oparciu o
najlepszą dostępną wiedzę naukową, ustrukturyzowaną i obecną w
ramach wielu różnych przedmiotów szkolnych, ukazując złożoność etyczną, naukową i społeczną

wyzwania. Konieczne jest więc
przeszkolenie nauczycieli w tym
obszarze i wyposażenie ich w zweryfikowane i rzetelne scenariusze
lekcji oraz materiały dydaktyczne
na ten temat.
Zaprezentowały i zaprezentowali
również ich analizę obecnego programu oraz propozycje zmian w zakresie
nauczania biologii, geografii, chemii,
fizyki, wiedzy o społeczeństwie, historii, języka polskiego czy podstaw
przedsiębiorczości. Mimo że pewne
tematy są już poruszane w podstawie
programowej, w wielu przypadkach
wciąż brak aktualnych i rzetelnych in-

formacji, spójności i kompleksowego
podejścia.
Zwrócili i zwróciły także uwagę,
że system oświaty powinien wspierać osoby uczniowskie i nauczycielskie w walce z depresją klimatyczną
i problemami ze zdrowiem psychicznym, gdyż są one narastającym
problemem i wynikają z obecnego
wśród świadomej młodzieży głębokiego niepokoju o swoją przyszłość.
Placówki edukacyjne powinny również świecić zielonym przykładem
w zakresie zrównoważonego wykorzystania zasobów oraz budować
wrażliwość uczniów na ten temat.

Konieczne jest więc, aby poprzez
rozmaite technologie i innowacje,
wszystkie placówki edukacyjne były
neutralne klimatycznie najpóźniej
do roku 2030.
Minister Przemysław Czarnek
zgodził się, że edukacja klimatyczna powinna zostać wprowadzona
na szerszą skalę i ukazywać różne
spojrzenia na problem, edukować na temat jego złożoności oraz
możliwych rozwiązań. Uwagę ministra przykuły szczególnie tematy
depresji klimatycznej oraz zielonej
modernizacji szkół, wyraził zainteresowanie oraz chęć dalszego
pochylenia się nad nimi w dalszej
współpracy. Zadeklarował także, że
jest gotów rozpocząć kolejne rozmowy oraz opracowywanie reformy
w tym zakresie, tak aby rzetelna
edukacja klimatyczna pojawiła się
w polskich klasach w 2023 roku.
Ministerstwo Edukacji i Nauki chce
kontynuowania spotkań w najbliższym czasie i jest zainteresowany
działaniem w tym temacie z innymi
podmiotami i organizacjami.
Ważną okazją do porozmawiania
na ten temat będzie spotkanie przedstawicieli rządu z szerokim gronem
organizacji i podmiotów, dla których
ważna jest rzetelna edukacja klimatyczna, podczas organizowanego
przez UN Global Compact Network
Poland Okrągłego Stołu dla Edukacji
Klimatycznej, 15 lipca 2021 r.
Edukacja klimatyczna to jeden
z głównych postulatów Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. Ruch
– od ponad 2 lat – poprzez strajki,
akcje i wydarzenia edukacyjne buduje społeczną świadomość na temat kryzysu klimatycznego i naciska
na podjęcie adekwatnych kroków
w celu przeciwdziałania katastrofie
klimatycznej.
Mikołaj Gumulski
Młodzieżowy Strajk Klimatyczny
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Warszawskie podróże –
wakacyjna trasa SKM S1
Szybka Kolej Miejska w Warszawie realizuje przejazdy na czterech liniach. Dwie z nich
nie kursują przez Żoliborz, ale przecież lato to
idealny czas na nieco dalsze podróże… W tym
miesiącu zapraszamy na przejażdżkę pociągami
SKM linii S1, której trasę prezentujemy w poniższym artykule. Podróż najwygodniej będzie
rozpocząć z przystanku Warszawa Śródmieście,
do którego metrem z Żoliborza dojedziemy w
niecałe 10 minut.

Otwock – miasto z „dobrym klimatem”

Otwock leży w Dolinie Środkowej Wisły, nad
rzeką Świder. Historia miasta jest ściśle powiązana z rozwojem warszawskiej kolei. Otwock jako
miejscowość sanatoryjno-uzdrowiskowa zaistniał
dzięki budowie Kolei Nadwiślańskiej pod koniec
XIX w. W uzdrowisku bywali m.in. Józef Piłsudski oraz Władysław Reymont, który właśnie tam
tworzył słynnych „Chłopów”. Współcześnie jedną z głównych atrakcji jest dom uzdrowiskowy z

okalającym go kompleksem parkowym. Piękny
obiekt został wykończony tujami w półkolistym
kształcie. Ważnym miejscem na planie Otwocka
jest także Muzeum Ziemi Otwockiej, które ma w
swoich zbiorach kilka tysięcy eksponatów sięgających czasami aż do paleolitu.

Krystaliczna woda Świdra

Na pograniczu Otwocka i Józefowa znajduje
się rzeka Świder, która stanowi prawy dopływ
Wisły. Krystaliczna woda i piaszczyste dno zachęcają do kąpieli. Rzeka jest także popularnym
szlakiem kajakowym. Natomiast, wzdłuż jej
brzegów można odbyć piękny spacer – dzięki
ochronie rezerwatowej Świder zachował swój
naturalny charakter. W Świdrze zaobserwowano ponad 20 gatunków ryb, żyją tu też liczne
gatunki ptaków. Wprawne oko dostrzeże nad
rzeką pozostałości dawnej zabudowy sanatoryjno-letniskowej. Przed wojną nad rzeką kwitły
modne podwarszawskie letniska, pamiątką tych

czasów są drewniane wille w stylu „świdermajer”, które możemy oglądać m.in. w Otwocku

Nad wodę? To do Wawra!

Wawerskie oczko wodne w Lesie Sobieskiego zostało otwarte z okazji 10-lecia Lasów
Miejskich. Wcześniej w tym miejscu znajdowało
się zaniedbane bajoro. Staw został oczyszczony,
a wokół niego powstały zadaszone altany, dzięki którym możemy wypocząć w cieniu. Drugim
przyjaznym miejscem jest „Plaża Romantyczna”
położona na osiedlu Nadwiśle. Plaża została
wzbogacona m.in. o boisko do siatkówki plażowej, plac zabaw dla dzieci, stojaki na rowery,
miejsca postojowe i zaplecza gastronomiczne.
Trzecim akwenem chętnie wybieranym przez
warszawiaków jest Morskie oko. Kilka lat temu
realizując projekt budżetu partycypacyjnego
oczyszczono brzegi i dno jeziora, część zboczy
wzmocniono a wzdłuż linii brzegowej wytyczono ścieżki spacerowe.

Pruszków bogaty w atrakcje

W samym centrum Pruszkowa mieści się
słynny Park Potulickich. Na jego obszarze znajduje się kilka połączonych ze sobą stawów. Na
środku największego z nich znajduje się oświetlana nocą wyspa. Wyjątkowy charakter Parku
Potulickich podkreśla cenny starodrzew, w
skład którego wchodzą topole białe i szare, modrzewie europejskie i olsze czarne stanowiące
pomniki przyrody. Kolejnym ciekawym miejscem jest Pałacyk „Sokoła" zaprojektowany w
stylu eklektycznym w stylistyce neorenesansowej. Posiada on dwukondygnacyjną, malowniczą
bryłę. W okresie międzywojennym budynek był
ważnym dla miasta ośrodkiem kultury i sportu z
funkcjonującym kinem. Obecnie znajduje się w
nim Młodzieżowy Dom Kultury. W Pruszkowie
możemy także zwiedzić kilka kompleksów muzealnych – Muzeum Starożytnego Hutnictwa
Mazowieckiego im. Stefana Woydy, Galeria Figur Stalowych oraz Muzeum Dulag 121.
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