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Centrum
z prawdziwego
zdarzenia
Tak będzie wyglądało
Centrum KulturalnoEdukacyjne
na Gocławiu.
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Drugi dom
neonów

Zawód
zegarmistrz

Mówią, że to cmentarzysko neonów,
ale to ich drugi dom.

Sebastian Hupert bierze
na warsztat zegary
pamiętające czasy
Jana III Sobieskiego.
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Przed
nami
realizacja
wielkiego projektu. Na
Gocławiu
powstaje piękny budynek. Trzy w jednym. Biblioteka, dom kultury i centrum seniora. Tam będziemy mieli
właściwe warunki, aby wszystkie aktywności seniorów mogły się odbywać - mówił burmistrz Tomasz Kucharski. - Jesteśmy na końcu procesu projektowego. Wkrótce pokażemy
wizualizację - zapowiedział.
Inicjatywa nadania nazwy skwerowi przy
ulicy Paca wyszła od południowopraskiej
Rady Seniorów. W lutym decyzję o nadaniu
nazwy podjęła Rada Warszawy.

S

R

ozmowa z Sebastianem Hupertem, zegarmistrzem, którego pracownia mieści się
przy ulicy Ludwika Kickiego 1.

Od jak dawna funkcjonuje Pana zakład?

© Kurier Praski
w w w. k u r i e r p r a s k i . p l

Zakład otworzyłem w 2012 roku, tuż po uzyskaniu dyplomu mistrza. Początkowo mieścił
się w piwnicy budynku, w którym jesteśmy.
Następnie przeprowadziłem się z zegarami do
tego pomieszczenia. A ponieważ moja kolekcja bez przerwy powiększa się, pracownia też
zwiększa metraż.

© Urząd Dzielnicy Praga Południe

Miejsce seniorów

Gdzie można nauczyć się zawodu zegarmistrza?

Zieleniec przy ulicy Paca oficjalnie otrzymał tytuł Skweru Seniora.
Nowa nazwa przypomina o najstarszych mieszkańcach dzielnicy.

Spędź Noc Muzeów
w Fabryce Czekolady E.Wedel

To nasze miejsce. Jeszcze takiego skweru w
Warszawie nie było. Seniorzy będą tu przychodzić, nawet żeby tylko porozmawiać. Wielu ludzi jest samotnych. Od teraz będą wiedzieli, że
jeśli tu przyjdą, znajdą kogoś, żeby móc z nim
porozmawiać, wyżalić, pocieszyć się lub po prostu wypić kawę.
MAG
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DJ Vika

Człowiek nigdy nie może być sam. Musi mieć
drugą osobę, żeby móc porozmawiać albo pospacerować. Dlatego dobrze, że takie miejsca
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W swojej praskiej pracowni bierze
na warsztat zegary, które pamiętają
czasy Jana III Sobieskiego.
Sebastiana Huperta
nie satysfakcjonuje wymiana baterii
we współczesnych zegarkach.

Pani Helena

Pan Stanisław

Kurier Praski

Zawód
zegarmistrz

powstają. Mieszkam niedaleko, będę odwiedzał to miejsce.

To cudowny pomysł. Odkąd pracuję z seniorami dążę do ich godności. Senior ma żyć pięknie, godnie i aktywnie. Ale żeby tak żyć, musi
czuć się potrzebny. Nie ma nic gorszego, jeśli
ktoś czuje się zapomniany. Skwer Seniora podnosi nas na duchu i jest sygnałem, że coś się zmienia. Przez takie działania stajemy się widoczni, a młodzież może przestanie bać się starości.

Praski
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kwer ma stać się miejscem ich spotkań,
spacerów i wydarzeń kulturalnych. W
otwarciu wzięli udział południowoprascy seniorzy, władze dzielnicy oraz parlamentarzyści.
Miejsce dla uhonorowania seniorów wybrano nieprzypadkowo - ulica Paca i jej okolice służą osobom potrzebującym i najstarszym
od lat. Tu swoje siedziby mają m.in. Centrum
Społeczne Paca 40 i Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Tu także działają
liczne kluby seniora, Grochowski Uniwersytet
Trzeciego Wieku przy ulicy Podskarbińskiej
oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku w SWPS. Praga Południe jest dzielnicą seniorów i przyjazną seniorom - podkreślał burmistrz Tomasz Kucharski.
W przyszłości Skwer Seniora ma tętnić życiem. Mają być tam organizowane dzielnicowe imprezy i spotkania sąsiedzkie. Ma też łączyć pokolenia i - jak mówił senator Marek
Borowski - zapewnić atrakcję nie tylko starszym mieszkańcom dzielnicy, ale również ich
wnukom. - Dlatego proponuję, aby ustawić
kilka stołów szachowych i zbudować tory do
gry w bule. To są czynności najbardziej ulubione przez najstarszych - mówił
senator.
Na Pradze Południe żyje ponad 50 tysięcy seniorów. To około 30 proc.
ludzi mieszkających w tej części Warszawy. Niedługo ma być ich ponad 3
5
proc., dlatego dzielnica będzie
się poszerzać ofertę dla
jej
najstarszych
mieszkańców. -
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Już 19 maja, Fabryka
Czekolady E.Wedel,
otworzy drzwi
dla wszystkich
miłośników
czekolady w ramach
tegorocznej edycji
Nocy Muzeów.

F

abrykę będzie można odwiedzać w godzinach od
12:00 do 00:00. Na trasie pojawią się liczne atrakcje, które rozbudzą w Was prawdziwą dziecięcą radość.
Podczas pobytu w fabryce
zwiedzicie linię produkcyjną oraz dowiecie się, jak od
kuchni powstaje wedlowska
czekolada – z małego ziarna kakaowca aż do gotowej
tabliczki. Przewidziana jest
także wizyta w historycznym
gabinecie Jana Wedla, Galerii
Czekoladowych Rzeźb oraz

w Pracowni Rarytasów. Na
trasie czekać na Was będzie
też wiele ciekawych zagadek,
atrakcji oraz mnóstwo smakołyków!
W trosce o komfort zwiedzających wstęp na wydarzenie jest biletowany. Darmowe
wejściówki będzie można wygrać w konkursie, o którym
więcej przeczytacie na naszej
oficjalnej stronie: www.wedel.pl, w zakładce NOC MUZEÓW 2018. Serdecznie zapraszamy!
Ewelina Kaszuba

Niegdyś na Mokotowie istniała zegarmistrzowska szkoła zawodowa. Koledzy starsi
ode mnie o pokolenie właśnie tę szkołę kończyli. Ale w latach 90-tych XX wieku ta placówka, podobnie jak wiele innych zawodówek, została zamknięta. Obecnie nie ma w
Polsce miejsc kształcących przyszłych mistrzów. Jedyną drogą, aby zostać dyplomowanym zegarmistrzem, jest praktyczna nauka
zawodu w pracowni. Po odbyciu trzyletniego stażu przystępuje się do egzaminu czeladniczego, a następnie - pracując w zawodzie można zdobyć tytuł mistrza. Tymczasem w
Łodzi powstało Stowarzyszenie Promocji i
Rozwoju Zegarmistrzostwa, które jeszcze w
tym roku uruchomi jedyną w Polsce szkołę
kształcącą zegarmistrzów.

W Pana zakładzie jest wiele pięknych, bar-

dzo starych zegarów. Czy z którymś z nich
wiąże się jakaś niezwykła historia?

wy zegarów za czasów okupacji niemieckiej.
Zegar, zanim trafił pod moją opiekę, przeleżał
Mówi się, że zegary mają duszę. Nie jestem w piwnicy jednego z budynków na Saskiej Kęz tych, którzy wierzą w duchy, ale coś w tym pie przez ponad dwadzieścia lat i „przeżył” postwierdzeniu jest. Kiedy zmarła moja babcia, wódź w 1997 roku. Okaz, o którym mówimy,
zegar zatrzymał się o godzinie 11:45. W więk- leżał w zalanej, a później wilgotnej piwnicy, co
szości przypadków, jeśli któryś z zegarów w tej spowodowało jego poważne uszkodzenia. To
pracowni zatrzymuje się z powodu usterki, jest zegar typu repetier o bardzo skomplikowanej
to dokładnie ta godzina. Kiedyś musiałem wy- konstrukcji. Naprawiałem go aż trzy lata, a on
ciągle wykazywał różne
jechać na dłuższy czas i
moje zegary nie były na- Mówi się, że zegary mają duszę. błędy. Tuż po zdaniu egzaminu mistrzowskiego
kręcane. Po powrocie
okazało się, że połowa z nich zatrzymała się przyjechałem do pracowni, podszedłem do
właśnie o 11:45. Inna historia związana jest z za- tego właśnie zegara, dotknąłem szczypcami
kładem zegarmistrzowskim, który był pracow- tylko jednej sprężynki i od tamtej pory dzianią pokoleniową. Pewnego dnia wraz z kolegą ła bezawaryjnie. Można rzec, że potrzebował
„po fachu” rozmawialiśmy o poprzednim wła- dotknięcia mistrza, żeby zacząć działać. Cieścicielu, jego nieżyjącym ojcu, a między słowa- kawostką dla mnie jest fakt, że ten zegar pomi padła jakaś uwaga na jego temat. Następne- chodzi z 1878 roku i jest starszy ode mnie o
go dnia, po przyjściu do pracy spostrzegliśmy, dokładnie sto lat.
że w dwóch zegarach są pęknięte szyby. Czyżby Jaki najstarszy zegar Pan naprawiał?
odezwał się duch byłego właściciela pracowni? Tutaj musi pojawić się pewna uwaga. Otóż
Czy naprawa któregoś z zegarów wyma- pewnych, bardzo starych zegarów czasami się
nie naprawia. Nie ze względu na jakąś skomgała szczególnego poświęcenia?
Jeden z eksponatów, który wisi na ścianie, na plikowaną budowę czy inne trudności, ale aby
początku mojej drogi zawodowej podarował nie naruszyć stanu przedmiotu, który ma np.
mi mój zacny przyjaciel. Zwykłem nazywać go czterysta lat. Odpowiadając na pytanie, dora„dziadkiem”. Jego ojciec był mistrzem napra- białem kiedyś wkręty do zamocowania tar-

T

rzeba dużej odwagi, aby zdecydować się czyli od lat dwóch aż do stu (nie wyłączając i
na tworzenie bajek w naszych czasach. mnie – recenzenta już 80-cio letniego). OryPozornie jest łatwiej niż kiedyś, bowiem ginalny sposób narracji niewątpliwie sprzyja
świat imaginacji łączący się
tym planom. Wydarzenia
z realną rzeczywistością roz- Bajka o śmieciuszku (Fragment) zaskakują nas, akcja toczy
szerzył granice, zaanektował Raz, gdy przyszła zawierucha
się szybko, błyskawicznie
Tu wkroczyła wielka mucha
tereny niegdyś nieznane, w Odtąd dręczy go szalenie
zmieniają się rekwizyty…
czym pomogły mu niewąt- Kiedy tylko słodko drzemie
Szereg utworów to propliwie film, telewizja, Interjekty konkretnych zabaw
net, coraz rozleglejsza wie- Po kołderce sobie lata
pouczających, wychowudza o kosmosie. A przecież.. Bzyków, brzęków – pełna chata
jących i rozwijających inKiedy on tak sobie, śpi
Nie zapominajmy! Pi- Mucha robi mu - bzy, bzy
dywidualne zdolności oraz
sarze – autorzy współczewrażliwość kolorystyczną,
snych bajek - muszą zmie- Nie opuszcza go świntuszka
plastyczną, malarską. A w
rzyć się z całą przeszłością Mała muszka kocmołuszka
tych akurat dziedzinach
„Wyznacznikiem poezji jest Bóg bajkopisarstwa rodzimego Ciągle brzęczy mu nad głową
poetka odnosi znamienne
Wyznacznikiem przyjaźni jesteś ty i światowego, a także z pa- Stale z wartą honorową
sukcesy, o czym za chwilę…
mięcią
o
legendach,
mitach,
baśniach
z
dzieJęzyk
utworów
pełen
jest bliskich, również
Ale nie sam”
ciństwa, o cudownych opowieściach babci i przez nas używanych zwrotów, słów, przysłów,
Krystyna Guranowska-Stolarz
dziadka, które niektórzy z nas mają szczęście skrótów i odbiega od często stosowanych w
przywoływać ze wspomnień.
bajkopisarstwie stylizacji… Krystyna GuraKrystyna Guranowska-Stolarz umiejętnie nowska-Stolarz przemawia wprost do odbiorłączy tradycję ze współczesnością, zbliża horyzonty posługując się bogatą wła- cy poprzez codzienną, potoczną, powszechsną wyobraźnią i motywami z wielu znanych nam bajek i opowieści… Odbior- ną gwarę nie tylko wielkiego miasta, ale także
cami mają być w zamierzeniu autorki dzieci – te najmniejsze i te największe – miasteczka, osiedla, dzisiejszej odmienionej
kurier@kurierpraski.pl

czy w zegarze kaflowym, który pochodził z
początku XVII w. Zegar był niesprawny ze
względu na poważne uszkodzenie wewnątrz
mechanizmu, jednak naprawy tej zaniechaliśmy, dlatego żeby nie naruszyć oryginalnej
konstrukcji wewnątrz. Natomiast w pełni naprawiany i serwisowany najstarszy zegar pochodził z połowy XVII w. Był kompletny, wymagał jedynie okresowego serwisu.

Jakie predyspozycje, oprócz oczywistej
cierpliwości powinien mieć zegarmistrz?

Cierpliwość zegarmistrza jest nie tyle istotna
w momencie pracy przy mechanizmie zegara,
ile w wykazywaniu jej w dłuższym okresie czasu, kiedy na uruchomienie zegara i jego prawidłowe działanie trzeba czekać miesiącami. Inne
czynniki, predysponujące do zawodu zegarmistrza, nie są specjalnie wymagane. Słabszy
wzrok można korygować lupką, a słuch stetoskopem. Tuż po wojnie, kiedy zapotrzebowanie
na zegarmistrzów było spore, zdarzało się przecież, że naprawą zajmowali się inwalidzi wojenni po amputacji nóg. Na końcu i tak istotny okazywał się słuch, który często był uszkodzony w
czasie wojny. Właśnie wtedy pomocne okazywały się stetoskopy. Ale jednak w zawodzie zegarmistrza najbardziej znacząca jest pasja.
Rozmawiała Agata Popielarczyk

polskiej wsi, placu zabaw ze znanego mi Saskiego Ogrodu.
Wiersze, wierszyki zwięzłe i dłuższe, rymy
i antyrymy, zmienna wersyfikacja, różnorodne – często świadomie zakłócane rytmy, asonanse i dysonanse, eksperymenty i żarty wpisane w teksty wzbogacają ten tom od A do Z
poetycki.
Świat tu przedstawiony to nasz świat tu i teraz. Przecież zawsze gdzieś odkryjemy niespodziewany bałagan, a muszki większe i mniejsze pojawią się obok naszych snów. I wszędzie
spotkać możemy Brzydulinkę z olbrzymim
nochalem, lub skrzypka nie będącego wirtuozem… Nagle też pojawi się wąż, być może
uciekinier z terrarium… A zresztą czy to ważne skąd? Przecież, to bajka!
Zachwyciły mnie rysunki tworzone finezją,
delikatną kreską, pełne ruchu i wewnętrznej
energii, subtelne, nagle zatrzymane kadry animowanego filmu. Odczytujemy w nich szereg
informacji psychologicznych o charakterach
stworzonych przez artystkę postaci, o wyrazistych twarzach, odbijających uczucia i myśli.
Andrzej Zaniewski

w w w. k u r i e r p r a s k i . p l
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Centrum

z prawdziwego zdarzenia
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Biblioteka, dom kultury i centrum
Uniwersytetów Trzeciego Wieku
w jedynym budynku.
Tak będzie wyglądało
Centrum Kulturalno-Edukacyjne,
które powstanie na Gocławiu.
Osiedle czeka na podobną inwestycję
od wielu lat.

Drugi dom
neonów
O

tym, jakie perełki można tam znaleźć, i skąd Mateusz Gessler wziął
pomysł na nazwę swojej pobliskiej
restauracji, rozmawiamy z Witoldem Urbanowiczem, przewodnikiem po Muzeum Neonów

Mówi się, że to „cmentarzysko”. Zgadzasz
się z tą opinią?

Tak niektórzy uważają, ale my mówimy, że to
drugi dom dla starych i niepotrzebnych neonów, które już nie mogą wisieć w lokalizacjach, dla których je zaprojektowano. Nasze
muzeum to nietypowa inicjatywa i jedno z
nielicznych takich miejsc na świecie. Jego misją jest ochrona starych reklam neonowych.
Kiedyś ulice polskich miast tonęły w światłach
neonów. Projektowali je graficy, plastycy i architekci. To była bardzo artystyczna forma reklamy, którą dopiero dziś doceniamy. Uznaliśmy, że warto stworzyć drugi dom dla tych
neonów. Miejsce jest wdzięczne do odwiedzenia, bo jest wyjątkowo malownicze. W dobie
Instagrama to również fajny zakątek do fotografowania.

Skąd pomysł na gromadzenie neonów i
stworzenia dla nich muzeum?

Pomysł założenia muzeum pojawił się w 2010
roku, a placówkę uruchomiliśmy dwa lata
później. Początkowo myśleliśmy tylko o dokumentowaniu neonów, o ich fotografowaniu.
Muzeum powstało trochę przypadkowo. Ilona
Karwińska, która zajmuje się fotografią, przyjechała ze swoim znajomym grafikiem z Londynu. On zwrócił jej uwagę na neon „Danw w w. k u r i e r p r a s k i . p l

cing Restauracja“ na budynku Prudential przy my eksponować pod dachem naprawdę duże
Placu Powstańców Warszawy i powiedział, że neony. Niestety, tych największych nie da się
trzeba zrobić mu zdjęcie. To był początek. Póź- tu wstawić, dlatego umieszczamy je także na
niej zaczęliśmy szukać neonów, sporządzać okolicznych budynkach. Jeden z nich - neon
ich listy, fotografować je, a w końcu zbierać. Warszawa Wschodnia - wisi na pobliskim
Jednym z pierwszych neonów, które mieliśmy budynku. Kiedy Mateusz Gessler otwierał w
sfotografować, był „Berlin” z ulicy Marszał- nim swoją restaurację, pomysł na jej nazwę zakowskiej. Ciekawy, charakterystyczny, mruga- czerpnął z naszego neonu.
jący na czerwono i o cyrkowym kroju pisma. W jaki sposób trafiają tu neony?
Kiedy Ilona pojechała zrobić zdjęcie, okaza- Najlepiej byłoby, aby one do nas nie trafiały i
ło się, że już go nie ma. Właściciele stwierdzi- pozostały w swoich lokalizacjach, dla których
li, że był stary, zabrudzony. Usunięto go. Ilona zostały projektowane. W czasach PRL neony
skontaktowała się z nimi i udało się pozyskać były projektowe indywidualnie dla danego
„Berlin”. Pierwszy z kolekcji.
miejsca. Każdy projekt musiał być wcześniej
Potem trzeba było znaleźć dla nich odpowied- zatwierdzony przez naczelnego plastyka mianie miejsce.
sta, który sprawdzał, czy dana reklama pasuPonieważ wystawy zdjęć, które organizowali- je do budynku i przy okazji nie zasłania inśmy, oraz dwie udane publikacje na ten temat nych neonów. Dlatego, jeśli neon może wisieć
cieszyły się dużym zainteresowaniem, stwier- na swoim miejscu, to bardzo dobrze. Jednak
dziliśmy, że fajnie byłoby, aby te neony mia- gdy neon jest „zagrożony”, robiony jest reły swoje stałe miejsce. Znalezienie odpowied- mont budynku albo zamyka się sklep, wkraniego lokalu nie było proste. Neony są duże, czamy do akcji. Czasami sami widzimy, że jadelikatne i wrażlikiś neon może być
we na transport. Na
zagrożony
i wkrótNasze muzeum to nietypowa
początku trzymalice może zniknąć.
inicjatywa i jedno z nielicznych takich Wiele informacji
śmy je w magazynie
miejsc na świecie.
na Bródnie i - jak to
dostajemy od nabywa - u rodziny.
szych
sympatyKontaktowaliśmy się z zarządami dzielnic, z ków, ale też od właścicieli tego typu reklam
miastem, ale tą drogą nie udało się znaleźć z prośbą o zaopiekowanie się nimi. Niektóre
odpowiedniego miejsca. Okazało się, że Soho trafiają do nas w naprawdę złym stanie, inne
Factory dysponuje odpowiednimi, pofabrycz- wystarczy podłączyć i świecą. Reaktywacja
nymi pomieszczeniami. I bardzo chętnie nas neonu to sporo wydatek, dlatego nie wszysttu przyjęto. To dobre miejsce, ponieważ może- kim możemy od razu przywrócić ich dawny
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Mówią, że to cmentarzysko neonów, ale to ich drugi dom.
Bo w Muzeum Neonów w Soho Factory starym neonom
przywraca się ich dawny blask.

N

a Gocławiu działa prężnie Klub Kultury, filia
Centrum Promocji Kultury
przy Podskarbińskiej, ale potrzeby kilkudziesięciotysięcznego i stale powiększającego
się osiedla są większe. Południowoprascy społecznicy i
działacze samorządowi postulowali stworzenie miejsca
twórczej pracy, rozwijania
pasji i zainteresowań z prawdziwego zdarzenia od pewnego czasu. Po deklaracji burmistrza Tomasza Kucharskiego, który podczas otwarcia Skweru
Seniora na Grochowie, zapowiedział przedstawienie projektu
inwestycji, przyszedł czas na konkrety i pokazanie wizualizacji gmachu, który powstanie w pobliżu ronda im. Kamili Skolimowskiej.
Centrum Kulturalno-Edukacyjne ma stać się imponującym
ośrodkiem kultury z oryginalnie zaaranżowaną wokół przestrzenią i salą widowiskowo-kinową na ponad 350 osób. W
dwupiętrowym budynku znajdzie się również sala komputerowa, gimnastyczna, kawiarnia oraz scena letnia. Na dachu powstanie farma miejska, czyli ogród warzywny uprawiany przez
mieszkańców. Całość zajmie powierzchnie ponad sześciu tysięcy metrów kwadratowych.
Wniosek o pozwolenie na budowę zostanie złożony 30
czerwca 2018 r. - Na przełomie października i listopada zostanie wybrany wykonawca inwestycji - informuje rzecznik Urzędu Dzielnicy Praga Południe. Prace mają ruszyć jeszcze jesienią tego roku.
Michał Stolarz

blask, ale robimy to sukcesywnie i w miarę
naszych możliwości.

Ile udało się zgromadzić neonów?

Kolekcja cały czas rośnie i zaczyna brakować nam miejsca. Teraz mamy ok. 100 neonów. Nie wszystkie są wyeksponowane. Część
trzymamy w magazynie. Nie znamy dnia, ani
godziny, kiedy trafi do nas następny. Prowadzimy też „pogotowie neonowe” na wypadek,
gdyby jakaś reklama była zagrożona demontażem albo wyrzuceniem na śmietnik. Podejmujemy wtedy interwencję.

Co uważasz za perłę w kolekcji?

Trudno wskazać ten najważniejszy neon. Jednym z nich na pewno jest syrenka siedząca na
książce. To był symbol bibliotek publicznych.
W starych książkach można odnaleźć jeszcze pieczątki z taką syrenką. Jednym z moich
ulubionych neonów jest „Bar Mleczny Biedronka“, przedstawiający koktajlową szklankę ze słomką wykonaną neonową rurką, odzwierciedlającą ręczny charakter pisma. Jej
wykonanie wymaga dużej wprawy szklarza.
Kolejnym jest „Bajeczny“, nasz najnowszy odnowiony neon, który zdobił sklep Wedla przy
Francuskiej na Saskiej Kępie. Oprócz zbierania neonów podejmujemy też działania na
rzecz ich promocji. Uczestniczyliśmy w kilku
projektach związanych z reaktywacją i powrotem starych neonów do przestrzeni miejskiej.
Zorganizowaliśmy też konkurs „Neon dla
Warszawy”. Dzięki niemu na Moście Gdańskim zawisł neon „Miło Cię Widzieć”.
Marcin Gruza

kurier@kurierpraski.pl

w w w. k u r i e r p r a s k i . p l

5

PODRÓŻE

Kurier

K U R I E R P R A S K I G A Z E TA L O K A L N A W A R S Z A W S K I E J P R A G I

J

ak sprawdza się jako
zwierzę juczne, daje
ciepłą wełnę, stosowaną przy produkcji wojłoku na jurty, a także jako
domieszka „ocieplająca”
do tkanin. Jaki są też źródłem pożywnego i tłustego mleka, które z powodzeniem zastępuje mleko
Iga Cichoń krowie w diecie.
W hodowli świetnie
Antropolog kultury,
dają
sobie radę na dużych
zafascynowana
Zakaukaziem oraz wysokościach i wszędzie
egzotyką krajów Azji tam, gdzie wydaje się, że
Centralnej. roślinności już nie ma. W
Od lat wyjeżdża zimie są w stanie wykopać
w poszukiwaniu resztki rachitycznych roautentycznych przeżyć ślinek spod skutej lodem
i emocji związanych z powierzchni. Ich wysuduchowością rdzennych szone odchody zapewniamieszkańców gór, oraz ją opał w pasterskich jurnomadów stepów i pustyni. tach i w wioskach. Mają
FB: ethnoadventure www. opinie bardzo ekonoethnoadventure.com micznych zwierząt.
Jak zatem wydoić jaka?
Zadanie wydaje się łatwe, zwłaszcza dla tych,
którzy pamiętają dzieciństwo na wsi i wiedzą, że prawdziwe mleko pochodzi od krowy a nie z kupionego w sklepie kartonu. To
jednak tylko pozory, gdyż jaki są zwierzętami nieufnymi, ponadto obdarzonymi inteligencją i przenikliwością. Nie ufają ludziom,
których nie znają i z dala wyczuwają obcy zapach. Zdaje się, że wyczuwają to, co w zapachu jest „nie miejscowego”. Problem zaczyna
się więc już na etapie - jak do jaka podejść?
Tu z pomocą przychodzi lokalne przebranie. Tak można przechytrzyć powonienie cwanych jaków.
Dalszy problem leży w technice. Wymię

Jak wydoić Jaka?
Reportaż Igi Cichoń - ethnoadventure
cz. II

Mleko jaka jest podstawą diety wszędzie tam, gdzie znane nam
wszystkim, pospolite krowy nie wytrzymują warunków życia.
samicy jaka jest raczej skromne w porównaniu z krowim. Daje też znacznie mniej
mleka – zaledwie 3-4 l. dziennie. Poza tym
dojone mleko musimy najczęściej dzielić z
małymi cielaczkami – oseskami. Dojenie
ma więc swoją sekwencję. Małe są kolejno
dopuszczane do „odciągnięcia” swojej por-

cji mleka, po czym przywiązywane w pobliżu matki, tak aby pozwoliły na stosowne dokończenie czynności dojenia ludziom.
Następnie stadko jaków, już w towarzystwie byków, opuszcza zagrodę i idzie na
cały dzień w góry, aby paść się – Pan Bóg
raczy wiedzieć na czym. Wracają dopie-

połowie maja na księgarniane
półki trafi książka „Wątek Sławy Monique Chmielewska-Lehman.
Niesamowite życie córki Papcia Chmiela”, debiut literacki Klaudii Frant-Rakuś,
mieszkanki Saskiej Kępy. Ta biografia
to barwna opowieść o kolorowym domu
Chmielewskich tkanych komiksową nicią.
To także książka w której warszawska, PRL
-owska przeszłość miesza się ze sztuką i hollywoodzkim blichtrem; to szansa na poznanie
słodkiej blondynki, która dorastała u boku
idola dzieciaków. Córka Papcia Chmiela, grafik i wykładowca, opowiada ze szczegółami
o swoim barwnym życiu:
„Pomyślałam, że warto byłoby rozruszać towarzystwo, dlatego na wstępie stwierdziłam, że aby być
artystą, trzeba mieć bogatego męża, w przeciwnym razie ze sztuki nie da się wyżyć. (…) Może rada wydała się zabawna, bo pewnie nikt im tej smutnej prawdy nie powiedział.”
KP
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ro przed zachodem słońca, by rano znów
powitać znajome sobie dojarki życzliwymi pomrukami i odwrócić się zadem do
nieznanych przybyszów, ciekawych ethno-doświadczeń z Pamiru.
Na wspólne dojenie jaków zaprasza Państwa

Iga Cichoń - Ethnoadventure

W

ciepły, sobotni wieczór,
21 kwietnia, wybrałam
się do Muzeum Warszawskiej
Pragi na promocję powieści
Anny M. Brengos o czarującym
tytule „Prażeńka”. Zachęcona
opowiedzianą przez pisarkę
historią powstania książki kupiłam egzemplarz, aby jeszcze
tego samego wieczora zanurzyć się w lekturze. Powieść toczy się w sercu Pragi Północ i jej
zakątkach, które my, prażanie,
dobrze znamy. Dla mieszkańców związanych z dzielnicą od
lat, książka może być podróżą
sentymentalną, dla nowo przybyłych - historią z intrygującym,
niezwykłym klimatem. Nie napiszę nic więcej. Jest już kolejny
wieczór, a na mnie czeka książka, a właściwie jej zakończenie,
którego jestem ciekawa. Zachęcam do lektury wszystkich,
którzy kochają Pragę, oraz tych,
którzy jeszcze jej nie znają.

W
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90 lat W
ZOO

związku z 90. urodzinami warszawskiego ogrodu zoologicznego Muzeum Warszawskiej Pragi przygotowało wystawę poświęconą jego
historii i mieszkańcom. Historia ZOO
jest nierozerwalnie związana z historią
Pragi i całej stolicy. Zwiedzający będą
mogli m.in. posłuchać archiwalnych

nagrań, obejrzeć częściowo animowane
filmy o zwierzętach, podziwiać obraz
namalowany ręką szympansicy Lucy, a
także... zobaczyć kupę słonia... Wystawa jest czynna do 16 września, a zakupiony bilet do ZOO uprawnia do wejścia
na wystawę za 1 zł.
Olka

ażdy z nas prawdopodobnie zna zapalenie płuc, astma, alergie, ale także słabszy stawianie kaloryfera meblami, korzystanie z energochłonnebaśń Hansa Christiana Anderse- rozwój intelektualny dzieci, obniżenie nastro- go sprzętu RTV/AGD. Oczywiście można mieszkać w dobrej
na pt. „Dziewczynka z zapałkami”. ju i depresje u dorosłych, a w skrajnych przy- jakości budynku i dobrze używać źródeł ciepła, ale mieć trudOpowiada ona o biednej dziewczynie, któ- padkach śmierć z wyziębienia lub z przegrza- ności z opłacaniem rachunków, jeśli ma się problem z dochodem na odpowiednim poziomie.
ra zamarza na ulicy starając się sprzedać za- nia (np. seniorzy w czasie upałów).
W Polsce szacuje się, że ten problem dotyczy znaczącej grupy
Ubóstwo energetyczne nie jest po prostu
pałki spieszącym się przechodniom w samym
środku mroźnej skandynawskiej zimy. Ta opo- jednym z przejawów biedy. Badania w Euro- liczącej od 4,5 do 6 mln osób. Przede wszystkim są to mieszwieść w trafny sposób obrazuje to, co obec- pie i w Polsce pokazują, że tylko część ubo- kańcy domów jednorodzinnych, przedwojennych kamienic,
mieszkańcy wsi i mniejszych miejscoArtykuł powstał w ramach nie naukowcy nazywają
ubóstwem
energetyczprojektu BUILD Solid
Ubóstwo energetyczne nie jest po prostu jednym z przejawów biedy. wości, a także gospodarstwa rencistów
i gospodarstwa wieloosobowe. Nie znanym,
czyli
problemem
z
Ground. Jest on częścią
Badania w Europie i w Polsce pokazują,
czy to, że problem omija Warszawę.
utrzymaniem
odpowiedSolid Ground,
że
tylko
część
ubogich
energetycznie
W naszym mieście ubogich enerniej
temperatury
i
zaopamiędzynarodowej
getycznie
może być ok. 40-50 tysięcy i
trzeniem
w
energię
niekampanii rzeczniczej
jest jednocześnie uboga dochodowo.
znaczna
ich
część mieszka na Pradze. Są
zbędną
do
zaspokojenia
Habitat for Humanity,
to
mieszkańcy
nieocieplonych
przedwojennych
kamienic czy
gich
energetycznie
jest
jednocześnie
uboga
podstawowych
potrzeb
życiowych
takich
jak
której celem jest poprawa
domów
jednorodzinnych,
budynków
bez
podłączenia
do siedochodowo.
gotowanie,
higiena
czy
oświetlenie.
dostępu do ziemi
ci
ciepłowniczej
lub
gazowej.
Nierzadko
z
powodu
ubóstwa
Skąd
zatem
bierze
się
ten
problem?
Jego
Problem
ten
wprawdzie
towarzyszy
ludzkojako krok do uzyskania
godnego miejsca do życia. ści od zarania, natomiast dopiero obecnie sta- główną przyczyną jest niska jakość zamieszki- energetycznego w piecu lądują śmieci (również chodzi o miejramy się lepiej go zrozumieć. W zależności od wanych budynków. W Polsce głównie związa- scowości podwarszawskie), co wprost przekłada się na smog
części świata może on przybierać różne obli- ne jest to z nieocieplonymi ścianami, starymi w Warszawie.
Wreszcie rozpoczyna się piękna wiosna i najtrudniejszy
cza: w krajach Globalnego Południa (dawniej oknami, nieefektywnym lub drogim ogrzewanazywanych krajami Trzeciego Świata) polega on na braku do- niem. Można zatem mieć co najmniej śred- okres dla „dziewczynki z zapałkami” mija. Pozostają natomiast
stępu do elektryczności, z którym mierzyć się może nawet 1,3 nie dochody, ale mieszkać w nieefektywnym do spłacenia pożyczki za ogrzewanie. Problem wymaga sysmld ludzi (dane Międzynarodowej Agencji Energetycznej), w energetycznie budynku i doświadczać proble- temowego rozwiązania ze wsparciem samorządów i państwa:
krajach z zimnych stref klimatycznych wyzwaniem jest efek- mów z utrzymaniem optymalnej temperatury. termomodernizacji budynków (najlepiej w połączeniu z zastotywne i tanie ogrzewanie, a w krajach z ciepłych stref - schło- Przyczyną jest też - choć w mniejszym stop- sowaniem odnawialnych źródeł energii), ale również bieżącedzenie mieszkania. Ubóstwo energetyczne niesie ze sobą liczne niu - niewłaściwe użytkowanie energii, np. go ulżenia w opłacaniu wysokich rachunków energetycznych.
negatywne konsekwencje: nie tylko choroby jak przeziębienie, wietrzenie przy włączonym kaloryferze, zaDominik Owczarek

