Gazeta

Żoliborza
Nowego

kwiecień 2018

nr 29

ISSN 0245-0100 gazeta bezpłatna

Ludzie Żoliborza

Kuchnie Świata

Psychologia

Piotr Wertentstein-

Obiad z polotem

Blisko, a daleko – str. 12

-Żuławski – wywaid – str. 4

– recenzja – str. 8

Anna Szymańska

Mateusz Durlik

Karolina Kołodziejska

2

PREZENTACJA

OD REDAKCJI

Redakcja

3

Szanowni Czytelnicy,
Mateusz Durlik - redaktor naczelny, wydawca, autor
artykułów dotyczących spraw Żoliborza Południowego,
prezes Stowarzyszenia Nowy Żoliborz, twórca jedynej
żoliborskiej aplikacji Nasz Żoliborz, lokalny aktywista.

Liliana Kołłątaj - przewodniczka warszawska, pilotka
wycieczek, dziennikarka, prelegentka, autorka
i redaktorka portali i stron internetowych o tematyce
varsavianistycznej i turystycznej, inicjatorka
i koordynatorka Klubu Globtrotera Warszawa.
Małgorzata Buczkowska - radca prawny Okręgowej
Izby Radców Prawnych w Warszawie. Specjalizuje
się w doradztwie z zakresu szeroko rozumianego
prawa spółek, prawa umów, obsłudze korporacyjnej
przedsiębiorców, a ostatnio w sprawach rodzinnych.
Anna Szymańska - autorka poradnika „Wychowanie?
Da się zrobić!”, współpracuje z Fundacją SAVANT,
współadministrator grupy na FB „ADHD, ZA oraz inne
trudności rozwojowe i wychowawcze”.

Karolina Kołodziejska – autorka cyklu „Kuchnie Świata”,
od wielu lat mieszka i pracuje na Żoliborzu, pasjonatka
dobrego jedzenia, obserwatorka ewolucji restauracyjnokulturalnego życia naszej dzielnicy, mama pięcioletniej
Żoliborzanki.

Oddaję w Wasze ręce pierwsze
wiosenne wydanie Gazety
Nowego Żoliborza, które
zdominowane jest przez tematy
związane z tą porą roku. Pięć
stron poświęcamy w całości
bieganiu, ćwiczeniom i jeździe
na rowerze. Z sekcji sportowej
dowiecie się niemal wszystkiego,
co niezbędne do rozpoczęcia
wiosennej aktywności. Na
kolejnych stronach, w sekcji
Ludzie Żoliborza, w rozmowie
z Panem Piotrem WertensteinŻuławskim, przybliżam nieco
jego sylwetkę i rozmawiam
o tym, jakie są szanse na to, aby
Żoliborz Południowy doczekał się
planu zagospodarowania i nowej
szkoły, która jest naszej dzielnicy
niezbędna. Karolina Kołodziejska
w sekcji Kuchnie Świata oceni
polot nowej restauracji Polot
w kuchni polskiej, jesteście
ciekawi? Ania Szymańska w sekcji
Psychologia opowie nam trochę
o tym dlaczego dzieci płaczą,
a Małgosia Buczkowska przybliży
temat nielegalnego parkowania
i blokad zakładanych ostatnio
bardzo często przez straż miejską.
Życzę miłej lektury.
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redaktor naczelny
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W oczekiwaniu
na plan miejscowy
i szkołę na Żoliborzu
Południowym
Wywiad z Piotrem
WertensteinemŻuławskim, szefem
klubu radnych Platformy
Obywatelskiej w Radzie
Dzielnicy Żoliborz,
przewodniczącym
Rady Dzielnicy
w dwóch poprzednich
kadencjach oraz obecnie
przewodniczącym
komisji ochrony
środowiska, członkiem
komisji budżetu, komisji
edukacji i komisji sportu.

Panie Piotrze, zacznijmy od przybliżenia Pana sylwetki. Kim Pan jest i skąd się
Pan wziął na Żoliborzu?
Z zawodu jestem adwokatem, mam 42 lata i na Żoliborzu mieszkam od dziecka. Moi
rodzice się tutaj przenieśli zza Wisły, choć jak się później dowiedziałem, mój dziadek
jeszcze przed wojną mieszkał przez chwilę w okolicach Pl. Inwalidów. Chodziłem do
przedszkola przy ul. Sierpeckiej oraz do szkoły podstawowej przy ul. Filareckiej.
Muszę zapytać o pewną sprawę, która od dawna mnie ciekawi. Dwuczłonowość
Pana nazwiska. Skąd się wzięła?
Po tacie. To nazwiska mojej babci i dziadka od strony taty
Proszę powiedzieć, o co chodzi ze szkołą podstawową nr 65 przy ul. Mścisławskiej.
Dzieci nie mogą się w niej pomieścić. Jak temu zaradzić?
To temat-rzeka. Szkoła przy ul. Mścisławskiej jest największą w tej chwili szkołą na
Żoliborzu. Mimo że znajduje się na Starym Żoliborzu, to jest atrakcyjna dla dzieci
z całej dzielnicy, także dla dzieci z Żoliborza Południowego. O tym, że szkołę czekają
problemy, było wiadomo od chwili wdrożenia reformy Pani Zalewskiej. Choć
niemal wszystkie żoliborskie szkoły są zatłoczone, to ta placówka przy dzisiejszych
standardach nauczania najbardziej pęka w szwach. Wiedząc o tym, że będą problemy
z pomieszczeniem wszystkich uczniów, udało się – i mam w tym spory udział –
pozyskać środki na rozbudowę w pierwszej kolejności stołówki i kuchni. Dotychczas
800 dzieci jadło w pomieszczeniu 5x5 metrów. W drugim etapie uzyskaliśmy miejskie
pieniądze na rozbudowę obiektu na dodatkowej działce przy ul. Potockiej, przejętej
od MPWiK. Procedury jednak trwały zbyt długo i już dzisiaj wiemy, że szkoły nie
uda się rozbudować do początku roku szkolnego 2018/19. Jedynym rozwiązaniem
w tej chwili, którego zarząd dzielnicy musi przypilnować, jest postawienie na terenie
szkoły modułów, w których będą tymczasowo odbywały się zajęcia, a przez kolejny rok
szkolny zrealizowanie budowy nowego budynku, by był gotowy do 1 września 2019 r.
Kto w takim razie stoi za takimi opóźnieniami?
Nie chciałbym wskazywać winnych, bo pewnie znalazłoby się ich sporo, jednak
muszę podkreślić, że działka pod rozbudowę jest w posiadaniu dzielnicy od
listopada, a pierwszy przetarg (na projektowanie) ogłaszamy dopiero teraz, pod
koniec marca. Nasz Urząd Dzielnicy niestety często ogłasza przetargi na wiosnę,
zamiast robić to w zimie i od marca ruszać z pracami. Podobne problemy były na
przykład z projektami z budżetu partycypacyjnego.

Fot. Mateusz Durlik

Mateusz Durlik

Prawda, projekty z budżetu partycypacyjnego nie są realizowane od lat, ponieważ
przetargi ogłaszane są zbyt późno. Spotkaliśmy się nawet z próbą przerzucenia
odpowiedzialności za brak realizacji projektów z budżetu partycypacyjnego na
mieszkańców, co było dla nas bardzo dziwne i nieprzyjemne.
Jest to dla mnie niezrozumiałe, bo budżety dzielnicy na kolejne lata są uchwalane
w listopadzie/grudniu roku poprzedzającego. Wystarczy wtedy ogłosić przetarg
w styczniu, wykonawca zostanie wyłoniony w lutym, a realizację można zaczynać
wczesną wiosną. Jeśli się ten okres prześpi, to w kwietniu/maju wykonawcy, zwłaszcza
dobrzy, mają już portfel zamówień i nie przystępują do przetargów, które często są
unieważniane z braku chętnych. Dzieje się to niestety dość często.
A teraz temat, który nie do końca zależy od Pana, ale jest zależny od „miasta”,
którym zarządza partia, do której Pan należy. Budowa szkoły przy ul. Anny
German. Wiemy o tym, że na Żoliborzu mieszka mnóstwo dzieci, które za chwilę
nie będą miały gdzie pójść do szkoły i odbije się to również na innych szkołach
z Żoliborza. Wiemy, że prace się nie zaczynają, bo nie ma na to środków, a miasto
nie chce ich przyznać. Dlaczego?
To nie Ratusz i władze Warszawy odpowiadają za przygotowanie projektu
szkoły, tylko dzielnica. Teraz trwa jedynie dyskusja o tym, jak to przedsięwzięcie
sfinansować. Obecnie mamy taką sytuację, że ktoś przygotował projekt i stara się
o jego sfinansowanie, więc zgłasza się do instytucji finansującej, a wiadomo, że
taka instytucja nigdy nie patrzy na każdy projekt bezkrytycznie i sprawdza, czy
projekt się broni pod względem kosztorysowym, architektonicznym, itp. Trzeba to
wszystko sprawdzić. Zmierzam do tego, że Ratusz nie jest w stanie dać wszystkim
dzielnicom dokładnie tego, czego one zażądają, ponieważ tych dzielnic jest 18,
a budżet jest ograniczony. Musi się odbyć dyskusja i kompromis musi zostać
osiągnięty.
No ale to nie jest niedorzeczne. Jeśli dzielnice potrzebują pieniędzy na edukację
i rozbudowę szkół, bo dzieci się w nich nie mieszczą, to przy 15-miliardowym
rocznym budżecie miasta takie środki powinny się znaleźć.
Podobnych rejonów w Warszawie, gdzie potrzebne są nowe szkoły, jest więcej:
Ursus, Wilanów, Białołęka. Sporo czasu zabrało tłumaczenie, że Żoliborz również
pilnie potrzebuje nowej szkoły. Nie jest jednak tak, że miasto jest przeciwne
naszej nowej szkole i osobiście uważam, że na kolejnej sesji budżetowej projekt
zostanie przez radnych miejskich zaakceptowany z tym, że w tej chwili ważne jest
dobre uzasadnienie, dlaczego na Żoliborzu trzeba zrobić szkołę o standardach
przewyższających standardy w innych dzielnicach. Jeżeli zostanie przedstawione
dobre uzasadnienie, nie spodziewam się problemów ze sfinansowaniem tej
inwestycji.

Ratusz nie jest w stanie
dać wszystkim dzielnicom
dokładnie tego, czego one
zażądają, ponieważ tych
dzielnic jest 18, a budżet
jest ograniczony
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Kiedy zatem można się spodziewać realizacji?
O to trzeba zapytać zarząd dzielnicy. Jeśli przetarg zrobią tak jak robili m.in.
z przetargami z budżetu partycypacyjnego na Żoliborzu Południowym, to musimy
się uzbroić w cierpliwość (uśmiech). Zupełnie serio, to zakładany jest wrzesień 2020,
myślę jednak, że realnie będzie można to potwierdzić po wyborze wykonawcy, to on
przedstawi harmonogram prac.

Od czasu sejmików
szlacheckich nie
mamy instrukcji, więc
nie mamy partyjnej
dyscypliny i każdy radny
ma prawo głosować
zgodnie ze swoim
sumieniem

Co z MPZP? Kolejny temat, który nie zależy od Pana, ale wiemy, że stara się Pan
u kolegów partyjnych zasiadających w radzie miasta, aby plan uchwalić możliwie
szybko. W związku z tym, Pana wiedza na ten temat jest pewnie znacznie większa
niż nasza. Proszę przybliżyć jak to realnie może wyglądać. Dlaczego, po bardzo
płynnym przejściu przez wszystkie wydziały merytoryczne w dzielnicy i mieście,
jest spowalniany przez radnych?
Trzeba zapytać radnych miejskich, ja bym głosował za szybkim uchwaleniem i tak
też zrobiłem podczas opiniowania go podczas sesji rady dzielnicy. Trudno mi
się do tego odnieść. Radny dzielnicowy być może ma nieco inny punkt widzenia
na tę sprawę. Od czasu sejmików szlacheckich nie mamy instrukcji, więc nie
mamy partyjnej dyscypliny i każdy radny ma prawo głosować zgodnie ze swoim
sumieniem.
Co było zresztą widać podczas głosowania w Sejmie nad projektem ustawy
liberalizującej prawo aborcyjne.
No właśnie. Nasz klub parlamentarny się przez to trochę uszczuplił.
Wracając do tematu, ja nie chcę bronić radnych z komisji ładu w mieście, bo nie
bardzo jest czego bronić. Wydaje mi się, że trzeba dać radnym miejskim prawo do
namysłu. Z tego co mi się udało ustalić, to mają oni problem z dwiema rzeczami.
Pierwsza to działka, która została sprzedana w 2014 roku pod zabudowę mieszkalną,
a teraz w projekcie planu jest tam zieleń. Radni pytają jak to jest możliwe, że ktoś
sprzedał działkę w momencie, kiedy prace nad planem trwały.
Ten ktoś zdaje się stracił już pracę w urzędzie, a miasto stara się, jak mniemam,
naprawiać błędy, które popełnił.
Zanim radny zagłosuje, chce wiedzieć dlaczego tak się stało.
Druga rzecz to rozbieżności co do wyceny roszczeń odszkodowawczych. Plan się
z tym wiąże i radni chcą wiedzieć ile to może kosztować. To są wątpliwości, o których
usłyszałem i co do zasady się z nimi zgadzam. Nie widzę jednak żadnego zagrożenia
dla planu, nie ma absolutnie żadnego powodu, dla którego plan nie miałby zostać
uchwalony na kolejnej, kwietniowej sesji rady miasta.
Czyli kwiecień?
Wszystko wskazuje na to, że tak.
Widać, że dba Pan o interes Żoliborza. Chciałbym zapytać, czy planuje Pan dalej
działać dla mieszkańców i kandydować w kolejnych wyborach samorządowych
do rady dzielnicy?
To będzie zależało od decyzji komitetu wyborczego PO-Nowoczesna.
A Pan by chciał? Jest Pan radnym od 20 lat.
Ja bym chciał, bo wciąż jest sporo do zrobienia. Trzeba dopilnować rozbudowy
szkoły nr 65 przy Mścisławskiej. Kolejnym tematem jest rozwój terenu OSiRu
przy ul. Potockiej, który potrzebuje kolejnych obiektów sportowych. Głos radnych
dopominających się strategii dla tego terenu jest lekceważony przez obecne władze
dzielnicy.
Dziękuję za rozmowę i będę trzymał kciuki podczas wyborów.

URODA
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Agnieszka
Płusa
Wieloletni szkoleniowiec
Stylista gwiazd
Właścicielka Zakładu Fryzjerskiego
przy ul. Duchnickiej 3

Jak rozmawiać z fryzjerem
Często decydujemy się na wizytę u fryzjera, który dobrze ostrzygł i uczesał koleżankę. To dobry trop, ale nie tylko tym powinniśmy się kierować.
Zanim pójdziesz do polecanego fryzjera,
wypytaj koleżankę o szczegóły wizyty, rozmowę, która poprzedziła strzyżenie, uzasadnienie wyboru uczesania. O to samo
zapytaj, kiedy szukasz dobrego fryzjera na
forach internetowych. To ważne, ponieważ
każdą zmianę fryzury powinna poprzedzić
rozmowa z fachowcem.
Warto na początku powiedzieć fryzjerowi, jaki jest powód zmiany fryzury. Czy
potrzebujesz po prostu odmiany i czegoś

nowego, czy na przykład masz dość długich włosów, bo dużo czasu zajmuje ci ich
stylizacja. Warto opowiedzieć o swoich
przyzwyczajeniach i doświadczeniach.
Dopiero znając twoją motywację, fryzjer
może dobrać odpowiednie cięcie, kolor,
stylizację.
Jeśli fryzjer zaproponuje ci fryzurę, do
której nie jesteś przekonana, to lepiej nie
decyduj się na nią od razu. Przemyśl sprawę i może przed następną wizytą dojdziesz do wniosku, że chcesz spróbować
i propozycja okaże się strzałem w dziesiątkę. Z wieloletniego doświadczenia wiem,
że większe szanse na powodzenie mają te

fryzury, do których jesteśmy przekonane
i które są idealnie dopasowane do naszego
charakteru, urody i stylu.
Jakich rad może udzielić fryzjer? Może
wypytać o twoje przyzwyczajenia pielęgnacyjne, czyli o to kiedy i czym myjesz
włosy, jak je układasz i suszysz. Podpowiedzieć, które z tych zabiegów są korzystne,
a z których lepiej zrezygnować. Może też
doradzić jak myć i suszyć włosy, jakich kosmetyków używać, aby uzyskać jak najlepsze efekty i trwałą fryzurę.
W zakładzie fryzjerskim musisz się dobrze czuć! Powinna odpowiadać ci jego
atmosfera i estetyka, bo miejsce świadczy
o styliście… mój zakład możecie zobaczyć
na zdjęciu powyżej ;-)

ZAPISY
JUŻ
OD DZIŚ!!!
Informacje:
nr tel.
512 302 849

przedszkole artystyczno-logopedyczne

OFERUJEMY:
- opiekę nad dzieckiem od 2,5 do 5 lat od poniedziałku
do piątku w godz. 7:30- 18:00
- małe grupy
- pełne wyżywienie
- kadra nauczycieli składająca się z samych specjalistów
(logopedów, psychologów)

-

pracujemy w oparciu o nowoczesne metody dydaktyczne
innowacja w edukacji (m.in.magiczny dywan)
stały monitoring
codzienna nauka języka angielskiego (native speaker)
bogata oferta zajęć dodatkowych (m.in. robotyka,
taniec, karate)
- gdy i zabawy na powietrzu

Zapisz swoją pociechę już dziś!!! Ilość miejsc ograniczona...

PRZEDSZKOLE CZYNNE TAKŻE W WAKACJE!!!
Przedszkole otwieramy w maju, w związku z tym trwają zapisy dzieci, które będą uczęszczały od maja do września
i drugi nabór od września na rok szkolny 2018/2019

ul. Kaliny Jędrusik 5/U5 02-748 Warszawa (wejście od ul. Powązkowskiej)
fb genialne dzieciaki, www.genialnedzieciaki.pl
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Karolina Kołodziejska

Obiad z polotem
Znaczenie słowa „polot” w sposób
krótki tłumaczy sama restauracja Polot w Kuchni Polskiej na swojej stronie
internetowej: „krótkie, dwusylabowe
słowo polskie, posiadające co najmniej
157 synonimów. Można nim określać
zarówno miejsca, osoby, jak i poszczególne czynności...”. Sami określają się
w tej retoryce jako: śmiali i przebojowi,
przełomowi i oryginalni. Nie mogę się
z nimi nie zgodzić.
Restauracja powstała pod koniec zeszłego roku w samym sercu Żoliborza
Południowego, w nieużytku po starej
myjni samochodowej. Wnętrze lokalu
nie jest banalne. Jest przestronnie i jasno, ściany zdobią lustra w stylizowanych ramach, ale również czarno-białe
zdjęcia Żoliborza sprzed lat. Kolorowe,
wygodne fotele, beczki po oleju samochodowym, piękne lampy, pnie brzozy
i neon z napisem „Warszawa” – wszystko to gustownie, ale i oryginalnie zamknięte zostało w industrialnej przestrzeni. Czyż właściciel nie wykazał się
dużą dozą śmiałości i polotu, łącząc
wszystkie te elementy? Widać, że miejsce to powstało z miłości do lokalności, a ja czuję, że jestem u siebie.
Polotu nie można również odmówić
Szefowi Kuchni. Kuchnia jest niestandardowa, twórcza, ale przede wszystkim smaczna. W bardzo krótkiej karcie, która regularnie ma się zmieniać,
znajdziemy przystawki, dania główne, desery oraz dania skomponowane
dla dzieci. Powtarzalna ma być klasyka
kuchni polskiej, czyli rosół, tatar, pie-

enie
edz

J

Ocena:

rogi, śledzik. Podczas naszej niedzielnej wizyty, poza tymi daniami, trafiamy na: barszcz czerwony, sałatkę z dyni
piżmowej, żołądki gęsie, sznycel, kaczkę, policzki wołowe, troć oraz oczywiście desery. Dzieci mogą wybrać rosół, krem z warzyw, burgera, paluszki
z dorsza, pierogi, frytki. Niektóre dania proponowane są z nietypowymi
dodatkami, takimi jak: majonez kawowy (tatar), fermentowana soja (pierogi z kaczki), sos foie gras (żołądki), czy
sos piwny (policzki wołowe).
Przyszliśmy na obiad z dziećmi,
jednak zamawiamy wszystkie dania
z głównego menu. Rosół z perliczki
z lanym makaronem za 20 zł to danie

sługa
Ob

strój
Wy

bogatsze w składniki niż rosół dziecięcy bez mięsa i warzyw za 16 zł, a frytki z ketchupem za 19 zł jakoś nas nie
skusiły ani oryginalnością, ani ceną.
W ramach czekadełka zaproponowano nam świeży, wypiekany na miejscu,
pyszny chleb z czarnuszką oraz domową sałatkę jarzynową, przydałoby się
jeszcze masełko. Tym sposobem dzieciaki mamy załatwione. Przechodzimy
do dań dla dorosłych. Śledź z grzybami i rodzynkami, z orzeszkami, śmietaną i ziemniakami (25 zł), to niebanalna przystawka, smaczna przekąska,
która wystarczyła dla trzech osób.
Pierogi z kaczką i soczewicą podane w bulionie kaczym z fermentowaną soją i orzeszkami (32 zł), to cienkie
ciasto, wypełnione po brzegi pysznym,
delikatnym farszem w minimalnie zbyt
słonym bulionie, na co wpływ ma niewątpliwie sos sojowy. Kolejne danie to
żołądki gęsie w sosie foie gras, z białymi szparagami i z młodymi ziemniakami (32 zł), oba dodatki – w mojej ocenie trochę naciągane o tej porze roku.
Okazuje się, że danie to będzie najsłabsze ze wszystkich, które tego dnia
wybraliśmy. Na koniec sznycel cielęcy w panierce, z ziemniakami, sadzonym jajem i zsiadłym mlekiem (39 zł).
Tutaj zatrzymam się na dłużej. Talerz
wyglądał pięknie, starannie ułożona
piramida z ziemniaków, w drugiej kolejności ze sznycli (liczba mnoga, gdyż
podano dwa małe, co mnie nieco zdziwiło, sznycel zwykle podaje się jako jeden kawałek mięsa), piramidę kończy
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idealne jajo sadzone. Zacznę od dołu:
ziemniaki ugotowane w wodzie, nieco
podsmażone i delikatnie tłuczone, były
niestety niedosolone, a ich sposób podania budzi we mnie wątpliwości, czy
były gotowane tego samego dnia. Kotlety były chrupiące i świeże, jajo idealnie rozpłynęło się na talerzu i połączyło składniki w kremową całość. Zsiadłe
mleko nadało całości klasycznego smaku, jaki większość z nas pamięta pewnie z dzieciństwa.
Nie mogę zapomnieć o domowych
lemoniadach, które zamówiliśmy:
z pomarańczy, lawendy i cytryny, oraz
soczkach utrzymanych w temperaturze pokojowej specjalnie dla klientów
z dziećmi.

Ostatkiem sił próbujemy deserów –
sernika z białą czekoladą i lodami (21 zł)
oraz czarną chałkę z truskawkami, również z lodami (15 zł). Sernik to klasyka, ale raczej w stylu american cheesecake niż w stylu naszych babć, niemniej
jednak pyszny, z dodatkiem rodzynek
w tajemniczym, słodkim sosie. Czarna
chałka niestety nie porwała nas swoim
polotem. Truskawki w czekoladzie i lody
o tej porze roku nie udźwignęły odpowiedzialności za uratowanie tego deseru. Może ciasto piernikowe z jabłkami
i gruszkami byłoby lepszym pomysłem
na wczesne przedwiośnie?...
Przemiła obsługa w ferworze pracy podaje nam rachunek. Tutaj znów
zatrzymam się na chwilkę dłużej,
gdyż chciałabym dodać dwa zdania
o cenach. Podsumowując – obiad nam
smakował, dania podane były pięknie,
smaki w większości zaskoczyły swoim
polotem, jednakże wysokość rachunku nieco nas zatrwożyła. Obiad z deserem i kawą dla rodziny dwa plus jeden w cenie ponad 180 zł to dość spora
kwota, nawet jak na Żoliborz, na którym restauratorzy od pewnego czasu zaczynają znacząco windować ceny.
Zastanawiam się, czy to już taki żoliborski trend w ściganiu się kto ma wyższe ceny, ale zachodzę również w głowę,
jak długo mieszkańcy będą skłonni to
akceptować? Z tymi pytaniami zostawiam czytelnika bez względu na to, czy
jest on lokalnym przedsiębiorcą, czy lokalnym konsumentem…
Wizytę w Restauracji Polot w Kuchni
Polskiej traktuję jako inwestycję w poszerzenie horyzontów kulinarnych.

Wakacje 2018
KURSY W NASZEJ
SZKOLE ORAZ
KURSY JĘZYKOWE
ZA GRANICĄ
dla dzieci, młodzieży,
dorosłych, rodzin

MALTA, UK,
IRLANDIA,
USA, NIEMCY,
FRANCJA,
HISZPANIA

Informacje i zapisy
Szkoła językowa
Academy of Language
Rydygiera 11/U.7
tel. 786 29 56 78
biuro@academyoﬂanguage.pl
www.academyoﬂanguage.pl
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Partner sekcji

Mateusz Durlik

Sezon aktywności
czas zacząć
Rozmawiamy
z Arkadiuszem
Kozłowskim,
właścicielem
skleprowerowy.pl,
pasjonatem rowerów,
fanem sportu

Kiedy piszę ten materiał, mamy pierwszy dzień naprawdę świetnej pogody, idealnej do biegania i na rower. Sam przejechałem dzisiaj jakieś 30 km, robiąc zdjęcia
Żoliborza. Można powiedzieć, że sezon rozpoczęty. W związku z tym, pragniemy
przedstawić kilka materiałów poświęconych sportowi. Arek Kozłowski ze sklepu
rowerowego mówi o bezpieczeństwie, o tym czym się kierować przy wyborze roweru i da nam kilka ciekawych porad. Katarzyna Wnuk z Rehafit opowie nam o bieganiu, a Marek Gunia z Barbell Club o tym, jak się przygotować do sezonu i jak zadbać o swoją kondycję dzięki treningowi siłowemu. Na koniec Pan Piotr Walewski
z Muzeum Sportu i Turystyki przybliży nam historię roweru: skąd się wziął i dlaczego jest taki fajny:) Miłej lektury!
Arku, jak przygotować rower do sezonu? Na co powinniśmy zwrócić uwagę?
Jest wiele elementów, które wymagają naszej uwagi. Podstawowym pytaniem jest to,
czy rower podczas zimy był używany, czy może został odwieszony na hak w oczekiwaniu na lepszą pogodę. Jeżeli był przechowywany w ciepłym i suchym miejscu, to nie
powinno być większego problemu z osprzętem, ale mimo wszystko, przed pierwszym
startem warto wszystko sprawdzić. Często zapominamy o tym, że coś skrzypiało czy
obcierało, o różnych wiszących kabelkach lub o tym, że było nam zwyczajnie niewygodnie i trzeba by coś zmienić w ustawieniach roweru, żeby pozycja była optymalna.
Pierwszą rzeczą, którą powinniśmy zrobić, jest sprawdzenie, czy linki hamulcowe
i przerzutkowe pracują precyzyjnie, czy nie wyczuwamy w pancerzach uciążliwego tarcia i czy szczęki hamulcowe pracują równomiernie. Powinniśmy również sprawdzić
stan zużycia klocków hamulcowych i rantów obręczy koła, a w przypadku hamulców
tarczowych – samych tarcz.
Kolejnym ważnym elementem jest napęd roweru, o który powinniśmy bardzo dbać.
Warto sprawdzić w jakim stanie są zębatki i łańcuch. Jeżeli jest zardzewiały lub wyciągnięty, to momentalnie zniszczy cały napęd, a wymiana na nowy to spory wydatek. Napęd przed jazdą powinien być sprawdzony i nasmarowany przeznaczoną do tego oliwką.
Z całą pewnością nie powinniśmy używać smarów stałych, do których się po prostu
wszystko przykleja i w ten sposób niszczy napęd.
A jeśli ktoś chce kupić rower, to na co warto zwrócić uwagę? Jak dobrać rozmiar i rodzaj roweru? To temat pozornie prosty, ale wielu z nas nie wie, czym się kierować.
Tak rzeczywiście jest. Najważniejszym pytaniem, jakie powinniśmy sobie zadać jest to,
gdzie będziemy wykorzystywali rower i jak często?
Przez ostatnie kilkanaście lat rowery przeżyły istną rewolucję i bardzo się zmieniły, nie
tylko pod kątem technologii czy materiałów, z których są wykonane, ale również geometrii ram i typów przeznaczenia.
Dla kogoś, kto jeździ rekreacyjnie w mieście, wybierzemy rower bardzo wygodny, z wyprostowaną pozycją; inny dla kogoś, kto używa roweru komunikacyjnie, inny dla kochających wąskie leśne ścieżki, a jeszcze inny dla sportowca czy wymagającego amatora.

Drugą rzeczą, na którą powinniśmy zwrócić szczególną uwagę, jest rozmiar ramy
i geometria roweru, która mówi nam jaka będzie nasza pozycja.
Często widzimy, że rowery są po prostu źle dopasowane, a fatalna pozycja rowerzysty
sprawia, że jazda jest niebezpieczna i niewygodna.
Dlatego oczkiem w głowie każdego sklepu rowerowego powinno być określenie potrzeb rowerzysty i precyzyjne dobranie roweru oraz jego geometrii.
Bardziej wymagający mogą wykonać personalne badanie ustawienia pozycji i dopasowania całego roweru przez wykwalifikowaną osobę w studiu fittingu.
A co z bezpieczeństwem? Jaki powinien być ubiór i wyposażenie roweru?
Kask, lampki i widoczny ubiór zawsze powinny nam towarzyszyć, ponieważ nigdy nie
wiemy co i kiedy może nas spotkać.
Kilka lat temu technologie nie były tak rozwinięte jak teraz, był sporo mniejszy wybór
ubiorów, oświetlenia czy modeli kasków.
Aktualnie światowi producenci, tacy jak Trek czy Specialized, przykładają ogromną
wagę do szeroko pojętego bezpieczeństwa i wyglądu rowerzystów. Przeprowadzają
w laboratoriach mnóstwo badań, które znacznie poprawiają bezpieczeństwo.
Kaski rowerowe są już bardzo lekkie, dobrze wentylowane, ale przede wszystkim są
ładne i można je indywidualnie dopasować. Lampki rowerowe możemy ładować przez
USB, świecą bardzo jasno i mogą działać bardzo długo. Niektóre ubrania są po prostu kosmiczne! To nie przesada, niektóre materiały były wykorzystywane przez NASA.
No dobrze, bezpieczeństwo jest ważne, ale jak poradzić sobie z naprawą roweru?
Czasem zdarzają nam się usterki w drodze, w lesie, w mieście, masz jakieś rady?
Tak, to prawda. Chyba każdemu z nas zdarzyło się choć raz przebić oponę, zerwać łańcuch czy skrzywić hak przerzutki.
Kilka razy w roku przeprowadzamy bezpłatne warsztaty rowerowe, podczas których
można się dowiedzieć i nauczyć jak poradzić sobie w takich i podobnych, trudnych
sytuacjach.
Dodatkowo, dosłownie już na dniach, planujemy uruchomić stoisko warsztatowe
„ZRÓB TO SAM” przy sklepie rowerowym przy ul. Rydygiera, róg A. German. Będzie
tam stojak rowerowy, stół serwisowy oraz skrzynka serwisowa z narzędziami. Każdy
będzie mógł przyjechać, napompować i naprawić swój rower sam. Zapraszamy.
Dziękuję za rozmowę i do zobaczenia na rowerze!
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Czy trening siłowy
jest odpowiedni dla kobiet?

Pomimo wielu kampanii ukazujących świat treningu i szeroko
pojętego fitnessu, oraz pomimo coraz większej świadomości społecznej, nadal panuje
powszechne przekonanie, że
trening siłowy nie jest odpowiedni dla pań, a same kobiety
na widok sztang momentalnie
dochodzą do wniosku “O nie!
to nie dla mnie!” lub “Nie, bo
będę wyglądać jak facet”.
Najczęściej pod pojęciem “trening siłowy” w naszych myślach rysuje się
obraz mocno rozbudowanych mięśni
oraz pań z szerokimi barkami, startujących w konkursach kulturystycznych
lub zawodach CrossFit. Kiedy mówimy
o treningu dla pań, najpierw przychodzi
nam do głowy choreografia typu step,
Zumba, czy też Pilates.
A jak to jest naprawdę? Czy trening siłowy zawsze buduje masę mięśniową,
której większość kobiet nie chce? Czy
można dzięki niemu zrzucić zbędne kilogramy, i w końcu: czy taki trening jest
w ogóle zdrowy, bo “przecież to są ciężary!”.

Jak każdy trening, i ten siłowy można
ukierunkować na konkretny cel i ten cel
osiągać, odpowiednio manipulując obciążeniami i rodzajem wysiłku. Odpowiadając więc na postawione pytania:
TAK – można uniknąć rozbudowy masy mięśniowej. Co więcej, układ
hormonalny kobiet nie pozwala na
duże przyrosty masy mięśniowej bez
odpowiedniej stymulacji, a to z powodu testosteronu, który odpowiada za jej
przyrost i którego żeński organizm produkuje po prostu zbyt mało (dokładnie
20 razy mniej niż u płci przeciwnej!).
TAK – można nim zredukować
tkankę tłuszczową, a kalorie spalać
w trakcie i jeszcze kilka godzin po!
TAK – jest to trening prozdrowotny! Ćwicząc z użyciem sztang, odważników Kettlebell oraz wszelkich wolnych
ciężarów, które zmuszają nas do napięcia mięśni, sprawiamy, że ciało staje się
silniejsze i sprawniejsze.
Siła jest podstawową zdolnością, którą człowiek wykształca, aby być zdolnym do życia. Wyobraźcie sobie sytuację, kiedy wasze mięśnie są tak słabe, że
nie mogą zapewnić wam ruchu. Chcecie
podnieść zgrzewkę wody i zaczyna was
boleć kręgosłup; chcecie zawiązać sznu-

rowadło i musicie usiąść, bo nie możecie ustać na jednej nodze. Wynika to ze
słabych mięśni, nad którymi nie pracowano w odpowiedni sposób, co prowadzi do różnego rodzaju dysfunkcji lub
wad postawy.
Odpowiednio poprowadzony trening
siłowy jest w stanie pomóc każdemu, kto
chce zwiększyć siłę mięśni, niekoniecznie
zwiększając ich wielkość. A co ze spalaniem tkanki tłuszczowej? Ogromną zaletą właśnie takiego treningu jest to, że jeszcze długo po nim nasz organizm spala
kalorie. Jak to się dzieje? W trakcie dźwigania nasze ciało musi używać wszystkich mięśni, aby utrzymać nas w odpowiedniej pozycji, co prowadzi do dużego
zmęczenia układu nerwowego. Spalanie
trwa jeszcze długo po treningu, ponieważ
układ nerwowy potrzebuje energii, by się
regenerować i pobiera ją z naszego ciała
i jego zapasów.
Jest jeszcze jedna korzyść, o której nie
można nie wspomnieć, a mianowicie
aspekt mentalny ćwiczeń z użyciem ciężarów. Stając się silniejszymi – wzmacniamy też naszą psychikę! Walka, którą
odbywamy na sali treningowej, motywuje i daje nam siłę do walki z przeciwnościami życia codziennego, a sprawne i silne ciało dodaje odwagi i pewności siebie.

Marek Gunia
Trener personalny,
Właściciel Barbell Club
Training Studio by Marek Gunia
przy ul. Zajączka 9B
zdjęcia Katarzyna Milewska

Wiosenna
aktywność
Wreszcie nadeszła długo oczekiwana wiosna, a wraz z nią czas,
aby odkurzyć buty do biegania.
Biegać możemy przez cały rok, jednak coraz ładniejsza pogoda zachęca do
większej aktywności na świeżym powietrzu. Ważne jest, żeby osoby, które nie
ruszają się na co dzień, a postanowiły
poprawić swoją formę przed zbliżającym się okresem wakacyjnym, pamiętały o odpowiednim przygotowaniu. Bez
niego łatwo o kontuzje.
Dzięki ćwiczeniom przygotowawczym wzmocnimy cały organizm przed
wzmożonym wysiłkiem. Ćwiczenia
propriocepcji (czucia głębokiego) przygotują nasze stawy skokowe do biegania po różnej, często nierównej nawierzchni. Najlepiej sprawdzają się tu
treningi wykonywane na niestabilnym
podłożu. W pracy z pacjentem używamy np. tzw. beretów – poduszek sensomotorycznych. Zaczynamy od zwykłego stania z utrzymaniem równowagi,
następnie zwiększamy trudność poprzez zamknięcie oczu lub wykonywanie prostych czynności, takich jak przechodzenie po berecie. Propriocepcję
możemy również kształtować na takim
sprzęcie jak trampolina, równoważnia
czy bosu.

No to zaczynamy! Każdy trening, biegowy także, należy zacząć od rozgrzewki. Ma ona na celu pobudzenie organizmu, przyspieszenie bicia naszego serca,
czyli tak naprawdę przygotowanie do
pracy na większych obrotach. Marsz,
wymachy naprzemienne ramion, pajacyki, dynamiczne rozciąganie – to to,
czego Twój organizm teraz będzie potrzebował.
Początki z bieganiem mogą być trudne
i łatwo się zniechęcić. Najlepszym rozwiązaniem na rozpoczęcie tej przygody
jest marsz przeplatany truchtem i stopniowe zwiększanie wysiłku. Pamiętaj, na
początku bardziej liczy się systematyczność, a nie liczba przebiegniętych kilometrów. Ważne jest, aby przerwa między treningami nie trwała dłużej niż
dwa dni. Kilometry przyjdą z czasem.
Na koniec treningu nie zapomnij
o rozciąganiu. Rozciągamy wszystkie
partie mięśniowe, ale szczególną uwagę zwracamy na mięśnie nóg – mięsień
czworogłowy, dwugłowy, mięśnie łydki. Chodzi o to, aby wyciszyć organizm,
dlatego każde ćwiczenie należy wykonywać powoli i dokładnie.
Pamiętajmy o wyleczeniu wcześniejszych kontuzji. Zaniedbanie ich może
doprowadzić do kolejnych, tym razem
poważniejszych urazów.

W bieganiu ważne jest również, aby
dobrać odpowiedni sprzęt – w tym wypadku buty do biegania. Obuwie biegowe jest zaprojektowane tak, aby podpierać stopę i redukować obciążenia,
dzięki temu pomaga zapobiegać kontuzjom. Dlatego warto wybrać się do
dobrego sklepu sportowego, żeby dobrać odpowiednie dla siebie buty.
Jeżeli macie jakiekolwiek pytania bądź
nie wiecie jakie ćwiczenia będą dla was
odpowiednie, zapraszamy do gabinetu
RehaFit Centrum Sprawności.
Na miejscu nasi fizjoterapeuci pomogą Wam odpowiednio przygotować się
do sezonu.
Serdecznie zapraszamy!

RehaFit Centrum Sprawności
Ul. Przasnyska 11 lok. U6
01-756 Warszawa
(na terenie osiedla Apartamenty
przy Krasińskiego)
ZAPISY:
tel. 22 211 34 88, 882 005 773
recepcja@rehafit.waw.pl
www.rehafit.waw.pl
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Ewolucja roweru na podstawie zbiorów
w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie

Ekspozycja Muzeum- Kolarstwo przedwojenne

Historia roweru zaczyna się w czasach antycznych. Wizerunki pojazdów, które mogą być uznawane za
„przodków” dzisiejszego roweru,
obecne są na reliefach odnalezionych na terenie starożytnego
Egiptu i Babilonii. Zanim rower
osiągnął swoją dzisiejszą formę,
przebył długą drogę rozwoju, począwszy od etapu prymitywnej
„maszyny do biegania”.
Nowożytnymi przodkami roweru były pojazdy, w których rowerzysta poruszał się, odpychając się nogami od ziemi. Po raz pierwszy
pojawiły się pod koniec XVIII wieku w Paryżu, a ich wynalazcą był Francuz de Sivrac.
Pojazdy tego typu wykonane były z drewna,
składały się z dwóch kół połączonych żerdzią,
na której umocowane było siedzenie. Przedni widelec był nieruchomy, więc w przypadku
chęci zmiany kierunku jazdy „kierowca” był
zmuszony do zejścia na ziemię i ustawiania
maszyny pod odpowiednim kątem.
Ważnych zmian w pojeździe dwukołowym
drewnianym dokonał w 1816 r. Niemiec Karl
von Drais de Sauerbrun. Jego ulepszenie polegało na zastosowaniu obrotowego widelca przedniego, połączonego z kierownicą,
umożliwiającego skręcanie bez konieczności
zsiadania z pojazdu, co znacznie poprawiło
komfort jazdy. Drezyna ważyła początkowo
ok. 45 kg i pozwalała osiągnąć prędkość ok.

cie jest wyściełane i pokryte skórą. W ramie
umieszczona jest łamana oś łącząca oba koła
i będąca częścią mechanizmu napędowego.
Współczesny rower dwukołowy, w którym
zamontowany jest łańcuch pozwalający na
zastosowanie dwóch takiej samej wielkości kół i uzyskiwanie dużej prędkości, stworzony został na początku XX stulecia. Rower
dwukołowy szosowy, złożony z metalizującej ramy, skórzanego siodełka, przedstawiony na fotografii, pochodzi z Wyścigu Pokoju
z 1971 roku. Należał do wybitnego polskiego
kolarza Ryszarda Szurkowskiego, czterokrotnego zwycięzcy tegoż wyścigu, dwukrotnego srebrnego medalisty Igrzysk Olimpijskich
w drużynie szosowej i dziesięciokrotnego Mistrza Polski w wyścigach szosowych. Niektóre
elementy roweru, takie jak widły, piast, zębatki, zostały wykonane w Patent Campagnolo
we włoskiej Veronie. Pozostałe w Polsce, w fabryce firmy Romet.
Piotr Walewski
Więcej informacji o eksponatach oraz o bogatej historii polskiego sportu będzie można uzyskać podczas zwiedzania Muzeum
z przewodnikiem, które specjalnie dla czytelników Gazety Nowego Żoliborza zaplanowano 21 kwietnia o godzinie 11:00 oraz
13:00, na które serdecznie zapraszamy.
W kwietniu czytelnicy (nie grupy zorganizowane) Gazety mogą zwiedzać Muzeum bezpłatnie na hasło: Gazeta Nowego Żoliborza.

zdjęcia MSiT

MUZEUM SPORTU I TURYSTYKI
W WARSZAWIE

Pojazd dwukołowy – drezyna
1830 – 1835/wykonany
z drewna i metalu

Trycykl damski,
stalowy z 1885 r.

Rower Romet Jaguar z 1971 r.

Małgorzata Buczkowska

Koniec jazdy,
czyli żółta blokada
podpowiada

Ekspozycja Muzeum- Kolarstwo przedwojenne

10 km/h. Drais opatentował swoją konstrukcję, zajął się jej produkcją i udoskonalaniem.
Stworzył uruchamiany linką hamulec oraz
siodełko z regulacją wysokości.
Zwiększenie przedniego koła i ciągłe pomniejszanie tylnego, dla zachowania stabilności konstrukcji, doprowadziło do powstania kolejnej ważnej konstrukcji, jaką
był bicykl. Rower ten wykonywano z metalu. Przed wynalezieniem przekładni łańcuchowej pedały roweru umocowane były
bezpośrednio do przedniego koła. Dla uzyskania większej prędkości jazdy powiększano jego średnicę, nawet do 2 metrów. Naturalnym ograniczeniem rozmiarów tego koła
była długość nóg kierowcy, który musiał dosięgnąć pedałów.
Jazda na bicyklu była niebezpieczna, szczególne z powodu wysokości – siedząc na siodełku, kierujący nie sięgał stopami do ziemi.
Współczesna angielska nazwa bicykla brzmi
penny-farthing. Penny to moneta jednopensowa, a farthing – znacznie mniejsza od niej
ćwierćpensówka. Nazwa ta powstała, gdy słowo bicycle zaczęło być używane w odniesieniu do coraz popularniejszych rowerów
o obu kołach jednakowej wielkości.
Rower z tego samego okresu, w którym powstał bicykl, lecz przeznaczony dla kobiet, nazwano trycyklem. Był to pojazd trzykołowy
z napędem dźwigniowym na tylne koła. Rama
była kwadratowa, wykonana z żelaza, umieszczono na niej ławeczkę z oparciem. Opar-

Centrum Olimpijskie im. Jana Pawła II
ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa
Godziny otwarcia:
wt-pt: 9-17, sb-nd: 10-17
(Ostatnie wejście o godz. 16:30)
W soboty wstęp do Muzeum jest bezpłatny.
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W ostatnim czasie obserwujemy
w naszej okolicy wzmożoną obecność
strażników miejskich. Nie da się ukryć,
że nastawiona jest ona na walkę z kierowcami nieprawidłowo zaparkowanych samochodów. To na skutek pracy
strażników, zarówno na ulicy Rydygiera, jak i na ulicy Anny German, znacznie ograniczyła się ilość pojazdów zaparkowanych w miejscu będącym
kiedyś zielonym trawnikiem. Co nam
grozi, jeżeli w takim właśnie miejscu
pozostawimy nasz samochód?
Interwencja straży miejskiej w przypadku nielegalnie zaparkowanego samochodu, czyli pojazdu pozostawionego w miejscu niedozwolonym, może
zakończyć się na kilka sposobów.
Jeśli w chwili przybycia strażników na
miejsce zdarzenia kierowca jest obecny przy swoim aucie, funkcjonariusze
mogą ukarać go mandatem albo – jeżeli kierowca odmawia jego przyjęcia wszcząć postępowanie o wykroczenie,
kierując sprawę do sądu.
Jeżeli kierowca jest nieobecny, straż
miejska może zdecydować o odholowaniu pojazdu albo o założeniu blokady, która go unieruchomi.
Odholowanie może nastąpić między
innymi wtedy, kiedy samochód został
pozostawiony w miejscu, gdzie parkowanie jest zabronione (o ile utrudnia
ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu) albo pozostawiono go
na miejscu dla niepełnosprawnych (o
ile pozostawiono go bez właściwego
oznakowania potwierdzającego moż-

Fot. shake_pl
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liwość parkowania w tym miejscu).
Warto wiedzieć, że ustawa prawo o ruchu drogowym pozwala na odstąpienie
od usunięcia pojazdu, jeżeli przed wydaniem dyspozycji jego usunięcia albo
w trakcie odholowywania ustaną przyczyny jego usunięcia, czyli pojawi się
kierowca chętny do opuszczenia nieprawidłowo zaparkowanego miejsca.
Pojazd usunięty z drogi umieszcza się
na specjalnie do tego wyznaczonym
parkingu. Z uwagi na to, że holowanie
odbywa na koszt właściciela, auto pozostaje w miejscu jego odholowania do
czasu uiszczenia opłat za jego usunięcie i parkowanie. Maksymalna opłata
za holowanie pojazdu o dopuszczalnej
masie całkowitej to 3,5 tony to 440 złotych, zaś opłata za jedną dobę parkowania wynosi nie więcej niż 33 złote.
Blokada na koła zakładana jest natomiast w sytuacji, gdy wprawdzie po-

jazd został zaparkowany w miejscu do
tego nieprzeznaczonym, ale nie utrudnia to ruchu ani nie zagraża bezpieczeństwu. Podmiotami uprawnionymi do założenia blokady są jedynie
policja i straż miejska. Blokada na kołach wprawdzie łączy się z uszczupleniem zasobów naszego dla portfela, ale
nie jest to – jak się potocznie określa –
opłata za zdjęcie blokady. Samo zdjęcie
blokady jest bezpłatne, zazwyczaj jednak łączy się z wystawieniem kierowcy
mandatu karnego, którego wysokość
może sięgnąć nawet 500 złotych. Warto dodać, iż również w tym przypadku można odmówić przyjęcia mandatu
i mimo tego żądać usunięcia blokady.
W przypadku odmowy przyjęcia mandatu sprawa zostanie skierowana do
sądu i to on ostatecznie orzeknie, czy
będziemy zobowiązani zapłacić nałożoną na nas karę.

PSYCHOLOGIA

Anna Szymańska

Blisko, a daleko
„Natychmiast przestań!
Skończ te krzyki!” Marek
wije się na podłodze
i wrzeszczy wniebogłosy.
Chciał obejrzeć kolejną
bajkę, ale tata przełączył
na mecz i za nic ma
potrzeby synka.

Marek prosił, przymilał się, próbował
ukradkiem przełączyć program, wyrywał tacie pilot, w końcu zaczął wrzeszczeć i cały we łzach rzucił się na podłogę. „Daj mu się wykrzyczeć, zmęczy się,
to przestanie” – tata rzuca do mamy, nie
odrywając wzroku od ekranu.
Karolinka ze strachem w oczach siedzi skulona na krzesełku. W rączkach
ściska swojego króliczka. Widać, że
oczy ma pełne łez, ciałko drży. Jest zawinięta w kocyk. Obok siedzi nauczycielka i próbuje uspokoić dziewczynkę:
„To się zdarza, nie płacz, mama przyjedzie i zabierze cię do domu. Wszystko
będzie dobrze”. Ale najwyraźniej słowa
te nie uspokajają. Mama Karolinki wpada z impetem i już od progu krzyczy:
„Znowu coś nawywijałaś? Nie mogę się
ciągle przez ciebie zwalniać z pracy! Zobaczysz w domu, jak powiem ojcu!”.
Tymek leży w łóżeczku, marudzi, płacze… momentami aż zanosi się szlochem. Mama chce go wziąć na ręce,

przytulić, uspokoić, ale tata, głosem nieznoszącym sprzeciwu mówi: „Zostaw,
bo się przyzwyczai i trzeba go będzie ciągle nosić. Popłacze, to mu się płuca wyrobią. Zaraz się sam uspokoi i zaśnie”.
Złość – emocja, która nas złości u innych. Sami też się złościmy. Życie stawia
na naszej drodze różne wydarzenia, nie
zawsze się nam one podobają, nie wszystko idzie po naszej myśli. Czy umiemy radzić sobie ze złością i stresem? Stresujące
sytuacje mogą zaatakować nas wszędzie
– w szkole, domu, sklepie, pracy, w kolejce do lekarza, autobusie, na ulicy… Bardzo często – szczególnie w pracy – musimy tłumić w sobie chęć wyrażenia złości,
musimy radzić sobie ze stresem. Uśmiechać się, przytakiwać, pracować – mimo
że w środku aż nas skręca od złości, niesprawiedliwości, sprzeczności z naszymi
odczuciami.
Dorośli często nie zdają sobie sprawy jak stres wpływa na rozwój dziecka.
W psychologii przez wiele lat uczono, że

reklama

Program wydarzeń oraz cykli filmowych kina Wisła (kwiecień 2018)
W samo południe:

Seans w ciemno:

Kobiecy świat:

Happy End– 3 kwietnia, godzina 12:00
Twarz – 10 kwietnia, godzina 12:00
Maria Magdalena – 17 kwietnia, godzina
12:00
Dziewczyna we mgle – 24 kwietnia, godzina
12:00

W każdy czwartek o godzinie 20:45
przedpremierowy film niespodzianka

Rodzic w kinie
(seans dla rodziców z dziećmi):

Dziewczyna we mgle – 3 kwietnia,
godzina 19:00
Przed seansem zapraszamy Panie do strefy
urody.

Daddy cool – 10 kwietnia, ok godziny 12:00
Raz się żyje – 24 kwietnia, ok godziny 12:00

Rekolekcje filmowe:

Krytycznym okiem:

Czeskie środy:

Nigdy cię tu nie było – 4 kwietnia,
godzina 20:30
Nie jestem czarownicą – 18 kwietnia,
godzina 20:30
Prelekcja: Jakub Majmurek

Alois Nebel – 25 kwietnia, godzina 20:30

PFFF (Polish films for foreginers)
Sztuka kochania. Historia Michaliny
Wisłockiej – 24 kwietnia, godzina 20:30

Maria Magdalena – 10 kwietnia,
godzina 18:30
Prelekcja: ks. Marek Kotyński

Rezerwacja i zakup biletów online
www.novekino.pl
Kino Wisła, Plac Wilsona 2,
tel. 22 839 23 65
*godziny poszczególnych seansów mogą
ulec nieznacznym zmianom.

mózg dziecka jest bardzo plastyczny, że
jest tak zaprogramowany genetycznie,
by radzić sobie z różnymi trudnymi sytuacjami. Czy zdajemy sobie sprawę co
stresuje nasze dzieci? Wielu rodziców
uważa, że dzieci „nic nie robią, nie mają
poważnych obowiązków, więc nie mają
stresów”. Czy faktycznie? Dzieci dopiero budują sobie obraz świata. Dla nich,
jeszcze nierozumiejących wielu mechanizmów i emocji, światy fikcji i realiów przenikają się. Popsucie zabawki
jest równe fizycznej ranie. To na nas –
dorosłych – spoczywa obowiązek właściwego wprowadzenia dziecka w świat
emocji, radzenia sobie z nimi, okazywania i nazywania ich.
Małe dzieci (poza nielicznymi wyjątkami) mają silną potrzebę bliskości. Noszenie niemowlaków to niekoniecznie „rozbestwianie”, to poczucie
bliskości, bezpieczeństwa. Tak samo
jest z przytulaniem. Tu stresem jest
brak poczucia bliskości, przynależności
i niezaspokojona potrzeba bezpieczeństwa, a są to, według teorii Maslowa
(obok potrzeb fizjologicznych, uznania
i samorealizacji), podstawowe potrzeby
każdego człowieka.
Dzieci krzyczą, wyładowując w ten
sposób energię. Czasami jednak krzyczą, by wymusić coś na innych. A jak
działa na nie krzyk dorosłego? Łatwo
się domyślić, gdy choćby raz zobaczymy reakcję dziecka – kuli się w sobie,
ma strach w oczach, zaczyna płakać
lub uciekać. Ten krzyk niekoniecznie
musi być skierowany do nich. Awantura między rodzicami czy rodzicami
i dziadkami, kuzynami, też silnie działa
na dzieci. Często uważają, że to one są
powodem, że ich zachowanie to wywołało. U niektórych dzieci krzyk dorosłych wywołuje agresję – to także próba poradzenia sobie z trudną dla nich
sytuacją. Na jednym z portali pedagogicznych znalazłam myśl: „Gdybyś wiedział, jaka historia kryje się za większością niewłaściwych zachowań twojego
ucznia, wierz mi, nie zdenerwowałbyś
się, a pękło by ci serce”.
Dorośli zbyt często etykietują dzieci
mianem „niegrzecznych” (a nawet jeszcze gorszymi wyzwiskami). Chcąc uzyskać pożądane zachowania, posuwają
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się do gróźb, straszenia, rozkazywania,
zawstydzania, a czasami nawet przemocy fizycznej. Gdy dziecko – kopiując zachowania dorosłych – zaczyna krzyczeć,
obrażać, zachowywać się agresywnie,
wtedy jest za takie zachowanie karcone.
W dziecku rodzi się bunt, uczucie odrzucenia, niezrozumienia. Dostaje komunikat: „Złość jest zła. Nie wolno jej
przeżywać, okazywać, wyrażać”. Ale jak
sobie z nią radzić – tego nadal nie wie.
Ostatnio przeczytałam artykuł Magdaleny Boćko-Mysiorskiej. Bardzo poruszyło mnie zestawienie zdjęcia tomografii mózgu dziecka zdrowego (z rodziny
zaspokajającej potrzeby emocjonalne) ze
zdjęciem tomografii mózgu dziecka, które trafiło do sierocińca tuż po urodzeniu.
Różnica jest ogromna. Autorka napisała: „[…] Mimo że stres jest nieodłączną
częścią życia każdego człowieka, warto
pamiętać, że gdy jest nadmierny i długotrwały, może doprowadzić do nieodwracalnych zmian w mózgu dziecka, a w
rezultacie przyczynić się do powstania
licznych zaburzeń w zakresie rozwoju
psychicznego, emocjonalnego, poznawczego i społecznego. My, dorośli, mamy
decydujący wpływ na rozwój tych systemów w mózgu młodego człowieka, które odgrywają kluczową rolę w obszarach
oddziałujących na jego zdrowie i samopoczucie oraz które determinują jakość
jego całego życia. Obszarami tymi są
m.in.: zdrowe poczucie własnej wartości,
empatia, umiejętność koncentracji uwagi, dobrego zapamiętywania informacji,
umiejętność regulacji emocji, budowa-

nia dobrych relacji z innymi ludźmi oraz
szeroko pojęta samoświadomość [...]”.
W artykule zacytowane były fragmenty
z książki „Mądrzy rodzice”, np.: „[...] Jeżeli rodzice nie rozumieją potrzeby bliskości dziecka lub, co gorsza, regularnie
reagują na dziecko krytyką lub krzykiem, wydzielanie opioidów i oksytocyny zostaje zablokowane. Dziecko może
wówczas cierpieć z powodu »hormonalnego piekła« wynikającego z przedłużającego się stresu, który może powodować trwałe zmiany w mózgu [...]”.
Co zatem robić, by nie doszło do spustoszeń w rozwoju naszego dziecka?
Podaję za M. Boćko-Mysiorską 5 potwierdzonych sposobów:
1. Akceptować trudne emocje dziecka.
2. Spokojnie rozmawiać z dzieckiem
o jego zachowaniach i przeżyciach.
3. Być naturalnym wzorem do naśladowania.
4. Umożliwiać aktywność fizyczną.
5. Samemu praktykować uważność.
Bądźmy blisko dziecka w jego uczeniu
się emocji, uczmy ich przeżywania. To,
czego doświadczy w dzieciństwie, stanie się jego wyprawką na całe życie.
Więcej na ten temat można przeczytać m.in. w artykułach: M. Boćko-Mysiorska, Brak bliskiej relacji z dzieckiem
może doprowadzić do nieodwracalnych zmian w jego mózgu; A. Musielak, Dlaczego dzieci się złoszczą?; A.
Musielak, Dziecko niegrzeczne czy
w emocjach?, w książce: M. Sunderland, Mądrzy rodzice oraz w publikacjach P. Ekmana.
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„DIES ROMANA” anno domini 2018
Urodziny zaliczają się do najbardziej wyjątkowych okoliczności w naszym życiu, dlatego
co roku obchodzimy je bardziej
lub mniej uroczyście. Nie inaczej jest w przypadku rocznic
miast, których obchodzenie
jest doskonałą okazją do podkreślenia ich wielowiekowej historii oraz tradycji, przy dobrej
zabawie. A przecież nic tak nie
zacieśnia więzi społecznych jak
wspólne świętowanie.
Doskonale zdawano sobie z tego
sprawę już w starożytności, czego przykładem są Rzymianie, którzy hucznie
obchodzili „urodziny” swojego miasta,
tzw. Dies Romana. Warto podkreślić,
że rok powstania Rzymu stanowi ważną datę nie tylko w historii jego mieszkańców, ale również reguluje powstanie
kalendarza rzymskiego, który przyjął
za początek ery właśnie tę datę. Dlatego też starożytni Rzymianie, odliczając
czas, dodawali do dat akronim AUC
lub A.U.C., od łac. Ab Urbe Condita,
czyli „od założenia miasta”. Wyznaczenie daty założenia Rzymu było nie lada
wyzwaniem dla ówczesnych uczonych,
należało to zrobić w oparciu o tradycję, jak również o naukę, tak, aby była
ona wiarygodna. Ostatecznie Marcus
Ternetius Varro, idąc za obliczeniami
swojego przyjaciela Luciusa Taruntiusa
Firmanusa, matematyka i astrologa, zaproponował 21 IV 753 p.n.e. Ostatecznie data ta, ściśle związana z mitycznym
założycielem Wiecznego Miasta, Romulusem, którego symbolem jest wilczyca, powszechnie się przyjęła.
W trosce o stan ducha, dobro mieszkańców, a przede wszystkim o dobry
PR, cesarzowie rzymscy dbali o godne
uświetnienie
Dies
Romana, zwłaszcza wtedy, kiedy
wypadała okrągła
rocznica.
I tak w 47 n.e.
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Il gioco è breve e divertente, costa poco e
non si vince niente. Nunc Bibendum est!

autora. Z kolei Comunicazione Polska
Sp. z o.o. ufundowała roczną prenumeratę jedynego polsko-włoskiego czasopisma „Gazzetta Italia”.

Dies Romana 2018
w Trattoria Flaminia
przebiegną następująco:

cesarz Klaudiusz z okazji 800-lecia od
ab urbe condita, zarządził Ludi saeculares (łac. igrzyska stulecia) mające
charakter zarówno religijny, jak
i świecki. Świętowano na bogato przez
trzy dni i trzy noce. Wielkie obchody
związane z okrągłą rocznica Dies Romana, tym razem milenium, miały miejsce
w roku 247 n.e. za panowania cesarza
Filipa Araba. O tym jak ważnym wydarzeniem dla obywateli rzymskich były
urodziny ich stolicy, może świadczyć
fakt, że nawet uzurpatorzy tacy jak Pakcjan, aby podnieść swoją wiarygodność,
bili z tej okazji monety. Wraz z upadkiem Cesarstwa Zachodniorzymskiego
świętowanie urodzin Rzymu odeszło
w zapomnienie. Dopiero w okresie
Zjednoczenia Włoch, pod wpływem
ruchów rewolucyjnych,
zaczęto
nieśmiało
powracać do tradycji Dies Roma.
Z kolei Benito
Mussolini zawłasz-

czył urodziny Rzymu do celów propagandowych, przenosząc specjalnym dekretem w 1924 r. obchody święta pracy
z 1 maja na 21 kwietnia, podnosząc tym
samym uroczystość do rangi narodowej. Dekret został zniesiony w 1945 r.,
a dzień 21 kwietnia stał się normalnym
dniem. I tak pewnie by już zostało, gdyby nie Gruppo Storico Romano (Grupa
Miłośników Rzymu), która w 1994 roku
powołała stowarzyszenie mające na
celu kultywowanie starożytnych rzymskich tradycji i świąt, m.in. Urodzin
Rzymu. Z roku na rok wydarzenie to
gromadzi coraz większą liczbę uczestników, również z Polski. W tym roku na
uroczystościach mają pojawić się aż trzy
grupy rekonstrukcyjne z Polski: LEGIO
XXI RAPAX, BELLATOR SOCIETAS
i LEGIO XXII COHORS PRIMIGENIA.
Natale di Roma edycja 2018 zapowiada się bardzo interesująco, wystarczy
spojrzeć na program wydarzenia, udostępniony również na stronie internetowej http://www.natalidiroma.it/programma_1.html. Co z tymi, którzy z różnych
powodów nie będą mogli w tym czasie
udać się do Rzymu? Bez obaw. Jest takie
miejsce w Warszawie, gdzie będzie można celebrować urodziny Rzymu i to aż
przez trzy wieczory! Tym miejscem jest
Trattoria Flaminia, zlokalizowana na
warszawskim Żoliborzu.

Piątek 20.04., o godz. 19:00 ruszamy
z zabawą. Jedną z atrakcji tego wieczoru będą gry i quizy o Rzymie zorganizowane przez Event’s Tony Warszawa.
Zabawę prowadzą Salvo Strazzulla oraz
Mister Tony DJ. Wygrać będzie można
m.in.: powieści historyczne Michała
Kubicza „Agrypina Cesarstwo we krwi”
oraz „Tyberiusz Cesarstwo nad przepaścią”, ufundowane przez wydawnictwo
Książnica, z własnoręczną dedykacją

Będzie coś dla duszy, ale nie zapomniano również o ciele. Przewidziane jest
menu fisso, w którym znajdzie się specjalnie na tę okazję sprowadzona z Lacjum
prawdziwa porchetta d’Aricca IGP. Z kolei importerzy włoskiego wina zapewnią
wyśmienite trunki, które z okazji święta
będzie można nabyć w atrakcyjnej cenie.
Promocja dotyczy oczywiście wszystkich
trzech wieczorów, a w sekrecie możemy
jedynie dodać, że chodzi o Greco di Tufo
i Barbera D’Alba, oba w mistrzowskiej
odsłonie ukazujące pełnię możliwości
tych szczepów. Tego wieczoru Roberto
Ruggeri mistrz gitary, nomen omen Rzymianin z pochodzenia, zaśpiewa najpiękniejsze rzymskie stornelli.
Uwaga: na ten dzień wymagana jest
rezerwacja miejsc.

Sobota 21.04., o godz. 19:00 rozpocznie się wieczór w rytmach zespołu
„Ne manca sempre uno”. Jak sama nazwa wskazuje, w zespole zawsze kogoś
brakuje, co nie znaczy, że jego muzyka
traci na jakości. Ich repertuar to klasyczny vintage italiano i klikanaście
hitów międzynarodowych. Zespół bez
wątpienia wart uwagi, a najlepszą rekomendacją jest ich credo, które brzmi:

Niedziela 22.04., od godz. 19:00
o dobry klimat wieczoru zadba Roberto
Ruggeri, a z nim oczywiście sztab najlepszych znawców kuchni rzymskiej
w Warszawie.
„Natale di Roma 2018” w Trattoria
Flaminia zapowiada się pod znakiem
DOC i można uznać to za pewnik, skoro
czasami w lokalu można usłyszeć takie oto
opinie o właścicielu w dialekcie rzymskim:
„Aoh a Pie, na gricia cosi bona come da te,
se trova solo a Roma ar Piazzale di Ponte
Milvio”. Zapraszamy wszystkich chętnych,
którzy chcieliby się o tym przekonać. A organizatorzy wydarzenia przypominają,
że warto już teraz zarezerwować miejsce,
dzwoniąc pod nr tel. 22 633 55 40.

Konrad Pustułka

Artykuł udostępniony dzięki uprzejmości dwumiesięcznika „Gazzetta Italia” jedyny dwujęzyczny
magazyn polsko-włoski dostępny w sieci Emipk oraz w salonach Inmedio i Relay.
Artykuł stanowi intelektualną własność wydawcy Comunicazione Polska Sp. z o.o.
Przedruk i rozpowszechnianie bez zgody wydawcy zabronione.

Jedyny dwujęzyczny magazyn polsko-włoski!

20

HISTORIA

HISTORIA

21

Liliana Kołłątaj

Sakralny
modernizm
Jego sylwetka
dominuje nad okolicą.
Usytuowany ciekawie,
może nawet trochę
zaskakująco, bo
zwrócony tyłem do
głównej ulicy.

Kościół św. Stanisława Kostki to bez wątpienia najbardziej znany i najważniejszy
z kościołów Żoliborza i jeden z bardziej znanych w Warszawie.
Obecnie to już także zabytek – jeden z niewielu w Polsce przykładów stylu modernistycznego w architekturze sakralnej. W dodatku budowany na przestrzeni wielu
lat. Jego budowę rozpoczęto w latach trzydziestych XX wieku, a zakończono... w 1963
roku.
Można spotkać się z informacją, że fundacja kościoła związana była z obchodami
250. rocznicy odsieczy wiedeńskiej i zwycięstwa Jana III Sobieskiego nad wojskami
Kara Mustafy.
W roku 1927 ustanowiono parafię św. Stanisława Kostki, którą erygował 25 grudnia 1927 r. kardynał Aleksander Kakowski. W miejscu, gdzie obecnie stoi plebania,
wzniesiono tymczasową drewnianą kaplicę, której pierwszym duszpasterzem został
ks. Klemens Cyruliński. Jej projekt był dziełem żoliborzanina Stanisława Rodowicza,
stryja Jana Rodowicza „Anody”. Już wtedy wiadomo było, że potrzebny jest znacznie większy obiekt.

Kościół św.Stanisława Kostki. Widok od południowego zachodu

Kościół św. Stanisława Kostki, pod koniec budowy, rok 1936

Budowa dużego, murowanego kościoła, zaprojektowanego przez Łukasza Wolskiego w stylu modernistycznym, ruszyła w latach trzydziestych XX wieku. 16 listopada
1930 r. poświęcono kamień węgielny. W uroczystości uczestniczył nawet prezydent
Ignacy Mościcki.
Przed rozpoczęciem budowy konieczne były gruntowne prace melioracyjne. Niezbędne było dokładne osuszenie terenu, gdyż kościół usytuowano w pobliżu dawnego koryta jednej z historycznych rzek Żoliborza – Pólkówki. Problemy z podłożem
oraz zamierzona wielkość obiektu, a także ówczesna sytuacja gospodarcza Polski, powodowały, że budowa trwała kilka lat.
Według początkowych planów kościół miał być zwrócony w kierunku wylotu Placu
Wilsona, w projekcie główne wejście usytuowane było od strony ulicy Krasińskiego.
Wydawałoby się to oczywiste i logiczne. Protesty padły z różnych stron. Veto zgłosił
Zarząd WSM, który w ogóle niechętny był powstaniu kościoła w sąsiedztwie osiedla
budowanego przez Spółdzielnię. Zastrzeżenia miały też władze Kościoła. WSM-owską kolonię mieszkaniową postrzegały jako siedlisko lewicy i liberalizmu obyczajowego.
Wolski nie zastanawiał się zbyt długo. Zamiast zmieniać projekt, po prostu odwrócił orientację kościoła, uzyskując rozwiązanie kompromisowe, możliwe do przyjęcia
przez obie strony konfliktu. W efekcie główne wejście usytuowane zostało od strony willi i domów Żoliborza Urzędniczego, przy niewielkim placyku, jaki tworzy ulica Hozjusza. Czas pokazał, że było to rozwiązanie bardzo trafne urbanistycznie i architektonicznie.
Kościół powstał jako trójnawowa bazylika z ambitem, czyli obejściem z wieńcem
kaplic za prezbiterium, i taką ogólną formę zachował do czasów współczesnych.
Główne wejście i fronton wyglądały zupełnie inaczej niż obecnie. Drzwi otaczało szerokie, łagodnie zaokrąglone obramowanie, sprawiające wrażenie raczej wejścia
do nowoczesnego kina niż do kościoła. Fronton budowli zakończony został krótkimi
ściętymi wieżami, zwieńczonymi trójkątnym naczółkiem.

Fronton kościóła św. Stanisława Kostki

Grób ks.Jerzego Popiełuszki przy kościele
św. Stanisława Kostki

Anioł Zmartwychwstania w przedsionku
kościoła. Rzeźba Bolesława Syrewicza

Ściana pamięci na wschodnim murze kościoła
i wejście do muzeum ks. Popiełuszki

W roku 1939 świątynia stała już w stanie surowym. Odbywały się msze, mimo że
budowla otoczona była płotem, a wewnątrz trwały jeszcze prace murarskie. Pełne
ukończenie przerwał wybuch wojny.
We wrześniu 1939 na świątynię spadły pociski artyleryjskie i bomby lotnicze, powodując uszkodzenia. Na szczęście uszczerbki nie były zbyt dotkliwe, naprawiono je
dość szybko. Co ciekawe, pod okupacją niemiecką kontynuowano prace wewnątrz.
W roku 1943 wybudowano ambonę, z której przemawiał później ksiądz Michał Wyszyński, kapelan powstańców.
W czasie Powstania Warszawskiego w podziemiach nieukończonego i częściowo
zrujnowanego kościoła mieścił się szpital powstańczy. W trakcie walk o Żoliborz kościół uległ kolejnym zniszczeniom. Konstrukcja murów zewnętrznych przetrwała
w dość dobrym stanie, fronton był jednak zniszczony, a ściany poprzestrzeliwane
w wielu miejscach.
Po wojnie przystąpiono do odbudowy, czy raczej budowy, bo już według nowego
projektu, którego autorem był Edgar Aleksander Norwerth. Zachowany został jednak styl przedwojennej wersji modernistycznej, z elementami neoromańskimi. Edgar Norwerth mocno przeprojektował fronton kościoła. Po obydwu stronach fasady
wyrosły wysokie, ażurowe wieże, zwieńczone spiczastymi iglicami. Podstawą do nich
stała się nowa kondygnacja z arkadkami. Przed wejściem dobudowany został przedsionek, z osobliwym portalem z dość dziwnymi neoromańskimi arkadami. Prace rekonstrukcyjno-budowlane ukończono dopiero w 1963 roku. W tym samym roku, 7
września 1963 r., kościół został konsekrowany przez kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Nie wiemy dokładnie, jak wyglądało wnętrze kościoła przed wojną, tym bardziej, że
nie było ono wykończone. Z dawnych dzieł, o wysokiej wartości artystycznej, zdobią je
obecnie między innymi dwa siedemnastowieczne obrazy (Św. Paweł oraz Męczeństwo
św. Piotra), autorstwa Michaela Leopolda Willmanna, zwanego „śląskim Rembrandtem”, przywiezione przez prof. Lorentza z opactwa w Lubiążu, z klasztoru zajętego wówczas przez Armię Czerwoną. Podcienia przedsionka dekoruje wspaniała rzeźba Anioł
Zmartwychwstania z 1869 roku, dzieło doskonałego rzeźbiarza Bolesława Syrewicza.
Współczesny wystrój wnętrza jest wyrazem i efektem dewizy życiowej wieloletniego proboszcza parafii, księdza Teofila Boguckiego – Bóg i Ojczyzna. Nawy świątyni oraz jej zewnętrzne otoczenie wypełnione są pamiątkami symbolizującymi walkę
o niezawisłość Państwa Polskiego. Główną nawę zdobią zawieszone pod sklepieniem
polskie sztandary. Witraże w prezbiterium przedstawiają w skrócie historię Polski
i Kościoła katolickiego w Polsce.
W latach siedemdziesiątych, gdy proboszczem parafii był ksiądz Teofil Bogucki,
kościół stał się miejscem spotkań opozycji demokratycznej. W latach 1980-1984,
ksiądz Jerzy Popiełuszko, wraz z innymi kapłanami, odprawiał tu słynne na całą Polskę Msze za Ojczyznę.
3 listopada 1984 w kościele św. Stanisława Kostki odbył się uroczysty pogrzeb księdza Jerzego. Na tę smutną uroczystość, podobnie jak na Msze za Ojczyznę, przybyły tysiące warszawiaków, a nawet przyjezdnych. Grób księdza usytuowano tuż obok
świątyni. Pomnik, a zarazem nagrobek oraz otoczenie, zaprojektował znany rzeźbiarz i scenograf, Jerzy Kalina. Grób ma formę kurhanu pokrytego murawą. Obwiedziony jest różańcem tworzącym zarys Polski, złożonym z 60 kamiennych głazów
narzutowych, typowych dla naszych pól. Nad grobem księdza w centrum ułożono
kamienny blok w formie krzyża. Na drzewie obok zawisł krucyfiks z brązu, autorstwa Gustawa Zemły.
Od tego momentu kościół zaczęto zwyczajowo nazywać kościołem Popiełuszki, co
z czasem stało się nazwą oficjalną, gdyż w dniu 19 października 2010 Arcybiskup
Metropolita Warszawski Kazimierz Nycz podniósł świątynię do rangi Sanktuarium
Diecezjalnego Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki. W październiku 2004 r.
w podziemiach kościoła otwarto muzeum poświęcone Popiełuszce, gromadzące pamiątki po kapłanie. Kościół stał się miejscem pielgrzymkowym związanym z grobem
i muzeum księdza Jerzego Popiełuszki.
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Wanda Warska
Urodziła się 28 kwietnia 1932 r.
w Poznaniu. Najkrócej można ją
scharakteryzować słowami: polska
wokalistka jazzowa, wykonawczyni poezji śpiewanej i kompozytorka,
malarka.
To legenda, czy wręcz ikona poetyckiej piosenki i jazzu. Jej najpopularniejsze utwory to, między innymi: „Oczy masz niebiesko-zielone”,
„W Weronie”, „Szukaj mnie”. Słynna stała się jej wokaliza z „Pociągu” Jerzego Kawalerowicza. Nagrała też muzykę do filmu „Wszystko na
sprzedaż” Andrzeja Wajdy. Opracowała również tło dźwiękowe do filmu fabularnego „Jezioro osobliwości” w reżyserii Jana Batorego, serialu
telewizyjnego „Karino” tego samego reżysera, a także do filmów krótkometrażowych, między innymi „Natura” Zofii Ołdak. Tworzyła kompozycje do filmów krótkometrażowych, widowisk Teatru TV i przedstawień dramatycznych.
Wanda Warska już od ósmego roku życia uczyła się gry na fortepianie, później śpiewu. Ukończyła Średnią Szkołę Muzyczną
i Szkołę Baletową im. Stanisława Miszczyka w Poznaniu. Studiowała na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego.
W 1954 roku została solistką krakowskiego zespołu MM
176 Jerzego Borowca.
W 1955 roku rozpoczęła współpracę z Andrzejem Kurylewiczem, była główną interpretatorką jego utworów. Wraz
z nim dokonała pierwszych nagrań z prowadzonym przez
niego Sekstetem Organowym Polskiego Radia w Krakowie,
gdzie zamieszkali po ślubie.
Występowała w Europie, między innymi w Austrii, NRD,
RFN, Francji, Jugosławii, Danii, Szwecji i na Węgrzech, a także na Kubie i w Wenezueli.

KARTKA
Z KALENDARZA
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Jako malarka miała ponad dwadzieścia wystaw indywidualnych.
W krakowskiej Piwnicy pod Baranami artystka prowadziła autorski
teatrzyk Klara.
Komponowała i pisała teksty na
potrzeby swojej sceny, występowała w programach muzycznych i poetyckich. Śpiewała piosenki do słów
Juliusza Słowackiego, Cypriana Kamila Norwida, Bolesława Leśmiana,
Juliana Tuwima, Agnieszki Osieckiej i innych.
W 1963 roku Warska i Kurylewicz
przenieśli się do Warszawy. Najpierw
zamieszkali na Starym Mieście, przy
Brzozowej, później na Starym Żoliborzu. W 1966 roku wspólnie założyli Piwnicę Artystyczną, która najpierw mieściła się w siedzibie
Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego na Nowym Świecie 24, a od 1967 roku – przy Rynku Starego Miasta w Warszawie.
Przez długie lata Piwnica Artystyczna Wandy Warskiej i Andrzeja Kurylewicza była jednym z najważniejszych miejsc
polskiego środowiska jazzowego.
W latach 1982–1985 klub muzyczny Kurylewiczów został
sceną kameralną Teatru Nowego. Od 1985 roku stał się salonem artystycznym i galerią. Odbywały się w nim koncerty
i recitale oraz wieczory literackie, muzyczne i wystawy malarskie. Po śmierci Andrzeja Kurylewicza (12 kwietnia 2007)
w prowadzenie Piwnicy włączyła się córka małżeństwa artystów, Gabriela.
W kwietniu ubiegłego roku Wanda Warska obchodziła 85.
urodziny. Niedługo po tym doznała udaru, a w jego konsekwencji paraliżu ciała. Artystką cały czas opiekuje się córka,
Gabriela Kurylewicz, kontynuując także kulturalne przedsięwzięcie rodziców na Starym Mieście.
Fot. www.bibliotekapiosenki.pl
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8 kwietnia 1945 r.
Mimo że wojsk niemieckich nie było już w Warszawie od kilku miesięcy, Niemcy
przeprowadzili jeszcze nalot na okolice prowizorycznego mostu przy Cytadeli.
Był to ostatni nalot na Warszawę podczas II wojny światowej. Dla wojsk polskich
i radzieckich most miał duże znaczenie strategiczne, jako że była to wówczas
jedyna stała przeprawa przez Wisłę w Warszawie.
Tymczasowy, jednotorowy most kolejowy na drewnianych podporach, obok ruin
mostu kolejowego, wznieśli w dniach 18 stycznia – 8 lutego 1945 radzieccy saperzy
przy wsparciu kilku tysięcy osób cywilnych. Most pełnił swoją funkcję do marca
1946, czyli do czasu uruchomienia odbudowanego stałego mostu kolejowego. 20
marca 1947 saperską konstrukcję zniosła kra.
Więcej o historii Mostu przy Cytadeli pisaliśmy w poprzednim numerze Gazety
(marzec 2018).

