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Szanowni Czytelnicy,

Tym 27. numerem żegnam się 
z Wami po bardzo ciekawej, 
trwającej 25 wydań przygodzie. 
Kilkanaście spotkań z lokalnymi 
przedsiębiorcami kreatywnymi 
i aktywistami społecznymi, 
odkrywanie tajemnic 
żoliborskiej zieleni i współpraca 
z niezwykłym zespołem 
redakcyjnym, to doświadczenia, 
które pozostaną w moim sercu 
i pamięci. Do tej pory udawało 
mi się łączyć pracę zarobkową 
z funkcją redaktora naczelnego, 
lecz przyszła pora, kiedy już nie 
jest to dłużej możliwe z powodu 
ilości projektów, które podjąłem 
się realizować. 

Bardzo dziękuję Wam za 
znikające w mgnieniu oka 
numery, za liczne słowa 
uznania i za budującą krytykę. 
Dziękuję najwspanialszemu 
zespołowi redakcyjnemu 
- Ani Sz., Ani P., Lilianie, 
Karolinie, Małgosi, Pawłowi 
i Mateuszowi za wspaniałą 
pracę, którą wykonywali z pasją 
i zaangażowaniem.

Michał Lehr-Kowalski
redaktor naczelny

Michał Lehr-Kowalski - redaktor naczelny, żoliborski 
aktywista, twórca Kreatywnego Żoliborza, stworzył 
i prowadził przez 3 lata #DomKulturyWilson, aktualnie 
zarządza projektami w studio Kotbury.

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

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.

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.

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 restauracyjno-
kulturalnego życia naszej dzielnicy, mama pięcioletniej 
Żoliborzanki.

Redakcja
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Jak to się stało, że zostałaś managerką Kina Elektronik?
- Kompletny przypadek! Poprzednio pracowałam w kinie Iluzjon jako kierownik 
programowy. Był to okres, kiedy Iluzjon tuż po remoncie wracał do dawnej, lecz 
wyremontowanej, siedziby przy ulicy Narbutta. Należało kinu na nowo nadać kierunek 
programowy, by klasyczne z założenia miejsce, należące przecież do Filmoteki 
Narodowej, odnalazło się we współczesnej kulturze. Udało się! Iluzjon doskonale łączy 
klasykę z nowoczesnością. Znajdą tam dla siebie miejsce zarówno widzowie kochający 
kino nieme, jak i fani najnowszych produkcji. Spędziłam tam siedem lat, a według 
pewnych teorii co siedem lat przychodzi czas zmian. Tak było w moim przypadku. 
Iluzjon miał się świetnie, a do mnie zadzwoniła Ewa Maria Szczepanowska – szefowa 
działu kreatywnego Warszawskiej Szkoły Filmowej, do której należy kino – z propozycją 
objęcia stanowiska managera kina Elektronik. Kino było młodziutkie, działające od 
niespełna roku po ponownym otwarciu (przypomnę tylko, że kino działało od lat 60. 
XX wieku do roku 2000, gdy zostało zamknięte z powodu stanu technicznego; ponowne 
otwarcie nastąpiło w maju 2015 roku), a więc pełne możliwości, a zarazem problemów. 
Nie ukrywam, że nieco przeraził mnie fakt, że absolutnie nikt z moich znajomych nie 
wiedział, że to kino znów działa, to nie był dobry prognostyk. Ale z drugiej strony 
przywrócenie warszawiakom świadomości istnienia tego kina i zbudowania jego marki 
na nowo stanowiło pewnego rodzaju wyzwanie! Nie mogłam go nie podjąć.

Czy chcesz przenieść jakieś rozwiązania z Iluzjonu?
- Każde kino jest inne, każda przestrzeń jest inna. Ma inne możliwości, 
nieco inny profil widza, więc ciężko te przestrzenie porównywać. To, o co 
walczyłam w Iluzjonie i o co będę walczyć tutaj, to kino bez reklam i przestrzeń 
pozbawiona zapachu popcornu. W Elektroniku też nie będziemy wyświetlać 
tzw. „blockbusterów”, czyli wysokobudżetowych produkcji hollywoodzkich, 
takich jak „Spiderman” i inne tytuły o superbohaterach, „Alien”, czy „50 twarzy 
Grey’a”. Stawiam na kino ambitne, które niesie rozrywkę na wysokim poziomie, 
które oprócz przyjemnego wieczoru pozostawi chwilę zadumy i refleksji. Wierzę 
w to, że takie kino się obroni. Zresztą, potwierdza to doskonała frekwencja na 
prezentowanych przez nas filmach Dolana (mieliśmy drugi wynik otwarcia 
w Polsce), Lyncha czy Zwiagincewa.

Nawiązałaś liczne kooperacje, które spowodowały, że Kino Elektronik zajęło 
ważne miejsce na polskiej mapie kin.

Nowe życie  
kina Elektronik

Kino Elektronik 
przeżywa swój renesans. 
Szczególnie w ostatnim 
roku. Osobą, która za to 
odpowiada, jest Marlena 
Gabryszewska. 

- Uważam, że żadna instytucja nie jest wyabstrahowana z otoczenia i nie może 
opierać się wyłącznie na własnym jestestwie. Kooperacje dają szansę rozwoju, 
a także dotarcia do nowego odbiorcy. Dlatego też staram się organizować 
wydarzenia we współpracy z ciekawymi instytucjami, takimi jak chociażby 
Ambasada Japonii, z którą po raz kolejny już w lutym zaprosimy widzów na 
przegląd „Nieznane oblicza Japonii”, Ambasada Hiszpanii, Bułgarski Instytut 
Kultury czy portugalski Instytut Camoesa, z którym w grudniu realizowaliśmy 
przegląd najlepszych filmów krótkometrażowych z Portugalii. U nas odbywają 
się wydarzenia branży filmowej – premiery, gala wręczenia Nagród im. Zbyszka 
Cybulskiego, czyli nagród dla najlepszych młodych polskich aktorów, czy rozdanie 
nagród PSC – stowarzyszenia autorów zdjęć filmowych; ale też festiwal „Przejścia”, 
który organizujemy z Fundacją Kultury Bez Barier – festiwal przeznaczony dla osób 
niewidomych i niesłyszących, ale także zdrowych. Chcemy integrować widzów, 
pokazując, że niepełnosprawność nie wyklucza korzystania z kultury filmowej.
Dzięki wyjątkowej atmosferze kina studyjnego, tworzonej przez klasyczny wygląd 
kina z dawnej epoki, przystań znalazły tu także ciekawe, rozpoznawalne w Polsce 
festiwale – ScriptFiesta, Festiwal Filmów Rosyjskich Sputnik, Watch Docs.

Ale to nie wszystko. Kino ostatnio zostało przyjęte do sieci EuropaCinemas. Co 
to znaczy?
- To prawda. W listopadzie zostaliśmy członkiem EuropaCinemas – to prestiżowa 
sieć łącząca najlepsze arthousowe kina w Europie. W Polsce niewiele ponad 
20 spośród kilkuset kin może się pochwalić członkostwem w sieci. Aby zostać 
członkiem EC, należy wykazać się odpowiednią frekwencją oraz liczbą filmów 
europejskich wyświetlanych w skali roku. Wbrew pozorom, kina nie są wcale takie 
chętne, by wyświetlać filmy europejskie. Wciąż pokutuje u nas przeświadczenie, 
że kino to czysta rozrywka, a jeśli rozrywka, to Hollywood. W Elektroniku kino 
europejskie stanowi 90% repertuaru. Oczywiście tytuły są starannie dobierane 
pod względem jakości. Ale EC to nie tylko prestiż, ale też wymierne korzyści 
finansowe. Wsparcie kina dotacją z sieci pozwoli na jego dalszy rozwój, zarówno 
pod względem technicznym, jak i proponowanych eventów.

Jaka jest Twoja wizja Kina Elektronik?
- Chciałabym, by Elektronik był nie tyle miejscem z największą frekwencją 
w mieście, bo to nie o to chodzi, chciałabym, by był miejscem, do którego widzowie 
chętnie wracają. Które polecają innym, bo oprócz obejrzenia filmu czy spotkania 
z twórcami, dostają tu w pakiecie rozmowę o kinie, ciepły uśmiech i niepowtarzalną 
atmosferę. Bardzo zwracam uwagę na to, by ekipę Elektronika tworzyli pracownicy, 
którzy kochają film i kochają ludzi, którzy o filmie chcą rozmawiać. By widz nie był 
u nas kolejnym numerkiem frekwencyjnym, ale czuł, że może przyjść do nas nawet 
godzinę przed filmem, bo u nas zawsze jest z kim „pogadać”. Chciałabym, by była to 
przestrzeń, w której non stop jest gwar, ruch, twórcze wrzenie. Ponadto Elektronik 
też jest i będzie otwarty dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. 
Pracujemy właśnie nad nowym systemem do audiodeskrypcji, umożliwiającym 
osobom niewidomym uczestnictwo w niemalże każdej projekcji. No i niebawem 
otworzymy małą salę na trzecim piętrze! To 26-osobowa, nowocześniejsza już 
sala, doskonała na seanse dla znajomych pod hasłem „film na życzenie”, ale też 
przestrzeń dla bardzo niszowych produkcji.

Czy Elektronik to wyłącznie kino i filmy?
- Nie. Zależy mi na tym, by przestrzeń ta była miejscem spotkań dla osób, które 
kochają filmy i chcą o nich rozmawiać przy dobrej kawie. Stąd zaproszenie do 
współpracy żoliborskiej kawiarni Fawory. Tak powstała elektronikowa Nowa Fala, 
dzięki której po wejściu do kina nie czuć zapachu popcornu, a kawy i domowego 
ciasta. 

Chcemy integrować 
widzów, pokazując, że 
niepełnosprawność nie 
wyklucza korzystania 

z kultury filmowej

Bardzo zwracam 
uwagę na to, by ekipę 
Elektronika tworzyli 

pracownicy, którzy 
kochają film i kochają 

ludzi, którzy o filmie chcą 
rozmawiać

Michał Lehr-Kowalski

Stawiam na kino 
ambitne, które niesie 
rozrywkę na wysokim 
poziomie, które oprócz 
przyjemnego wieczoru 
pozostawi chwilę zadumy 
i refleksji
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Mówisz Żoliborz, myślisz Merkury – 
tak zawsze było i chyba po dłuższym 
czasie znowu jest szansa, aby to miejsce 
odrodziło się jak Feniks z popiołów. Po 
latach zmian pojawia się nowe miejsce 
na piętrze domu handlowego przy ul. 
Słowackiego 16/18, Prosta Pasta - wło-
ska restauracja. To trzecia lokalizacja tej 
włoskiej mini sieci w Warszawie.  

Wnętrze tego przestronnego loka-
lu zostało odświeżone, jest przytulnie, 
choć mało tu światła. Duży taras zago-
spodarowano na długie letnie wieczory, 
to kusząca perspektywa. Wita nas wła-
ściciel restauracji, który na starter pro-
ponuje nam specjalność szefa kuchni, 
zupę tzw. wymyślankę. To nietypowe 
czekadełko okazuje się miksem polsko-
ści i włoskich aromatów – biała kiełba-
sa ze śmietanką i koprem. To zupa dość 
nietypowa dla restauracji, raczej koja-
rząca się z domowymi smakami, nie 
jest wykwintna, ale ciekawa i pobudza-
jąca apetyt. 

Menu to autorska lista włoskich sma-
ków: makarony, pizze, sandwiche, por-
cje mięsa i sałaty. Decyzja zapadła – za-
mawiamy oczywiście pizzę (w lutym 
każda pizza w cenie 19,90), skusiliśmy 
się też na sandwicha z peklowanym 
mostkiem wołowym oraz na pastę. Nie-
stety, w menu nie znajdziemy dziecię-
cych dań. Dość trudno było nam zdecy-
dować się na coś idealnego dla dziecka. 
Fantastyczna obsługa pomogła nam 
jednak w wyborze – makaron Prosta 
Pasta – danie wiodące w liście past, co 

prawda bezmięsne, ale szef kuchni sta-
nął na wysokości zadania, dodając do 
dania pieczonego indyka. 

Pizza jest, niestety... świetna... nieste-
ty, gdyż niemal we wszystkich restaura-
cjach, o których pisałam, pizza jest bar-
dzo dobra i ciężko będzie zdecydować, 
gdzie zjemy najlepszą pizzę na Żolibo-
rzu. Cóż, obyśmy mieli tylko takie pro-
blemy :) Sandwich z peklowanym most-
kiem i z moimi ulubionymi piklami oraz 
domowej roboty sosami był obłędny, to 
konkurencja dla najlepszych burgerów 
w okolicy. Soczyste, aromatyczne, po 
prostu pyszne szarpane mięso. Pasta to 
również strzał w dziesiątkę, może war-
to wprowadzić to zmodyfikowane danie 
do karty jako wersję dla dzieci (polecam 
tylko jedną zmianę – makaron własnej 
roboty – KONIECZNIE). 

Czas na deser. Najedzeni, ale niezwy-
kle ciekawi, zamawiamy jeden z dwóch 
do wyboru - Amantówkę. To deser na 
bazie bitej śmietany z chałwą, podany 
w cieście francuskim, polany ciepłym 
karmelem. Dość pokaźnej wielkości 
ciastko nie wygląda na takie, które prze-
wróci nasze podniebienia do góry no-
gami. Jednak ta ekstaza następuje. De-
ser jest pyszny, lekki, delikatny i niezbyt 
słodki, a dodatkowo najadamy się nim 
we troje, popijając pysznym sokiem 
i aromatyczną, włoską kawą. 

Podczas posiłku towarzyszą nam dość 
wyraziście dwie rzeczy i jedna z nich nie 
przypadła mi do gustu. Pierwsza to nie-
zwykle opiekuńcza obsługa kelnerska, 

za którą dziękujemy i doceniamy. Dru-
ga to... muzyka. Rozumiem, że we wło-
skiej restauracji miło posłuchać wło-
skich rytmów, ale chyba nikt nie lubi 
skrajności. Italo disco to zdecydowa-
nie nie ten klimat, który bym sobie w tej 
obiecującej restauracji wyobrażała. 

Podsumowując – nasz niedziel-
ny obiad zaliczam do udanych. Było 
smacznie, choć nie wykwintnie, miło, 
choć bolały uszy i przyzwoicie cenowo, 
choć w górnej granicy. 

Prosta Pasta to nie jedyna nowa re-
stauracja na mapie Żoliborza. Rok 2018 
przywitał nas nowymi miejscami i no-
wymi smakami. Poprzeczka została po-
stawiona dość wysoko i mam nadzie-
ję, że Prosta Pasta poradzi sobie na tym 
wymagającym rynku.  

Po prostu smacznego

Karolina Kołodziejska

Jedzenie
Obsługa

Wystrój
Ceny

Lokalizacja

Ocena:

Elektronik to także przestrzeń otwarta dla artystów – malarzy, fotografików, 
muzyków. Na naszej scenie występowały już Renata Przemyk, Edyta Geppert, 
gościliśmy Piwnicę Pod Baranami i zespół Percival, który stworzył muzykę do 
gry „Wiedźmin”, występują u nas teatry dla dorosłych oraz dla dzieci. Natomiast 
w przestrzeni wystawienniczej do niedawna prezentowaliśmy, inspirowaną 
warszawską Pragą, wystawę fotografii Agi Pacewicz, w lutym podziwiać można 
zdjęcia autorstwa Danuty Matłoch. Artyści sami się już do nas zgłaszają 
z propozycją wystaw, bo wiedzą, że to miejsce ma potencjał. Ma wytrawnego widza 
wrażliwego na sztukę. I to mnie bardzo cieszy.

Elektronik to także 
przestrzeń otwarta dla 
artystów – malarzy, 
fotografików, muzyków

W dniach 8-11 lutego w żoliborskim kinie Elektronik 
po raz czwarty odbędzie się przegląd współczesnego 
kina japońskiego „Nieznane oblicza Japonii”. 

W ciągu czterech dni widzowie będą mieli okazję obejrzeć filmy, które 
nie były wcześniej prezentowane w Polsce, zebrane pod hasłem „dramatic 
Japan”. Każdy z prezentowanych tytułów pokazuje Japończyków z różnych 
perspektyw i w różnych czasach, rysując obraz ludzi samotnych, tęskniących za 
bliskością i spełnieniem. Przegląd otworzy nagrodzony w Cannes obraz Naomi 
Kawase „Blask” – przepięknie sfilmowana opowieść o uczuciu, które połączy 
audiodeskryptorkę i tracącego wzrok operatora kamery. Projekcje uzupełnią 
prelekcje i spotkania ze znawcami kultury japońskiej, m.in. z Piotrem Milewskim 
i dr Igą Rutkowską.
W czasie weekendu natomiast we foyer kina odbędzie się kiermasz produktów 
z Japonii.
Przegląd realizowany wspólnie z Ambasadą Japonii w ramach międzynarodowego 
projektu prowadzonego przez Japan Foundation.

Szczegóły na www.kinoelektronik.pl

Nieznane oblicza Japonii 
w kinie Elektronik
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Czym jest DizzyDizzy?
Dizzy Dizzy jest przyjazną salką na Żoliborzu, w której można miło spędzić czas 
muzykując. Z drugiej strony, jest poważnym studiem nagrań, w którym powstają 
płyty znanych artystów lub nagrania lektorskie. Nie jest firmą z założenia, ale musi 
funkcjonować jak ona, dlatego ma cennik. Dizzy Dizzy ma swoje alter ego, czyli 
Dyzia, to ten koleżka z kółkiem na środku głowy. Dyzio żywi się głównie pasją, 
determinacją i miłością. Niestety, zdarzało mi się karmić go głupotą i ignorancją. 
Szczęśliwie wybaczył mi te zaniedbania. To w ogóle jest stworzenie niezniszczalne. 
Dziś jest w doskonałej kondycji. Czasem jednak zapada w regeneracyjny sen albo 
wylizuje rany w ukryciu, ale zawsze wraca z tym samym dziecięcym entuzjazmem, 
jakby nic się stało, a świat stawał się tylko lepszy. Żyjemy w typowej symbiozie i tak 
już chyba zostanie.

Czy wystarczy wynająć jakiekolwiek miejsce i można robić to, co Ty?
Miejsce to właściwie sprawa zasadnicza. Znalezienie takiego, które będzie 
posiadało właściwości kwalifikujące go do prowadzenia tej działalności, nie jest 
łatwe. Chodzi o ilość generowanych decybeli, delikatną naturę instrumentów 
i urządzeń audio, ale też potrzebę izolacji w przestrzeni miejskiej. To powoduje, że 
lokal musi posiadać konkretny zestaw cech. Kiedy taki znajdziesz, zabawa dopiero 

Co w żoliborskiej 
trawie Dizzy Dizzy?

Być może nie jest to 
najłatwiejsze miejsce do 
znalezienia w labiryncie 
Instytutu Chemii, ale 
jeśli chcesz pograć 
ze swoim mniej lub 
bardziej profesjonalnym 
zespołem, to warto. 

się zaczyna. Podłoga, po której chodzimy, to warstwy materiałów izolujących, 
tłumiących i pochłaniających. Tego w ogóle nie widać i mało kto zdaje sobie z tego 
sprawę, ale dzięki temu bębny w tej sali brzmią tak, że *****************. Ta czarna 
ściana za nami ma przekrój, masę i fakturę powierzchni nie do zaakceptowania 
przez rozsądnego kierownika budowy. Kosztowała dziesięć razy tyle, co solidna 
ściana działowa, pozornie więc nie ma ona żadnego uzasadnienia. Ale wiem, że 
bez niej miałbym problem podczas nagrań, więc cieszę się z niej w trakcie każdej 
sesji. Podałem dwa przykłady, ale tak jest z każdym centymetrem kwadratowym 
studia. Bez świadomości pewnych zjawisk i dbałości o detale nie uzyskasz 
dobrych rezultatów. To są rzeczy, które musisz zrobić, jeśli nie chcesz, by twoje 
studio brzmiało jak byle pokoik pod sklepem hydraulicznym. Zresztą tematy 
budowlano-projektowe, obok zamiłowania do muzyki, zajęły mnie na tyle, że 
coraz częściej jestem angażowany przy budowie obiektów przeznaczonych do 
działalności kulturalnej i muzycznej. Często mówię, że porównanie studia do lokalu 
zwykłej użyteczności to jak porównanie skrzypiec do taboretu. Tak w zakresie 
kosztu materiałów, czasu trwania budowy, jak i pracy stolarza w porównaniu do 
kompetencji lutnika.
Odpowiadając na drugą część pytania: myślę, że tak. Każdy może to robić. Wręcz 
zachęcam! Uważam, że wszyscy w jakimś stopniu powinniśmy uprawiać muzykę. 
Dlatego sal prób powinno być jak najwięcej.

Kiedy wpadłeś na pomysł stworzenia takiego miejsca? Bo studio przy Rydygiera 
nie jest przecież pierwsze.
Trudno powiedzieć. Chyba gdy byłem małym chłopcem. Bo to taka baza, 
o jakiej się marzy, będąc dzieckiem. Rozwinięcie przytulnej przestrzeni 
wygospodarowanej pod stołem. Takiej ze ścianami z koców i poduszek. To 
na pewno ma jakiejś znaczenie. Muzykę kocham od momentu uzyskania 
świadomości. Na szczęście stary miał winyle, i to takie dobre, np. Hendrixa, 
sporo psychodelii z lat 60. i 70. Ten kontakt i pasja spowodowały, że od 9. roku 

Michał Lehr-Kowalski

Często mówię, że 
porównanie studia 
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Agnieszka  
Płusa 
Wieloletni szkoleniowiec 
Stylista gwiazd 
Właścicielka Zakładu Fryzjerskiego przy ul. Duchnickiej 3 

Wbrew pozorom, czapka zimą jest bar-
dzo przydatna włosom, a tak naprawdę 
skórze głowy.

Wiadomo już od dawna, że najwięcej 
ciepła tracimy właśnie przez głowę. Pod 
wpływem zimna zwężają się naczynia 
krwionośne, co powoduje zmniejszenie 
dostarczania substancji odżywczych do 
mieszka włosa, co w efekcie osłabia kon-
dycję włosów, a nawet powoduje ich wy-
padanie. 

Na szczęście obecna zima jest w miarę ła-
godna, więc może nie będzie aż tak źle. 

Chyba, że się to zmieni lub wyjedziemy 
w zimniejsze regiony i będziemy uprawiać 
sporty zimowe. Bez względu na tempera-
turę lub okoliczności, starajmy się zakładać 

na głowę czapki z naturalnych włókien, ta-
kich jak wełna, lub kaski, które są wentylo-
wane. Sztuczne włókna mogą powodować 
elektryzowanie się włosów, a brak dostępu 
powietrza – przetłuszczanie się skóry gło-
wy. 

Aby poradzić sobie z elektryzowaniem 
lub łojotokiem, proponuję zacząć od 
oczyszczenia skóry głowy. Zabieg derma-
brazji skóry głowy NIOXIN Scalp Renew 
ma na celu skuteczne złuszczenie, oczysz-
czenie i zregenerowanie naskórka, co ma 
bezpośredni wpływ na kondycję włosów 
i skóry głowy. Warto wybrać się na der-
mabrazję do specjalisty, ponieważ zdrowa 
skóra głowy to gwarancja zwiększenia ilo-
ści zdrowych włosów. 

Yonelle-Nasz-Zoliborz-pol-strony-wiosna.indd   1 2018-02-01   08:24:10

Przekonaj się, że PRZYJEMNOŚĆ 
JEST NAJLEPSZYM PREZENTEM!

Zastanawiasz się nad kupnem prezentu?  
Szukasz czegoś niezwykłego, luksusowego  
i oryginalnego?
Zimowa ceremonia piękności, świąteczny 
czar aromatów… Brzmi pięknie, zmysłowo  
i zapowiada niezwykłe doznania.
Takie przyjemności możesz podarować swoim bliskim, 
zarówno paniom, jak i panom, w Instytucie Yonelle.  
Na przepięknym Żoliborzu, z dala od miejskiego 
zgiełku, od 15 lat znajduje się prawdziwa oaza spo-
koju i dobrego samopoczucia – Instytut Yonelle.  
Każdego roku, w grudniu przygotowujemy wyjątkową  
ofertę na zakup świątecznych prezentów – wśród nich 
są: cudownie rozpieszczające zmysły masaże ciała ( już 
od 100 zł), zabiegi pielęgnacyjne twarzy wzbogacone  
o autorskie Królewskie Masaże Twarzy i Karku ( już  
od 260 zł), a także pielęgnacja dłoni i stóp oraz rytu-
ały pielęgnacyjne włosów. Wszystkie te zabiegi otulone  
są świątecznymi aromatami. 
Możesz je kupić i podarować w formie eleganckie-
go zaproszenia, do którego dołączamy kosmetycz-
ny upominek. Zakupione u nas prezenty cieszą oko,  
gdyż efektownie je pakujemy i świątecznie ozdabiamy.

OFERTA ŚWIĄTECZNA DOSTĘPNA W SPRZEDAŻY  
JUŻ OD 1 GRUDNIA.
Gorąco zapraszamy,
Ewa Lewandowska,
manager Yonelle Beauty Institute, z zespołem

YONELLE BEAUTY INSTITUTE 
ul. gen. J. Zajączka 9a, Warszawa, tel. 22 331 39 05-06www.instytut.yonelle.pl

Partnerzy sekcji

Włosy pod czapką 

Podstawą zimowej pielęgnacji włosów 
jest ich nawilżanie! Nie ukrywam, że zimą 
pracuje mi się trudniej, ponieważ więk-
szość moich klientek ma przesuszone 
włosy. Aby temu zaradzić, nie wystarczy 
przyjść na zabieg do nas, na który zapra-
szamy, lecz pielęgnować włosy po każdym 
myciu. W zależności od stanu zdrowia 
włosów, stosujemy pielęgnację regenerują-
cą lub nawilżającą. Ważne jest, aby odżyw-
ka lub maska została wczesana we włosy 
przed jej spłukaniem. 

Wiele moich klientek pyta, czy myć wło-
sy rano, czy wieczorem. Wybór jest bardzo 
indywidualny, lecz musimy mieć świado-
mość, że myjąc włosy wieczorem, nie po-
winniśmy się kłaść spać z mokrymi, może 
to powodować mniej trwałą fryzurę, a na-
wet szybszy łojotok. Mycie ranne daje nam 
gwarancje świetnej fryzury pod warun-
kiem, że wysuszymy włosy suszarką, a nie 
będą wysychały same lub, co gorsza, wyj-
dziemy z niedosuszonymi na powietrze. 
Wpłynie to źle i na skórę, i na włosy. Na 
koniec przestrzegam przed olejowaniem 
włosów! Jeśli nakładać olejki, to spora-
dycznie i w małych ilościach. W tym sezo-
nie najważniejsze jest nawilżanie. 

życia, poza rozwijaniem kolekcji fonograficznej, 
w każdorazowym miejscu pobytu organizowałem 
sobie kącik muzyczny, czasem nawet oddzielne 
pomieszczenie. Gitara, gramofon, mikser, mikrofon, 
soundblaster, perkusja. Takie rzeczy od dawna 
zajmują kawałek przestrzeni, w której żyję. Tak więc 
pomysł chyba był zawsze. Możliwości natomiast 
pojawiły się osiem lat temu. Pierwsza siedziba 
Dyzia była w nieistniejącym budynku na terenie 
WSM ŻC, na tyłach Kina Tęcza. W tej salce zostało 
skomponowanych sporo utworów polskiej alternatywy. 
Drugim istotnym miejscem jest okrąglak przy 
Krasińskiego 35a. Tam z kolei dość pewnie rozwijała 
się warszawska scena niezależna. Teraz jesteśmy 
z Dyziem przy Rydygiera. Charakter tej „bazy” dopiero 
się kształtuje.

Kto przychodzi do Ciebie?
Wszyscy. Nie wpuszczam tylko nazioli. 

Dlaczego zdecydowałeś się na lokal w Instytucie 
Chemii? Nie jest zbyt łatwo do Ciebie trafić.
Podoba mi się mozaika architektoniczna tego miejsca. 
Tu jest przedwojenna moderna obok stylu dworkowego 
i formy brutalnej. Interesuje mnie stara tkanka miejska. 
Wsiąkam w to. A tu mam tylko to. OK, dookoła 
developer robi swoje, ale nie na terenie IChP. Wcześniej 
wspomniałem o potrzebie izolacji. W tym kontekście 
trudność znalezienia studia po samym adresie nie jest 
problem.
Niesamowici są też moi sąsiedzi! Np. w budynku 
obok jest warsztat Looptrotter. To warszawska 
firma produkująca urządzenia pro audio, znane 
wśród specjalistów z wszystkich kontynentów. 
Obecnie chłopaki przygotowują się do branżowych 
targów NAMM w Kaliforni. Prezentacja odbędzie 
się z udziałem Sylvii Massy, która między wieloma 
innymi współpracowała z Tool’em przy nagraniach. 
Przecież to jest kompletny czad! Wokół są też studia 
filmowe i fotograficzne, inne sale prób i studia 
muzyczne, szwalnie, sklepy z grami, znakomita 
stołówka i cała masa magazynów. Wszyscy pracujący 
w tych miejscach ludzie to dobrzy sąsiedzi. Lepiej być 
nie może :)
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Jestem złą mamą!

Anna Szymańska

A zaczęło się już w niemowlęctwie 
mojego dziecia. Może dlatego, że nie 
był typowym dzieciem… Przytulałam 
i nosiłam mojego koalę, bo bardzo tego 
potrzebował, ale też – ku przerażeniu 
niektórych – układałam na kocu na pod-
łodze wśród porozrzucanych zabawek. 
To była jego ulubiona forma spędzania 
czasu: wyciągał łapki po kolejne zabawki, 
czołgał się, pełzał, raczkował, czasami za-
sypiał. A ja miałam całkiem długie chwile 
dla siebie – na wypicie kawy, przygotowa-
nie i zjedzenie kanapki, nawet przeczyta-
nie czegoś. Nie rzucałam się w obłęd dba-
nia o czystość – miało być czysto, ale nie 
sterylnie. Co ciekawe – dzieć uwielbiał 
odkurzacz i… zasypiał przy jego odgło-
sach. Kompletnej ciszy też raczej dzieciu 
nie serwowałam. No cóż, w domu czę-
sto było kilka osób, odgłosy zza okna też 
docierały, czasami wpadał w odwiedziny 
pies (zaobserwowałam ciekawe zjawiska: 

jamnik jest bardzo opiekuńczy, daje znać, 
gdy pielucha jest mokra, za to niektóre 
psy boją się niemowlaków).

Jestem nieczuła, wredna… Ze zdziwie-
niem przyglądam się rodzicom (szcze-
gólnie mamom), którzy w panice podry-
wają się, biegną do przewracającego się 
malucha i biadolą nad nim. Ciekawa jest 
obserwacja z boku: dziecko się przewra-
ca, szuka wzrokiem rodzica i – gdy wi-
dzi, że rodzic patrzy na nie – wybucha 
rozpaczliwym płaczem. Kiedy mój dzieć 
uczył się chodzić i przewracał się, wtedy 
pomagałam wstać, otrzepywałam łapki 
i zachęcałam do kolejnych kroków. Kiedy 
już  chodził pewniej, wtedy upadek kwi-
towałam słowami: „wstań i otrzep ręce”. 
Z powodu swojej nadruchliwości mój 
dzieć często ładował się w kłopoty i SOR 
był przez nas często odwiedzany. Lekarze 
ze zdziwieniem obserwowali, jak żartuje-
my sobie z kolejnego gipsu, czy opowie-

ści o przebiegu zdarzenia. No cóż, ten typ 
tak ma.

Jestem nieodpowiedzialna… Czytałam 
o trzylatku, który miał poważne zaburze-
nia apetytu – jadł jak automat: mecha-
nicznie przeżuwał i połykał wszystko,, 
co zostało mu podane, sam nie umiał 
jeść, nie wiedział, że może odmówić. Ja-
koś nie wpadło mi do głowy, by karmić 
mojego dziecia na siłę. Chciał, to zjadał, 
nie – to nie. Żadnego „za mamusię”, żad-
nego „jeszcze jedną łyżeczkę”. Oczywi-
ście, zdaję sobie sprawę, że dzieci są róż-
ne, ale tylko te z zaburzeniami łaknienia 
trzeba kontrolować. Pozwalałam próbo-
wać, godziłam się na osobisty gust kuli-
narny: zupki miksowane były bee, za to 
gęsty krupnik rozgnieciony tylko widel-
cem – super. Rocznemu dzieciu wręcza-
łam łyżkę i stawiałam przed nim misecz-
kę z jedzeniem. Oczywiście początkowo 
pomagałam, uczyłam jak nabierać, jak 
donieść do buzi. Najczęściej sama wte-
dy też jadłam, żeby dzieć mógł obserwo-
wać. Nawet pozwalałam, by mnie karmił 
(hmm… znowu wychodzi, że jestem le-
niwa). Trwało to dłużej i było więcej ba-
łaganu niż przy karmieniu, ale dzieć był 
cały dumny i… taki słodki z tą umoru-
saną buzią.

Wykorzystuję dziecko... tak, przyznaję 
się. Odkąd chodził bez przewracania się, 
pomagał w noszeniu zakupów. Początko-
wo był to papier toaletowy, pieczywo, czy 
inne drobne/nietłukące się rzeczy, póź-
niej stopniowo coraz cięższe. Dziś nie 
mam problemów i nie muszę sama dźwi-
gać ciężkich zakupów. Wykorzystywałam 
też dziecięcą ciekawość i chęć działań: 
pozwalałam odkurzać, robić wspólnie 
kotlety mielone czy ciasta.

Jestem egoistyczną mamą… Czasami, 
szczególnie w dni wolne od pracy, lubię 
pospać, więc nauczyłam dziecia robienia 
kawy w ekspresie przelewowym (czym 
zadziwiły się panie w przedszkolu, gdy 
w zabawie zobaczyły profesjonalne po-
czynania).

Jestem złą mamą… Pozwalam decydo-
wać i ponosić konsekwencje. Kiedy był 
w stanie dokonywać wyborów, pozwala-
łam na to. Początkowo był to prosty wy-
bór: „zielone, czy czerwone spodenki?”; 
„zjesz jabłko, czy gruszkę?”; „jogurt wi-
śniowy, czy brzoskwiniowy?”… Później 
wybory były coraz trudniejsze. Podpo-

wiadałam metody, podpowiadałam kon-
sekwencje wyborów, ale podpowiadałam 
jako jedne z możliwych, a nie narzucając 
swoje rozwiązanie. Nie chciałeś na czas 
się ubrać – wychodzisz do przedszkola 
w piżamie. Nie spakowałeś ręcznika czy 
majtek na zmianę, idąc na basen? No cóż 
– wymyśl jak sobie poradzić…  Do szkoły 
spakowałeś tylko paletkę do ping-ponga 
– znajdź sposób na zorganizowanie sobie 
kartek i długopisu, a w domu przepisz do 
zeszytu. Rozlałeś – wytrzyj. Jest bałagan 
w twoim pokoju – posprzątaj. Rozkręci-
łeś gaśnicę w sklepie – idziesz do obsłu-
gi i przyznajesz się, prosisz o sprzątnięcie.

Jestem wrednie konsekwentna. Dzieć 
nauczył się, że ZAWSZE dotrzymuję sło-
wa. Jeśli obiecuję zabawę, to się z dzie-
ciem bawię; jeśli obiecuję lody po doj-
ściu do celu, to kupujemy lody po dojściu 
do celu; jeśli mówię „nie”, to nawet po 
setnej próbie złamania mnie, nadal jest 
„nie”; jeśli mówię, ze przed snem ma po-
zbierać zabawki, to potrafię obudzić i do-
prowadzić do sprzątnięcia zabawek. Nie 
odpuszczam, bo wiem, że testowanie się 
nasili (skoro raz się udało, to zapewne 
znowu się uda).

Jestem nieodpowiedzialną, złą mat-
ką… wysłałam pięciolatka na kolonie, 
a ośmiolatka na obóz zuchowy. Nie prze-
raziło mnie, że część rzeczy nie wracała, 
a po obozie trudno było rozpoznać ko-
lory (dzieć miał dodatkową radochę, bo 
deptał namoczone w wannie ubrania, by 
się odmoczyły i wypłukały chociaż część 
brudu).

Wykorzystywałam różne okazje, żeby 
dużo zobaczył, poznał. Nie przerażało 
mnie, gdy wracał z podwórka cały ubło-
cony. Cierpliwie czekałam, gdy udało mu 
się przekonać flisaków, że chce im po-
magać w wyciąganiu tratw. Ciągałam 
po górach, muzeach, skansenach, poka-
zywałam ciekawostki, rozmawialiśmy 
z ludźmi pracującymi w różnych zawo-
dach. Nie rozróżniałam działań „mę-
skich” i „żeńskich”. Pozwalałam działać 
młotkiem i piłą, a także bawić się lalkami 
i pomagać w kuchni.

Zawsze przyświecała mi myśl, że wy-
chowuję człowieka tak, by dał sobie radę 
w życiu, by był dobry, mądry, kreatywny, 
samodzielny i odpowiedzialny.   

Czy faktycznie jestem złą, leniwą i nie-
odpowiedzialną mamą?

Jestem złą mamą! 
Jestem leniwa, 
nieodpowiedzialna, 
wredna, egoistyczna i się 
czepiam! Też tak macie?

WYSOKOBIAŁKOWE  
BUŁECZKI Z TAPIOKI 

Z PARMEZANEM

Czym zastąpić pieczywo? To odwieczny 
dylemat osób mających pewne ograniczenia 
dietetyczne lub będących na lekkostrawnej 
diecie. Chleb kojarzymy niemal wyłącznie 
z produktami zbożowymi, natomiast 
pieczywo może być również pieczone np. 
z tapioki.
Mąka tapiokowa to skrobia uzyskiwana 
z bulwy manioku. Jest neutralna w smaku, 
hypoalergiczna, bezglutenowa i zawiera 
lekkostrawne węglowodany. Chociaż 
wywodzi się z Brazylii, obecnie jest również 
powszechnie używana w Afryce, jak i Azji. 
W Brazylii bułeczki tapiokowe z serem są 
bardzo popularne, ale żeby ich spróbować, 
nie trzeba wyjeżdżać aż tak daleko. 
Piekarnia SAM wypieka je codziennie na 
Żoliborzu. Ze względu na obecność jajek 
i parmezanu w cieście, są one dodatkowym 
źródłem białka.

Świeże bułeczki kuszą zapachem 
pieczonego parmezanu. W opinii 
niektórych są wręcz uzależniające. Tym, 
którzy szczególnie je polubili, SAM daje 
możliwość zakupienia świeżo zamrożonego 
surowego ciasta do samodzielnego wypieku 
w domowym piekarniku na dowolne okazje.

Piekarnia SAM, Rydygiera 9c,  
01-793 Warszawa

r e k l a m a

r e k l a m a

W samo południe:  
Trzy billboardy za Ebbing, Misouri – 6 luty, 
godzina 12:00
Pełnia życia – 13 luty, godzina 12:00
Czwarta Władza – 20 luty, godzina 12:00
Kształt wody – 27 luty, godzina 12:00

Krytycznym okiem:
Kształt wody – 7 luty, godzina 20:30
Happy End – 21 luty, godzina 20:30
Prelekcja: Jakub Majmurek

Seans w ciemno:
W każdy czwartek o godzinie 20:45 
przedpremierowy film niespodzianka

Rodzic w kinie (seans dla 
rodziców z dziećmi):
Pełnia życia – 13 luty, ok godziny 12:00
Czwarta władza – 27 luty, ok godziny 12:00

Czeskie środy:
Kapryśne lato – 28 luty, godzina 20:30

PFFF (Polish films for foreginers)
Atak paniki(english friendly) – 27 luty, 
godzina 20:30

Kobiecy świat:
Plan B – 6 luty, godzina 19:00
Przed seansem zapraszamy Panie do strefy 
urody.

Rekolekcje filmowe:
Gurgacz – 13 luty, godzina 18:30
Prelekcja: ks. Marek Kotyński

Walentynki w kinie Wisła  
- 14 luty
Niemiłość
Pełnia życia
Happy End
Plan B
Disaster Artist
Trzy billboardy za Ebbing, Misouri
Kształ Wody

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.

Program wydarzeń oraz cykli filmowych kina Wisła (luty 2018)



14 HISTORIAHISTORIA

W czasie powstania warszawskiego wiadukt obsadzony był przez Niemców, a po-
wstańcom ani razu nie udało się nawet do niego zbliżyć. Po upadku powstania został 
przez Niemców wysadzony w powietrze. 

Po wojnie szybko przystąpiono do odbudowy zniszczonego wiaduktu. Jeszcze 
w 1945 roku otwarto prowizoryczną kładkę, a już 15 grudnia 1946 roku ponownie 
otwarto wiadukt i wznowiono kursowanie tramwajów. Pierwszą powojenną linią 
była 15. Wówczas jeszcze wiadukt prowadził do ul. Bonifraterskiej.  

Jednocześnie budowano nowy łącznik, którym ruch został skierowany na nowo-
powstałą ulicę Nowomarszałkowską (potem Nowotki). Nowy trakt otwarty został dla 
ruchu tramwajów 21 października 1948 roku. Jednocześnie ostatecznie zlikwidowa-
no starą trasę wzdłuż Bonifraterskiej. 

Od tamtego czasu wiadukt nie był remontowany. Dopiero w XXI wieku zdecydo-
wano, że wymaga remontu. 

W 2008 roku okazało się, że wiadukt jest w tak złym stanie, że trzeba zmniejszyć na 
nim ruch. Początkowo ograniczono ruch pojazdów ciężarowych, potem zlikwidowa-
no tramwaj linii 15 oraz wycofano trzywagonowe składy na linii 36. Dnia 9 listopada 
2008 roku Zarząd Dróg Miejskich zamknął wiadukt dla komunikacji miejskiej. Z tra-
sy zniknęły wszystkie tramwaje (6 i 36) i niektóre autobusy (122, 195 i 520), a pozo-
stałe (116, 157 i N44) musiały zacząć kursować objazdem przez ul. Krajewskiego. 
W nocy z 28 lutego na 1 marca 2009 roku wiadukt został całkowicie zamknięty dla 
ruchu kołowego. Oczywiście było to ogromne utrudnienie komunikacyjne, toteż re-
mont wiaduktu starano się wykonać w jak najkrótszym czasie. Mimo tych starań, po-
nowne oddanie trasy przeciągnęło się o kilkanaście miesięcy.

26 kwietnia 2009 roku został otwarty tymczasowy wiadukt w stronę Żoliborza. 
Ostatecznie budowa nowego wiaduktu rozpoczęła się 7 kwietnia 2010 roku od roz-

biórki starego wiaduktu i demontażu przejazdu tymczasowego. 
Całość inwestycji zakończyła się 25 października 2011 roku. Autobusy pojechały 

wreszcie dawną trasą. Ruch tramwajów linii 6 i 15 przywrócono dwa dni później, 27 
października.

Wiadukt Gdański

Liliana Kołłątaj

Na Stare Miasto i do Śródmieścia można było przedostać się tylko niebezpiecznym 
przejazdem kolejowym na linii ulic Felińskiego - Kłopot oraz wąskim tunelem pro-
wadzącym od ulicy Krajewskiego w kierunku Zakroczymskiej i Bonifraterskiej.

Tym właśnie tunelem poprowadzono pierwsze linie tramwajowe łączące Żoliborz 
z centrum miasta. Było to rozwiązanie szalenie niewygodne, zwłaszcza, że tunel czę-
sto był zalewany przy większych opadach.

Toteż budowa wiaduktu łączącego Śródmieście z Żoliborzem była jedną z ważniej-
szych inwestycji okresu międzywojennego.

Przedwojenny wiadukt miał jednak inne usytuowanie niż obecny. Poprowadzono 
go z ulicy Mickiewicza w stronę Bonifraterskiej. Tamtędy też biegła trasa tramwajo-
wa. Z Placu Wilsona można było tramwajem dojechać na Plac Krasińskich. Teren 
obecnej ulicy Andersa zajęty był przez budynki osiedla.

Budowa rozpoczęła się 5 sierpnia 1935 roku. Początkowo sypano dojazdy, w tej pra-
cy brało udział nawet 500 robotników. Prace nad samym wiaduktem rozpoczęły się 
w 1936 roku. Wiadukt oficjalnie został oddany do użytku 27 listopada 1937 roku. 
Tego samego dnia na wiadukt skierowano linie tramwajowe 3, 4, 14, 15, 17 i nocną 
30. Rozpoczął się demontaż wcześniej używanego torowiska wzdłuż Szymanowskiej, 
Krajewskiego i Zajączka. Rozpiętość wiaduktu wyniosła 61 metrów, a wysokość fila-
rów 5,4 metra.

Odkąd powstała 
obwodowa linia 
kolejowa, Żoliborz był 
praktycznie odcięty od 
reszty Warszawy. 

Linia tramwajowa na ulicy Krajewskiego

Wiadukt Gdański nad torami kolejowymi  
w latach trzydziestych

Wiadukt nad linią tramwajową przy ulicy Krajewskiego

15
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8 lutego 1955 roku
Ludwika Wawrzyńska uratowała czworo dzieci z pożaru pawilonu hotelowego 
“Metrobudowy” przy ulicy Włościańskiej 52, gdzie mieszkała. 
Niestety, kilka dni później, 18 lutego 1955 r., zmarła w wyniku odniesionych ran, 
rozległych i ciężkich poparzeń.
Jej imię nosi ulica na Żoliborzu, odchodząca od ul. Potockiej. Wydarzenie zostało 
upamiętnione w wierszach Wisławy Szymborskiej i Leopolda Staffa.
O Ludwice Wawrzyńskiej pisaliśmy więcej w “Gazecie” w zeszłym roku, w numerze 
lutowym.

KARTKA 
Z KALENDARZA

MARIA STRZEMBOSZ
Urodziła się w rodzinie Dawidow-

skich. Tak, wszelkie skojarzenia są 
prawidłowe. Maryla, bo tak ją nazy-
wali krewni i przyjaciele, była siostrą 
Macieja Aleksego Dawidowskiego, 
pseudonim „Alek”, którego postać 
współczesne pokolenia znają z „Ka-
mieni na szaniec”. O „Alku” słyszał 
każdy polski uczeń. Jego grób na Po-
wązkach Wojskowych jest tłumnie 
odwiedzany, prawie zawsze świeże 
kwiaty, zapalone znicze.

A kto słyszał o Maryli Dawidow-
skiej? Bardzo niewielu.

Maria i Maciej Aleksy urodzili się 
w rodzinie Aleksego Dawidowskie-
go, dyrektora Warszawskiej Fabryki 
Karabinów na Woli, i Janiny z Saga-
towskich, z zawodu inżyniera chemii.

Maryla przyszła na świat 3 września 1922 w Drohobyczu, 
dwa lata po narodzinach swojego brata. Od 1929 roku ojciec 
Maryli i Maćka otrzymał posadę w Warszawie i rodzina prze-
niosła się najpierw w okolice, a później do samej stolicy.

Maryla ukończyła najpierw Gimnazjum, a następnie Li-
ceum im. J. Słowackiego. 

Jesienią 1939 roku ojciec Maryli i Alka został aresztowany, 
po czym rozstrzelany, gdy odmówił współpracy z Niemcami. 
Matkę Niemcy aresztowali trzy lata później i najpierw osa-
dzili na Pawiaku, a później wywieźli do obozu Ravensbrück.

Podczas okupacji Maryla Dawidowska uczęszczała do 
Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa i pracowała w Szpitalu 
im. Dzieciątka Jezus. Należała do Grup Szturmowych Sza-
rych Szeregów, następnie pod pseudonimem „Jagoda” służy-
ła w batalionie Zośka jako sanitariuszka. W lipcu 1944 r., po 
maturze, wyjechała z Warszawy - na wakacje i do pracy, do 
ciotki w Góry Świętokrzyskie. Tam zaskoczył ją wybuch po-
wstania warszawskiego. Nie zdążyła wrócić przed 1 sierpnia 
i nie brała udziału w powstaniu.

Prosto z Kielecczyzny pojechała do Krakowa. Tam od wrze-
śnia 1944 do kwietnia 1945 r. niosła pomoc ewakuowa-

nej ludności z Warszawy. Po woj-
nie wróciła do stolicy i brała udział 
w organizowaniu szpitala na Bie-
lanach, a następnie oddziału we-
wnętrznego Szpitala Dzieciątka Je-
zus. 

Dzięki niej zachowało się wiele 
pamiątek po Alku Dawidowskim. 
Jej skrytka w jednym z kominów 
domu, w którym mieszkali, prze-
trwała wojnę.

W 1946 r. odbyła 4-miesięcz-
ny kurs dla pielęgniarek w Stanach 
Zjednoczonych, zorganizowany 
przez UNRRA.

Po powrocie do kraju pracowa-
ła w Centrum Medycyny Sporto-
wej, a następnie jako kierowniczka 
sanitarna w Domu Leczniczo-Wy-
chowawczym dla dzieci w Polanicy 
Zdroju. Od września 1949 r. rozpo-

częła pracę jako instruktorka w Krakowskiej Szkole Pielę-
gniarstwa. Podjęła równocześnie studia na Uniwersytecie Ja-
giellońskim, a później Warszawskim, które ukończyła w 1954 
r., otrzymując tytuł magistra pedagogiki.

Później pracowała jako nauczycielka pielęgniarstwa i kie-
rownik szkoleń medycznych. 

W 1956 roku poznała Tomasza Strzembosza, historyka II 
wojny światowej i warszawskiego harcerstwa. Pobrali się rok 
później. Zamieszkali na Żoliborzu, przy ulicy Mickiewicza 
18. W następnych latach Strzemboszowie doczekali się cór-
ki - Doroty i syna - Macieja. Po wielokrotnych przeprowadz-
kach wreszcie Żoliborz stał się stałym miejscem zamieszkania 
Marii już do końca życia.

Zmarła 23 lipca 2007 w Warszawie. Pochowana została na 
Powązkach Wojskowych (kwatera B-14, rząd 8, grób 1).

15 grudnia 2015 r. na budynku, w którym mieszkali, odsło-
nięto tablicę poświęconą Tomaszowi Strzemboszowi, Marii 
Dawidowskiej-Strzembosz oraz Alkowi Dawidowskiemu. Ta-
blicę odsłonił brat bliźniak Tomasza - Adam Strzembosz, któ-
remu towarzyszył Grzegorz Hlebowicz - wiceburmistrz Żoli-
borza.

Długo oczekiwana zima wreszcie do 
nas zawitała. Wraz z nią pojawił się nie 
tylko biały puch i śniegowe bałwany, ale 
także oblodzone chodniki i ulice. War-
stwa białego puchu wygląda wprawdzie 
przepięknie, ale może sprawić wiele 
trudności komunikacyjnych, zwłasz-
cza, że zalegający śnieg i lód powodu-
ją, iż bezpieczne przejście oblodzonym 
chodnikiem staje się często nie lada 
wyzwaniem. Wobec powyższego po-
jawia się pytanie: kto powinien zadbać 
o utrzymanie chodników w należytym 
stanie?

Kwestie związane z odśnieżaniem pu-
blicznych ciągów komunikacyjnych zo-
stały uregulowane w ustawie o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach. 
Zgodnie z jej przepisami właściciele 
nieruchomości (a w przypadku budyn-
ków wielolokalowych – osoby sprawu-
jące zarząd nieruchomością wspólną) 
zapewniają utrzymanie czystości i po-
rządku m.in. przez uprzątnięcie bło-
ta, śniegu, lodu i innych zanieczysz-
czeń z chodników położonych wzdłuż 
będącej ich własnością nieruchomo-
ści. Czym jest chodnik? Ustawa przyj-
muje, że jest to wydzielona część drogi 
publicznej, służąca dla ruchu pieszego 
i położona bezpośrednio przy granicy 
nieruchomości. 

Warto wskazać, że obowiązek utrzy-
mania chodników w czystości, w tym 
ich odśnieżania, dotyczy właścicieli 
wszystkich nieruchomości, bez wzglę-
du na ich przeznaczenie. Z punktu wi-
dzenia tego obowiązku nie jest zatem 

istotne czy nieruchomość jest zabudo-
wana, ani czy ma charakter mieszkalny. 

Właściciel nieruchomości sam wybie-
ra środki, które zostaną użyte do wyko-
nania nałożonych na niego obowiązków, 
a przepisy ustawy nie określają częstotli-
wości ich wykonywania. Nie powinni-
śmy jednak mieć wątpliwości, że odśnie-
żanie i usuwanie innych zanieczyszczeń 
powinno następować tak często, jak tego 
wymaga bezpieczeństwo poruszania się 
po tych ciągach komunikacyjnych. 

Nie w każdym jednak przypadku wła-
ściciel nieruchomości zobowiązany jest 
do odśnieżania chodnika. Nie musi tego 
robić, jeżeli np. między chodnikiem 
a granicą działki znajduje się pas ziele-
ni. Nie ma również obowiązku dbania 
o chodnik, jeżeli został na nim dopusz-
czony płatny postój lub parkowanie sa-
mochodów. W pierwszym przypadku 
obowiązek odśnieżania obciąża gminę, 
w drugim – zarządcę drogi. Właściciel 
nieruchomości nie musi także usuwać 
śniegu i lodu z przystanków komuni-
kacyjnych ani wydzielonych krawęż-
nikiem lub oznakowaniem poziomym 
torowisk pojazdów szynowych, na-
wet jeżeli są one położone wzdłuż jego 
nieruchomości. W tej sytuacji obowią-
zek odśnieżania spoczywa na przedsię-
biorcach użytkujących tereny służące 
komunikacji publicznej, ale usuwanie 
śniegu z pozostałej części chodnika na-
dal należeć będzie do właściciela przyle-
gającej nieruchomości. 

Należy pamiętać również o tym, że 
odgarnięty śnieg powinien być składo-

wany w taki sposób, by jego zwały nie 
były przeszkodą ani dla pieszych, ani 
dla samochodów. Nie jest zatem moż-
liwe zrzucanie go na ulicę, zostawienie  
śniegu na chodniku, przy bramie, furt-
ce czy płocie.

Co się jednak dzieje, jeżeli właściciel 
nieruchomości nie wykona ciążącego 
na nim obowiązku albo wykonuje go 
w sposób niezgodny z nałożonym usta-
wą obowiązkiem? W takiej sytuacji jego 
odpowiedzialność może mieć dwojaki 
charakter. Po pierwsze, może on zostać 
pociągnięty do odpowiedzialności kar-
nej, zgodnie bowiem z art. 117 kodek-
su wykroczeń, każdy, kto nie wywiązuje 
się z obowiązku utrzymania porządku 
w obrębie swojej nieruchomości, pod-
lega karze grzywny nawet do 1.500 zło-
tych albo karze nagany. 

To jednak nie wszystko, odpowie-
dzialność za zaniechanie obowiązku 
odśnieżenia chodnika może także przy-
brać charakter odpowiedzialności cy-
wilnej. Będzie mogło to nastąpić, jeże-
li na oblodzonym chodniku zdarzy się 
wypadek (np. ktoś się poślizgnie i zła-
mie rękę lub nogę). W takiej sytuacji 
poszkodowany będzie mógł domagać 
się od właściciela nieruchomości od-
szkodowania (np. równowartości po-
niesionych kosztów leczenia) lub za-
dośćuczynienia za doznaną krzywdę 
(np. za ból i cierpienie, których doznał 
w związku z poślizgnięciem się na ob-
lodzonym chodniku). Jeżeli świadcze-
nie takie nie zostanie wypłacone, spra-
wa może nawet trafić do sądu. 

Zima zima zima,  
czyli kto się poślizgnie, na tego bęc

Małgorzata Buczkowska
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Wysokospecjalistyczna diagno-
styka obrazowa to fundament 
nowoczesnej medycyny oraz 
gwarancja bezpieczeństwa 
dla pacjenta. Ważnym 
czynnikiem wpływają-
cym na skuteczność 
terapii jest precyzyj-
ne dopasowanie 
rodzaju badania 
do konkretnego 
schorzenia. 

Pracownia Tomografii 
Komputerowej oraz Rezonansu 
Magnetycznego, mieszcząca się 
w należącej do SPZZLO Warszawa-
-Żoliborz przychodni przy ul. Żerom-
skiego 13, dysponuje szeroką gamą usług 
diagnostycznych, które można wykonywać 
zarówno w ramach Narodowego Funduszu 
Zdrowia (dla pacjentów ubezpieczonych), 
jak i w zakresie świadczeń komercyjnych. 

Tomografia komputerowa (TK) to ba-
danie rentgenowskie o bardzo szerokim 
zastosowaniu, podczas którego uzyskuje 
się wielowarstwowe przekrojowe obrazy 
ciała pacjenta, stosowane w diagnostyce 
głowy, klatki piersiowej, jamy brzusznej, 
narządów wewnętrznych, w obrazowaniu 
różnego rodzajów urazów, wykrywaniu 
zmian nowotworowych oraz krwawień 
i zatorów. Jest to szybkie, bezgłośne i bar-
dzo precyzyjne badanie, umożliwiające 
wykrycie nawet bardzo małych guzków. 
Najważniejszym przeciwwskazaniem do 
wykonania tomografii jest ciąża. Nato-
miast obrazowanie za pomocą rezonansu 
magnetycznego (MR) nie wymaga użycia 
potencjalnie szkodliwego promieniowania 
rentgenowskiego i jest szczególnie przy-
datne do wykrywania schorzeń ortope-
dycznych, ponieważ dzięki niemu można 
dokładnie zbadać mięśnie, stawy, więzadła 
i ścięgna. Przeciwwskazaniem do wykona-
nia rezonansu jest wszczepiony rozrusznik 
serca, neurostymulator, pompa insulinowa 
oraz implanty ucha środkowego. Nie ma 
szczególnych ograniczeń odnośnie często-
tliwości wykonywania i nie jest wymagane 
skierowanie od lekarza (w przypadku ba-
dań komercyjnych). Z uwagi na dokład-
ność obrazowania, rezonans magnetyczny 
może stanowić znakomite uzupełnienie 
badania tomograficznego. 

Pracownia Tomografii Komputero-
wej przy ul. Żeromskiego 13 zapewnia 

zwiększone bezpieczeństwo badania 
dzięki zastosowaniu nowoczesnej osłony 
zmniejszającej dawkę promieniowania, 
wykorzystując najnowocześniejszą tech-
nologię umożliwiającą przebadanie du-
żych obszarów ciała przy równoczesnym 
zachowaniu najwyższej jakości, a samo 
badanie wykonywane jest w możliwie naj-
krótszym czasie bez konieczności zmiany 
pozycji ciała przez pacjenta. Pracownia 
Rezonansu Magnetycznego wyposażona 
jest w 1,5 teslowy aparat Magnetom Es-
senza umożliwiający przebadanie dużych 

obszarów ciała pacjenta bez konieczno-
ści zmiany pozycji czy zmiany cewek. 

W urządzeniu zastosowano także 
specjalne techniki redukcji arte-

faktów ruchowych oraz techniki 
obrazowania równoległego. 

Zapewnia to obrazowanie 
bez potrzeby wstrzymywa-

nia oddechu oraz znacz-
ne skrócenie czasu 

badania. Specjalna 
konstrukcja z krót-
kim magnesem pre-

dysponuje do badania 
pacjentów cierpiących 

na klaustrofobię, którzy 
w klasycznych urządze-

niach nie powinni być badani. 
Żoliborska pracownia TK/

MR to przyjazna dla pacjentów 
placówka, wyposażona w nowo-

czesny sprzęt medyczny, obsługiwany 
przez profesjonalną kadrę, zapewniająca 

krótkie terminy badań, konkurencyjne 
ceny oraz dogodny dojazd. 

Anita Karykowska

Pracownia Tomografii  
Komputerowej i Rezonansu  

Magnetycznego 
ul. Żeromskiego 13

Tel. 22 697 05 10/11, 664 940 746
Czynna: poniedziałek – piątek  

godz. 08.00 -19.00. 

Tomograf czy rezonans?




