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POWĄZKOWSKA 44. PIERWSZY DOM SZTUKI NA ŻOLIBORZU
Dorota Żochowska-Uszyńska, lekarz stomatolog, specjalizuje się w stomatologii estetycznej, 
Cezary Uszyński, lekarz stomatolog, specjalizuje się w protetyce i implantoprotetyce.

PEWNEGO RAZU... W HOLLYWOOD
Jest rok 1969. Hollywood. Przenosimy się do czasów dzieciństwa siedmioletniego wówczas 
Quentina Tarantino, które wspomina dziś 56-letni reżyser. Jego film jest nostalgicznym 
powrotem do miejsca i czasów, gdy do kina z filmami wielkich wytwórni filmowych można było 
wejść za kilka centów.

KULISY PRACY WESTFIELD ARKADII W ROZMOWIE Z PANIĄ  
EMILIĄ ZAŁUSKĄ, DYREKTORKĄ CENTRUM HANDLOWEGO
Emilia Załuska, dyrektor Arkadii od września tego roku. Absolwentka Uniwersytetu 
Warszawskiego oraz Politechniki Warszawskiej, wcześniej pełniła funkcję dyrektora CH Ursynów 
oraz Zastępcy Dyrektora Galerii Mokotów i Arkadii. Zanim rozpoczęła przygodę z centrami 
handlowymi, przez 7 lat zarządzała w Warszawie biurowcami klasy A, min. Skylight i Lumen, 
należącymi do kompleksu Złotych Tarasów. Z firmą Unibail-Rodamco-Westfield związana od 
kwietnia 2012 roku.

PRZETWORY. ZŁOTO JESIENI
Jesień to doskonały czas na przygotowanie najlepszych warzyw i owoców do przechowania 
przez kolejne miesiące.

PASTA DAY
W 1995 roku, w Rzymie, Światowy Kongres Pasty ustanowił dzień 25 października Światowym 
Dniem Makaronu. We Włoszech produkuje się go ponad 300 typów (przy czym najbardziej 
popularne rodzaje to spaghetti, penne, fusilli i rigatoni), do których starannie dobiera się 
najrozmaitsze sosy.

AUTOMAT W SZKOLE
Czy automaty z napojami i przekąskami w szkołach to coś złego? Wielu z nas z pewnością 
odpowie, że nie, ale liczba ich zwolenników jest co najmniej taka sama jak liczba ich przeciwników, 
a każda grupa ma swoje racje. Jak to więc z tymi automatami jest naprawdę?

INWESTYCJE OŚWIATOWE NA ŻOLIBORZU
Kwota zarezerwowana w warszawskim budżecie na oświatę jest w tym roku rekordowa.  
W przyszłym roku zbliży się do 5 mld zł. Nie oznacza to jednak, że nastąpił złoty okres dla szkół.

CZY WYGRANY ZAWSZE JEST ZWYCIĘZCĄ?
I znowu krzyki. Marzena przerywa prasowanie. Zastanawia się, czy już interweniować, czy 
poczekać, aż dzieci same się dogadają. Przecież grają w swoje ulubione bierki. O co znowu chodzi?

WARSZAWA POWĄZKI. POCIĄGI ZATRZYMAJĄ SIĘ TU  
W LISTOPADZIE
Na Powązkach powstaje nowy przystanek linii obwodowej. Według deklaracji wiceministra 
infrastruktury Andrzeja Bittela, nowe perony mają być udostępnione podróżnym od 1 listopada.

POWĄZKOWSKIE POGRANICZE
Ulica Powązkowska stanowi granicę Żoliborza, Woli i Bemowa, a całe Powązki, mimo iż ich spory 
fragment należy do Woli, z przyzwyczajenia traktujemy jako część Żoliborza. Tak naprawdę, to 
Powązki są znacznie starsze od Żoliborza, a ich początki sięgają czasów, gdy o Pięknym Brzegu 
(czyli Joli Bord), jeszcze nikomu się nawet nie śniło.

JERZY FICOWSKI
Jadą wozy kolorowe taborami
jadą wozy kolorowe wieczorami
może z liści spadających im powróży
wiatr cygański wierny kompan ich podróży
zanim ślady wasze mgłami się zasnują
opowiedzcie mi Cyganie jak tam u was jest...

TYM ŻYJE ŻOLIBORZ

Od świtu trwa walka o każdy 
dom na Żoliborzu.

Koalicja Obywatelska wygrywa 
w sondzie Gazety Żoliborza. 
Niespodziewane drugie miejsce.

Nowa linia na Żoliborzu  
– 205 zostało zastąpione 321.

Wielka loteria Galerii Młociny  
– można wygrać mieszkanie.

Tramwajarze planują 
zmodernizować most Gdański. 
Znikną drewniane podkłady.

Inwestycje oświatowe na 
Żoliborzu. Uczniowie SP nr 68 
rozpoczęli zajęcia w nowych 
klasach.

Żoliborz potwierdził swoje 
zielone oblicze. Konkurs 
„Warszawa w kwiatach i zieleni” 
rozstrzygnięty.

Tysiące żoliborzan świętowało 
urodziny placu Wilsona.

Co z centrum lokalnym  
na placu Grunwaldzkim?

Człowiek kontra maszyna.  
Kto wygrał nietypowy wyścig  
w Centrum Olimpijskim?

więcej na 
WWW.GAZETAZOLIBORZA.PL

Zeskanuj kod QR 
i bądź zawsze na 
bieżąco z tym, 
co dzieje się na 
Żoliborzu

www.gazetazoliborza.pl
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Dorota 
Żochowska-
-Uszyńska

Powązkowska 44
Pierwszy dom sztuki na Żoliborzu

Cezary 
Uszyński

LUDZIE ŻOLIBORZA/KULTURA

Trafiliście na Powązkowską 44. Dla-
czego akurat ta lokalizacja, dlaczego 
Żoliborz?

D.U. Szukaliśmy miejsca z duszą, cze-
goś nawiązującego do historii, ciekawego 
architektonicznie. Chcieliśmy zintegrować 
dwa pozornie odległe od siebie światy – 
medycynę i sztukę, a takie miejsce świet-
nie do tego pasuje. Jest nie tylko klini-
ką, ale przede wszystkim spełnieniem na-
szych marzeń o innym wymiarze medy-
cyny. Zakochaliśmy się w tych ceglanych 
murach od pierwszego wejrzenia. Koszary 
mają niesamowity potencjał, są wyjątkowe. 
Dawały ciekawe możliwości projektowania 
i aranżacji wnętrza. Zawsze będę pamię-
tać ten moment kiedy pierwszy raz weszli-
śmy do środka. Mroczny przedsionek i po-
tem smugę światła wpadającą przez wybi-
tą szybę do środka. Wpadała na obdrapa-
ną ścianę i pozostałości żeliwnych tralek na 
klatce schodowej. Wow!, ale pięknie! – po-
myślałam. 

Jak wyglądał proces adaptacji kamie-
nicy do potrzeb, które teraz realizu-
jecie?

C.U. Kamienicy a tak naprawdę ko-
szar carskich z przełomu lat 60. i 70. 
XIX wieku. W tych koszarach urzekł nas 
przede wszystkim klimat i ceglane mury, 
okna, gzymsy. Pochodzimy z Podkowy 
Leśnej i ta międzywojenna nuta nostalgii, 
widoczna zwłaszcza na Żoliborzu Ofi-
cerskim, bardzo nas urzekła. Poczuliśmy 
się trochę jak w domu. Koszary były za-
niedbane, zamieszkiwali tutaj bezdomni, 
którzy je dewastowali. Były w zasadzie 
na granicy zupełnego zniszczenia. Przez 
to też, mimo kilku przetargów, nikt nie 
chciał kupić ich od miasta. Dodatkowym 
utrudnieniem był fakt wpisania koszar do 
gminnej ewidencji zabytków, co powo-
dowało bardzo duże problemy z ada-
ptacją budynku do naszych potrzeb. Na 
jego remont potrzebowaliśmy aż pięciu 
lat. Sama budowa trwała dwa lata. Archi-
tekt Jurek Jaroszewicz, architekt wnętrz 
Jacek Synkiewicz i wiele innych osób bar-
dzo ciężką, zespołową pracą, doprowa-
dziło ostatecznie do sukcesu. Trzeba ko-
niecznie wspomnieć o byłym już burmi-

strzu, Krzysztofie Bugli, który także bar-
dzo nam pomógł. W ogóle cały urząd 
mocno nas przy tej adaptacji wspierał. 
Zachowali się jak prawdziwi gospodarze 
i gdyby nie oni, koszar carskich pewnie 
by dziś nie było.

Koszary składały się z dwóch pięter 
i nie były podpiwniczone. Pod ziemią były 
wyłącznie kamienie narzutowe, które zo-
stały zwiezione furmankami z okolicznych 
pól. Do niecki pod koszarami przyjechało 
prawie tysiąc furmanek wypełnionych gła-
zami. Następnie kamienie te zostały za-
sypane gliną pomieszaną z jakimś lepisz-
czem i w efekcie powstał bardzo solidny 
fundament pod budynek. Dla nas stanowi-
ło to jednak dość duży problem technicz-
ny, bo my potrzebowaliśmy zrobić piwnicę 
i garaż podziemny. W tym celu musieliśmy 
skorzystać z bardzo drogiej metody pole-
gającej na wstrzykiwaniu pod fundamen-
ty podziemnych pali, które przechodzi-
ły przez kamienie. Usunięcie tych kamieni 
także było trudnym procesem. Aby je wy-
dobyć, musieliśmy używać młotów udaro-
wych oraz koparki, którą umieściliśmy we-
wnątrz budynku, wprowadzając ją uprzed-
nio przez dach. 

Czy podczas adaptacji i remontu 
dużo rzeczy uległo zniszczeniu?

D.U. Nie! Postanowiliśmy uratować 
każdą cegłę, szczególnie te z monogra-
mami K.C. Osobiście wygrzebywaliśmy 
je z gruzu i pilnowaliśmy by były wmuro-
wane w ściany. Oszczędziliśmy stare deski 
i drewniane stropy – są one częścią obec-
nej podłogi lastrykowej. Żeliwne tralki są za 
to elementem szklanej balustrady na klat-
ce schodowej. Pozostawiliśmy wszystko, co 
tylko dało się uratować. 

Zamysł architektoniczny był taki, 
żeby zostawić stary budynek nienaruszo-
ny i otoczyć go szklanym passe-partout. 
Umieścić go jak w ramie. Chcieliśmy po-
łączyć stare z nowym, ale jednocześnie 
wyraźnie odgraniczyć jedno od drugie-
go. W efekcie zewnętrzna elewacja budyn-
ku stała się wnętrzem poczekalni galerii. 
Nowa część niemalże dotyka do starego 
budynku, a jednak nie do końca, bo dzie-
li je szklany strop. 

Remont trwał 5 lat i widzimy jego 
efekt. Koszary wyglądają, zarówno 
wewnątrz jak i na zewnątrz, spekta-
kularnie! Ile udało wam się stworzyć 
pomieszczeń wewnątrz budynku? 

C.U. W całym budynku znajduje się 
łącznie około 60 różnych pomieszczeń 
oraz garaż podziemny. Dużą część zaj-
muje przestrzeń wspólna poczekalni gale-
rii. W piwnicach jest część techniczna. Par-
ter zajmuje nasza klinika stomatologicz-
na. Pierwsze piętro należy do najemców, 
o których powiem więcej zaraz. Znajduje 
się tam 20 gabinetów lekarskich różnych 
specjalności. Na ostatnim piętrze otwie-
ramy wkrótce firmę szkoleniową z salami 
konferencyjnymi. 

Jak w perspektywie najbliższych mie-
sięcy ma wyglądać Powązkowska 44?

D.U. To trudne pytanie, bo projekt jest 
interdyscyplinarny. 

C.U. Będzie tutaj przestrzeń otwarta 
dla mieszkańców Żoliborza. Będzie można 
skorzystać tu z różnego rodzaju usług me-
dycznych, ale przede wszystkim można bę-
dzie wpaść aby poczytać książkę, pooglą-
dać obrazy, obejrzeć dawne koszary. Jest 
to projekt w zamyśle prospołeczny. Dla nas 
to miejsce jest drugim domem. Zawsze nas 
korciło, aby stworzyć wyjątkową przestrzeń 
dla siebie, naszych lekarzy, przyjaciół i pa-
cjentów. Projekt Powązkowska 44, nie był 
dla nas wyłącznie projektem biznesowym. 
Był realizacją pewnej wizji, pasji, budowania 
więzi i tworzenia relacji międzyludzkich. 

Czy zechcieliby Państwo przybliżyć, 
kogo Żoliborzanie będą mogli od-
wiedzać na Powązkowskiej 44?

D.U. Lekarzy i artystów. Widzi Pan ja-
kie to skomplikowane? Przede wszyst-
kim stomatologów, czyli nas. Jesteśmy fir-
mą obecną na rynku od 20 lat. Posiadamy 
fantastyczny zespół ludzi, z którymi zna-
my się, przyjaźnimy i pracujemy od lat. Ten 
zespół, starannie budowany i szkolony, to 
nasz prawdziwy sukces. Bez tych ludzi nie 
chciałoby się nam niczego robić, nie mieli-
byśmy nawet odwagi marzyć… A teraz do-
konało się, jesteśmy gotowi na przyjęcie 
pacjentów. 

Lekarz stomatolog, 
specjalizuje się 
w stomatologii estetycznej 

Lekarz stomatolog, 
specjalizuje się w protetyce 
i implantoprotetyce
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Mamy własną pracownię protetyczną, 
bazującą na nowoczesnych technologiach 
3D i artystycznych umiejętnościach porce-
lanistów po ASP. Robimy najpiękniejsze li-
cówki i korony na świecie. Możemy leczyć 
jak chcemy. Szybko i pięknie. Tanio i dro-
go. Zawsze estetycznie, bo u nas wszystko 
podporządkowane jest estetyce. 

Kim są wasi najemcy?
D.U. Są to dobrzy specjaliści i fajni lu-

dzie. Przyciągnęliśmy ich jakoś.
C.U. Są to fryzjerzy, znani z programu 

„Ostre Cięcie”, poza tym to klinika medycy-
ny estetycznej z Helsinek. Ponadto fizjote-
rapeuci, psychoterapeuci, psycholog, der-
matolog, neurolog, kardiolog, dietetyk kli-
niczny, specjaliści od leczniczej marihuany. 
Jest jeszcze miejsce dla ginekologa i laryn-
gologa. Mam nadzieję, że nie zapomnia-
łem nikogo wymienić. 

D.U. Ale ponieważ Powązkowska 44 to 
projekt interdyscyplinarny, to jest tam też 
niemalże trzystumetrowa przestrzeń even-
towa przeznaczona na wydarzenia kultural-
ne – wieczory muzyczne, spotkania z lite-
raturą, poezją, sztuką. Wieczorami Powąz-
kowska 44 będzie żyła drugim życiem.

A skąd wziął się pomysł?
D.U. Z naszych zainteresowań. To nasz 

świat. Naturalne środowisko. Nie poszłam 
na ASP bo mi rodzice zabronili, ale i tak zna-
lazłam swoje miejsce, swoją przestrzeń ar-
tystyczną w medycynie. Wcześniej wspo-
mniałam o pozornie trudnym połączeniu 
sztuki z medycyną. Stomatologia estetycz-
na, którą się zajmuję, ma bezpośrednie po-
łączenie ze sztuką. Jest bowiem pewnego 
rodzaju rękodziełem. Uważam, że każdy 

dentysta powinien być bardzo sprawny ma-
nualnie i od lat nad tym czuwam w klinice.

To co ma wspólnego stomatologia ze 
sztuką? 

D.U. Dla mnie to jedno. To zabawa for-
mą, bryłą, proporcją i perspektywą. A tak 
serio to mozolna praca wymagająca do-
kładności i wyobraźni przestrzennej. To 
przetwarzanie rzeczywistości, upiększa-
nie. To wolność, która nie ma granic. Taka 
„moja” stomatologia, tylko „s” ma wspól-
ne ze sztuką.

To jest jedna odsłona sztuki… Jak 
dzisiaj do Was wszedłem, to zoba-
czyłem przemyślaną infrastrukturę 
wewnątrz budynku, wiszące, duże, 
bardzo przyciągające wzrok obrazy… 

D.U. To są obrazy Lecha Twardowskie-
go, którego twórczość szerzej zaprezentu-
jemy wkrótce. To czysta energia, jak mówi 
autor, i ja się z tym w stu procentach zga-
dzam. Silnie oddziałuje na widza, mam na-
dzieję, że bardzo pozytywnie na pacjen-
ta. Zapraszamy do nas! Pierwsze obrazy – 
zwiastuny wystawy – są już w naszej po-
czekalni. Lech Twardowski, to wybitny wro-
cławski artysta. Wystawa będzie nosić ty-
tuł „Puste-pełne, wewnątrz-zewnątrz” (no-
men omen jesteśmy tu właśnie, wewnątrz- 
na zewnątrz budynku). Wernisaż uświetni 
otwarcie Powązkowskiej 44, które odbę-
dzie się niedługo po Nowym Roku. 

Są Państwo również założycielami 
fundacji, jak ona się nazywa i czym 
się zajmuje?

C.U. Jest to Fundacja Kultury i Sztu-
ki Stomatologicznej, w skrócie KISS. Two-

rząc Powązkowską 44, robiliśmy to rów-
nież pod kątem fundacji, która w ostat-
nich latach bardzo się rozrosła. Do tego 
stopnia, że w naszej dotychczasowej sie-
dzibie, na Brzozowej 77 w Komorowie, nie 
mogliśmy wykonywać więcej usług. Mię-
dzy innymi stąd znaleźliśmy się tutaj.

D.U. Tej fundacji nikt nie wymyślał, 
ona powstała sama. W pewnym momen-
cie po prostu zauważyliśmy, że przyjmu-
jemy nieodpłatnie niepełnosprawnych 
pacjentów. Nie potrafiliśmy inaczej. Re-
jestracja fundacji była jedynie formalno-
ścią. Jedynymi fundatorami jesteśmy my. 
Nasi lekarze często rezygnują ze swoje-
go wynagrodzenia za obsługę pacjen-
tów fundacji, za co jesteśmy im bardzo 
wdzięczni. Nadszedł jednak czas na po-
zyskanie dodatkowych sponsorów. Dzię-
ki temu będziemy mogli wyleczyć wię-
cej osób. 

Pacjentami są osoby zarówno z za-
możnych rodzin, jak i ci, których po 
prostu nie stać na leczenie. 

C.U. Na najwyższym, światowym po-
ziomie leczymy podopiecznych Sióstr Sa-
marytanek, dzieci z domów dziecka, dla 
których skomercjalizowana stomatolo-
gia jest niedostępna. Czerpiemy z tego 
ogromną satysfakcję. 

Kto zasiada we władzach fundacji?
D.U. Artyści. Prezesem Fundacji jest 

z Józef Pless – poeta, literat, wieloletni dy-
rektor teatralny. Wiceprezesem jest Joanna 
Kasperska – aktorka, pilot wycieczek, bar-
dzo aktywna działaczka społeczna. 

Serdecznie dziękuję za wywiad.
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1.10.  WT KONTRABANDA   G. 19:00
2.10.  ŚR  KONTRABANDA   G. 19:00
3.10.  CZ  INTERES ŻYCIA – POŻEGNANIE Z TYTUŁEM  G. 19:00
4.10.  PT INTERES ŻYCIA – POŻEGNANIE Z TYTUŁEM  G. 19:00
5.10.  SO APARTAMENT PREZYDENCKI G. 16:00 G. 19:00
6.10.  ND APARTAMENT PREZYDENCKI G. 16:00
8.10.  WT ZARĘCZONY POGRĄŻONY  G. 19:00
9.10.  ŚR  ZARĘCZONY POGRĄŻONY  G. 19:00
10.10.  CZ  CZŁOWIEK DWÓCH SZEFÓW  G. 19:00
10.10.  CZ  ODJECHANA FARSA – DOM KULTURY KADR  G. 19:00
11.10.  PT CZŁOWIEK DWÓCH SZEFÓW  G. 19:00
11.10.  PT ODJECHANA FARSA – PREMIERA GALOWA - DOM KULTURY KADR  G. 19:00
12.10.  SO HOTEL WESTMINSTER G. 15:30 G.19:00
12.10.  SO ODJECHANA FARSA - DOM KULTURY KADR G. 15:30
13.10.  ND HOTEL WESTMINSTER G. 16:00
14.10.  PN  PRYWATNA KLINIKA – SPEKTAKL GOŚCINNY  G. 19:30
15.10.  WT  TREMA (SPEKTAKL ZAMKNIĘTY) G. 17:00
16.10.  ŚR  TREMA  G. 19:00
17.10.  CZ  KOMEDIA O NAPADZIE NA BANK  G. 19:00
18.10.  PT KOMEDIA O NAPADZIE NA BANK + NAJLEPSZE Z NAJLEPSZYCH  G. 19:00
19.10.  SO SEKS, MIŁOŚĆ I PODATKI G. 15:30 
19.10.  SO SEKS, MIŁOŚĆ I PODATKI + NAJLEPSZE Z NAJLEPSZYCH  G. 19:00
20.10.  ND  SEKS, MIŁOŚĆ I PODATKI G. 15:30 G. 19:00
21.10.  PN  POWIEDZMY MIŁOŚĆ  G. 19:00
22.10.  WT  POWIEDZMY MIŁOŚĆ  G. 19:00
23.10.  ŚR  ŻONA POTRZEBNA OD ZARAZ…  G. 19:00
24.10.  CZ ŻONA POTRZEBNA OD ZARAZ…  G. 19:00
25.10.  PT PIERWSZA  RANDKA  G. 19:00
26.10.  SO PIERWSZA  RANDKA G. 15:30 G. 19:00
27.10.  ND KOMEDIA O NAPADZIE NA BANK G. 15:30 G. 19:00
28.10.  PN  SKAZANI NA MIŁOŚĆ  G. 19:00
29.10.  WT  SKAZANI NA MIŁOŚĆ  G. 19:00
30.10.  ŚR  POWIEDZMY MIŁOŚĆ  G. 19:00

r e k l a m a
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Pewnego razu... w Hollywood

Gdy hegemonia wielkiego ekranu 
ustępowała przed telewizją zagarnia-
jącą widownię oglądającą młodych re-
żyserów (Scorsese, Coppola, De Palma, 
Hopper, Altman). Filmy z nową, prawdzi-
wą, ale zwykle przesadzoną przemocą 
i spojrzeniem staroświeckich gwiazd kina 
z trudem odnajdujących się w nowych 
czasach z zuchwałością zdolnych przy-
byszów z Europy, którzy spełniają swój 
amerykański sen. Ten sen o sławie przy-
świeca współegzystującej parze – akto-
rowi Ricky’emu Daltonowi (Leonardo Di-
Caprio) oraz jego kierowcy, kaskadero-
wi, człowiekowi od wszystkiego, a przede 
wszystkim przyjacielowi – Cliffowi Booth 
(Brad Pitt). U progu sławy jest też Sharon 
Tate (Margot Robbie). Tym trzem oso-
bom będziemy towarzyszyć przez trzy 
dni w Hollywood. 

To nie pierwszy raz, gdy Tarantino tak 
bardzo zbliża się do autentycznych po-
staci, do ich prawdziwych biografii i mie-
sza je ze swoją wizją kina, tworząc tym 
samym mieszankę mitu, realności i fanta-
zji. Robił to już wcześniej chociażby w „Bę-
kartach wojny” oraz w „Django” i cel był 
podobny – aby sztuka, tu filmowa, speł-
niała pewne marzenie, odwracała losy hi-
storii zapisanej w podręcznikach i ency-
klopediach. Owo spełnienie jest jednak 
na swój sposób infantylnym, dziecięcym 
marzeniem. Czy tego wewnętrznego 
siedmiolatka w ciele 50-letniego mężczy-
zny? Być może. Bo kto by nie chciał, żeby 
wojna skończyła się wcześniej, a pokrzyw-
dzeni dokonali sprawiedliwej zemsty na 
swych oprawcach? Aby niewolnik mógł 
zabić swoich panów i zniszczyć ich plan-
tacje, czy koniec końców, niewinna ofiara 
mogła nie spotkać swoich morderców? 
Ale to, co jest pewnym spełnieniem ka-
tharsis we wcześniejszych filmach, obej-
muje wiedzę bardzo powszechną – o dru-
giej wojnie światowej czy wiedzy jak wy-
glądało niewolnictwo. Pozwalało ono na 
swoiste oczyszczenie i finalną satysfak-
cje, gdy prawdziwa trauma była niwelo-
wana życzeniowym finałem reżysera. 

W nowym filmie dotyka wiedzy moc-
no szczegółowej, pewnego wyimka z wie-
dzy filmowej. To główny zarzut do nowego 
filmu Tarantino, choć sam reżyser dokład-
nie przygotował swoich widzów z wiedzy 

o rodzinie Mansona, tego co zaszło w wil-
li na Cielo Drive. Nieświadomie pomogli mu 
w tym dziennikarze, którzy podgrzewa-
li kontrowersje: „czy odważy się pokazać 
masakrę, w tym ciężarnej Sharon Tate?” 
Ta medialna otoczka może ukryć manka-
ment nowego filmu, bo czy bez tych in-
formacji wiedzieliby, czemu tak niebez-
pieczne jest odwiedzanie Spahn Ranch? 
Oczywiście cała sekwencja jest nakręco-
na z iście hitchcockowskim suspensem, ale 
czy wiemy, dlaczego ta groza jest tak re-
alna? Finał filmu jest czytelny jedynie dla 
osób z wiedzą pozafilmową. Bez niej pozo-
staje tylko infantylną przemocą, pobudza-
jącą najniższe instynkty. Z samego filmu 
niestety nie dowiadujemy się, czemu tak 
naprawdę służy to okrucieństwo. Winny 
temu jest Tarantino, który choć pokazuje 
fragment z życia Sharon Tate, to tak na-
prawdę ucieka przed zbyt wnikliwym spoj-
rzeniem. Czy przyczyną tego jest strach 
przed pozytywnym przedstawieniem jej 
kontrowersyjnego męża? Bo jak inaczej 
można interpretować to, że widocznym 
w jej życiu mężczyzną nie jest sam Roman 
Polański (Rafał Zawierucha), ale jej były na-
rzeczony Jay Sebring (Emile Hirsch)?

Pomimo tych wad, sam film, do pew-
nego momentu, jest pięknym spojrze-
niem w przeszłość, a para fikcyjnych boha-
terów – Dalton i Booth – spełnia się jako 
przewodnicy przez nostalgiczną prze-
szłość. To, że Tarantino kręcił swój film na 
prawdziwych ulicach Los Angeles dodat-
kowo urealnia przeszłość. Reżyser wyjąt-
kowo subtelnie operuje odniesieniami do 
innych filmów, nie pozwala, żeby jego eru-
dycja zamieniła film w teleturniej z wie-
dzy filmowej. To głównie opowieść o parze 
przyjaciół zależnych od siebie, walczących 
o swój status w Fabryce Snów. To że wie-
rzymy w ich cele oraz emocje sprawia, że 
film staje się triumfem fikcji nad prawdzi-
wymi postaciami i zdarzeniami. Bo wierzy-
my w nich, a nie bojaźliwe portrety Tate, 
Polańskiego, Mensona, czy Bruce Lee. 

Jest rok 1969. Hollywood. 
Przenosimy się do czasów 
dzieciństwa siedmioletniego 
wówczas Quentina Tarantino, które 
wspomina dziś 56-letni reżyser. Jego 
film jest nostalgicznym powrotem 
do miejsca i czasów, gdy do kina 
z filmami wielkich wytwórni 
filmowych można było wejść za 
kilka centów.

AUTORKA TEKSTU:  DAGMARA SZYMAŃSKA

Kadr z filmu “Once Upon a Time ... in 
Hollywood” (“Pewnego razu... w Hollywood”, 
dystr. United International Pictures Sp. z o.o, 
2019 r.) w reżyserii  Quentina Tarantino.   

r e k l a m a
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Arkadia jest już po rebrandingu, 
nazywa się teraz Westfield Arkadia. 
Dlaczego doszło do zmiany i co to 
oznacza dla jej klientów?

Z dumą możemy ogłosić, że wła-
śnie przystąpiliśmy do wielkiej, global-
nej rodziny prestiżowych centrów han-
dlowych pod marką Westfield. To jedy-
na taka marka w branży nieruchomo-
ści, która, czego jesteśmy pewni, wznie-
sie nas na nowy, jeszcze wyższy po-
ziom. Co warte podkreślenia, jesteśmy 
w pierwszej dziesiątce centrów handlo-
wych w Europie kontynentalnej, któ-
re wprowadzają markę Westfield. Poza 
siedmioma we Francji, można znaleźć 
tylko trzy w innych państwach: jedno 
w Szwecji, jedno w Czechach i właśnie 
Arkadię – jedyne jak na razie centrum 
handlowe należące do grupy z marką 
Westfield w Polsce.

Co to będzie oznaczać dla Państwa 
klientów? Co się zmieni?

Westfield słynie z tego, że zapew-
nia swoim gościom wyjątkowe doświad-
czenia i na tym głównie się koncentruje. 
Nie są one wyłącznie zakupowe. W cen-
trach Westfield mamy wszystko, czego 
potrzebuje współczesny konsument – 
od bardzo szerokiej gamy marek i wy-
sokiej jakości usług, po koncerty i impre-
zy. W związku z tym, iż klienci coraz czę-
ściej pragną wyjątkowego doświadcze-
nia związanego z wyjściem do nowo-
czesnego centrum handlowego, flago-
we obiekty właściciela, firmy Unibail-Ro-
damco-Westfield, zamierzają w szcze-
gólny sposób na tę potrzebę odpowie-
dzieć.

Już się zaczęło zmieniać?
Tak, rozpoczęliśmy z rozmachem 

na skalę europejską. Wszystkie nowe 
centra pod marką Westfield świętowały 
we wrześniu razem ze swoimi klienta-
mi. W Warszawie, przed Westfield Ar-
kadia, miał miejsce spektakularny kon-
cert brytyjskiego zespołu Clean Ban-
dit, który obejrzało 2,5 tysiąca osób. 
A to był tylko początek. Przez kolejne 
dni mieliśmy dla klientów moc niespo-
dzianek, a także wymiernych korzy-
ści w postaci zniżek, specjalnych ofert 
przygotowanych przez nasze sklepy 
i lokale, a nawet niespodziewane fun-
dowanie klientom zakupów przez ta-
jemniczego konsjerża. Całość zwień-
czona została wisienką na torcie – lun-
chem dla klientów wydanym przez na-

szego Ambasadora – Grzegorza Łapa-
nowskiego.

I czego dalej możemy się spodzie-
wać?

Samych wspaniałości! Przede 
wszystkim unikalnych wydarzeń, któ-
re są znakiem firmowym centrów We-
stfield w Stanach Zjednoczonych i Wiel-
kiej Brytanii, a teraz także Europie kon-
tynentalnej. Czołowi międzynarodo-
wi artyści, tacy jak Lady Gaga, Rita Ora, 
Rihanna czy John Legend, występowa-
li już w centrach grupy Westfield w USA 
i Wielkiej Brytanii. W ostatnich latach 
centra gościły także światowe lub eu-
ropejskie premiery takich filmów, jak 
„Iron Man 2” czy „The Avengers: Age 
of Ultron”. Już w listopadzie w Westfield 
Arkadia stanie specjalna strefa związana 
z premierą filmu Kraina Lodu 2. A to do-
piero początek.

Jakie są najważniejsze kryteria, któ-
re zdecydowały, że to właśnie Arka-
dia stała się Westfieldem?

Nasze centrum kończy właśnie 15 lat 
funkcjonowania na warszawskim rynku 
i od początku utrzymuje pozycję lidera 
wśród centrów handlowych. Od lat inwe-
stujemy i staramy się, by było to miejsce 
nie tylko zakupów, ale i spotkań, wspól-
nych posiłków, nowych odkryć, z do-
skonałym miejscem na rozrywkę i zaba-
wę. Warto wspomnieć, że przed rokiem 
otworzyliśmy supernowoczesny, otwar-
ty dla wszystkich plac zabaw na świe-
żym powietrzu, oferujący moc atrak-
cji dla dzieci w każdym wieku. Niespeł-
na dwa lata temu wdrożyliśmy wielowy-
miarowy projekt pod nazwą Grand Kit-
chen ze smakami z niemal całego świata. 
To nowy koncept restauracyjny, w obrę-
bie którego odbywały się np. warsztaty 
zdrowego gotowania pod okiem Grze-

gorza Łapanowskiego. Miało z nich oka-
zję skorzystać ponad dwa i pół tysiąca 
dzieci i młodzieży!

Właśnie – inwestujecie w rozliczne 
usługi dla klientów. Czy teraz będą 
one jeszcze bardziej rozbudowane?

Aktualnie dostępne usługi będą 
świadczone jeszcze lepiej, a we wszyst-
kich centrach objętych rebrandingiem 
zostaną wprowadzone nowe usłu-
gi stworzone z myślą o podwyższe-
niu komfortu klienta: samochodziki dla 
dzieci, szatnie i szafki, punkty odbio-
ru paczek, a także nowa karta upomin-
kowa Westfield. Program lojalnościo-
wy ze specjalną ofertą, usługami i wy-
darzeniami będzie nosił nazwę West-
field Club i w najbliższym czasie zosta-
nie rozbudowany o nowe, innowacyjne 
elementy. W dalszym ciągu będziemy 
prowadzić bezpłatną usługę personal-
nych stylizacji i przeglądy szafy w domu 
klienta. Nie zabraknie też stałych udo-
godnień dla rodzin z dziećmi – pokojów 
do karmienia i przewijania, specjalnych 
stref dla najmłodszych w przestrzeniach 
restauracyjnych i licznych atrakcji na te-
renie całego centrum. Dostępne będą 
również udogodnienia digitalowe: way-
findery, bezpłatny dostęp do wifi, apli-
kacja mobilna. Jeszcze bardziej rozwi-
niemy sektor usług, który i tak jest już 
niemały.

Czy Westfield Arkadia w nowej sza-
cie nie straci nic ze swojego dotych-
czasowego charakteru?

Centra pod marką Westfield to obiek-
ty w najlepszych lokalizacjach, z wyjątko-
wymi cechami architektonicznymi i desi-
gnem. Ale przede wszystkim to miejsca, 
które dbają o swoje społeczności lokal-
ne, o środowisko, dla których CSR sta-
nowi rdzeń działalności. Będziemy nadal 
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AUTOR WYWIADU: MATEUSZ DURLIK 

KULISY PRACY WESTFIELD ARKADII W ROZMOWIE Z PANIĄ  

EMILIĄ ZAŁUSKĄ, 
DYREKTORKĄ CENTRUM HANDLOWEGO

WINNE

WTORKI

r e k l a m a

Emilia Załuska, dyrektor Arkadii od września tego roku. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego 
oraz Politechniki Warszawskiej, wcześniej pełniła funkcję dyrektora CH Ursynów oraz Zastępcy 
Dyrektora Galerii Mokotów i Arkadii. Zanim rozpoczęła przygodę z centrami handlowymi, przez  
7 lat zarządzała w Warszawie biurowcami klasy A, min. Skylight i Lumen, należącymi do kompleksu 
Złotych Tarasów. Z firmą Unibail-Rodamco-Westfield związana od kwietnia 2012 roku.
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współpracować z miastem i rozmaitymi 
instytucjami, wspomagać najbliższe oto-
czenie dzięki inicjatywom takim jak np. 

URW for Jobs. Zrównoważony rozwój, 
działania na rzecz inicjatyw proekologicz-
nych, to obszary bardzo dla nas ważne, 

a centra Westfield nie będą mogły od-
nieść sukcesu, jeśli nie będzie on także 
udziałem firm działających w ich otocze-

niu. Westfield Arkadia dokłada i będzie 
dokładać wszelkich starań, by zapew-
nić przestrzeń przyjazną wszystkim oraz 
miejsce, w którym można budować rela-
cje między ludźmi a ich okolicą.

Promujecie się nowym hasłem, za-
czerpniętym ze szlagieru Beatlesów 
– „Come Together”. Co to oznacza?

Tak, właśnie rozpoczęliśmy, wraz z in-
nymi centrami Westfield w Europie kon-
tynentalnej, wspólną kampanię pod tym 
hasłem. Motywem przewodnim kampa-
nii jest ukazanie centrów Westfield jako 
miejsc spotkań, ponieważ doświadczenie 
oferowane przez markę daleko wykracza 
poza same zakupy. W takich obiektach 
jak Westfield Arkadia ludzie spotykają 
się, by budować wzajemne relacje. Kam-

pania „Come Together”, to swoista obiet-
nica tworzenia miejsc tętniących życiem.

Mamy też przekonanie, którym chcia-
łabym podzielić się z Państwem na koniec 

– dużo rzeczy w Westfield Arkadia się 
zmieni, ale to co najlepsze i najważniej-
sze pozostanie. Nadal będziemy Waszym 
ulubionym centrum handlowym!

17
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i zastanawiam się, co On by zrobił w takiej sytuacji... Myśląc 
o Panu Jerzym, zamawiam Makaron Jurka, czyli wstążki  
w sosie maślano-truflowym z marchewką i ciecierzycą, 
podany z owczym serem (25 zł). Nadal rozczarowana, 
myślę sobie – raz kozie śmierć – i na przystawkę 
zamawiam danie o odpowiedniej nazwie, czyli zapiekany 
ser kozi w miodzie z pieca szamotowego z cytrynową 
sałatką, grzankami domowymi i piklowanymi jabłkami  
(29 zł). Drugim zestawem, jaki zamawiamy, jest sandwich  
vz burgerem wołowym, rokietą, salami spianata i piklami 
(29 zł) oraz pizza – również z salami, ale na ostro (26 zł). 

Żadne z czterech dań nie poprawiło mi nastroju,  
nie zaczarowało. Makaron Jurka to danie bardzo proste, 
smaczne, ale bez polotu, mało wyraziste, a ciecierzyca 
z puszki to rozczarowanie. Kozi ser jest pyszny, ale 
zdominowany przez przesadną słodycz sosu na bazie 
miodu; sałata cytrynowa okazała się zbyt kwaśna, aby 
zrównoważyć smaki, a jej świeżość pozostawia nieco 
do życzenia. Niestety, burgera też nie mogę pochwalić, 
na co bardzo liczyłam. Pięknie podane danie, dobra 
bułka, uwielbiane przeze mnie pikle… wszystko OK, ale 
to, co najważniejsze, czyli mięso, nie było OK. Burger był 
suchy i zupełnie pozbawiony soków. Pizza przygotowana 
poprawnie, ale nie zmieniła ona mojego rankingu miejsc, 
w których można zjeść najlepszą pizzę na Żoliborzu. 
Koniecznie trzeba było osłodzić ten wieczór, a że desery  
w menu są naprawdę intrygujące, wybór padł na to,  
co w taki zimowy wieczór zdaje się być najlepsze –  
ganasz z gorzkiej czekolady z sosem karmelowym (17 zł).  
Nie ukrywam, że po raz pierwszy spotkałam ganasz 
jako deser sam w sobie. Zwykle delektowałam się nim 

jako polewą do ciasta, ale tutaj forma jego podania mnie 
bardzo zaskoczyła. Dostałam pyszny, ciężki i gęsty kawał 
czekolady polany ciepłym karmelem. Ten deser ma 
szansę stać się moim ulubionym ratunkiem na długie 
zimowe wieczory na Żoliborzu. Idealnie poprawi nastrój, 
nawet jeśli następnym razem w Sypkiej Mące i Maśle  
zjem pyszniej i bez wpadek, a nie wątpię, że taka szansa 
jest i na pewno z niej skorzystam. 

r e k l a m a

Jest mącznie i maślano,  
czyli tak jak lubię. 

r e k l a m a

Już 5 lutego o godz. 18:30

Asghara Farhadiego to przejmująca opowieść o wielkiej miłości i sekretach rodzinnych. W rolach głównych występują Penélope Cruz i Javier Bardem. 
Przed seansem losowanie nagród.

Od 28 stycznia do 10 lutego
Zima w mieście w Kinie Wisła

 
pokazy akrobacji i sztuk walki oraz zajęcia plastyczne. Szczegóły znajdą Państwo na naszej stronie internetowej.

www.novekino.pl

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.

fot.: Mateusz Durlik

gz_01_2019.indd   17 11.01.2019   14:01:46
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Ilu klientów odwiedza Was rocznie i jak to mierzycie? 
Ponad 20 mln, a od początku istnienia centrum szacujemy, że 
odwiedziło nas 300 mln klientów.

Ilu najemców macie w centrum handlowym? 
Ok. 260 – w tym 30 restauracji i kawiarni, 15-salowe kino Cine-
ma City, fitness club Zdrofit i sala zabaw dla dzieci Fikołki, któ-
ra ma ponad 1200 mkw.

Ile jednocześnie osób może przyjechać do Was sa-
mochodami?
Mamy prawie 4000 miejsc parkingowych na trzech pozio-
mach. I co ważne – ponad 200 miejsc postojowych dla rowe-
rów oraz 35 stojaków stacji Veturilo.

Jaki jest rekord klientów i w jakim okresie? 
Najwięcej osób odwiedza nas przed świętami – nawet 100 tys. 
w ciągu jednego dnia.

Ciekawostki związane z centrum handlowym Westfield Arkadia 
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Śliwki, jabłka, czarny bez, grzyby, ko-
per, dynia, ogórki czy pomidory polne. 
Także pigwa oraz bakłażan i papryka. 
Wszystkie te warzywa i owoce są teraz 
relatywnie najtańsze i najbardziej doj-
rzałe, więc to świetny czas na przygo-
towanie z nich przetworów. Jak je zro-
bić? Z pewnością nie powinniśmy ro-
bić ich wyłącznie w tradycyjny sposób. 
I tak np. klasyczna konfitura ze śliwek 
nie musi być typowa i przewidywalna. 
Możemy ubarwić jej smak np. świeżym 
imbirem, cynamonem czy choćby goź-
dzikiem. Możemy ją także dusić na tyle 
długo, żeby nie musieć dodawać cukru. 
Innym przykładem nietypowego podej-
ścia mogą być pomidory. Przecier z nich 
może być wzbogacony o oliwę z oli-
wek (oczywiście z pierwszego tłocze-
nia), dobry olej a także bazylię, orega-
no oraz czosnek. Jabłka zaś to owoce, 
które z powodzeniem kupujemy tak-
że wiosną, ale nie zawsze takie gatunki 
jak Antonówka czy Reneta. A to właśnie 
one świetnie nadają się na przetwory, 
o czym często zapominamy. 

Oczywiście możemy znaleźć tysią-
ce przepisów na przetwory, choć sporo 
osób twierdzi, że te gotowe, dostępne 
w sklepach są tak tanie, że nie opłaca się 
ich robić samodzielnie. Jest w tym dużo 
prawdy, jednak jest jedno zasadnicze 
„ale”. Dramatyczna większość sprzeda-
wanych produktów, jak np. jabłka w sło-
ikach, dżemy czy nawet konfitury, jest 
przesycona niekorzystnymi dla nasze-
go zdrowia substancjami, zwłaszcza cu-
krem. Jest w nich także moc konserwan-
tów, przeciwutleniaczy czy stabilizato-
rów, które muszą je „utrzymać przy ży-

ciu”. Oczywiście można znaleźć produk-
ty zrobione w sposób naturalny, zdrowe 
i niosące dobrą moc zamkniętych w sło-
ikach warzyw i owoców. Niestety są one 
zdecydowanie droższe od tych wzboga-
conych o wspomniane wyżej dodatki.

Samodzielne przygotowywanie prze-
tworów może okazać się fantastycznym 
sposobem na spędzenie czasu z rodzi-
ną. Jest to oczywiście związane ze sporą 
ilością pracy, która polega chociażby na 
zdobyciu odpowiednich warzyw czy owo-
ców. Gdzie warto ich szukać? Najlepiej na 
bazarach i u drobnych sprzedawców, 
których możemy zapytać o pochodze-
nie produktów. Z doświadczenia wiem, 
że w ciągu jednego dnia pracy w domu, 
np. z pomidorami, możemy zrobić od 30 
do 50 słoików doskonałego, naturalnego 
produktu.

Podsunę Wam także pomysł na mro-
żenie, bo to również całkiem dobry spo-
sób na zachowanie jakości i walorów da-
rów natury. Za przykład weźmy zioła. 
Natka pietruszki, koper, lubczyk czy ba-
zylia już od jesieni do maja kosztują dość 
sporo. Zamrożenie tych ziół, chociażby 
w szczelnych torebkach żyłkowych, po-
zwoli użyć ich wielokrotnie, a wysypa-
nie i dodanie zimą do potrawy nie będzie 
stanowić trudności. 

Marynaty, czyli fuzja octu, wody 
i przypraw, to także świetny sposób 
konserwacji. Co ciekawe, ocet jest dziś, 
z uporem maniaka, zastępowany przez 

wielu sokiem z cytryny, który jest dla 
naszych organizmów dobroczynny, ale 
tylko pod warunkiem, że z nim nie prze-
sadzamy. 

Słoik leśnych grzybków marynowa-
nych kosztuje sporo. Podobnie jak świet-
nie nadające się do duszenia cukinia czy 
bakłażan – dziś bardzo tanie, a przez ko-
lejną połowę roku droższe od mięsa. 
Przygotowane według sprawdzonej re-
ceptury, mogą stanowić pyszny doda-
tek do wielu dań w zimowe dni. Muszę 
także wspomnieć o duszonej kapuście. 
Nie takiej duszonej godzinami, ale z po-
midorem i koprem, zamkniętej w sło-
ju. Otwarta zimą, jest gotowym i zdro-
wym daniem nadającym się do zjedzenia 
wprost po podgrzaniu. 

I na koniec jeszcze słowo jabłkach, 
które teraz są jeszcze relatywnie tanie. 
Otworzenie słoika z własnoręcznie przy-
gotowanym musem czy duszonymi jabł-
kami do szarlotki, jogurtu lub kanapki, 
daje niezapomniane doznania, których 
nigdy nie doświadczyłem korzystając 
z gotowych produktów. Własnoręcznie 
robionych przetworów używam także 
w mojej restauracji, bo dzięki nim, wiele 
warzyw i owoców mogę zachować w ta-
kiej postaci, jaka jest mi potrzebna do 
przygotowania różnych dań. 

Na stronie www.moonsfera.pl za-
prezentowanych jest kilka sposobów na 
doskonałe, pyszne i sprawdzone prze-
twory.

Jesień to doskonały czas na 
przygotowanie najlepszych warzyw 
i owoców do przechowania przez 
kolejne miesiące.

PRZETWORY
ZŁOTO JESIENI
AUTOR TEKSTU: JAROSŁAW UŚCIŃSKI  
SZEF KUCHNI I WŁAŚCICIEL RESTAURACJI MOONSFERA, PREZES OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA SZEFÓW KUCHNI I CUKIERNI, MENADŻER 
REPREZENTACJI POLSKI KUCHARZY PROFESJONALNYCH, PROWADZI TAKŻE WARSZTATY KULINARNE DLA FIRM, DZIECI I GOŚCI SWOICH RESTAURACJI.

Fo
t. 

w
w

w
.F

ot
ol

ia
.p

l



16 PREZENTACJA PRAWO 17

Zacząć trzeba od tego, że szkoły nie 
mogą prowadzić działalności związa-
nej ze sprzedażą napojów i przekąsek. 
Za sklepikami i automatami, nawet jeże-
li znajdują się one w placówce edukacyj-
nej, zawsze stoją podmioty zewnętrz-
ne. Decyzję o postawieniu maszyny ven-
dingowej w szkole podejmuje dyrektor, 
jako organ prowadzący daną instytucję. 
Zazwyczaj jest to związane z oddaniem 
w najem jakiejś powierzchni, na której 
maszyna ma zostać postawiona. Prze-
pisy prawa nie wykluczają możliwości 
umieszczania takich maszyn w szkołach, 
choć w ostatnich latach wprowadzo-
ne zostały pewne ograniczenia w zakre-
sie produktów, które mogą być w nich 
sprzedawane. 

Zgodnie z art. 52c ust. 1 ustawy 
o bezpieczeństwie żywności i żywienia 
w jednostkach systemu oświaty (z wy-

łączeniem szkół dla dorosłych), a za takie 
niewątpliwie należy uznać szkoły, sprze-
dawane mogą być wyłącznie te artyku-
ły spożywcze, które zostały przeznaczo-
ne do sprzedaży dzieciom i młodzieży. 
Wszystkie dopuszczone produkty zo-
stały określone 

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 
z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie 
grup środków spożywczych przeznaczo-
nych do sprzedaży dzieciom i młodzieży 
w jednostkach systemu oświaty. W do-
kumencie zostały określone także wy-
magania jakie muszą spełniać środki spo-
żywcze stosowane w ramach żywienia 
zbiorowego dzieci i młodzieży w szko-
łach. Produkty, które nie znajdują się na 
liście ministerstwa, nie mogą być sprze-
dawane w placówkach edukacyjnych. Za-
kaz sprzedaży należy odnosić zarówno 
do wszelkiego rodzaju sklepików szkol-

nych jak i do automatów postawionych 
w tych jednostkach. 

Co ważne, dyrektor szkoły nie jest 
zobowiązany do uzyskania zgody, ani 
nawet do skonsultowania swojej decy-
zji o postawieniu automatu z przekąska-
mi z radą rodziców. Może jednak, w po-
rozumieniu z rodzicami, ustalić szczegó-
łową listę produktów dopuszczonych do 
sprzedaży w takich automatach, a tym 
samym jeszcze bardziej, niż wynika to 
z rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia, 
ograniczyć rodzaje produktów, które 
będą dostępne na terenie szkoły. 

Na koniec warto też wspomnieć, że 
przepisy o bezpieczeństwie żywności 
i żywienia wprowadzają też zakaz re-
klamy i promocji środków spożywczych 
niewskazanych w wykazie produktów 
dopuszczonych do sprzedaży w placów-
kach oświatowych, w tym w szkołach.

Czy automaty z napojami i przekąskami w szkołach to coś złego? Wielu z nas z pewnością 
odpowie, że nie, ale liczba ich zwolenników jest co najmniej taka sama jak liczba ich 
przeciwników, a każda grupa ma swoje racje. Jak to więc z tymi automatami jest naprawdę?

AUTORKA TEKSTU: MAŁGORZATA BUCZKOWSKA

AUTOMAT W SZKOLE

Trattoria Flaminia
ul. Krasińskiego 41, Warszawa

tel. (22) 633 55 40 • trattoria.flaminia@gmail.com • www.trattoriaflaminia.pl 
nd – czw: 1200 – 2200 • pt – sob: 1200 – 2300

W piątki wieczorem muzyka na żywo w wykonaniu rodowitych Włochów!
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FLAMINIA rodzinna trattoria specjalizująca się w kuchni 
rzymskiej, posiadająca włoski certyfikat jakości  

OSPITALITA ITALIANA Ristoranti Italiani nel Mondo

Pasta day

W 1995 roku, w Rzymie, Światowy Kongres Pasty 
ustanowił dzień 25 października Światowym 
Dniem Makaronu. We Włoszech produkuje się go 
ponad 300 typów (przy czym najbardziej popular-
ne rodzaje to spaghetti, penne, fusilli i rigatoni), do 
których starannie dobiera się najrozmaitsze sosy.

Różnorodność sosów jest olbrzymia poczynając od najprostszych 
a kończąc na najbardziej wyszukanych. Makaron z prostymi 
sosami, z tanich ogólnie dostępnych składników, przez całe wieki 
był podstawą żywienia klasy niższej. Łatwość przechowywania 
suchego makaronu spowodowała, że jego zapas brali ze sobą  
pasterze idący na długie wypasy owiec od Umbrii na północ od 
Rzymu aż po Kampanię na południu. Podczas wę-
drówek wykorzystywali do przygotowania sosów 
dostępne dla nich składniki. Były to: starty owczy 
ser (pecorino), owczy ser z pieprzem, czyli cacio 
e pepe i sezonowane podgardle z owczym serem 
– gricia (Ghoete opisał je w dziennikach z pobytu 
we Włoszech). Gdy od XVIII w. coraz śmielej wy-
korzystywano w kuchni pomidory, to w okolicach 
miasta Amatrice (w Abruzji), powstała wersja 
grici z sosem pomidorowym (na cześć miasta 
została nazwana amatriciana).

Mieszkańcy Abruzji przyjeżdżający na targo-
wiska do Rzymu aby sprzedać swoje produkty, 
przywozili także przy okazji zwyczaje kulinarne. 
Zostały one szybko podchwycone przez Rzymian, więc w rzymskim 
żargonie danie nazywa się matriciana i przeważnie podaje się je 
z bucatini, a nie ze spaghetti jak to ma miejsce w Amatrice. Danie 
to wchodzi w skład tak zwanego poker romano. Zaznaczę, że we 
Włoszech, grając w popularną grę karcianą, mówimy poker, kiedy 
mamy 4 karty o tej samej wartości (w Polsce taki układ kart nazy-
wamy karetą). Poker romano określa się często 4 sosy do pasty, 
powszechnie uważane jako symbol Wiecznego Miasta. Są to ama-
triciana, cacio e pepe, carbonara oraz gricia.

Fenomen niebywałej popularności włoskiej pasty (czyli makaronu), 
jest spowodowany jego egalitaryzmem. Nawet najskromniejszy sos 
jest bowiem równoprawnym daniem na najbogatszych stołach. 
Stało się tak za sprawą włoskiego kucharza Francesco Leonardi, 

który przez swoje długie życie gotował na najbo-
gatszych europejskich dworach – arystokratycz-
nych i królewskich. Jego kunszt i sława sprawi-
ły, iż gotował między innymi podczas kongresu 
wiedeńskiego. Ta międzynarodowa konferencja, 
w której brali udział przedstawiciele szesnastu 
państw europejskich, ze względu na liczne bale, 
które jej towarzyszyły, nazywana była tańczącym 
kongresem. W cieniu wielkich decyzji politycz-
nych rozgrywała się zacięta rywalizacja między 

Francesco Leonardi a Marie-Antoine Carême o miano najlepszego 
szefa kuchni.

To właśnie wtedy Francesco Leonardi dokonał wielkiego przełomu 
kulinarnego, wprowadzając na stoły arystokracji dania określane 
mianem cucina povera, czyli biedna kuchnia. Podczas przyjęcia 
wydanego przez papieża Piusa VII na cześć cesarza Franciszka II 
Habsburga podał on między innymi amatricianę. Od tego czasu, 
zwykły makaron wszedł na salony na całym świecie.

W specjalizującej się w daniach kuchni rzymskiej trattoria Flaminia, 
można zjeść wszystkie 4 makarony wchodzące w skład poker 
romano. Wszystkie przygotowywane według autentycznych, rzym-
skich, domowych przepisów.
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Tegoroczny budżet warszawskiej 
oświaty wynosi ponad 4,46 mld zł. Głów-
nie są to wydatki na utrzymanie budyn-
ków i pensje dla nauczycieli. W całość 
kwoty wliczone są dodatkowo inwesty-
cje. Miasto w tym roku wyda na nie 530 
mln zł. Tak kosztownych wydatków na 
szkoły i przedszkola do tej pory w mie-
ście nie było. 

Budowa największej inwestycji 
oświatowej na Żoliborzu

Aktualnie realizowana jest największa 
inwestycja oświatowa na Żoliborzu. Ze-
spół Szkolno-Przedszkolny przy ulicy Anny 
German ma kosztować miasto niemal 50 
mln zł. Obecna na placu budowy pod ko-
niec lipca Renata Kaznowska, wiceprezy-
dent Warszawy odpowiedzialna za ob-
szar edukacji w stolicy, pozytywnie oce-
niła stan zaawansowania prac. Szkoła do-
celowo pomieści 800 uczniów szkoły pod-
stawowej i 150 przedszkolaków. 

Według założeń szkoła przy ulicy Anny 
German ma być ukończona w czwartym 
kwartale 2021 roku. W placówce zatrud-
nienie znajdzie aż 150 nauczycieli i pra-
cowników obsługi. Ich znalezienie może 
okazać się jednak problemem, zwłaszcza, 
że w stołecznych szkołach i przedszko-

lach już teraz brakuje nauczycieli. Na Wi-
lanowie, w ukończonym na początku roku 
przedszkolu, zajęcia mają jedynie cztero-
latki. Pozostałych oddziałów nie udało się 
uruchomić, bo nie znaleźli się chętni do 
pracy. 

Szkoła Podstawowa nr 92 musi 
poczekać do przyszłego roku

Decyzją rady dzielnicy zrezygnowano 
w tym roku z inwestycji w Szkole Podsta-
wowej nr 92 przy ulicy Przasnyskiej. Środ-
ki przeznaczone na adaptację patio pod 
bibliotekę zasilą budowę placówki przy 
ulicy Anny German. Z kolei dostosowa-
nie budynku do wymogów bezpieczeń-
stwa przeciwpożarowego przesunięto na 
przyszły rok, ze względu na brak możliwo-
ści wykonania prac do końca 2019. Decy-
zja ta była ostro krytykowana podczas se-
sji rady dzielnicy przez radnego Grzegorza 
Hlebowicza. Zrezygnowano także z rozbu-
dowy kuchni w przedszkolu nr 433, któ-

ra miała kosztować 135 tys. zł. Przezna-
czone na ten cel pieniądze również prze-
sunięto na największą inwestycję oświato-
wą na Żoliborzu.

Rozbudowa SP nr 65, kolejny etap 
inwestycji przy Ficowskiego

W wrześniu uczniowie Szkoły Podsta-
wowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 68 
zyskali 4 nowe klasy, które pomieszczą 80 
dzieci. Znajdują się w dobudówce wykona-
nej w technologii modułowej. Prace trwa-
ły niecałe 5 miesięcy, a cała inwestycja po-
chłonęła z budżetu 1,8 mln zł. 

W czerwcu przyszłego roku ma zakoń-
czyć się rozbudowa Szkoły Podstawowej 
nr 65. Znajdzie się tam 9 nowych oddzia-
łów, w których naukę rozpocznie 225 dzie-
ci. W budynku zaprojektowano m.in. aneks 
jadalny, rozdzielnię posiłków i zmywalnię. In-
westycja zakłada przebudowę i adaptację 
do nowych funkcji trzech budynków daw-
nej Stacji Pomp Kanałowych – pompowni, 

studni zbiorczej i stróżówki – wpisanych do 
Gminnej Ewidencji Zabytków.

We wrześniu ogłoszono również prze-
targ na wykonanie dokumentacji bu-
dowlano-wykonawczej zespołu przed-
szkolno-żłobkowego przy ulicy Ficowskie-
go. W budynku ma funkcjonować przed-
szkole dla 200 oraz żłobek dla 150 dzie-
ci. Otwarcie placówki zapowiadane jest na 
2022 rok. 

Wtedy też dzielnica zamierza powró-
cić do kwestii rozbudowy przedszkola nr 
197, z której w tym roku zrezygnowa-
no. Przygotowania do adaptacji strychu 
przedszkola na dodatkowe oddziały za-
częły się w poprzedniej kadencji. Wybrano 
wówczas wykonawcę i podpisano umowę 
na blisko 1,2 mln zł. Prace utknęły jednak 
na etapie projektu.

Infrastruktura sportowa w szkołach
Od nowego roku szkolnego uczniowie 

SP nr 267 mogą korzystać z nowej bież-
ni ze skocznią. Z myślą o zajęciach spor-
towych uczniów Szkoły Podstawowej nr 
392 przy Alei Wojska Polskiego, do koń-
ca roku ma powstać nowa hala pneuma-
tyczna.

Problem z infrastrukturą sportową 
ma jednak Zespół Szkół nr 31 na Żolibo-
rzu. Placówka od lat nie może doczekać 

się modernizacji boiska. Aktualnie ma tyl-
ko jedną, niepełnowymiarową salę gimna-
styczną zaś w dawnej szatni urządzono 
salę do zajęć fitness, w której mieści się 
zaledwie kilkunastu uczniów. Wygospoda-
rowano też pomieszczenie na malutką si-
łownię dla ośmiu uczniów. – Do tej pory ja-
koś sobie radziliśmy, ale mieliśmy w sumie 
kilkanaście klas. Teraz samych klas pierw-
szych jest trzynaście – relacjonowa-
ła „Stołecznej” dyrektorka ZS Nr 31 Ma-
ria Witomska-Rynkowska. Zarząd dzielnicy 

wystąpił do prezydenta Warszawy o środ-
ki na modernizację m.in. boisk i wyposa-
żenie warsztatów. Szacuje się, że do zre-
alizowania celu potrzebne jest 11 mln zł.

– Omawiana inwestycja miałaby objąć 
kompleksową modernizację boisk wraz 
z ogrodzeniem – wylicza dla „Stołecznej” 
Donata Wancel, rzecznik prasowy Urzędu 
Dzielnicy Żoliborz. – W jej ramach mają po-
wstać dwa boiska z miejscem do pchnię-
cia kulą, bieżnia ze skocznią w dal i plac do 
tenisa stołowego.

Kwota zarezerwowana 
w warszawskim budżecie 
na oświatę jest w tym roku 
rekordowa. W przyszłym roku 
zbliży się do 5 mld zł. Nie 
oznacza to jednak, że nastąpił 
złoty okres dla szkół.

AUTOR TEKSTU: JAKUB KRYSIAK

Inwestycje oświatowe na Żoliborzu

SZOSTAKOWSKI
Jarosław 
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13,20 i 27.10 Misiowe Poranki. To niepowtarzalna okazja do ciekawego, twórczego i rodzinnego spędzenia niedzielnych 
przedpołudni w kinie Wisła.

15.10 g. 18:30 Rekolekcje filmowe. „Boże Ciało” film inspirowany prawdziwymi zdarzeniami. Historia chłopaka, który po 
wyjściu z zakładu poprawczego postanawia udawać księdza. Prelekcję przed filmem wygłosi O. dr Marek Kotyński. Przed seansem konkurs 
happy seats.

15.10 g. 20:00 Polish Films for Foreigners / Polskie kino dla obcokrajowców. Na ekranie Twarz”/ „Mug. Film 
z polskimi napisami. Prelekcję poprowadzą wykładowcy POLONICUM.

15.10 g. 12:00 W samo południe cykl dla seniorów. Na ekranie „Portret kobiety w ogniu” Céline Sciammy, który 
z miejsca podbił serca publiczności festiwalu w Cannes i uwiódł jurorów. Film został nagrodzony za scenariusz. Subtelny, a przy tym ognisty 
melodramat francuskiej reżyserki to pochwała kobiecego spojrzenia i jego imponujący manifest. Przed filmem losowanie nagród. Po seansie 
poczęstunek kawą i herbatą gratis.

19.10 i 9.11 g. 11:00 „KINO Z MYSZKĄ NORKĄ” zapraszamy na nowy cykl. Myszka Norka, jest postacią 
z Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”. Przyjaciółka dzieci z całej Polski, dwa razy w miesiącu obejrzy z dziećmi ciekawą bajkę, której 
fabuła stanie się pretekstem do rozmowy oraz zabawy po seansie. Treść filmu będzie też inspiracją do działań i animacji muzycznych, 
plastycznych, oddechowych i ruchowych animowanych przez Myszkę Norkę.

20.10 g. 16:00 Art Beats: „Galeria Uffizi we Florencji: podróż w głąb Renesansu” to o wiele więcej niż zwykły 
film dokumentalny o sztuce: to wielowymiarowa, multisensoryczna podróż do czasów włoskiego renesansu dzięki najpiękniejszym, 
reprezentatywnym dziełom sztuki tego okresu.
Od października raz w miesiącu, w wybraną niedzielę zapraszamy na pokaz filmu dokumentalnego o wielkiej sztuce włoskiej.

6.11 g. 18:30 Kobiecy Świat gramy „Portret kobiety w ogniu” Céline Sciammy. Film wymyka się wszelkim 
konwencjom dzięki fascynującym, odważnym bohaterkom, które rzucają wyzwanie swoim czasom. Przed filmem losowanie nagród 
i konkurs happy seats. Dodatkowo wszystkie panie będą mogły skorzystać z cennych porad w strefie urody znajdującej się w holu kina.

Kino Wisła zaprasza na cykle filmowe i wydarzenia (październik 2019 r.)

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.

r e k l a m a

Jedna z nowych klas w dobudo-

wanym module w SP nr 68
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Niestety krzyk nasila się, przecho-
dzi w szloch. Dochodzą też odgłosy roz-
sypujących się bierek i uderzenia czymś 
o ścianę. 

– Nie wygrałaś, nie mogłaś wygrać, ja 
jestem najlepszy! Oszukiwałaś!

– Terefere, ruszyły ci się bierki, a mi 
nie. Tym razem ja wygrałam! – Marta 
nie ustępuje, broni swojego zwycięstwa.  
– Poćwicz, a kiedyś też wygrasz.

– Nie będę ćwiczył, nie muszę, jestem 
najlepszy! A jak ja nie wygrywam, to nikt 
nie będzie grać! – Kuba depcze porozrzu-
cane bierki.

– Stop! – Marzena doszła do wniosku, 
że tym razem musi wkroczyć, bo może 
być niebezpiecznie. – Kuba, siadasz na dy-
wanie. Marta, powiedz co się stało?

Zdecydowany głos mamy osadził ro-
dzeństwo.

– Ale mamo, to ja jestem poszkodo-
wany! – Kuba nie daje za wygraną.

– Kubuś, palec na usta. Teraz mówi 
Marta.

– Ale mamo, ja lepiej opowiem!
– Kuba, pamiętasz o naszym regula-

minie?
Kuba spojrzał na mamę spode łba, ale 

posłusznie usiadł na dywanie i położył pa-
lec na ustach.

– Dobrze. Marta, powiedz o co ten 
krzyk?

– Graliśmy w bierki – zaczęła Marta – 
no i Kuba zahaczył o bierkę i się poruszyły. 
A że wcześniej ja zbierałam i żadna się nie 
poruszyła, to powiedziałam, że wygra-
łam. Wtedy Kuba zaczął krzyczeć. 

Znana scenka? Codziennie jakieś 
dziecko krzyczy i płacze gdy przegra 

w planszówkę, gdy nie jest pierwsze na 
mecie, gdy ktoś dostaje większy, lepszy 
prezent lub gdy inne dziecko jest bardziej 
chwalone za wiedzę, strój, śpiew czy ry-
sunek.

Inna sytuacja – scenka z programu 
„Top Chef” – jeden z zawodników wyrzu-
ca z frytownicy chipsy innego zawodni-
ka. „To jest rywalizacja!” – twierdzi z but-
ną miną. Jurorzy i zawodnicy są zdania, 
że to perfidne, niesportowe zachowanie. 
Krnąbrny zawodnik wylatuje z programu. 
Opuszczając studio jest oburzony. Uwa-
ża, że miał prawo tak postąpić. Podob-
nych historii można przytoczyć wiele. Co-
dziennie, w polityce, w pracy, a nawet 
w szkołach i przedszkolach, można za-
uważyć wyścigi szczurów. Wszechobec-
ne staje się dążenie do celu bez oglądania 
się na rywali, przypisywanie sobie zasług 
innych, poniżanie, deprymowanie, szuka-
nie haków, obalanie autorytetów, mob-
bing, bullying czy stalking

Czy zanika empatia i zasada fair play? 
Czy stajemy się samotnikami dążący-

mi po trupach do celu? 
Czy rywalizacja jest ważniejsza niż 

działania w grupie dla wspólnego dobra? 
Odpowiedzi twierdzące na powyższe 

pytania mogą wywołać przygnębienie. 
Szczególnie wśród osób empatycznych, 
prospołecznych, wrażliwych. Niestety 
wiele wskazuje na to, że zasady promo-
wania siebie jako macho, cool, mistrza są 
rozpowszechnione i mają wielu zwolenni-
ków. Nie ma tam miejsca na specjalistów 
czy autorytety w danych dziedzinach, 
które zresztą ostatnimi laty są obalane 
i wyśmiewane. Magister krytykuje świa-

towej sławy profesora, karierowicz szu-
ka haków, czepia się słów, przeinacza fak-
ty. Takie zachowania zdecydowanie nie są 
przejawami zdrowej rywalizacji.

Czy rywalizacja jest potrzebna? Tak. 
Ale nie zawsze i nie za wszelką cenę. Dą-
żenie do celu, zdobywanie kolejnych 
stopni umiejętności bardzo często opie-
ra się właśnie na rywalizacji. Tak jest na 
przykład w sporcie. Nie można być naj-
lepszym we wszystkim. Każdy ma jakąś 
swoją zdolność czy zespół zdolności, któ-
re może rozwijać aż do perfekcji. Dla jed-
nych będzie to muzyka, dla innych sport 
lub malarstwo. Przy włożonej pracy zro-
dzą się wirtuozi, mistrzowie sportu, wy-
bitni artyści. Każdy ma też swoje ograni-
czenia, więc nie wszystkie marzenia będą 
miały szansę się spełnić. Warto jednak 
próbować przełamywać swoje bariery. 
Wielu tak robi i czerpie z tego wiele ra-
dości.

Jak uporać się z histerią dzieci wobec 
porażki? Jak nauczyć godnego przegry-
wania? Wielu rodziców mota się: ustępo-
wać, dawać wygrywać czy twardo mie-
rzyć się z rzeczywistością?

Przede wszystkim tłumaczmy, że doj-
ście do mistrzostwa to proces, a nie chę-
ci. Pokazujmy wzorce (nobliści, wirtuozi, 
sportowcy), drogi kariery, kolejne szcze-
ble, które trzeba przejść. Przytaczajmy 
historie z własnego życia, historie z ży-
cia dziecka (uczenie się sznurowania bu-
tów, jazdy na rowerze). Wyrównujmy 
szanse – jako dorośli mamy większą wie-
dzę, doświadczenie, siłę. Zaproponujmy 
sąsiadom turniej rodzinny, gdzie dziecko 
stanie przeciw dziecku, a dorosły prze-

ciw dorosłemu. Chwalmy, motywujmy 
(„wczoraj przejechałeś 5 metrów, dzisiaj 
już 20. Brawo!”).

Nauczmy dzieci, że pod żadnym po-
zorem nie wolno wyśmiewać przegra-
nych, słabszych lub mniej zdolnych. To, że 

w danym momencie Staszek jest najlep-
szy w biegu na 100 metrów nie oznacza, 
że wygra następnego dnia czy za mie-
siąc. Uczmy szczerego gratulowania wy-
granym i przegranym – dla niektórych 
zajęcie przedostatniego miejsca jest już 
sukcesem. 

Pamiętacie bajkę o żółwiu i zającu? Od 
czasów Ezopa powstało wiele jej wersji, 
były też one rozszerzane o kolejne bie-
gi i kolejne morały. Najważniejsze w tej 
bajce jest to, że nie wolno lekceważyć 
przeciwnika, bo w sprzyjających warun-
kach każdy może być lepszym. W Inter-
necie krąży filmik ukazujący przypadki, 
gdy pewni zwycięstwa przegrywają, bo 
zbyt wcześnie uznali swoje wygrane. Za-
miast rywalizacji za wszelką cenę zacznij-
my wpajać zasady współpracy, rozwijaj-
my umiejętności pracy w grupie, liczenia 
się z innymi. Uczmy respektu dla wiedzy, 
zdolności wykorzystywanych dla wspól-
nego dobra. Uczmy poszanowania auto-
rytetów.

Nie każdy musi być przywódcą. Są 
ludzie, którzy są doskonałymi odtwór-
cami, którzy wolą siedzieć w swoim ką-
ciku i pracować w pojedynkę. Są też 
urodzeni przywódcy – świetni stra-
tedzy, którzy potrafią docenić i ukie-
runkować swoja armię. Dobry pracow-
nik nie zawsze będzie dobrym szefem, 
a dobry szef nie zawsze sprawdzi się 
w roli szeregowego pracownika. Są lu-
dzie, którzy wspaniale sprawdzają się 
w roli nauczycieli, potrafią przekazać 
wiedzę, zarazić miłością do swojej dzie-
dziny, rozpalić zapał w dążeniu do wie-
dzy. Są tacy, którzy cieszą się z każdej 
możliwości uczenia się od innych, korzy-
stają z ich doświadczenia, szukają od-
powiedzi na nurtujące pytania, a zdo-
bytą wiedzę przekuwają w działanie. Są 
też tacy, którzy nie lubią utartych dróg 
i przecierają nowe szlaki. Często pora-
nieni cierniami niezrozumienia wymy-
ślają nowe metody, tworzą wynalaz-
ki. Ale są i tacy, którzy chcą przemknąć 
przez życie nie podejmując trudnych 
decyzji, zdając się jedynie na kierowa-
nie przez innych. Ludzie są różni. Chciej-
my docenić tę różnorodność. Zobacz-
my w niej potencjał do tworzenia spo-
łeczeństwa, w którym każdy jest po-
trzebny i dla każdego jest miejsce.

Bycie pierwszym nie zawsze oznacza 
bycie zwycięzcą. Często większym osią-
gnięciem jest zwycięstwo nad własną sła-
bością. Nie trzeba być mistrzem, by być 
szczęśliwym. Małe zwycięstwa potrafią 
dać więcej radości – wystarczy nauczyć 
się je zauważać i doceniać. 

I znowu krzyki. Marzena przerywa prasowanie. Zastanawia się, czy już interweniować, czy poczekać,  
aż dzieci same się dogadają. Przecież grają w swoje ulubione bierki. O co znowu chodzi?
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Czy wygrany zawsze jest zwycięzcą?

Zdjęcie AS. Jeden ze 142 

misiów, które w 2008 r.  

ustawiono na warszaw-

skiej Starówce.
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– Od ubiegłego roku warszawska li-
nia obwodowa wykorzystywana jest do 
przewozów pasażerskich. Przystanek 
Powązkowska będzie atrakcyjnym miej-
scem przesiadkowym dla mieszkańców 
Woli i Żoliborza. Budowana przy okazji 
przez PKP Polskie Linie Kolejowe kład-
ka, połączy obie dzielnice – powiedział 
wiceminister infrastruktury Andrzej 
Bittel podczas wrześniowej konferen-
cji prasowej zorganizowanej przy placu 
budowy drugiego peronu stacji. Zade-
klarował również, że pociągi zatrzymają 
się na Powązkach już 1 listopada.

Dodatkowe kursy w godzinach 
szczytu

Kolejarze ogłosili również zakoń-
czenie modernizacji mostu Gdańskie-
go. Efektem tej inwestycji oraz budo-
wy przystanku Warszawa Powązki bę-
dzie więc przywrócenie kursowania po-
ciągów SKM na linii S9 na całej długo-
ści trasy. 

– Po przywróceniu przez PKP Pol-
skie Linie Kolejowe ruchu dwutorowego 
pomiędzy stacjami Warszawa Gdańska 

i Warszawa Zachodnia, od 1 listopada, 
linia S9 będzie kursować tak jak przed 
remontem, z częstotliwością mniej wię-
cej raz na godzinę. Oczywiście w poran-
nym i popołudniowym szczycie komu-
nikacyjnym pojawią się dodatkowe kur-
sy – wyjaśnia Kamil Migała, rzecznik pra-
sowy SKM. Wówczas pociągi SKM poja-
dą co 30 minut. – Zapowiadana często-
tliwość kursów po 1 listopada wynika 
z bardzo dużego natężenia ruchu po-
ciągów innych przewoźników pasażer-
skich i towarowych na odcinku Warsza-
wa Praga – Legionowo oraz niewystar-
czającej przepustowości linii kolejowej 
pomiędzy tymi stacjami. Uniemożliwia 
to uruchomienie większej liczby pocią-
gów SKM – dodaje przedstawiciel kolei 
miejskiej.

Po szynach do metra
Wokół torów, w okolicy budowane-

go przystanku, powstały wielotysięcz-
ne osiedla. W poprzemysłowej czę-
ści Żoliborza nadal powstają nowe blo-
ki. Jest to część dzielnicy, która w szyb-
kim tempie rozbudowuje się. Dojście do 

budowanego przystanku PKP Warsza-
wa Powązki zajmie jedynie kilka minut. 
Mieszkańcy nowych osiedli liczą na do-
jazd po szynach, dzięki któremu będą 
mogli ominąć korki. Na linii S9, w kie-
runku Warszawy Zachodniej, kluczo-
wym przystankiem będzie Młynów, któ-
ry stanowić będzie węzeł przesiadkowy 
do drugiej linii metra. Z kolei w kierunku 
Legionowa i Wieliszewa mieści się sta-
cja Warszawa Gdańska, na której moż-
na przesiąść się do pierwszej linii metra.  

Rzecznik SKM zwraca uwagę, że licz-
ba kursujących pociągów jest w znacz-
nej mierze uzależniona od zarządcy in-
frastruktury kolejowej. – SKM jest je-
dynym w kraju miejskim przewoźni-
kiem kolejowym. Podlegamy Zarządo-
wi Transportu Miejskiego, który jako in-
stytucja nadzorująca transport w stoli-
cy decyduje o tym, gdzie i w jakiej czę-
stotliwości pojadą nasze pociągi. Trze-
ba przy tym pamiętać, że uruchamianie 
połączeń odbywa się w ścisłym uzgod-
nieniu i porozumieniu z PKP PLK, czy-
li zarządcą infrastruktury – tłumaczy 
rzecznik SKM. 

Na Powązkach powstaje nowy przystanek linii obwodowej. Według deklaracji wiceministra 
infrastruktury Andrzeja Bittela, nowe perony mają być udostępnione podróżnym od 1 listopada. 
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WARSZAWA POWĄZKI 
POCIĄGI ZATRZYMAJĄ SIĘ TU W LISTOPADZIE
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Ulica Powązkowska rozpoczyna się 
jako szeroka arteria przy Okopowej, 
a kończy wąską nitką równoległą do al. 
gen. Maczka. Jej dawny dalszy ciąg gi-
nie gdzieś na terenie ogródków dział-
kowych na Bemowie. Niegdyś ulica bie-
gła dalej na zachód, do folwarku Pary-
sów (rejon Fortu Bema), a kończyła się 
w okolicy wsi Wawrzyszew. Powstała 
jako droga z Warszawy do wsi Mostki 
(później Powązki), pojawiającej się w do-
kumentach od XIV wieku. 

W 1770 roku powstały Powązki Czar-
toryskich, rozległa rezydencja w sty-
lu romantycznym. Walki w czasach in-
surekcji kościuszkowskiej i powstania li-
stopadowego doprowadziły do znisz-
czeń, które położyły kres książęcej wio-
sce. Bardziej szczegółowo o Powązkach 
Czartoryskich pisałam we wcześniej-
szych numerach Gazety Żoliborza i te-
mat ten zapewne pojawi się tu jeszcze 
w przyszłości.

W 1790 roku, tuż przy Okopach Lu-
bomirskiego, ogradzających Warszawę, 
założono Cmentarz Powązkowski.  Nie-
mal równocześnie zbudowano kościół 
św. Karola Boromeusza, jednak w wer-
sji daleko skromniejszej od obecnej. Do-
piero w latach 1891-1898, za sprawą 
świetnego architekta i szczodrych pa-
rafian, świątynia uzyskała imponujący 
wygląd. W czasie II wojny kościół nie-
stety uległ zniszczeniom. Prace rekon-
strukcyjne trwały aż do roku 1960.

W pierwszej połowie XIX wieku, przy 
ulicy Powązkowskiej, powstało Powąz-
kowskie Pole Wojskowe, a przy nim wy-
rosły koszary carskiego wojska wraz 
z otaczającymi je zabudowaniami go-
spodarczymi.

W 1875 roku ulicę przecięły tory ko-
lei obwodowej, nad którymi powstał 
później wiadukt drogowy. 

Od 1882 roku kursowały tu już tram-
waje linii 1, najpierw oczywiście konne 
i początkowo jedynie do pętli Powąz-
ki IV Brama. Do pętli przy Elbląskiej do-
tarły 30 listopada 1930 roku. Do krańca 
przy Cmentarzu Wojskowym tramwa-
je pojechały 30 października 1938 roku 
i jeździły tam aż do roku 1971, ale już 
z numerem linii 22.

Dopiero w 1916 roku, na mocy de-
kretu ówczesnego niemieckiego, wo-
jennego komendanta Warszawy, gen. 
von Besellera, Powązki zostały włączo-
ne do Warszawy.

W 1926 roku, przy zbiegu Powąz-
kowskiej i Duchnickiej, powstały obiek-
ty, które do dziś istnieją w dobrym sta-
nie: Instytut Mechaniki Precyzyjnej 
oraz prywatny dom na skraju posesji. 

Wojsko Polskie przejęło koszary car-
skie i budynki gospodarcze po I woj-
nie. Po II wojnie zostały one zmienione 
na budynki socjalne. W późniejszych la-
tach, po wykwaterowaniu rodzin, więk-
szość z nich została rozebrana, a na ich 
miejscu w latach 1970-2000 powstawa-
ły sukcesywnie: najpierw zakłady pro-
dukcyjne a później biurowce i domy 
mieszkalne. Do dziś zachował się tylko 
budynek przy Powązkowskiej 44, ostat-
nio mocno zmodyfikowany.

W latach 2008-2010 wyremontowa-
no wiadukt nad torami linii obwodowej. 
Podczas remontu udało się uratować 
i odrestaurować secesyjne barierki wia-
duktu, które robotnicy chcieli wyrzucić 

na złom. Ponieważ uznano, że są zbyt 
słabe, by wykorzystać je w poprzed-
niej funkcji, ustawiono je pośrodku wia-
duktu w charakterze 
ozdoby.

W 2012 roku, 
w rejonie Starych Po-
wązek, pojawiły się re-
konstrukcje dawnych 
latarni. Na odcinku od 
Okopowej do Tatarskiej 
ustawiono ok. 60 pasto-
rałów, odtworzonych 
według wzorów z lat 
1904 i 1928.

Przez ostatnich kil-
ka lat ulica Powązkowska, 
w rejonie linii kolejowej, 
zmieniła się nie do pozna-
nia. Po 2013 roku wyrósł 
Żoliborz Artystyczny, któ-
ry zajął teren magazynów, 
sklepików i zakładów pomię-
dzy linią kolejową a ul. Elblą-
ską (od 2018 roku ul. Ficow-
skiego na tym odcinku). Na 
wprost, u zbiegu Rydygiera 

i Powązkowskiej, trwa obecnie budowa 
kolejnego osiedla. 

Ulica Powązkowska stanowi granicę Żoliborza, Woli i Bemowa, a całe 
Powązki, mimo iż ich spory fragment należy do Woli, z przyzwyczajenia 
traktujemy jako część Żoliborza. Tak naprawdę, to Powązki są znacznie 
starsze od Żoliborza, a ich początki sięgają czasów, gdy o Pięknym 
Brzegu (czyli Joli Bord), jeszcze nikomu się nawet nie śniło.

Powązkowskie pogranicze

Latarnia - pastorał, Powązkowska

Secesyjna barierka na wiadukcie
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Kartka z kalendarza

30 października 1938 roku

tramwaje po raz pierwszy pojechały ulicą 

Powązkowską aż do pętli Powązki-Cmentarz 

Wojskowy. 

Pierwszym tramwajem, który pojawił się na 

Powązkowskiej był tramwaj linii 1, który 1 sierpnia 

1908 roku wyjechał z Placu Unii Lubelskiej przez 

Plac Trzech Krzyży, Plac Krasińskich, Nalewki, 

Muranowską i dojechał do pętli przy IV Bramie 

Starych Powązek.

Po wojnie trasa obsługiwana była przez linię 

22, którą można było dojechać z Powązek aż na 

rondo Wiatraczna. Linia tramwajowa na ulicy 

Powązkowskiej funkcjonowała do marca 1971 roku, do 

momentu rozpoczęcia remontu ulicy, w trakcie którego 

torowisko zostało zlikwidowane. W 1971 roku ulicą 

Powązkowską pojechały autobusy. I tak pozostało do 

dziś.
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Jerzy Ficowski 
AUTORKA TEKSTU: LILIANA KOŁŁĄTAJ

Któż, zwłaszcza ze starszego pokolenia, 
nie pamięta tej piosenki i jej świetnego wyko-
nania przez Marylę Rodowicz?

A czy pamiętamy, kto był autorem słów? 
Słowa tego tekstu oraz „Ballady cygań-
skiej” (Wezmę w drogę złoty księżyc...), któ-
rą w wersji cygańskiej śpiewał Michaj Burano, 
zawdzięczamy Jerzemu Tadeuszowi Ficow-
skiemu.

Jerzy Ficowski (4.09.1924-9.05.2006) był 
żołnierzem AK, brał udział w powstaniu war-
szawskim. Pisał poezję, eseje, piosenki, pro-
zę, tłumaczył literaturę z aż 8 języków. Swoje 
wrażenia i wspomnienia z udziału w walkach 
o wolną Warszawę zawarł w debiutanckim 
zbiorze wierszy pt. „Ołowiani żołnierze”, wy-
danym w 1948 r. 

Szczególne miejsce w jego życiu zajęły 
kultura cygańska i żydowska. W latach 1948-
1950 wędrował razem z taborem cygańskim, 
był członkiem angielskiego stowarzyszenia 
Gypsy Lore Society. W bardzo hermetyczne 
środowisko cygańskie wprowadził Ficowskie-
go zaprzyjaźniony z Cyganami Edward Czar-
necki. Początkowo Ficowski chciał pisać „cy-
gańską powieść”, ale rzeczywistość te plany 
zmodyfikowała. W efekcie przełożył i opubli-
kował pieśni cygańskiej poetki Papuszy. Cyga-
nom poświęcił wiele tekstów popularyzator-
skich. Wspólne podróże zaowocowały książ-
kami: „Cyganie polscy” (1953 r.) i „Cyganie na 
polskich drogach” (1965 r.), a także opowie-
ściami: „Pod berłem pikowego króla” oraz 
wspaniałą książkową wersją baśni cygańskich 
dla dzieci pt. „Gałązka z drzew słońca”. 

Ficowski  był także znawcą ludowej po-
ezji żydowskiej, którą opublikował w tomie 
„Rodzynki z migdałami”. Przełożył, powstały 
w obozie w Vittel, poemat Icchaka Kacenel-
sona  pt. „Pieśń o zamordowanym narodzie 
żydowskim”. Tłumaczył również z rosyjskiego 
pierwsze wiersze Bolesława Leśmiana. 

Gruntownie zajmował się twórczością 
Brunona Schulza, nie tylko literacką, ale także 

graficzną. Udało mu się odnaleźć wiele doku-
mentów, tekstów i rysunków Schulza. Zaowo-
cowało to wydaniem dwóch dzieł monogra-
ficznych poświęconych temu twórcy: „Regio-
ny wielkiej herezji” (1967 r.) i „Okolice sklepów 
cynamonowych” (1986 r.). 

Bardzo dużą część w twórczości Ficow-
skiego zajęły piosenki. Utwory do jego tek-
stów śpiewali najbardziej popularni piosenka-
rze polscy lat sześćdziesiątych i siedemdzie-
siątych, m.in.: Michaj Burano, Anna German, 
Kalina Jędrusik,  Ewa Podleś, Jerzy Połom-
ski,  Sława Przybylska, Maryla Rodowicz,  Ire-
na Santor, Jarema Stępowski.

W związku z przynależnością do KOR-u 
od 1976 do 1980 roku twórczość Ficowskie-
go była objęta zakazem druku, tzw. zapisem 
na nazwisko. 

Znajomi i przyjaciele wspominają tego 
poetę jako człowieka pogodnego, wręcz try-
skającego humorem. Stojąc nad grobem ar-
tysty na Starych Powązkach jeszcze dziś mo-
żemy się przekonać, że rzeczywiście taki był.  
Sam zaplanował napis na swój nagrobek, a ta-

kie przesłanie dla potomnych mógł napisać 
tylko człowiek z poczuciem humoru:

Ja, niżej podpisany, Jerzy Ficowski, 
przenosząc się 6 maja 2006 roku do 
Wieczności
(wersja równouprawniona do Nicości) 
zakończyłem tutejszą egzystencję nie 
ukończywszy niczego. 
Zgodnie z Regulaminem Stwórcy 
i odwieczną praktyką mieszkańców
 tego źle pomyślanego i jeszcze gorzej 
prowadzącego się świata
– usilnie proszę moich Bliskich i moich 
Dalekich
o błogosławieństwo uśmiechu
i łaskę pogody ducha
zamiast westchnień i smutku
bowiem nie stało się
nic nadzwyczajnego
Za spełnienie tej prośby
z góry wszystkim dziękuję
i za kłopot przepraszam
/-/ Jerzy Ficowski
Warszawa poza zasięgiem czasu.

Jerzy Ficowski upamiętniony został na 
Żoliborzu w kilku miejscach: tablicą pamiąt-
kową przy placu Inwalidów, umieszczoną na 
ścianie domu, w którym mieszkał (Plac Inwa-
lidów 4/6/8) oraz muralem i ulicą na Żolibo-
rzu Artystycznym (część tej ulicy to dawny 
końcowy odcinek ulicy Elbląskiej – po drugiej 
stronie Powązkowskiej).

Jadą wozy kolorowe taborami
jadą wozy kolorowe wieczorami
może z liści spadających im powróży
wiatr cygański wierny kompan ich podróży
zanim ślady wasze mgłami się zasnują
odpowiedzcie mi Cyganie jak tam u was jest...

HISTORIA 2726

znajduje się na dachu Centrum Olimpijskiego, 
w sercu zielonego Żoliborza

Kreatywne menu (oparte o doskonałe składniki) 
z absolutnymi hitami, które kochają Goście.

Jesień i Moonsfera to suma najlepszych doświadczeń 
jakich możesz oczekiwać od restauracji i lokalizacji. 

Jesień, księżyc, muzyka...

Restauracja MOONSFERA Zarezerwuj stolik telefonicznie lub mailowo:

Centrum Olimpijskie,
ul. Wybrzeże Gdyńskie 4,

01-531 Warszawa

+48 225 603 733
+48 226 371 502
ask@moonsfera.pl

www.moonsfera.pl
www.facebook.com/Moonsfera

Jerzy Ficowski w młodości

Jerzy Ficowski, zdjecie z czasów Powstania 
Warszawskiego
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