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Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego
31 października na łamach naszego serwisu www.
gazetazoliborza.pl mogliście przeczytać o tym, 
że prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ogłosił 
terminy rozszerzenia strefy płatnego parkowania 
o kolejne dzielnice. Na Żoliborz SPPN ma zawitać nie 
później niż do końca 2021 roku, a jej obszar ma być 
konsultowany z mieszkańcami. 
Wiecie dlaczego bardzo popieram ten pomysł? 
Dlaczego tak bardzo ważna jest dla mnie strefa 
płatnego parkowania w naszej dzielnicy? Bo dzięki 
niej mamy szansę na spore zmiany. 
Po pierwsze, najważniejsze, strefa płatnego 
parkowania ma na celu spowodowanie, abyśmy nie 
korzystali tak często z samochodów. Za każdym 
razem, kiedy będziemy mieli do załatwienia jakąś 
sprawę, zastanowimy się, czy jest ona warta wydania 
kilkunastu złotych, czy może lepiej byłoby wsiąść  
w autobus i przejechać kilka przystanków. Oczywiście 
nie mówię o dużych zakupach, ale o jakichś 
mniejszych sprawach. Jeśli, dzięki takiej analizie, 

zrezygnujemy z samochodu chociaż raz lub dwa, to 
jest to duży sukces. 
Po drugie, jeśli już wybierzemy się gdzieś 
samochodem, to nie zaparkujemy nim na cały dzień 
tylko na tyle czasu, ile faktycznie jest to konieczne, 
bo po prostu będziemy musieli za to zapłacić. 
Taka jest rola SPPN – zwiększenie rotacyjności 
parkujących pojazdów. W efekcie ma to wpłynąć na 
zwiększenie liczby miejsc parkingowych. 
Po trzecie, powoli będziemy wyrabiać w sobie nawyk 
rzadszego korzystania z samochodu, będziemy 
częściej zastanawiali się nad alternatywą. 
Po czwarte, przestaniemy być, jak dotychczas, 
„park and ride” dla osób dojeżdżających do pracy. W 
związku z tym, że w centrum Warszawy SPPN istnieje 
już od dawna, niektórzy zostawiają swój samochód 
na Żoliborzu, po czym wsiadają do metra i jadą dalej.  
Cieszę się zatem, że strefa w końcu się u nas pojawi 
i jestem pewny, że w perspektywie czasu, nawet 
najwięksi jej przeciwnicy dostrzegą korzyści. 
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CZY ŻOLIBORZ ZASŁUGUJE NA GWIAZDKĘ… MICHELIN?
Rozmowa z Violettą Celejewską – menadżerem generalnym oraz Krystianem Zalejskim – 
pomysłodawcą i współtwórcą restauracji Kuchnia Żoliborz. 

WŁOSKA KUCHNIA TEŻ JEST EKO
Coraz więcej osób chce jeść nie tylko smacznie, ale i zdrowo. W trattorii Prima Pasta można 
skosztować dań włoskich w wersji wegańskiej i bezglutenowej, spełniającej wymagania osób 
stosujących restrykcyjną dietę pozbawioną glutenu.

NIE KRYTYKUJ CEN PRZED JEDZENIEM
Przeliczyłem: na Żoliborzu jest około 10 pizzerii, 5 lokali serwujących burgery, 4 lokale z kuchnią 
wegańską, 5 z kuchnią orientalną, po kilka barów, kebabów, kawiarni, cukierni i lodziarni. Ostatnio 
zagościł w dzielnicy lokal z ofertą fine dining, winiarnie, piwiarnie oraz miejsca serwujące mniej 
oczywisty przekrój kuchni. Kiedyś był tylko Żywiciel, ale już go nie ma. Trudno zjeść schabowego 
za 44 zł, skoro wcześniej kosztował 23 zł.

OBIAD SENTYMENTALNY
Część z was zapewne pamięta czasy, kiedy Żoliborz był kulinarną pustynią. Mogliśmy zjeść 
„chińczyka” na Marymoncie lub kotleta w barze Sady. Jednak na tym nieurodzajnym polu od 
wielu lat było jedno wyjątkowe i bardzo głęboko zakorzenione ziarno – to istniejąca od 1953 roku 
restauracja Spotkanie.

JESIENNE TRENDY W JEDZENIU: WEGETARIAŃSKIE 
CZY BEZGLUTENOWE?
My, jako restauratorzy, musimy podążać za potrzebami naszych gości. Większość diet czy mód 
na różne rodzaje żywności jest kompletnie nieuzasadniona i miesza ludziom w głowach na 
zasadzie: „bez glutenu będę zdrowsza/zdrowszy”. Mało kto konsultuje te działania z lekarzami czy 
dietetykami. A wyniki są łatwe do znalezienia i łamią wiele stereotypów.

GASTRONOMICZNY PRZEGLĄD ŻOLIBORZA
Gastronomiczny przegląd Żoliborza, jak żartobliwie można określić bieżący numer, uzmysławia 
dynamicznie zachodzące zmiany w kulinarnym świecie przede wszystkim na poziomie lokalnym. 
W dzielnicy znajdziemy wiele atrakcyjnych i klimatycznych miejsc serwujących przepyszne dania. 
Pod tym względem potencjał Żoliborza doceniają mieszkańcy stolicy.

MIESZKAJĄC W MISTERZE WARSZAWY
Wiktoria Szczupacka mieszka w „Desce” od niedawna. Po 50 latach od ukończenia budowy bloku 
przy ulicy Promyka 5 i przyznania mu tytułu „Mistera”, podjęła próbę „czułego” i „bliskiego” 
opisania modernizmu z perspektywy mieszkańców. Jaką historię skrywa jeden z bloków osiedla 
na Kępie Potockiej?

SYGNAŁY DŹWIĘKOWE POCIĄGÓW ZMORĄ MIESZKAŃCÓW
Mieszkańcy osiedli położonych przy torach narzekają na częste i głośne sygnały dźwiękowe 
emitowane przez pociągi. Kolejarze przekonują, że są one niezbędne ze względu na 
bezpieczeństwo.

TYM ŻYJE ŻOLIBORZ

Przystanek Warszawa Powązki 
otwarty, ale bez windy i kładki

Droższe parkowanie i ponad 
dwukrotnie większa SPPN,  
a w niej Żoliborz.  

Za plastiki, zniżki na kawę 
i bilety do kina czy teatru. 
Recyklomat na Żoliborzu

Miasto ogłosiło nowy program 
dotacji na odnawialne źródła 
energii,

Kolejne zabytki na Żoliborzu 
pod ochroną

Jesienne nasadzenia drzew na 
Żoliborzu

Projekt zieleni na ul. Rydygiera 
gotowy

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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Mateusz Durlik
Redaktor naczelny
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Krystian 
Zalejski 

Czy Żoliborz zasługuje 
na gwiazdkę… Michelin?

Violetta 
Celejewska

LUDZIE ŻOLIBORZA/KUCHNIE ŚWIATA

Przybliżcie mi, proszę, historię tego 
miejsca. Co tu się wcześniej znajdo-
wało?

K.Z.: Według mojej najlepszej wiedzy, 
to we wczesnych latach 60. była tutaj hala, 
w której produkowano plastikowe butelki, 
potem siedzibę miało słynne studio Bajka, 
a teraz jesteśmy my. Historia tego budyn-
ku jest ciekawa, ponieważ najpierw po-
wstała hala, a potem budujący doszli do 
wniosku, że w tej hali mają przecież pra-
cować ludzie i dobudowali kolejny, niższy 
budynek. To właśnie w nim mamy zaple-
cze kuchni, a w wyższym, mierzącym 8,20 
m, jest sala restauracyjna dla gości. 

Dlaczego wybraliście to miejsce?
K.Z.: Dlatego, że jest na Żoliborzu, dla-

tego, że jest niepowtarzalne a także ze 
względu na kubaturę. Można było je z ła-
twością dostosować do naszych gastro-
nomicznych potrzeb. 

Ty jesteś jednym z autorów Kuchni 
Żoliborz, pomysłodawcą.

K.Z.: Jestem odpowiedzialny za kon-
cept restauracyjny.

Skąd pomysł na taki właśnie kon-
cept? Dlaczego restauracja wygląda 
właśnie w taki sposób?

K.Z.: Wygląd to wynikowa doświad-
czenia z innej branży, w której pracujemy 
(przyp. red.: firma Best CS, właściciel Kuch-
ni Żoliborz, jest dystrybutorem urządzeń 
do gastronomii). Otwarta kuchnia, jedna 
z niewielu takich w całej Polsce, ma za za-
danie zapewnić interakcję kucharzy z kon-
sumentami. Ludzie mogą zobaczyć jak 
szykujemy ich dania, mogą ich „dotknąć” 
na etapie produkcji. 

W przenośni?
K.Z.: W przenośni i dosłownie. Mamy 

taką zasadę, że nie ograniczamy gościom 
wejścia do naszej kuchni. Nie boimy się 
tego. Można u nas o to poprosić i w asy-
ście szefa kuchni lub jego zastępcy wejść 
do kuchni i być rzeczywiście blisko naszej 
codziennej pracy. Warunkiem jest oczy-
wiście zachowanie zasad bezpieczeństwa 
i przestrzeganie przepisów sanitarnych.

Czy prowadzenie takiej restauracji 
jest trudne? Czy to duże wyzwanie?

V.C.: To chyba największe wyzwanie, 
jakiego dotychczas doświadczyłam. Po-
przeczka jest zawieszona wysoko. Zarzą-
dzałam już wprawdzie podobnym obiek-
tem, ale Kuchnia Żoliborz jest wyjątko-
wa. W najbliższej okolicy mamy do czy-
nienia z bardzo dużą liczbą rodzin i osób 

w średnim wieku. Są to ludzie ciekawi no-
wych smaków, chcący eksperymentować, 
co jest dla nas pozytywnym wyzwaniem. 
To chyba fenomen w skali Warszawy, bo 
nigdy jeszcze nie spotkałam się z tak dużą 
dozą ciekawości ze strony klientów. Nasi 
goście są po prostu fajni.
 
Macie jakąś przestrzeń dla dzieci?

V.C.: Mamy. Dostaliśmy już sygnały 
od rodziców, że jest takie zapotrzebowa-
nie. W weekendy, kiedy dzieci jest najwię-
cej, rozstawiamy specjalną strefę. Mamy 
wtedy animatorki oraz klocki do zabawy. 
Oczywiście w dni powszednie najmłodsi 
również mogą nas odwiedzać. Dostępne 
są dla nich wówczas krzesełka do karmie-
nia, jednak wtedy restauracja funkcjonuje 
bez tej specjalnej strefy.

Skąd pomysł na taki, raczej rzadko 
spotykany, rodzaj kuchni?

K.Z.: Odwróciliśmy trochę zasady two-
rzenia restauracji, zrobiliśmy to inaczej, niż 
robi się zazwyczaj. Najczęściej najpierw 
powstaje pomysł na kuchnię, na menu, 
a potem do tego dopasowuje się wystrój, 
urządzenia. Ze względu na powiązanie 
z firmą Best CS najpierw kupiliśmy wszyst-
kie urządzenia, które chcieliśmy pokazać, 
wykorzystać, a później dopasowaliśmy do 
tego menu. W Kuchni Żoliborz dysponuje-
my najnowocześniejszym sprzętem świa-
towej klasy. Dzięki nim nasi kucharze mają 
naprawdę szerokie możliwości. Ogranicza 
ich jedynie wyobraźnia, a na nią nie narze-
kają (śmiech). Sylwester Czyż, szef kuch-
ni, dostał zatem trudne zadanie – wyko-
rzystując proste składniki, ma tworzyć coś 
unikatowego.

Kim jest Pan Sylwester Czyż? Jakie-
go rodzaju zaplecze posiada do tego, 
aby móc sprostać waszym oczekiwa-
niom? 

K.Z.: Sylwester jest jednym z najlep-
szych szefów kuchni w Polsce. 

Skąd u niego takie umiejętności?
K.Z.: Sylwester posiada doskonałe wy-

kształcenie gastronomiczne. Na początku 
uczył się u nas, w Polsce, po czym wyje-

chał za granicę. Tam pracował w kolebce 
najlepszej kuchni europejskiej, czyli w Lon-
dynie. Kolejnym etapem jego kariery była 
Skandynawia i gotowanie w restauracjach 
z gwiazdkami Michelin. Następnie wrócił 
do kraju i udało mi się go przekonać do 
pracy tutaj, w Kuchni Żoliborz.

Ale pewnie nie pracuje sam. Jak dużą 
macie załogę?

K.Z.: W tej chwili pracuje u nas prawie 
20 osób. 

To wiele osób walczących o suk-
ces przedsięwzięcia. Takim sukce-
sem dla restauracji jest bezsprzecz-
nie gwiazdka Michelin. Opowiedz-
cie, proszę, co restauracja musi zro-
bić, żeby się o taką gwiazdkę ubie-
gać? Czy, według was, Żoliborz za-
sługuje na takową? Będziecie się 
o nią starali?

 V.C.: Gwiazdka oznacza, ni mniej, ni 
więcej, perfekcjonizm. I składa się na nie-
go kilka elementów – jedzenie, serwis, kli-
mat oraz miejsce, czyli całość doświadcze-
nia i oferty, jakie swoim gościom proponuje 
restauracja. Uważamy, że Żoliborz zasługu-
je na gwiazdkę Michelin. Będziemy chcieli 
o nią zawalczyć. Otrzymanie gwiazdki jed-
nak w dużej mierze zależy od gości, dlate-
go chcemy, aby ludzie dobrze się tutaj czuli.

K.Z.: Działamy w unikatowym miejscu, 
jesteśmy w dzielnicy, która na to zasługu-
je. Mamy bardzo dobrze dobraną ekipę, 
świetnej jakości kuchnię no i szefa, który 
jest szaleńczo dokładny, więc tak, będzie-
my się starać.  

Czy kuchnia musi się czymś wyróż-
niać, żeby móc się ubiegać o gwiazd-
kę?

V.C.: Oprócz jakości – niczym (śmiech). 
Jeżeli będzie troszkę inna niż pozostałe, 
ale przede wszystkim dobrej jakości, to ni-
czego więcej nie potrzebuje. 

Aby była dobrej jakości, musi mieć też 
dobre składniki. Na jakich pracujecie?

K.Z.: 98% wykorzystywanych przez 
nas produktów, to produkty polskie, od 
lokalnych dostawców. Mamy również ta-
kie dania, których nazwy i pochodze-
nie nie są związane z Polską, ale składniki 
do ich wytworzenia już tak. Przykładowo, 
w dobrej restauracji, nie może zabraknąć 
foie gras. I jako ciekawostkę należy po-
wiedzieć, że nie tak dawno, to Polska była 
jednym z największych producentów tego 
produktu. Nie wiem czy wiesz, ale jedna 
z najlepszych szynek parmeńskich wytwa-
rzana jest z polskiej odmiany świń.   

pomysłodawca 
i współtwórca restauracji 

Kuchnia Żoliborz

menadżer generalny 
restauracji  
Kuchnia Żoliborz
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A co z przygotowywaniem dań? Ro-
bicie je od podstaw czy używacie 
może jakichś półproduktów (rosół 
na kupionym bulionie)? 

V.C.: Wszystko robimy sami. Wszelkie 
potrawy - włącznie z bazą do sosów - po-
wstają od podstaw.

A czy w branży restauracyjnej takie 
półprodukty są stosowane? 

V.C.: Mówiąc zupełnie szczerze, tam 
gdzie jest bardzo dużo gości, to nie ma 
innej opcji, trzeba posiłkować się pół-
produktami. Być może nie każdy je wy-
czuje, ale mają wpływ na jakość dania. 
Są osoby, które od razu rozpoznają ich 
użycie. 

K.Z.: Nie jest łatwo robić wszystko od 
początku, nie posiłkować się półproduk-
tami.

Nie jest też łatwo gotować dla Ma-
donny, Jana Pawła II, Stevena Spiel-
berga czy Fernando Alonso, a ty to 
robiłeś.

K.Z.: Z Madonną było akurat bardzo 
łatwo, bo jadła jedynie sałatki (śmiech). 
Spielberg to było jednak wyzwanie… By-
łem wtedy bardzo młody i jeszcze niedo-
świadczony. Na początku robi to oczywi-
ście bardzo duże wrażenie, ale po jakimś 
czasie staje się to standardem. Gdybym 
za każdym razem skupiał się nad tym dla 
kogo gotuję, to mógłbym się wykończyć. 
Dlatego nie ma dla mnie większego zna-
czenia to, dla kogo szykuję jedzenie. Za-
wsze zwracam uwagę na to jak to robię, 
a robię to zawsze najlepiej jak potrafię.  

Gdybyście mieli umiejscowić siebie 
na rynku żoliborskich restauracji, to 
co by to było? Kim jesteście w tym 
żoliborskim świecie gastronomii? 

V.C.: Jesteśmy i chcielibyśmy być po-
strzegani, jako uzupełnienie strefy kuli-
narnej na Żoliborzu. Mamy  do zapropo-
nowania coś zupełnie innego, niż pozo-
stałe restauracje. W tygodniu otwieramy 
się o 14.00 i zapraszamy ludzi na obia-
dy i kolacje, nie na szybkie lunche, któ-
rych główną wykładnią jest cena. Takich 
miejsc jest na Żoliborzu dużo, a my nie 
chcemy z nimi konkurować. 

K.Z.: Na Żoliborzu nie ma żadnego 
klubu, dlatego w piątki i soboty będzie-
my otwarci do 4.00. Będzie można posłu-
chać wówczas muzyki na żywo lub DJ-a. 
Dopełnieniem tych działań będą organi-
zowane przez nas imprezy, również kultu-
ralne. W planach mamy na przykład wer-
nisaże. Chcemy w ten sposób wypełnić 
pustkę, jaka pozostała po zamkniętym na 
Żoliborzu domu kultury.      

Powiedz coś więcej o tych wydarze-
niach kulturalnych.

K.Z.: 4 grudnia organizujemy impre-
zę charytatywną dla 300 osób. Umoż-
liwia nam to przestrzeń, którą dyspo-
nujemy i chcemy to wykorzystać. Ale 
to nie jedyny element tej „kulturalnej” 
tkanki, którą chcemy się dzielić. Latem 
chcemy udostępnić mieszkańcom dziel-
nicy i naszym gościom ogródek o po-
wierzchni 350 metrów kwadratowych, 
który znajduje się na terenie ICHP (In-
stytutu Chemii Przemysłowej). Po go-

dzinie 16.00  ICHP w zasadzie nie dzia-
ła, więc my chcemy to zmienić. Ta prze-
strzeń będzie miejscem zarówno dla 
rodzin jak i samotników, w zasadzie dla 
każdego. 

Muszę o to zapytać, bo mieszkań-
ców na pewno to zaciekawi. Skoro 
będziecie mieli imprezy do 4.00 nad 
ranem i będą to koncerty,  to czy nie 
obawiacie się, że może być w okolicy 
bardzo głośno? 

V.C.: Zainwestowaliśmy bardzo dużo 
pieniędzy w system nagłośnieniowy, który 
koncertuje swoją „energię” wewnątrz bu-
dynku. Robiliśmy nawet pomiary i przy uli-
cy, przed restauracją, muzyka nie jest gło-
śniejsza od przejeżdżającego samocho-
du, a po drugiej stornie jezdni, czyli tam, 
gdzie zaczynają się bloki, jest w zasadzie 
niesłyszalna. 

A neon, chyba największy na Żolibo-
rzu, czy nie oślepia ludzi?

K.Z.: Mieliśmy, póki co, jedną skargę 
i obiecaliśmy, że po zamknięciu restauracji 
neon będzie wyłączany. Tak też się dzie-
je. Neon rzeczywiście jest potężny i na-
prawdę jest największy na  Żoliborzu. Go-
ście w środku mają czasem wrażenie, że 
na dworze jest śnieg, bo neon daje taką 
poświatę. Neony mają jednak to do sie-
bie, że są „ostre” tylko na początku swo-
jego żywota, potem przestają już być aż 
tak wyraziste.  

Powiedzcie mi na koniec, które da-
nie, według was, jest najciekawsze, 
popisowe, odstające od tradycyjnej 
kuchni?

K.Z.: Jak dla mnie – pizza z kaszanką, 
bo pokazuje jak można połączyć włoskie 
danie z polskim wynalazkiem, jakim jest 
kaszanka. Fajnym daniem jest też pizza 
z truflą. Zestawienie bardzo prostego, po-
wszechnego dania z ekskluzywnym skład-
nikiem jest naprawdę pierwszorzędnym 
pomysłem

V.C.: Mamy też bardzo dobre dania 
bezglutenowe czy wegetariańskie, takie 
jak burgery marchewkowe, pizzę, desery, 
ale i doskonałą sałatkę.

Tę od Madonny? 
K.Z.: Ona jadła bez buraka, a my go 

mamy, na dodatek bardzo smacznego 
(śmiech).  

Nie pozostaje mi nic innego niż ży-
czyć wam powodzenia 

V.C.: Dziękujemy. 

r e k l a m a

Zdrowo, ekologicznie i dla osób 
z nietolerancją glutenu

Dziś coraz większą uwagę zwracamy 
na to, co jemy. Zdrowy styl życia i zbi-
lansowana dieta nabierają szczególne-
go znaczenia w naszej codzienności. Co-
raz częściej zastanawiamy się nad tym, 
jak spożywany przez nas posiłek wpływa 
na nasz organizm i środowisko. Wycho-
dząc naprzeciw tym potrzebom, chce-
my kreować postawy przyjazne dla pla-
nety. Rezygnujemy chociażby z plastiko-
wych słomek, wprowadzamy do naszej 
karty dania wegańskie. Zwracając uwa-
gę na względy zdrowotne, szczególną 
troską otaczamy klientów posiadających 
alergie pokarmowe czy chorych na ce-
liakię, którzy muszą restrykcyjnie prze-
strzegać dietę bezglutenową. 

Stale rosnąca świadomość kulinarna 
wśród naszego społeczeństwa, zwłasz-
cza gdy chodzi o kuchnię włoską, wyma-
ga również od naszych kucharzy stałe-
go rozwijania się nie tylko w kontekście 
trendów żywieniowych, ale też poszuki-
wania nowych smaków. W tym celu, szef 
kuchni oraz manager Trattorii Prima Pa-

sta odbywają podróże w poszukiwaniu 
kulinarnych inspiracji. W ostatnim cza-
sie odwiedzili malownicze Bari, z którego 
przywieźli mnóstwo pomysłów na prze-
pyszne dania. 

Pasty i pizza dla każdego! 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 

gości, w karcie dań Trattoria Prima Pa-
sta znajduje się szeroki wybór dań bez-
glutenowych. Wśród nich między in-
nymi przystawka caprese z oryginalną 
mozzarellą di Bufala, pasty z Carbonarą 
classico na czele, składającą się jedynie 
z trzech składników takich jak Guancialle, 
ser Grana Padano D.O.P i żółtka jaj. 

Nie od dziś wiadomo, że podstawą 
dobrej pizzy jest ciasto. Kucharze na-
szej trattorii opracowali autorski przepis 
na pizzę bezglutenową, która przyciąga 
smakoszy z całej Warszawy. Osoby, któ-
re muszą przestrzegać dietę bezglute-
nową ze względów medycznych, mogą 
poprosić obsługę, by piec pizzę w od-
dzielnym piecu tak, aby nie miały kon-
taktu z glutenem. W menu dostępne są 
także opcje wegańskie, jak na przykład 

pizza margherita z mozzarellą wegań-
ską, która cieszy się ogromnym powo-
dzeniem. Do tego można dobrać świe-
że dodatki według własnych preferencji.

Wszystkie dania w trattorii Prima 
Pasta przygotowywane są z najwyż-
szej jakości składników. Ciekawostką 
jest fakt, że szef kuchni, komponując 
wyjątkowe połączenia smaków, za każ-
dym razem korzysta przede wszystkim 
z produktów dostępnych w delikate-
sach prowadzonych przez restaurację, 
które mogą nabywać także goście. Ku-
pując wyśmienite włoskie sery, dojrze-
wające wędliny i oliwki w ziołach zabie-
ramy do domu odrobinę śródziemno-
morskiej magii. 

Dostępni na miejscu sommelierzy 
zawsze służą pomocą w kwestii 
wyboru odpowiedniego wina

Nasza restauracja to nie tylko pizza 
czy pasta. To także bogaty wybór win 
doskonale podkreślających smak po-
traw. Najlepszych win na świecie należy 
szukać w Europie, a konkretnie w base-
nie Morza Śródziemnego. Południowcy 
od stuleci piją je do posiłków, aby zwięk-
szyć rozkosz ze spożywania ryb, maka-
ronów oraz potraw mięsnych. Wina, 
które serwujemy, pochodzą z włoskich 
i hiszpańskich winnic. W kwestii dobo-
ru odpowiedniego wina, zawsze moż-
na liczyć na wiedzę naszych kelnerów, 
którzy przy wyborze biorą pod uwa-
gę również osobiste preferencje sma-
kowe. Jako aperitif polecamy doskonałe 
Frizzante lane prosto z beczki!

W plebiscycie na Żoliborską Restau-
rację Roku 2018, Trattoria Prima Pa-
sta otrzymała pierwsze miejsce w kate-
gorii „Jakość obsługi”. Przyznali ją sami 
czytelnicy „Gazety Żoliborza”. O naszej 
gościnności świadczą liczne pozytyw-
ne opinie, które można znaleźć na Tri-
padvisor, Google czy Facebooku. „Pysz-
nie, zdrowo i nastrojowo! Obsługa jest 
bardzo sympatyczna!” – pisze Wiesław. 

Co ważne, dzięki współpracy z UberE-
ats i Wolt, nie trzeba wychodzić z domu, 
żeby delektować się smakiem ulubionej 
pizzy czy pasty. Wystarczy złożyć zamó-
wienie, a kurierzy zajmą się resztą.

Coraz więcej osób chce jeść nie tylko smacznie, ale i zdrowo. W trattorii 
Prima Pasta można skosztować dań włoskich w wersji wegańskiej 
i bezglutenowej, spełniającej wymagania osób stosujących restrykcyjną 
dietę pozbawioną glutenu. 

WŁOSKA KUCHNIA 
TEŻ JEST EKO
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Gastronomia w Polsce nie miała lek-
ko. Obecnie przeżywa szybki rozwój, 
co widać gołym okiem. Przez ostatnie 
pięć lat, w miastach powyżej 100 tysię-
cy mieszkańców, słupki popularności re-
stauracji skoczyły o 54%. Na Żoliborzu, 
w 2019, roku naliczyłem aż dziewięć no-
wych knajp.

Pierwsza wizyta zwykle wygląda po-
dobnie: rozglądasz się po ścianach, po-

ciągasz nosem, w drodze do stolika pod-
glądasz cudze talerze. Zerkasz na kelnera. 
Fajnie, gdy za trzecim razem już cię roz-
pozna. Idealnie, gdy zapamięta twoje ulu-
bione miejsce.

Ważni są ludzie oraz atmosfera, ale 
najważniejsza jest karta.

„Drogo” – taki komentarz słychać naj-
częściej. Więc skoro drogo, to będzie kla-
pa – a przynajmniej taka jest obiegowa 
wróżba.

Niskie ceny jak potwór
Dzisiaj, gdy klimat nam się zmienia, 

plastik zalewa, słońce mocniej ogrzewa 
a otyłość dorosłych i dzieci w Polsce alar-
mowo rośnie, żywność nie jest tylko do 
jedzenia. Jeśli jesteśmy krytyczni i zaan-
gażowani w sprawy obywatelskie, spo-
łeczne, klimatyczne oraz związane z eko-
logią, popatrzmy także na swoje potrze-
by jako społeczności lokalnej. Spójrz-
my na swój talerz zarówno w domu jak 
i w restauracji. Spróbujmy na swój wła-
sny sposób przekalkulować ceny kupo-
wanych produktów, ceny potraw zama-
wianych w restauracjach. Zastanówmy 
się, czy gdy robimy zakupy, to pomaga-
my lokalnym firmom, hodowcom ze swo-

jego województwa, sąsiadowi prowadzą-
cemu biznes gastronomiczny czy też bli-
żej nieznanej firmie działającej na umowie 
franczyzowej?

Z jednej strony, w kartach menu wi-
dać lokalne przywiązanie, informacje 
o wysokiej jakości dostawcach. Z drugiej 
strony, mamy dyskonty z mrożonym pie-
czywem z Zachodu, podawanym na cie-
pło i Prosecco za 15,90 zł. Luksus.

Te wszystkie „niskie ceny” weszły nam 
do głów jak potwór ze „Stranger Thinks”. 
Oszaleliśmy na punkcie taniości, ilości, ry-
neczków z jabłkami z Hiszpanii i naklejek 
z rysunkami warzyw do zbierania dla dzie-
ci.

Mało kto pamięta, ile powinno kosz-
tować mięso, dobre przetwory, tłu-
sty twaróg. Zabrakło punktu odniesie-
nia. Wystarczy, że na opakowaniu po-
jawi się słowo „Manufaktura”. W mar-
kecie wybieramy „domowe naleśniki” 
zapakowane w folię z nadrukiem: czte-
ry z serem kosztują 4,90 zł. Proponu-
ję zastanowić się, jaki mógł być koszt 
ich wytworzenia i dlaczego mają pół 
roku przydatności do spożycia, sko-
ro w składzie jest teoretycznie tylko 
mąka, woda, ser i cukier?

W azjatyckim barze, gdzie dania kosz-
tują 11 – 15 zł, wyrabiamy sobie zdanie 
o cenie kurczaka z makaronem.

Oglądamy w telewizji reklamową bi-
twę cenową marketów, a po latach trud-
no jest nam zaakceptować, że jakość 
i zdrowie z czasem będą kosztować wię-
cej. Ale nie zawsze. Oczywiście czeka nas 
większy wysiłek. Większość dobrej jako-
ści artykułów spożywczych można zna-
leźć pod Halą Marymoncką, w kilku skle-
pach na starym oraz południowym Żoli-
borzu. Sporo sezonowych produktów po-
jawia się podczas sobotniego Targu Śnia-
daniowego.

Nie można oczekiwać, że w sklepach 
znajdziemy najlepsze, najzdrowsze, nie-
przetworzone jedzenie i niskie ceny jed-
nocześnie. W restauracjach zasada jest 
identyczna.

Z jakością do Hadesu
To nie koniec. Biznes gastronomicz-

ny równie szybko się rozwija, co upada. 
Ludzie, którzy pracują w restauracjach 
chcą godnie zarabiać, chcą być szanowa-
ni za swoją pracę. Mają potrzeby jak każ-
dy z nas.

Gdy my oczekujemy tańszych dań, 
wiecie co robi knajpa? Jeśli właściciel 
nie chce upaść od razu, nie zejdzie 
z jakością do Hadesu. Oszczędności 
poszuka w innym miejscu. Częsta ro-
tacja pracowników, brak stałej obsłu-
gi, nowy „tańszy” kucharz. Dla wielu 
restauracji takie zarządzanie, to chleb 
powszedni.

Człowiek bez wyobraźni powie: „to 
nie moja sprawa, jak sobie nie radzą, 
niech zwijają biznes”. Tylko że rozwijająca 
się branża gastronomiczna pozytywnie 
wpływa na lokalną społeczność i atrakcyj-
ność całej dzielnicy. Rozwija sąsiedzkie re-
lacje, tworzy miejsca, gdzie chcemy spę-
dzać czas, poznawać się i do siebie wra-
cać.

Może więc nie warto krytykować 
cen przed zjedzeniem – za to warto 
docenić pracę dobrego kucharza, me-
nadżera, kelnera, rolnika, piekarza, ho-
dowcy? Jesteśmy częścią ich życia. Po-
lecajmy znajomym lokalne miejsca, któ-
re lubimy. A skręcając po najtańsze je-

dzenie w najtańszych barach, pomyśl-
my o zdrowiu własnym i swojego dziec-
ka: tam glutaminian sodu, przetworzo-
ny olej kukurydziany i inne świństwa są 
używane równie często, jak sól i woda 
w domowej kuchni.

 Zdjęcia z archiwum Targu Śniadaniowego

Przeliczyłem: na Żoliborzu 
jest około 10 pizzerii, 5 lokali 
serwujących burgery, 4 lokale 
z kuchnią wegańską, 5 z kuchnią 
orientalną, po kilka barów, 
kebabów, kawiarni, cukierni 
i lodziarni. Ostatnio zagościł 
w dzielnicy lokal z ofertą fine 
dining, winiarnie, piwiarnie oraz 
miejsca serwujące mniej oczywisty 
przekrój kuchni. Kiedyś był tylko 
Żywiciel, ale już go nie ma. Trudno 
zjeść schabowego za 44 zł, skoro 
wcześniej kosztował 23 zł.

AUTOR TEKSTU: KRZYSZTOF CYBRUCH 
ORGANIZATOR TARGU ŚNIADANIOWEGO & TARGU RYBNEGO, ZAŁOŻYCIEL FOOD HALL POLAND.

Nie krytykuj cen 
przed jedzeniem
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Miejsce to jest bardzo bliskie moje-
mu sercu. To pierwsza prawdziwa re-
stauracja, do której zabrali mnie rodzice 
na początku lat 90. W Spotkaniu święto-
waliśmy wiele naszych rodzinnych uro-
czystości, a potem ja, już jako dorosła 
osoba, spotykałam się tam z przyjaciół-
mi. Wyjątkowe miejsce usytuowane nie-
co na uboczu, na samym początku ulicy 
Krasińskiego pod numerem 2 od lat, nie-
zmiennie zaprasza tym samym szyldem 
wiszącym na rusztowaniu ustawionym 
wokół wejścia. To wypracowany styl, któ-
ry przenosi się również do środka lokalu. 
Wystrój restauracji zawsze był skromy 
i dość surowy. Metalowe elementy zo-
stały połączone ze starym drewnem, na 
tle ceglanej ściany możemy usiąść na ka-
napie wbudowanej w antyczną komodę. 
Cały ten eklektyzm podkreśla zaś ciepłe 
światło z wiszących na kablach żarówek, 
bez abażurów. Tak było dwadzieścia lat 
temu, tak jest również i dziś, co doceni-
li czytelnicy „Gazety Żoliborza”, przyzna-
jąc Spotkaniu drugie miejsce w katego-
rii „wystrój” w plebiscycie Żoliborska Re-
stauracja Roku 2018.  

Jak wygląda Spotkanie już wiecie, ale 
jak smakuje, zaraz się dowiecie. Mamy je-
sień, zatem nie mogło w menu zabraknąć 
sezonowych dań,  które poleca szef kuch-
ni. Spośród dań z grzybami i dań z dynią 
wybieram krem z dyni (17 zł). Idealnie do-
prawiona, lekko pikantna, pięknie podana, 
intensywnie żółta zupa sprawia, że masz 
ochotę na więcej… i jesz więcej. Kolej na 
zupę rybną (20 zł), która mimo, iż nie wy-
glądała aż tak pięknie, to smakowała do-
skonale – gorąca, dobrze przyprawiona, 
bogata w kawałki ryb i owoców morza. 
Gdyby nie to, że staram się nie jeść mię-
sa, przychodziłabym tutaj zdecydowa-
nie częściej w jednym konkretnym celu 

– aby zjeść wątróbkę, tak jak kilkanaście 
lat temu polędwicę wołową z pieczonym 
ziemniakiem. Podana z wiśniami, likierem 
żurawinowym, jabłkiem i chrupiącymi 
krążkami cebuli wątróbka drobiowa (28 
zł), nie ma sobie równych. Odkąd w Pas-
sadenie na gen. Zajączka nie ma już mojej 

ulubionej sałatki z wątróbką, to Spotka-
nie przejmuje prowadzenie w tej dziedzi-
nie. Ale to nie jedyna wyborna przystaw-
ka, która może być jednocześnie daniem 
głównym ze względu na wielkość porcji. 
Na uwagę zasługuje również klasyka ga-
tunku kuchni wielkopolskiej – kluski ziem-
niaczane, nazywane przeze mnie „kluska-
mi myszkami”.  Podane z białym serem, 
skwarkami i śmietaną (23 zł), stanowią ku-
linarny powrót do przeszłości, wspomnie-
nie dzieciństwa i prostoty w babcinej 
kuchni. Jak już jestem przy wspomnie-
niach z najmłodszych lat, to musi się poja-
wić kruszonka. Wybór zatem pada w spo-
sób oczywisty na owoce zapieczone pod 
kruszonką (19 zł). Do wyboru mamy wi-
śnie, maliny i truskawki, jednak zdecydo-
wanie lepiej smakowałyby pyszne o tej 
porze roku śliwki, jabłka czy gruszki. 

W krótkim (co lubię) menu, znajdzie-
my dania wykwintne, jak rzadko spoty-
kane raki (38 zł), czy gęś pieczona w po-
marańczach (39 zł), ale również, a może 
przede wszystkim klasyczne, takie jak 
tatar wołowy z przepiórczym jajem (28 
zł) lub golonka pieczona w piwie (38 zł). 
Zadam pytanie retoryczne: gdzie teraz 
na Żoliborzu można zjeść golonkę? Z bó-
lem przyznam, że z braku „mocy prze-
robowych” nie zjadałam wiele, nie się-
gnęłam po żadne danie główne, jednak 
daję wiarę (graniczącą z pewnością), że 
są one pyszne. Skąd ta pewność? Jedze-
nie w Spotkaniu było wspaniałe i dwa-
dzieścia i dziesięć lat temu, było wybor-
ne również tym razem. Oby tak dalej. 

Tutaj nie komplikuje się tego, co pro-
ste, tutaj nie szuka się gości na siłę. W tej 
prostocie, elegancji  i konsekwencji tkwi, 
jak sądzę, sukces Spotkania, które do-
brze radzi sobie z konkurencją, jaka po-
wstała w ostatnich latach na Żoliborzu, 
a której przecież przez wiele lat nie było. 
Pamiętajmy o tym, żeby spotykać się 
z bliskimi, pamiętajmy o Spotkaniu na 
Żoliborzu. 

Część z was zapewne pamięta 
czasy, kiedy Żoliborz był kulinarną 
pustynią. Mogliśmy zjeść „chińczyka” 
na Marymoncie lub kotleta w barze 
Sady. Jednak na tym nieurodzajnym 
polu od wielu lat było jedno 
wyjątkowe i bardzo głęboko 
zakorzenione ziarno – to istniejąca 
od 1953 roku restauracja Spotkanie.

JEDZENIE:

CENY:

OBSŁUGA:

LOKALIZACJA:

WYSTRÓJ:

Fo
t. 

K
ar

ol
in

a 
K

oł
od

zi
ej

sk
a

AUTORKA TEKSTU: 
KAROLINA KOŁODZIEJSKA

I tak na przykład wegetarianie 
wcale nie muszą mieć niższego pozio-
mu tak zwanego „złego cholestero-
lu” niż „mięsożercy”, bo na jego war-
tość wpływa wiele innych czynników. 
Zagrożenia wynikające z braku wiedzy 
na te tematy mogą dotyczyć także 
nas – kucharzy. Musimy być bardziej 
sprawni w reagowaniu na zapotrze-
bowanie klientów a jednocześnie ich 
edukować. 

Dziś restauracje powinny mieć 
w ofercie dania wege, o obniżonej 
wartości kalorycznej, bezbiałkowe czy 
wreszcie bezglutenowe. W ostatnim 
przypadku nie jest to jednak takie 
proste. Jeśli gość po prostu unika glu-
tenu, to tu problemu nie ma – danie 
będzie bezglutenowe. Ale jeśli restau-
racja stosuje mąkę w procesach kuli-
narnych (a takich przecież jest więk-
szość), to osoby z nietolerancją jakiej-

kolwiek ilości glutenu mogą mieć kło-
pot. Nie da się bowiem całkowicie wy-
eliminować tego składnika z kuchni, 
bo nawet pyłki mogą być alergenem. 
Podobnie sprawa ma się z orzechami. 

Sztuką jest połączenie oczekiwań 
gości z sezonowością w przyrodzie. 
Dlatego menu każdej szanującej gości 
restauracji powinno do tego dążyć. Tak 
jak ma to miejsca w Moonsferze. Teraz 
mamy jesień, a w związku z tym w na-
szym menu można znaleźć składniki ko-
jarzone z tą porą roku. Przede wszyst-
kim są to grzyby. Od kurek przez boro-
wiki i rydze. Smażone rydze na grzan-
ce czosnkowej, moim zdaniem, sma-
kują po prostu wybornie. Za chwilę do 
menu wróci nasz szlagier, czyli zupa 
z ryb i grzybów doprawiona pachną-
cym koprem i śmietaną. Dynie, jabłka 
i gruszki najlepiej sprawdzają się wła-
śnie teraz, bo nie są przechowywane 

w magazynach i składach, dzięki czemu 
zachowują swoją chrupkość i świeżość. 
Dynię warto spożywać w postaci pysz-
nego kremu z dodatkiem pieczonej 
gruszki. Można z niej przygotować tak-
że wyborną tartę z kajmakiem, praw-
dziwym cynamonem i zestawem przy-
praw korzennych. Szarlotka także nie-
długo zagości na dłużej w naszej ofer-
cie i bynajmniej nie będziemy do niej 
używać jabłek ze słoika. 

Moonsfera to restauracja ze sma-
kami kuchni całego świata, która z lu-
bością łączy je z polskimi składnikami. 
Dzięki temu można zjeść u nas cho-
ciażby krem z kiszonych ogórków – 
czyli wariację na temat zupy ogór-
kowej. Zupa z pomidorów także jest 
u nas nietuzinkowa, bo podajemy ją 
z sorbetem z pieczonego jabłka. Po-
lędwicę z jelenia serwujemy z czer-
woną kapustą. Dbamy, żeby składni-
ki z naszej strefy klimatycznej były 
obecne w większości tworzonych 
przez nas dań. To ukłon w stronę go-
ści, którzy chcą skosztować kuchni 
polskiej, pomimo autorskiego i mię-
dzynarodowego charakteru naszej 
restauracji.

My, jako restauratorzy, musimy podążać za potrzebami naszych gości. 
Większość diet czy mód na różne rodzaje żywności jest kompletnie 
nieuzasadniona i miesza ludziom w głowach na zasadzie: „bez glutenu 
będę zdrowsza/zdrowszy”. Mało kto konsultuje te działania z lekarzami czy 
dietetykami. A wyniki są łatwe do znalezienia i łamią wiele stereotypów.

AUTOR TEKSTU: JAROSŁAW UŚCIŃSKI  
SZEF KUCHNI I WŁAŚCICIEL RESTAURACJI MOONSFERA, PREZES OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZE-
NIA SZEFÓW KUCHNI I CUKIERNI, MENADŻER REPREZENTACJI POLSKI KUCHARZY PROFESJONAL-
NYCH, PROWADZI TAKŻE WARSZTATY KULINARNE DLA FIRM, DZIECI I GOŚCI SWOJEJ RESTAURACJI.

OBIAD SENTYMENTALNY JESIENNE TRENDY 
W JEDZENIU:
WEGETARIAŃSKIE 

CZY BEZGLUTENOWE?

r e k l a m a r e k l a m a
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W plebiscycie naszego miesięcznika 
na najlepszą restaurację Żoliborza 2019 
roku, czytelnicy „Gazety Żoliborza” zgło-
sili aż 48 lokali. Wśród nich znalazły się 
restauracje serwujące potrawy kuch-
ni etnicznej niemal z całego świata oraz 
te promujące trendy wege czy kuch-
nię bezglutenową. Co ciekawe, najwięcej 
jest tu restauracji specjalizujących się 
w kuchni włoskiej. To efekt chęci świado-
mego odżywiania się, a więc zaintereso-
wania kuchnią śródziemnomorską. Dzię-
ki jej głównym składnikom, a więc: oli-
wie z oliwek, warzywom, serom, rybom 
i wszelkim owocom morza oraz mięsu 
najwyższej jakości, zyskała miano diety 
długowiecznej.

Ponadto wszyscy kochamy pizzę 
i makarony. Szczególnym miejscem na 
kulinarnej mapie Żoliborza, a nawet sto-
licy, jest trattoria Flaminia. W ofercie 
restauracji znajdziemy potrawy, które 
goszczą na stołach tradycyjnej włoskiej 
familii. Szczególną uwagę należy zwró-
cić na fakt pochodzenia przepisów, we-
dle których przyrządzane są dania. To 
tradycyjne, domowe receptury, któ-

rych rodzinę właścicieli nauczyli sąsiedzi 
podczas kilkudziesięcioletniego pobytu 
w Rzymie (mieszkając przy ulicy Flami-
nia). Autentyczność dań doceniła spo-
łeczność mieszkających w Warszawie 
Włochów, którzy zjeżdżają do Flaminii 
z całego miasta.

Warto nadmienić, iż w ofercie trat-
toria Flaminia znajdziemy bezglutenowy 
makaron i pizzę.

Kuchnia włoska, jako długowieczna, 
to również slow food i wedle tej defini-
cji podczas posiłku należy delektować się 
pysznym jedzeniem, idealnie dobranymi 
trunkami oraz spędzać długie godziny 
w gronie najbliższych celebrując w ten 
sposób życie. Flaminia, chcąc stworzyć 
atmosferę godną rzymskiej tratto-
rii (karczmy), w każdy piątek wieczorem 
zaprasza na włoską muzykę na żywo. 
O tym, że w wykonaniu rodowitych Wło-
chów nawet nie wspominam, bo w tym 
przypadku to oczywiste. To fantastycz-
na okazja, żeby przenieść się do słonecz-
nej Italii i przekonać się, jak wyjątkowo 
smakuje dolce vita.

Wszystkich miłośników kuchni wło-
skiej ucieszy wiadomość, że w listopa-
dzie odbędzie się kolejna edycja Tygo-
dnia Kuchni Włoskiej na Świecie. Co roku, 
na całym świecie, restauracje specjalizu-
jące się w kuchni włoskiej układają spe-
cjalne menu.

Włoski System Instytucjonalny 
w Polsce (Ambasada Włoch, Narodowa 
Agencja Turystyki Włoskiej, Włoska Izba 
Handlowo-Przemysłowa, Instytut Kultu-
ry Włoskiej i Włoska Federacja Kucha-
rzy), który jest promotorem tego wy-
darzenia, poinformował w swoim ko-

munikacie prasowym, iż w ramach Ty-
godnia Kuchni Włoskiej zaprezentowane 
zostaną przepisy z trzynastu regionów 
Włoch, do których można bezpośrednio 
polecieć z Polski. Kucharze Flaminii przy-
gotują dania z regionu Lacjum (którego 
stolicą jest Rzym). Będzie się ono składa-
ło z bocconcini romani i jednego maka-
ronu do wyboru z czterech wchodzą-
cych w skład „Poker Romano” (czyli w ko-
lejności alfabetycznej: amatriciana, cacio 
e pepe, carbonara i gricia) oraz tiramisu. 
Wymienione dania będzie można skosz-
tować przez cały tydzień, od 18 do 24 li-
stopada. Całość dostępna będzie w pro-
mocyjnej cenie 49 zł.

Rangę tej inicjatywy uzmysławia 
fakt, iż pierwszego wieczoru tygodnia 
(czyli 18 listopada), we wszystkich stoli-
cach świata, w których funkcjonuje Am-
basada Włoch, wydane zostaną przez 
patronów inicjatywy specjalne kolacje 
inaugurujące całe przedsięwzięcie.

Wszędzie wydarzenie to rozpocznie 
się od oficjalnego przemówienia przed-
stawiciela Ambasady. Polskie przyję-
cie zostanie przygotowane pod okiem 
szefa Simone Loi, który specjalnie na 
tę okazję przyleci z Włoch. Niezmier-
nie miło nam poinformować, iż dzielni-
ca Żoliborz została wyróżniona i, tak jak 

w poprzednich latach, trattoria Flami-
nia ugości wszystkich uczestników kola-

cji otwierającej Tydzień Kuchni Włoskiej 
w Warszawie. 

Gastronomiczny przegląd Żoliborza, jak żartobliwie można określić bieżący numer, uzmysławia 
dynamicznie zachodzące zmiany w kulinarnym świecie przede wszystkim na poziomie lokalnym. 
W dzielnicy znajdziemy wiele atrakcyjnych i klimatycznych miejsc serwujących przepyszne dania. 
Pod tym względem potencjał Żoliborza doceniają mieszkańcy stolicy.

AUTORKA TEKSTU: KALUDIA GIERSZANIN

GASTRONOMICZNY PRZEGLĄD ŻOLIBORZA
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Z ogromnej, płaskiej powierzch-
ni porośniętej jedynie trawą, wyrasta-
ją trzy osiemnastopiętrowe wieżowce 
i jeden, zupełnie różniący się od nich, 
jakby przewrócił się na bok. Liczy za-
ledwie 10 kondygnacji, ale budzi re-
spekt elewacją szeroką na 110 me-
trów. Pasowy układ balkonów na osi 
północ – południe nadaje całości rów-
nomierny rytm. To „Deska” na wykona-
nej w 1972 roku fotografii Zofii Kulik. 
Dziś to zdjęcie jest jednym z ważniej-
szych artefaktów w mieszkaniu Wikto-
rii. – To niesamowite, że artystka po 
tylu latach pamiętała o tym, że foto-
grafowała to osiedle – dodaje Wiktoria 
Szczupacka, mieszkanka bloku przy uli-
cy Promyka 5.

W „Desce”, wraz ze swoim mężem 
i dzieckiem mieszka od półtora roku. 
Na co dzień zajmuje się badaniem neo-
awangardy lat 70. z perspektywy fe-
ministycznej. Wiktoria jest doktorant-
ką w Instytucie Sztuki Polskiej Akade-
mii Nauk, a także członkinią Międzyna-
rodowego Stowarzyszenia Krytyków 
Sztuki. Prowadzi również Fundację Ku-
lik-KwieKulik, opiekującą się twórczym 
dorobkiem Zofii Kulik, który artystka 

współtworzyła z Przemysławem Kwie-
kiem.

Od stycznia 2019 Wiktoria Szczu-
packa intensywnie pracowała nad książ-
ką na temat bloku przy ulicy Promyka 5. 
Otrzymała grant od władz miasta, a wy-
daniem publikacji zainteresował się In-
stytut Architektury z Krakowa. – Myślę, 
że Czuły modernizm – społeczna histo-
ria „Mistera Warszawy” – 50 lat razem, 
dobrze wpisuje się w program wydaw-
nictwa, bo książka jest wynikiem przy-
glądania się temu, jak „Deska”, jako ar-
chitektura, czyli według Le Corbusiera 
„maszyna do mieszkania”, sprawdziła się 
po latach – wyjaśnia moja rozmówczyni. 
Na pytanie, co było impulsem do stwo-
rzenia książki o bloku, odpowiedziała: – 
To czysty zbieg okoliczności wynikający 
z faktu, że w nim zamieszkałam i jestem 
historyczką sztuki. Po prostu musiałam 
się tym zająć (śmiech). 

Społeczny eksperyment
Jeszcze niedawno wyszydzane for-

my architektury, naznaczone uwarun-
kowaniami społeczno-politycznymi ja-
kie panowały w PRL-u, dziś, po upływie 
czasu, intrygują. Przez lata kojarzone 

jako miejsca wypełnione po brzegi lo-
katorami, w ostatnich latach, wpisane 
w tradycję międzynarodowego moder-
nizmu, stały się obiektem wielu badań 
i fascynacji.

– Nie ma chyba lepszego miejsca 
do mieszkania dla historyka sztuki, niż 
obiekt historii sztuki? Fascynujące jest 
również to, że z dzisiejszej perspekty-
wy mogę obserwować w praktyce, jak 
ten eksperyment społeczny, którym 
jest „Deska”, funkcjonuje. Możliwość ży-
cia w tym budynku ze świadomością 
modernistycznego charakteru archi-
tektury i jej założeń, jest szczególnym 
doświadczeniem – opowiada Wiktoria 
Szczupacka. 

Mieszkanki „Mistera”
Krążący wokół bloku ludzie, to z re-

guły seniorzy – pierwsi mieszkańcy „Mi-
stera Warszawy”. Działa tu również Klub 
Seniora Promyk. Jego wnętrze pokryte 
boazerią, stojące w kącie pianino i wyle-
wająca się przez ogromną witrynę cie-
pła barwa światła, przenoszą kilka de-
kad wstecz. W październiku, blok przy 
Promyka 5 oficjalnie stał się zabytkiem. 
Ile takich miejsc, gdzie zatrzymał się 
czas skrywa w sobie „Deska”? 

– Przeprowadzone na potrzeby 
książki rozmowy z mieszkańcami, są źró-
dłem dla wszystkich tekstów opubliko-
wanych w książce. Czuły modernizm… 
składa się z pięciu esejów. Moja część do-
tyczy „Deski” z perspektywy historii ko-
biet. Jedną z bohaterek jest architekt-
ka i współprojektantka „Deski” – Hanna 
Graf-Chylińska. Jej córka, nadal mieszka 
w bloku i zachowało całe dziedzictwo ro-
dziców w postaci dokumentów i miesz-
kania. Do dziś jego wystrój zachowany 
jest w niezmienionym stanie. Takich „cie-
kawostek” jest dużo więcej. Kluczowa 

w całej historii życia społecznego osie-
dla na Kępie Potockiej jest postać Aldo-
ny Gaweckiej, która kreowała inicjatywy 
społeczne wśród mieszkańców. Wyda-
wała gazetkę „Promyk”. Z czasem, z ga-
zety ściennej, przybrała formę rozdawa-
nego na osiedlu informatora poruszają-
cego sprawy życia codziennego. 

„Deska” z sąsiedzkiej perspektywy
– Ja i Emila Kiecko jesteśmy redak-

torkami prowadzącymi książki. W pierw-
szych założeniach miałyśmy być jej je-
dynymi autorkami. Jest jednak tekst, 
który pojawił się niespodziewanie, po-
nieważ jedna z mieszkanek odpowiada-
ła na moje pytana mailowo. Jako artyst-
ka sztuk wizualnych, związana z osie-
dlem od czasów jego powstania, w bar-
dzo plastyczny sposób opisała swoje 
doświadczenia. Początkowo mieszkała 
w jednym z sąsiednich wieżowców i opi-
suje „Mistera” z perspektywy sąsiedz-
kiej. Wówczas wydawał się jej nowocze-
snym budynkiem rodem z Nowego Jor-
ku. Z drugiej strony opisuje swoje za-
mieszkiwanie w bloku poprzez dziecięce 
doświadczenia i zabawy, które z pew-
nością są bliskie wspomnieniom wielu 
osób – dodaje Wiktoria. 

Modernistyczny rodowód
Ważnym elementem samej „De-

ski” są lokale handlowo-usługowe za-
projektowane w przyziemiu budynku. 
Było to wówczas nietypowe rozwiąza-
nie, ponieważ tego typu pomieszcze-
nia znajdowały swoje miejsce w od-
dzielnych pawilonach, które po pełnym 
zakwaterowaniu bloku często nie po-
wstawały.

 – Tego typu rozwiązanie ma rodo-
wód niezwykle modernistyczny. Do dziś 
bardzo dobrze się to sprawdza. Dzię-
ki takiemu projektowi, te sklepy musia-
ły powstać. Inaczej nie byłoby tu nic, bo 
w pierwotnych założeniach przed blo-
kiem miały być jeszcze dwa pawilony, 
a w nich kawiarnia i przedszkole. Osta-
tecznie, na tyłach bloku jest tylko jeden, 
gdzie do dziś funkcjonuje pralnia – wyja-
śnia jedna z autorek publikacji o „Desce”. 
W książce również znajdzie się również 

zagadnienie o części usługowej osiedla. 
Autorem tego tekstu jest Piotr Knapik 
z Krakowa specjalizujący się w architek-
turze gotyckiej i modernistycznej.

„Podejście funkcjonalne nie 
architektów, a mieszkańców”

Czuły modernizm… uzupełnią zdję-
cia Antoniny Gugały. Są one opowieścią 
o „wynalazkach” mieszkańców, którzy 
przez lata używania danej przestrze-
ni stworzyli coś, co rozwiązuje ich co-
dzienne problemy. – Będzie to osobna 
część książki składająca się z 20 zdjęć. 
Kiedy rozmawiałam z mieszkańcami, 
Antonina szukała charakterystycznych 
„patentów” je fotografowała. Jednym 
z rozwiązań, o którym już dziś mogę 
powiedzieć, bo nie znajdzie się w książ-

ce, jest coś co znalazłyśmy w kawaler-
ce. Na ścianie przy łóżku wisi płachta 
materiału obiciowego, jego duża pro-
stokątna kieszeń, świetnie sprawdza 
się jako miejsce na laptopa. Konstruk-
cja powstała na bazie tego, co było 
w mieszkaniu wcześniej. Według mnie, 
jest to świetne rozwiązanie dla współ-
czesnego człowieka i funkcjonalne my-
ślenie o przestrzeni nie według archi-
tektów, a mieszkańców – mówi  Wik-
toria.

Książka Czuły modernizm – spo-
łeczna historia „Mistera Warszawy” – 
50 lat razem, ukaże się w grudniu. Jak 
podkreśla Wiktoria Szczupacka, pla-
nowane są spotkania autorskie, a jed-
no z nich odbędzie się Klubie Osiedlo-
wym Promyk.
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AUTOR TEKSTU: JAKUB KRYSIAK

MIESZKAJĄC W MISTERZE WARSZAWY

WINNE

WTORKI
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Wiktoria Szczupacka mieszka w „Desce” od niedawna. Po 50 latach od ukończenia budowy bloku 
przy ulicy Promyka 5 i przyznania mu tytułu „Mistera”, podjęła próbę „czułego” i „bliskiego” 
opisania modernizmu z perspektywy mieszkańców. Jaką historię skrywa jeden z bloków osiedla 
na Kępie Potockiej?
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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. 
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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
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– Sygnały dźwiękowe pociągów są 
bardzo głośne. Od czasu budowy przy-
stanku Warszawa Powązki słychać je 
znacznie częściej. Sam fakt, że w sąsiedz-
twie znajduje się przeprawa kolejowa, nie 
jest uciążliwy. Do tego można się przy-
zwyczaić, zresztą nowe składy są ciche. 
Gorzej jest jeśli chodzi o „trąbienie” pocią-
gów, które stawia na nogi – skarży się je-
den z mieszkańców Żoliborza Artystycz-
nego. 

W rozmowie z „Gazetą Żoliborza”, 
przedstawiciel Szybkiej Kolei Miejskiej pod-

kreśla, że sygnały dźwiękowe są koniecz-
ne dla zapewnienia bezpieczeństwa. – Do-
cierają do nas głosy mieszkańców osie-
dli sąsiadujących z terenami kolejowymi, 
zwłaszcza z okolic budowanego przystan-
ku Warszawa Powązki, skarżących się na 
głośne sygnały dźwiękowe m.in. pociągów 
SKM. Ich emitowanie nie wynika z chęci za-
kłócania ciszy lub budzenia mieszkańców. 
Istnieją przepisy w ruchu kolejowym, któ-
re nakładają na maszynistów obowiązek 
dawania sygnałów tzw. „baczność” w kon-
kretnych sytuacjach – wyjaśnia Kamil Mi-
gała, rzecznik prasowy SKM. Na szlakach 
kolejowych znajdują się znaki, do których 
kolejarze muszą się stosować. Wśród nich 
są też takie, które sygnalizują maszyni-
stom m.in. to, kiedy mają użyć ostrzeże-
nia dźwiękowego. 

– Przede wszystkim najważniejsze jest 
zachowanie bezpieczeństwa. Jak wiado-
mo, na szlaku kolejowym wzdłuż Żoliborza 
prowadzone były prace związane z budo-
wą przystanku Warszawa Powązki. Żeby 

nie doszło w tym miejscu do żadnego wy-
padku, częste „trąbienie” było niezbędne 
i miało charakter ostrzegawczy dla pracu-
jących tam ludzi – dodaje Migała. 

Dodatkowo, nieco dalej, znajduje się 
przejazd kolejowy. Jest tam szlaban i świa-
tła ostrzegawcze. Pojawiają się głosy, że 
kolejna seria sygnałów jest niepotrzebna. 
O tym, że nawet strzeżone przejazdy nie 
powstrzymują przed brawurą i nieostroż-
nością, pokazuje prowadzona od wielu lat 
kampania PKP PLK „Bezpieczny przejazd”. 
– Mimo tych zabezpieczeń zdarzają się 
sytuacje, gdy np. pieszy uzna, że zdąży 
przejść przed nadjeżdżającym pociągiem, 
albo kierowca, któremu się spieszy, utknie 
między rogatkami. W takich momentach 
sygnały dźwiękowe są po prostu niezbęd-
ne. W przypadku, gdy dojdzie do potrące-
nia pieszego, bądź zderzenia pociągu z in-
nym pojazdem, analizowane są wszystkie 
zapisane dane z czarnych skrzynek, które 
rejestrują również dawanie sygnału „bacz-
ność” – mówi rzecznik prasowy SKM. 

Mieszkańcy osiedli położonych 
przy torach narzekają na częste 
i głośne sygnały dźwiękowe 
emitowane przez pociągi. 
Kolejarze przekonują, że są 
one niezbędne ze względu na 
bezpieczeństwo.

AUTOR TEKSTU: JAKUB KRYSIAK

Sygnały dźwiękowe pociągów 

zmorą mieszkańców

9.11, godz. 11:00 Kino z Myszką Norką, zapraszamy na pokaz bajki oraz animacje po seansie z Myszką Norką. Na naszym 
ekranie pokaz serii odcinków przygód fantastycznej i rezolutnej dziewczynki „Basia 2”.

IV Festiwal Filmów Chrześcijańskich „ARKA 2019” 
10.11 godz. godz. 16:00 „Lourdes” po seansie odbędzie się spotkanie z dr. O. Markiem Kotyńskim i Pawłem Kęską.
17 11. godz. 16:00 „Schronienie w chmurach”
24 11. godz. 16:00 „Odrodzenie’’

12.11. godz. 18:30 Filmowe Rekolekcje, na ekranie film ‘’Nieplanowane’’, który opowiada o najbardziej kontrowersyjnym 
i polaryzującym społeczeństwo temacie naszych czasów i pokazuje kulisy branży aborcyjnej w USA. Prelekcję przed filmem wygłosi o. dr 
Marek Kotyński. Przed seansem konkurs happy seats.

17.11 godz. 10:30  Misiowe Poranki „FIKOŁKI KOZIOŁKI” - ZABAWY TANECZNE W KLIMACIE ZUMBY. 
Zajęcia adresowane są do dzieci w wieku od 3 do 7 lat.

19.11. godz. 20:00 Polish Films for Foreigners/Polskie kino dla obcokrajowców: „Boże Ciało/ 
„Corpus Christi”. Film w wersji z angielskimi napisami. Po seansie zapraszamy widzów do wzięcia udziału w dyskusji.

24.11 godz. 10:30 Misiowe Poranki „MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA - ZAMYKANIE 
W BAŃKACH MYDLANYCH”. Zajęcia adresowane są do dzieci w wieku od 3 do 7 lat.

26.11. godz.19:00 CYKL IN MUNDO „GÓRY”: „Trzy bieguny. Spotkanie z Leszkiem Cichym i Markiem Kamińskim”. Cykl 
realizowany jest we współpracy z Polskim Związkiem Alpinizmu, Programem Polski Himalaizm Zimowy oraz Fundacją Himalaizmu Polskiego 
im. Andrzeja Zawady. Bilety już w sprzedaży!

Kino Wisła zaprasza na cykle filmowe i wydarzenia (listopad 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.
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Jak wskazuje Ministerstwo Finan-
sów, celem tego rejestru jest groma-
dzenie danych o osobach, które mają 
rzeczywisty wpływ na zarządzanie 
daną spółką. Ma to zapobiec finanso-
waniu terroryzmu i praniu brudnych 
pieniędzy, bowiem posiadanie dokład-
nych i aktualnych danych o beneficjen-
tach rzeczywistych ma istotne znacze-
nie dla zwalczania niepożądanych zja-
wisk i uniemożliwia przestępcom ukry-
cie swojej tożsamości w skomplikowa-
nej strukturze korporacyjnej.

Informacje, które będą dostęp-
ne w rejestrze, zobowiązane są zgło-
sić same spółki, a konkretniej osoby 
uprawnione do działania w ich imieniu 
(członkowie zarządu lub wspólnicy po-
siadający prawo działania w imieniu da-
nej spółki). Obowiązek zgłoszenia nie 
obejmie jednak wszystkich podmiotów. 
Ustawodawca zobowiązał do tego je-

dynie spółki jawne, komandytowe, ko-
mandytowo-akcyjne, z ograniczoną od-
powiedzialnością i spółki akcyjne a od 
1.03.2020 roku także proste spółki ak-
cyjne. Obowiązek zgłoszenia nie doty-

czy zatem spółek partnerskich, spółek 
cywilnych ani osób fizycznych, prowa-
dzących działalność gospodarczą wpi-
saną do CEDiG.

Zgłoszenie ma się odbywać elektro-
nicznie na specjalnie w tym celu udo-
stępnionej platformie i będzie potwier-
dzane podpisem elektronicznym albo 
podpisem zaufanym w ePUAP. 

Termin na zgłoszenie danych do 
nowego rejestru został zróżnicowa-
ny w stosunku do spółek, które w dniu 
wejścia w życie nowelizacji istniały 
i które zostały wpisane do KRS później. 
Pierwsze muszą dokonać zgłoszenia 
w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia 
w życie nowelizacji, czyli do 13.04.2020 
roku. Nowopowstałe spółki będą jednak 
miały na to tylko 7 dni od chwili wpisu 
do KRS. Za brak zgłoszenia ustawodaw-
ca przewidział dotkliwe kary, nawet do 
miliona złotych.

W dniu 13 października weszła  w życie nowelizacja przepisów ustawy o przeciwdziałaniu 
praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Nowa regulacja utworzyła nowy – jawny 
i dostępny dla wszystkich rejestr – Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).

AUTORKA TEKSTU: MAŁGORZATA BUCZKOWSKA

CRBR, CZYLI NOWE 
OBOWIĄZKI DLA SPÓŁEK

fo
t.

 A
d

o
be

St
o

ck



21PSYCHOLOGIA20 PSYCHOLOGIA

Zapewne wielu z was pomyśli: „bez-
warunkowe, akurat! Znowu będzie 
o wychowaniu bezstresowym!”. Czy 
faktycznie bezwarunkowa miłość jest 
tym samym co bezstresowe wychowa-
nie? Spróbujmy to przemyśleć. Są zwo-
lennicy zasady: „Kocham moje dziecko, 
wychowuję je bezstresowo”. Czy na-
prawdę da się wychować dziecko bez 
stresu? Nie. Wychowanie bezstresowe 
nie istnieje. To, o czym wielu myśli jako 
o wychowaniu bezstresowym, jest ra-
czej wypaczeniem wychowania. Dziec-
ko dostaje co chce, robi co chce, mówi 
co chce. Rośnie bez zasad, bez gra-
nic a tym samym bez poczucia bezpie-
czeństwa... bez miłości. Wbrew woli ro-
dziców dziecko przeżywa mocny stres. 
Podobny będą przeżywać rodzice, gdy 
pojawią się problemy, jakich przyspo-
rzy takie właśnie wychowanie. Otocze-
nie dziecka także może mieć powody 
do napięcia. Dziecko, chcąc zwrócić na 
siebie uwagę, eksperymentuje, a jed-
nocześnie podświadomie szuka granic. 
Młoda psychika nie radzi sobie z prze-
rzuconą rolą „dorosłego”, więc dziecko 
nie wie, jak postępować. Próbuje pora-
dzić sobie tak, jak umie. Staje się rosz-
czeniowe, szantażuje – „Ja się nie pcha-
łem na ten świat, urodziłaś mnie, to te-
raz masz się o mnie troszczyć!”; „Je-
śli mnie kochasz, to mi kup!”; „Przecież 
mnie kochasz, to załatw!”; „Nie będę cię 
kochać jeśli…”. Uważa, że wszystko mu 
się należy, ale samo nic nie musi robić. 
Przecież rodzic je kocha, więc wszyst-
ko dla niego zrobi, wszystko mu da, 
wszystko za nie załatwi. Można przyta-

czać wiele podobnych zachowań, po-
staw i tekstów. Jednak zdecydowanie 
nie są one pożądane w społeczeństwie. 
Roszczeniowe dziecko będzie miało pro-
blemy z kontaktami społecznymi, może 
trafić do grupy przestępczej, w której 
będzie rozumiane i będzie miało moż-
liwość zdobywania tego co chce, bez 
uczciwego wysiłku. Nie będzie rozu-
mieć, dlaczego w domu wszystko mu 
wolno, a poza nim wszędzie są jakieś 
ograniczenia. Będzie uważać, że każdy 
kto mu stawia jakiekolwiek granice, to 
jego wróg. Będzie się buntowało, krzy-
czało, wymuszało, kombinowało… Może 
wyrosnąć na roszczeniowego dorosłe-
go, który – gdy zderzy się z realiami do-
rosłości – będzie miał zaburzony ogląd 
na różne aspekty życia. Trudno mu bę-
dzie współpracować z innymi, niewyklu-
czone, że wejdzie w konflikt z prawem. 
Może uznacie to za czarnowidztwo, ale 
napiszę to: wielu przestępców, „dam-
skich bokserów” to właśnie ofiary bez-
stresowego wychowania.

„Kocham moje dziecko, nie chcę, 
żeby cierpiało”. A co robisz, gdy zabo-
li je ząb? Będziesz biadolić, czy zapro-
wadzisz je do dentysty, który – by wy-
leczyć ząb – zada mu ból? Trudno pa-
trzeć na zbolałe dziecko, słuchać jego 
płaczu, ale ból towarzyszy nam całe ży-
cie. Już same narodziny wiążą się z bó-
lem. Wyrzynanie się zębów, upadki pod-
czas nauki chodzenia, nauki jazdy na ro-
werze czy rolkach – to także bolesne 
chwile. Nie uchronimy dziecka przed 
bólem, ani nie możemy odczuwać bólu 
za dziecko. Ale mamy wpływ na to, jak 

ono zmierzy się z bólem, jak będzie na 
niego reagowało. 

Dziecko uczy się przez obserwację, 
więc warto, byśmy nauczyli je odpo-
wiedniego podejścia. Nie okłamuję, że 
nie będzie bolało, gdy będzie. Opowiem, 
co się będzie działo, co się może zda-
rzyć, ewentualnie spróbuję nazwać na-
tężenie bólu i – jeśli to możliwe – będę 
przy dziecku. Z pewnością pochwalę za 
odwagę, za wytrwanie. Nie okłamuję 
mojego dziecka, bo nie chcę, żeby na-
uczyło się, że można kłamać.

Czasami rodzicielstwo wiąże się 
z wielkim bólem. Gdy dziecko jest nie-
pełnosprawne, obarczone rzadką cho-
robą, nietypowym wyglądem, często 
towarzyszy temu wykluczenie społecz-
ne, niewybredne słowa, ciężka praca, by 
polepszyć jakość życia. Czasami dziec-
ko – wbrew włożonych nakładów pra-
cy i emocji w jego wychowanie – popa-
da w konflikty z prawem, w uzależnie-
nia. Rola rodzica jest wtedy niezmier-
nie trudna.  Ale niektórym serce krwa-
wi, gdy dziecku dzieje się „krzywda” – 
zwrócona przez obcego uwaga, po-
pchnięcie w zabawie przez inne dziec-
ko, odrzucenie przez rówieśników, zła 
ocena w szkole, kłótnia z kolegami… 
Tacy rodzice rzucają się na ratunek i na-
wet nie pomyślą, że pozbawiają dziec-
ko tym samym cennej lekcji rozwiązy-
wania problemów, ponoszenia konse-
kwencji czy decydowania. Kiedy dziec-
ko usiłuje wyrwać się spod tak zabor-
czych skrzydeł, czasami słyszy: „Ja tak 
cię kocham, wszystko dla ciebie robię, 
a ty jesteś taki niewdzięczny!”; „Ty mnie 

nie kochasz!”; „Przestanę cię kochać, 
bo…”. Rodzice szantażują dzieci swoją 
miłością.

Jestem rodzicem, kocham moje 
dziecko bezwarunkowo, ale nie ozna-
cza to, że dziecko może robić i mówić 
to, na co ma ochotę. Kocham je, więc – 
by dać mu poczucie bezpieczeństwa – 
stawiam granice i jestem konsekwent-
na. Ustalam z dzieckiem zasady i kon-
sekwencje ich dotrzymania i złamania 
bo chcę, żeby wiedziało co jest dobre 
a co złe, bo chcę, by wyrosło na mądre-
go i dobrego człowieka, który radzi so-
bie w różnych sytuacjach. Wysłuchuję 
i uważnie obserwuję, pomagam dojść 
do właściwych wniosków. Uczę decydo-
wać i ponosić odpowiedzialność za swo-
je decyzje. Bronię, gdy sytuacja tego 

wymaga, ale daję też szansę na samo-
dzielne rozwiązanie trudnej sytuacji.

Kocham moje dziecko, więc daję 
mu czas na uspokojenie i refleksję, bo 
wiem, że w emocjach, gdy nie myśli się 

racjonalnie, można coś palnąć. Kocham 
moje dziecko i wiem, że tłumienie emo-
cji (szczególnie silnego gniewu), może 
wywoływać frustrację i bardzo nieko-
rzystnie odbić się na zdrowiu i psychi-
ce dziecka. Uczę nazywania i wyrażania 
emocji w akceptowalny społecznie spo-
sób. Uczę odpowiedzialności i empatii. 
Oceniam czyn, a nie osobę.

Kocham moje dziecko, więc uczę 
przepraszania – ale takiego prawdziwe-
go, a nie wyklepanej z musu formułki. 
Potrafię przyznać się do błędu i prze-
prosić dziecko. Jest to dla niego dobra 
szkoła poprawnych nawyków. Zwracam 
uwagę na odpowiednią postawę i ton 
głosu. Tłumaczę znaczenie przepro-
szenia i zadośćuczynienia. Daję dziecku 
możliwość wyboru formy przeprosze-
nia i zadośćuczynienia (oczywiście sto-
sownie do wieku i możliwości dziecka). 
Uczę, że przeprasza ten, kto chcący/
niechcący zrobił coś złego.

Kocham bezwarunkowo, nie sta-
wiam warunków kiedy i za co będę ko-
chać. Nie kocham za coś szczególne-
go, kocham za to, że jest moim dziec-
kiem. Nie szantażuję swoją miłością, nie 
uzależniam jej od tego, czy dziecko coś 
zrobi, że będzie takie, jakie ja chcę, by 
było. Kocham człowieka, a nie jego czy-
ny.

Nie kupuję miłości dziecka prezenta-
mi. Uczę, dając przykład, że można cie-
szyć się z drobiazgów, że można cieszyć 
się wspólnie spędzonym czasem, samo-
dzielnie zrobionym prezentem, zrobie-
niem komuś przyjemności. Mówię, że 
zrobiłam coś, bo chciałam mu sprawić 
przyjemność. Mówię dziecku, że je ko-
cham, przytulam je bez wyraźnego po-
wodu, ot tak. Dziękuję nawet za drobia-
zgi, za dobre chęci – to także praktycz-
na lekcja bezwarunkowej miłości.

Ale kocham mądrze. Kocham, więc 
chcę wychować tak, by dziecko radzi-
ło sobie w życiu, by realizowało swoje 
marzenia i pasje. Kocham bezwarunko-

Kocham moje dziecko bezwarunkowo. Zawsze. Cokolwiek zrobi, cokolwiek powie. Czy oznacza to, że 
wszystko dla niego zrobię? Czy ściągnę mu gwiazdkę z nieba? Na wszystko pozwolę?
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– Gdy przyjaciele przychodzą do 
mnie w odwiedziny, często na koniec py-
tają: Jurek, a dlaczego nie powiedziałeś 
mi, że do ciebie trzeba się umawiać na co 
najmniej trzy godziny? – śmieje się Jerzy 
Zieliński, 85-letni wszechstronny sporto-
wiec, który w swoim mieszkaniu na Żoli-
borzu zgromadził ponad 200 pucharów. 
Kolekcja potrafi zaimponować, szcze-
gólnie, gdy zapoznamy się  z dyplomami 
i wycinkami prasowymi, których znacz-
na część pochodzi jeszcze z lat 50. ubie-
głego stulecia. Wielka księga z dyploma-
mi za zwycięstwa i medalowe miejsca 
w turniejach tenisowych waży ponad 15 
kilogramów! Podzielona jest na kilka to-
mów, żeby łatwiej można było ją przeglą-
dać. Zainteresowanie gości pana Jerzego 
często budzą też małe zeszyty, w któ-
rych zgromadzone są wycinki prasowe 
z pierwszych lat kariery sportowca.  

„Rano chodziłem do pracy, 
po południu intensywnie 
trenowałem”. Jak Jerzy Zieliński 
potrafił pogodzić sport z pracą na 
etacie?

Przygodę ze sportem rozpoczął od 
tenisa stołowego. – Pierwszy sportowy 
sukces udało mi się odnieść w wieku 15 
lat – opowiada pan Jerzy. W 1950 roku 
zajął pierwsze miejsce w mistrzostwach 
tenisa stołowego ówczesnego woj. war-
szawskiego w kategorii juniorów. – Naj-
ważniejsza jest technika, refleks i opano-
wanie. Sukcesy były z pewnością efek-
tem wielogodzinnych, ale przynoszących 
efekty treningów – wyjaśnia Jerzy Zieliń-
ski, który swoją karierę rozpoczął w Kole-
jorzu Otwock. Wówczas mieszkał jeszcze 
pod Warszawą, dopiero później rodzina 
przeprowadziła się na Żoliborz. W tym 
czasie tenisista grał w A-klasowej druży-

nie, z kolei później występował w trze-
ciej i drugiej lidze AZS Politechnika. Na-
stępnie grał w pierwszoligowej KS Polo-
nia. Od 1956 do 1961 roku Jerzy Zieliń-
ski startował w pierwszej lidze siatkówki 
w KS Spójni i WKS Lotnik, mocno wspie-
rał też swoim talentem wołomiński Hu-
ragan. – W tamtych czasach sportowcy 
mieli dość wysoko ustawioną poprzecz-
kę, ponieważ nie mogli poświęcić całe-
go tygodnia na  treningi – wyjaśnia Zie-
liński. – Zupełnie inaczej trenuje się do 
zawodów, gdy jednocześnie trzeba co-
dziennie chodzić na pełen etat do pra-
cy, a do dyspozycji ma się wyłącznie po-
południa i wieczory. Największym wy-
zwaniem były jednak wyjazdy na zawody 
i mistrzostwa, ponieważ w zakładzie pra-
cy nie można było liczyć z tego powodu 
na dzień wolnego.

Szereg zwycięstw i sukcesów
Na początku lat 60. Jerzy Zieliński za-

kończył przygodę z tenisem stołowym. 
Wprowadzono „gąbki”, zmieniły się prze-
pisy, więc trudno było przestawić się na 
nowy styl. Rok później sportowiec porzu-
cił również siatkówkę, ponieważ postano-
wił pójść w ślady rodziców, którzy jesz-
cze przed wojną grali w tenisa. 27-letni 
wówczas Jerzy Zieliński regularnie treno-
wał amatorsko na warszawskiej Agrykoli. 
Kolejne lata przyniosły szereg zwycięstw 
i sukcesów.

– Każde zawody niosą za sobą wiele 
miłych wspomnień – podkreśla Zieliński. 
– Nie tylko wyjazdy na mistrzostwa, ale 
również podróże służbowe dały szansę 
na poznanie wielu wspaniałych ludzi. Gdy 
pracowałem przy budowie elektrowni 
atomowej w Czechosłowacji, poznałem 
zaledwie 13-letniego Ivana Lendla, któ-
ry już wtedy był jednym z najlepszych 

juniorów w tenisie za naszą południową 
granicą. Często z nim grałem, więc mogę 
potwierdzić, że miał nieprzeciętny talent. 
Doskonałym przykładem na to może 
być mecz ze Szwecją, na który zaprosił 
mnie do Pragi w 1967 roku. Jego druży-
na przegrywała 0:3, wtedy trener wpu-
ścił młodego Lendla na kort. Po pojedyn-
ku ze słynnym Bjoernem Borgiem, który 
był wówczas najlepszym tenisistą świa-
ta, rozpoczęła się kariera Lendla, mimo 
że przegrał 3:6 i 2:6. Śmiało jednak mo-
żemy powiedzieć, że była to wymagają-
ca rywalizacja.

W swojej karierze Jerzy Zieliński był 
dziewięciokrotnym mistrzem Polski we-
teranów w grze pojedynczej, dwuna-
stokrotnym mistrzem Polski wetera-
nów w grze podwójnej, w tym pięć razy 
występował w obsadzie międzynaro-
dowej. Był on także jedenastokrotnym 
mistrzem Warszawy w grze podwójnej 
i siedmiokrotnym w pojedynczej oraz 
dziesięciokrotnym mistrzem Mazow-
sza w grze pojedynczej. Odnosił również 
zwycięstwa na turniejach w Czechosło-
wacji, Niemczech, na Węgrzech i na Li-
twie. W sumie wygrał niemal 100 turnie-
jów i może pochwalić się kolekcją ponad 
200 pucharów, która budzi zachwyt nie-
jednego miłośnika sportu.

Spotkanie założycielskie miało miej-
sce w Hotelu Francuskim w Krakowie – 
powstał wówczas Komitet Udziału Pol-
ski w Igrzyskach Olimpijskich, przekształ-
cony wkrótce w Polski Komitet Igrzysk 
Olimpijskich (nazwa Polski Komitet Olim-
pijski obowiązuje od roku 1924). Preze-
sem został książę Stefan Lubomirski, 
a głównym celem postawionym przed 
nowopowstałą organizacją było przy-
gotowanie i wysłanie reprezentacji na 
Igrzyska Olimpijskie w Antwerpii. Nieste-
ty, na przeszkodzie stanęła wojna z bol-
szewicką Rosją. Kiedy w Belgii inauguro-
wano zawody, pod Warszawą rozstrzy-
gała się decydująca bitwa z nacierającym 
agresorem. Polski debiut olimpijski miał 
więc miejsce cztery lata później w Pary-
żu. W ojczyźnie założyciela MKOl, barona 
Pierre’a de Coubertina, wystartowała li-
cząca 66 osób reprezentacja Polski, któ-
ra zdobyła dwa medale. Kolarze torowi: 
Józef Lange, Jan Łazarski, Tomasz Stan-
kiewicz i Franciszek Szymczyk wywalczy-
li srebro w drużynowym, czterokilome-
trowym wyścigu na dochodzenie, a jeź-
dziec Adam Królikiewicz na koniu Picador 
– brąz w konkursie skoków. Na pierwszy 
złoty medal przyszło nam poczekać ko-
lejne cztery lata. W Amsterdamie udało 
się go zdobyć  Halinie Konopackiej, któ-
ra w wielkim stylu wygrała konkurs rzu-
tu dyskiem z rekordem świata (39,62 
m). Oprócz medali w zawodach sporto-
wych, Polacy zdobywali również „krążki” 
w Olimpijskich Konkursach Sztuki i Litera-
tury – przed 1939 rokiem łącznie siedem 
(dwa złote, dwa srebrne i trzy brązowe). 
W okresie międzywojennym członkami 
MKOl byli czterej Polacy: Stefan Lubo-
mirski (1921-1922), Kazimierz Lubomir-
ski (1922-1930), Ignacy Matuszewski (od 
1928) i Stanisław Rouppert (od 1931).

Odnosił zwycięstwo za zwycięstwem, zdobywał kolejne trofea, a w 
początkach kariery zawsze potrafił znaleźć czas na treningi, nawet gdy praca 
na etacie pochłaniała większość dnia. – Byłem po prostu fanatykiem sportu 
– mówi z uśmiechem Jerzy Zieliński, 85-letni mieszkaniec Żoliborza, który 
w swoim mieszkaniu zgromadził imponującą kolekcję pucharów i medali, 
a także wielką księgę z dyplomami, która waży ponad 15 kilogramów!

Polski Komitet Olimpijski celebruje właśnie stulecie istnienia. Dokładnym 
dniem narodzin PKOl był 12 października 1919 roku.

AUTOR TEKSTU: PATRYK ŚWIERLIKOWSKI

AUTOR TEKSTU: PIOTR WALEWSKI

Halina Konopacka

MIESZKANIE PEŁNE PUCHARÓW I MEDALI, CZYLI IMPONUJĄCA KARIERA

JERZEGO ZIELIŃSKIEGO HISTORIA PKOL 
DO 1939 ROKU W PIGUŁCE



HISTORIA

Na teren coraz śmielej wkraczali de-
weloperzy, rozbierając po kolei pozosta-
łości dawnych koszar, fabryk, i maga-
zynów pomiędzy Powązkowską, Elblą-
ską, Przasnyską i Rydygiera. Charaktery-
styczne, pokoszarowe budynki z czerwo-
nej cegły przy zbiegu Elbląskiej i Powąz-
kowskiej zniknęły, a na ich miejscu poja-
wił się biurowiec „Irydion”. W niedługim 
czasie powstały domy mieszkalne, za-
częło rozwijać się nowe osiedle. W koń-
cu pozostał tylko ten jeden ostaniec, 
który wciąż stał, choć otoczony prawie 
ze wszystkich stron nowymi obiektami, 
z roku na rok coraz bardziej. Obserwu-
jący jego historię zastanawiali się, jaki 
los go czeka. Władał nim Urząd Dzielni-
cy Żoliborz, przez wiele lat próbując zna-
leźć nabywcę i inwestora. Czerwona ka-
mienica jednak ciągle stała, popadając 
w ruinę. Powybijane szyby, zabite deska-
mi, dyktą i tekturą okna nie wróżyły lep-
szej przyszłości. Mimo wszystko w 2012 
roku budynek trafił jednak do gminnej 
ewidencji zabytków.

I oto nagle pewnego dnia zniknął żół-
ty transparent, zachęcający do sprze-
daży, a pojawiło się ogrodzenie. Sympa-

tykom obiektu zadrżały serca. Z czasem 
na teren wjechały maszyny i ekipy bu-
dowlane, a my z ciekawością oczekiwali-
śmy rozwoju wydarzeń.

Po latach zaniedbania oraz dłu-
gotrwałym remoncie i przebudowie, 
w 2019 roku pokoszarowiec objawił się 
w nowej szacie. Z boku i z tyłu, od stro-
ny nowego osiedla, dobudowano prze-
szklone pomieszczenia, powiększając 
powierzchnię użytkową. Dawna czer-

wona ceglana elewacja i stary gmach 
pozostały od strony głównej ulicy. Po-
wązkowska 44 po latach zmieniła prze-
znaczenie, z budynku wojskowego sta-
jąc się obiektem medycznym w połą-
czeniu z galerią sztuki i biurami różnych 
instytucji.

Można dyskutować nad aktualną 
wersją budowli. Jednym się podoba, in-
nym wręcz przeciwnie. Ale jedno w tym 
wszystkim jest na plus. To, że... JEST.

To jedno z miejsc na Żoliborzu, 
gdzie można obserwować, jak 
historia miasta zmienia się na 
naszych oczach. Najpierw były 
tam pola. Później, od około 1870 
roku aż po rok 1915, carskie 
koszary.  Po I wojnie światowej 
i odzyskaniu niepodległości 
koszary i zabudowania 
gospodarcze zajęło Wojsko 
Polskie. Jeszcze później 
budynki pokoszarowe stały 
się zwykłymi domami, w tym 
obiektami socjalnymi. W domu 
przy Powązkowskiej 44 było 10 
mieszkań, zajmowanych przez 
oficerów WP. 

POWĄZKOWSKA 44
24

Powązkowska 44 w roku 2016

Powązkowska 44 po remoncie i przebudowie

AUTORKA TEKSTU:  
LILIANA KOŁŁĄTAJ

JAN KOBUSZEWSKI
AUTORKA TEKSTU: LILIANA KOŁŁĄTAJ

Kilka tygodni temu, 28 września 2019 
roku, odszedł za wieczną kurtynę jeden z naj-
wspanialszych polskich aktorów, ulubieniec 
publiczności, człowiek, którego już samo po-
jawienie się na scenie czy ekranie wywoływa-
ło uśmiech na twarzach widzów.

Początki jego pracy aktorskiej to role 
dramatyczne na scenach teatralnych. Zna-
mienne wydarzenia, które miały miejsce po 
Dejmkowskich Dziadach w 1968 roku spo-
wodowały zasadniczy zwrot w karierze ak-
tora.  Po usunięciu Dejmka z dyrekcji Te-
atru Narodowego, solidaryzując się z dy-
rektorem, Kobuszewski postanowił odejść 
z zespołu wraz z grupą kolegów. To spo-
wodowało, że znalazł się na tzw. czarnej li-
ście uniemożliwiającej grę w innym teatrze.  
Wówczas zatrudnił go  Edward Dziewoński, 
tworzący akurat swój słynny kabaret Du-
dek. To tam właśnie „wybuchł” talent ko-
miczny Jana Kobuszewskiego, a kabaret 
stał się jego miejscem pracy na wiele kolej-
nych lat.

Aktor występował także w wielu sztu-
kach teatralnych, w licznych filmach i seria-
lach, zarówno w rolach głównych, jak i w epi-
zodach. Można było go podziwiać w rolach 

m.in. hydraulika w Wojnie domowej, listo-
nosza w Nie ma róży bez ognia, kombinato-
ra mieszkaniowego w Alternatywach 4, taj-
niaka w musicalu Halo Szpicbródka, bufeto-
wego z klubu sportowego w Czterdziestolat-
ku, czy kierowcy MPO w Brunecie wieczoro-
wą porą. Od 1976 roku do końca kariery sce-
nicznej w 2013 był związany z Teatrem Kwa-
drat w Warszawie. 

Na zawsze będziemy kojarzyć Jana Kobu-
szewskiego z kabaretami i programami roz-
rywkowymi.  Regularnie pojawiał się w Kaba-
recie Starszych Panów, Kabarecie Olgi Lipiń-
skiej, w Wielokropku i Bajce  dla dorosłych 
oraz w telewizyjnym Teatrze Komedia. Kul-
towa stała się jego rola „fachowca” i słynna 
kwestia: „wężykiem, Jasiu, wężykiem” ze ske-
czu kabaretu Dudek, w którym występował 
z dwoma innymi doskonałymi i niezapomnia-
nymi aktorami: Wiesławem Michnikowskim 
i Wiesławem Gołasem.

Jan Kobuszewski przez całe swoje ży-
cie związany był z Warszawą. Urodził się 19 
kwietnia 1934 roku na Bródnie, w domu przy 
ulicy Nadwiślańskiej. Rodzina Kobu-
szewskich była od dłuż-
szego czasu związana 
z tą częścią stolicy. Miko-
łaj Kobuszewski, dziadek 
Jana i jego dwóch sióstr, 
był jednym z fundatorów 
Cmentarza Bródnowskie-
go. Budował także drewnia-
ny kościółek, wykorzystu-
jąc jako budulec znakomi-
te żywiczne sosnowe drew-
no, które pochodziło z rusz-
towań po renowacji Kolum-
ny Zygmunta. W miejscu gdzie 
mieszkali Kobuszewscy, stoi 
teraz Dom Kultury „Świt”. Dzie-
ciństwo Jaś spędził w Śródmie-
ściu, w domu przy Śliskiej 12, 
gdzie pojawił się jako kilkumie-
sięczne dziecko. Mieszkał tam do 
października 1944 roku. Obecnie 
znajduje się w tym miejscu (po 
północnej stronie Pałacu Kultury), 
fontanna. Ostatnie lata życia ak-
tor przeżył na Żoliborzu. Mieszkań-
cy ulicy Dygasińskiego długo będą 
pamiętać jego charakterystyczną 
sylwetkę.  

Teraz możemy odwiedzić go już tylko na 
Starych Powązkach.

Żegnaj, Panie Janie! Nam bez Ciebie 
smutniej, ale za to w Niebie będzie weselej.

Jak napisać poważne 
wspomnienie o kimś, kto 
bawił całą Polskę? 

Jan Kobuszewski

Kartka z kalendarza

27 listopada 1937 roku

Oficjalnie oddano do użytku wiadukt żoliborski 

przy Dworcu Gdańskim. Budowa przeprawy 

łączącej Śródmieście z Żoliborzem, była jedną 

z ważniejszych inwestycji okresu międzywojennego 

za rządów prezydenta Stefana Starzyńskiego. Dzięki 

niej tramwaje i autobusy pojechały bezpośrednio 

z Żoliborza na Stare Miasto, z ulicy Mickiewicza do 

ulicy Bonifraterskiej. Do tego czasu linia tramwajowa 

prowadziła ulicą Krajewskiego i dalej tunelem 

pod trasą kolei obwodowej. Nową, krótszą trasą 

poprowadzono linie tramwajowe 3, 4, 14, 15, 17 

i nocną 30. 

W czasie powstania warszawskiego wiadukt 

był okupowany przez Niemców, zaś po jego 

upadku – wysadzony w powietrze. Prowizorycznie 

wyremontowaną przeprawę ponownie otwarto 15 

grudnia 1946 roku i prowadziła ona w kierunku ul. 

Bonifraterskiej. Dopiero 21 października 1948 roku 

została oddana do użytku estakada łącząca ulicę 

Mickiewicza z Marszałkowską, a dotychczasowa 

trasa tramwajowa, wzdłuż Bonifraterskiej, została 

zlikwidowana.

Mały Jaś Kobuszewski z siostrami
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Czy Elsa i jej najbliżsi nadal „Mają tę 
moc?”. O tym przekonamy się już 22 li-
stopada, gdy Kraina lodu 2 trafi do kin. 
Tym razem postacie, które podbiły ser-
ca dzieci na całym świecie, powracają 
z nowymi przygodami. Bohaterów cze-
ka między innymi wyprawa do tajemni-
czego świata. Czego możemy spodzie-
wać się po kontynuacji produkcji Di-
sneya? 

Dlaczego Elsa urodziła się obdarzona 
magiczną mocą? Odpowiedź na to py-
tanie nie daje jej spokoju i… zagraża ca-
łemu królestwu! Dlatego razem z Anną, 
Kristoffem, Olafem i Svenem wyruszają 
w niezwykłą ale i niebezpieczną podróż. 
Czy ta wyprawa odmieni życie bohate-
rów? Czego się podczas niej dowiedzą? 
Jakie przygody przeżyją i jakie tajem-
nice własnej przeszłości uda im się od-
kryć? W oscarowej Krainie lodu Disneya 
Elsa bała się, że jej moc jest zbyt po-
tężna i może doprowadzić do katastro-
fy. W drugiej części musi mieć nadzie-
ję, że ta moc będzie wystarczająca, aby 
przezwyciężyć problemy, które napo-
tka. Czy tak się stanie?

Wejdź na ścieżkę przygód i wygraj 
bilety do kina!

Z okazji premiery kultowej już ani-
macji Disneya, od 18 listopada do 6 
grudnia w godzinach od 12:00 do 20:00 
i w weekendy od 10:00 do 21:00, bę-
dzie można wkroczyć w Westfield Ar-

kadia na ścieżkę przygód i sprawdzić się 
w wyzwaniach oraz zabawach, podąża-
jąc śladami ulubionych bohaterów. Do 
gry mogą dołączyć zarówno duzi, jak 
i mali fani produkcji.

W holu głównym Westfield Arka-
dia powstanie magiczna scenografia, 
w której będzie można stawić czoła si-
łom żywiołów. Dla uczestników, którzy 
zaliczą poszczególne zadania, przygo-
towane zostaną atrakcyjne upomin-
ki. Ponadto 6 grudnia w strefie wyda-
rzenia zostanie zorganizowany konkurs, 
w którym do wygrania będzie aż 100 bi-
letów na Krainę lodu 2, ufundowanych 
przez Cinema City. Jakie wyzwania będą 
czekać na śmiałków?

Łącznie przygotowano sześć zadań. 
Aby wejść na szlak pełen tajemnic, trze-
ba zapozować do zdjęcia z Anną i Elsą 
na balkonie pałacu Arendelle. Następną 
przeszkodę – ducha wiatru, będzie moż-

na pokonać jesienną zawieruchą tysiąca 
liści. Kiedy uporamy się już z pierwszym 
żywiołem, konieczne okaże się znalezie-
nie drogi wśród skał i rozświetlenie ta-
jemniczego symbolu. Zabawa będzie 
wspaniałą okazją do tego, by wstępnie 
poznać świat drugiej części Krainy lodu. 
Rozwiązując niezwykłą układankę na le-
śnej polanie, poznamy nowego bohate-
ra filmu. Na tym etapie, od ukończenia 
ścieżki przygód, będą dzieliły nas dwa 
zadania. W ostatnim etapie uczestnicy 
zaprezentują swój talent w strefie ko-
lorowanek. Wcześniej będą musieli jed-
nak skoczyć w morską toń i w ciągu mi-
nuty odszukać wyjątkową kulę.

To nie wszystkie atrakcje, zaplano-
wane w Westfield Arkadia na przed-
świąteczny czas. Warto więc śledzić ak-
tualności na stronie internetowej www.
westfieldarkadia.pl, by być na bieżąco 
ze wszystkimi szczegółami. 

Wielkimi krokami zbliża się premiera długo wyczekiwanej animacji Kraina lodu 2. To kontynuacja 
nagrodzonej Oscarem produkcji Disneya z 2013 roku. Z tej okazji najmłodsi fani losów Elsy, Anny 
i Olafa mają niezwykłą szansę wejść do świata przygód Krainy lodu. Jakie atrakcje czekają na 
miłośników produkcji w Westfield Arkadia?

Wielka przygoda z Krainą lodu 2 
Disneya w Westfiled Arkadia
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Niewiele osób ma świadomość, że 
dieta bezglutenowa jest wskazana 
w konkretnym przypadku medycz-
nym.

Celiakia jest poważną chorobą auto-
immunologiczną, występującą u gene-
tycznie predysponowanych osób, u któ-
rych spożycie glutenu prowadzi do uszko-
dzenia jelita cienkiego. Obraz kliniczny 
jest niezwykle zmienny; pacjenci mogą 
mieć poważne objawy ze strony przewo-
du pokarmowego, zespół złego wchła-
niania, objawy pozajelitowe lub nie mieć 
żadnych oznak choroby. Obecnie jedy-
nym skutecznym sposobem leczenia ce-
liakii jest stosowana przez całe życie ścisła 
dieta bezglutenowa, która musi być re-
strykcyjna. Dlatego też całkowite unikanie 
glutenu może być dużym wyzwaniem.

Jaki procent społeczeństwa choru-
je na celiakię?

Występowanie celiakii w populacji 
ogólnej wynosi około 0,5% do 1%. Celia-
kię uważa się obecnie za najczęściej wy-
stępującą nietolerancję pokarmową. Sza-
cuje się, że w Polsce na celiakię choruje 
380 tysięcy osób, z czego u 360 tysięcy 
jeszcze nie została ona rozpoznana.

Większość osób bagatelizuje pro-
blem, czy nie ma świadomości wy-
stępowania tej choroby?

Gdy pacjent ma niepokojące obja-
wy, udaje się do lekarza, ale to jeszcze 
nie oznacza, że zostanie trafnie zdiagno-
zowany. Według badań przeprowadzo-
nych przez naukowców z Uniwersytetu 
Oksfordzkiego w Anglii, osoby z celiakią 

czekają na prawidłową diagnozę około 13 
lat od wystąpienia pierwszych objawów. 
W tym czasie część chorych odwiedza le-
karza średnio 30 razy. W Polsce, według 
szacunków, na prawidłową diagnozę cze-
ka się średnio 10 lat.

Od razu nasuwa się pytanie dlacze-
go tak trudno ją zdiagnozować?

Objawy celiakii mogą być różne i nie-
jednoznaczne. Wśród nich na przykład 
biegunka, wzdęcia, nudności i wymio-
ty, dyskomfort w jamie brzusznej i wiele 
podobnych. Ocena celiakii jest co do za-
sady prosta, a wykonanie testów sero-
logicznych powszechnie dostępne. Jed-
nak, z uwagi na niespecyficzne objawy tej 
choroby, diagnoza może być utrudniona. 
Każdy organizm jest inny, więc sympto-
mem celiakii może być ból głowy, utra-

ta masy ciała, niepłodność, niedobór wi-
taminy B12 czy nawracające afty w jamie 
ustnej. Często występuje również zmę-
czenie i osłabienie z powodu niedobo-
ru żelaza i kwasu foliowego, co prowadzi 
do anemii. Rzadko zdarza się, by lekarz 
w obliczu takich objawów, które mogą 
dotyczyć szerokiego spektrum chorób 
czy schorzeń, w pierwszej kolejności zlecił 
badania pod kątem celiakii.

W przypadku, gdy ktoś w rodzinie 
ma celiakię, należałoby przeprowa-
dzić badania pod kątem jej wykry-
cia. Co w takim razie należy zrobić? 

Jeżeli podejrzewamy, że chorujemy 
na celiakię, warto w pierwszej kolejności 
skonsultować swoje objawy z lekarzem. 
Jeśli uzna, że badanie w kierunku celia-
kii jest potrzebne, niezbędna jest wtedy 

wizyta u specjalisty, który skieruje na ba-
danie krwi pod kątem obecności prze-
ciwciał. Pozytywny wynik badania może 
wskazywać na celiakię. Może się jednak 
zdarzyć, że wynik będzie negatywny a i 
tak okażemy się chorzy. Jeżeli wynik ba-
dania krwi jest pozytywny albo istnieje kli-
niczne podejrzenie celiakii, zaleca się wy-
konać biopsję jelita. Co ważne, dopóki nie 
zostanie wykonane badanie krwi i biop-
sja, nie powinno wykluczać się glutenu ze 
swojej diety, gdyż wtedy wykrycie celia-
kii może być niemożliwe. Chcę też pod-
kreślić, że ścieżka badań może być róż-
na i zawsze zależy ona od decyzji lekarza.

Wróćmy jeszcze do 360 tys. osób, 
u których nie zdiagnozowano celia-
kii i być może szybko to nie nastąpi. 
Co im grozi?

Następstwem niezdiagnozowanej ce-
liakii, i w tym przypadku nieprawidłowej 
diety, mogą być poważne konsekwencje 
zdrowotne, które dotyczą zarówno dzie-
ci, jak i dorosłych. Mam na myśli objawy 
żołądkowo-jelitowe i zespół złego wchła-
niania, a także zwiększone ryzyko długo-
trwałych powikłań zdrowotnych, w tym 
raka jelita, osteoporozy i niepłodności. 
Ponadto, może wystąpić upośledzenie 
wchłaniania białek, tłuszczów i witamin, 
a także osłabienie mięśniowe.

Zwykle, gdy otrzymujemy diagno-
zę, po wyjściu z gabinetu lekarskiego po-
zostajemy z nią sami. Skutkuje to zagu-
bieniem, bezradnością i zniechęceniem. 
W przypadku celiakii musimy zmienić na-
wyki żywieniowe, co bez odpowiedniej 
wiedzy może okazać się skomplikowane.

Przeciętna osoba z celiakią spędza 
na robieniu zakupów średnio 20 godzin 
w miesiącu więcej, niż typowy konsu-
ment. Wynika to z konieczności skrupu-
latnego czytania etykiet i weryfikowania 
składu produktów na własną rękę. War-
to więc znaleźć producentów specjalizu-
jących się w tej ofercie. Jedną z marek do-
stępnych w polskich sklepach jest Schär – 
włoski producent, europejski lider w dzie-
dzinie żywności bezglutenowej z naj-
szerszym asortymentem podstawowych 
i mrożonych produktów spożywczych, 
który gwarantuje bezpieczeństwo, jakość 
i doskonały smak produktów bezgluteno-
wych. Konsument przechodzący na die-

tę bezglutenową z powodu celiakii, powi-
nien poszukiwać artykułów oznaczonych 
czytelną informacją: „produkt bezglute-
nowy” lub dodatkowego znaku graficz-
nego z ikoną przekreślonego kłosa.

Już samo pojęcie diety kojarzyć się 
może z utratą przyjemności z jedze-
nia. Czy rezygnując z glutenu, nadal 
możemy liczyć na doznania smako-
we?

Tuż po diagnozie może być trudno, 
ale ważna jest kwestia nastawienia. Wy-
starczy podejść do zadania kreatywnie 
i sięgnąć po zamienniki. Bez problemu 
można już kupić bezglutenowe pieczy-
wo, makarony, spody do pizzy, słodycze, 
a nawet gotowe dania dla osób z celiakią. 
Również coraz więcej restauracji przygo-
towuje bezglutenowe wersje dań.

Gdzie powinny szukać pomocy oso-
by podejrzewające u siebie celiakię 
lub problemy z tolerancją glutenu? 

Marka Schär współpracuje z zespo-
łem ekspertów w dziedzinie żywienia. 
Mam przyjemność należeć do tego gro-
na. Razem opracowujemy materiały in-

formacyjne i poradniki dla osób chorych 
na celiakię. Wychodząc naprzeciw oczeki-
waniom wszystkich osób pragnących do-
wiedzieć się więcej na temat możliwych 
konsekwencji zdrowotnych wynikających 
z trwałej nietolerancji glutenu, zaprasza-
my na bezpłatne testy w kierunku celiakii, 
które odbędą się 16 listopada (w sobotę) 
w holu przy głównym wejściu do centrum 
handlowego Westfield Arkadia w Warsza-
wie, al. Jana Pawła II 82 w godz. 10:00-
20:00. Wystarczy wypełnić prostą an-
kietę na stronie Schär, oceniającą ryzyko 
wystąpienia choroby. W następnym kro-
ku należy wypełnić formularz rejestracyj-
ny i z otrzymanym kodem SMS zgłosić się 
na stoisko Schär 16 listopada 2019 roku. 
Pierwszych 250 zarejestrowanych osób 
zostanie przebadanych pod okiem wy-
kwalifikowanych pielęgniarek, a pozostali 
otrzymają testy do samodzielnego wyko-
nania w domu. Na miejscu będzie można 
zasięgnąć informacji u dietetyczek i leka-
rzy na temat celiakii i diety bezglutenowej. 
Osoby zainteresowane bezpłatnym te-
stem w kierunku celiakii mogą zarejestro-
wać się tutaj: https://www.schaer.com/pl-
-pl/c/self-assessment

Rozmowa z Wioletą Zysk, 
doktorantką na Wydziale 
Nauk o Żywieniu Człowieka 
i Konsumpcji w SGGW 
w Warszawie. Specjalizuję 
się w diecie bezglutenowej 
i celiakii. W ramach swojej 
działalności prowadzi szkolenia, 
wykłady i warsztaty. 

AUTOR WYWIADU:  
JAN ŚWIERCZYŃSKI 

Dieta bezglutenowa – jedyny lek na celiakię
Komentarz eksperta

Celiakia jest rzeczywiście chorobą częstą i nadal słabo roz-
poznawaną. Bardzo szeroki wachlarz mało specyficznych obja-
wów klinicznych oraz nierzadko brak objawów ze strony prze-
wodu pokarmowego sprawiają, że osoby cierpiące na celiakię 
trafiają do lekarzy różnych specjalności, którzy nie uwzględniają 
celiakii w diagnostyce różnicowej. Choroba pozostaje wtedy nie-
rozpoznana i nieleczona przez wiele lat. Każda inicjatywa ma-
jąca więc na celu edukację środowiska medycznego i nieme-
dycznego w zakresie możliwych manifestacji klinicznych celia-
kii, a także zachęcanie do wykonywania badań serologicznych 
w kierunku celiakii u osób z takimi objawami, jest cenna i gorą-
co ją popieram.  

Należy jednak pamiętać, że nieprawidłowy wynik przesie-
wowego badania serologicznego nie oznacza rozpoznania ce-
liakii i nie może być podstawą do włączenia diety bezglutenowej. 
Osoba z nieprawidłowym wynikiem badania oceniającego prze-
ciwciała „celiakalne” powinna trafić do lekarza specjalisty, który 
wykona dalsze badania, ustali rozpoznanie i wyjaśni zasady le-
czenia. Choć przeciwciała  „celiakalne” są bardzo  swoiste, to jed-
nak mogą one występować również w chorobach autoimmuni-
zacyjnych innych niż celiakia, a te mogą wymagać innego niż 
dieta bezglutenowa leczenia.  

dr hab. n. med. 
Anna Szaflarska-
Popławska 
ze Szpitala 
Uniwersyteckiego 
im. dra Antoniego 
Jurasza 
w Bydgoszczy
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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. 

Moonsfera jesienią pełna smaków z sadu, lasu i pola...

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

Po powrocie z takiej magicznej po-
dróży, zazwyczaj zaczynamy szukać po-
znanych tam zapachów i smaków, aby 
przywołać wspomnienia i choć przez 
chwilę znów poczuć ten klimat. Odwie-
dzamy różne restauracje azjatyckie, 
jednak niewiele z nich jest w stanie po-
rwać nas autentycznymi smakami i wy-
jątkowym klimatem Dalekiego Wscho-
du. Od czego to zależy?

Przede wszystkim od ludzi. Nikt nie 
przyrządzi azjatyckiej potrawy lepiej, 
niż kucharz który na tej kuchni się wy-
chował. On po prostu wie, jak używać 
produktów, by osiągnąć ten wyjątko-
wy smak. Na Starym Żoliborzu znaj-
dziemy mały kawałek Azji. Przy placu 
Inwalidów 10, od ponad 11 lat znajdu-
je się Dziki Ryż. Restaurację prowadzą 
córka i wnuk legendarnego Pana Ou Lu 
Juana – założyciela kultowego Shang-
haju, pierwszej azjatyckiej restauracji 
w Europie Wschodniej w latach 50.

W Dzikim Ryżu do wyboru mamy da-
nia kuchni chińskiej, indyjskiej, tajskiej 
oraz koreańskiej. Wszystkie przyrządza-

ne są według tradycyjnych receptur. 
Wieprzowina z grzybami mun, wołowi-
na sezamowa czy tofu w sosie z orzesz-
ków ziemnych to rodzinne przepisy Pana 
Ou. Nad recepturami i jakością dań czu-
wa jego córka, Pani Ewa Ou, którą moż-
na spotkać w restauracji każdego dnia.

Szefową kuchni tajskiej jest Charanya 
Sittitreewat – utalentowana Tajka, która 
przez lata była szefową w Grand China Ho-
tel, Tai-Pan Hotel i Bangkok Palace Hotel 
w Bangkoku. To właśnie jej doświadczenie 
i domowe, regionalne przepisy przenoszą 
nas w świat aromatu trawy cytrynowej, 
tajskiej bazylii i świeżego chilli. Prawdziwe 
zielone i czerwone curry musi być przy-
rządzane na bazie pasty własnego wyro-
bu, do której świeże zioła (trawa cytry-
nowa, galangal, tajska bazylia), przylatują 
do Dzikiego Ryżu prosto z Azji. Tajemni-
cą oryginalnego smaku pad-thai’a jest na-
tomiast sos z tamandrynowca, do które-
go przepis szefowa kuchni przywiozła ze 
swojego domu rodzinnego.

Kuchnia indyjska nie obejdzie się bez 
prawdziwego pieca Tandoori, w którym 
piecze się warzywa, mięsa, a przede 
wszystkim chlebki naan i parantha. Chic-
ken Tikka Butter Masala to chyba naj-
popularniejsze indyjskie danie. Z pozoru 
prosty przepis, nie jest wcale tak łatwy 
do przygotowania. To połączenie sma-
ku naszych warzyw z bogactwem indyj-
skich przypraw, które gotuje się w kilku 
etapach. Niezbędnymi składnikami tego 
dania są masło i śmietana, więc nasze 
rodzime produkty pasują tu idealnie. Do 
Dzikiego Ryżu, 2 razy w tygodniu przy-
jeżdża tłuste, wiejskie mleko, z którego 
nepalski kucharz Sundar Gyawali przy-
gotowuje tradycyjny indyjski ser Pane-
er. Jest on serwowany w gęstych, aro-
matycznych, warzywnych sosach.

Mówiąc o smakach Azji, nie sposób 
nie wspomnieć o, bardzo ostatnio po-
pularnej, koreańskiej kiszonce – kapuście 
kim-chi. Podstawą do jej produkcji jest 
nasza polska kapusta i sól morska, ale 
prawdziwy smak zawdzięcza oryginal-
nym przyprawom prosto z Korei. W Dzi-
kim Ryżu kapustę kim-chi przygotowuje 
się według receptury przywiezionej 15 
lat temu przez wnuka Pana Ou, Sebastia-
na Perchela, który jest także autorem 
unikatowych, wielkoformatowych foto-
grafii, zdobiących wnętrze restauracji. 

www.sebastianperchel.com
Restauracja Dziki Ryż 

pl.Inwalidów 10  
(wejście od ul.Czarnieckiego)

www.dzikiryz.pl

 W dzisiejszych czasach świat 
stoi przed nami otworem. 
Dużo podróżujemy, a bardzo 
popularnym kierunkiem stały się 
kraje azjatyckie. Oprócz pięknych 
krajobrazów i egzotycznej 
kultury, Azja zachwyca przede 
wszystkim swoją kuchnią – 
przeogromnym bogactwem 
smaków i różnorodnością potraw. 

KAWAŁEK AZJI 
NA ŻOLIBORZU
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