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TYM ŻYJE ŻOLIBORZ

Śmiertelny wypadek na
Broniewskiego – tramwaj
potrącił 60-latka, który zmarł
w szpitalu.
Jolanta Zjawińska w Radiu
Żoliborz – Plac Inwalidów trzeba
zazielenić i zrewitalizować
dzielnicową część al. Wojska
Polskiego.
Nie jeden a dwa recyklomaty.
Na Żoliborzu stanęły dwa
recyklomaty na plastikowe
i szklane butelki i puszki.
Tragedia przy Krasińskiego.
Kobieta zmarła po upadku
z 5 pietra.
Mniej prac domowych dla
uczniów. W pilotażowym
programie szkoły z Żoliborza.

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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STANISŁAW TRZCIŃSKI
Żoliborzanin, społecznik, wiceprezes i członek stowarzyszenia „NIE dla Mostu i Trasy
Krasińskiego”, prowadzi portal „Żoliborz Oficerski”, ponadto doktorant, kulturoznawca,
promotor koncertowy i szef agencji STX Music Solutions z siedzibą na Placu Inwalidów.

CHCEMY NIE TYLKO NADĄŻAĆ ZA NOWOŚCIAMI,
A BYĆ LIDEREM ZMIAN
Wywiad z Grzegorzem Pietruczukiem, burmistrzem dzielnicy Bielany.

URZĄDŹ WNĘTRZE SWOJEGO DOMU Z FACHOWĄ POMOCĄ
Kto urządzał mieszkanie ten wie, z iloma rozterkami i dylematami trzeba się mierzyć.
Z pomocą nadchodzi Westfield Arkadia i architekci wnętrz.

NIEZWYKŁY KARNAWAŁ AMBROZJAŃSKI
Nasi czytelnicy, chociaż nie tylko oni, zdają sobie sprawę, że we Włoszech wystarczy o krok
przekroczyć granicę niedaleko położonego miasteczka, aby znaleźć się w innym świecie.
Karnawał także nie jest tak samo obchodzony od Testa Gemella po Lampedusę.

SZARO I ZIMNO LECZ PYSZNIE I ZDROWO
W okresie wiosny lub jesieni zwykle spożywało się większe ilości kiszonych warzyw,
bogatych m.in. w magnez, potas, wapń a także witaminę C. To naturalny sposób na
wzmocnienie organizmu.

OBUDŹ SPORTOWEGO DUCHA W SWOIM DZIECKU
Rozmowa z Magdaleną Trepczyńską, właścicielką przedszkola Baby Room Preschool
i Sali Sportowej Baby Room GYM, a także Marcinem Wróblem, menadżerem i trenerem
sportowym Baby Room GYM.

KOKON DEPRESJI
„Ogarnij się, inni mają gorzej”. „Przestań się roztkliwiać”.
„Weź się za jakąś robotę, to ci przejdzie”.

SZKLANY DOM
Przy ulicy Mickiewicza, pod numerem 34/36 stoi bardzo długi dom. Przy pierwszym
spojrzeniu, w oczy rzuca się duża ilość okien, tworzących dużą, przeszkloną powierzchnię.
To właśnie od takiej konstrukcji ów budynek uzyskał nazwę „Szklany dom”, choć
niewątpliwie w podtekście mamy tu również nawiązanie do idei Stefana Żeromskiego.

IZABELLA GALICKA
Zofia Bielańska przyszła na świat 5 grudnia 1919 roku w Krakowie, w rodzinie – jak się później
okazało – o zdecydowanych zainteresowaniach biologicznych.

KINO „TĘCZA” POWRACA NA ŻOLIBORZ! ZNAMY SZCZEGÓŁY
Miasto chce przywrócić życie kultowemu kinu PRL-u. Powstanie tam centrum kultury
zajmujące się nie tylko filmem, lecz także nowymi mediami, m.in. technologią VR.

TRANSAKCJE, KTÓRE WSPOMINAM Z UŚMIECHEM

Znajomość rynku nieruchomości jest narzędziem, które pozwala agentowi nieruchomości
spełnić oczekiwania klientów. Dzięki wiedzy zdobytej wieloletnią pracą wiem, jak
efektywnie i z korzyścią dla swoich klientów sprzedać, kupić lub zamienić mieszkanie.

Ważne zmiany w 2020 roku

Mateusz Durlik
Redaktor naczelny

Od tego roku wprowadzamy w naszym wydawnictwie
bardzo ważne i zarazem duże zmiany, które z czystym
sumieniem mogę nazwać dobrymi, choć to nie kojarzy
się wszystkim jednoznacznie. Tak czy inaczej wprowadzamy spore modyfikacje, o których chciałbym Was
poinformować.
Pierwsza z nich to uruchomiona pod koniec 2019 roku
rozgłośnia – Radio Żoliborz. Na jego antenie prowadzone są dwie audycje w tygodniu:
- „Rytm Żoliborza” – poruszamy w niej najciekawsze
tematy związane z naszą dzielnicą, spotykamy się
z osobami, które nadają jej rytm;
- „Żoliborska rozmowa polityczna” - zapraszamy samorządowców, polityków i osoby, które mają wpływ
na rozwój naszej dzielnicy.
Radia można słuchać za pośrednictwem naszej strony internetowej: gazetazoliborza.pl (zakładka Radio
Żoliborz). W tym miejscu znajdziecie również wszystkie nagrane dotychczas audycje, w których będziecie

mogli wysłuchać moich rozmów z bardzo ciekawymi
ludźmi, dość zobowiązujących deklaracji dotyczących
rozwoju naszej dzielnicy i wiele, wiele innych. Koniecznie polubcie nas na Facebooku: www.facebook.com/
radiozoliborz/.
Druga zmiana to, można spokojnie powiedzieć, najkorzystniejsza i największa zmiana w historii funkcjonowania papierowego wydania „Gazety Żoliborza”. Otóż
wracamy do korzeni! Nie wiem czy wiecie, ale obecna dzielnica Bielany była kiedyś Żoliborzem i właśnie
tam, od lutego, znajdziecie naszą gazetę. W związku
z rozszerzeniem zasięgu, nakład naszego miesięcznika wzrośnie z 8000 do 11000 egzemplarzy. W samym
magazynie pojawi się nowa sekcja o nazwie „Tym żyją
Bielany”. Na jej łamach będziemy informować naszych
obecnych i nowych czytelników o tym, co ciekawego
dzieje się w tej dzielnicy. 3000 sztuk „Gazety Żoliborza”
trafi m.in. do Urzędu Dzielnicy Bielany oraz do wielu
często odwiedzanych przez mieszkańców punktów.

LUDZIE ŻOLIBORZA
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Jak pamiętasz plac Wilsona z czasów dzieciństwa i młodości?
Z czasów przedszkolnych plac Wilsona pamiętam jako pętlę autobusową.
W różnych częściach placu można było
wsiąść do autobusów, które rozjeżdżały
się w różnych kierunkach. Była to śródmiejska, dzielnicowa pętla. W latach 90.
była to już pętla podmiejska. Z tamtego okresu kojarzy mi się jeszcze z moim
przedszkolem w Szklanym Domu na ul.
Mickiewicza i słynną księgarnią.
Wspominasz o księgarni, w której
Dawid Bowie kupił płytę Zespołu
Pieśni i Tańca Śląsk?
Nie mogę wykluczyć, że w wieku
czterech lat stałem z nim w tej księgarni,
bo dokładnie tyle lat miałem, kiedy Bowie spacerował po Żoliborzu i kupował
płyty na ówczesnym placu Komuny Paryskiej. To jest dodatkowy duch, który unosi się nad moim życiem. Cały czas mam
nadzieję, że tak było (śmiech).
Z czym jeszcze kojarzy ci się plac
Wilsona?
Bardzo silnym wspomnieniem jest
kino Wisła i coroczne „Konfrontacje”, czyli dzisiejszy „Warszawski Festiwal Filmowy”. To było moje okno na świat. Wówczas „Konfrontacje” były jedyną okazją
do obejrzenia światowego kina. Pamiętam, że stało się w kolejkach do kasy długich na dwieście albo trzysta metrów.
Trzymając się mojej życiowej chronologii, plac Wilsona był nierozerwalnym
elementem związanym z kościołem św.
Stanisława Kostki, ks. Popiełuszką i całym centrum oporu. Tam była przestrzeń
wolności. Otaczały nas flagi i plakaty, których ówczesna władza nie tolerowała.
Ważnym elementem placu Wilsona
był dla mnie także Klub Międzynarodowej Prasy i Książki, czyli dzisiejszy Empik.
To była czytelnia z gazetami z kraju i ze
świata. Nie były to tytuły takie jak choć-

Stanisław Trzciński
AUTOR WYWIADU: JAKUB KRYSIAK

A słynna ławeczka, na której lubił
przesiadywać Jacek Kuroń?
Ta ławka faktycznie jest legendarna.
Na podwórku ulicy Mickiewicza 27 spędziłem część życia. Istnieje mnóstwo kultowych zdjęć z nią. Najbardziej znane
jest to, gdzie razem siedzą Adam Michnik, Helena Łuczywo i Jacek Kuroń. Tę
ławkę upodobał sobie również kapitan
Maj z Milicji Obywatelskiej, który kierował
rozwalaniem wszystkich zadym pod kościołem Popiełuszki. Razem z Adamem
Wajrakiem poznaliśmy go osobiście. Był
to dowcipny człowiek. Całe jego zaplecze milicyjne stacjonowało na ulicy Felińskiego, natomiast on siedział na tej ławce z radiostacją i z tego miejsca dowodził
akcjami. To było i niebezpieczne i bardzo
ciekawe zarazem (śmiech).
Pamiętasz, jak poznałeś Jacka Kuronia?
Chodziłem do LX Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Górskiego,
do tzw. „Eksperymentu”. Była to wówczas szanowana, żoliborska szkoła znajdująca się na Młocinach. Tam poznałem
nauczyciela i jednego z uczniów, którzy byli zaangażowani w kolportaż podziemnej prasy. Wysłali mnie na Mickiewicza 27, bo miałem w czymś pomóc. Było
to mieszkanie Jacka Kuronia, do którego
wchodziło się bez pukania. Pamiętam, że
kiedy tam wszedłem, a on akurat spał. To
było dla mnie cudowne spotkanie z człowiekiem, którego ścigał cały aparat ówczesnej władzy.

reklama

Minęło trochę czasu i zacząłeś działać w sztabie wyborczym Jacka Kuronia.
Kilkukrotnie pomagałem logistycznie
Jackowi zimą 1989 roku. Musiałem coś
przewieźć i wysyłał mnie na różne misje.
Jakiś czas później ukonstytuował się m.in.
Żoliborski Komitetu Obywatelski „Solidarność”. Razem z Adamem Wajrakiem weszliśmy w skład ścisłego sztabu wyborczego samego Jacka, gdzie koordynowaliśmy ponad 100, dwu lub trzyosobowych grup plakatowych na terenie całej
dzielnicy. Oplakatowaliśmy cały Żoliborz.
Do tej pory jest mnóstwo zdjęć obrazujących naszą nocną pracę tamtej wiosny.
Popołudniami, po lekcjach, pomagaliśmy
z kolei utrzymać porządek podczas licznych spotkań Jacka Kuronia z mieszkańcami naszej dzielnicy. Między 10 maja a 3
czerwca 1989 roku odbyło się aż 20 takich spotkań.
Wróćmy do placu Wilsona i porozmawiajmy o teraźniejszości i przyszłości. Plac Wilsona to serce Żoliborza i co jakiś czas, w dyskusjach,
pojawia się kwestia ucywilizowania
tego miejsca.
Różni społecznicy na różnych poziomach rozmawiają o tym od dawna. Ratusz nie ma, póki co, żadnych planów
uwzględniających tego typu działania.
Jeżeli my nie będziemy tego chcieli, to nigdy nie będzie planu jak ożywić to miejsce. Plac Wilsona jest ważnym punktem
na mapie Warszawy, ale jedynie na poziomie dzielnicowym. Przede wszystkim
żoliborzanie muszą wiedzieć czego chcą,
a my jako społeczność, musimy wypracować jakąś wizję.
Jakie są główne przeszkody by
tchnąć nowe życie plac Wilsona?
W tym temacie rodzą się obawy
kierowców. Zawężenie ruchu na placu
nie powodowałoby jednak zmniejszereklama

WINNE
WTORKI
Fot. Karpati & Zarewicz

Żoliborzanin, społecznik, wiceprezes i członek stowarzyszenia „NIE dla Mostu i Trasy Krasińskiego”,
prowadzi portal „Żoliborz Oficerski”, ponadto doktorant, kulturoznawca, promotor koncertowy
i szef agencji STX Music Solutions z siedzibą na placu Inwalidów.

by Newsweek, raczej kolorowe czasopisma o przyrodzie czy sporcie. Dla mnie
to było kolejne okno na świat, mimo, że
było to przaśne miejsce z materiałowymi
obiciami na ścianach. Wyglądało to gorzej niż ówczesne biblioteki publiczne.
No i kwiaciarki pod Delikatesami.
W tym samym miejscu stoją zresztą do
dzisiaj.
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nia przepustowości, co pokazuje przykład wyremontowanej ulicy Świętokrzyskiej. Tam wróciło życie. Ja jako samochodziarz z krwi i kości lubię tamtędy
jeździć. Co prawda ruch jest wolniejszy, za to jest płynny i mniej się stoi.
Poza tym, za zmianami na placu Wilsona przemawia fakt, że zmieniła się rola
ulicy Słowackiego i Mickiewicza. Plac
Wilsona jest zatkany, bo funkcjonuje
tam nieefektywny system świateł i prowadzi do niego zbyt wiele ulic. Przez
plac przejeżdżają tramwaje, ale są kraje, które udowadniają, że piesi, rowerzyści, kierowcy i tramwaje mogą koegzystować ze sobą przy zastosowaniu
odpowiednich torowisk, które są zrównane z poziomem ulic.
Problem jest tylko ze światłami?
Sama rewitalizacja miałaby polegać
na tym, żeby było w tym miejscu ładnie,
ale także na tym, by nam wszystkim dobrze się z niego korzystało Jestem jednym z niewielu społeczników, który uważa, że konieczne jest również wykorzystanie pustki technologicznej nad stacją
metra. Tam powinien być parking. On był
obiecywany lata temu i do tej pory go nie
ma, co jest bardzo frustrujące dla wielu
mieszkańców.
A to nie jest przypadkiem zachęta
do jeżdżenia samochodem?
Ten parking powinien przyczynić się
do udrożnienia zapchanych zaparkowanymi samochodami ulic wokół placu Wilsona. Mieszkańcy z odleglejszych części dzielnicy, chcąc przyjechać załatwić
cokolwiek na placu, czy nawet pójść do
kina, muszą liczyć się z długimi poszukiwaniami miejsca parkingowego. Ten parking powinien powstać także dlatego,
bo dużo jest już zrobione. Obecnie jest
to marnotrawienie cudownej przestrzeni.
Niektórzy mówią, że ten parking nie będzie oblegany. Gdyby plac tętnił życiem,
to by się przydał. Ten plac trzeba w końcu oddać ludziom.

Zostaje jeszcze plac Inwalidów,
który być może mógłby być nowym
sercem Żoliborza, albo plac Grunwaldzki.
Plac Inwalidów jest żywy właśnie
dzięki oddolnej wizji mieszkańców i najemców. Wizja, którą dzielimy się wzajemnie jako mieszkańcy jest taka, żeby
zrobić z alei Wojska Polskiego bulwar. Nie
chodzi o to, żeby ją zabetonować. Wręcz
przeciwnie. Trzeba chronić zieleń i rosnące tam drzewa.
Dobrym ruchem byłoby jednak postawienie tam kilku pawilonów. Sam plac
będzie ważnym miejscem w momencie,
kiedy zaczną funkcjonować muzea na
Cytadeli. Park wokół placu Inwalidów rzeczywiście jest przestrzenią zupełnie niezagospodarowaną. Można go zmienić
niewiele robiąc. Przykładem jest projekt
zrealizowany z budżetu obywatelskiego,
dotyczący rewitalizacji alei Wojska Polskiego.
Gorzej jest z dokończeniem rewitalizacji Żoliborza Oficerskiego.
Na Żoliborzu Oficerskim pozostały
do wyremontowania dwie ważne ulice.
Jest to Śmiała i Mierosławskiego. Od kilku
lat najważniejsze inwestycje dzieją się na
Żoliborzu południowym, bo przez lata
był zaniedbany. Nikt z mieszkańców Starego Żoliborza nie ma o to pretensji. Teraz jednak mamy wielką potrzebę, żeby
zawalczyć o remonty tych dwóch ulic.
Czy to nie jest tak, że trochę przespaliście moment, w którym należało walczyć o środki na te inwestycje?
W ostatnich latach walczyliśmy z nietrafioną i przeskalowaną inwestycją trasy
i mostu Krasińskiego i po 3 latach udało
się. Wtedy wspierał nas również Żoliborz
południowy i zasłużył na nasze wsparcie. Poza tym ogromne środki przeznaczone na budowę mostu, potrzebne były
nie tylko przy dokończeniu II linii metra,
ale także na ponad 100 kluczowych ce-
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lów w całej Warszawie, szczególnie na
Targówku i Bródnie.
Dlaczego remont akurat tych
dwóch ulic jest tak bardzo istotny?
Przez kilkanaście lat władze dzielnicy
zrewitalizowały większość uliczek Żoliborza Oficerskiego, poza tymi dwoma właśnie. W momencie, kiedy niedługo zostaną otwarte muzea na Cytadeli oczywistością jest, że promowany będzie dojazd samochodami od Wisłostrady, a piesi
będą kierowani do stacji metra Warszawa
Gdańska, tak aby pieszo dojść do Cytadeli.
Ludzie jednak będą spacerować po swojemu. Będą chodzić z metra przy placu
Wilsona, przez park Żeromskiego, z którego wyjdą albo przy Forcie Sokolnickiego, albo przy wejściu na placu zabaw.
Stamtąd będą szli właśnie Mierosławskiego, a później Śmiałą, które obecnie są obrazem nędzy i rozpaczy. To jest nieporozumienie, że remonty tych dróg nie są robione. Ulica Mierosławskiego jest ważną
uliczką komunikacyjną na Żoliborzu Oficerskim, a Śmiałą ludzie lubią chodzić, bo
ma przepiękną historyczną zabudowę.
Projekt i zgody na remont ulicy
Śmiałej już są.
Ale obejmują jedynie krótką część od
ulicy gen. Zajączka do alei Wojska Polskiego. Zabrakło pieniędzy na jego realizację. Mimo wszystko powinny zostać podjęte prace projektowe pozostałej
części ulicy z uwzględnieniem ulicy Mierosławskiego. Jeżeli w najbliższym czasie do tego nie dojdzie, to zarząd musi liczyć się z protestami. Prace nad projektem nie są aż tak kosztowne, a są sygnałem do tego, że w dłuższej perspektywie
dojdzie do zrealizowania tych inwestycji.
Należy to wpisać do wieloletniego planu
finansowego stolicy i w miarę możliwości realizować.
Działasz zawodowo w obszarze
kultury. Żoliborz ma się czym pochwalić?

reklama

Kinem „Wisła”, szkołą filmową i kinem „Elektronik”, dwoma maleńkimi, ale
prężnymi programowo „Kalinowym Sercem” i „Prochownią Żoliborz”, no i niedługo centrum kultury filmowej im. Andrzeja Wajdy w kinie „Tęcza”. Brakuje za to domu kultury. Fort Sokolnickiego w żaden sposób nie służy mieszkańcom. To jest skandal, że coś co powstało za nasze pieniądze oddano w prywatne ręce i jest teraz namiastką domu weselnego. Nie nadaje się zresztą dla młodzieży. Jedną z obietnic Rafała Trzaskowskiego, która wybrzmiała w całej Warszawie, była właśnie budowa takiej placówki w naszej dzielnicy. Pytanie o dom kultury na Żoliborzu pozostaje więc otwarte.
Co więc należałoby zrobić? Wybudować nowy gmach, czy zaadaptować jakąś konkretną przestrzeń?
Według mnie korzystne dla żoliborzan byłoby wybudowanie nowego budynku przeznaczonego pod dom kultury. Idealnym miejscem do tego wydaje się
plac Grunwaldzki, który połączy tym samym starą i nową część Żoliborza. Domyślam się, że problemem jest pozyskanie środków na taką inwestycję.
Piękną ideą jest także wykorzystanie
Pałacyku Joli Bord na Cytadeli. Dobrze,
że ludzie ponad podziałami rozmawiają
na ten temat. Lubię ten pomysł, bo obserwując takie miejsca jak Teatr Nowy czy
Centrum Nauki Kopernik a nawet Fabrykę Trzciny, dostrzegam dużą siłę płynącą
z przestrzeni, która zrobi się na Cytadeli.
Wielu z nas uważa jednak, że nie będzie
to nasza przestrzeń, spełniająca wszechstronne i uniwersalne potrzeby wszystkich mieszkańców. A ma taki potencjał!
Kwestią do rozstrzygnięcia pozostają również warunki techniczne
pałacyku.
Nigdy nie byłem w środku, ale obiekt
jest przestronny. Nasi radni wizytowali ten obiekt. Polskie domy kultury organizowano po wojnie właśnie w tego typu
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pałacach. Być może trzeba by zrezygnować z marzeń o dużej sali widowiskowej,
ale na pewno udałoby się osiągnąć zadowalający efekt. Ten budynek jest bardzo duży, wielość sal zapewni jego funkcjonalność dla wielu mieszkańców, także dla dzieci, młodzieży i seniorów. Infrastruktura i place wokół dwóch muzeów
dadzą wiele nowych możliwości. Ale Pałacyk Joli Bord to przede wszystkim serce, tożsamość i taki kamień węgielny naszej dzielnicy. Uważam, że utworzenie
w tym budynku domu kultury jest piękną
ideą, która może połączyć nas wszystkich. I jest realne finansowo dla miasta.
Podkreślmy tylko, że sam obiekt to jedynie połowa sukcesu. Druga połowa to
dotacje i system finansowania jego działalności.

talu Bielańskim. A dzisiaj nie mamy już
swojego szpitala. Zauważmy, że w ostatniej dekadzie polujemy na burmistrzów
poza naszą dzielnicą.

Jakieś marzenia dotyczące Żoliborza?
Abyśmy dbali o unikalny charakter tej
dzielnicy. Także z nowymi mieszkańcami, bo przychodzi kolejne pokolenie, co
widać już na ulicach. Musimy razem walczyć o prawdziwie zielony Żoliborz. Poza
tym życzę nam wszystkim, by burmistrz
i jego zastępcy dobrze czuli ducha tej
dzielnicy, by skutecznie walczyli o jego
interesy w Radzie Miasta.

A jakie będzie zdanie mieszkańców
Bielan?
Zyskaliby dzięki temu na zwiększeniu wartości swoich nieruchomości, dostaliby też stare i piękne centrum wspólnej dzielnicy. Wszyscy zyskalibyśmy dostatni i duży Żoliborz z liczbą ok. 200 000
mieszkańców.

A jakaś wizja bardziej ponadczasowa?
Wielki Żoliborz? Czyli połączenie
dwóch sąsiadujących dzielnic, które są
ze sobą związane od dziesiątek lat. Może
byłby to fajny cel i marzenie do osiągnięcia z pomocą większości mieszkańców?
Nawet pod kompromisową nazwą „Żoliborz i Bielany”. Nie oszukujmy się, przed
wojną Żoliborz był taki sam mały jak dzisiaj albo i mniejszy, a dalej były już tylko
miejscowości podwarszawskie. Ale później, przez 43 lata Żoliborz był duży, aż
do Młocin włącznie. Reforma samorządowa z 1994 zaskakująco zabrała z Żoliborza Bielany i tego mi szkoda. Ja się
urodziłem jeszcze na Żoliborzu, w Szpi-

Do zrealizowania tej wizji trzeba
przekonać Sejm RP.
Dokładnie tak. Ale najpierw edukujmy
i zjednoczmy mieszkańców obu dzielnic,
także naszych radnych. Kolejnym krokiem byłoby przekonanie Ratusza i Rady
Warszawy. A następnie najważniejsze –
trzeba wygrać takie referendum na Żoliborzu i Bielanach. Później należy pozyskać większość sejmową. Optymalnie,
by zadziałać ponad podziałami politycznymi. Bezcenny przykład wspólnej walki
z trasą i mostem Krasińskiego pokazał, że
to jest możliwe.

Czy to znaczy, że mieszkańcy stolicy i władze Warszawy mają powody do obaw?
Owszem, bylibyśmy liczącą się siłą,
także w Radzie Warszawy. Dzisiaj traktują nas, nie bez powodu, jak najmniejszą,
a zarazem najbardziej krnąbrną, dzielnicę
Warszawy. A tak, jest szansa, że będziemy mieli pełne ręce roboty tu na miejscu (śmiech). Tak, znam zdania wielu społeczników żoliborskich, że bycie malutką
dzielnicą było najwspanialszym zrządzeniem losu. I wiem, że często żartują z nas,
że najlepiej byśmy sobie zbudowali mur
wokół Żoliborza. Ale nikt nie zaprzeczy
temu, że bezcenna jest tutaj aktywność
wielkiej liczby społeczników oraz temu,
że jesteśmy skrajnie biedną budżetowo
dzielnicą, bez możliwości jakiegokolwiek
rozwoju. Pamiętajmy o tym.

reklama

Dwujęzyczne Przedszkole i Żłobek Akademia Uśmiechu
Nasza Akademia to miejsce, gdzie zaangażowani
i kreatywni pedagodzy dbają o rozwój oraz dobre
samopoczucie dzieci w bezpiecznej, przyjaznej
atmosferze. Wyróżnia nas szeroka oferta zajęć
zawarta w czesnym: Kodowanie, Sensoplastyka®,
LEGO® education, Robotyka.

dieta pudełkowa
zapraszam
do mojej
magii smaku

ul. Przybyszewskiego 69, 01-824 Warszawa
http://www.akademiausmiechu.waw.pl
kontakt@akademiausmiechu.waw.pl
tel.: 22 834 65 12

Zapraszamy!

Rabat 5% z kodem POWITANIE

GUIDEBOOK 2018
Kluczowe wytyczne zastosowania logotypu i typografii

zdrowo i domowo
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CHCEMY NIE TYLKO

NADĄŻAĆ ZA NOWOŚCIAMI,

A BYĆ LIDEREM ZMIAN
AUTOR WYWIADU: JAN ŚWIERCZYŃSKI

– Staramy się na bieżąco inwestować w naszą bazę oświatową, od
drobnych remontów poprzez niewielkie modernizacje pomieszczeń,
kończąc na budowie zupełnie nowych placówek. Pod względem
rozwiązań technologicznych i edukacyjnych, świat idzie do przodu.
My chcemy, nie tylko nadążać za nowościami, a być ich liderem.
Dlatego ważne jest dla nas inwestowanie w oświatę – mówi
w wywiadzie dla „Gazety Żoliborza”, Grzegorz Pietruczuk, burmistrz
dzielnicy Bielany.

GRZEGORZ
PIETRUCZUK
– burmistrz
Bielan

Ubiegły rok dzielnica Bielany zakończyła dobrą informacją. Na grudniowej sesji Rady Warszawy podjęto decyzję o dodatkowych kilkunastu milionach złotych na inwestycje. Na co dokładnie zostaną
przeznaczone środki?

10 milionów złotych przeznaczymy na remont pomieszczeń żłobka nr
16 przy ulicy Klaudyny 10 oraz budowę
nowego, liczącego 10 oddziałów przedszkola nr 346 przy Klaudyny 8, które powstanie w miejscu wysłużonego budynku. Ruszymy również z długo wyczekiwanym remontem szkoły filialnej przy
ulicy Arkuszowej. Na lata 2020-2021
mamy na to zadanie 2,7 miliona złotych.
Jednak na tym nie poprzestaniemy, bo
na szkołę przy Arkuszowej potrzeba
znacznie więcej środków, aby wykonać
wszystkie niezbędne prace modernizacyjne.
W ostatnich kilkunastu miesiącach oddaliśmy do użytku pięć nowych
przedszkoli wybudowanych w miejscu
drewnianych, tzw. ciechanowskich konstrukcji z lat 70. i 80. Dwa przedszkola,
przy ulicy Bogusławskiego 8A i Kochanowskiego 9A, powstały w technologii
tradycyjnej, a trzy, przy ulicy Dąbrowskiej 5A, Conrada 10A i Przy Agorze 12,

powstały w technologii modułowej. Placówki powstałe za blisko 50 mln złotych,
są przeznaczone dla 950 maluchów.
W trakcie modernizacji jest przedszkole przy ulicy Wergiliusza. W kolejce do remontu są placówki przy Tołstoja, Brązowniczej i Broniewskiego. Niebawem rozstrzygniemy przetarg na budowę żłobka przy Bogusławskiego, a na
Młocinach ruszą prace przy rozbudowie
Szkoły Podstawowej nr 77.
Staramy się na bieżąco inwestować
w naszą bazę oświatową, od drobnych
remontów poprzez niewielkie modernizacje pomieszczeń, kończąc na budowie
zupełnie nowych placówek. Pod względem rozwiązań technologicznych i edukacyjnych, świat idzie do przodu. My
chcemy nie tylko nadążać za nowościami, a być ich liderem. Dlatego ważne jest
dla nas inwestowanie w oświatę.
W komfortowych warunkach można również uprawiać sport na Bielanach. Mam na myśli hale pneumatyczne, których dzielnica ma
najwięcej w całym mieście.

To prawda. Mamy obecnie aż dziewięć boisk zadaszonych. Hale pneumatyczne sprawdziły się w naszej dzielnicy.
Cieszą się dużą popularnością, a zajęcia

na nich odbywają się od rana do późnego wieczora. W dzień z obiektów korzystają uczniowie, a po godzinie 17 udostępniamy powierzchnię klubom sportowym. Mamy też pakiet godzin dla
mieszkańców. W ciągu ostatnich trzech
lat, na zakup zadaszenia, wydaliśmy blisko sześć milionów złotych.
Sport na Bielanach ma bardzo silną
pozycję. Mamy wiele wspaniałych klubów sportowych. Niektóre z nich jak
np. UKS G-8 jest w czołówce najlepszych Uczniowskich Klubów Sportowych w Polsce. Ich sekcja pływacka nie
ma sobie równych w kraju. W sportowym świecie krąży anegdota o dyrektorze sportowym jednego z pływackich
klubów na południu Polski. Po tym, jak
przyjechał na zawody do Lublina, powiedział: „Gdybym wiedział, że startuje G-8,
to nawet nie przyjeżdżalibyśmy tutaj.
Oni zgarną wszystko”. Coś w tym jest,
bo każdego miesiąca zawodnicy zdobywają trofea.
Pod koniec ubiegłego roku, trzech
bielańskich zawodników odniosło wielkie
sukcesy. W Słowenii, Robert Banasiuk
(TKKF Chomiczówka), zdobył tytuł Mistrza Świata w kulturystyce, a wicemistrzowskie trofea powędrowały do Macieja Mazura (Bielański Klub Kyokushin
Karate) na zawodach w Japonii, a w Bośni i Hercegowinie do Michała Bławdziewicza (Palestra Warszawa). Bardzo nas
cieszy każdy medal i dobry wynik bielańskich sportowców. To wspaniali ludzie,
bardzo zawzięci i charakterni. Wykonują
tytaniczny wysiłek i bardzo ciężko, latami pracują na sukces. My chcemy im to
ułatwić budując kolejne obiekty. W planach mamy budowę hali sportowej na
osiedlu Wrzeciono i 50-metrowego basenu w rejonie ulic Rudnickiego i gen.
Maczka. Staramy się o środki w mieście.
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Jakie jeszcze plany inwestycyjne
ma dzielnica?

Priorytetem jest dokończenie modernizacji parku Herberta, gdzie mieliśmy ciężką batalię z wykonawcą. Część
prac została zrealizowana niezgodnie
z projektem. Był problem z usunięciem
wykonawcy z placu budowy. Następnie
trzeba było wykonać inwentaryzację
i na jej podstawie przygotować nową
dokumentację przetargową. Niebawem
ruszą prace przy modernizacji parku
Jarnuszkiewicza przy ul. Perzyńskiego.
W tym przypadku, na prośbę mieszkańców, modyfikowany był projekt modernizacji.
Czeka nas modernizacja placu zabaw przy Stawach Brustmana. Jest gotowy projekt i muszę przyznać, że to
będzie bardzo fajny i kolorowy plac zabaw. Koszt inwestycji to dwa miliony złotych, z czego 300 tysięcy złotych dołoży spółdzielnia mieszkaniowa. W ostatnich latach zmodernizowaliśmy lub wybudowaliśmy od postaw 40 placów zabaw. Dane straży miejskiej pokazują, że
nasze place zabaw są bezpieczne, a liczba wykrywanych usterek błyskawicznie
maleje. Staramy się pozyskać środki na
budowę Domu Kultury Piaski, a także
remonty ulic Rudnickiego, Podczaszyńskiego i Perzyńskiego.
Jedną z większych inwestycji jakie prowadzi miasto, to modernizacja
obiektów Hutnik przy ulicy Marymonckiej.

Początkowo budowa, mimo ogłaszanych kolejno przetargów, stała
pod znakiem zapytania. Firmy składały oferty znacznie przewyższające budżet przeznaczony na modernizację.

Pod dwóch nieudanych przetargach, Rada Warszawy podjęła decyzję
o zwiększeniu budżetu na modernizację z 16 do ponad 40 milionów złotych.
Udało się do dzięki bardzo dużemu zaangażowaniu Renaty Kaznowskiej, wiceprezydent Warszawy.

Jak układa się współpraca z miastem? Wiele inwestycji może być
zrealizowanych pod warunkiem, że
uda się przekonać miasto o przekazaniu dodatkowych środków na inwestycje.

Mamy bardzo duże wsparcie od całego zarządu miasta, na czele z prezydentem Rafałem Trzaskowskim. W różnych działaniach wspierają nas miejscy
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Żeromskiego, oraz przy stacjach metra
Słodowiec i Młociny ustawiliśmy stacje
do zbierania drobnych elektroodpadów.
Ponadto, w ostatnich dniach stycznia,
również przy budynku naszego urzędu,
miasto uruchomiło recyklomat.
Niebawem poznamy również wyniki badań wykonanych przez ekspertów
i mieszkańców w parku Olszyna podczas
akcji BioBlitz. To spacer, który polega
na jednoczesnym poszukiwaniu jak największej liczby gatunków roślin i zwierząt. Zależało nam, aby zebrać jak najwięcej danych o różnych grupach organizmów, które żyją w parku. Jest to
potrzebne, aby stworzyć wytyczne do
projektu renaturyzacji parku. Jest to
proces odtwarzania walorów przyrodniczych, które kiedyś były w danym miejscu.

radni. Wszystko to przekłada się również na dobrą współpracę w zarządzie
dzielnicy, choć muszę przyznać, że ustawa warszawska powoduje, że dzielnice
mają mało swobody, nad czym ubolewam. Uważam, że ustawę trzeba zmienić i dać dzielnicom większą niezależność w działaniu. Budżet powinno się
kształtować lokalnie, a radni dzielnicowi powinni być bardziej upodmiotowieni. Tak naprawdę, poza powołaniem i odwołaniem zarządu, pełnią funkcję czysto doradczą, a dla miasta nie mają żadnej mocy prawnej.
Warto zastanowić się również nad
tym, aby burmistrzowie byli wybierani
w wyborach powszechnych, a nie przez
radnych. Część burmistrzów, tak jak
było widać przez wiele kadencji, zabiega
bardziej o wpływy partyjne, niż o uwagę mieszkańców. Taką tendencję trzeba
odwrócić i mam nadzieję, że rozpocznie
się debata na temat ustroju Warszawy,
a my jako ruch miejski stowarzyszenie
„Razem Dla Bielan”, powinniśmy wziąć
udział w tej debacie.
W styczniu 2021 roku, Zarząd Dróg
Miejskich zapowiada uruchomienie strefy płatnego parkowania
niestrzeżonego na Żoliborzu, który jest bezpośrednim sąsiadem Bielan. Jak sprawa strefy ma się na
Bielanach?

Wystąpiłem do Zarządu Dróg Miejskich z prośbą, aby Bielany zostały objęte najpierw badaniami, potem konsultacjami a następnie zostały określone
możliwości wprowadzenia strefy płatnego parkowania. Po rozmowie z dyrektorem Łukaszem Puchalskim możemy

wstępnie przyjąć, że na Bielanach strefa
powinna pojawić się na przełomie 2022
i 2023 roku.

morząd lokalny, mieszkańcy dzielnicy,
będziemy brali udział w procesie konsultacyjnym.

Dyskusja o strefie płatnego parkowania na Bielanach trwa od jakiegoś czasu. Co na ten temat sądzą
mieszkańcy?

Pozostając przy temacie drogowym, chciałem zapytać o planowane zwężenie ulicy Sokratesa. Są
głosy przeciwne.

Ich zdanie poznamy w trakcie konsultacji społecznych. Mogę przytoczyć
jedynie to, co słyszę w trakcie indywidualnych rozmów. Jeszcze kilka lat temu,
mieszkańcy byli bardzo niechętni takiemu rozwiązaniu. Obecnie dostaję coraz
więcej sygnałów, że jednak chcą wprowadzenia strefy. Rejon osiedla Wrzeciono czy Starych Bielan, to jeden wielki parking. W ciągu dnia, jak Pan sobie
sprawdzi, wszystkie uliczki osiedlowe zastawione są autami spoza Bielan, które
wieczorem, po zakończeniu dnia pracy
odjeżdżają.

Istnieje prawdopodobieństwo, że
po wprowadzeniu strefy, liczba
miejsc parkingowych zmaleje, ale
liczba miejsc do parkowania paradoksalnie wzrośnie, ponieważ
zwiększy się rotacyjność zaparkowanych samochodów. Ludzie będą
przyjeżdżali tylko na tyle czasu,
ile będzie potrzeba na załatwienie
sprawy. Nie będą zostawiali samochodów na całe dnie, bo będą musieli za to po prostu zapłacić.

Dla dzielnicy jest to rozwiązanie bardzo dobre. Parkowanie zostanie uporządkowane, a trzeba przyznać, że Zarząd Dróg Miejskich robi analizy naprawdę bardzo fachowo i wyznaczanie
miejsc jest bardzo logiczne. My, jako sa-

To ulica, która jest w zarządzie ZDM.
Mieszkańcy ulicy Sokratesa, szczególnie nowych budynków, ze względu na
bezpieczeństwo swoje i swoich dzieci, w znacznej większości są jak najbardziej za zwężeniem arterii. I ja ich rozumiem. Infrastruktura oświatowa, sportowa, place zabaw, tereny zieleni i punkty usługowe są po drugiej stronie nowo
powstałych osiedli. Trzeba przejść przez
ulicę, gdzie niestety kierowcy rozwijają
prędkość. Sytuacja, po zamontowaniu
progów, trochę się poprawiła, ale trzeba pamiętać, że to rozwiązanie tymczasowe. Konieczne są stałe i konkretne
zmiany w organizacji ruchu. Trzeba powiedzieć wprost, że ruch który odbywa
się na ulicy Sokratesa, nie jest ruchem
lokalnym tylko jest to ruch tranzytowy. Tak nie może być. Mieszkańcy muszą
czuć się bezpiecznie.

W alei Zjednoczenia, na wysokości stacji metra Stare Bielany, znajduje się Bielański Integrator Przedsiębiorczych. Zakładając, że jestem początkującym przedsiębiorcą, mogę się do Was zgłosić. Jak mi
pomożecie?

Wystarczy poprzez stronę www.integrator.naszebielany.pl zapisać się na
pierwszą wizytę. Pracownicy integratora na pierwszym spotkaniu dokład-

nie opowiedzą, jak wygląda przestrzeń,
a użytkownik opowie jakie ma potrzeby.
Pracownicy integratora, na podstawie
zebranych informacji, zastanowią się
jak pomóc i zaplanują ścieżkę wsparcia.
Dodatkowo, każdy użytkownik dostanie
dostęp do internetu, drukowania i systemu rezerwacji biurek.
Integrator to miejsce dla ludzi
przedsiębiorczych, niezależnie od tego
czy mają własną firmę, szukają inspiracji,
wspólnika, czy też mają dopiero wstępny pomysł na biznes. Misją integratora jest zacieśnienie wzajemnych relacji, wsparcie przedsiębiorców na poziomie dzielnicy w załatwianiu spraw urzędowych i rozwiązywaniu problemów
oraz stworzenie otwartego i przyjaznego miejsca spotkań i integracji na styku
urząd, przedsiębiorcy, mieszkańcy.
2019 rok pokazał, że Bielany to lider pozytywnych zmian. Mam tutaj
na myśli edukację ekologiczną.

Chcemy tworzyć wśród naszych
mieszkańców odpowiedni poziom świadomości ekologicznej. Zależy nam, aby
organizować jeszcze więcej wydarzeń
edukacyjnych, które nauczą jak chronić przyrodę i racjonalnie korzystać z jej
dóbr. Jesteśmy zadowoleni z popularności jaką cieszą się nasze różne akcje np.
sadzonki za elektroodpady. Na Słodowcu grupa mieszkańców prowadzi ogród
społecznościowy. W samym urzędzie
i podległych nam jednostkach odchodzimy od plastikowych opakowań. Robimy to stopniowo, ale konsekwentnie.
Na jesieni, w hali CRS przy ulicy Lindego,
ustawiliśmy pierwszy na Bielanach butelkomat, a przed urzędem, przy ulicy

Na koniec zapytam jeszcze o projekt Bielańska Fototeka. Od jakiegoś czasu w mediach społecznościowych możemy zobaczyć zdjęcia
Bielan sprzed kilkudziesięciu lat.
Po komentarzach mieszkańców widać, że wspomnienia wracają.

Dokładnie! Z ogromnym zaciekawieniem czytam komentarze mieszkańców pod archiwalnymi zdjęciami dzielnicy. Bielańska Fototeka będzie zbiorem archiwalnych fotografii dokumentujących życie dzielnicy na przestrzeni
ostatniego stulecia. Fotohistorię Bielan tworzymy wspólnie z mieszkańcami. Przy starcie projektu zorganizowaliśmy kilka wykładów historycznych,
które cieszyły się tak dużym zainteresowaniem, że dwa ostatnie spotkania musieliśmy przenieść do większych
sal. Widziałem jedno z pierwszych zdjęć
przekazanych przez mieszkańców. Muszę przyznać, że to prawdziwe perełki. W tym roku na pewno Bielańska Fototeka będzie organizować spacery
z przewodnikiem oraz kolejną edycję
wykładów historycznych.

Jak i gdzie można przekazać zdjęcia?

Fotografie można przesłać w formie elektronicznej na adres bielany.fototeka@um.warszawa.pl lub przekazać
w wersji papierowej, wcześniej dzwoniąc pod numer telefonu 22 443 47 62.
Fotografie przekazane w formie tradycyjnej zostaną zwrócone po zeskanowaniu.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
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nym stylem. Ważne są zarówno detale
jak i ogólne wizje. Najważniejsza przede
wszystkim jest decyzja, jaki rodzaj pomieszczenia ma przejść metamorfozę.

Kto pomoże zrealizować marzenie
o idealnym wnętrzu?

URZĄDŹ WNĘTRZE

SWOJEGO DOMU

Z FACHOWĄ POMOCĄ
AUTOR TEKSTU: DAWID KRUPSKI

Kto urządzał mieszkanie ten wie, z iloma rozterkami i dylematami trzeba
się mierzyć. Z pomocą nadchodzi Westfield Arkadia i architekci wnętrz.
Nowy rok to idealna okazja do wprowadzenia zmian aranżacyjnych w domu.
Wymaga to czasu i przede wszystkim
skupienia, tak abyśmy w nowej odsłonie
swojego pomieszczenia, mogli poczuć
się idealnie. To nie lada wyzwanie. Coraz
częściej decydujemy się skorzystać z pomocy architektów i stylistów wnętrz. Dla-

tego w Westfield Arkadia wprowadzono
nową bezpłatną usługę.
To doskonała okazja by urządzić
swoje wnętrze z pomocą profesjonalistów. Zapisując się na spotkanie z projektantką wnętrz w Westfield Arkadia, można liczyć na ekspercką poradę i wsparcie
merytoryczne.

Wnętrzarskie grzechy zwykle
mszczą się latami

Jeszcze kilka lat temu, tego typu usługi były uznawane za luksus. Teraz Polacy
stają się coraz bardziej świadomi trendów
i coraz chętniej kupują dodatki do mieszkania. Nie oznacza to jednak, że nie popełniają błędów. Wnętrzarskie grzechy
zwykle mszczą się latami i mają dotkliwy
wymiar finansowy.
Warto więc polegać na wiedzy doświadczonych stylistów wnętrz w Westfield Arkadia. Pomogą rozstrzygnąć dy-

lematy, wysłuchają cię i wspólnie stworzycie wizję wnętrza zgodnego nie tylko z twoim gustem, ale także topowymi trendami. Duże znaczenie ma bogata
oferta marek Home dostępnych w Westfield Arkadia, dzięki czemu spotkanie
z architektką wnętrz, może okazać kompleksową usługą.
Zanim jednak zapadnie decyzja, by
skorzystać z wiedzy architekta wnętrz,
warto się przygotować. Przede wszystkim należy określić wielkość swojego budżetu i cel, czyli sporządzić listę produktów i wytyczne. Sporym ułatwieniem
przy współpracy będzie przygotowanie
inspiracji w formie zdjęć wnętrz oraz produktów identyfikujących się z preferowa-

– Pokaż swoje pasje i dekoruj tym,
co kochasz. Kolekcja kapeluszy, narty
po dziadku, bilety teatralne w ramkach,
to nie tylko efektowne i niepowtarzalne
dekoracje, ale gwarancja tego, że to co
kochasz, masz zawsze przed oczami. To
także doskonały pretekst do zmiany tematu, gdy nie klei się rozmowa przy kolacji – wskazuje Marta Borysewicz-Damięcka, architektka wnętrz, która w ramach
akcji Westfield Arkadia, pomoże zmienić oblicze mieszkania lub domu. W zawodzie pracuje od kilkunastu lat. Ukończyła studia na warszawskiej Akademii
Sztuk Pięknych na wydziale Architektury Wnętrz, oraz roczny staż w Barcelonie.
Jej dyplom otrzymał wyróżnienie w konkursie Prezydenta RP na dyplom roku.
W akcję włączyła się również Ola
Munzar, która jest architektem wnętrz
mającym kilkunastoletnie doświadczenie w branży. Jak sama o sobie mówi, ma
„słabość do neonów, starych map i sobót”. Projekty jej autorstwa znalazły się
w finale najstarszego i najbardziej wiarygodnego polskiego konkursu wzorniczego „Dobry Wzór”. Projekty, które wszyły
spod jej ręki, doceniono również w plebiscycie Must Have, wyróżniającym najlepsze polskie wdrożenia odzwierciedlające
najważniejsze trendy w polskim projektowaniu. Co na początek radzi tym, którzy
rozważają przemianę wnętrza swojego
mieszkania? – Dekoruj swój dom dla siebie, a nie dla swoich gości. Efekt „WOW”
trwa tylko chwilę i tylko raz. W doborze
kolorów i dekoracji kieruj się więc sercem, a nie modą. Jeżeli naprawdę chcesz
wprawić gości w osłupienie, dopracuj
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swoje kulinarne umiejętności, a jeśli to
niemożliwe, naucz się grać na perkusji –
radzi Ola Munzar.

15 dni atrakcji za nami

Nową usługę w Westfield Arkadia zainaugurowano w styczniu utworzeniem
showroomu „Przestrzeń Inspiracji”, gdzie
znajdowało się 5 stref marek Home: Duka,
H&M Home, Home&You, Leroy Merlin,
Zara Home. W samym centrum, dzięki
rozbudowanej ofercie Home, dostępnych
jest ponad tysiąc produktów do urządzenia wnętrza. Ponadto w „Przestrzeni Inspiracji” odbyły się m.in. warsztaty dekoratorskie, w czasie których uczestnicy poznali triki wnętrzarskie i dowiedzieli się, jak
duże znaczenie ma energia kolorów, nietuzinkowych przedmiotów czy gustownych kompozycji roślinnych.
Warsztaty na temat Feng shui poprowadziła Natalia Nguyen, znana z programów telewizyjnych o tematy wnętrzarskiej.
Dodatkowo, w specjalnej strefie, klienci Westfield Arkadia mogli skorzystać
z bezpłatnych konsultacji projektantów.
Dostępni na miejscu eksperci, na podstawie przyniesionych materiałów i inspiracji, kreowali wymarzone wnętrza. Ci, którzy nie mieli jasnej wizji, otrzymywali od
architektów wskazówki.
Specjalna strefa, zlokalizowana w holu
głównym centrum handlowego, działała
do 1 lutego. Na szczęście, w Westfield Arkadia, spotkanie z architektami wnętrz
wprowadzane jest jako usługa dostępna na stałe. Wystarczy zapisać się za pośrednictwem formularza elektronicznego, dostępnego na stronie internetowej
westfieldrakadia.pl. Wcześniej jednak należy przystąpić do programu Westfield
Club Arkadia, dzięki któremu, poza usługami premium takimi jak zakupy ze stylistą, oferowane są zniżki w sklepach i restauracjach, a także dostęp do ekskluzywnych wydarzeń na terenie centrum.

KUCHNIE ŚWIATA

NIEZWYKŁY KARNAWAŁ

AMBROZJAŃSKI
AUTOR TEKSTU: FILIPPO FATTORI, TŁUMACZENIE: PAWEŁ SIWEK

Jego początki pochodzą od Saturnalii
starożytnych Rzymian: każdego roku pomiędzy 17 a 23 grudnia niewolnicy mogli
żyć jak wolni ludzie, ucztując całymi dniami i nosząc lśniące szaty. Później święto
zostało przejęte przez tradycję chrześcijańską, z pominięciem odniesień do pogańskich bogów. Z czasem przyjęto aktualną nazwę pochodzącą od łacińskich
słów „carnem levare”, co oznacza rezygnację z mięsa. Odnosi się ona do wielkiego postu, który rozpoczyna się po
„martedì grasso” – tak zwanym ,,tłustym wtorku”, czyli ostatnim dniu, w którym można się bawić. W XVIII wieku Maski z „Commedia dell’Arte” (Arlekin, Poliszynel, Kolombina, Meneghino, Pantalone, Balanzone), dołączyły do zwyczajów
karnawałowych.
We Włoszech najbardziej znanym
karnawałem jest niewątpliwie ten wenecki. Oficjalnie pierwszy raz został zorganizowany w 1296 roku. W tym roku
„martedì grasso” wypada 25 lutego, ale
każdego roku data się zmienia. Wyjątkowym zwyczajem jest „il volo dell’Angelo”
– tzw. „lot anioła”. Polega on na tym, że
w południe drugiej niedzieli karnawału, na
placu świętego Marka, młoda dziewczyna

zjeżdża po linie przyczepionej od dzwonnicy do pałacu Dożów.
Wychodząc poza weneckie kanały możemy odkryć, że pozostałe miejsca we Włoszech skrywają inne elementy tworzące tradycję włoskiego karnawału. W Mediolanie karnawał nazywany
jest „ambrozjańskim”. Mówi się, że święty
Ambroży, biskup a później święty patron
miasta, wracając z pielgrzymki zdecydował się opóźnić świętowanie. Inna teoria
mówi, że powodem opóźnienia mediolańskiego karnawału mogły być przeciągające się konflikty i głód. Kolejna teoria
mówi, że ryt ambrozjański jest owocem
zmiany z kalendarza juliańskiego na gregoriański w 1582 roku. Ryt ambrozjański
to oficjalna liturgia przyjęta przez kościół
łaciński, w większości przez archidiecezję
mediolańską i niektóre okoliczne diecezje. Właśnie dlatego Wielki Post rozpocznie się 1 marca. W związku z tym, ostatnim dniem karnawału będzie sobota 29
lutego, znana jako „sabato grasso”, czy-

Vela Carnevale di Venezia

Nasi czytelnicy, chociaż nie tylko oni,
zdają sobie sprawę, że we Włoszech
wystarczy o krok przekroczyć granicę
niedaleko położonego miasteczka,
aby znaleźć się w innym świecie.
Karnawał także nie jest tak samo
obchodzony od Testa Gemella po
Lampedusę.

li „tłusta sobota”. Odbędzie się to 4 dni
później niż dla wierzących rytu rzymskiego. Sytuacja, w której karnawał wypada
w najbardziej znaczący dzień roku przestępnego zdarza się raz w życiu, więc na
kolejny taki trzeba będzie czekać latami.
Jeśli chcemy zmienić tożsamość na jeden dzień, rozrzucając konfetti i tańcząc
na ulicach, warto wiedzieć, że klasycznymi strojami w stolicy Lombardii są: Arlekin, czyli głupi służący, oszust pochodzący z Bergamo, Meneghino – uczciwy i porządny pracownik oraz bystry i przebiegły
Beltrame. Jednym z najbardziej śledzonych wydarzeń jest „sfilata dei carri”, czyli „parada wozów”, która kończy się na Piazza del Duomo. Tak jak w Wenecji wśród
karnawałowych słodkości królują „galani”, tak w Mediolanie nie może zabraknąć
„le chiacchiere”, które są mniejsze, mają
kształt romba i nadziewane są czekoladą
lub marmoladą. Możemy je znaleźć także
w polskiej tradycji kulinarnej jako faworki.
Italia jest bogata także w inne zwyczaje karnawałowe. Wystarczy pomyśleć
o „Issohadores” i „Mamuthones” w Marmoiada na Sardynii, „Rölar e Kheirar” we
fruliańskim miasteczku Sauris, tradycyjnych wozach z przebierańcami z Viareggio w Toskanii, pustelnikach w środku lasów Satriano w Bazylikacie. Ci, którzy
chcieliby posmakować włoskiego karnawału bez wyjeżdżania z Polski mogą udać
się do „Trattoria Flaminia” na warszawskim Żoliborzu. To miejsce oferuje dania typowe dla włoskiego karnawału, takie jak klasyczna lasagna, pistacjowa beza
oraz sycylijskie cannoli z ricottą di pecora, których nie może zabraknąć na włoskich stołach podczas karnawału.

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

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

W okresie wiosny lub jesieni zwykle spożywało się większe ilości kiszonych
warzyw, bogatych m.in. w magnez, potas, wapń a także witaminę C. To
naturalny sposób na wzmocnienie organizmu.
Wolno duszone mięsa oraz buliony, to źródło m.in. kolagenu, który coraz częściej dostarczamy naszym organizmom w formie drogich suplementów. To wynik szybkiej diety. Stek, pierś
kurczaka, rosół z kostki są daniami, które niejednokrotnie dostarczają organizmowi mniej energii, niż powinny.
Jeśli chcemy funkcjonować przez
długie lata, musimy spożywać pełnowartościowe dania.
Przekąski jako główne przyczyny
nieregularnego odżywiania
Mało kto prowadzi profilaktykę
i regularnie bada swój organizm do momentu, aż nie odczujemy problemów.
W czasach gotowych dań i szybkich
przekąsek, coraz bardziej musimy się pilnować. Dziś (czego lata temu nie było na
co dzień ), na każdym kroku czyha przekąska. Czekoladka, chipsy, jabłko czy paluszki, to główne przyczyny nieregularnego odżywiania.
Kluczowe jest spożywanie dań sezonowych. Jako kucharz i właściciel restauracji zawsze proponuję swoim klientom dania sezonowe, z prawdziwych
składników. Pewien znany kardiochirurg
zapytał swoich pacjentów: „Co wy jecie,

że nie goją się wam rany?” Takie zdanie
musi utkwić w głowie. Na szczęście nie
dotyczyło mnie, ale leżących na oddziale ludzi, których rany pooperacyjne nie
goiły się. Zalecał wówczas rosoły, duszone mięso wołu z częściami łącznymi i galaretki na golonkach. To budulec tkanek,
bez którego współcześnie odżywiający
się, mają tego typu kłopoty.
W te szare i zimne dni najlepszy
jest rosół
Ramen, o którym wielu słyszało, wielu też jadło, ale niewielu wie jak zrobić,
jest najlepszy.
Podstawa to wywar. Do garnka należy włożyć mięso takie jak szponder
czy pręga wołowa. Odważniejsi, przed
włożeniem go do garnka, obrumieniają je na patelni w malutkiej ilości tłuszczu. Obrane i pokrojone na duże kawałki warzywa: seler, pietruszkę, marchew,
por i kapustę wrzucam do garnka. Całości dopełniają dwie lub trzy cebule przekrojone na pół i opalone na czarno. Taki
ramen podaję w Moonsferze, właśnie
w tym okresie.
Według mojej receptury, nie może
zabraknąć dużej ilości świeżego imbiru,
kory cynamonu, liścia laurowego, zie-

la angielskiego i odrobiny goździka. Bulion gotuję od 8 do 10 godzin, na wolnym ogniu, nie doprowadzając do wrzenia. Na koniec trzeba go odcedzić przez
drobną ściereczkę i sito. Gdy ostygnie,
należy zebrać tłuszcz. Do gotowej już
zupy dodajemy m.in. glony combu lub
łatwiej osiągalne wakame. Dodajemy
także oddzielone od kości i powięzi czyste mięso z wywaru.
Jeśli ramen, to oczywiście makaron.
Nieodzownym składnikiem jest jajo na
twardo. Warto dodać kilka kropli sosu
rybnego oraz cieniutko siekane świeże listki kapusty pak choi, marchew i to
co lubicie. Nie będzie grzechem, gdy
do zupy dodacie kilka krewetek lub samych ogonków (siekam je drobno i dodaję surowe). Kolejnym składnikiem są
grzyby orientalne shitake, ale ja dodaję przesmażone plastry dorodnych
prawdziwków. Często do zupy dodaję
surowe płatki rostbefu, który uprzednio został tylko obsmażony. Ta zupa, ze
swoją wonią i głębokim smakiem, zwalczy najgorszą pogodę i wzmocni każdego z was.
Jedzenie w restauracji też może
być zdrowe
Kucharz ma obowiązek karmić uczciwie! Nie zmienia to faktu, że są miejsca,
gdzie oszukuje się gości, a motywacją
takiego postępowania jest jak największy zysk. Nic więc dziwnego, że pojawiają się opinie, że w restauracji jedzenie
nie musi być zdrowe.
Czy drastyczne wzrosty cen surowców, kosztów produkcji i mediów muszą odbijać się na jakości serwowanych
dań?
Wszystko zależy od uczciwości kucharzy i restauratorów, a także zwiększającej się świadomości klientów, których przybywa. Na kulinarnej mapie pojawiają się miejsca, gdzie każdy zje dobrze i w optymalnej cenie, a także takie, gdzie siłą rzeczy dania muszą kosztować więcej.
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OBUDŹ SPORTOWEGO DUCHA W SWOIM DZIECKU
ale według nas, każde dziecko potrzebuje tego typu przygotowania fizycznego.
Jak się sprawdza taki model w przypadku przedszkolaków?
MT: Obecnie jest to program pilotażowy. Sprawdzamy możliwości i predyspozycje sześciolatków, tak by uniknąć przeciążenia ich organizmów. Od nowego roku chcemy, żeby taka grupa była
w naszej placówce standardem.

AUTOR WYWIADU: JAKUB KRYSIAK

Rozmowa z Magdaleną Trepczyńską, właścicielką przedszkola Baby
Room Preschool i Sali Sportowej Baby Room GYM, a także Marcinem
Wróblem, menadżerem i trenerem sportowym Baby Room GYM.
Na Żoliborzu prowadzicie przedszkole Baby Room Preschool. Czym różni się od zwykłej placówki tego typu?
Magdalena Trepczyńska: Nasze
przedszkole jest pierwszą niepubliczną placówką na Żoliborzu z profesjonalnym zapleczem sportowym. Dysponujemy w pełni wyposażoną salą sportową do ćwiczeń
Baby Room GYM, w której dzieci, od najmłodszych lat, mają możliwość rozwijania
sprawności fizycznej. Od przedszkola uczymy je, jak ważny w życiu człowieka jest ruch
i zdrowy styl życia. Skupiamy się na tym, aby
dostarczać naszym przedszkolakom więcej
aktywności sportowo-ruchowej, niż przewiduje to standardowa podstawa programowa. Na bazie tej idei uruchomiliśmy pierwszą pilotażową zerówkę z rozszerzonym
profilem sportowym.
Skąd pomysł na salę sportową przy
przedszkolu?
MT: Ja i moja wspólniczka mamy wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi. Jako pedagog i psycholog dostrzegłyśmy u dzieci chęć ruchu, wynikającą z ich naturalnych potrzeb. My bawi-

łyśmy się na trzepaku i wspinałyśmy się
po drzewach. Nowe pokolenie nie korzysta z tego typu aktywności fizycznej,
więc wpadłyśmy na pomysł połączenia
przedszkola z klubem sportowym.
Baby Room Preschool, jako placówka, ma charakter sportowy. Czy
dzieci z waszej zerówki są przygotowywane również pod kątem szkół
sportowych?
MT: Maluchy z naszego przedszkola korzystają z sali Baby Room GYM podczas zajęć sportowych takich jak: gimnastyka korekcyjna, gimnastyka sportowa,
piłka nożna, capoeira, balet oraz taniec
nowoczesny. Natomiast dopiero w zerówce intensyfikujemy program sportowy,
aby dzieci nabyły sprawności przed testami do szkół sportowych. W dobie komputerów, tabletów i śmieciowego jedzenia
jest to rok, kiedy możemy nauczyć dzieci
zdrowych nawyków, które będą procentowały w przyszłości. Dzieci które ćwiczą
u nas wiedzą, z czego składa się trening
i dlaczego ważny jest jego każdy element.
Nie każdy pójdzie do szkoły sportowej,

W wychowaniu dzieci przykładacie
uwagę do sportu. A co z zajęciami
programowymi?
MT: W naszym przedszkolu realizujemy program dydaktyczno-wychowawczy
nie tylko w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, ale
również stosujemy nowatorskie metody
i działania pedagogiczne. Dzieci uczą się
od najwcześniejszych lat nauki czytania
i pisania metodą glottodydaktyki, rozszerzają swoją znajomość języka angielskiego w codziennych zajęciach, realizują zadania metodami projektów, usprawniają
ruch twórczy metodą Weroniki Sherborne, realizują piramidę zdrowego stylu życia jak również stymulują zmysły poprzez
zajęcia z sensoplastyki®, dramy oraz bajkoterapii. Zależy nam na tym, żeby rozwój poznawczy dzieci, postępował z ich
rozwojem fizycznym w harmonii. Dodatkowo przywiązujemy wagę do wychowania estetycznego dzieci. Atutem placówki są jasne i przestronne wnętrza, które swoim wystrojem nie powodują przebodźcowania.
Uczycie dzieci zdrowego trybu życia poprzez sport. Kluczową kwestią
w całym podejściu są również nawyki żywieniowe. W tym segmencie też podejmujecie pracę z dziećmi w waszym przedszkolu?
MT: To jeden z kluczowych elementów naszej działalności. Posiłki przygotowuje firma zewnętrzna, specjalizująca się w zdrowym żywieniu dzieci. Jesteśmy przeciwnikami śmieciowego jedzenia
a tym samym żywności przetworzonej.
Marcin Wróbel: Nie podajemy dzieciom przetworzonego jedzenia. Wszystko
jest robione od podstaw, z dobrej jakości
produktów. Uczymy naszych podopiecz-

nych jeść naturalne składniki, które są źródłem witamin. Nie podajemy słodyczy. Jeżeli serwujemy coś na słodko, to jest to np.
pasta z daktyli. Żyjemy w czasach kiedy
fast food zbyt szybko się rozwija, co powoduje monokulturę żywieniową. W dzieciach rodzi się wtedy przekonanie, że to
czego nie jadły, niekonieczne jest dobre.
Jeśli chodzi o optymalne odżywianie, kluczowa jest też samodzielność w przygotowaniu posiłków.
Jeżeli dziecko nie wie jak zrobić sobie coś do jedzenia, to wiadomo, że
pójdzie po gotowe danie z fast foodu.
MW: Dokładnie tak się dzieje, ma pan
rację. Dlatego stałym punktem programu
są warsztaty kulinarne, podczas których
dzieci samodzielnie przygotowują potrawy. Od Rodziców wiemy że, w domach
szczególne uznanie znalazły samodzielnie przygotowane izotoniki. Dodatkowo,
w starszych grupach, staramy się, by dzieci same nakładały sobie posiłki. Uczymy
je tym samym samodzielności.
MT: Tłumaczymy dzieciom, że jeśli mają wzmożoną aktywność fizyczną,
to muszą mieć urozmaiconą dietę i przyswajać więcej kalorii.
Wdrażacie teorię sportu?
MW: Zgadza się. Odpowiadamy na
pytania dlaczego uprawiamy sport i jakie
korzyści z tego płyną. Zahaczamy również
o historię sportu, jak zmieniały się igrzyska olimpijskie, jakie dyscypliny sportowe
są zapomniane, a także kim były legendy polskiego sportu. Oczywiście nie jest to
standardowy studencki wykład, który zanudziłby dzieci (śmiech). Skupiamy się na
filmach oraz quizach sportowych.
Czy do Baby Room GYM, na salę
gimnastyczną, mogą przyjść osoby
z zewnątrz?
MW: Oczywiście. Nasz klub sportowy
otwarty jest dla wszystkich. Nasi klubowicze to dzieci w wieku od 1,5 do 12 lat. Zajęcia wpływają na poprawę ogólnej kondycji ciała.
Jaki rodzaj ćwiczeń preferujecie?
MW: Ćwiczenia ogólnorozwojowe,
przede wszystkim gimnastykę oraz akro-

batykę sportową. Wzmacniamy napięcie mięśniowe, poprawiamy koordynację,
szybkość, gibkość oraz siłę ogólną. Nasze
zajęcia są solidną podstawą do tego, by
rozpocząć przygodę z każdą dyscypliną
sportową.
MT: Organizujemy również urodziny
sportowe. Jest to dość innowacyjne podejście, ale zyskujące coraz większą sympatię. Dzieci ruszają się i jedzą warzywa oraz
inne zdrowe potrawy. Wyłamujemy się
z utartego schematu, gdzie na urodzinach
są słodkie napoje, pizza, chipsy i same słodycze. Rodzice często bywają zdumieni,
ale podoba im się to. Jedyny tradycyjny
element jaki pozostawiamy, to tort.
Trener w relacji z dzieckiem jest
kumplem czy jednak surowym trenerem?
MW: Pół na pół (śmiech). Jako trenerzy, musimy wymagać również od siebie, a nie tylko od dzieci. Dzieciakom łatwiej jest zaangażować się w trening, gdy
trener zaimponuje im swoimi umiejętnościami. W momencie kiedy to się udaje,
wszystkie dzieci będą dążyły do poziomu, który pokazaliśmy. Trener dla dziecka musi być przede wszystkim wzorem.
MT: W ten sposób budujemy relację
z dzieckiem. To jest bardzo ważna rzecz.
To wystarczy, żeby bez wymówek
wykonywały wasze polecenia?
MW: Jest to jeden z wielu kroków.
W naszym klubie, trenerzy zachęcają
do ćwiczeń słowami, ale nie używamy
ich w trybie rozkazującym. Tłumaczymy

im, co dają wykonywane ćwiczenia i na
jakie zdolności wpływają. Czyli mówimy,
że po danym ćwiczeniu będziemy szybsi, a po innym bardziej skoczni. Dzieci
chcą być we wszystkim najlepsze, dlatego jest to skuteczna motywacja.
MT: Grupy są małe, dzięki czemu
możliwe jest indywidualne podejście trenerów do dzieci. Jeżeli jest powyżej połowy limitu grupy, trenerów jest wtedy
dwóch.
MW: Trening dzieci a dorosłych, to
dwa różne światy. Dorosłym wystarczy
opisać ćwiczenie, w przypadku dzieci to
za mało. Musimy do nich przemówić, zainteresować je i sprawić, by trening był
atrakcyjny i fajny. Tak zwane suche i zwykłe ćwiczenia, to dla dzieci abstrakcja.
W jaki sposób wdrażacie podopiecznych w trening?
MW: Zajęcia sportowe prowadzone
są w formie opowieści ruchowej. W sporcie jest to coś nowego. Do każdego ćwiczenia dodajemy fabułę, która działa na
wyobraźnię dziecka. Przykładowo: przechodząc przez równoważnię, przechodzimy przez most. Nie skaczemy, a zrywamy jabłka. Każda czynność ma swoją opowieść. Dla dzieciaków jest to fantastyczna zabawa, a przy okazji dostają
też dobry wycisk (śmiech).
Kim są wasi trenerzy? Doszły mnie
słuchy, że w Baby Room GYM pracują mistrzowie.
MW: Dwóch z naszych trenerów
jest mistrzami Polski juniorów w dwójkach akrobatycznych i wicemistrzami seniorów. Cały zespół tworzą ludzie związani ze sportem przez całe swoje życie.
Są to osoby z wykształceniem zdobytym
na Akademii Wychowania Fizycznego.
W swoich dyscyplinach są ekspertami, a z
teorii są solidnie przeszkoleni.
MT: I uwielbiają pracę z dziećmi, a one
uwielbiają ich. Identyfikują się z nimi.
MW: Dla nich nie ma znaczenia, jaki
trener prowadzi zajęcia w danym momencie.
MT: Jesteśmy zgraną ekipą, bo pracujemy ze sobą od początku powstania naszej placówki. Od lat współpracujemy z tą
samą fizjoterapeutką, rehabilitantką i psychologiem.
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KOKON DEPRESJI
AUTORKA TEKSTU: ANNA SZYMAŃSKA

„Ogarnij się, inni mają gorzej”.
„Przestań się roztkliwiać”.
„Weź się za jakąś robotę,
to ci przejdzie”.
Te słowa huczą Marzenie w głowie,
nie chcą przejść do niepamięci. Uderzyły
nagle, z wielką siłą, zadały ból psychiczny
i fizyczny. Nie spodziewała się ich od ludzi, którzy byli jej przyjaciółmi. Twierdzili, że to dla jej dobra, że trzeba ją „postawić do pionu”. Rozpłakała się i uciekła. Zaszyła się w domu, wyłączyła telefon, zwinęła w kłębek i rozpaczliwie wyła. Ból rozsadzał jej głowę, palił w klatce piersiowej,
zaciskał mięśnie.
„Dlaczego oni nie rozumieją, co się ze
mną dzieje? Dlaczego mnie ranią?” Marzena czuje się bezradna. Nie ma sił, by
się bronić, by tłumaczyć, że jej zachowanie nie jest „na pokaz”. Ona nie chce
tak się czuć, ale to się dzieje niezależnie
od jej woli. „Motywujące” słowa bolą. Zamiast mobilizacji i podniesienia na duchu,
bardziej dołują, ranią niczym ostre noże.
Marzena myśli, że otoczenie żąda od niej
czegoś niewykonalnego.
„Słowa zadają ból fizyczny? To niemożliwe” – tak kiedyś myślała. Teraz,
kiedy jej kondycja psychiczna wyraź-

nie siadła, rozumie to i czuje. Świat, kiedyś barwny, pełen energii i radości, nagle gdzieś zniknął. Otacza ją gęsty mrok
tak szczelny, jakby była uwięziona w kokonie. Pustka, rozpacz, niemoc, poczucie beznadziejności – to jej obecna codzienność.
Kiedyś jej domeną były taniec, pływanie, górskie wspinaczki. Ma wielu przyjaciół, z którymi spędzała dużo czasu.
A teraz? Są dni, gdy nie ma siły, by wstać
z łóżka. Zwinięta w kłębek odcina się od
otoczenia. Chce mieć „święty spokój”,
chce zapaść się w niebyt.
Co się stało, że ta towarzyska, pełna życia kobieta, nagle odcięła się od
wszystkiego, co do tej pory sprawiało jej radość? Skąd ten nagły spadek sił
i brak chęci do życia? Dlaczego reaguje płaczem i ucieczką nawet na drobne
trudności czy niektóre słowa? Przyczyny
mogą być różne. Często tkwią gdzieś głęboko, w zakamarkach całego życia. Kumulują się przeżycia od dzieciństwa do
teraźniejszości. Napinają coraz mocniej
„strunę” mózgu, aż pewnego dnia, pod
wpływem z pozoru błahego powodu, ta
„struna” pęka i następuje załamanie psychiczne.
Są sygnały, które możemy zauważyć, chociaż najczęściej oskarżamy

o nie szybkie tempo życia, trudną sytuację w pracy, nerwy. Organizm próbuje
sprostać natężeniu stresujących bodźców, ale w pewnym momencie nie daje
rady. Desperacko żąda zmiany trybu
życia. Poznajmy kilka takich sygnałów.
Problemy ze snem: z trudem zasypiamy, śpimy nerwowo, często się budzimy, wcześnie się wybudzamy. Kłębiące się myśli atakują nas w porze wyciszenia, w głowie huczy niczym w ulu,
próbujemy analizować problemy z dnia.
Sen nie przynosi wytchnienia, bo marzenia senne pełne są koszmarów. Budzimy się zlani potem, długo nie możemy ponownie zasnąć. To nasz przebodźcowany mózg próbuje „przetrawić” dane, które wrzucaliśmy do niego
przez cały dzień.
Zaczynamy mieć problemy z pamięcią i ogarnianiem obowiązków, które do
tej pory nie sprawiały nam problemów.
Popełniamy coraz więcej błędów, zawalamy terminy, zapominamy. Nasza praca, mimo wkładania w nią coraz więcej
czasu i sił, staje się mniej efektywna. To
sprawia, że narasta w nas stres i poczucie beznadziejności.
Mamy problemy z jedzeniem. „Zajadamy” stresy, waga niepokojąco szybko rośnie lub tracimy łaknienie, zapo-
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minamy o jedzeniu, nie czujemy smaku, zapach jedzenia drażni, nawet powoduje torsje. Jemy automatycznie.
Gwałtownie chudniemy.
Pojawiają się problemy z panowaniem nad emocjami. Stajemy się bardzo nerwowi. Reagujemy nieproporcjonalnie silnie nawet na drobne trudności. Krzyczymy, wszczynamy awantury, wszystko nas złości. Albo przeciwnie – zapadamy się w sobie, stajemy się obojętni na wszystko. Płaczemy
z byle powodu, a nawet bez powodu.
Nie potrafimy określić co czujemy, dlaczego reagujemy tak, a nie inaczej, nic
nas nie cieszy. Uciekamy od ludzi, szukamy samotności.
Bywają różnego typu problemy
z objawami somatycznymi. Bez faktycznej choroby pojawiają się różne bóle (np.
opasujący ból głowy, bóle mięśni, bóle
brzucha), odczuwamy silne napięcia
mięśni (szczególnie karku). Mogą pojawić się „szumy” w głowie, torsje, biegunki, nietypowe zmiany skórne. Nie można znaleźć ich przyczyny, nie pomagają leki. Brak diagnozy rodzi kolejny stres,
przerażenie, uczucie niemocy. Gdy lekarze proponują skonsultowanie się z psychiatrą, by ewentualnie wykluczyć chorobę lub zaburzenie psychiczne, mamy
wrażenie, że wariujemy.
Depresja to bardzo rozpowszechniona choroba. Prawdopodobieństwo,
że spotkamy osoby z tą chorobą jest
duże. W internecie znajdziemy wiele
porad jak pomóc osobie, która zmaga się z depresją. Jest też wiele porad
„czego nie mówić/nie robić”.
Przy okazji „Dnia depresji”, na jednym z portali, odbyła się dyskusja zainicjowana postem Marcina✱: Dzień depresji wpędza mnie w depresję. Jestem ze
wszystkich stron bombardowany negatywnym przekazem czego „nie robić/mówić ludziom” z depresją. A jakieś konstruktywne propozycje – jak
się zachowywać, żeby być pomocnym?
Bo z tego, co dzisiaj czytałem, to najlepiej zastygnąć w bezruchu[...] Mogę
zrozumieć, mogę wysłuchać [...], ale
gdzieś, w jakimś momencie, przychodzi
ten moment, że muszę otworzyć gębę.
I mam wyłącznie warunkowanie negatywne: nie rób, nie mów, nie rozumiesz,
ogólnie „ić stond”. To nie są rady które
mogą komukolwiek pomóc.
To była bardzo przydatna dyskusja. Obok standardowych, uogólnionych
porad (chociaż były i dziwne), odezwa-

ły się osoby, które zmagają się z depresją. Opisały swoje odczucia na temat
powszechnych, stereotypowych porad.
Anka napisała: [...] co robić... to trudne do
określenia. Przeglądałam różne propozycje i większość z nich posłałabym od
razu do diabła. Ktoś, kto je proponował,
chyba chciał na siłę coś wymyślić i „mu
się wydawało”. Na propozycję Michała,
by odstawić kawę i fajki, więcej spać i lepiej się odżywiać, odpisała: Twoje rady
są... do niczego. W swoich epizodach depresyjnych miałam stany snu ciągłego
(tak, 2-3 dni snu), albo stany nie-snu po
kilkanaście dni. Papierosów nie palę od
zawsze, więc odstawić nie mogę. [...] pamiętaj, że osoby w epizodach depresyjnych (to termin stosowany w psychiatrii, a nie sugestia, że „coś tam się przytrafiło”), mają różne problemy, z którymi sobie nie radzą. Badania naukowe
wykazały również, że u takich osób kurczy się hipokamp [...], przez co często
mogą używać nieadekwatnych słów, zapominać, ale także zachowywać się irracjonalnie. Ataki paniki też nie pomagają.
A na ataki paniki niestety „odstawienie
kawy i papierosów”, nie pomoże.
Marek napisał: raz, że nie ma jednego sprawdzonego szablonu, dwa, że
łatwiej jest się zorientować w temacie, gdy ktoś Ci zarysuje empirycznie,
co sprawia mu problem [...]. Marcin odpowiedział: na podstawie wszystkich
„tegonierobów”, jakie czytałem, zgaduję, że ktoś, kto jest w dole, nie będzie umiał powiedzieć, co mu jest potrzebne, bo zdefiniowanie problemu to
połowa sukcesu; pewnie, że nie będzie
jednej prostej metody dla wszystkich,
ale na jakimś ogólnym poziomie powinno się dać wymienić podstawowe zalecenia tak samo, jak się wymienia „tegonieroby”.
Pojawiły się propozycje pomocy.
Marek: Kontakt z depresją, to kwestia
wyczucia i zrozumienia, a nie wyucze-
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nia się czegoś i ogólnych zaleceń. Z mojego własnego doświadczenia mogę
powiedzieć tylko tyle: jeśli sam mam
problemy (a u mnie niestety agresja
z depresją bardzo się lubią, więc warczę na ludzi), jedna osoba odzywająca się in priv mówiąc: „hej, wszystko
w porządku?” robi często olbrzymią
różnicę. Większość zaleceń sprowadza
się do nieoceniania, chęci wysłuchania
i poświęcenia czasu. Darek dodał: Moim
zdaniem (a mam 15 lat stażu w tym temacie), najlepiej po prostu być i wspierać, czasem nawet bezgłośnie. Świadomość, że jest ktoś kto nam dobrze życzy i nas wspiera i jest obok nas tak po
prostu, a nie dlatego, że czegoś chce,
jest bardzo ważna – zwłaszcza w takich dniach, gdy człowiek myśli tylko
o tym, żeby umrzeć. Kolejne przykłady pomocy zaproponowała Anka: Jak
dla mnie: (1) czasami po prostu być,
bez słów i opowieści; (2) mówić powoli (tak, za duże tempo mówienia zlewa
się w niezrozumiały szum); (3) zaproponować zrobienie czegoś (posprzątać
coś, zrobić coś do jedzenia, zrobić zakupy...); (4) wsłuchać się w daną osobę
i jej konkretnie potrzeby; (5) zaproponować spotkanie/wyjście/spacer, nawet zawiezienie gdzieś do parku, lasu...;
(6) pomóc w codziennych sprawach;
(7) mówić o pozytywach danej osoby
(8) wciągnąć delikatnie w działania (aktywność jest zwykle bardzo niska, więc
każdy krok się liczy), takie, które odpowiadają danej osobie (tzw. terapia zajęciowa). To tak mniej więcej.
Depresja bywa lekceważona, wyśmiewana. Niezrozumienie tej choroby
i oskarżające słowa mogą uczynić wielkie szkody, wręcz mogą przyczynić się
do prób samobójczych. Bądźmy empatyczni. Pomóżmy, nie rańmy.
* Niektóre imiona są prawdziwe,
inne zostały zmienione.

reklama

Centrum Rozrywki MK Bowling Warszawa, Galeria Młociny (2 piętro), Zgrupowania AK „Kampinos” 15, www.mkbowling.pl
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Zofia Bielańska
AUTORKA TEKSTU: LILIANA KOŁŁĄTAJ

Zofia Bielańska przyszła na świat 5 grudnia 1919 roku w Krakowie,
w rodzinie, jak się później okazało, o zdecydowanych zainteresowaniach biologicznych.

Kartka z kalendarza
4 lutego 1944 roku
zmarł Bronisław Pietraszewicz ps. „Lot”,
mieszkaniec Żoliborza, żołnierz batalionu „Parasol”.
Odszedł na skutek ran odniesionych podczas zamachu
na Franza Kutscherę, którym dowodził. Pietraszewicz
mieszkał przy ulicy Słowackiego 38/46, co zostało
upamiętnione tablicą na budynku.

AUTORKA TEKSTU: LILIANA KOŁŁĄTAJ

Przy ulicy Mickiewicza, pod
numerem 34/36 stoi bardzo długi
dom. Przy pierwszym spojrzeniu,
w oczy rzuca się duża ilość okien,
tworzących dużą, przeszkloną
powierzchnię. To właśnie od
takiej konstrukcji ów budynek
uzyskał nazwę „Szklany dom”, choć
niewątpliwie w podtekście mamy
tu również nawiązanie do idei
Stefana Żeromskiego.
To dom mieszkalny o dwóch skrzydłach tworzących kształt litery „L”, zbudowany w latach 1937-1940 dla pracowników Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych, według projektu Juliusza Żórawskiego. Powstał jako realizacja projektu konkursowego, w którym
otrzymał I nagrodę. Architekt uwzględnił
tu pięć zasad nowoczesnej architektury
konstruktywistycznej, sformułowanych
przez Le Corbusiera. Dom wsparty jest na
słupach, jego elewacje przecięte są pasami podłużnych okien, żelbetowy szkielet
pozwolił na dowolne kształtowanie elewacji i wnętrz, a płaski dach umożliwił stworzenie trzech tarasów. Obiekt został zaprojektowany z uwzględnieniem naturalnej pochyłości terenu, część budyn-

ku wsparto na słupach. Różne elementy
w konstrukcji domu, a zwłaszcza tarasu,
nawiązywały do stylistyki Le Corbusiera
i powtarzały motywy z francuskich budynków przez niego zaprojektowanych.
W chwili ukończenia budowy był to
najnowocześniejszy i najbardziej luksusowy dom wielorodzinny na Żoliborzu. Do
bardzo długiego budynku (dłuższe skrzydło od strony ulicy Mickiewicza mierzy
około 100 metrów), prowadziło dziesięć
klatek schodowych. Prześwity parteru ozdobiła kuta krata w stylu art deco,
z modnymi wówczas marynistycznymi
motywami sterów, busoli i róży wiatrów.
Pomiędzy piętrami kursowały drewniane
kabiny z kryształowymi lustrami, sprowadzone z wytwórni na Wołyniu.
W budynku znajdowało się 110 dużych mieszkań o wysokim standardzie
wykończenia, które dzięki zastosowaniu
konstrukcji szkieletowej mogły być w dowolny sposób aranżowane. Pod budynkiem znalazł się podziemny garaż na kilkadziesiąt samochodów.
W czasie okupacji, na podwórku
domu, zakopano karabin maszynowy
wraz z amunicją. Odkopany po jakimś
czasie i zakonserwowany w kotłowni na
Suzina, został wykorzystany w okresie
Powstania Warszawskiego.
1 sierpnia 1944 roku, po odprawie
rejonów przeprowadzonej w mieszkaniu przy ul. Krechowieckiej 6, do „Szkla-

nego Domu” przeniosło się dowództwo
obwodu „Żoliborz” Armii Krajowej. Do 30
września 1944 roku mieściła się tu kwatera dowódcy obwodu – Mieczysława
Niedzielskiego ps. „Żywiciel”. Już pod sam
koniec powstania, w piwnicy „Szklanego
Domu” chronili się ranni powstańcy, dopóki generał Bór nie wydał rozkazu kapitulacji Żoliborza.
W czasie wojny budynek uległ zniszczeniom. Remontu dokonano w 1948
roku w związku z przyjazdem do Warszawy Pabla Picassa. Na przełomie sierpnia
i września 1948 roku, na tarasie na dachu „Szklanego Domu”, władze Warszawy zorganizowały bankiet na cześć Pabla Picassa. Przebywający wtedy w stolicy słynny malarz, był w drodze do domu
z Wrocławia, gdzie brał udział w Światowym Kongresie Intelektualistów w Obronie Pokoju. Według pierwotnych planów,
Picasso miał być w Polsce tylko trzy dni.
Ostatecznie spędził w naszym kraju dwa
tygodnie, z czego większość w Warszawie, oglądając zarówno ruiny i zgliszcza,
jak muzea, zabytki i nowo budowane
osiedla. Władze miasta uznały, że „Szklany
Dom” jest jednym z obiektów, z których
stolica może być dumna i który można
zaprezentować słynnemu artyście.
W 1989 roku dom został wpisany do
rejestru zabytków. Niestety obecny stan
budynku woła o natychmiastowy remont.

Obaj starsi bracia, Władysław i Adam, zostali profesorami Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pasją Władysława Bielańskiego była biologia, Adam
Bielański poświęcił się chemii. Młodsza siostra zainteresowała się biologią i weterynarią. Jako jedyna z rodzeństwa wywędrowała do Warszawy i swą karierę zawodową i naukową związała z warszawską uczelnią.
Studia w dziedzinie biologii rozpoczęła w 1937 roku w Krakowie,
w sekcji biologii Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Wybuch wojny spowodował, że edukację dokończyła dopiero w roku
1951.
Po przeprowadzce do Warszawy, zamieszkała przy ulicy Mickiewicza
21, przy placu Inwalidów.
W 1953 roku rozpoczęła pracę jako starszy asystent na Wydziale
Weterynaryjnym SGGW, w Zakładzie Histologii i Embriologii. Następne
lata przynosiły kolejne sukcesy zawodowe i awanse w karierze naukowej.
Zofia Bielańska stała się wybitną specjalistką w dziedzinie embriologii i histologii. Przez wiele lat kierowała zakładem, a następnie katedrą
Histologii i Embriologii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW. Była
także prezesem Rady Fundacji Biologii Komórki i Embriologii, prezesem
Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, a także wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików.
Przez wiele lat swej czynnej kariery zawodowej była organizatorką dorocznych Konferencji Biologii Komórki w Warszawie. W jej autorskim dorobku znalazły się podręczniki akademickie (m.in. „Embriologia”),
skrypty i blisko 60 prac naukowych, głównie z zakresu embriologii zwierząt.
W latach 1971–1977 była prezesem Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, w 1986 roku została członkiem honorowym PTA.
W 1972 roku Zofia Bielańska-Osuchowska została profesorem nadzwyczajnym, w 1980 profesorem zwyczajnym nauk przyrodniczych.
Zmarła 26 listopada 2017 w Warszawie.
Została pochowana na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie
(kwatera 20-6-26).

11 lutego 1944 roku
o świcie, w ruinach getta warszawskiego, została
stracona mieszkanka Żoliborza – Hanna Czaki
„Helena”, łączniczka i sekretarka kierownika Wydziału
Informacji w Biurze Informacji i Propagandy Komendy
Głównej Armii Krajowej.
Hanna Czaki (1922–1944), mieszkała wraz
z rodzicami w domu przy Słowackiego 35/43.
W 2005 roku stała się patronką ulicy łączącej
arterie Słowackiego i Popiełuszki. 11 lutego 2007
roku, w pobliżu jej miejsca zamieszkania (niedaleko
skrzyżowania ulic H. Czaki i J. Słowackiego),
odsłonięto tablicę pamiątkową.

8 lutego 1955 roku
Ludwika Wawrzyńska uratowała czworo dzieci
z pożaru pawilonu hotelowego „Metrobudowy” na
ulicy Włościańskiej 52, gdzie mieszkała. Wydarzenie
to zostało upamiętnione w wierszach Wisławy
Szymborskiej i Leopolda Staffa. Imię Wawrzyńskiej
nosi aleja odchodząca od ulicy Potockiej na Żoliborzu.

28 lutego 1990 roku
placowi Komuny Paryskiej przywrócono
przedwojenną nazwę: plac Thomasa Woodrowa
Wilsona. Samo miejsce zostało wyznaczone około 1923
roku jako plac Stefana Żeromskiego. We wrześniu
1926 nadano mu nazwę, jaką nosi obecnie. W latach
1953 – 1990 mianowany był placem Komuny Paryskiej.
Wraz z przywróceniem nazwy plac T. W. Wilsona,
zmieniono także nazwę stacji metra.
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RADIO KOLOR

MIASTO ŻOLIBORZ

Kino „Tęcza” powraca na Żoliborz!
Znamy szczegóły
Miasto chce przywrócić życie kultowemu kinu PRL-u.
Powstanie tam centrum kultury zajmujące się nie
tylko filmem, lecz także nowymi mediami, m.in.
technologią VR.

Jakiś czas temu budynkiem zainteresowało się miasto, negocjując z Warszawską Spółdzielnią Mieszkaniową warunki jego
długoletniego najmu. Dziś wiemy, że jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to do kina wprowadzi się Centrum Kultury Filmowej im.
Andrzeja Wajdy.

Budynek kina „Tęcza” przy ul. Suzina 6 na Żoliborzu, powstał
jeszcze przed wojną. Mieścił on, prowadzony przez Irenę Solską, Teatr im. Stefana Żeromskiego. Dopiero w PRL-u powołano w nim kino, do którego ściągały tłumy. W latach 1989-1994
w działała tam awangardowa grupa artystyczna „Akademia Ruchu”. Dziś, dawne kino niszczeje, jednak wpis do Gminnej Ewidencji Zabytków uchronił je przed zburzeniem. Walczyli o to aktywiści z „Miasto Jest Nasze”.

– Instytucja ta zostanie gospodarzem tego miejsca. Podpiszemy wieloletnią umowę. Miasto zobowiązuje się do tego, że
odnowi budynek kina, który będzie wyremontowany i wyposażony – zdradziła Radiu Kolor Aldona Machnowska-Góra, dyrektorka, koordynatorka ds. kultury i komunikacji społecznej w ratuszu.

Wielki powrót
Jak poinformowała „Gazeta Żoliborza”, kino powróci na kulturalną mapę stolicy. – Żoliborz obecnie jest dzielnicą bez domu
kultury. Jego lokalizacja, co jakiś czas przewija się w dyskusjach
– przypominał w rozmowie z gazetą burmistrz dzielnicy, Paweł
Michalec.

Film, teatr i wirtualna rzeczywistość
W budynku kina „Tęcza”, CKF im. Andrzeja Wajdy prowadzić
będzie zajęcia i warsztaty z dziedziny filmu i nowych mediów,
m.in. z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości. Będzie tam
działać kino studyjne i dyskusyjne kluby filmowe, choć zainteresowani teatrem i sztukami performatywnymi też znajdą coś
dla siebie. Otwarcia nowej placówki możemy spodziewać się pod
koniec przyszłego roku.

Partnerem sekcji jest

Kino Wisła zaprasza na cykle filmowe i wydarzenia (styczeń 2020 r.)
Kino Wisła zaprasza na Walentynki (14 lutego). Zaprezentujemy Państwu wyśmienite filmy.
Wśród tytułów m.in. przedpremierowy pokaz filmu „Cóż za piękny dzień’’. W roli głównej Tom Hanks, który wciela
się w postać pana Rogersa, we współczesnej historii o tym, jak uprzejmość triumfuje nad cynizmem. Całość oparta
jest na prawdziwej historii przyjaźni Freda Rogersa i dziennikarza Toma Junoda. Na ekranie również kilka premier.
Pierwszy polski erotyk „365 dni’’ na podstawie bestsellerowej książki autorstwa Blanki Lipińskiej. Poza tym w naszym
repertuarze znajdą Państwo film „Dżentelmeni’’ reż. Guy Ritchie. Twórca „Porachunków’’ odpowiedzialny za
reaktywacje Sherlocka Holmesa, Króla Artura i Aladyna, powraca w gangsterskie rewiry. W filmie występują m.in.
Matthew McConaughey, Hugh Grant i Colin Farrell. W tym wyjątkowym dniu będą mogli Państwo zobaczyć także film
biograficzny o życiu Zenka Martyniuka pt. „Zenek”. Historia chłopaka z podlaskiej wsi, który realizuje swoje wielkie
marzenie, by śpiewać i bawić tłumy. Dzięki uporowi, ciężkiej pracy i wielu wyrzeczeniom osiągnął niebywały sukces.
Przed wybranymi seansami konkursy happy seats, słodkości oraz inne miłe niespodzianki. Do zobaczenia w kinie!

10-23.02 Zima w mieście. W poniedziałki i środy o godz. 11:00 zapraszamy najmłodszych kinomaniaków
na najlepsze z najlepszych bajek. Na ekranie będzie można zobaczyć 10.02 „Angry Birds Film 2” – dubbing
+ warsztaty dot. bezpieczeństwa prowadzone przez Policję, 12.02 „Urwis” – dubbing + pokaz akrobacji
babyroomgym, 17.02 „Superpies i Turbokot” – dubbing + warsztaty na temat bezpieczeństwa prowadzone
przez Straż Pożarną, 19.02 „Kraina lodu 2” – dubbing + pokaz sztuk walki Kyokushin. Bilety 15zł

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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TRANSAKCJE,
KTÓRE WSPOMINAM Z UŚMIECHEM

Znajomość rynku nieruchomości jest narzędziem, które pozwala
agentowi nieruchomości spełnić oczekiwania klientów. Dzięki wiedzy
zdobytej wieloletnią pracą wiem, jak efektywnie i z korzyścią dla
swoich klientów sprzedać, kupić lub zamienić mieszkanie.
Rodzina – dwójka dorosłych ludzi,
dwóje dzieci i trzy psy – szuka mieszkania. Ich dotychczasowy lokal, w miarę jak dochodzili kolejni członkowie rodziny, stał się za ciasny. Swoje 50 m kw.
na Żoliborzu, które nadaje się do remontu, chcą zamienić na 70 m kw. po
remoncie i też w Warszawie. Dotychczasowe mieszkanie wycenili w swojej świadomości na 700 tys. zł. W tym
samym budynku, kilka miesięcy wcześniej sprzedałem podobne mieszkanie
za około pół miliona.
Przed przystąpieniem do działania
badam potrzeby klientów. Zacząłem
dość nietypowo, bo od rozmowy o nowym, większym mieszkaniu. Analizując wymagania jakie postawiła rodzina
oraz realia panujące na rynku nieruchomości, na większe mieszkanie potrzebne będzie około 550 tys. zł. Konieczna
jest jednak przeprowadzka na Bemowo. Czy rodzinie z mieszkania przy Krajewskiego udało się znaleźć wymarzone mieszkanie?
By tak się stało, w relacji z klientem stawiam na szczerość i wzajemne zaufanie. Jako ekspert od nieruchomości zawsze wyjaśniam mechanizmy rynku nieruchomości, które nie są
aż tak oczywiste, a pozwalają klientowi realniej spojrzeć na swoje zamiary.
W tym przypadku konieczne było urealnienie ceny sprzedawanego mieszkania, a także wytłumaczenie pewnych
zależności przy sprzedaży nieruchomości. Chodzi m.in. o negocjację czasową na wyprowadzkę. Ustaliliśmy, że
najlepszym klientem będzie ten, który stara się o kredyt. W ten sposób zyskujemy czas na znalezienie idealnego
mieszkania.
Nie próżnując, znalazłem kilka obiecujących ofert na Bemowie. Kwestia
ceny mieszkania nadal pozostawała
otwarta. Zdarzyło się jednak coś, na
co liczyłem. Rodzina z Żoliborza znalazła swoje wymarzone mieszkanie – na

to liczę przy każdej współpracy – ale za
530 tys. zł. Dodałem związane z zakupem opłaty, uwzględniłem koszty remontu nowego mieszkania oraz wynagrodzenie agencji. Finalnie okazało
się, że do spełnienia marzenia potrzebują w sumie 560 tys. zł. Rynek nieruchomości jest dynamiczny, więc w obliczu niektórych wyzwań trzeba działać
szybko i zdecydowanie. W tym przypadku kwestia ceny sprzedawanego
mieszkania wciąż nie była wyjaśniona.
Przygotowałem ofertę sprzedaży mieszkania na Żoliborzu. Promuję
ją. Telefony zaczynają dzwonić. Spotkania z potencjalnymi nabywcami są
umówione. By uniknąć złudzeń właścicieli i zbędnych negocjacji, cena mieszkania przy ulicy Krajewskiego z 700 tys.
zł ukształtowała się na poziomie 580
tys. zł. Na czas prezentacji właściciele
mieszkania opuszczają je, aby potencjalni kupcy czuli się swobodnie.
Nic nie wskazuje na szybką sprzedaż. Pierwszy klient kończy spotkanie
pytaniem, czy znajdzie się inna nieruchomość w okolicy. Na drugą prezentację przychodzi młode małżeństwo.
Przemierzają mieszkanie z uwagą, dopytują o szczegóły, ale nie wykazują
szczególnego entuzjazmu. To koniec.
Zdaję relację właścicielom, kiedy nagle dzwoni mój telefon. To numer pary,
która przed chwilą oglądała mieszkanie.
W przeciągu kilku dni zawarliśmy
umowę przedwstępną na zakup mieszkania na Bemowie. Mieszkanie na Żoliborzu sprzedaliśmy za 560 tys. zł. Można? Ze mną na pewno.
Rzadko podbijam cenę
nieruchomości, ale są momenty
kiedy warto
Zjawiam się na umówione spotkanie
ze starszym mężczyzną. Trafiam w sam
środek negocjacji właściciela nieruchomości z inwestorem, który ma przygotowaną gotówkę i umowę kupna. Był

to moment, kiedy musiałem interweniować, by uchronić interesy mojego
klienta.
Mężczyzna, z którym umówiłem się
na spotkanie, miał do sprzedania dwupokojowe mieszkanie w starej kamienicy na trzecim piętrze. To była przerobiona kawalerka na Starych Bielanach
o powierzchni 35 m kw. Według swojej znajomości rynku, wyceniłem tę
nieruchomość w granicach od 330 tys.
do 340 tys. zł. Inwestor, który próbował przekonać właściciela do sprzedaży, proponował 300 tys. zł. To był moment, kiedy potencjalnego kupca musiałem wyprosić.
Bardzo rzadko podbijam cenę, ponieważ ryzykuję utratą wiarygodności,
sam sobie zwiększam trudność sprzedaży, a przy okazji mogę zmarnować
czas właściciela. Postawiłem zaufać
swojej intuicji i przygotowałem ofertę
uwzględniającą delikatną negocjację,
czyli 345 tys. zł. Po krótkiej rozmowie
właściciel postanowił mi zaufać.
Umówiliśmy się na tydzień intensywnej pracy. Zamieściłem ogłoszenie na wszystkich branżowych portalach w 10 minut po wyjściu z mieszkania. Obdzwoniłem swoich klientów, którzy szukali mieszkania o podobnych parametrach. Na drugi dzień miałem 14
umówionych prezentacji. Moja znajomość rynku nie zwiodła mnie. Dzięki temu, że jest deficyt na tego typu
nieruchomości, mogłem pozwolić sobie
na odrobinę brawury. Mieszkanie oczywiście sprzedałem pierwszego dnia za
340 tys. zł, czyli za kwotę odrobinę
wyższą od wartości rynkowej.
Filip Siejka - specjalista ds. nieruchomości z sześcioletnim doświadczeniem w branży. Miłośnik Żoliborza
i ekspert w negocjacjach z trudnymi klientami. Prywatnie entuzjasta książek o starej
Warszawie oraz aktywności fizycznej.
Tel: 507 770 190

PREZENTACJA
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Najsmaczniejszy
dach Żoliborza

Restauracja MOONSFERA
Centrum Olimpijskie,
ul. Wybrzeże Gdyńskie 4,
01-531 Warszawa

Zarezerwuj stolik telefonicznie lub mailowo:
+48 225 603 733
+48 226 371 502
ask@moonsfera.pl

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

