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Wracamy, pomożecie?
Jest mi niezmiernie miło pisać do Was po trzymie-
sięcznej przerwie. Oczywiście wolałbym, aby ona nie 
nastąpiła, ale patrząc na to, co dzieje się na rynku 
różnych usług, to i tak sukces, że udało nam się wró-
cić.  Jesteśmy więc z Wami, ale moim obowiązkiem, 
jako wydawcy, jest poinformować Was, że rządowe 
restrykcje dość mocno nas skopały. Obecnie możemy 
funkcjonować tylko dzięki uprzejmości naszych part-
nerów biznesowych, m.in. Westfiled Arkadia, którzy 
mimo tego, że nie upowszechnialiśmy ich reklam, pła-
cili nam tak, jakbyśmy je publikowali. To była ogrom-
na pomoc, za którą jesteśmy bardzo wdzięczni. 
W tym trudnym okresie zaangażowaliśmy się w po-
moc lokalnym firmom. Zorganizowaliśmy akcję #ku-
pujęnażoliborzu, której celem było zachęcenie Was, 
naszych czytelników, do korzystania z usług lokal-
nych przedsiębiorców. Cieszyła się ona dużym zainte-
resowaniem, za co serdecznie Wam dziękuję.
Wracając jednak do działań gazetowych… Mam na-
dzieję, że wyszliśmy już z kryzysu i blisko 80% spad-
ki przychodów, które notowaliśmy przez ostatnie 3 
miesiące, zostaną szybko nadrobione. W tym celu 
zwracam się do Was z dwiema prośbami. Po pierw-

sze, serdecznie Was proszę, abyście korzystali z usług 
firm reklamujących się w naszej gazecie, a w tym 
konkretnym numerze, z kuponów rabatowych, które 
znajdziecie wewnątrz. W ten sposób wspomożecie 
lokalny biznes, pomożecie się rozwijać żoliborskim 
przedsiębiorcom, ale również zwiększycie efektyw-
ność reklam i tym samym spowodujecie, że będziemy 
mogli szykować dla Was więcej ciekawych propozy-
cji, zniżek oraz innych atrakcji.
Druga prośba związana jest z naszym rozwojem. Od 
jakiegoś czasu chodzi nam po głowie stworzenie por-
tali typu www.gazetazoliborza.pl w większej liczbie 
dzielnic. Uważamy, że prasa lokalna, która informuje 
o bieżących, dotyczących nas – mieszkańców spra-
wach, jest czymś niezwykle koniecznym. Jednocze-
śnie bardzo ważne jest to, aby była ona obiektywna 
i niezależna, a do tego potrzebne są pieniądze. Uru-
chomiliśmy zbiórkę na rozwój naszego pomysłu. Za-
chęcamy Was do wpłaty! Wystarczy, że wejdźcie na 
stronę https://patronite.pl/portalelokalne. Każda, 
nawet najmniejsza kwota, czyli 15 zł (5 x 3 miesiące), 
pomoże nam w dojściu do celu. Jeśli możecie, poleć-
cie to swoim znajomym!

NIE MA DRUGIEGO TAKIEGO MIEJSCA 
W WARSZAWIE JAK ŻOLIBORZ

WESTFIELD ARKADIA WSPIERA SĄSIEDZKIE 
SPOŁECZNOŚCI W WALCE Z EPIDEMIĄ

GENIUSZE Z BIELAN

BIELAŃSKI HOTEL DLA JASKÓŁEK

LATO, WIĘC JEMY!

JAK POŻYTECZNIE SPĘDZIĆ CZAS W WAKACJE?

„DŁUGOŚĆ ZOSTAWIAMY”. 
NOWE TRENDY PO PANDEMII?

CZAS POZNAĆ SEKRETY TATUAŻU

GRAŁ Z MCCARTNEYEM, 
A TERAZ WYSTĄPI NA ŻOLIBORZU

JAK OSZCZĘDZAĆ WODĘ MYJĄC WŁOSY?

PRZEDWOJENNY OŚRODEK OGRODNICZY

TYM ŻYJE ŻOLIBORZ

Rusza sezon turystyczny 
w stolicy. Z Warszawy 
nad Zegrze i przejażdżka 
po dzielnicy zabytkowym 
tramwajem.

Jakie plany na miejsce 
po warsztacie przy 
ul. Przasnyskiej?

Licytacja sprzętu i pozew 
zbiorowy byłych pracowników 
KSW Gym.

Kierowcy i piesi odetchną 
z ulgą. Ruszyła przebudowa 
sygnalizacji i przejść dla 
pieszych przy galerii Młociny.

Remont ul. Rydygiera. 
Galeria niedopracowań 
i wadliwej realizacji.

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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Moim gościem jest dzisiaj Maciej 
Stuhr. Maćku, jak długo mieszkasz 
na Żoliborzu?

Na Żoliborzu mieszkam od blisko pię-
ciu lat.  

Jak ci się mieszka w naszej dzielnicy?
Jest coś w tym, że większość miesz-

kańców Żoliborza, również Saskiej Kępy, 
to niezwykli lokalni patrioci. Kiedy jeszcze 
nie znałem tych dzielnic, trochę mnie to 
dziwiło. Teraz w ogóle mnie to nie zdu-
miewa. Ciężko mi sobie wyobrazić dzi-
siaj inną – lepszą dzielnicę do zamiesz-
kania niż Żoliborz. Nie są to tylko moje 
słowa. Mój kolega – aktor Grzesiu Ma-
łecki – spróbował się na chwilę wynieść 
na Ochotę. Po paru miesiącach, jak nie-
pyszny, otworzył gazetę w poszukiwaniu 
żoliborskich mieszkań i natychmiast tutaj 
wrócił. Rzeczywiście jest to więc zupełnie 
inny kawałek Warszawy. Odkąd miesz-
kam w stolicy, a mieszkam tu ponad 15 
lat, w ogóle nie  znałem swoich sąsiadów. 
Od kiedy zamieszkałem właśnie na Żoli-
borzu, po raz pierwszy poznałem smak 
życia trochę bardziej wspólnego, niż tyl-
ko obok siebie. Przysłowiowe pożyczanie 
mąki czy soli istnieje tu faktycznie i jest 
to rzecz, której nie spotkałem dotychczas 
w Warszawie.  

Czy masz jakieś ulubione „swoje 
miejsca na Żoliborzu”?

Jeśli chodzi o przesiadywanie, to naj-
lepszą twierdzą jest jednak mój dom. Bar-
dzo lubię też biegać i jeździć na rowerze. 
Jest tu sporo fajnych ścieżek i tras.

A ulubione miejsca na towarzyskie 
spotkania z przyjaciółmi?

Niegdyś restauracja, a dziś cudowny 
sklepik „Dom”. Spotykam się tam chociaż-
by z Magdą Popławską, przyjaciółką ze 
sceny. Nasze dzieci w zasadzie wspólnie 
się wychowują. Wraz z właścicielami – Be-
atą i Darkiem Boratynami, którzy bardzo 
fajnie to miejsce prowadzą, tworzymy ja-
kąś taką małą komunę. Moja żona, któ-
ra jest dietetyczką, także trochę im w tym 
pomaga.

Redaktorka prowadząca naszą sek-
cję kulinarną poprosiła mnie, abym 
zapytał cię, jakie jest twoje ulubio-
ne miejsce gastronomiczne na Żoli-
borzu?

Są to dwie, więcej niż przyzwoite, 
włoskie restauracje na placu Inwalidów, 
w moim bezpośrednim sąsiedztwie – 
„Trattoria Rucola” i „Da Aldo”. Na uli-

cy Czarnieckiego jest jeszcze, znany mi 
wcześniej z Mokotowa, „Dziki ryż”,  któ-
ry bardzo lubię. Jednym z moich ulu-
bionych miejsc jest też na pewno ka-
wiarnia „Secret Life Cafe” przy Teatrze 
Komedia.

Miałeś kiedyś coś wspólnego z Te-
atrem Komedia? Grywałeś tam?

To jest jeden z niewielu teatrów, 
z którym nigdy nie miałem absolutnie nic 
wspólnego. Byłem tam chyba tylko raz 
w życiu, aby pożyczyć jakiś kostium. 

Wspominałeś o trasach biegowych. 
Bieganie to twoje hobby, prawda?

Sport zdecydowanie tak, ale nie wy-
łącznie bieganie. Jestem triathlonistą 
i spokojnie mogę uznać to za hobby. Rze-
czywiście to kocham, mam do tego mnó-
stwo takich prawdziwych emocji. Jest mi 
to potrzebne do życia. Udaje mi się ukła-
dać kalendarz w taki sposób, że prawie 
codziennie czy co drugi dzień znajdu-
ję czas dla siebie, na odrobinę treningu. 
To jest chyba właśnie taki warunek hobby, 
żeby móc temu poświęcać trochę więcej 
czasu. Kwarantanna pozwoliła mi nato-
miast wrócić do jednej z moich najstar-
szych pasji, czyli puzzli. Układam właśnie 
wieżę Babel składającą się z 5000 ele-
mentów. 

Umiałbyś nie biegać? Potrafi łbyś 
zrobić sobie przerwę czy też jest to 
takie hobby, które można porównać 
do nałogu?

Człowiek jest w stanie znieść na-
wet najgorsze rzeczy a myśl o prze-
rwie w bieganiu, nie jest jakąś naj-
straszniejszą, która przychodzi mi do 
głowy. Zakładam więc, że mógłbym 
nie biegać.  Przeraża mnie jednak 
myśl o starości. O tym, że być może 
nie będę mógł uprawiać sportu. Inne 
jej aspekty postaram się znieść z god-
nością. Muszę przyznać, że triathlon 
jest fantastycznym sportem. Na za-
wodach wyprzedzali mnie naprawdę 
o wiele starsi ludzie, także daj Boże 
zdrowie.

Wyznaczyłeś sobie jakieś cele na 
2020 rok?

Od paru lat nie biorę udziału w zawo-
dach, ponieważ wychodzę z założenia, że 
codzienny trening jest dla mnie właśnie 
tym, czego potrzebuję. Nie muszę mieć 
już żadnego motywatora, żeby codzien-
nie się katować. Być może jeszcze kiedyś 
wystartuję, nie zarzekam się.

Masz jakąś konkretną trasę, którą 
chciałbyś pokonać?

Mam takie marzenie, żeby przebiec 
pętlę Warszawy wzdłuż Wisły – w tę i z 
powrotem, zaczynając i kończąc na Żoli-
borzu. To jest około 36 km. Systematycz-
nie, co parę tygodni, zwiększam sobie dy-
stans i obecny mój rekord to 24 km. Startu-
ję z Żoliborza, biegnę przez most Północ-
ny i wracam mostem Łazienkowskim. Zo-
stał jeszcze Siekierkowski, żeby tę pętlę za-
mknąć. Ostatnio pobiłem nawet swój tygo-
dniowy rekord w bieganiu – wyszło 85 km, 
co oznacza około 12-13 km dziennie.

To było możliwe chyba tylko pod-
czas kwarantanny…

Tak, kwarantanna to jedyna możli-
wość (śmiech). 

Zdarzyło ci się kiedyś spotkać oso-
bę, na przykład podczas biegania, 
która niezbyt dobrze ci życzy? Mó-
wiąc wprost – miałeś kiedykolwiek 
kontakt z hejterem?

W życiu spotyka mnie bardzo dużo 
hejtu. Miałem kiedyś taką sytuację przy 
rondzie Radosława. Zauważył mnie kie-
rowca przejeżdżający akurat samocho-
dem. Zatrzymał się, wyciągnął z tylnego 
siedzenia kij bejsbolowy i zaczął zmierzać 
w moim kierunku. Nie dałem mu jednak 
szansy zaprezentować swoich prawdzi-
wych intencji.

Czy fi lm „Hejter”, w którym zagra-
łeś główną rolę, miał na celu zobra-
zowanie społeczeństwu to, co dzie-
je się w sieci?

Tak. Myślę także, że ten fi lm był bar-
dzo potrzebny zarówno w Polsce jak i za 
granicą. Spotkał się z bardzo pozytyw-
nym odzewem. Spora część ludzi zoba-
czyła jak to może naprawdę wyglądać, 
z jakimi emocjami muszą borykać się lu-
dzie prześladowani właśnie w Internecie.

Pozwoliłem sobie wejść na twój pry-
watny profi l na Facebooku i zauwa-
żyłem, że angażujesz się w bardzo 
dużo różnego rodzaju akcji pomo-
cowych – zarówno dla osób jak i in-
stytucji. Może to zabrzmi trochę jak 
komunał, ale czy nie uważasz, że ta-
kimi sprawami powinny się zajmo-
wać jednak jednostki państwowe?

Z jednej strony masz absolutną ra-
cję, że za te rzeczy powinno odpowia-
dać państwo. Chciałoby się żyć w tak sil-
nym i mądrze prowadzonym kraju, żeby 
nie trzeba było zbierać na rzeczy które 
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są teoretycznie w zakresie tego państwa. 
Natomiast z drugiej strony myślę sobie, 
że jest to bardzo fajny przejaw obywa-
telskiej postawy społeczeństwa. Na przy-
kład pada jakiś teatr, bo jakiś tam minister 
go nie lubi, a ludzie mówią: „dobra, my 
to dźwigniemy sami”. To jest rodzaj nie-
posłuszeństwa obywatelskiego, który jest 
fantastyczny. Wam się nie podoba takie 
państwo, a nam się nie podoba takie pań-
stwo. Ale nie wykończycie nas finansowo, 
bo skrzykniemy się i dozbieramy pienią-
dze. Jeżeli w kogoś wierzymy, coś lubimy, 
to jesteśmy w stanie sięgnąć nawet do 
własnej kieszeni żeby pokazać, jak wielka 
jest nasza niezgoda. To jest przykład tego 
konstruktywnego, niezbyt częstego bun-
tu, który mi się podoba. 

Ostatnio jest cię troszkę mniej 
w Internecie, rzadziej manifestujesz 
swoje niezadowolenie wobec wła-
dzy. Czy wynika to z obietnicy, którą 
złożyłeś swojej małżonce? 

Staram się dawkować swoje przekazy, 
nawet bez obietnic złożonych żonie. Jak 
państwo prześledzą daty publikacji moich 
postów to zauważą, że ja tego nie robię 
jakoś bardzo regularnie. Robię to co jakiś 
czas, kiedy już dokładnie wiem, co chcę 
powiedzieć i mam na to pomysł.

Ale jak już powiesz, to milion od-
słon…

No właśnie na tym to polega. Gdy-
bym codziennie publikował to, co mówię, 
to by się bardzo szybko zdewaluowało. 

Powiedz mi proszę, jak wyglądają 
wasze relacje rodzinne na linii ojciec 
– syn? Czy ty masz z tatą dobry kon-
takt? Czy często się odwiedzacie, by-
wacie u siebie?

Dwa tygodnie temu, po blisko trzech 
miesiącach niewidzenia się z powodu 
epidemii, odwiedziłem tatę. Wizyta w ro-
dzinnym domu i mieście, możliwość zo-
baczenia tych moich staruszków po tak 
długim czasie, były naprawdę dość wzru-
szające. To była bardzo wyjątkowa po-

dróż sentymentalna. Było niezwy-
kle miło posiedzieć sobie 2 dni 
z rodzicami, pogadać, pochodzić 
po ogrodzie.

Wzorowałeś się w jakiś sposób 
na swoim tacie kreując własną 
ścieżkę aktorską? Może nadal 
jest dla ciebie inspiracją?

Każdy syn jakoś się tam trochę 
wzoruje, nawet jeśli temu zaprzecza. 
Mój tata zawsze był dla mnie punk-
tem odniesienia. Wybierając aktor-
stwo wszedłem w buty taty, więc 
miał on przeolbrzymi wpływ na 
moje życie.

Twój tata to wyjątkowy ak-
tor. Dość wysoko zawiesił po-
przeczkę, której tak naprawdę 
nie musiałeś nigdy przeskaki-
wać, prawda?

W momencie kiedy zrozumia-
łem, że nie muszę przeskakiwać tej 
poprzeczki, że to w ogóle nie o to 
chodzi, bo to nie są żadne zawody, 
poczułem ulgę. Muszę przyznać, że 
to, iż uprawiamy dość podobne za-
wody i robimy podobne rzeczy, bar-
dzo nas do siebie zbliża. Chociażby 
z tego powodu, że zawsze mamy sobie 
coś ciekawego do powiedzenia – o tym, 
czym teraz żyjemy, co śledzimy… Na-
prawdę możemy rozmawiać godzinami.

Jakie były najtrudniejsze role, które 
przyszło ci zagrać?

Z pewnością niezbyt łatwą rolą była 
ta w „Pokłosiu”. Świętej pamięci Andrzej 
Wajda, nasz wielki Żoliborzanin, powie-
dział w „Kropce nad i” u Moniki Olejnik, 
że nikt przy zdrowych zmysłach, poza Pa-
sikowskim, nie obsadziłby Stuhra w roli 
chłopa małorolnego. I taka jest prawda – 
w moim zawodzie jesteśmy przypisani do 
ról poprzez to, jak wyglądamy. Pewne role 
są nam niedostępne dlatego, że po pro-
stu do nich fizycznie nie pasujemy. Nato-
miast Władek miał na tę rolę taki pomysł, 
żeby tego człowieka z zabitej wsi przed-

stawić  trochę inaczej, pokazać jego wraż-
liwość. I wpadł na taki szalony pomysł, że 
to ja mógłbym go zagrać. Niestety nie 
ułatwił mi wcale zadania, bo przez całą tę 
rolę mierzyłem się wcale nie z tematyką 
polsko-żydowską i z tym, z powodu cze-
go ten film stał się bardzo głośny, tylko 
z rzeczywistością maleńkiej wsi, z pracami 
rolnymi, z obsługą sprzętu, ze sposobem 
zachowania. To nie był mój naturalny kli-
mat. Musiałem się naprawdę napracować 
i spędzało mi to sen z powiek. Obawiałem 
się, czy widzowie przypadkiem nie powie-
dzą: „no nie, ten gościu nie pasuje do tej 
roli. W tym kontekście był to więc chyba 
najtrudniejszy aktorsko film. 

Według mnie bardzo pasowałeś do 
tej roli.

To bardzo miłe, dziękuję. 

Jaka była w takim razie twoja najła-
twiejsza rola?

W tym zawodzie wykonuje się również 
zadania, które nie wymagają niczego bar-
dzo skomplikowanego i, wbrew pozorom,  
czasami jest to trudniejsze, niż mogło-
by się wydawać.  Nakręciliśmy trzy części 
„Planety singli”, gdzie gram lekkoducha, 
faceta obdarzonego złośliwym humorem 
i showmana, czyli umówmy się – osobę, 
która aż tak bardzo nie odbiega od tego, 
kim ja tak naprawdę jestem na co dzień.

Myślałem, że jednak bliżej ci do 
pana Piotra z „Szadzi”… 

Gdyby mnie nie aresztowano… Mogę 
tylko powiedzieć, że bliżej mi do tego 
z „Planety singli”. Nie mogę powiedzieć, 
żeby to była jakaś trudna rola poza tym, 
że trudne były zdjęcia. Trzeba było być 
wytartym po stole przez pana Szyca, 
przejechanym albo ciągniętym koniem, 
co też nie należało do największych przy-
jemności w życiu. Psychologicznie jednak 
nie była to bardzo trudna rola. Podobnie 
było w „Listach do M.” lub w innych, tro-
chę lżejszych filmach, gdzie moje zadanie 
polegało w zasadzie tylko na tym, żeby 
być wiarygodnym, obdarzyć bohatera ja-
kimś urokiem osobistym, ładnie się uśmie-
chać i być błyskotliwym. Konstrukcja takiej 
roli polega na tym, żeby dobrze się skupić 
i wykrzesać z siebie tą energię od pierw-
szego do ostatniego dnia zdjęciowego. 

Jakie role bardziej zapadają Ci w pa-
mięć? Takie jak w „Planecie singli” 
lub „Listach do M.” czy w „Pokłosiu” 
albo „Szadzi”?

Rola w „Szadzi”, to była naprawdę 
wielka frajda. Zanim ją otrzymałem przy-
siągłem sobie, że nie biorę już niczego na 

warsztat, bo już za dużo tego wszystkiego 
i muszę odpocząć, spędzić trochę czasu 
z rodziną. Kiedy jednak zadzwonił telefon 
i usłyszałem, że czeka na mnie do zagrania 
rola seryjnego mordercy, to błysk oka nie 
pozostawił mojej żonie cienia wątpliwo-
ści, że jeszcze przez parę miesięcy nie bę-
dziemy się za często widywali. To była zbyt 
wielka gratka. Każdy aktor marzy o takiej 
roli, która pozwala generować emocje, 
sprawiać żeby widz miał ciarki wtedy, kie-
dy on jest na ekranie. W przypadku po-
staci seryjnego mordercy jest to wpisane 
w scenariusz, więc nie mogę powiedzieć 
żeby była to jakaś specjalnie trudna rola, 
wręcz przeciwnie. Trudność polegała na 
tym, żeby przekonać reżyserów, bo było 
ich kilku w przypadku „Szadzi”, żeby po-
zwolili mi grać oszczędnie, żeby nie robić 
za dużo wściekłych min, nie siać grozy tyl-
ko grać na zupełnym minimalu – tak sobie 
to wyobrażałem od samego początku i w 
pewnej mierze udało mi się to zrealizować.

Spłonąłeś wtedy w tej stodole? Czy 
będzie drugi sezon „Szadzi”? 

Mój bohater z niejednej trudności 
wyszedł zwycięsko, ku rozpaczy postaci 
granej przez Olę Popławską, więc oba-
wiam się, że istnieje ewentualność, że 
jeszcze zrzednie jej mina jeśli dojdzie do 
drugiego sezonu!

Teraz dość płynnie pozwolę sobie 
przejś do jednego z moich ulubio-
nych tematów: co cię łączy z panią 
minister Jadwigą Emilewicz?

Przeszłość. Byliśmy 2 razy na obozach 
harcerskich czy na jakiś zimowiskach. Wią-
że się z tym kilka bardzo miłych wspo-
mnień, ale nie była to jakaś wielka przy-
jaźń. Otarliśmy się o siebie w miłych oko-

licznościach, bardzo mile ją wspominam 
i szczerze jej współczuję. Jak tak się pa-
trzy na kogoś znajomego w polityce, to 
widzi się w jak trudnej sytuacji się znajduje, 
w jak wielkiej grze bierze udział. Dostrzega 
się to, że nie do końca może być sobą, że 
musi ze wszystkiego się tłumaczyć. Polity-
cy mają w sumie dużo gorzej od aktorów, 
bo aktorzy mówią często wierutne bzdu-
ry, ale ludzie przynajmniej o tym wiedzą. 
W przypadku polityków jest nieco inaczej 
– niby wiadomo, że wygadują bzdury, ale 
z drugiej strony – jak można tłumaczyć, 
że się nie słyszało prezesa, kiedy stało się 
najbliżej niego? Przecież wszyscy wiedzą, 
że ona kłamie, ale też wszyscy wiedzą, że 
nie może powiedzieć prawdy, bo gdy-
by powiedziała prawdę, to mogłaby mieć 
zdanie na ten temat. Można podejrzewać 
jakie to zdanie, ale nie może go wypowie-
dzieć, bo jest koalicjantem i musi być lojal-
na. To bardzo trudna sytuacja. Kiedy wi-
dzę, jak ona się wije i musi kombinować, to 
dziękuję Bogu, że ja nie muszę takich rze-
czy robić. Jak ta Jadźka potem wraca do 
domu? Jak ona tam w to lustro… 

Myślisz, że nie znamy prawdziwej 
Jadwigi Emilewicz? 

20 lat temu nie robiłaby takich rze-
czy. Przez ostatnich pięć lat przeczyta-
łem z nią kilka wywiadów i odniosłem 
wrażenie, że to ta sama, fajna harcerka, 
którą znałem. Ona, jako jedna z niewie-
lu w tym towarzystwie, przeważnie mówi 
dość składnie, do rzeczy, fachowo, z pew-
ną subtelnością, której strasznie brakuje 
w polityce, z kulturą. Gdy ktoś ją o coś za-
pyta, stara się odpowiedzieć.

Serdecznie dziękuję ci za rozmowę 
i do zobaczenia!

Kino Wisła zaprasza na pokazy przedpremierowe i filmy premierowe:
10-17.06 pokazy przedpremierowe „xABo: Ksiądz Boniecki’’ „Każdy z nas nosi walizkę, która dotyczy spraw 
niespełnionych, niedokonanych, źle dokonanych” – mówi bohater filmu „xABo: Ksiądz Boniecki”: filozof, redaktor, zakonnik, pielgrzym, 
duchowy przewodnik. A przede wszystkim człowiek w drodze, jak portretuje go w swoim kinowym, autorskim dokumencie Aleksandra 
Potoczek.

10.07 „Wiking i magiczny miecz – dubbing’’ Pełna niezwykłych perypetii i szalonego humoru opowieść o tym, że nie 
musisz być wielki jak niedźwiedź i mieć bicepsów ze stali, żeby zostać prawdziwym bohaterem. Jeden niewyrośnięty wiking plus jeden 
magiczny miecz równa się milion zwariowanych przygód!

10.07 „#Tu i teraz’’ Instagramowa znajomość, która zmieniła jego życie.

Stéphane, francuski szef kuchni, ma wszelkie powody, by czuć się spełniony. Dumny z dwóch dorosłych synów i za pan brat z wyrozumiałą 
eks żoną, wiedzie spokojne życie mężczyzny w średnim wieku. Do chwili, gdy zupełnie przypadkiem, poznaje na Instagramie tajemniczą 
i piękną Soo z Korei. Ich Instagramowe kontakty nie mają końca. Stéphane opowiada jej o przepięknych widokach z francuskiej części 
Kraju Basków a ona o życiu w Seulu, mieście kwitnącej wiśni. Pomimo dystansu i barier kulturowych świetnie się rozumieją. Pewnej nocy 
Stéphane decyduje się na spontaniczny i szalony wyjazd do Seulu.

 Jesteśmy otwarci od 6 czerwca. Do zobaczenia w kinie!

Kino Wisła zaprasza na pokazy przedpremierowe i filmy premierowe (lipiec 2020 r.)

Rezerwacja i zakup  
biletów online  

www.novekino.pl
Kino Wisła, Plac Wilsona 2,  

tel. 22 839 23 65

*godziny poszczególnych seansów 
mogą ulec nieznacznym zmianom.

r e k l a m a

•	Lato	czy	zimę?	–	Lato.

•	PiS	czy	PO?	–	Make love not PiS.

•	Tusk	czy	Kaczyński?	–	Tusk.

•	Kawa	czy	herbata?	–	Kawa.

•	Woda	czy	sok?	–	Woda.

•	Rower	czy	bieganie?	–	Bieganie.

•	Horror	czy	komedia?	 

–	Komedia.

•	Prawica	czy	lewica?	–	Lewica.

•	Żoliborz	czy	Mokotów?	 

–	Żoliborz.

•	Warszawa	czy	Kraków?	 

–	Warszawa.

•	Na	dwór	czy	na	pole?	–	Na pole.

•	Mięso	czy	warzywa?	–	Warzywa.

Co wolisz?
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Kryzys zrodził solidarność społeczną, w ramach której rozmaite 
firmy i instytucje ruszyły z pomocą najbardziej potrzebującym. 
Także zespół Westfield Arkadia, dla którego działania odpo-
wiedzialne społecznie są naturalnym obowiązkiem środowiska 
biznesowego, przyłączył się do działań pomocowych. Centrum 
handlowe zmapowało najbardziej naglące potrzeby sąsiedzkich 
społeczności i przystąpiło do akcji.

Wsparcie dla warszawskich rodzin
Jednym z działań pomocowych zrealizowanych przez Westfield 
Arkadia w ramach walki z konsekwencjami epidemii, było wsparcie 
ubogich rodzin. Wraz z Fundacją „Szkoła na Widelcu” Grzegorza 
Łapanowskiego, Westfield Arkadia przeprowadziła akcję „Paczka 
dobra”, która zapewniła rodzinom zmagającym się z problemami 
finansowymi podstawowe produkty spożywcze oraz takie, które 
pozwoliły dobrze przeżyć czas świąt Wielkanocnych.
– „Paczka dobra” to rzeczywista pomoc dla kilkuset rodzin 
z Warszawy, które z powodu epidemii  znajdują się w bardzo 
trudnej sytuacji np. rodzice stracili pracę lub są niepełnosprawni, 
nie mogą wyjść z domu albo też rodzina ma wiele dzieci i nie może 
sobie pozwolić na zakup wystarczającej ilości żywności” – opowia-
da Emilia Załuska, dyrektor Westfield Arkadia.
Akcją udało się objąć niemalże 300 rodzin z Warszawy i okolic, 
co w sumie dało ok. 1200 osób, które uzyskały wsparcie, nie-
zbędne w trudnym czasie izolacji i ograniczonych możliwości 
zarobkowych. Westfield Arkadia pokryła koszty przygotowania 
i dystrybucji paczek dla 40 warszawskich rodzin. W skompo-

nowanych przez dietetyków paczkach znalazły się wysokiej 
jakości produkty, takie jak pieczywo, nabiał, kasze, makarony, 
owoce i warzywa. 

Wsparcie dla służb walczących z epidemią
Zdając sobie sprawę z trudności, z jakimi na co dzień 
zmagają się służby medyczne tworzące pierwszy front walki  
z COVID-19, zespół Westfield Arkadia postanowił wesprzeć in-
stytucje ochrony zdrowia oraz ich pracowników. Jedną z form 
udzielonej pomocy było wsparcie finansowe Szpitala Wolskiego 
im. dr Anny Gostyńskiej, przeznaczone na zakup środków 
ochrony osobistej, niezbędnych dla zachowania bezpieczeń-
stwa przez pracowników instytucji. Dodatkowo Westfield 
Arkadia uruchomiła usługę bezpłatnego ozonowania pojazdów 
służby zdrowia oraz policji. 
Niezwykle ważną inicjatywą było też uruchomienie na terenie 
Westfield Arkadia, we współpracy z laboratoriami medycznymi 
DIAGNOSTYKA, drugiego warszaw skiego, mobilnego punktu 
testowania w kierunku SARS-CoV-2. Testy na obecność wirusa 
były wykonywane do 5 czerwca w specjalnym namiocie typu 
„Drive&Go-Thru”. Bezpłatnie mogli je wykonać przedstawiciele 
wybranych zawodów medycznych: lekarzy, stomatologów, diagno-
stów laboratoryjnych, pielęgniarek i położnych, fizjoterapeutów 
oraz ratowników medycznych.
Specjalny namiot „Drive&Go-Thru” znajdował się na parkingu 
podziemnym i przyjmował zainteresowanych od poniedziałku do 
piątku, w godzinach porannych.

Badania wykonywane były sprawdzoną metodą RT-PCR, przy 
użyciu testów CE-IVD, zgodnych z rekomendacjami Światowej 
Organizacji Zdrowia. Do wykonania bezpłatnych badań nie-
zbędne było okazanie dokumentu potwierdzającego prawo 
wykonywania zawodu. Z testów, w miarę ich dostępności, 
mogły skorzystać także osoby indywidualne, które nie pracują 
w służbie zdrowia. Ich zakupu można było dokonać poprzez 
strony internetowe: www.diagnostyka.pl oraz www.zdrowege-
ny.pl. W sumie, w dniach 22 kwietnia – 5 czerwca, w punkcie 
diagnostycznym na terenie Westfield Arkadia wykonano 1235 
testów. 
Wsparcie sąsiadów i współpraca z lokalnymi organizacjami 
pożytku publicznego stanowi ważną część polityki Unibail-

Rodamco-Westfield. Działania Westfield Arkadia, oprócz 
celu stricte pomocowego, są nastawione na zawiązywanie 
współpracy m.in.: z placówkami kultury, tworząc tym samym 
przyjazne środowisko lokalne. Nieprzypadkowo centrum han-
dlowe weszło w partnerską współpracę ze swoim dzielnico-
wym sąsiadem – Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, 
w ramach której członkowie programu lojalnościowego 
mogą w atrakcyjnej cenie obejrzeć do 22 marca 2021 roku 
wystawę „Tu Muranów”. Tego typu działania realizowane są 
w ramach wdrożonego globalnie programu „Better Places 
2030”. Program stawia sobie za cel tworzenie przyjaznych 
środowisku i mieszkańcom miejsc, wzbogacających okolicę 
i życie ludzi.

WESTFIELD ARKADIA WSPIERA SĄSIEDZKIE 
SPOŁECZNOŚCI W WALCE Z EPIDEMIĄ

Pandemia COVID-19 to bezprecedensowe zjawisko, 
które postawiło ludzi na całym świecie w obliczu 
nowych wyzwań. Toczona globalnie walka z wirusem 
SARS-CoV-2 oraz związane z nią regulacje władz 
państwowych wpłynęły na lokalne społeczności, 
zmieniając ich codzienne życie, utrudniając pracę 
i edukację. 
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Grupa licealistów z Bielan 
stworzyła protezę ręki. – 
Urządzenie jest sterowane za 
pomocą sygnałów elektrycznych 
przechodzących przez mięśnie 
i umożliwia pełen zakres ruchów 
amputowanej kończyny – mówią 
skromnie Kinga Leśniewska, 
Jakub Szczepaniak, Jan 
Wojciechowski i Antoni Popecki 
z Liceum imienia Ignacego 
Domeyki. Taka proteza kosztuje 
zaledwie 2 tysiące złotych, dzięki 
czemu na sztuczną rękę będzie 
mogło pozwolić sobie więcej 
potrzebujących.

Uczniów zastanawiało, dlaczego 
takie protezy kosztują aż 20 tysięcy. 
– Zaczęliśmy analizować, co jest po-
trzebne do stworzenia takiego urzą-
dzenia. Kosztorys wykazał nam kwotę 
zaledwie 2 tysięcy złotych, czyli dzie-
sięć razy mniej! – mówią uczniowie dru-
giej klasy ogólniaka przy ulicy Staffa. 

Prototyp powstał w ramach pro-
jektu „Mimesis”. To przedsięwzięcie 
bielańskich licealistów zdobyło nagro-
dę Złotego Wilka w olimpiadzie „Zwol-
nieni z teorii”. Gotowe urządzenie bę-
dzie teraz dopasowywane do ręki kon-
kretnej osoby i testowane w codzien-
nym użyciu. Ponadto młodzi naukow-
cy, za darmo, udostępnili efekty swo-
jej pracy oraz szczegóły tworzenia 
sztucznej ręki w internecie. Umożliwi 
to stworzenie takiej protezy przez in-
nych. – Podobne rozwiązania nie były 
dotychczas dostępne dla większości 
potrzebujących ze względu na wysoką 
cenę.  Zminimalizowaliśmy koszty wy-
konania protezy poprzez zastosowa-
nie technologii druku 3D oraz pracę 

wolontaryjną. Chcemy również zapew-
nić wsparcie w nauce obsługi urządze-
nia oraz pomoc w przypadku trudno-
ści w jego użytkowaniu – wyjaśnia Kin-
ga Leśniewska. Licealiści zaprezentowa-
li swoje dzieło w bielańskim ratuszu. – 
Wasza praca może okazać się począt-
kiem wielkiej rewolucji – mówi dumny 
Grzegorz Pietruczuk, burmistrz Bielan. 
– Dzięki wam protezy bioniczne mogą 
trafić do wszystkich potrzebujących 
i diametralnie zmienić ich życie. Kibicu-
ję wam i wierzę, że jeszcze nie raz za-
dziwicie świat – dodaje.   

Licealiści mają teraz nadzieję na 
stworzenie społeczności wokół samo-
dzielnie wykonywanej protetyki. Li-
czą na zainteresowanie ludzi na całym 
świecie. To szansa, by ich rówieśnicy le-
piej zrozumieli problemy, z którymi na 
co dzień borykają się ludzie z niepełno-
sprawnością. Ważne jest dla nich rów-
nież spopularyzowanie wykorzystywa-
nia najnowszych technologii i niesienie 
pomocy tym, którzy jej potrzebują.

UD Bielany

Na Bielanach stanęła wieża dla 
jaskółek. Na dwóch poziomach 
zainstalowano 42 gniazda, które 
zostały ulepione z trocinobetonu 
i wyglądem przypominają te 
robione przez ptaki. Budowla 
jest również wyposażona 
w sprzęt wydający dźwięk 
wabiący oknówki. To pierwsza 
tego typu konstrukcja w kraju.

Bielańskie jaskółki upodobały so-
bie osiedle Chomiczówka, gdzie od wie-
lu lat zakładają gniazda. Najczęściej 
pod gzymsami, na ścianach budynków 
i przy oknach. Niestety zdarzały się 
przypadki celowego niszczenia gniazd.

– Działo się tak głównie ze względu 
na pozostawiane przez ptaki odchody 
– mówi Krystian Lisiak, przewodniczą-
cy bielańskiej Komisji Ochrony Środowi-
ska. Wspólnie z radnym Marcinem Wło-
darczykiem i Beatą Niedomagałą, popu-
laryzatorką edukacji ekologicznej, złożyli 
projekt budowy wieży w ramach budże-
tu obywatelskiego. – Zależało nam aby 
ptaki, które są naszymi sprzymierzeńca-
mi, miały swoje miejsce do życia – tłu-
maczy radny Lisiak.

Wieża, ustawiona na ekoskwerze 
przy ul. Bogusławskiego, ma ponad 

osiem metrów wysokości, wliczając 
w to stalowy słup oraz korpus z gniaz-
dami. Same gniazda, w najmniejszych 
detalach, odwzorowują te zakładane 
przez jaskółki. Ponadto, na dachu kor-
pusu, zainstalowano panel fotowolta-
iczny zasilający urządzenie wydające 
dźwięk wabiący jaskółki.

– Lokalizacja oraz wykonanie zosta-
ły poprzedzone konsultacjami ornitolo-
gicznymi – zapewnia Grzegorz Pietru-
czuk, burmistrz dzielnicy Bielany.

Sąsiedztwo oknówek jest dla ludzi 
bardzo pożyteczne. Pojedynczy ptak 
potrafi złowić do sześciu tysięcy koma-
rów dziennie. W Polsce gniazdują trzy 
gatunki jaskółek: oknówka, dymówka 
i brzegówka. Wszystkie są pod ochro-
ną gatunkową.

UD Bielany

GENIUSZE Z BIELAN

BIELAŃSKI HOTEL DLA JASKÓŁEK

Niedoceniane, a przecież niskoka-
loryczne i niewymagające zbyt wielkiej 
pracy, by stały się czymś więcej niż kla-
sycznym puree… Młode ziemniaki to wa-
rzywo, które może wprawić nasze kub-
ki smakowe o obłęd. Przykład? Wystar-
czy je upiec w mundurkach, następnie 
obrać ze skórki, włożyć do garnka lub 
miski i dodać twaróg oraz świeże zioła 
(koper, lubczyk, natkę pietruszki, bazylię 
i szałwię). W całej kompozycji nie może 
zabraknąć też tartego chrzanu, soli i pie-
przu. Dla rozrzedzenia konsystencji moż-
na dodać jogurt lub kefir. W ten prosty 
sposób otrzymamy wspaniały dodatek 
np. do podgrzanej wędzonej ryby, któ-
rą możemy podać ze świeżym ogórkiem. 
Pychota!

Kulinarne lato upływa także pod zna-
kiem bobu. Amatorzy jego smaku wie-
dzą, że lekko twardy jest pyszny. Gdy go 
gotuję, dodaję nieco kopru – w ten spo-
sób wzbogacam jego smak. 

Nieodłącznym elementem wakacji 
jest zajadanie się czereśniami. Co praw-
da mało kojarzą się z deserami, ale za 
to są świetnym dodatkiem do mięs. Sos 
z czereśni idealnie się z nimi komponu-
je. Przykład? Kawałek drobiu smaży-
my z czosnkiem, rozmarynem czy ty-
miankiem. Następnie zdejmujemy z pa-
telni mięso i wrzucamy na nią ponownie 
odrobinę czosnku oraz szalotkę. Po kilku 
chwilach wrzucamy kilkadziesiąt czere-
śni bez pestek i podgrzewamy wszyst-
ko około 5-6 minut. Wlewamy czerwo-
ne wino (nie za dużo). Gdy połowa odpa-
ruje, zdejmujemy naczynie z ognia i do-
dajemy kilka kawałków zimnego masła. 
Wszystko mieszamy do momentu, aż 
powstanie idealnie gładki, gęsty sos. To 
prosty choć mało popularny pomysł. Tak 
robię również z rabarbarem uprzednio 

obierając go i krojąc w spore kostki. 
Latem nie należy zapominać o po-

midorach. Podane z mozzarellą smaku-
ją najlepiej. Podzielę się z Wami moim pa-
tentem na to proste i pyszne danie.  Po-
trzebujemy świeżego, czerwonego pomi-
dora, oraz mozzarellę – świetnie jeśli bę-
dzie to burrata lub bufala. Najważniejsze, 
by były dobrej jakości. Przyda się również 
duża ilość bazylii, garść rukoli oraz dojrza-
ła brzoskwinia. Nie zapomnijmy o oliwie 
(oczywiście wyłącznie extra virgin). Pomi-
dora należy pokroić na kawałki. Brzoskwi-
nię również, ale w nieco mniejsze. Pro-
porcja? Jeden spory pomidor i ćwiartka 
brzoskwini. Rozkładam je na talerzu. Na-
stępnie rwiemy mozzarellę na kawałki 
różnej wielkości i kładziemy ją między po-
midorami a brzoskwinią. Wiem, że mozza-
rellę zwykle kroicie w plastry, ale porwa-
na to inna bajka – naprawdę. Na koniec 
warto dodać sporo listków bazylii, rukoli 
i skropić całość oliwą. Ja dodaję także do-
brej jakości ocet balsamiczny. Czasami ro-
bię lekkie pesto z bazylii i rukoli i smaruję 
nim talerz, zanim cokolwiek położę. 

Kapusta – choć o tej porze roku jest 
już mało młoda, to taka z koprem, za-
prawiona odrobiną octu spirytusowe-
go i lekko osłodzona staje się prawdzi-
wym rarytasem. Lipiec to  też czas, kie-
dy w naszym domu i „Moonsferze” pod-
duszamy taką młodą kapustę i, jeszcze 
niezaprawioną skwareczkami z boczku 
i koprem, mrozimy w małych porcjach. 
W grudniu czy styczniu uwodzimy nią 
kubki smakowe naszych Gości, o zmyśle 
powonienia nie wspomnę… 

Lato to także smak wiśni w posta-
ci kompotu, konfitur czy owoców do-

dawanych do sosów duszonych mięs. 
Pamiętajcie też o malinach, porzecz-
kach i koniecznie o agreście. Można ku-
pić je pod koniec okresu ich obecno-
ści relatywnie tanio, a przygotowane 
zeń konfitury odwzajemnią Wam je-
sienią, zimą i wiosną smakiem i zdro-
wiem. Do takich konfitur warto dodać 
także inne składniki. Do malin świetnie 
sprawdzi się imbir albo kora cynamo-
nu. Do agrestu z kolei można dodać ty-
mianek, a całość lekko posolić – osta-
teczny smak będzie doskonale współ-
grał z mięsami. 

W wakacyjne miesiące śmiało może-
my ograniczyć spożycie mięsa na rzecz 
tych lżejszych i zdrowszych składni-
ków, których za kilka miesięcy nie bę-
dzie. Ważną zaletą warzyw i owoców 
dojrzewających w słońcu jest to, że ro-
sną w swoim czasie, przez co znacznie 
rzadziej dotyka je chemia i konserwan-
ty. Zawsze to powtarzam: jedz sezono-
wo i blisko domu. Mowa oczywiście o co-
dziennym odżywianiu. 

Smacznych zabaw w kuchni i pamię-
tajcie – kuchnia to miejsce dla całej Ro-
dziny – wtedy cieszy bardziej!

Lato, to pora roku obfitująca 
w owoce i warzywa. W lipcu 
możemy się rozkoszować już nie 
nowalijkami, a pełnymi słońca 
i dojrzałymi darami natury. 

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

LATO, WIĘC JEMY!
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To, jak spędzimy wakacje w dużej 
mierze determinuje sytuacja związana 
z pandemią, która niemal wszystkim po-
krzyżowała plany urlopowe. 

Wielu Polaków wciąż nie potrafi od-
powiedzieć sobie na pytanie, jak będą 
wyglądać tegoroczne wakacje. Niezde-
cydowanych, co robić, jest więcej (39%) 
niż tych, którzy planują letni wypoczy-
nek (34%). Przybyło też chętnych, by 
tym razem zostać w domu. Wszystko 
przez koronawirusa, który mocno za-
chwiał naszym poczuciem bezpieczeń-
stwa i finansami – wynika  z badania 
przeprowadzonego na zlecenie Rejestru 
Dłużników BIG InfoMonitor.

W takich okolicznościach wakacje 
mogą być czasem, w którym nadrobi-
my zaległości w danej dziedzinie życia lub 
po prostu zajmiemy się sobą. Na Żolibo-
rzu i Bielanach nigdy nie brakowało atrak-
cji zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci. 

Postaw na rozwój dziecka
Jedną z propozycji dla najmłodszych 

są półkolonie językowe. Żoliborska szko-
ła „Academy of Language” organizuje 
półkolonie na lato. Odbędą się pod ha-
słem „Eco Kids”. Uczestnicy odkryją ta-
jemnice świata zwierząt i nauczą się ro-
bić własne ekozabawki. Poruszona zosta-
nie również kwestia zdrowego odżywia-
nia się i pysznego jedzenia oraz tego, jak 
go nie marnować. Półkolonie z „Acade-
my of Language”, to okazja by na chwi-
lę zostać projektantem mody i udekoro-
wać swoje ubranie czy torbę na zakupy. 
Według zapowiedzi, dzieci wykonają swo-
je magiczne i ekologiczne łapacze snów. 

Na sam koniec dowiedzą się jak wykorzy-
stać pozornie niepotrzebne przedmio-
ty do stworzenia np. wyjątkowych gier 
planszowych, puzzli czy świeczników.

Lato to najlepszy czas na 
zbudowanie formy – wykorzystaj 
do tego wakacje

Zarówno Żoliborz jak i Bielany są na 
tyle malownicze, że mogą stanowić ide-
alną trasę do biegania czy jazdy na rowe-
rze. Wakacyjna aura, długie i ciepłe wie-
czory sprzyjają i motywują do podjęcia 
aktywności fizycznej. Wielu z nas dąży 
do zbudowania formy przed wakacjami. 
W tym roku przeszkodą mogła być izo-
lacja społeczna czy nieczynne siłownie. 
Wakacje mogą więc okazać się idealnym 
momentem do powrotu lub spróbowa-
nia nowej aktywności fizycznej, którą 
może okazać się na przykład joga. Przy-
godę z nią można rozpocząć w każdą wa-
kacyjną niedzielę w parku Żeromskiego 
przy „Prochowni Żoliborz”. 

Bardziej wymagający mogą spróbo-
wać zmierzyć się z crossfitem. W tym 
przypadku warto wybrać się na Bielany 
do „CrossFit Elektromoc”, gdzie można 
skorzystać z cennych porad trenerów, 
dietetyków a nawet fizjoterapeutów. 

Taniec jest w każdym z nas
Nową aktywnością fizyczną albo po 

prostu dobrą zabawą, zarówno dla doro-
słych jak i dzieci, może okazać się nauka 
tańca. Dla tych, którzy mają dość ruty-
ny treningowej, albo nie czują się dobrze 
w przerzucaniu ciężarów, taniec może 
być idealną alternatywą. Udział w takich 
zajęciach to dynamiczny i wymagający 
trening dla mięśni skutkujący wysmuklo-
ną i wysportowaną sylwetką. 

Na Żoliborzu nie brakuje miejsc, gdzie 
można nauczyć się podstawowych kro-
ków, albo udoskonalić dotychczas zdoby-
te umiejętności. Jednym z takich miejsc 

jest „Akademia Tańca Reliese”, która po 
okresie pandemicznym wznowiła swoją 
działalność. Ponadto, dla dzieci, organi-
zowany jest Summer Dance Camp, czy-
li obóz taneczny, podczas którego będą 
mogły wytańczyć się do woli. 

Smaki lata
Wakacje to nie tylko czas relaksu. To 

także możliwość smakowania wyjątko-
wych sezonowych dań i koktajli. Te za-
pewniają kucharze i barmani „Moonsfe-
ry” działającej w budynku Centrum Olim-
pijskiego. Poza pysznymi, grillowanymi 
i nie tylko daniami przygotowanymi z se-
zonowych produktów, napijemy się tam 
także koktajli skomponowanych z jadal-
nych kwiatów i owoców. Całości dopełnia 
taras, z którego rozciąga się widok na Żo-
liborz i centrum Warszawy. 

Trendy na lato
Lato to okres, w którym zmieniają się 

trendy modowe. Poza zmianą garderoby 
możemy pomyśleć nad nowym wizerun-
kiem. Tu z pomocą przychodzą fryzjerzy, 
którzy po restrykcjach związanych z pan-
demią, przeżywali ostatnio istne oblężenie. 
O ich powrocie, na łamach tego numeru, 
opowiada Rafał Miodek z żoliborskiego sa-
lonu „Miodek Hair House”. Z kolei Agnieszka 
Płusa, której salon również działa na Żolibo-
rzu, podpowiada jak w dobie suszy oszczę-
dzać wodę podczas mycia włosów. 

Zmiana wizerunku może wiązać się 
również z chęcią zrobienia sobie tatuażu. 
O tym jak wygląda cały proces i czy ból 
podczas tatuowania faktycznie jest nie do 
zniesienia, opowiada w tym numerze Piotr 
Winiarski, właściciel studia „Ink Fetish”.

Wakacyjna przerwa to również do-
skonała okazja do zrobienia prawa jazdy. 
W zapanowaniu nad samochodem czy 
motocyklem i w przygotowaniu do egza-
minu może pomóc działająca na Żolibo-
rzu szkoła nauki jazdy „Ledwo Jadę”.

Przed nami dwa długie wakacyjne 
miesiące. Nigdzie nie wyjeżdżasz 
i zostajesz w mieście? Nic straconego! 

JAK POŻYTECZNIE SPĘDZIĆ 
CZAS W WAKACJE?

r e k l a m a

Dwujęzyczne Przedszkole i Żłobek Akademia Uśmiechu
ul. Przybyszewskiego 69, 01-824 Warszawa
http://www.akademiausmiechu.waw.pl
kontakt@akademiausmiechu.waw.pl
tel.: 22 834 65 12

Zapraszamy!

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.

AUTORKA TEKSTU:  
KLAUDIA GIERSZANIN 

Ile lat pracuje pan jako fryzjer?
Ponad 25, a swoje salony prowadzę od 

20 lat.

Przez ten czas zachowało się w pana 
pamięci wspomnienie, które obrazo-
wało szturm na fryzjerów?

W branży fryzjerskiej są momenty, 
kiedy obsługujemy więcej klientów niż 
zazwyczaj. Jednak teraz, kiedy pozwolo-
no nam pracować, zapisanie się na wi-
zytę graniczyło z cudem. Nie wytrzymał 
nawet system obsługujący internetowe 
rezerwacje. 

Wszystkie pana klientki cierpliwie 
czekały na wizytę u fryzjera?

Tak. Zdarzały się przypadki, że w do-
mowych warunkach, same lub z pomo-
cą męża czy córki, próbowały coś robić ze 
swoimi włosami. Niektóre z tych pań pra-
cowały w okresie izolacji, więc chciały do-
brze wyglądać.

Pana klienci przychodzą odświeżyć 
fryzurę, czy raczej decydują się na 
zmianę wyglądu?

To bardzo ciekawe zagadnienie. 
Wszystkim odrosły włosy. Teraz okazuje 
się, że nie każdy chce je podcinać.

Pandemia wykreowała trend…
Siadają na fotelu i mówią: „Nie tnie-

my tak jak zwykle. Długość zostawiamy.” 
Obecnie naprawiamy też skutki m.in. sa-
modzielnego farbowania włosów. Są też 
relacje klientek, które przez te 2 miesiące 
nic robiły przy swoich włosach i mimo, że 
sporo odrosły, to fryzura zachowała swój 
kształt. Bardzo to sobie chwaliły. Modelu-
ję włosy, jak ktoś ma takie życzenie. Klu-
czowe jest dobre cięcie i kolor. Ja w swoim 
modelu pracy preferuję cięcie, nałożenie 
koloru i wysuszenie włosów. Wtedy klient-
ka po powrocie do domu i umyciu włosów 
ma dokładnie tę samą fryzurę, z którą wy-
szła z salonu.

Wśród fryzjerów, zaraz po otwar-
ciu, pojawiły się opinie, że wytyczne 
GIS są niespójne. Nadal panuje takie 
przekonanie?

Z tego co zauważyłem, to klienci róż-
nie interpretują wytyczne. Od czasu, kie-
dy w przestrzeni otwartej nie ma obowiąz-
ku zasłaniania ust i nosa zdarza się, że mu-
szę klientom tłumaczyć, że reżim sanitarny 
w salonach fryzjerskich nadal obowiązuje. 
Moi goście często też pytają, dlaczego nie 
można używać telefonu w czasie wizyty. 
Nie jestem w stanie im tego wytłumaczyć, 
ale jest zakaz i muszę go respektować. Do 
wszystkich wytycznych skrupulatnie się sto-
suję, bo chodzi o bezpieczeństwo.

Jeśli chodzi o jednorazowe fartuchy 
czy ręczniki, wykorzystuję je od kiedy po-
jawiły się na rynku, gdyż są łatwe w użyt-
kowaniu. Dezynfekcja narzędzi w naszej 
branży również nie jest nowością.

Klienci częściej i dokładniej patrzą 
wam na ręce?

Jedni mają podejście w stylu: „cho-
roba jak wszystkie inne”, drudzy z kolei 
przykładają szczególną wagę do środ-
ków ostrożności. Jedna z klientek relacjo-
nowała mi wizytę swojej teściowej u fry-
zjera, który nie stosował żadnych zabez-
pieczeń. Źle trafił, bo ta kobieta jest lekar-
ką i zadzwoniła do sanepidu. Większość 
kontroli sanepidu wynika z donosów na 
fryzjerów, którzy nie przestrzegają wy-
tycznych. Tak więc klienci sami zwracają 
uwagę na to, czy stosujemy się do nich. 
Oprócz salonu, który prowadzę w „Defa-
bryce”, mam też jeden w „Klifie”. Niektóre 
osoby zaczęły przychodzić na Duchnicką, 
bo unikają centrów handlowych. Mój sa-
lon na Żoliborzu jest bardziej kameralny, 
co dla wielu jest teraz ważne.

Są też tacy, którzy się buntują, bo 
niełatwo wysiedzieć im w maseczce.

Oczywiście, ale wtedy informuję, że nie 
przystępuję do wykonania usługi. Mimo 
wszystko klienci chętnie do nas przycho-
dzą.

Sama maseczka jest też utrudnie-
niem dla fryzjerów.

Fryzurę dopasowujemy do twa-
rzy, a maseczka ją zasłania. W przypad-
ku stałych klientek wiem, jakie lubią kolo-
ry i kształt fryzury. W przypadku nowych 
trzeba się bardziej nagimnastykować.

Ile czasu potrzebuje pan, żeby odro-
bić straty, które wynikają z powodu 
pandemii?

Wielu moich kolegów i koleżanek nie-
stety musiało zamknąć swoje salony. Mnie 
udało się zachować salon w „Klifie”, w „De-
fabryce” i wszystkich pracowników. Niko-
go nie zwolniłem i nikomu nie obniżyłem 
pensji. Mówi się, że dopiero w przyszłym 
roku wszystko wróci do normy. Zobaczy-
my jak będzie wyglądała jesień i czy klienci 
będą tak często do nas wracać.

Rozmowa z Rafałem Miodkiem, fryzjerem i właścicielem dwóch salonów fryzjerskich 
działających w „Klifie” i „Defabryce”. Odświeżanie fryzury, nowy wizerunek,  
czy „naprawianie” włosów – na co decydują się klienci po miesiącach izolacji?

„DŁUGOŚĆ ZOSTAWIAMY”.
NOWE TRENDY PO PANDEMII?

AUTORKA WYWIADU:  
KLAUDIA GIERSZANIN 
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Słoneczna Italia jest też ojczyzną 
europejskiej muzyki. Właśnie w tym 
kraju rozwinęła się muzyka wokalna. 
O tym jak integralną częścią włoskiej 
mentalności ona jest, oprócz pyszne-
go jedzenia, będzie można przekonać 
się podczas koncertu Luigiego Pagano 
w trattorii „Flaminia”. 

Dla Włochów spożywanie posiłku jest 
wyjątkową okazją do rozmowy, wspólne-
go spędzenia czasu z bliskimi i celebrowa-
niem życia. By doświadczyć atmosfery ro-
dem z Italii, wystarczy wybrać się na Żoli-
borz do trattorii „Flaminia”, gdzie aura od-
grywa równie istotną rolę, co jedzenie.

Włosi nie potrafią żyć bez muzyki, co 
udowodnili w czasie pandemii, kiedy na 
balkonach wspólnie śpiewali i grali. – Mnie 
w tym okresie też brakowało grania, więc 
robiłem podobnie. Żeby się tym podzie-
lić, nagrywałem filmiki i udostępniałem 
je w internecie – mówi Luigi Pagano, ne-
apolitański muzyk, który od 6 lat miesz-
ka w Polsce. – Muzyka jest naszym języ-
kiem. My się w ten sposób komunikuje-
my – dodaje.

„Muzyka to nasze korzenie”
– Każda włoska rodzina ma instru-

ment. Muzyka jest w nas głęboko zako-

rzeniona. Jest jak gra w piłkę nożną – to 
przede wszystkim zabawa, pasja i miłość. 
Nie ma imprezy, randek czy spotkań bez 
gitary i śpiewania – relacjonuje Luigi.

We Włoszech, jeśli jedna osoba za-
cznie śpiewać, dołączają do niej pozosta-
li. Śpiewają wszyscy. – Doskonale to sły-
chać podczas koncertów, kiedy włoska 
publiczność swoim śpiewem zagłusza 
muzyków – opowiada artysta.

Włoska muzyka jest różnorodna. Każ-
dy region, zarówno pod względem kuli-
narnym jak i muzycznym, ma swoje wła-
sne oblicze. Luigi pochodzi z Neapolu, któ-
ry ma bogatą historię muzyczną. To wła-
śnie tu powstał jeden z pierwszych śre-
dniowiecznych uniwersytetów muzycz-
nych, a największy wpływ na rozwój ope-
ry miała szkoła neapolitańska składająca 
się z kilku pokoleń kompozytorów.  – Na-
sza muzyka jest bardzo otwarta. Słychać 
w niej wpływy kultur z Bliskiego Wscho-
du, Francji czy Hiszpanii – wyjaśnia Paga-
no i dodaje: – Włoska muzyka narodziła 
się w Neapolu. Żaden region nie ma takich 
hitów jak znane wszystkim „O sole mio”, 
„Torna a Surriento” albo „Funiculì funiculà”. 

Wspólne granie z McCartneyem  
na plaży

Luigiego do Polski sprowadziła mi-
łość. Tutaj swoją muzyczną karierę roz-

począł od występów w programie „Jaka 
to melodia?”. Wcześniej, przez prawie 
20 lat, koncertował głównie w Zjedno-
czonych Emiratach Arabskich, Kuwejcie 
czy na Sri Lance, gdzie mieszkał wraz ze 
swoją małżonką. Na Malediwach poznał 
Paula McCartneya. – Spotykaliśmy się 
na plaży, gdzie graliśmy na gitarach jego 
własne kompozycje, Beatlesów, a nawet 
włoskie piosenki. Graliśmy dosłownie 
wszystko – wspomina artysta i dodaje: 
– Dla mnie bardzo osobiste i niezwykłe 
doświadczenie.  

Neapolitański muzyk jest artystą 
niezależnym. Sam komponuje, pisze 
teksty i nagrywa. Odpowiada za cały 
proces twórczy. W swoich kompozy-
cjach odnosi się do neapolitańskich ko-
rzeni muzycznych, bo, jak sam mówi, 
najbardziej się z nimi utożsamia. 

Trattoria „Flaminia” to miejsce, 
w którym odbędziemy podróż do 
Włoch nie tylko delektując się wyśmie-
nitymi daniami, ale także słuchając wło-
skich muzyków podczas piątkowych 
koncertów, które odbywają się w okre-
sie od września do czerwca. W tym se-
zonie, ze względu na pandemię, część 
występów musiała zostać odwołana. 
Koncert Luigiego Pagano w trattorii 
„Flaminia” to już tradycja, bowiem mu-
zyk występuje tu raz w miesiącu. Z oka-
zji imienin Anny zagra już po raz trze-
ci. Włoskiego artysty będzie można po-
słuchać „na żywo” już 24 lipca. Występ 
odbędzie się w restauracji słynącej ze 
znakomitej, tradycyjnej kuchni rzym-
skiej, którą pokochali zarówno rodowi-
ci Włosi jak i żoliborzanie, którzy przy-
znali „Flaminii” tytuł „Żoliborskiej Re-
stauracji Roku”. 

Włochy w pierwszej kolejności kojarzą się z wiekowymi zabytkami, jak choćby 
amfiteatrem w Rzymie, i przepięknymi krajobrazami, które pokochali turyści 
z całego świata. To kolebka cywilizacji łacińskiej oraz renesansu. Dla wielu to 
stolica motoryzacji, piłki nożnej i kulinarnego świata.

GRAŁ Z MCCARTNEYEM,  
TERAZ WYSTĄPI  
NA ŻOLIBORZU

Chcesz zrobić tatuaż, ale boisz się 
bólu? Uważasz, że salon tatuażu to ciem-
na, brudna piwnica a tatuator to ponu-
ra i opryskliwa osoba? Przekonałem się, 
dosłownie na własnej skórze, że to mity 
utarte dekady temu. Dziś, tatuaż nie 
jest, jak dawniej, piętnem złoczyńców. 
Stał się bardzo popularnym elementem 
ozdoby ciała i pewnym wyznacznikiem 
stylu życia. Siłą rzeczy zmieniły się także 
standardy i przedstawiciele branży. 

Jak wybrać tatuaż, żeby nie 
usuwać go w przyszłości?

Zanim zrobi się tatuaż warto zasta-
nowić się, jakiej wielkości i w jakim miej-
scu ma się znajdować oraz co ma przed-
stawiać. Kluczowe jest również to, kto 
go wykona. Warto więc prześledzić do-
tychczasowe dokonania tatuatorów. 
Przed wykonaniem tatuażu zdecydo-
wałem, że w pełni zaufam artyście. Wie-
działem tylko, co ma przedstawiać.

– Wszystko zaczyna się od rozmowy 
i oceny pomysłu. Nie przeglądamy tatu-
aży, tylko grafiki, które mają wyznaczyć 
pewien kierunek i posłużyć jako inspira-
cja. W kolejnym kroku przychodzi czas 
na modyfikację i wykonanie ostatecz-
nego projektu, tak by wszystko było go-
towe przed naniesieniem tuszu na ciało 
– mówi Piotr Winiarski, właściciel bielań-
skiego studia „Ink Fetish”. 

Wspólnie znaleźliśmy grafikę, a Piotr 
przeprojektował ją w taki sposób, by 
była jedyna w swoim rodzaju i niepo-
wtarzalna. Doradził również miejsce, 
w którym ma znaleźć się tatuaż. 

– Co poradziłbyś osobie, która za-
stanawia się nad zrobieniem tatuażu, 
ale boi się, że będzie musiała go w przy-
szłości usuwać? – pytam.

– Przede wszystkim nie szukać w in-
ternecie tylko w głowie. Często docho-
dzi do sytuacji, że ktoś zobaczył tatuaż 
w sieci i chce taki sam. Tłumaczę to py-
tając, najczęściej dziewczyn, bo one za-
zwyczaj chcą kopiować, czy na weselu 
chcą mieć taką samą sukienkę jak ko-
leżanki. Wiadomo jaka jest odpowiedź. 
W takich sytuacjach ludzie często do-
chodzą do wniosku, że popełnili błąd, 
bo dany wzór mają już wszyscy – wy-
jaśnia tatuator i dodaje: – Jesteśmy ar-
tystami a nie rzemieślnikami. W związ-
ku z tym kopiowanie, to dla nas najwięk-
szy kłopot. 

„Starałem się stworzyć 
nowoczesne miejsce 
zaprzeczające panującym 
stereotypom”

Wśród artystów jest ukierunkowa-
nie na style wykonywanych tatuaży. 
Piotr sam o sobie mówi, że jest arty-
stą wszechstronnym. Głównie dlatego, 
że jest samoukiem. Jaki styl jest dla nie-
go najbardziej intersujący? – Na chwilę 
obecną największą przyjemność spra-
wiają mi tatuaże abstrakcyjne w kolorze 
– mówi. W branży działa od lat 90. Dziś 
prowadzi również szkolenia dla począt-
kujących tatuatorów. Wychował się na 
Żoliborzu, w jednym z domów przy pla-
cu Wilsona. – Od zawsze interesowałem 
się grafiką, malowałem graffiti i projek-
towałem ubrania. Moja rodzina miała sa-
lon tatuażu na Żoliborzu, gdzie pomaga-
łem. Tam też zacząłem robić projekty – 
relacjonuje. 

Studio „Ink Fetish” przyciąga wzrok. 
Jasne, schludne i przeszklone wnętrze, 

którego ściany pokryte są projektami 
tatuaży, wyróżnia się otwartością i do-
stępnością. – Większość salonów znajdu-
je się w mieszkaniach w centrum. Ja sta-
rałem się stworzyć nowoczesne miejsce 
zaprzeczające panującym stereotypom. 
Ma być schludnie i czysto – mówi Piotr. 
Atmosferę wewnątrz wzbogaca muzyka 
z winylów i gablota będąca czymś w ro-
dzaju „muzeum tatuaży”. Znajduje się 
w niej przekrój maszynek do tatuowa-
nia – od najstarszej, wykonanej meto-
dą chałupniczą, po nowsze. – Stawiamy 
przede wszystkim na jakość. Teraz ko-
rzystam z maszynki bezprzewodowej, 
która jest nowością na rynku. To bardzo 
ułatwia pracę. Tusze, z których korzysta-
my są wegańskie, a po ich otwarciu opi-
sujemy je tak, by po roku już z nich nie 
korzystać – tłumaczy artysta. 

Ból jest kwestią indywidualną
Przed wykonaniem tatuażu zawsze 

powstrzymywał mnie ból. Jakie było 
moje zaskoczenie, kiedy odczułem je-
dynie dyskomfort. – Ból jest kwestią in-
dywidualną, bo każdy ma inny próg wy-
trzymałości. Istnieje też tzw. mapa bólu, 
wedle której kontakt z igłą najbardziej 
odczuwalny jest wtedy, gdy tatuaż ro-
biony jest np. na żebrach czy kolanach. 
Najmniejszych cierpień doznaje się, gdy 
tatuowana jest zewnętrzna część ręki. 
W każdym miejscu poziom bólu jest 
inny – wyjaśnia Piotr.  

Dla bardziej wrażliwych są specjalne 
preparaty zawierające lidokainę, która 
działa znieczulająco. – Znieczulenie moż-
na podać przed i w trakcie tatuowania 
– dodaje. 

Po zabiegu czuję się zaopiekowany. 
Otrzymuję informacje jak i czym dbać 
o tatuaż po ściągnięciu „second skin” – 
plastra zabezpieczającego przez około 
tydzień tatuaż i ranę. – Zbliżają się wa-
kacje, więc należy też pamiętać o tym, 
żeby zawsze unikać słońca. Chodzi 
przede wszystkim o bezpieczeństwo. 
W tym celu trzeba smarować się kre-
mami z filtrem. Tusz ma ciemny barw-
nik, więc jest szczególnie narażony na 
promieniowanie UV – ostrzega Piotr Wi-
niarski.

Nie ma lepszej okazji do wypytania 
o szczegóły pracy tatuatora niż 
chwila, w której tatuuje moje ciało. 
Co powinna wiedzieć osoba, która 
zamierza się wytatuować? Szczegóły 
zdradza Piotr Winiarski ze stołecznego 
studia „Ink Fetish”.

CZAS POZNAĆ 
SEKRETY TATUAŻU
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Co robić, by oszczędzić jej jak najwię-
cej dbając o siebie? Wiedzę na ten temat 
zgłębiła Agnieszka Płusa, wieloletni fryzjer 
i szkoleniowiec, właścicielka zakładu fry-
zjerskiego działającego z powodzeniem 
w „Defabryce”. 

Ile fryzjer zużywa wody?
Rozporządzenie ministra infrastruktu-

ry określające normy zużycia wody wska-
zuje, że jeden fryzjer zużywa jej 4,5 tys. li-
trów w skali całego miesiąca. W naszym 
zakładzie mamy zainstalowane baterie 
oszczędzające ten bezcenny płyn. Pod-
czas mycia i pielęgnacji włosów stosuje-
my odpowiednie techniki, które skraca-
ją czas wypłukiwania kosmetyków. Korzy-
stamy tylko z takich produktów, które są 
skuteczne, ale także szybko i łatwo można 
usunąć z włosów. Takie też proponujemy 
naszym klientom do stosowania w domu. 
Mniej się pienią, są bardziej skondenso-
wane, a dzięki temu wydajniejsze. Nie ma 
potrzeby nakładania ich na włosy w du-
żej ilości. 

Mówimy o warunkach profesjonal-
nych, które są standardem w pani 
zakładzie. Wiadomo, że włosy my-
jemy najczęściej podczas kąpieli. Do 
wyboru mamy kąpiel w wannie albo 
pod prysznicem. Co wybrać?

Wyliczono, że już po około 20 minu-
tach brania kąpieli pod prysznicem, zuży-
wana jest równowartość pojemności wan-
ny, czyli jakieś 200 litrów. Przy zastosowa-
niu wodooszczędnej słuchawki, zużycie 
wody ograniczamy do 8-9 litrów na minu-
tę. Jako fryzjer, proponuję i zalecam my-
cie głowy podczas kąpieli pod pryszni-
cem. Nie tylko ze względu na oszczęd-
ność wody, ale również możliwość do-
kładnego wypłukania kosmetyków z wło-
sów. Pamiętajmy, że źle wypłukany szam-
pon czy odżywka, może prowadzić do 

różnego rodzaju dysfunkcji skóry głowy. 
To co zdecydowanie odradzam, to my-
cie włosów nad wanną z głową do dołu. 
W takiej pozycji zmienia się ukrwienie skó-
ry głowy, co powoduje osłabienie miesz-
ków włosowych. W dłuższej perspektywie 
może skutkować to osłabieniem włosów. 

Jak często powinniśmy myć włosy?
To bardzo indywidualna sprawa. Zęby 

myjemy 2 a nawet 3 razy dziennie, bo wy-
maga tego higiena i tak zalecają stomato-
lodzy. W przypadku włosów nie ma żad-
nych badań, które potwierdzałyby to, jak 
często trzeba je myć. Statystycznie robimy 
to codziennie lub co drugi dzień, choć są 
przypadki, gdy ktoś myje włosy raz na ty-
dzień. Najważniejsze jest jednak to, w jaki 
sposób to robimy i czym. 

Ważny jest nie tylko stan naszych 
włosów, ale też pielęgnacja skóry 
głowy.

To, jak często musimy myć włosy, za-
leży od potrzeb skóry głowy. Istnieją pro-
dukty, dzięki którym możemy jedno-
cześnie zadbać o jedno i drugie. To na 
przykład kosmetyki marki Nioxin. Działa-
ją w taki sposób, że możemy myć włosy 
co drugi, a nawet co trzeci dzień. Zdrowa 
i zadbana skóra głowy to jeden ze sposo-
bów na zminimalizowanie zużycia wody, 
a przy okazji na poprawę i wzmocnienie 
włosów. 

Jeśli już myjemy włosy to co zrobić, 
żeby zminimalizować zużycie wody?

Znowu odwołam się do mycia zębów. 
Statystycznie myjemy je dwa razy dzien-
nie przez dwie lub trzy minuty, a odkrę-
cony kran podczas szczotkowania to oko-
ło 6 litrów na minutę. Samo mycie zębów 
w ten sposób prowadzi do wykorzystania 
36 litrów wody w ciągu dnia. Przyjmując, 
że odkręcimy wodę tylko na wypłukanie 
ust i umycie szczoteczki, według Europej-
skiej Agencji Środowiska, wykorzystamy 
dziennie na ten cel 1 litr wody.

Przekładając te dane na czas jaki po-
trzebny jest na umycie włosów i potrze-
bę zużycia w tym celu wody, widzimy jak 
dużo jej potrzebujemy. Często popełnia-
nym błędem jest stale odkręcony kran 
podczas nabierania szamponu i wmaso-
wywania go we włosy. A przecież z wody 
korzystamy jedynie w chwili, kiedy ma ona 
kontakt ze skórą głowy lub włosami.

Co zrobić, żeby posiąść komplekso-
wą wiedzę na temat oszczędzania 
wody podczas pielęgnacji włosów?

Ruszam z kampanią edukacyjną skie-
rowaną do fryzjerów i klientek. Pokazu-
ję w jaki sposób skutecznie pielęgnować 
włosy i skórę głowy przy jak najmniej-
szym zużyciu wody. Ważne w tym wszyst-
kim jest także to, by pamiętać, aby mycie 
włosów nadal było przyjemnością. Prze-
kazując swoją wiedzę stale to podkre-
ślam. O prawidłowym myciu włosów za-
wsze rozmawiam z klientkami. Pytam je 
w jaki sposób to robią, bo ma to bardzo 
duży wpływ na kondycję ich skóry i wło-
sów. Teraz moje podpowiedzi poszerzy-
ły się o informacje dotyczące oszczędza-
nia wody. Jestem w trakcje przygotowy-
wania specjalnej instrukcji, do wykorzy-
stania w domu. Dlaczego zdecydowałam 
się na ten krok? Jako fryzjer poczuwam się 
do pewnej odpowiedzialności. Nasza pra-
ca nie byłaby możliwa bez wykorzysta-
nia wody, więc chcę zrobić wszystko, aby 
minimalizować jej zużycie. Jak się okazu-
je sposobów na to jest wiele i, wbrew po-
zorom, nie są to trudne czynności. Każ-
da osoba przekonana do zmiany nawy-
ków jest dowodem, że moje działania 
mają sens.

Woda jest jednym z najcenniejszych ziemskich zasobów. Wśród teorii kreślących 
przyszłość panuje przekonanie, że za kilka lat może stać się cenniejsza niż 
ropa. Wielu naukowców zauważa, że jest to błędne porównanie, bo woda sama 
w sobie obecnie jest właściwie bezcenna. Życie bez niej jest niemożliwe.

JAK OSZCZĘDZAĆ WODĘ
MYJĄC WŁOSY?

Kontakt: Agnieszka Płusa Zakład Fryzjerski,  ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa, tel. +48 537 331 393 
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W 1932 roku przy ulicy Suzina, na 
tyłach ówcześnie działającej kotłow-
ni, Warszawska Spółdzielnia Mieszkanio-
wa utworzyła własny „Ośrodek Ogrodni-
czy”. Ośrodek ten był jednym z elemen-
tów tzw. VI kolonii WSM, która miała peł-
nić funkcje gospodarczo-wychowawcze 
dla całego osiedla WSM na Żoliborzu.

„Ośrodek Ogrodniczy” WSM skła-
dał się z otwartego ogrodu gospodar-
czego oraz budynku szklarni, której po-
wierzchnia użytkowa początkowo wy-
nosiła 52 m2. W późniejszych latach cie-
plarnię znacząco przebudowano i roz-
budowano i w 1938 roku jej powierzch-
nia użytkowa wzrosła aż do 215 m2. 

Rozbudowa ta była spowodowana 
ekspansją działalności WSM, która swym 
zasięgiem objęła, poza Żoliborzem, tak-
że odległy Rakowiec, gdzie „Ośrodek 
Ogrodniczy” WSM od 1935 roku dostar-
czał sadzonki roślin. Wszystkie prace bu-
dowlane zostały wykonane przez Spo-
łeczne Przedsiębiorstwo Budowlane, 
które zostało powołane przez WSM pod 
koniec lat 20. XX wieku. 

Budynek szklarni został wybudowany 
niewielkim kosztem. Podmurówkę i ścian-
ki wykonano z cegieł, natomiast główna 
konstrukcja składała się z desek i szkła. 
Większość prac projektowych wykonali 

ogrodnicy, którzy byli zatrudnieni w War-
szawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 

Ogrzewanie cieplarni było parowe 
i doprowadzone z Centralnej Kotłow-
ni WSM, która znajdowała się tuż obok. 
Od strony ulicy Próchnika (dawniej uli-
cy Płońskiej) ulokowano główną bra-
mę. Szklarnia umożliwiła przechowywa-
nie i hodowanie własnych roślin, bez ko-
nieczności kupowania ich od pośredni-
ków, przez co cały „Ośrodek Ogrodni-
czy” był samowystarczalny i mógł za-
opatrywać w sadzonki roślin dziedzińce 
wszystkich kolonii WSM.

Oprócz kwiatów dekoracyjnych, ho-
dowanych na potrzeby WSM, „Ośrodek 
Ogrodniczy” prowadził także komercyjną 
sprzedaż roślin oraz tzw. „pensjonat dla 
kwiatów”, który początkowo działał tylko 
w miesiącach letnich, a wraz z rozbudo-
wą szklarni był prowadzony także zimą. 

Działalność pensjonatu polegała na 
fachowej pomocy w pielęgnacji, lecze-

niu i przechowywaniu roślin należących 
do mieszkańców nie tylko osiedla WSM, 
ale także całego Żoliborza. I tak na przy-
kład w 1938 roku w „sanatorium roślin-
nym”, jak czasami określano ten pensjo-
nat, znajdowało się 247 sztuk niewiel-
kich palm, 61 sztuk araukarii oraz 651 
sztuk różnych innych odmian roślin, od-
danych na przechowanie przez żolibo-
rzan. Natomiast roślin doniczkowych 
wyhodowano i sprzedano w liczbie oko-
ło 3600 sztuk. Według niektórych źró-
deł, przed wojną, największą popularno-
ścią wśród kupowanych kwiatów cieszy-
ły się kaktusy oraz niewielkie palmy, a w 
sezonie jesiennym chryzantemy.

Nadmienić jednak trzeba, że sam 
ośrodek nie miał na celu przynoszenia 
zysków, a dążył przede wszystkim do 
zazielenienia i ukwiecenia całego terenu 
Żoliborza. Wobec tego opłaty pobierane 
w nim pokrywały jedynie koszty funk-
cjonowania i obsługi ogrodu. 

Przedwojenna Warszawska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa to nie tylko instytucja 
budująca osiedla, ale także organizacja 
społeczna dbająca o swoich 
mieszkańców poprzez zapewnienie im 
szerokiego dostępu do nowoczesnych 
i higienicznych warunków 
mieszkaniowych oraz zieleni.

Przedwojenny Ośrodek Ogrodniczy
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OSTEOPOROZA 
„cichy złodziej kości”
Czy wiesz, że wykonując badanie DXA 
możesz zapobiec złamaniom?
Jest ono uważane za najdokładniejszą, 
sprawdzoną technikę oceny
gęstości mineralnej kości. 
Badanie nie wymaga przygotowania 
i skierowania.
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ul. Elbląska 14
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Jesteśmy prekursorami
w diagnostyce osteoporozy.
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Pisząc o „Ośrodku Ogrodniczym” 
WSM, należny także wspomnieć o ogro-
dzie szkolnym, który powstał prawie 
w tym samym czasie, po sąsiedzku. Peł-
nił on przede wszystkim rolę wycho-
wawczą i miał przyczyniać się do zain-
teresowania dzieci nauką o przyrodzie, 
nie tylko w teorii, ale także w praktyce. 

„Ogród Szkolny” założyło w 1932 
roku Robotnicze Towarzystwo Przyja-
ciół Dzieci. Aktywnie pomagała w tym 
Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa, 
która na ten cel pozyskała i przekazała 
teren o powierzchni nieco ponad 3000 
m2, pomiędzy koloniami II, III i V (począt-
kowo niewielki ogródek szkolny RTPD 
działał na dziedzińcu IV kolonii WSM od 
wiosny 1931 r.). Oprócz tego WSM po-
mogła w doprowadzeniu wody.

Powołano specjalny Komitet Orga-
nizacyjny „Ogrodu Szkolnego” w skład, 
którego weszli: architekt, przyrodnicy, 
lekarz, ogrodnik, agronom oraz kilku na-
uczycieli. Zatrudniono także etatowego 
ogrodnika. Ogród ostatecznie udostęp-
niono pod koniec maja 1932 roku.

Na terenie ogródka znajdowała się 
szopa gospodarcza przeznaczona na 
narzędzia, a także domek, w którym 
ulokowano specjalną salkę dla dzieci, po-
mieszczenie dla personelu oraz niewiel-
ką bibliotekę ogrodniczo-przyrodniczą. 

„Ogród szkolny” był podzielony na 
trzy główne części:
1. część odpoczynkowo-zabawową 

(piaskownica, plac zabaw i trawnik), 
2. zagonki indywidualne starszych 

dzieci oraz poletka oddziałowe 
młodszych dzieci, 

3. ogród ogólny prze-
znaczony pod upra-
wę warzyw (dominowa-
ły przede wszystkim kar-
tofle), poletka zbożowe, 
kwiaty, łubiny, mały ogró-
dek zielarski, inspekty oraz 
kompostownik. Dodatko-
wo utworzono niewielkie 
betonowe baseny dla roślin 
i zwierząt wodnych. 
Warto przytoczyć cytat 

pochodzący ze Sprawozdania 
z działalności WSM w 1932 roku, 
odnoszący się do sposobu w jaki funk-
cjonował „Ogród Szkolny”: Dzieci III, IV i V 
oddziałów mogły otrzymać indywidual-
ne zagonki o wielkości 3 m2, takich za-
gonków było 35. Każde dziecko otrzy-
mując zagonek podpisywało umowę 
określającą jego stosunek do ogrodu 
(korzystanie z narzędzi, porad, współ-
życia z innymi dziećmi itp.) Między inny-
mi umowa ta nakładała na dziecko obo-
wiązek pracy na ogrodzie wspólnym 
od 2 do 3 godzin tygodniowo. Po od-
daniu umowy każdy wykupywał za 30 
gr dzienniczek ogrodniczy, w którym 
notowało się godziny przepracowane 
przez niego w ogrodzie ogólnym, uwa-
gi o prowadzeniu zagonka. Samo dziec-
ko zobowiązane było notować przebieg 
pracy i obserwacje roślin na swoim za-
gonku.

W ogrodzie utworzono także nie-
wielki zwierzyniec z szopą, w której 
znajdowały się klatki z takimi zwierzę-
tami jak świnki morskie, króliki, żółwie, 
kury, kaczki, myszy, gołębie, jeż oraz li-

sica o imieniu Murka. Zwierzęta zostały 
ufundowane przez rodziców dzieci oraz 
mieszkańców. Obcowanie dzieci ze znaj-
dującą się w ogrodzie florą i fauną, nie-
wątpliwie rozbudzało ich zainteresowa-
nie przyrodą, a także uczyło odpowie-
dzialności oraz systematycznej pracy. 

„Ogród Szkolny”, w okresie od maja 
do grudnia 1932 roku, odwiedziło 10 
869 dzieci, z czego 4798 dzieci przy-
było w ramach zajęć szkolnych z na-
uczycielem, a 6071 przyszło indywidu-
alnie, poza zajęciami szkolnymi. Śred-
nio, w ciągu jednego dnia, z ogrodu ko-
rzystało około 57 dzieci. Dowodzi to, że 
miejsce cieszyło się ogromną popular-
nością wśród najmłodszych mieszkań-
ców naszej dzielnicy. Ponadto zebra-
no nieco ponad 15 kg różnego rodzaju 
nasion i aż 681 kg warzyw. Ostatecznie 
w 1935 roku, z powodu oszczędności, 
„Ośrodek Ogrodniczy” WSM i „Ogródek 
Szkolny” RTPD połączono w jeden orga-
nizm zachowując jednak funkcje gospo-
darcze oraz edukacyjne dla dzieci.

Warto przytoczyć cytat 
pochodzący ze Sprawozdania 
z działalności WSM w 1932 roku, 

Kartka z kalendarza

5 lipca 1935 roku

rozpoczęto budowę wiaduktu nad torami kolei 

obwodowej przy Dworcu Gdańskim. Budowę 

ukończono w 1937 roku. Inwestycja ta usprawniła 

komunikację na Żoliborzu.

18 lipca 1922 roku ofi cjalnie rozpoczęto budowę 

Kolonii Ofi cerskiej na Żoliborzu.  
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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

Najsmaczniejszy 
dach Żoliborza 

Jedyny mongolski 
grill w Warszawie!

Restauracja MOONSFERA Zarezerwuj stolik telefonicznie lub mailowo:

r e k l a m a
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ZAPRASZAMY 
DO PONAD 230 SKLEPÓW

I RESTAURACJI


