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Szanowni Czytelnicy,

ŻYJ LOKALNIE!!

WYDAJĄC PIENIĄDZE NA ŻOLIBORZU, WSPIERASZ SWOJĄ DZIELNICĘ!

CHCESZ WSPIERAĆ PRZEDSIĘBIORCÓW Z ŻOLIBORZA? TO PROSTE!
POBIERZ APLIKACJĘ
NASZ ŻOLIBORZ

reklama

ZAINSTALUJ JĄ NA SWOIM
URZĄDZENIU

W numerze lutowym zapraszam Was do lektury kilku naprawdę
ciekawych tekstów. Po pierwsze, miło mi gościć parę, która stworzyła
i prowadzi znany chyba wszystkim Targ Śniadaniowy. Ostatnio Bianca
i Krzysztof otworzyli nowe miejsce, o czym już nie wszyscy mogą
wiedzieć, a mianowicie Bazar Koszyki w słynnej Hali Koszyki.
Udzielili mi wywiadu, w którym opowiadają, jak radzą sobie
z łączeniem życia zawodowego i prywatnego, jak z ich punktu widzenia
wygląda świat stołecznej gastronomii, o szczerych i fałszywych
uśmiechach oraz wiele innych, arcyciekawych rzeczy.
Wiadomością numeru jest informacja o uzyskaniu przez trzy aktywne
żoliborskie stowarzyszenia obietnicy prezydenta Olszewskiego
o nasadzeniu w naszej dzielnicy 2000 drzew w przyszłym roku.
Korespondencja do wglądu w artykule Mateusza.
W sekcji historycznej Liliana przypomina zupełnie niezwykłą,
a zapomnianą postać Ludwiki Wawrzyńskiej, dla której wiersz napisała
polska noblistka, Wisława Szymborska.
Zachęcam również do zapoznania się z naszymi poradnikami – w tym
miesiącu Małgosia pisze o skomplikowanym zagadnieniu rozliczania
wolnych i pracujących sobót, a Ania Szymańska zastanawia się,
„co muszą dzieci”, żeby wyrosły na odpowiedzialnych dorosłych.
Mam nadzieję, że te i pozostałe teksty spodobają się Wam. Zachęcam
do pisania do mnie z komentarzami na adres podany poniżej.
Zapraszam do lektury!
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ARKADIA ZAANGAŻOWANA SPOŁ ECZNIE – PODSUMOWANIE 2016
W minionym roku Arkadia włączyła się w wiele akcji charytatywnych, społecznych
i ekologicznych. Gościła u siebie organizacje non-profit, prowadziła
razem z nimi różnego typu przedsięwzięcia – zarówno online, jak i offline.
Przypomnijmy sobie najważniejsze wydarzenia.
1711 potencjalnych dawców szpiku w Arkadii
W 2016 roku Arkadia wspólnie z Fundacją DKMS przeprowadziła aż osiem akcji rejestracji potencjalnych
dawców komórek macierzystych krwi lub szpiku. Poszczególne edycje miały swój motyw przewodni: m.in.
Dzień Dawcy Szpiku, „Zakończ wakacje na 5!”, Podaruj
Komuś Życie na Święta, Światowy Dzień Walki z Nowotworami Krwi. Podczas wszystkich akcji na terenie
Arkadii udało się łącznie zarejestrować aż 1711
potencjalnych dawców.

„Zaczytana Ławka” i zbiórka książek
„Zaczytana Ławka” to inicjatywa fundacji Zaczytani.org, która stworzyła w stolicy literacki szlak.
Ozdobne ławki stanęły w tym roku w kilkunastu lokalizacjach w Warszawie, a każda z nich nawiązuje do
dzieł literatury polskiej, bajek oraz baśni. Ławka
stojąca przed Arkadią została udekorowana bajkowym motywem syrenki warszawskiej. Akcji towarzyszy
zbiórka książek, które z rąk darczyńców trafiają do

bibliotek szpitalnych. Do tej pory w klika miesięcy
udało się zebrać ponad 2 100 książek, a ponieważ akcja
cały czas trwa, jest szansa na znaczne zwiększenie
tej liczby.

Arkadia jest eko
Arkadia jest współorganizatorem i partnerem wielu
wydarzeń o charakterze proekologicznym. Na terenie
centrum odbywają się warsztaty dla dzieci i dorosłych poruszające tematy związane z oszczędzaniem
i recyklingiem. Arkadia stosuje również proekologiczne działania na co dzień. Zielone dachy centrum
pochłaniają pyły i zanieczyszczenia atmosferyczne,
mieszkają na nich miejskie pszczoły w ramach projektu
Pszczelarium. Arkadia stosuje ledowe oświetlenie oraz
przeprowadziła reorganizację zasad funkcjonowania
wind i schodów ruchomych, dzięki czemu zmniejszono
zużycie energii elektrycznej. Centrum promuje także
zrównoważone formy transportu: przed wejściem do
Arkadii znajduje się stacja rowerów miejskich Veturilo. Z kolei na parkingu działa ekologiczna myjnia

samochodowa Autonatura, która oferuje innowacyjną
technologię mycia aut bez użycia wody, co pozwala
zaoszczędzić do 200 litrów wody na jednym pojeździe
w stosunku do myjni tradycyjnych.

Recykling zabawek
Od marca ub.r. w Arkadii działa stoisko, w którym
można oddać używane zabawki. Dzieci i rodzice są zachęcani do przekazywania zabawek, które nie cieszą
się już tak wielkim zainteresowaniem właścicieli – po
to, aby mogły z nich skorzystać inne potrzebujące
maluchy. Cała akcja to inicjatywa Fundacji Instytut
Innowacji, która w swoich działaniach szczególnie
promuje ideę recyklingu.

Plastic is fantastic!
W listopadzie Fundacja Instytut Innowacji we współpracy z Arkadią przeprowadziła warsztaty dla dzieci
i rodziców pt. „Plastic is fantastic!”. Animatorzy
i goście specjalni zapoznawali dzieci z tworzywami
sztucznymi i ze sposobami ich ponownego wykorzystywania. Można było wziąć udział w zajęciach z rękodzieła, podczas których powstawały cuda z wykorzystaniem plastiku. Szalony Naukowiec pokazywał
uczestnikom różne doświadczenia fizyczne i chemiczne
z udziałem tego tworzywa. Wydarzenie było częścią

cyklu działań organizowanych wraz z Fundacją Instytut Innowacji.

„Mikołaj może wszystko!” – świąteczna akcja
charytatywna
W okresie świątecznym Arkadia wraz z Fundacją Anny
Dymnej „Mimo Wszystko” przeprowadziła akcję charytatywną, dzięki której udało się uzbierać 10 tys.
zł dla podopiecznych Fundacji. Mechanizm akcji był
prosty: dzięki każdemu nowemu kliknięciu w aplikacji świątecznej Arkadia przekazywała 1 zł. Misją
Fundacji Anny Dymnej działającej od 2003 roku jest
pomoc dorosłym osobom z niepełnosprawnością intelektualną.
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Bianca Torossian
i Krzysztof Cybruch

TARG ŚNIADANIOWY
W DWÓCH OSOBACH
Bianca z kolei postrzega projekt bardziej „tu i teraz”. To połączenie dwóch wizji na początku było idealne, zarówno przy
tworzeniu i przygotowaniu, jak i w realizacji. Później przyszła
zmiana stylu naszej wspólnej pracy, jej charakter i kolejne
zmiany. Z pespektywy czasu widzimy, że bardzo trudno jest
pracować razem. Myślę, że wiedzą o tym różne pary, niekoniecznie z naszej branży. Pracą zaczynasz żyć przy porannej
kawie w domu, wieczorami, weekendami. Mimo woli, przynosisz do domu sukcesy i troski. To ślepa uliczka, nie polecam.
Trzeba być bardzo poukładanym i świetnie umieć oddzielać
pracę od życia prywatnego, żeby wspólna praca na dłużej
w ogóle miała sens.
Miło mi rozmawiać z tak znanymi osobami. Znaleźliście
się ostatnio na 14. miejscu wśród najbardziej
wpływowych osób w Warszawie. Jak się z tym czujecie?
Czy łatwo funkcjonuje się Wam w mieście?
Krzysztof: Czujemy się dobrze, a tak zupełnie serio, to bycie
w tym samym gronie, co Jurek Owsiak, Prezydent m.st. Warszawy, czy złoty medialista olimpijski, uważam za bardzo pozytywne
wyróżnienie. Na razie ten fakt nie zmienił mojego życia, ale
łatwiej o własną motywację do działania. Czuję odpowiedzialność i potrzebę, aby za rok utrzymać tę pozycję.
Bianca: To faktycznie bardzo duże wyróżnienie, miło jest mieć
świadomość, że to, co się robi, jest doceniane i ma realny wpływ
na otoczenie. Lubimy Warszawę, lubimy tu pracować i żyć. Warszawa jest inspirująca właśnie dlatego, że jeszcze dużo rzeczy
można tu zrobić i jest na to przestrzeń.
Czy pracujecie od zawsze razem? Skąd pomysł, żeby
wspólnie zająć się Targiem Śniadaniowym?
B: Wcześniej każde z nas zajmowało się czymś innym, ale przyszedł taki moment, że akurat oboje kończyliśmy swoje projekty,
urodziła się nasza córka i naturalną koleją rzeczy zaczęliśmy
myśleć o życiu w zupełnie nowy sposób. Faktycznie, pomysł
na targ miał być dla mnie tylko „chwilowym” zajęciem, a trwa
już cztery lata.
K: Targ to projekt, który powstawał na podstawie naszych
wspólnych rozmów, przegadywanych scenariuszy. Ja bardziej
widziałem ten projekt w dłuższej perspektywie, myślałem o nim,
patrząc w przyszłość.

Macie córeczkę, Nel. Jaki jest podział zadań
w rodzinie? Czy można połączyć wspólne
prowadzenie biznesu i wychowanie dziecka?
B: To nie jest łatwe. Jest przy tym dużo organizowania: kto, kiedy,
gdzie. W naszym życiu nie ma poukładanego grafika na każdy
dzień tygodnia, nie kończymy pracy o 17.00. Zdarza nam się
wracać o północy i wtedy drugie z nas musi dopilnować, żeby
w domu było „normalnie” dla dziecka.
K: Nie można, już wcześniej o tym wspomniałem. Dziecko
jest jednym z najważniejszych podmiotów tematu „wspólnej
pracy”. Robimy wszystko, aby nie rozchwiać wychowania,
dorastania. Nie ma sprawdzonej metody, z której moglibyśmy
skorzystać.
Po latach prowadzenia Targu Śniadaniowego możecie
pewnie pokusić się o pewne podsumowania.
Co jest najlepszego w tym biznesie?
K: Najlepszy jest sam targ. Włożyliśmy w ten projekt 110%
siebie, swojego czasu i uwagi. Zupełnie poważnie, dla mnie
TŚ jest - po wcześniejszych 16 latach pracy w bardzo różnych
miejscach - miejscem, w którym mam wpływ na każdy element
tego organizmu. Nie miałem wcześniej okazji pracować nigdzie,
gdzie mój optymizm i chęć do pracy trwałyby niezmiennie od
lat. Czujemy, że to nie jest zwykły projekt. Poza próbą tworzenia
na nowo „targowiska”, staramy się, aby projekt miał wszelkie
cechy projektów społecznych, miał wpływ na lokalną przestrzeń,
umiał się w niej rozwijać i generować dobrą energię. Ludzie i ich
sukcesy, uśmiech gości, niesłabnąca od lat frekwencja, opcje
rozwoju dla TŚ - to jest najlepsze!

B: Chyba to, że udało nam się zbudować przy okazji targu pewną
tkankę społeczną, coś, co jest nie widoczne gołym okiem, ale
czuć to w powietrzu. Na targu widuję te same osoby od kilku lat
i mam wrażenie, że są mi bardzo bliskie. Sąsiad, sąsiadka, dzieciaki,
nawet mamy kota, który przychodzi na targ i wszyscy go znają
i dopieszczają. Chyba jest to miejsce ponad podziałami, gdzie
spotykają się wszyscy, niezależnie od wieku czy poglądów politycznych, i w zrelaksowanej atmosferze mogą miło spędzić czas.
A jakie są jego ciemniejsze strony?
K: Ciemniejsze strony to chyba takie same, jak wszędzie w biznesie. Niestety, jako organizacja, jesteśmy nadal mikro firmą,
w której pracuje dobry, aczkolwiek kilkuosobowy zespół. Dokucza nam sezonowość, brak wsparcia z zewnątrz i, co za tym idzie,
wolniejszy rozwój, niż byśmy zakładali. Branża gastro-targowa
wciąż się kształtuje, rozwija swoje kompetencje. Nie mamy
żadnego punktu odniesienia, więc sami tworzymy właściwie
wszystkie narzędzia i robimy kolejne kroki do przodu.
B: Chyba to, co Krzyś powiedział: sezonowość tego przedsięwzięcia sprawia, że czasami musimy zaciskać pasa. W ogóle,
tak jak w każdym własnym biznesie, pracujemy więcej i ciężej,
niż gdybyśmy pracowali u kogoś. Chyba oboje z Krzysiem mamy
w firmie po kilka etatów, ale prawda jest taka, że musimy osobiście dopilnować każdego etapu powstawania targu. To trochę
wynika z naszych charakterów, żadne z nas nie odpuszcza.
Czym dziś według Was jest Targ Śniadaniowy? Dla
miasta, dla Polski, dla rynku gastronomicznego.
K: TŚ to dziś platforma skupiająca dziesiątki różnych przedstawicieli branży. Na TŚ spotkasz rolników i wytwórców, których

nie spotkasz w centrum handlowym lub w sieciowym sklepie
spożywczym pod domem. To alternatywa spożywcza dla marketów i dyskontów. Przez TŚ przez kilka lat przewinęło się kilkaset
firm, które stawiały na nim swoje pierwsze kroki, rozwijały się,
czy chciały po prostu wzmocnić swoją pozycję na rynku. Targ
stał się dla 12 firm miejscem startu do przygody z gastronomią,
którą zakończyli otwieraniem swojego pierwszego biznesu już
poza nim. Od kilku miesięcy na poważnie działa INKUBATOR
KULINARNY, który ma pomagać nowym, niedoświadczonym
w branży ochotnikom.
Bardziej ogólnie, TŚ na zewnątrz to miejsce lokalnych spotkań,
miejsce na weekendowe zakupy, spacer. Wreszcie, to miejsce, w którym możesz spokojnie zjeść wiele ciekawych potraw
niedostępnych nigdzie indziej. Niektórzy Korzystając z tego
miejsca, niekoniecznie od razu musisz wiedzieć, na co masz
ochotę. Przychodzisz, próbujesz, wybierasz. Z innej strony,
TŚ to miejsce polecane i rekomendowane w działaniach promocyjnych miasta. To miejsce, które warto odwiedzić, będąc
w Warszawie. Promujemy miasto stołeczne. Zawsze gościmy
osoby z krajów Europy, Azji, Ameryki, czy najdalszych zakątków
Bliskiego Wschodu. Karmiliśmy najważniejszych reżyserów
z Hollywood, gościliśmy Teksańczyków, telewizje z Japonii, dokumentalistów z Włoch, czy przewodniki kulinarne po świecie
tworzone w Izraelu. Na targu nie musisz gotować, nie musisz
sprzątać, więc jest świetnym pomysłem na rodzinne wypady,
organizację urodzin, czy jazzowy koncert. Rynek gastronomiczny
przyjął i zaakceptował projekt TŚ chyba od samego początku.
Dziś, po kilku latach, możemy śmiało powiedzieć, że jesteśmy
częścią tej branży. Mamy okazję włączać się w komentowanie
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branży, pomagać różnym innym projektom. Jesteśmy projektem, który stoi gdzieś pomiędzy restauracją, sklepem, barem,
rynkiem HoReCa, a strefą rekomendacji grupy blogerów czy
krytyków kulinarnych. Osobiście uważam, że po kilku latach
udało się przede wszystkim stworzyć mocne podstawy, aby
TŚ był marką samą w sobie dla miasta, kraju, a także punktem
odniesienia dla branżowych zmian i oczekiwań.
B: Dla mieszkańców Warszawy jest chyba miłą, niezobowiązującą alternatywą, można tu zrobić wszystko albo zupełnie
nic i czuć się dobrze. Jeśli spojrzeć na TŚ w większej skali, to
wydaje mi się, że jest dobrym przykładem na to, jak Warszawa
i warszawiacy się pozytywnie zmienili. Już dawno nie jesteśmy
malkontentami, za jakich byliśmy brani. Targ to ludzie, prawdziwi, normalni.
Ostatnio zabraliście się za zupełnie nowy
biznes. Możecie coś o tym opowiedzieć?
B: Bazar Koszyki jest inny z natury. Tutaj chcieliśmy zaproponować wyselekcjonowane produkty dla ścisłego centrum.
Otwieraliśmy to miejsce z myślą o tysiącach osób, które
codziennie zapełniają biura w centrum i po pracy nie chcą
marnować czasu na dojazdy do sklepów po zakupy. Zakupy można zrobić do 21:00, co też jest dużym atutem dla
zapracowanych.
K: Ten zupełnie nowy biznes jest zupełnie inny. Bazar Koszyki
to siedmiodniowy punkt z wyselekcjonowanymi produktami
z targu, ale nie tylko. To miejsce, w którym kilkunastu dostawców
każdego dnia zapewnia świeże produkty w centrum miasta.
Pojawienie się w Hali Koszyki traktujemy jako nowy, wcześniej
już planowany, kanał dystrybucji. Wydaje mi się, że poza targami, halami, czeka nas rewolucja w podejściu do kupowanych
produktów spożywczych. Mocno wierzę w to, że nie musimy być
ofiarami najtańszych produktów wszędobylskich dyskontów.
Specjalizacja w kierunku dobrej żywności jest faktem. Nie mylić
z produktem ekologicznym.
Czy jest to model biznesowy podobny do TŚ? Łatwo
było Wam wystartować z Bazarem Koszyki?
K: Model biznesowy jest zupełnie inny, polega na czymś odmiennym od targu. Sama Hala Koszyki to dość poważny biznes, w którym mało jest przypadkowości. Takie obiekty w całej
Europie prowadzone są przez doświadczonych w branży. Ten
projekt ma cechy dużego systemu, nastawienie na kilkuletnie
plany, kierowany jest do szerokiego grona odbiorców. Jesteśmy
na samym początku tej drogi. Uczymy się.
B: To zupełnie coś innego. Bazar Koszyki ma cechy sklepu, który
jest prowadzony w pewien określony sposób, bez względu na
okoliczności. TŚ jest mniej przewidywalny, przez co też więcej
mu wolno.
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Co najbardziej zaskoczyło Was przy otwieraniu BK?
B: Ludzie.

zaczynają i nie przeżywają sezonu. Nie sztuką jest wydzwonić
naszą bazę celem pozyskania kontrahentów. Nie wystarczy
i nie można nazywać targiem każdego projektu. Organizatorzy
tych wydarzeń źle interpretują siebie i swoje pomysły. Moim
zdaniem najlepsze jest tworzenie czegoś od początku konsekwentnie, nie oglądając się na to, co robią inni. Po pierwsze, masz
szanse na odmienność i coś, co będzie Twoim wyróżnikiem.
Po drugie, masz szansę znaleźć swoją niszę i tam rozwijać się
dalej. Ale do dzisiaj działania „inspirowane” ograniczają się do
robienia dokładnie tego samego, co poprzednicy. Oczywiście,
są także projekty w mojej ocenie świetne, które sam polecam
i odwiedzam.

K: Koszty.
Zajmujecie się teraz dwoma biznesami na raz.
Wydaje się to wymagać tytanicznej pracy. Możecie
zdradzić, jak dajecie sobie z tym radę?
B: Czasami sobie nie dajemy, ale właśnie takie mini nagrody czy
wyróżnienia dobrze motywują do działania. Wydaje mi się też,
że to leży w naszych charakterach. Wiemy, gdzie chcemy być
za parę lat. Proszę, nie zrozum mnie opacznie: też uwielbiamy
nic nie robić i oglądać seriale, ale to taka trochę konieczność,
żeby wyłączyć głowę.
K: Dobry, choć mały zespół, to podstawa. Kompetencje współpracowników. Konsekwencja. Gruba skóra. Gotowość do poświęceń. Duża odporność psychiczna. Lekko nie jest.
Chciałbym Was teraz zapytać o rynek gastronomiczny
w Warszawie. Funkcjonujecie w najpopularniejszej
lokalizacji gastronomicznej w stolicy. Wcześniej
stworzyliście od podstaw markę, o której mówi
się wszędzie, a wręcz zaczęła żyć własnym życiem
- dziennikarze bezmyślnie nazywają „targiem
śniadniowym” właściwie każde wydarzenie
tego typu. Jaka jest recepta na sukces?
K: Gdybym znał tę receptę, to pewnie już dawno sprzedałbym
ją za duże pieniądze! Branża gastronomiczna należy do najtrudniejszych, jakie znam. Moim zdaniem, tylko dopasowane
i przemyślane projekty mają szansę się utrzymać. Wiarygodność
tego, co się robi, jest chyba punktem wyjścia. Jeśli wierzysz
w projekt i jesteś w stanie zarazić tym innych, to jest to dobry
początek. Osobiście staram się być bezkompromisowy. Lekarstwa na sukces nie ma. W ciągu ostatnich pięciu lat wielokrotnie
popełniałem błędy. Duże błędy! W biznesie błędy najczęściej
kosztują dużo kasy, a jak suma ich wszystkich przeważy nad realnymi możliwościami, to znak, że leżysz i już się nie podniesiesz.
B: Poświęcenie, oddanie i oddanie. Bardzo dużo poświęcamy
dla tych projektów. Dużo czasu, dużo energii, dużo myśli. Nasza praca jest w nas, nigdy całkowicie się z nią nie rozstajemy.
Myślę, że takie podejście jest szybszą drogą do sukcesu, niż
udawanie pracy. Żałuję tylko, że weekend nie trwa trzy dni,
żebyśmy mogli pospać.
Czy branża współpracuje ze sobą?
Macie jakieś stowarzyszenie?
K: Stowarzyszenia nie założyliśmy. Niemniej jednak, mogę
śmiało powiedzieć, że w branży istnieje ogromna siła połączeń.
Wszyscy znają wszystkich, a jeśli nie znają, to wiedzą o nich
ich znajomi. Osobiście mamy dziesiątki znajomych i przyjaciół
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realizujących się w branży. Od właścicieli restauracji czy barów,
po właścicieli food trucków. Cała masa kucharzy, menadżerów,
kelnerów, barmanów. Ale, jak mówiłem wcześniej, to trudna
branża. Jak wszędzie, są dobrzy i źli ludzie.
B: Straciliśmy też dużo znajomych, niektórych zaczyna drażnić
to, że komuś się powodzi lepiej. Na szczęście, mamy też dużo
cudownych ludzi wokół nas, którzy zajmują się zupełnie czymś
innym i w ogóle nie ma wśród nas tematów zawodowych. Przez
ostatnie parę lat w ogóle nauczyłam się jak najmniej mówić
o pracy z ludźmi, których nie znam naprawdę dobrze. Niestety,
ci na pozór uśmiechnięci i niegroźni, potrafią niezłe numery
wykręcić dla własnego zysku.
Jakie trendy obowiązują aktualnie
w biznesie gastronomicznym?
K: Zachwyt wschodem przechodzi w swój kolejny etap, przenosząc się z krajów środka w stronę Japonii. Okazuje się, że mentalnie i ideologicznie tamta kuchnia spełnia nasze oczekiwania
odnoszące się do podejścia do przygotowania, składników,
naturalności, a jednocześnie szacunku do samej czynności jedzenia. Swój renesans przeżywa też piąta ćwiartka, więc spodziewam się znaczących podwyżek cen niegdyś traktowanych
po macoszemu ozorów, policzków, etc. Z innej strony, wciąż
widzę niesłabnące odkrywanie na nowo naszych słowiańskich
tradycji. Jestem pewien, że nasza polska kuchnia wciąż jest
bardzo mało wykorzystana w najbardziej popularnym nurcie.
Mamy wiele do pokazania, ale idziemy na łatwiznę. Pierogi być
może są wspaniałe, ale ile można...
Jak oceniacie pojawiające się od czasu do czasu „klony”
TŚ? Interesujecie się nimi? Uważacie za konkurencję?
K: Uwielbiamy. Szczerze, jesteśmy przekonani, że istnienie
dobrej, ciekawej oferty konkurencyjnej zawsze pomaga, dodatkowo motywuje. Tymczasem sytuacja jest dużo bardziej
przyziemna. Od kiedy pojawiliśmy się na rynku, „klonów”
było już pewnie z dziesięć czy dwanaście. Wszystkie tak samo

B: Czujemy olbrzymią odpowiedzialność w stosunku do naszych
wystawców i chcemy zapewnić im realny zysk. Kiedy oni nie
zarabiają, czujemy się po prostu nie fair. Do tej pory spora część
klonów zwyczajnie popsuła relacje i nie zrobiła niczego dobrego.
Macie prawdopodobnie największą bazę producentów
ekologicznej żywności w Polsce. Czy chcecie to jakoś
wykorzystać poza aktualnymi projektami?
K: Myślimy o rozwoju kolejnych kanałów dystrybucji. Mocno
na to stawiamy w tym roku. Niestety, na razie mogę powiedzieć
tylko tyle.
B: Zobaczymy, co przyniesie jutro... Na razie planuję narty.
A planujecie w najbliższej przyszłości nowe projekty?
K: Cały czas powstają i rozwijają się w głowie. Niestety, tylko
nieliczne ujrzą światło dzienne.
B: Pomysłów mamy dużo, brakuje jedynie środków na ich realizację.
Kiedy możemy spodziewać się startu sezonu
wiosna/lato 2017? Widzimy się w Al. Wojska
Polskiego, jak przez ostatnie lata?
K: Nic mi nie wiadomo, abyśmy mieli zmienić lokalizację w tym
roku. Będziemy się starali, jak w ubiegłych latach, wystartować
pod koniec kwietnia.
Współpraca z Dzielnicą w ubiegłym sezonie przebiegała bardzo
sprawnie, więc jestem przekonany, że tak samo będzie i teraz.
Wiemy o planowanej rewitalizacji Wojska Polskiego, ale to
najpewniej plan na 2018 rok.
B: Mam nadzieję, że będzie tak jak zawsze, nasi dobrzy znajomi
z Wojska Polskiego powiedzieli, co było strasznie miłe, że już
nawet nie pamiętają, jak mógł Żoliborz istnieć bez targu i jak
oni wtedy funkcjonowali!
Bardzo dziękuję za rozmowę.
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MATEUSZ
DURLIK

NOWY, STARY, ZIELONY ŻOLIBORZ
W ostatnich dniach z pewnością zauważyli Państwo
na Żoliborzu kilka miejsc, w których prowadzona
była wycinka drzew. Ucierpiała m.in. tzw. zielona
działka, którą deweloper przygotowuje pod
budowę bloku (nie ma ani warunków zabudowy,
ani pozwolenia na budowę, więc działania były
z całą pewnością przedwczesne), oraz odcinek,
który w przyszłości będzie przedłużeniem
ul. Rydygiera, do ul. Powązkowskiej.
Tak duża wycinka nie jest obojętna dla naszego zdrowia.
W ostatnich tygodniach widzimy bardzo duże przekroczenia

norm zanieczyszczenia powietrza, a drzewa pełniły funkcje naturalnego filtra. Nie mogliśmy, jako stowarzyszenie, przejść
obok tego obojętnie.
Zeszłoroczna akcja 200 drzew dla Żoliborza Południowego pozwoliła zazielenić m.in. rezerwę ul. Krasińskiego, część przestrzeni
przy ul. Anny German, ul. Dygata i kawałek Kępy Potockiej. Drzew
cały czas jednak brakuje i w tym momencie, jako posłańca dobrych wieści, nikt mnie nie zetnie. Będziemy mieli nowe drzewa… baaardzo dużo nowych drzew. Dla całego Żoliborza. Wraz
ze stowarzyszeniem Żoliborz Demokratyczny, Stowarzyszeniem
Żoliborzan zwróciliśmy się z prośbą do prezydenta Michała Olszewskiego z prośbą o nowe drzewa…

„Szanowny Panie Prezydencie.
Na wstępie mojej wiadomości chciałbym Panu serdecznie podziękować za pozytywne rozpatrzenie ostatniej prośby
Stowarzyszenia Nowy Żoliborz, jaką do Pana skierowałem, dotyczącej nasadzenia 200 drzew dla Żoliborza (150 trafiło
na Żoliborz Południowy, a trochę ponad 50 jest do dyspozycji urzędu dzielnicy Żoliborz i zostaną najprawdopodobniej
wsadzone na Kępie Potockiej).
Cały Żoliborz, jako zielone płuca Warszawy, bardzo zasługiwał na tego typu gest ze strony ratusza i takie gesty są bardzo
pozytywnie odbierane przez większość mieszkańców.
W związku z zauważalną od jakiegoś czasu strategią miasta – nasadzaniem bardzo dużej ilości drzew we wszystkich
dzielnicach, wraz z kilkoma innymi lokalnymi stowarzyszeniami, zwracam się do Pana z prośbą o kolejna pulę drzew.
Zwróciliśmy się również do burmistrza dzielnicy Żoliborz, Pana Krzysztofa Bugli, z prośbą o pozytywne zaopiniowanie
naszej prośby, co oczywiście z przyjemnością uczynił.
W związku z tym, w imieniu Stowarzyszenia Nowy Żoliborz, Stowarzyszenia Żoliborzan i Stowarzyszenia Żoliborz Demokratyczny, zwracam się z prośbą o zaplanowanie na 2017 rok nasadzenia 2000 drzew na terenie całego Żoliborza. Jeśli
nasza prośba zostanie przez Pana rozpatrzona pozytywnie, to bardzo zależałoby nam na tym, aby wraz z przydzielonym,
miejskim projektantem, określić z naszym udziałem najlepsze lokalizacje na całym Żoliborzu. Jako mieszkańcy i lokalni
aktywiści, jesteśmy w stanie pomóc w ustaleniu najlepszych lokalizacji. Bardzo istotną kwestią takiego przedsięwzięcia jest
również co najmniej 3-letnia pielęgnacja oraz koordynator, który zweryfikuje właściwe nasadzenie wspomnianych drzew.
Prośbę swą uzasadniamy faktem ciągłego deficytu terenów zieleni w naszej dzielnicy. Nieprawidłowo parkowane samochody, warunki atmosferyczne, wiek, powodują, iż drzew w naszej dzielnicy ubywa, a tak duża ich pula mogłaby w bardzo
skuteczny sposób uzupełnić powstałe braki. Jeśli nie nadużyjemy Pana uprzejmości, to chcielibyśmy poprosić, aby drzewa
były „dorosłe”, tzn. miały w obwodzie co najmniej 40 cm.
Podobnie jak w roku ubiegłym, chcielibyśmy wskazać kilka gatunków drzew, które według informacji dostępnych na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej, są drzewami najbardziej absorbującymi szkodliwe dla zdrowia pyły. Oczywiście
gatunki są jeszcze do ustalenia z miejskimi ekspertami. Bardziej niż na gatunkach zależy nam na tym, aby drzewa absorbowały
możliwie dużą ilość szkodliwych pyłów i komponowały się z całością otoczenia, oraz aby były możliwie mało alergizujące.
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Gleditsia triacanthos - iglicznia trójcierniowa.
Populus alba *- topola biała.
Salix alba *- wierzba biała.
Sophora japonica - szupin (perełkowiec, sofora) chiński.
Tilia tomentosa - lipa srebrzysta.`
Pseudotsuga menziesii - daglezja zielona.
Platanus ×hispánica *- platan klonolistny.
Ulmus laevis / pumita - wiąz szypułkowy/syberyjski.

Bardzo prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.
Mateusz Durlik
Prezes Zarządu
Stowarzyszenie Nowy Żoliborz
Antoni Ożyński
Prezes Zarządu
Stowarzyszenie Żoliborzan
Roman Krakowski
Prezes Zarządu
Stowarzyszenie Żoliborz Demokratyczny

Podobnie jak w zeszłym roku, na odpowiedź prezydenta nie trzeba było czekać zbyt długo.
„Szanowny Panie Prezesie,
Chciałbym również serdecznie podziękować za ubiegłoroczną współpracę przy naszym programie #MilionDrzewDlaWarszawy. Osobiście widziałem zasadzone z Państwa inicjatywy drzewa i bardzo się cieszę, że mogliśmy w tym pomóc. Zieleń
jest ważnym sprzymierzeńcem w walce o #CzystePowietrzeDlaWarszawy, dlatego bardzo mnie cieszy Wasza aktywność
w tym zakresie.
Oczywiście, wzorem ubiegłego roku, chętnie pomożemy w nasadzaniu kolejnych nowych drzew na terenie Żoliborza.
Ważną informacją jest to, że w grudniu ub.r. Rada m.st. Warszawy przyjęła Program Ochrony Środowiska, a wraz z nim
Standardy Kształtowania Zieleni Warszawy. Dokument ten kształtuje politykę w zakresie zieleni w Warszawie i ma stanowić
punkt odniesienia dla wszystkich projektów, które będą realizowane w Warszawie. Również skład gatunkowy nasadzeń na
terenie Warszawy musi spełniać warunki określone w uchwale - pozwala on również dobrać odpowiednie gatunki, które
mają większą zdolność pochłaniania zanieczyszczeń znajdujących się w powietrzu.
Jesienią ub.r. powstała, zgodnie z zapowiedziami, nowa jednostka miejska - Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, której
zadaniem jest kompleksowe i konsekwentne realizowanie działań w zakresie zwiększania potencjału zieleni w Warszawie.
Osobę koordynującą proponowane przez Państwa działania na terenie dzielnicy Żoliborz wskaże Pan Marek Piwowarski
- dyrektor Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.
Z poważaniem,
Michał Olszewski”

W tej chwili czekamy na kontakt ze strony Zarządu Zieleni Warszawskiej. Bardzo liczymy na to, że uda nam się wszystkie te drzewa
wsadzić jeszcze w tym roku. Pula jest wprawdzie bardzo duża, ale
i nasze Żoliborskie potrzeby na zieleń są bardzo duże. Jesteśmy

przecież zielonymi płucami Warszawy i na pewno będzie dalej
walczyli o to aby taki status utrzymać.
Będziemy się z Wami kontaktować, aby precyzyjniej określić lokalizacje na nowe nasadzenia. :)
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ANNA SZYMAŃSKA

A CZY JA MUSZĘ...?
BO CO MOŻE MAŁY CZŁOWIEK?
Znacie takie obrazki?
„Mama daj kanapkę. Jeszcze pić”. Do kuchni
wpada 10-latek, właściwie to najpierw wpada
krzyk, a dopiero po chwili pojawia się umorusany
młody bramkarz. Mama szybko przygotowuje
kanapkę, wlewa sok do szklanki. Kanapka
błyskawicznie znika z talerza. Sok, z pośpiesznie
złapanej szklanki, rozlewa się po stole, podłodze,
jego ślady są także na koszulce. Po chwili bez
jednego słowa młodzian wypada z domu.
„Maciek, sprzątnij” - woła za nim mama. „A czy ja
muszę? Mam mecz” - zawołał i zniknął za rogiem.
Na ławce siedzi kilka kobiet. Podbiega do nich kilkulatek: „Babcia,
but się rozwiązał. Zawiąż”. Stawia stopę na ławce obok babci,
która szybko zawiązuje but i całuje go w policzek. „Babcia, nie
całuj mnie”. I ucieka dalej się bawić. Po chwili babcia woła wnuka, że czas wracać do domu. Zbiera siatki z zakupami, torebkę.
Wnuczek podchodzi, daje jej wiaderko i duży plastikowy samochód... „Kubusiu, ponieś coś” - prosi babcia. „A czy ja muszę?”...
Przy stole tata czyta gazetę, 12-letnia Magda pisze smsy, 10-letni
Kamil gra na komórce. W kuchni krząta się mama. „Mama, kiedy
ten obiad?”. Mama wchodzi do pokoju, sprząta rzeczy ze stołu,
nakrywa obrusem, rozstawia talerze, sztućce, szklanki. Przynosi z kuchni wazę z zupą, nalewa do talerzy. „Co na drugie?”,
„Mama pospiesz się, zaraz muszę wyjść na trening” - mama
szybko zbiera opróżnione talerze, łyżki... „Magda, przynieś
ziemniaki”… „A czy ja muszę?”...
Ile razy zdarzyło Ci się pomyśleć czy powiedzieć: „Bo on jest
jeszcze malutki...”, albo: „Ma czas pracować, niech się bawi”,
„Bo ona nie umie...”, „Ja to zrobię szybciej i dokładniej”. Czy
chronienie dziecka przed samodzielnością i pracą na rzecz rodziny ma sens? Czy faktycznie chronimy je dla jego dobra? Czy
faktycznie jest za małe i należy je „oszczędzać”?
„A czy ja muszę?” – słyszycie niemalże jak odzew na każdą
prośbę o pomoc domu. No tak, czy faktycznie dziecko musi
pomagać? Czy dziecko musi coś robić dla dobra rodziny? Tak.

Musi. Bo jeśli nie będzie miało dobrego przykładu i treningu
w rodzinnym domu, jeśli w domu będzie traktować rodziców
jako „służbę”, jeśli nikt od niego nie będzie niczego wymagać,
to trudno oczekiwać, że w dorosłości wykaże się prawidłowym
uspołecznieniem.
„Jak się nie wywrócis to się nie naucys” powiedział Bogumił
Kobiela jako instruktor narciarstwa w filmie „Wojna Domowa”. Warto się nad tym zastanowić, zanim zaczniemy zabierać
wszelkie przeszkody, zanim roztoczymy nad dzieckiem „szklany
klosz”. Żeby się nauczyć trzeba próbować, a przede wszystkim
mieć możliwość spróbowania i doskonalenia umiejętności.
Zazwyczaj najpierw nie obywa się bez problemów i nawet strat,
ale w miarę ćwiczenia – każdy może się wykazać. Nie oczekujmy,
że dziecko zrobi wszystko od razu doskonale, bo tak się nie da.
Najczęściej trzeba będzie po nim poprawić, być może coś się
zbije, zaplami czy zniszczy. Ale przecież „ćwiczenie czyni mistrza”.
Comożemałyczłowiek?Całkiemdużo.Już2-3latekdaradęzebrać
klocki do pudełka, wytrzeć stół, zanieść rzeczy do prania i włożyć
je czy wyjąć z pralki. Również z powodzeniem mogą pomóc w noszeniu drobnych zakupów, podawać różne przedmioty, zamiatać
małą zmiotką, wycierać. A na dodatek bardzo się cieszy, że ma
takie „odpowiedzialne” zadania. Oczywiście obowiązki domowe
powinny „rosnąć” wraz z wiekiem dziecka. Kilkulatek spokojnie
poradzi sobie z niektórymi drobnymi pracami w kuchni (mycie
naczyń, mieszanie sałatki, smarowanie pieczywa), rozłożeniem
serwetek na stole,wycieraniem kurzu z niższych półek, podlewaniem kwiatów, ścieleniem łóżka, wyrzucaniem śmieci. Dla
dziecka będą to początkowo nowości, „dorosłe” zajęcia, będzie
dumne, że może je zrobić. Dziesięciolatek jest w stanie sam zrobić
śniadanie czy kolację, pomóc w przygotowaniu obiadu i deseru,
porozkładać oraz pozbierać sztućce i naczynia, rozładować zmywarkę, pomóc w opiece nad zwierzęciem domowym, odkurzyć
mieszkanie. Nastolatek może sam zrobić zakupy, przygotować
obiad, zrobić i rozwiesić pranie, prasować rzeczy, umyć okna,
sprzątnąć swój pokój i inne pomieszczenia.
Jak sprawić, by dziecko uczestniczyło w pracach domowych?
Przede wszystkim nie przeszkadzać. Właśnie tak – nie przeszkadzać i nie tłumić naturalnych chęci i działań. Oczywiście
trzeba wspierać dziecko w tych pracach, podsuwać kolejne
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możliwości, uczyć zasad bezpieczeństwa i koniecznie chwalić.
Dzieci najlepiej uczą się przez przykład i działanie – działajmy
więc razem (np. „ty sprzątasz, ja ci pomagam”, „ja trzymam
pudełko, ty wrzucasz klocki”, „ja włożę kołdrę do poszewki, a ty
poduszkę”). Wspólnie prace domowe to świetnie spędzony czas,
bardzo zbliżający i rozwijający. Wspólne lepienie pierogów czy
pieczenie ciasteczek, to doskonały czas na beztroskie rozmowy,
a nawet zdradzanie sekretów, które łączą rodzinę, pozwalają
poznać się nawzajem. Jeśli zaniedbamy takie działania, to nie
dziwmy się, gdy za kilka lat nastolatek powie, że czegoś nie umie
czy nie chce zrobić – przecież, kiedy chciał się nauczyć, my nie
daliśmy mu takich możliwości.
Dziecko nie zawsze chce sprzątać. Powody mogą być różne.
Może przyzwyczaiło się, że ktoś za nie sprzątnie? A może wydaje
mu się, że posprzątanie widocznego bałaganu jest ponad jego
siły? Może po prostu jest zmęczone?
By zmobilizować dziecko do działania czasami wystarczy proste
podpowiedzenie kolejnych czynności. Dobrym rozwiązaniem jest
spisanie listy, żeby łatwiej było kontrolować i nam i dziecku, czy
wszystko zostało zrobione. Początkowo powinniśmy precyzyjnie
określać o co nam chodzi. Stwierdzenie „sprzątnij pokój” jest dla
dziecka zbyt abstrakcyjne (bo cóż to znaczy „sprzątnij pokój”?
reklama
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„Sprzątnij ubrania”, to znaczy poukładaj i schowaj je do szafy, a jak
i gdzie można schować cały pokój?). Podzielmy sprzątanie pokoju
na etapy: klocki do pudełka, lalki do domku, samochodziki do
garażu, kredki do piórnika, książki na regał, powycierać kurz z półek
i biurka itd. Wraz z wiekiem te etapy będą bardziej „pojemne”
i wystarczy: „sprzątnij na biurku”, „porządek w szafie”, „minimum
na podłodze” – aż hasło „sprzątnij pokój” będzie dla dziecka zrozumiałe i wykonalne. Dajmy czasami dziecku poeksperymentować.
Zanim podpowiemy „jedynie słuszne” rozwiązanie – dajmy czas
na próby (nawet te z góry skazane na niepowodzenie). A może
powstanie jakiś bajeczny nowy przysmak?
„A czy ja muszę?” - rozlega się niemal w każdym domu. Często
odpowiadałam podobnym pytaniem, no może z inną intonacją.
Uzmysłowiłam sobie, że dziecko nie widzi wielu działań wykonywanych w domu, więc nie uświadamia sobie ich potrzeby.
Zrobiliśmy wtedy rodzinną naradę. Wspólnie spisaliśmy listę
prac domowych i podzieliliśmy się obowiązkami. Oczywiście
wzależnościodmożliwościizuwzględnieniemdziałańwspólnych.
Nie zapominajmy jak ważne jest, by zauważyć i pochwalić dziecko za wykonanie zadania, bo im wcześniej włączamy dziecko
do pomagania, gdy chwalimy za chęci i pomoc, tym łatwiej
w późniejszych latach uzyskać jego samoistną pomoc.

PRAWO

MAŁGORZATA BUCZKOWSKA
radca prawny

CZYLI SŁOWO O PRAWNYCH ASPEKTACH LICZENIA
TERMINÓW

Wolna sobota to hasło
powszechnie znane, jednak
jeszcze do niedawna
nie każda sobota mogła
być za taką uznana?
Dlaczego? Dopiero od 1
stycznia 2017 roku termin,
który mija w sobotę
ulega przedłużeniu aż do
pierwszego dnia roboczego,
czyli zazwyczaj do
najbliższego poniedziałku.

Aby zrozumieć znaczenie nowego prawa trzeba w kliku słowach
wspomnieć jak było wcześniej. Przed 1 stycznia 2017 roku jeżeli koniec terminu do wykonania jakiejś czynności przypadał
na dzień ustawowo wolny od pracy, upływ tego terminu ulegał przesunięciu i ostatecznie termin kończył się w pierwszym
dniu, który nie był dniem wolnym od pracy (np. jeżeli termin
mijał 6 stycznia, to de facto mijał 7 stycznia, ale jeżeli miał się
skończyć 25 grudnia to mijał dopiero 27 grudnia, oczywiście
zakładając że dni te nie wypadały w niedzielę). Na czym więc
polegał problem soboty? Sobota – zgodnie z ustawą o dniach
wolnych od pracy - nie jest uznawana za taki właśnie dzień.
W praktyce oznaczało to tyle, że jeśli termin miał się skończyć
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KAROLINA KOŁODZIEJSKA

WOLNA SOBOTA,

Wydaje się Wam, że liczenie terminów to problem prawników
i osób prowadzących postępowania sądowe? Nic bardziej mylnego. Określone w Kodeksie cywilnym zasady liczenia terminów
mogą mieć wpływ na czynności podejmowane przez każdego
z nas. To bowiem wg tych zasad liczy się np. terminy składaniu
reklamacji konsumenckich czy prawie odstąpienia od umowy
zawartej na odległość.

KUCHNIE ŚWIATA

ŻOLIBORZ PRACUJĄCY
Po świątecznym i noworocznym obżarstwie
i spustoszeniu w kieszeni postanowiłam ugasić
nieco swój apetyt i zapędy na degustację,
a gdy rzuciłam się w wir pracy, jedyne, na
co było mnie stać czasowo (i nie tylko...),
to szybki lunch w godzinach szczytu.

Tak też zrodził się pomysł, aby w najbliższych kilku numerach
napisać dla żoliborskiej ciężko pracującej (mnie lub bardziej)
części społeczeństwa o miejscach, w których można zjeść szybki
lunch, czy jak kto woli: obiad (ja w zasadzie wolę obiad). Zatem
na obiad wybrałam się ze współpracownikami w kierunku kolejnego zagłębia restauracyjno-kawiarnianego na Mickiewicza
i faktycznie trafiliśmy tam na obiad. W Głodomorach jest zwyczajnie w dobrym tego słowa znaczeniu, jedzenie jest tradycyjne
i proste, bez zadęcia i skomplikowanych dań, króluje kuchnia
polska. Przyjemne wnętrze zachęca do krótkiego odpoczynku
w ciągu pracy.

w sobotę, to w sobotę się kończył. Nikogo nie interesowo to,
że dla większości z nas sobota jest dniem wolnym czy to, że
większość placówek pocztowych jest tego dnia zamknięta
i możliwości nadania pisma jest znacznie ograniczona.
Ustawodawca wyszedł nam jednak naprzeciw i z dniem 1 stycznia 2017 roku wprowadził nowelizację przepisów Kodeksu cywilnego. Wg zmienionych przepisów, jeżeli termin do wykonania
jakiejś czynności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy
lub na sobotę, termin do dokonania tej czynności upływa dnia
następnego, chyba że ten jest dniem wolnym od pracy albo
sobotą. Jeżeli zatem (tak jak to miało miejsce w tym roku) termin upływałby 6 stycznia, który wypadłby w piątek, to de facto
termin do dokonania danej czynności zostałby przedłużony
aż do poniedziałku 9 stycznia. To wszystko dlatego, że 6 stycznia
jest dniem ustawowo uznanym za dzień wolny od pracy, 7 i 8
stycznia wypadły odpowiednio w sobotę i w niedzielę, tj. w dni
w które - zgodnie ze zmienionym prawem - termin skończyć
się nie może. Dopiero 9 stycznia to dzień, który nie jest ani
dniem ustawowo wolnym od pracy ani sobotą.

Głodomory to koncepcja restauracji, a może bardziej bistro,
typowo obiadowa, z modnymi ostatnio tu i ówdzie śniadaniami.
Proste, krótkie menu, dwie zupy, śledziki, kotlety, ziemniaki,
surówki, kompot, ale dziś nie o tym, nie o tym. To dania do
wyboru na spokojne niedzielne popołudnie, jeśli nie mamy
akurat nic w domu na obiad. Dziś na jedzenie mamy ok. 30
minut. Restauracja oferuje codziennie menu obiadowe w godzinach 12-15, w cenie 21zł; zdaje się, że to właśnie to, czego
było nam trzeba. Trafiliśmy na krupnik, karkówkę pieczoną
z kaszą gryczaną i surówką z białej kapusty oraz na gołąbka
z ryżem i warzywami w sosie pomidorowym i oczywiście do
tego kompot.
Kelner dość sprawnie nas obsłużył, zamówienia zostały
przyjęte. Szybko dostaliśmy krupnik, który wyglądał nor-
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sługa
Ob

malnie, jak to krupnik, i wszystko byłoby ok, gdyby nie to,
że poparzyliśmy sobie zupą podniebienia. Bo zupa była...
za gorąca i nieco za tłusta, jednak smakowała wszystkim
jednogłośnie, przypominając domowe smaki dzieciństwa.
Karkówka z kaszą gryczaną to smaczne danie, jeśli ktoś gustuje w mięsie z tłuszczykiem, jednak zdaje się, że byla to
karówka bardziej duszona niż pieczona. Kasza była sypka,
surówka świeża i aromatyczna, obiad „jak u mamy” - z jednym wyjątkiem: mama dałaby więcej.
Drugi wariant, który był do wyboru, to dość nietypowy gołąbek,
w którym oprócz jedynie typowego ryżu znależliśmy warzywa,
a smak zdominował brokuł. Dwa dość spore gołąbki zawinięte
w lekko chrupiące liście kapusty, polane po warszawsku sosem pomidorowym, smakowały nie tylko wegetarianom. Do
obu zestawów podano kompocik w szkalnce, niezbyt słodki,
owocowy, klasyka gatunku w czystej postaci. Krótka piłka moi
drodzy, pół godzinki i po obiedzie, można było wracać do pracy.
Czy wyszliśmy najedzeni? Niekoniecznie, ale może to dobrze,
w końcu czekał nas powrót za biurka, a nie na siestę. Przyznaję
jednak, że cena obiadu jest dość wysoka na te ilości, które skonsumowaliśmy. Nie jestem super głodomorem, ale uważam,
że kawałek domowego ciasta na deser byłby mile widziany
w tym zestawie.
Tego dnia zjedliśmy dobry, polski obiad. Pomimo kilku niedociągnięć, jakie rzuciły się w oczy, to głodomorowe smaki
sprawiły, że w środku tygodnia, w środku dnia pracy, można
było przenieść się na chwilę w miejsce, gdzie po prostu dali
nam dobrze zjeść, a atmosfera sprawiła, że złapaliśmy oddech
i spędziliśmy miło czas.
Chętnie wybiorę się do Głodomorów również z rodziną na niedzielny obiad, aby spróbować schaboszczaka, czy pierogów,
których wybór w karcie jest dość spory, może też z czasem
pojawi się więcej deserów, których teraz mi trochę brakuje.
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LILIANA KOŁŁĄTAJ
Przewodnik warszawski, pilot wycieczek, dziennikarz, prelegent, autor i redaktor portali i stron internetowych
o tematyce varsavianistycznej i turystycznej, inicjatorka i koordynator Klubu Globtrotera Warszawa.

LUTY - KARTKI
Z KALENDARZA

ZAPOMNIANA RZEKA
POLKÓWKA
Zanim okolice ulicy Krasińskiego, Placu Wilsona i Placu Lelewela, pod koniec lat dwudziestych XX
w., otoczyły budynki małych spółdzielni mieszkaniowych, budowniczym przyszło uporać się z nie
lada problemem. Nadwiślańską skarpę w rejonie Żoliborza przecinały bowiem liczne strumienie,
a nawet rzeki. W poprzednich numerach naszej gazety pisałam o Drnie i Rudawce. Z większych
i bardziej liczących się żoliborskich rzek pozostała do przypomnienia trzecia - Polkówka. Płynęła
ona jeszcze na początku XX wieku w rejonie kościoła św. Stanisława Kostki, Teatru Komedia, Domu
Handlowego „Merkury”, Urzędu Dzielnicy Żoliborz i Przychodni Rejonowej na ulicy Szajnochy.
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3 lutego 1941 r.
Tego dnia Niemcy przeprowadzili blokadę ul.
Fortecznej. Celem operacji było wykrycie polskiej
radiostacji. Mimo zakrojonych na szeroką skalę
poszukiwań, Niemcom nie udało się odnaleźć
radiostacji do końca wojny.

Niestety na dawnych planach Warszawy bieg żoliborskich rzek
nie był zbyt precyzyjnie zaznaczamy. Toteż obecnie trudno wskazać dokładnie miejsce, które zajmowała Polkówka.
Nieistniejąca dziś rzeka Pólkówka swój bieg rozpoczynała gdzieś
w okolicy Al. Wojska Polskiego, a może nawet na terenach obecnego centrum handlowego Arkadia. Dalej płynęła północno-zachodnią częścią Placu Wilsona, a następnie spływała do doliny
Wisły, w okolicy ul. Bohomolca. Nad ową rzeką, w jej dolnym
biegu, rozłożyła się wioska zwana Polkowem, Pólkowem, bądź
Polikowem, która z czasem dała początek Żoliborzowi.
Na przestrzeni wieków Polkówka zmieniała bieg na swym dolnym odcinku . W XVII wieku spływała do mokradeł pod Marymontem, w XVIII wieku do łachy wiślanej, poniżej Marymontu,
czyli Łachy Potockiej, zwanej potocznie Kanałkiem Potockim.
Toteż różne źródła różnie opisują jej położenie, lokalizując ją
czasem, raczej błędnie, nawet w osi ulicy Potockiej. Komisja
Brukowa porządkując żoliborskie cieki zdecydowała o połączeniu Pólkówki kanałem z Drną, opływającą od północy Cytadelę.
Spływały nią zanieczyszczone wody Drny, odprowadzane następnie poza tereny zamieszkane.
Obecnie tu i ówdzie zachowały się jeszcze fragmenty Drny i Rudawki. Po Polkówce nie pozostał w zasadzie żaden ślad, jeśli nie
liczyć kanałku na Kępie Potockiej, gdzie rzeka kończyła swój bieg.
W II połowie XIX wieku Polkówka zaczęła wysychać i z czasem
zasypano jej koryto.
Zanim to jednak do końca nastąpiło budowniczowie kościoła
św. Stanisława Kostki musieli zadbać o gruntowne osuszenie
i utwardzenie terenu pod budowę świątyni, gdyż stanęła ona
dokładnie w dnie dawnego potoku.

Tajna radiostacja AK w domu przy ul. Fortecznej 4
działała przez cały czas II wojny światowej. Umieszczono
ją w specjalnie wykopanym pomieszczeniu pod
poziomem gruntu, zamaskowanym dodatkowo
instalacją hydrauliczną, co dało jej nazwę „Łódź
Podwodna”.

28 lutego 1990 r.
Placowi Komuny Paryskiej przywrócono poprzednią
nazwę plac Wilsona. Nie była to pierwsza w historii tego
miejsca zmiana nazwy.
Plac został wytyczony ok. 1923 roku i nazwany placem
Stefana Żeromskiego, co miało bezpośredni związek
z powstaniem obok Parku im. Stefana Żeromskiego.
Obecną nazwę nadano we wrześniu 1926 roku.
W maju 1953 roku został on przemianowany na plac
Komuny Paryskiej. Po przywróceniu nazwy pierwotnej,
skorygowano jeszcze jej formę. Od sierpnia 2012 roku
oficjalne brzmienie to: Plac Thomasa Woodrowa
Wilsona.
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NAZWA DZIAŁU

Nie można wykluczyć, że kolejnym wspomnieniem po rzece jest układ niektórych ulic na
zachód od Placu Wilsona. Bardzo możliwe, że
ulica Krechowiecka - szeroka zielona aleja na
wprost Teatru Komedia, prowadząca od ulicy
Mickiewicza do Skweru Igora Newerlego i Placu
Lelewela, wytyczona została wzdłuż jakiejś zachowanej dawnej ścieżki, wiodącej przy brzegu
nieistniejącego już potoku. W przedwojennych
planach aleję tę widziano jako część długiego
ciągu spacerowo-widokowego, który miał zamykać się nad Wisłą obszernym, amfiteatralnym,
parkowym placem, w miejscu dzisiejszych ogródków działkowych na Kępie Potockiej, czyli tam
gdzie kończyła swój bieg Polkówka. Można sobie
pomarzyć jakby to pięknie było, gdyby jeszcze
środkiem tej alei płynęła rzeka.

LUDWIKA WAWRZYŃSKA
„Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono.”
Jest na Żoliborzu ulica Ludwiki Wawrzyńskiej.
Właściwie uliczka, długa raptem na 75 metrów. Łączy ulice Potocką i Drużbackiej. Przypuszczalnie wielu mieszkańców okolicznych
domów nie bardzo kojarzy, kim była patronka
tej ulicy. W lutym obchodzimy rocznicę jej
tragicznej śmierci.
Nazwa ulicy upamiętnia Ludwikę Antoninę
Wawrzyńską (1908–1955) – nauczycielkę
szkoły ogólnokształcącej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci nr 10.
przy ul. Młynarskiej 2. Pracowała w szkole na Woli. Mieszkała
w hotelu robotniczym przy ulicy Włościańskiej.
8 lutego 1955 roku w tym właśnie hotelu wybuchł pożar.
Nauczycielce udało się wydostać z płonącego budynku. Usłyszała jednak dochodzący z wewnątrz krzyk dzieci. Bez wahania rzuciła się w płomienie, aby je ratować. Najpierw wyniosła
dwoje młodszych dzieci, następnie wróciła po kolejną dwójkę.
Gdy weszła w płomienie po raz trzeci, by sprawdzić, czy nie
został ktoś jeszcze, zawalił się na nią płonący strop.
Nauczycielka doznała tak dotkliwych poparzeń, że mimo
wysiłków lekarzy nie zdołano uratować jej życia. Pomimo
10-dniowej walki o jej uratowanie i zastosowania najnowocześniejszych ówczesnych metod, nie udało się jej uratować.
Zmarła 18 lutego 1955 roku. Pochowano ją na Wojskowym
Cmentarzu Powązkowskim.

Ludwika Wawrzyńska urodziła się 22 kwietnia
1908 roku w Warszawie. Szkołę podstawową
ukończyła w Radziejowie Kujawskim, a szkołę
średnią w Toruniu. Rozpoczętych studiów humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim
nie udało się jej ukończyć z powodów ekonomicznych. Podczas II wojny światowej pracowała w składach aptecznych. Udzielała także
korepetycji młodzieży przygotowującej się na
tajne komplety gimnazjalne. Po wojnie przez
krótki czas pracowała poza Warszawą, niebawem jednak powróciła do rodzinnego miasta
i rozpoczęła pracę w szkole na Młynarskiej.
Za swój bohaterski czyn została pośmiertnie odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. 28 lutego 1955
roku szkole, w której pracowała, nadano jej imię. Obecnie jest
to Szkoła Podstawowa nr 139 im. Ludwiki Wawrzyńskiej przy
ul. Syreny 5/7. Wawrzyńską uwieczniono na dwóch polskich
znaczkach pocztowych z 1956 r. W pierwszą rocznicę śmierci
nauczycielki w szkole została wmurowana tablica poświęcona
jej pamięci. W 10. rocznicę śmierci w szkole odsłonięto jej
pomnik.
Ludwikę Wawrzyńską i tragiczne wydarzenie upamiętnili także poeci, m.in. Wisława Szymborska, Leopold Staff, Wacław
Gralewski, Irena Prusicka.
To właśnie z wiersza Wisławy Szymborskiej „Minuta ciszy po
Ludwice Wawrzyńskiej” pochodzą znane, często cytowane
słowa:
„Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono.”
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