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Szanowni Czytelnicy,
Mateusz Durlik - redaktor naczelny, wydawca, autor
artykułów dotyczących spraw Żoliborza Południowego,
prezes Stowarzyszenia Nowy Żoliborz, twórca jedynej
żoliborskiej aplikacji Nasz Żoliborz, lokalny aktywista.

Liliana Kołłątaj - przewodniczka warszawska, pilotka
wycieczek, dziennikarka, prelegentka, autorka
i redaktorka portali i stron internetowych o tematyce
varsavianistycznej i turystycznej, inicjatorka
i koordynatorka Klubu Globtrotera Warszawa.
Małgorzata Buczkowska - radca prawny Okręgowej
Izby Radców Prawnych w Warszawie. Specjalizuje
się w doradztwie z zakresu szeroko rozumianego
prawa spółek, prawa umów, obsłudze korporacyjnej
przedsiębiorców, a ostatnio w sprawach rodzinnych.
Anna Szymańska - autorka poradnika „Wychowanie?
Da się zrobić!”, współpracuje z Fundacją SAVANT,
współadministrator grupy na FB „ADHD, ZA oraz inne
trudności rozwojowe i wychowawcze”.

Karolina Kołodziejska – autorka cyklu „Kuchnie Świata”,
od wielu lat mieszka i pracuje na Żoliborzu, pasjonatka
dobrego jedzenia, obserwatorka ewolucji restauracyjnokulturalnego życia naszej dzielnicy, mama pięcioletniej
Żoliborzanki.

Witam się z Wami po dość
długiej przerwie. Być może część
z Was nawet nie wie, ale byłem już
redaktorem naczelnym Gazety
Nowego Żoliborza w jej pierwszych
dwóch numerach :).
Przejmując z powrotem tę funkcję,
chciałbym w przede wszystkim
podziękować byłemu redaktorowi
naczelnemu, Michałowi LehrKowalskiemu, za pracę, którą
wykonał dla naszej gazety.
Przechodząc płynnie do mojego
obowiązku, jakim jest przybliżenie
tematów tego numeru, oddaję
w Wasze ręce wypieszczony
wywiad Karoliny Kołodziejskiej
z bardzo znanym w świecie
kulinarnym człowiekiem,
Grzegorzem Łapanowskim. Nie
jest to jednak jedyny wywiad
Karoliny w tym numerze. Mamy
zaszczyt przedstawić Wam
Żoliborską Restaurację Roku
2017, którą została El Caribe.
Jej przedstawiciele opowiedzą
o sobie również na łamach sekcji
Kuchnie Świata. Jak zwykle świetne
materiały przesłały nam Ania,
Małgosia i Liliana. Nie zdradzając
jednak ich treści, zachęcam Was
serdecznie do lektury.

Mateusz Durlik
redaktor naczelny
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Karolina Kołodziejska

Grzegorz
Łapanowski

Uznałem, że musimy
w Polsce uczyć
kultury kulinarnej, bo
stracimy to, co mamy
wyjątkowego, stąd
pomysł na edukację
kulinarną

Z Grzegorzem Łapanowskim spotykam się właśnie w nowej części strefy
restauracyjnej centrum handlowego Arkadia. Spodziewam się, że będzie to
żywiołowa rozmowa z człowiekiem z pasją, bo takim go sobie wyobrażam.
KŚ: Skąd się wziąłeś?
GŁ: (śmiech) Poczułem się znowu jak nikomu nieznany i nie znający nikogo
chłopiec z Zielonej Góry. Przyjechałem do Warszawy jak miałem 19 lat, uczyłem
się, jednocześnie zacząłem gotować pod okiem Kurta Schellera w Akademii
i otworzyły mi się oczy, bo tak naprawdę o gotowaniu nic wtedy jeszcze nie
wiedziałem.
KŚ: Skąd czerpałeś wiedzę?
GŁ: Oczywiście moim autorytetem był Kurt i wielu znamienitych szefów, ale ja
zawsze interesowałem się jedzeniem, to mnie inspiruje. Dla niektórych gotowanie
jest męczące, bo to pięć czy siedem dni w tygodniu ciężkiej pracy w domu po pracy,
ale dla mnie to fascynujące. Historia, która się za tym wszystkim kryje, kuchnia
i gotowanie to dziedzina wiedzy. Na przykład, ostatnio przygotowywałem się do
programu telewizyjnego na temat kakao, okazuje się, że jest to temat uniwersytecki.
Historia, proces pozyskiwania - bez zgłębienia tematu w literaturze wiemy niewiele.
Cywilizacja ludzka jest na początku naukowego podejścia do kuchni.

Fot. Andrzej Jakubczyk

Juror programu „Top
Chef ”, autor książek
kulinarnych, właściciel
Food Lab Studio
w Warszawie, twórca
Fundacji Szkoła na
Widelcu oraz ambasador
Grand Kitchen w Arkadii.

KŚ: Czy dlatego chcesz edukować?
GŁ: Tak, dlatego pomyślałem o programach kulinarnych, o książkach,
o warsztatach dla dzieci. Obserwowałem w niektórych krajach jak ludzie źle się
odżywiają i uznałem, że musimy w Polsce uczyć kultury kulinarnej, bo stracimy
to, co mamy wyjątkowego, stąd pomysł na edukację kulinarną. Polityka i instytucje
publiczne, takie jak szkoły czy przedszkola, muszą silnie wiązać się z nauką
dobrego stylu życia, niezbędna jest inwestycja w edukację w celu tworzenia polityki
żywnościowej w Polsce. Jeśli nie dzieje się to odgórnie, róbmy to oddolnie, stąd
pomysł na Szkołę na Widelcu.

zadbamy o dzieciaki, to wpadniemy w pułapkę złych nawyków żywieniowych
i ciężko będzie to odkręcić. Powstała Fundacja Szkoła na Widelcu. Zaczęliśmy
tworzyć różne projekty edukacyjne i tu Arkadia, jako partner biznesowy
dla Fundacji, zainteresowała się współpracą. W tym wszystkim pojawił się
wymiar biznesowy, ale dobry dla dwóch stron i dla odbiorcy ostatecznego, czyli
konsumentów. Okazuje się, że w galerii handlowej nie musi być tylko fast-food,
byłoby to smutne, a ja nie jestem smutny z natury (śmiech). To od nas zależy,
którą rzeczywistość wybierzemy: czy jedzenie fast, czy jedzenie zdrowe, z dobrych
produktów sezonowych i regionalnych. Ekipa Arkadii wpadła na pomysł, aby na
terenie nowej części gastronomicznej Grand Kitchen prowadzić cykliczne warsztaty
kulinarne Szkoły na Widelcu z dzieciakami.

KŚ: Jesteś bardzo zaangażowany w budowanie waloru edukacyjnego kuchni,
opowiedz coś więcej na ten temat.
GŁ: 10 lat temu narodził się pomysł na zajęcia dla dzieci, była to ciężka praca
zespołowa, bez pieniędzy, z pomocą wolontariuszy, ale wiedzieliśmy, że jeśli nie

KŚ: Jak można tego dokonać na terenie galerii handlowej?
GŁ: To bardzo prosta sprawa. Przez ostatnie 20 lat chcieliśmy się najeść i najedliśmy
się, ale teraz narodziło się w nas zapotrzebowanie na coś więcej, na coś ładnego
i lepszego. Tak też powstała strefa Grand Kitchen. Tutaj jest miło, zielono, jest

Zaczęliśmy tworzyć różne
projekty edukacyjne i tu
Arkadia, jako partner
biznesowy dla Fundacji,
zainteresowała się
współpracą
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Karolina Kołodziejska

Fot. Picasa

Żoliborska
Restauracja Roku 2017

Oferujemy 200
darmowych warsztatów
w każdą sobotę. To
działanie na wielką
skalę. Zainteresowanie
jest ogromne

przestrzeń dla całej rodziny i co najważniejsze – dobre jedzenie. Wszystko to jest
odpowiedzią na nasze zapotrzebowanie na jakość i komfort życia. Tutaj możemy
skosztować nie tylko dań typowo polskich, jak pierogi, ale również kuchni
z różnych stron świata - azjatyckiej, włoskiej, czy libańskiej. Tutaj możemy spędzić
czas bez pośpiechu, wbrew pozorom, z dala od zgiełku panującego w centrum
handlowym. Arkadia i my jako Fundacja dorzucamy w tym wszystkim klientom
wartość dodaną – walor edukacyjny. Oferujemy 200 darmowych warsztatów
w każdą sobotę. To działanie na wielką skalę. Zainteresowanie jest ogromne.
Model, jaki stworzyliśmy z Arkadią w strefie Grand Kitchen, jest przede wszystkim
w interesie obywateli, lokalnej społeczności. Aspekt edukacyjny buduje zaufanie
i tworzy relację z ludźmi, to wartość dodana dla biznesu. Lepiej wiedzieć dlaczego
mamy zapłacić 50 zł za szynkę, co wchodzi w jej skład, jaka za tą ceną kryje się
jakość. Nie tylko uczmy sprzedawać drożej, ale również edukujmy, jak i kiedy warto
kupować drożej.
KŚ: Robisz tak wiele, o czym jeszcze marzysz?
GŁ: Fundacja Szkoła na Widelcu i warsztaty wzbudziły we mnie marzenie
o zajęciach w szkołach, o programie edukacyjnym dla dzieciaków, ale do tego
trzeba zaangażowania polityków i długofalowego planu. Polska to ciekawy kraj
pod względem kulinarnym, chcemy dbać o tradycję, kopać w historii, ale również
tworzyć kuchnię na nowo. Mój optymizm pozwala mi wierzyć, że to się kiedyś uda.
Wraz z takimi partnerami jak Arkadia i Grand Kitchen będę lansował na różne
sposoby to co, w kuchni najlepsze.
KŚ: Dziękuję bardzo za rozmowę, to była wielka przyjemność Cię poznać,
zapraszamy na Żoliborz do naszych równie dobrych restauracji.
GŁ: Dziękuję, na pewno Was odwiedzę (uśmiech).

Mieszkańcy Żoliborza nominowali Państwa restaurację do tytułu „Żoliborskiej
Restauracji Roku 2017” na tyle skutecznie, że wygrali Państwo ten plebiscyt. Jak
długo działacie na Żoliborzu?
Restaurację otworzyliśmy we wrześniu 2013 roku. Przez następne lata
zgromadziliśmy grupę wiernych Gości, którzy bywają u nas regularnie. Od końca
zeszłego roku ciężko pracowaliśmy nad odnowioną formułą naszej restauracji i od
lutego można nas odwiedzić, by poznać nową, ulepszoną wersję El Caribe. Dodając
nieco egzotyki, już wcześniej wpasowała się ona w klimat Żoliborza.
Jaki rodzaj kuchni Państwo serwują?
Staramy się przede wszystkim podawać jedzenie dobre, niezależnie od rodzaju
kuchni. Nasze menu jest kompozycją przepisów z wielu zakątków świata
z latynoskimi akcentami. To, co nas wyróżnia, to oryginalne receptury kubańskie
i proste, a za zarazem egzotyczne w smaku dania z oryginalnych produktów
Ameryki Łacińskiej.
Skąd pomysł na właśnie taką kuchnię i na lokalizację?
Wszystko to wzięło się z pasji do podróży, jedzenia i poznawania lokalnych
smaków. Z pomocą znajomych ze świata udało nam się stworzyć miejsce z ciekawą
kuchnią opartą na domowych przepisach. Teraz rozszerzamy ją o klasyki kuchni
międzynarodowej, pieczemy własny chleb. Na Żoliborzu żyjemy i mamy przyjaciół,
ze względu na to lokalizacja była oczywista.
„Super kuchnia”, „miło i smacznie”, „najlepsza restauracja na Żoliborzu”
– to tylko niektóre komentarze, które pojawiły się w naszym plebiscycie od
głosujących na was mieszkańców. Kto stoi za sukcesem waszej kuchni?
Sukces odczuwamy najbardziej czytając takie opinie. A co za nim stoi? Nie ma
jednej osoby, to na pewno ciężka praca całego zespołu, a przede wszystkim ich
zaangażowanie, wyobraźnia i ciekawość smaków. To również przyjazna atmosfera,
którą staramy się pielęgnować w naszym miejscu, aby każdy czuł się jak u siebie.
Dziękujemy za rozmowę i życzymy dalszych sukcesów w świecie kulinarnym
oraz równie zadowolonych klientów w kolejnym plebiscycie na 2018 rok.
Będziemy robić wszystko, aby było jeszcze lepiej. I to się uda!

Z pomocą znajomych
ze świata udało nam
się stworzyć miejsce
z ciekawą kuchnią opartą
na domowych przepisach
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Tomasz Niewczas,
inspektor ZZW
aka
ZielonyŻoliborz

Wycinka w parku
Żeromskiego
- bez paniki
Na łamach Gazety
Nowego Żoliborza
spotykamy się po raz
drugi. Poprzednim
razem – w numerze
sierpniowym –
rozmawiałem z Michałem
Lehr-Kowalskim
o perspektywach:
zarówno moich
zawodowych, jak
i perspektywach
żoliborskiej zieleni.
Duża część naszego
wywiadu poświęcona
była zagrożeniom
i problemom zieleni,
byliśmy niedługo po
czerwcowej nawałnicy
i część powalonych
i połamanych drzew
nie była jeszcze nawet
sprzątnięta.

Dzisiaj mam przyjemność pracować już
jako pełnoprawny dzielnicowy ogrodnik
na Żoliborzu z ramienia Zarządu Zieleni m.st. Warszawy (ZZW) oraz mieć rzeczywisty wpływ na to, co w naszej zieleni się dzieje. A dzieje się dużo: poza
codziennym utrzymaniem na głównych
ulicach i administrowaniem parkami Fosą Cytadeli oraz Parkiem Żeromskiego
- ZZW podjął działania w zakresie kompleksowego projektowania i zazieleniania
ulic oraz współpracy z administratorami
niepublicznymi. Celem tych działań jest
sadzenie nowych drzew na obszarach do
tej pory nieosiągalnych dla jednostek publicznych.
Poza projektami systemowymi mam
także możliwość prowadzić własne działania i wprowadzać nowe standardy. Jednym z podstawowych moich celów jest
ustosunkowanie się do tekstu, który kie-

dyś sam napisałem, wzywającego (w
kontekście wspomnianej wcześniej wichury) do wyciągnięcia wniosków z popełnianych do tej pory błędów. Jednym
z zasadniczych błędów było zostawianie
- niewycinanie - starych, schorowanych
drzew, które wymagają wymiany. Jest to
efekt presji mieszkańców nalegających
na nicnierobienie i eskalowanie tym samym ryzyka. Właśnie w tym kontekście
chciałbym dalej przedstawić niezwykle
trudny temat, czyli wycięcie 41 przedwojennych klonów z Parku Żeromskiego
w dniach 22.02-28.02.2018 r.
Klony w Parku Żeromskiego sadzone
były na początku lat 30. Charakterystyka gatunku powoduje, że po około 7080 latach drzewa te zaczynają być bardzo
podatne na infekcje grzybowe, zaczynają zamierać i dosłownie się rozpadać.
Zdając sobie sprawę z ich obecnej fatal-

nej kondycji, mając dodatkowo wgląd do
badań wykonanych jeszcze przez Urząd
Dzielnicy, wystąpiliśmy niezwłocznie
z wnioskiem o pozwolenie na usunięcie
niebezpieczeństwa. Wniosek, z drobnymi korektami, został zaakceptowany zarówno przez RDOŚ, czyli organ decyzyjny
do spraw ochrony środowiska, jak i Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Ze względu na konieczność
szybkiego zakończenia prac (od 1 marca
zaczyna się okres ochronny ptaków), trzeba było wykonać wszystkie zadania w ciągu kilku dni. Tego typu okoliczności, tzn.
duże i szybkie zmiany przestrzenne, usuwanie drzew, park historyczny, zaangażowani i świadomi mieszkańcy, wywołują co najmniej dreszczyk grozy u każdego
administratora, obawiającego się reakcji
ludzi i konieczności wybierania między
ryzykiem katastrofy a publicznym zlinczowaniem.
W tym wypadku cały proces odbył się
zupełnie, diametralnie wręcz inaczej. Nie
było krzyków, mediów, łańcuchów, rzucania ziemniakami ani bicia parasolkami,
patrole straży miejskiej pojawiały się co ja-

reklama
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kiś czas, upewniając wszystkich co do spokojnego i legalnego przebiegu prac. Co zatem się stało, że nic się nie stało?
Stała się informacja:
• Cięcia zostały zasygnalizowane najwcześniej jak było to możliwe.
• Z przedstawicielami większości żoliborskich stowarzyszeń (także Stowarzyszeniem Nowego Żoliborza) odbyły
się spotkania, na których, jeszcze przed
cięciami, pokazałem wszystkie decyzje i badania, wytłumaczyliśmy sobie
na spokojnie, gdzie leżą problemy, i że
prace były naprawdę niezbędne.
• Na stronie internetowej ZZW zamieszczone zostały ogólnodostępne
skany obydwu decyzji oraz cały pakiet wykonanych wcześniej ekspertyz
dendrologicznych.

URODA

MIASTO ŻOLIBORZ

• Poinformowana także została Polska
Agencja Prasowa - redaktorzy mieli
czas na zapoznanie się z materiałami
i upewnienie się, że wycinka jest konieczna i nie pozostawiliśmy wątpliwości co do jej motywów i legalności.
• Na każdej z bram wejściowych do
parku pojawiły się tablice informujące, że wykonane będą nasadzenia zastępcze.
• Na każdym drzewie przeznaczonym
do wymiany powieszona została dedykowana informacja, pokazująca
przekroje pni oraz argumentująca konieczność wykonania cięć.
• Jako inspektor ZZW byłem w terenie
praktycznie cały czas podczas prowadzonych w godzinach 7:00 – 16:30
prac.

Cały proces pokazał bardzo dokładnie,
że mieszkańcy nie są jakimiś szaleńcami. Nerwowe reakcje, których tak bardzo
obawiają się administratorzy przy różnych
pracach związanych z drzewami, biorą się
z niedoinformowania, a nie złej woli. Jeśli wychodzi się z informacją, niczego nie
ukrywając, pokazując rzeczywiste problemy, badania, upewniając o legalności
i konieczności działań oraz informując
o wykonaniu nasadzeń zastępczych, wtedy dostaje się społeczne przyzwolenie na
naprawdę trudne prace.
W tym momencie w Parku Żeromskiego jest smętnie i pustawo. Nie sposób
nie zauważyć brakujących dużych drzew
w różnych częściach parku. Dla mnie także jest to przykry widok. Z czystym sumieniem mogę/możemy jednak wejść
w sezon wiosenny i letni, wiedząc, że żadne gałęzie i pnie nie spadną nikomu na
głowę, czy to w alejce, czy w piaskownicy. W marcu prowadzić będziemy prace porządkowe: sprzątanie, czyszczenie,
grabienie, wywóz ostatnich gałęzi i pni.
Kolejnym etapem będzie usunięcie karp
(pniaków i korzeni) oraz wymiana gleby. W maju-czerwcu zajmiemy się pracami pielegancyjnymi na pozostałych dużych drzewach, np. ściąganiem jemioły
czy posuszu. Na jesieni, zgodnie ze sztuką
ogrodniczą, w odpowiednio przygotowane wcześniej podłoże nasadzone zostaną
nowe drzewa. Za kilka lat szybko rosnący
klon srebrzysty zbuduje już nową, potężną zieloną masę, a proces wymiany zostanie zakończony.
Na koniec chciałbym wspomnieć jeszcze o jednym powodzie, dla którego prace
odbywały się tak płynnie i spokojnie, czyli o zaufaniu. Nie pozostaje mi nic innego jak podziękować Żoliborzanom, także
na łamach tej gazety, za zaufanie do tego
co robię i do moich decyzji. Wkładam
w pracę całe serce i cieszę się, że Państwo
to doceniacie. Wierzę, że tylko taki układ,
w którym urzędnik rzetelnie i przejrzyście
informuje mieszkańców o swoich planach
i pracach, dostając za to kredyt zaufania nawet w obliczu tak trudnych wyzwań jak wymiana drzewostanu w Parku
Żeromskiego, ma sens. Przed nami wiele
kolejnych wyzwań. Zapraszam zatem do
współpracy i kontaktu (polecam szczególnie facebookowy fanpage „ZielonyŻoliborz”).

Partner sekcji
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Agnieszka
Płusa
Wieloletni szkoleniowiec
Stylista gwiazd
Właścicielka Zakładu Fryzjerskiego przy ul. Duchnickiej 3

Wiosna we włosach
Hitem wiosny będą kolorowe włosy. Farbowane w całości lub w widocznych pasmach. Do tej pory w tego typu kolorowej stylizacji odrosty były w ciemniejszym
kolorze niż środek i końce włosów. Teraz
idziemy na całość i kolor jest od nasady po
końce jednolity i intensywny, na przykład
pomarańczowy. To koloryzacja dla odważnych, bawiących się modą, dla tych, którzy nosili już kolorowe włosy i chcą utrzymać się w konwencji, ale w nowej odsłonie.
Podstawą uzyskania tak intensywnego koloru jest wcześniejsze rozjaśnienie włosów.

tak bardzo krótko, grzywka długa, długość taka, aby można było założyć włosy
za ucho, a całe włosy powinny być mocno
pocieniowane. Włosy mocno zaczesane
na czoło nadają fryzurze pełni, asymetrii
i lekkości. Podkreślą oczy i odsłonią kości policzkowe. Włosy zaczesane za ucho
dodają zdecydowania i trochę uporządkowania, trochę też oszukują, że są dłuższe. Dzięki wycieniowaniu możemy włosy
nosić na różne sposoby. Podstawą tej fryzury jest to, aby nie była starannie ułożona, dawała wrażenie luźnego i trochę przypadkowego ułożenia. Dokładnie tak jak na
Wiosna przeważnie kojarzy nam się ze zdjęciu. Aby uzyskać podobny efekt, warzmianą fryzury. I dobrze, bo jak zmie- to sięgnąć po bardzo modny kosmetyk do
niać, to na krótko. W tym sezonie już nie włosów, czyli sól morską.
reklama 205x135+3mm na spad:Layout 1 15-02-18 18:54 Strona 1

Fot. Tom Ford SS18
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Jeśli nie intensywnie kolorowe i nie
krótkie, to kręcone. W tym sezonie kręcimy na wszystkie sposoby, nawet lekka
trwała powraca. Kręcimy włosy dłuższe
i krótsze, luźno lub mocno, nie oszczędzając grzywki. Jeśli zdecydujesz się na
taką stylizację, to nie zawsze musi się
udać za pierwszym razem. Nie poddawaj
się i próbuj ponownie. Pamiętaj, że najmodniejsza fryzura to ta, w której się dobrze czujesz. Powodzenia!

CAFE AND LOUNGE BAR BUT GOOD MUSIC FIRST

URODZINY, IMIENINY, SPOTKANIE Z PRZYJACIÓŁMI…
KAŻDY POWÓD JEST DOBRY BY ŚWIĘTOWAĆ
W NASZEJ PRZESTRZENI
CAFE AND LOUNGE BAR
ul. Rydygiera 13 B lok. U2
+48 602 757 850 anna.gonet@anseba.com
www.cafeloungebar.pl

PSYCHOLOGIA
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Anna Szymańska

Każdy siedzi przy swoim komputerze
lub laptopie. Filip i dziadek w słuchawkach – Filip słucha muzyki, a dziadek
ogląda telewizję. Spokojna rodzina,
żadnych kłótni.

Rodzina
Mamo, co to właściwie
jest rodzina?
Pytanie z pozoru
proste, ale… Jak na nie
odpowiedzieć?

W Urzędzie Stanu Cywilnego usłyszymy, że „rodzina to podstawowa komórka
społeczna”, która ma swoje prawa i obowiązki.
Za Innym słownikiem języka polskiego1 można podać, że rodzina to: (1) rodzice i ich dzieci; (2) grupa ludzi złożona z krewnych i powinowatych; (3) mąż,
żona i ich dzieci; (4) rodzice i rodzeństwo
danej osoby; (5) ludzie spokrewnieni
z daną osobą, należący do różnych pokoleń; (6) rodzina zastępcza – osoba lub rodzina z mocy prawa opiekująca się dzieckiem, którego nie wychowują rodzice; (7)
Święta Rodzina – Jezus, Maryja i święty
Józef; (8) grupa przedmiotów lub zjawisk
mających wspólne cechy.
Przez wieki rodzina i pojęcie rodziny ewoluowały. Zmieniała się liczebność
członków rodziny. Kiedyś wielopokoleniowa i z licznymi dziećmi, obecnie najczę1

Inny słownik języka polskiego PWN P...Ż, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 453.

ściej dwu-, ewentualnie trójpokoleniowa,
z jednym dzieckiem, czasami dwojgiem,
rzadko z większą liczbą potomków.
Dziś wiele rodzin określamy mianem
„rozbitych”. To takie, w których dzieci
wychowują się z jednym rodzicem. Coraz
częściej wędrują między rozwiedzionymi
rodzicami, którzy mają kolejne rodziny.
Czasami rodzina składa się z małżonków,
dzieci każdego z nich i wspólnego/wspólnych dzieci. Tworzą wspólnie specyficzne patchworkowe kombinacje.
„Z rodziną najlepiej wychodzi się na
zdjęciu” – tak mówi znane powiedzenie.
I niestety, w wielu rodzinach się to sprawdza. A jak wyglądałoby zdjęcie, gdyby
znienacka zrobić je w twoim domu? Zajrzyjmy do kilku mieszkań.
Każdy w swoim kącie
Mimo że są wszyscy, w domu panuje
zaskakująca cisza. Słychać tykanie zegara oraz delikatne i niecierpliwe klikanie.

Grupa w podgrupach
Tomek ogląda z tatą mecz. Małgosia
z koleżanką plotkują i projektują stroje do szkolnego przedstawienia. Mama
i Marysia kończą przygotowywać
obiad. Przekrzykując kibiców, dziewczyny wymieniają pytania i odpowiedzi dotyczące koncepcji modowych.
Z końcem meczu wszyscy wpadają do
kuchni i pomagają nakrywać do stołu.
Panuje miły rozgardiasz, każdy realizuje swoje zainteresowania, ale i wszyscy
współpracują.
Grupa z orbitą
Tata czyta Zuzi bajkę. Zuzia wtulona
w tatę słucha jak zaczarowana, ledwie
oddycha. Gabrysia odrabia lekcje, ale

Krytycznym okiem:
Happy End – 7 marca, godzina 20:30
Wieża. Jasny dzień – 21 marca, 20:30
Prelekcja: Jakub Majmurek

Seans w ciemno:
W każdy czwartek o godzinie 20:45
przedpremierowy film niespodzianka

Rodzic w kinie
(seans dla rodziców z dziećmi):
Jestem najlepsza – 13 marca, ok godziny
12:00
Madamme – 27 marca, ok godziny 12:00

Czeskie środy:
Ucho – 28 marca, godzina 20:30

PFFF (Polish films for foreginers)

ul. Ludwika Rydygiera 18

Znajdziecie tam Państwo wiele sprawdzonych już produktów, jak również
liczne nowości; a wśród nich ryby morskie, owoce morza, sery farmerskie
polskie i zagraniczne, szeroką gamę produktów ekologicznych,
pieczywo ręcznie wyrabiane, domowe ciasta oraz inne słodkie wypieki.

Bogowie(english friendly) – 27 marca,
godzina 20:30

Kobieta sukcesu – 6 marca, godzina 19:00
Przed seansem zapraszamy Panie do strefy
urody.

W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi,
zapraszamy również do zapoznania się z naszą ofertą świąteczną.

Rekolekcje filmowe:

Dzień kobiet:
Kobieta sukcesu
Madamme
Jestem najlepsza
Maria Callas

Dwa obozy
Wrzask, przekleństwa, wszechobecny bałagan, odór alkoholu – to codzienność w rodzinie Stasia. Skulony na materacu, który zastępuje mu
łóżko, próbuje odrabiać lekcje. Chce
zdobyć dobre oceny, by mieć szansę zdać do dobrej szkoły, by móc wyrwać siebie i siostry z tej nory. W drugim końcu materaca siedzą Marysia
i Ala. Bawią się „w dom”. Budują mebelki z pudełek, skrawków materiałów
i sznurków. W domu zamieszkają lalki uszyte przez Marysię. Rodzeństwo
stara się nie zauważać libacji rodziców
i ich znajomych, rozmawiają szeptem.
Przy stole, przeciwnie – jest bardzo
głośno. Rodzice i ich goście co chwila wybuchają głośnym śmiechem, kłócą się. O dzieciach przypominają sobie
bardzo rzadko...

Dla Państwa wygody i komfortu zmieniliśmy lokalizację naszego sklepu.
Od marca zapraszamy na zakupy pod nowym adresem:

Kobiecy świat:

Człowiek/Human – 13 marca, godzina
18:30
Prelekcja: ks. Marek Kotyński

Zwróceni do siebie twarzami
Rodzinę Stasia trudno objąć wzrokiem. W domu panuje ruch i gwar. Już
na pierwszy rzut oka widać, że wszyscy
dobrze się tam czują, pomagają sobie,
lubią ze sobą przebywać i współpracować. Obserwujemy moment, gdy z nieplanowaną wizytą przyjechali dziadkowie, a tata dzwoni do bliższej i dalszej
rodziny i ściąga ich na „spęd”. Dzieciaki
skaczą z uciechy i tulą się do dziadków,
przekrzykują się, by tata nie zapomniał
o cioci Zosi i wujku Marku. Mama co
chwila przywołuje któreś z dzieci i włącza je do przygotowania posiłku, nakry-

cia do stołu, przygotowania miejsca na
rzeczy dziadków.

Dębowy Dym
– ta sama jakość, w nowej odsłonie.

Program wydarzeń oraz cykli filmowych kina Wisła (marzec 2018)
Gurgacz – 6 marca, godzina 12:00
Jestem najlepsza. I Tonya – 13 marca,
godzina 12:00
Madamme – 20 marca, godzina 12:00
Pitbull. Ostatni pies – 27 marca, godzina
12:00

jednym uchem przysłuchuje się opowieści. Uważa, że jest za duża na bajki,
ale głos taty jest taki miękki i ciepły…
Pamięta, jak kiedyś czytała mama.
A gdzie ona jest teraz? Dlaczego wpada
co jakiś czas, narobi zamieszania i znowu znika? Wielka miłość miesza się
z tęsknotą, żalem, a nawet zawodem.

reklama

reklama

W samo południe:
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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.

Żywność
Tradycyjna
Poniedziałek – Piątek
9:00 -20:00

Sobota
8:00 – 16:00

Znajdziecie ją Państwo na naszej stronie internetowej
jak również bezpośrednio w sklepie.
Dziękujemy że jesteście z nami i zapraszamy
na zakupy do Dębowego Dymu.

ul. Rydygiera 18
tel. 664 803 070
www.debowydym.pl
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Małgorzata Buczkowska

czyli moi tata-mama, nie należą automatycznie do kręgu położonego najbardziej wewnątrz [...]”2. Zakładając nową
rodzinę, wzorujemy się na rodzinie swojego dzieciństwa, albo odwrotnie – jest
ona jej kompletnym przeciwieństwem.
Tolerujemy wizyty naszych rodziców
i rodzeństwa, pragniemy ich bliskości,
albo izolujemy się od nich. Wszystkie te
2

P. Schmidt, Kaktus na Walentynki, czyli miłość Aspergerowca, Fraszka edukacyjna, Warszawa 2014, s. 26.

opcje mają swoje uzasadnienie, wypływają z naszych wspomnień, emocji i doświadczeń.
„[...] Rodzina nie cieszy gdy jest, lecz
kiedy jej nie ma samotnyś jak pies
[…]”3. Warto przemyśleć, wszak dom
i rodzina to pierwsze środowisko dziecka, tu spędza najwięcej czasu, tu uczy
się wzorców społecznych.
3

„Rodzina”, słowa: Jeremi Przybora.

reklama

Niski indeks glikemiczny umożliwia osobom na
diecie lub chorym na cukrzycę spożywanie pieczywa żytniego naturalnie fermentującego.

Żyto – wydaje sie być naturalnym wyborem ziarna dla naszej strefy klimatycznej. Uprawiane jest
od 4500 lat, a w Średniowieczu powszechnie
stosowane w centralnej i wschodniej Europie.
Mimo to przez setki lat uważane było za produkt
gorszej jakości. Dopiero niedawno w pełni doceniono jego właściwości.
Mąka żytnia zawiera dużo składników odżywczych i mikroorganizmów, co
przyspiesza proces fermentacji w produkcji chleba. Zawiera mniej glutenu niż
mąka pszenna, a pomocne w budowaniu struktury miąższu są polisacharydy,
które z łatwością wiążą wodę i w konsekwencji są odpowiedzialne za charakterystyczną wilgotność i dłuższe utrzymanie świeżości chleba żytniego.
Chleb żytni na zakwasie, dzięki procesowi fermentacji, zachowuje 70% kwasu foliowego zawartego w mące. Dodatkowo fermentacja mlekowa zakwasu
zwiększa dostępność mikro- i makroelementów.

Inne zalety, o których należy wspomnieć, są
takie, że ułatwia wchłanianie cynku, wapnia, żelaza, magnezu i witamin z grupy B, reguluje pH
w naszych jelitach i dzięki temu, jak i dzięki zawartości błonnika, usprawnia proces trawienia
i wydalania. Poprawia florę bakteryjną oraz zapobiega rozwojowi bakterii chorobotwórczych.
CHLEB ŻYTNI 100% NA NATURALNYM ZAKWASIE, dostępny w piekarni SAM
na Rydygiera, w stu procentach posiada wymienione powyżej zalety. To od lat,
jeden z najlepiej sprzedających się chlebów.

W Polsce działa kilka tysięcy tzw.
agencji ochrony osób i mienia. To właśnie im wspólnoty mieszkaniowe powierzają 24-godzinną ochronę zamkniętych osiedli, dając mieszkańcom
poczucie bezpieczeństwa. Czy jednak poczucie to nie jest złudne, skoro niejednokrotnie słyszymy o tym, że
z garażu podziemnego ukradziono samochód czy motor, a do mieszkania
nastąpiło włamanie? W takiej sytuacji
poszkodowani często zadają sobie pytanie, do kogo mają zwrócić się po odszkodowanie? Czy firma ochroniarska
ponosi odpowiedzialność za kradzież
mienia mieszkańców osiedla? A jeżeli nie, to jaki jest sens utrzymywania
ochrony, skoro nie spełnia ona swojego podstawowego celu?
Podstawowym dokumentem, w oparciu o który funkcjonują na naszych
osiedlach firmy ochroniarskie, jest
umowa o świadczenie usług ochrony. Zazwyczaj jest ona zawierana pomiędzy agencją ochrony a wspólnotą
mieszkaniową, reprezentowaną przez
jej zarządcę. Umowa w sposób szczegółowy określa zakres ochrony i zobowiązania firmy ochroniarskiej. I to
właśnie od tych postanowień w dużej
mierze zależeć będzie to, czy - w razie kradzieży - możliwe jest domaganie
się od agencji ochrony odszkodowania. Do zobowiązań firmy ochroniarskiej zazwyczaj zalicza się obowiązek
utrzymania porządku na nieruchomości wspólnej, jej monitorowanie oraz
podejmowanie działań mających na

celu zapobieganie włamaniom i kradzieżom. W należytej realizacji tych
obowiązków mają pomagać m.in. regularne obchody nieruchomości wykonywane przez pracowników agencji
czy zainstalowany na osiedlu system
monitoringu. Trzeba jednak pamiętać,
że zazwyczaj obowiązki ochrony dotyczą jedynie nieruchomości wspólnej,
tj. tych części osiedla, które nie służą
do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali. Wprawdzie nie
można wykluczyć tego, że umowa z firmą ochroniarską będzie obejmowała
również odpowiedzialność za kradzież
mienia z naszego mieszkania, jednak
zazwyczaj tego rodzaju odpowiedzialność jest w umowie wyłączana, a agencja ochrony ponosi odpowiedzialność
jedynie za mienie wspólnoty i ochronę
części wspólnych nieruchomości.
Jak zatem zachować się w przypadku kradzieży? Przede wszystkim należy przeanalizować postanowienia
umowy z agencją ochrony i ustalić, czy
ponosi ona odpowiedzialność za zdarzenie, które miało miejsce. Jeżeli nie
wynika to wprost z postanowień umowy albo firma ochroniarska nie przyjęła na siebie takiej odpowiedzialności, dochodzenie odszkodowania nie
będzie łatwe, co nie oznacza, że jego
uzyskanie jest niemożliwe. Aby otrzymać stosowne świadczenie, konieczne
będzie jednak m.in. udowodnienie, że
pracownicy ochrony nie dochowali należytej staranności przy wykonywaniu
nadzoru nad nieruchomością wspólną

Fot. Rainer Fuhrmann

Za co odpowiada
firma ochroniarska?
Fot. ivanko80

Zwarty pąk
W kolejnym mieszkaniu słychać delikatne dźwięki Vivaldiego. Kuba i Asia
przygotowują kącik dla nowego członka rodziny, który już niedługo pojawi
się w ich domu. Właśnie stanęli wtuleni w siebie nad pustym jeszcze łóżeczkiem. Głaszczą z czułością ciążowy
brzuch Asi, ćwiczą zdrobnienia imienia, które wybrali dla swojego dziecka.
Są jak pąk, który zapowiada rozwinięcie się w piękny kwiat.
Wpisujecie się w któryś z powyższych wzorów? A może tworzycie jeszcze inny wzór? Jak byś pokazał relacje
w twojej rodzinie? Spróbuj wyobrazić sobie rzeźbę, która by przedstawiała twoją rodzinę. Kto by się w niej znalazł? Jak ustawiłbyś figury?
Zdarza się, że w naszych rodzinach
ważne role odgrywają „nierodzone” ciocie, wujkowie, rodzeństwo, dziadkowie.
Koledzy i znajomi są bliżsi niż rodzina, częściej z nimi rozmawiamy, lepiej
się z nimi czujemy. Czy ty nazywasz
członków rodziny swoimi bliskimi? Czy
też znajomi są ci bliżsi? Peter Schmidt
w książce „Kaktus na Walentynki” pokazuje swoją „Kometę przyjaciół”, w której
krewni są dopiero w czwartej elipsie. Pisze też: „[…] Staje się jasne, że rodzice,

PRAWO

oraz związku przyczynowo–skutkowego pomiędzy ich uchybieniem a dokonaną kradzieżą (obowiązek udowodnienia tych okoliczności spoczywać
będzie na tym, kto odszkodowania
dochodzi). W tym przypadku trzeba
jednak pamiętać, że umowa o ochronę mienia nie jest umową rezultatu,
czyli umową wymagającą osiągnięcia
konkretnego skutku (np. zapobieżenia kradzieży), ale umową starannego działania, co w praktyce oznacza,
że jej pracownicy zobowiązani są jedynie do dochowania należytej staranności w wykonaniu swoich obowiązków.
Jeżeli kradzież miała miejsce, pomimo
że ich zobowiązania zostały wykonane w sposób prawidłowy (np. pracownicy agencji dokonywali regularnych
obchodów nieruchomości, stale monitorowali nieruchomość za pomocą
systemu kamer), nie będziemy mogli
dochodzić od agencji żadnego odszkodowania.
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Liliana Kołłątaj

Dworzec Kowelski
Obecnie w tym
miejscu stoi Dworzec
Gdański. Jako pierwszy
zbudowano tu Dworzec
Kolei Nadwiślańskiej.

Droga Żelazna Nadwiślańska powstała w latach 1875-77. Biegła z Kowla do Lublina, Warszawy i pogranicznej Mławy. Z czasem połączono ją z liniami pruskimi. Koleją można było wtedy dojechać z Ukrainy, poprzez Warszawę, aż do Gdańska.
W latach 1873-78 zbudowano linię obwodową w Warszawie, wraz z mostem przy
Cytadeli.
Dworzec Nadwiślański powstał ok. roku 1880, na przedpolu Cytadeli, w pobliżu zewnętrznego pierścienia fortów. Aż do wybuchu I wojny obowiązywał tu zakaz wznoszenia trwałej zabudowy murowanej. Toteż także drewniany Dworzec Kowelski miał
charakter tymczasowy, tak by w przypadku ataku nieprzyjaciela łatwo było zabudowania wysadzić w powietrze i spalić, aby wróg nie mógł ani z nich skorzystać, ani
znaleźć tam schronienia.
Nazwa Dworzec Kowelski zaczęła funkcjonować na początku XX wieku.
Z daleka budynek wyglądał nawet sympatycznie, swą architekturą przypominał stacje kolejowe w uzdrowiskach. Z bliska urok pryskał. Dworzec zbudowany był niezbyt
solidnie, był ciasny i zaniedbany, miejscami wręcz brudny, a jego stan z roku na rok
był coraz gorszy. Remonty trwały miesiącami i nie dawały właściwie żadnych efektów, a tylko utrudniały życie podróżnym. Próbowano naciskać na ówczesne władze
carskie, by powstał zupełnie nowy obiekt. Do momentu rozpoczęcia I wojny światowej nic takiego jednak się nie stało.

Dworzec Kowelski Kolei Nadwiślańskiej istniał do sierpnia 1915 r. Opuszczając
Warszawę, Rosjanie wysadzili go i spalili, tak jak dworce Petersburski i Kaliski. I tak
jak tamte, nigdy nie został odbudowany.
W latach międzywojennych powstał tu prowizoryczny Dworzec Gdański, który stał
się miejscem krwawych walk w trakcie Powstania Warszawskiego.
Dopiero pod koniec lat pięćdziesiątych XX wieku stanął tu obecnie istniejący dworzec. Ale to już temat na zupełnie inną opowieść.

Dworzec Kowelski

Dworzec Gdański

Dworzec Nadwiślański
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HISTORIA

TOMASZ
STRZEMBOSZ
Tomasz Strzembosz urodził się 11
września 1930 w Warszawie. Tu także spędził dzieciństwo i młodość.
Jako nastolatek był świadkiem wydarzeń wojennych w stolicy. Te przeżycia zaważyły na jego późniejszych decyzjach życiowych. Okres Powstania
Warszawskiego spędził wraz z matką
i rodzeństwem w Milanówku. Jego ojciec natomiast brał udział w walkach.
Po wojnie cała rodzina zamieszkała
na kilka lat w Krakowie. Do Warszawy Tomasz przeniósł się w 1951 roku,
w trakcie studiów historycznych. Jednak z powodów politycznych magisterium uzyskał dopiero w roku 1959.
Wydarzenia z młodości przesądziły o zainteresowaniach
i wyborze dalszej drogi życiowej. Historia II wojny światowej
stała się jego życiową pasją i podstawowym tematem jego badań i prac naukowych.
Od jesieni 1952 rozpoczął pracę zawodową w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Warszawie, następnie w Archiwum Głównym Akt Dawnych. Jak można się domyślać,
jego zainteresowanie historią AK nie uszło uwagi ówczesnych władz i komunistycznych aktywistów. W sierpniu 1953
r. Strzembosz został zwolniony z pracy na wniosek Koła ZMP
przy Państwowej Służbie Archiwalnej.
Następnie pracował krótko jako robotnik, a od 1954, przez
kolejnych 12 lat, w Dziale Oświatowym Muzeum Warszawy. W latach 1966–1983 oraz 1992–2004 był pracownikiem
naukowym Polskiej Akademii Nauk, a w latach 1984–2004
wykładowcą Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie
w roku 1991 otrzymał tytuł profesora.
Naczelnik Szarych Szeregów, Stanisław Broniewski, zaproponował mu uporządkowanie materiałów dotyczących tej
organizacji. Później przyszedł czas na historię ruchów młodzieżowych czasów okupacji, na Armię Krajową oraz Polskie
Państwo Podziemne.

KARTKA
Z KALENDARZA

Tomasz Strzembosz był prekursorem badania partyzantki na Wschodzie i tamtejszego ruchu konspiracyjnego podczas okupacji sowieckiej
w czasie II wojny światowej.
Publikował wiele książek i artykułów, był autorem ponad 100 opracowań naukowych oraz redaktorem naukowym kilkunastu innych pozycji.
Najbardziej znane tytuły jego prac
to „Akcje zbrojne podziemnej Warszawy 1939-1945”, wydane po raz
pierwszy w roku 1978, „Bohaterowie >>Kamieni na szaniec<< w świetle dokumentów” (wyd. 1994) oraz
„Rzeczpospolita podziemna” (wyd.
2000).
Właściwie przez całe życie związany był z harcerstwem, od września
1945 roku - gdy wstąpił do 5. Krakowskiej Drużyny Harcerzy, aż do śmierci. W latach pięćdziesiątych prowadził drużynę harcerską w szkole podstawowej przy ul. Hożej. Był jednym z twórców Związku
Harcerstwa Rzeczypospolitej, a później przez dwie kadencje, w latach 1989-1993, przewodniczącym Rady Naczelnej
ZHR. Nawet ożenił się z harcerką Marylą, czyli Marią Dawidowską, siostrą Alka Dawidowskiego. Notę biograficzną
Marii Strzembosz zamieściliśmy w lutowym numerze Gazety Nowego Żoliborza.
W podziękowaniu za zasługi, w 1993 roku został Honorowym Przewodniczącym ZHR, a pośmiertnie odznaczono go
tytułem symbolicznym Harcmistrza Rzeczypospolitej.
Był członkiem Rady Programowej budowy Muzeum Powstania Warszawskiego.
Zmarł 16 października 2004 r. w Warszawie. Pochowany został na Cmentarzu Powązkowskim.
Po śmierci nadal jest patronem tych, którzy propagują historię Polski. Dzieci Tomasza Strzembosza założyły w 4.
rocznicę śmierci ojca fundację jego imienia, która wspiera historyków, organizuje seminaria naukowe, a także przyznaje
„Nagrodę Historyczną im. Tomasza Strzembosza” autorom
książek historycznych.

16 marca 1922 roku
w Duniłowiczach (obecnie na Białorusi) urodził się Bronisław Pietraszewicz,
harcerz, żołnierz AK, znany pod pseudonimem “Lot”, dowódca akcji Kutschera.
W 1924 roku rodzina Pietrasewiczów przeprowadziła się do Warszawy. Od 1928
roku zamieszkali na Żoliborzu, na parterze domu przy ulicy Słowackiego nr 38/46.
W listopadzie 1943 roku “Lot” objął dowództwo I plutonu oddziału “Agat”. Jako
jego dowódca zorganizował zamach na Franza Kutscherę, który został wykonany
1 lutego 1944 roku. Niestety, Pietraszewicz został ranny w czasie akcji i mimo
przeprowadzonej operacji, zmarł 4 lutego 1944 r.

Gazeta Nowego Żoliborza to nowoczesne
czasopismo, poruszające tematy ważne
dla mieszkańców Żoliborza. Jest jedynym
bezpłatnym magazynem dystrybuowanym
bezpośrednio do skrzynek pocztowych
mieszkańców Żoliborza Południowego
oraz na wyłączność na Targu
Śniadaniowym i w Kinie Wisła.
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