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Szanowni Czytelnicy,

W Wasze ręce trafia pierwsze 
powakacyjne wydanie, pełne 
wartościowych informacji. 

W tym numerze wywiadem 
okładkowym jest rozmowa z Panią 
Basią Szydelską, niezwykle ciepłą 
i miłą osobą, szefową Fundacji 
Dziecko i Sztuka, pod której 
auspicjami funkcjonuje Muzeum 
Sztuki Dziecka. 

W sekcji Miasto Żoliborz Marta 
Poniatowska przybliża nam 
problemy „Zatrasia”. 

Anna Malory w dziale Kultura 
recenzuje film „Juliusz”, a Krzysztof 
Prosiński w Kuchniach Świata 
przybliża nam sztukę tworzenia 
burgerów. 

Ania Szymańska, czyli specjalistka 
od Psychologii, wprowadza nas 
delikatnie w rytm nauki, kończący 
wakacyjną labę. Liliana Kołłątaj 
napisała tym razem o historii 
żoliborskiego „Lelewela”. 

Serdecznie zapraszamy do lektury.

Mateusz Durlik
redaktor naczelny

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

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.

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.

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 restauracyjno-
kulturalnego życia naszej dzielnicy, mama sześcioletniej 
Żoliborzanki.

Anna Mallory – Wykształcona w lingwistyce, sztuce, 
literaturze i nie tylko. O filmach pisze po polsku 
i angielsku od 10 lat. Uczyła się kilkunastu języków, 
więc, choć kino kocha niezależnie od gatunku, za 
dubbingiem nie przepada.

Redakcja
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Zagadki i figle, jakich jeszcze nie było 
Przed nami piąta już edycja rodzinnego pikniku otwierającego 
rok szkolny. To, co jednak wyróżnia tę edycję wydarzenia 
od pozostałych, to nowo otwarty plac zabaw, który znajduje 
się tuż przed Arkadią. Otoczony bujną roślinnością pozwala 
dzieciom zapomnieć o miejskim zgiełku i oddać się zabawie. 
Mało tego – zabawie, która jest jak najbardziej bezpieczna. 
Nowoczesne drabinki, huśtawki, zjeżdżalnie i wiele innych 
elementów zostało zaprojektowanych w zgodzie z najwyższymi 
standardami bezpieczeństwa – tak aby czuwający nieopodal 
rodzice mogli ze spokojem obserwować swoje pociechy. Jak 
zatem nie wykorzystać takiego miejsca do przeprowadzenia 
gier i zabaw podczas pikniku? Na terenie placu znajduje się 
wyjątkowa, zaprojektowana specjalnie dla Arkadii, konstruk-
cja z elementami wspinaczkowymi – to właśnie tutaj najmłodsi 
zmierzą się w wyzwaniach gry miejskiej i będą konkurować 
o pierwsze miejsce.

Podczas pikniku na terenie placu przewidziane są zagadkowe 
zabawy, w których uczestnicy połączą swoje zdolności szybkiego 
i logicznego myślenia z wyzwaniami wymagającymi zręczności 
i sprawności. Ich zadaniem będzie między innymi skomponowanie 
układanki, której elementy pochowane zostaną w rozmaitych 
zakamarkach konstrukcji. Poza tym czekać będą na nich wy-
zwania sportowe. Czy będzie to tor przeszkód do pokonania 

na czas? Wspinaczka? Nie wiadomo. Warto jednak wziąć udział 
w konkursach, aby odkryć tajniki nowej, arkadyjskiej krainy.

Organizatorzy wydarzenia zaprosili również do współpracy arka-
dyjskie lokale i restauracje, z którymi razem przygotują namiot 
kulinarny. Każdy uczestnik pikniku będzie mógł znaleźć coś dla 
siebie i wybrać spośród smakołyków rozmaitych kuchni świata.

WIELKIE OTWARCIE PLACU ZABAW PRZED 
ARKADIĄ, CZYLI UDANY POWRÓT DO SZKOŁY

Wyjdźmy na moment ze szkolnych murów 
i udajmy się na rodzinny piknik, który 
odbędzie się w sobotę 15 września 
przed Arkadią w godzinach od 11.00 
do 18.00. Główną atrakcją wydarzenia 
będzie otwarty tuż przed centrum nowy 
plac zabaw, gdzie uczestnicy zmierzą 
się w zagadkowych grach i staną do 
rywalizacji o pierwsze miejsce. 
Nowoczesna konstrukcja, zjeżdżalnie 
i tory przeszkód wyglądają jak prawdziwe 
spełnienie dziecięcych marzeń. 
Gośćmi specjalnymi wydarzenia będą 
funkcjonariusze z Komendy Stołecznej 
Policji. Zaprezentują oni swoje 
umiejętności, opowiedzą o codziennych 
wyzwaniach swojej pracy oraz pochwalą 
się świetnie wytresowanymi psami. Bezpieczny powrót do szkoły, 2016

Nowy plac zabaw przed Arkadią
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Zostań prawdziwym policjantem!
Jak zawsze podczas pikniku otwierającego rok szkolny towa-
rzyszyć nam będą policjanci. Poza grami sprawnościowymi dla 
całych rodzin, uczestnicy zwiedzą mobilny posterunek, gdzie 
poznają ciekawostki związane z pracą policjantów. Właśnie tam 
odbędą się pogadanki na temat bezpieczeństwa na drogach i w 
mieście, co będzie również wspaniałą okazją do zadawania pytań 
o wyzwania, z jakimi codziennie stykają się funkcjonariusze. 
Mobilny posterunek będzie dodatkowo miejscem, w którym najmłodsi 
otrzymają dyplomy Mistrza Bezpieczeństwa po wykazaniu się wiedzą 
uzyskaną w poszczególnych strefach pikniku. Warto zaangażować 
się w wydarzenie, ponieważ przewidziane są liczne konkursy 
z zakresu zasad ruchu drogowego i zachowania bezpieczeństwa.

Pojawi się również znana już maskotka policyjnego borsuka, który 
jak nikt inny jest mistrzem znajomości zasad bezpieczeństwa. 
Jak ważna jest szczególna ostrożność, kiedy przechodzimy przez 
drogę? Czy wszędzie można grać w piłkę, czy jednak lepiej pójść 
z kolegami na boisko? Po wykładach policyjnego borsuka najmłodsi 
uczestnicy będą znali odpowiedzi na te pytania bezbłędnie.

Uczestnicy imprezy skorzystają z symulatorów wypadków sa-
mochodowych, dzięki którym przekonają się, jak ważne jest 
przestrzeganie zasad ruchu drogowego i co tak naprawdę może 
się stać, jeśli je zlekceważymy – to jedna z tych lekcji, 
podczas których teoria nigdy nie odda obrazu tego, co ma 
miejsce w rzeczywistości. Na teren Arkadii przyjadą również: 
miejski autobus MZA oraz prawdziwy wóz strażacki, w których 
zostaną przeprowadzone zajęcia edukacyjne i wykłady. Jest 

to niepowtarzalna okazja, aby podejrzeć konstrukcję takich 
pojazdów oraz podpytać ekspertów o ciekawostki z ich codzien-
nej pracy. Uzupełnieniem zajęć o bezpieczeństwie będą lekcje 
udzielania pierwszej pomocy. Przygotowany zostanie niezbędny 
ekwipunek – fantom, maseczki oraz wsparcie ratownika.

Kto pomaga policjantom? – Aport!
Czym byłaby codzienna praca policjantów bez pomocy policyjnych 
psów? Arkadia przewiduje pokazy tresury czworonożnych bohaterów 
– poznamy ich sztuczki, umiejętności i bohaterskie wyczyny w poli-
cyjnych pościgach. Jednak czy tylko psy są wiernymi towarzyszami 
policjantów? Oczywiście, że nie. Również patrol konny cieszy 
się długą tradycją w policyjnej służbie – także warszawskiej. Na 
pikniku uczestnicy dowiedzą się, czego takie zwierzęta potrzebują 
do pełnienia swojej służby i jakie są ich zadania. 

Atrakcji nie zabraknie również dla fanów motoryzacji. Jeśli 
marzyliście, aby zasiąść za kółkiem prawdziwego radiowozu, 
śmiało możecie wskoczyć do jednego z takich zaparkowanych 
przed Arkadią. Ktoś odważy się uruchomić syrenę…? Uzupeł-
nieniem emocjonujących policyjnych pościgów są szybkie jed-
nośladowe ścigacze – te również znajdziecie na pikniku. Dla 
tych, którzy marzą o policyjnej karierze, taka okazja to 
wydarzenie, którego nie można przeoczyć.

Rodzinny piknik, gry i zabawy oraz konkursy z zasadami 
bezpieczeństwa w tle, nie mogą odbyć się nigdzie indziej, 
jak tylko Arkadii. Nowoczesny plac zabaw oraz długofalowa 
współpraca z Komendą Stołeczną Policji sprawiają, że jest to 
miejsce, gdzie całe rodziny mogą świętować otwarcie nowego 
roku szkolnego radośnie i bezpiecznie. 

WIELKIE OTWARCIE PLACU ZABAW PRZED 
ARKADIĄ, CZYLI UDANY POWRÓT DO SZKOŁY

Bezpieczny powrót do szkoły, 2016
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Pani Barbaro, proszę opowiedzieć naszym czytelnikom jak to się wszystko za-
częło.  
Zaczęło się 1965 roku, kiedy prezesem WSM był Pan Leśniewski, zwykły, dobry czło-
wiek, który po zwolnieniu się lokalu przy ul. Promyka, po byłym fotografie - lokal, do 
którego było bezpośrednie wejście z ulicy, na parterze, to było coś – zaproponował, 
aby właśnie tutaj zrobić coś dla dzieci, coś plastycznego, coś co będzie wpisywało się 
w moją specjalność. Tak się właśnie zaczęło. 
Wtedy powstały pierwsze pracownie. Działały one bardzo fajnie. Zgłaszało się do nas 
coraz więcej dzieci z Żoliborza. Docierali do nas marketingiem szeptanym, jeden 
mówił drugiemu, ten przekazywał dalej i tak się stało, że powoli zaczynało być nam 
ciasno. Z pomocą przyszła nam moja sąsiadka, a prywatnie moja serdeczna przyja-
ciółka Alina Janowska. Powiedziała wtedy: „Tak dłużej nie możecie się już mordo-
wać, macie za mało miejsca”. Wtedy wpadła na pomysł Fortu. Było to wtedy zawilgo-
cone „dziadostwo”, nie nadające się do żadnego użytku. W jednej części znajdowało 
się muzeum wojskowe. 

Ale ostatecznie się udało?
Nie od razu. Rodzice, którym bardzo wiele zawdzięczamy, podjęli decyzję w 1989 
roku o założeniu fundacji, po to, aby łatwiej nam się funkcjonowało, abyśmy mogli 
oficjalnie funkcjonować i wtedy zgłosiłyśmy chęć wejścia do Fortu, a obecne wła-
dze miasta wyraziły na to zgodę, lecz zastrzegły konieczność aprobaty ze strony woj-
ska. Wobec tego Alina zaproponowała podróż do sztabu generalnego. W związku 
z tym, że była ona żoną znanego szermierza, Wojciecha Zabłockiego, członka klubu 
Wojskowego Legia, przyjęto nas tam z honorami.  Wobec tego, generałowie z chęcią 
się z nami spotkali. Ugościli nas przy bardzo długim stole i ostatecznie udało nam 
się otrzymać pomieszczenia, które użytkowaliśmy aż do 2009 roku, w międzycza-
sie zawiązała się 1989 roku fundacja, która znana jest nam po dziś dzień, „Dziecko 
i Sztuka”. Przez ten czas udało nam się osuszyć użytkowane pomieszczenia, otworzyć 
plastyczną szkołę podstawową aprobowaną przez kuratorium, na której nierzadko 
wykładali profesorowie ze znanych warszawskich uczelni, zupełnie za darmo, jak 
w rodzinie, a w każdy sobotni wieczór odbywały się wieczorki taneczne dla rodzi-
ców, podczas których różne kabarety grały, występowały i dawały rodzicom cudowną 
rozrywkę. Takie szczęście trwało właśnie do 2009 roku i się skończyło, do tej pory 
nie wiemy dlaczego; powiedziano nam, że fort będzie przebudowany i nie możemy 
go dłużej użytkować. 

No tak, ale w tym czasie pewnie zgromadziliście mnóstwo materiałów, prac dzie-
cięcych, co z nimi? 

Muzeum Sztuki 
Dziecka

Rozmawiam 
z Barbarą Szydelską, 
Prezesem Fundacji 
„Dziecko i Sztuka”, 
kobietą-orkiestrą, 
z duszą artystyczną 
i niesamowitym 
podejściem do dzieci. 

Mateusz Durlik
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Musieliśmy je rzecz jasna zabrać, tułaliśmy 
się z nimi po różnych piwnicach, suterenach, 
a było tego sporo. Gromadziliśmy to w różnych 
miejscach, gdzie potem otwieraliśmy swoje pra-
cownie, najpierw przy Czarnieckiego, a potem 
przy Krasińskiego 8, po firmie komputerowej, 
w której w końcu w dużym lokalu mogliśmy 
przechowywać zarówno nasze zbiory, jak i mieć 
dalej salę do prowadzenia zajęć. Zresztą nasze 
eksponaty, blisko 5000 sztuk, wciąż tam są.   

Bardzo ciekawa historia, ze wzlotami i upad-
kami. Zaprawiło was to w boju i dotarliście 
do obecnych czasów. Co robicie teraz?
Jesteśmy teraz w prochowni północnej Tutaj 
się dzieje to co widać na zdjęciach, np. poszli-
śmy do Muzeum Narodowego i dzieci skopio-
wały obraz Jana Matejki. Mamy masę ceramiki, 
dzieci robią tutaj wszystko: rzeźbią z papieru 
na butelkach, malują obrazy, robią lalki, malu-
ją płótna, robią grafiki linorytu, kopie starych 
katedr, i wiele, wiele innych. Tutaj niestety 
nie mamy warunków do uruchomienia koła 
garncarskiego. Bardzo chcielibyśmy wrócić do 
fortu, tam jest miejsce zarówno na wystawy, 
jak i przechowywanie prac dzieci, ale niestety 
dzielnica nie chce nam tego umożliwić. 

A rozmawiała pani z burmistrzem Buglą? To 
bardzo pomocna osoba.
Burmistrz Bugla to święty człowiek. Czynsz, 
jaki nam wyznaczono za ten lokal był bardzo 

Balet DLA DZIECI
 na Zoliborzu

Zapisy: tel. 512 093 763, e-mail: monikacaputa@hotmail.com
adres: ul. J. Słowackiego 19a facebook.com/tutubalet

r e k l a m a
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duży, nie było nas stać na to, żeby go płacić i wtedy poszłam właśnie do burmistrza 
i on nam go obniżył tak, że możemy tutaj być i pracować dla dzieci – to jest burmistrz 
Bugla, oby był tutaj dalej, bo nas bardzo uratował. Lokalu jest tani, ale niestety nie da się 
go rozszerzyć i moim zdaniem świństwem było to, że po tak dużej pracy, jaką włożyli-
śmy w to miejsce, w osuszanie, remont – zostaliśmy wyrzuceni.  Po tym, co zrobiliśmy, 
myślę, że zasługujemy na to, żeby dostać jakieś sale, które byłyby do naszej dyspozycji. 

Zapytamy Burmistrza Buglę o to, czy widzi możliwość wynajęcia Państwu jakichś 
pomieszczeń w Forcie. 
Będę bardzo wdzięczna, ale nie będzie to pewnie łatwe. Nie dajemy rady przyjmować 

więcej osób, mimo tego, że chętnych jest mnóstwo. 
Możemy przyjąć jedynie 12 dzieci. Zapisy zaczyna-
my 3 września i będą trwały do 6 września. Potem 
ruszamy z zajęciami. Zależy nam na tym, aby ta sala 
była do dyspozycji możliwie szybko, bo bardzo jej 
potrzebujemy. 

A czy można jakoś jednym zdaniem scharaktery-
zować to miejsce, w którym się znajdujemy, Mu-
zeum Sztuki Dziecka? Co dzieciaki tutaj robią?
Tutaj te dzieci się rozwijają, uczą się samodzielności, to 
są fajne dzieci. Mamy takiego 9-letniego chłopca, który 
po szkole nie idzie do nas, tylko leci na zajęcia. Zawsze 
powtarzam, otwórzcie drzwi, bo Jeremi rozbije głową 
szybę. One to uwielbiają. Mieliśmy kiedyś podział na 
grupy, była grupa 5-latków, ale to było przedszkolne 
środowisko. Odkryliśmy, że jak „włożymy” dzieci 5-let-
nie do dzieciaków 8-letnich, to one się super rozwijają.   

Serdecznie dziękuję Pani za rozmowę i trzymam 
kciuki za powodzenie.

Muzeum Sztuki Dziecka znajduje się na terenie Par-
ku Żeromskiego w tak zwanej północnej prochowni. 
Zajęcia dla dzieci będą obywały się od 9 września 
w dwóch porach od 15:00 do 17:00 i od 17:00 do 
19:00. Będą podzielone na dwie grupy wiekowe: 5-11 
oraz 11-18 lat. 

Kontakt do Pani Barbary: 601 251 309

r e k l a m a
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Żoliborskie osiedle Zatrasie, znajdują-
ce się w kwartale ulic Przasnyskiej, Kra-
sińskiego, Broniewskiego i Elbląskiej, 
jest modelowym przykładem powojen-
nej architektury modernistycznej. Układ 
urbanistyczny osiedla jest unikatowy, 
podobnie zresztą jak układ otaczających 
Zatrasie osiedli Rudawka i Sady Żoli-
borskie. Wielka szkoda, że twórcy osie-
dla Żoliborz Południowy, które sąsiaduje 
z Zatrasiem od południa, nie skorzystali 
z tych znakomitych, powojennych wzor-
ców planowania przestrzeni przyjaznej 
społeczeństwu.

Osiedle Zatrasie zostało wybudowane 
w latach 1960 – 1968 według projektu ze-
społu architektów pod przewodnictwem 
Jacka Nowickiego. Osiedle było inwesty-
cją Warszawskiej Spółdzielni Mieszka-
niowej i znajduje się w jej zasobach do 
dziś. Warte przypomnienia jest, że War-
szawska Spółdzielnia Mieszkaniowa jest 
jedną z najstarszych spółdzielni działa-
jących na terenie Warszawy – powsta-
ła ona tuż po odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości, w 1921 roku, a pierw-
sze mieszkania zostały oddane lokato-
rom pięć lat później. Po zakończeniu II 
wojny światowej Warszawska Spółdziel-
nia Mieszkaniowa już w 1946 r. wmu-
rowała kamień węgielny pod budowę 
pierwszego nowego budynku mieszkal-
nego w powojennej Warszawie. W 1960 
r. 30% ogólnej liczby mieszkań budowa-
nych w Warszawie było inwestycjami 
WSM. Obecnie WSM skupia się na za-
rządzaniu nieruchomościami, które po-
zostają w jej zasobach oraz nadal prowa-
dzi działalność inwestycyjną. 

Ambicją projektanta osiedla Zatrasie 
było stworzenie eksperymentalnej „jed-

nostki społecznej” – samowystarczal-
nego osiedla, w którego zasobach będą 
znajdowały się wszystkie niezbędne do 
rozwoju społecznego instytucje, takie 
jak przedszkole, szkoła, tereny sporto-
we, co dodatkowo sprzyjać miało po-
wstawaniu między mieszkańcami wię-
zi społecznych. Samowystarczalność 
osiedla oznaczała również umieszcze-
nie w jego obrębie sklepów, lokali usłu-
gowych oraz domu kultury, który dla 
Jacka Nowickiego był nie mniej ważny 
niż garaże i miejsca postojowe. Nieste-
ty, domu kultury oraz kina nie udało się 
wybudować, jednakże ideę zaspokoje-
nia wszystkich podstawowych potrzeb 
mieszkańców w ramach jednostki urba-
nistycznej udało się zrealizować znako-
micie. Po dziś dzień nasze osiedle wy-
różnia się na tle innych warszawskich 
blokowisk funkcjonalną, dość kameral-
ną i tonącą w zieleni zabudową. 

Układ przestrzenny osiedla został zde-
terminowany przez przylegającą do nie-
go ulicę Broniewskiego, która pierwot-
nie miała stanowić część trasy N-S. Stąd 
zresztą wywodzi się nazwa osiedla – 
znajduje się ono za trasą N-S w stosun-
ku do wybudowanego wcześniej osie-
dla Sady Żoliborskie. To właśnie przy 
ul. Broniewskiego, w pobliżu przystan-
ków komunikacji miejskiej, zlokalizowa-
ne zostały dwa „wejścia do osiedla”, przy 
których znajdują się pawilony usługowe, 
budynki administracji oraz zespoły gara-
ży. W okolicach pawilonów usługowych 
znajdują się dwa 9-kondygnacyjne bloki 
„dla samotnych”, w których znajdują się 
najmniejsze mieszkania i które jako je-
dyne nie mają bezpośredniego powią-
zania z dziedzińcem przeznaczonym dla 

dzieci. Oprócz bloków „dla samotnych” 
zabudowę osiedla Zatrasie stanowią bu-
dynki 3-, 4- i 8-kondygnacyjne, w któ-
rych zlokalizowano większe mieszkania. 
Samo rozmieszczenie budynków na te-
renie kolonii zostało przez Jacka Nowic-
kiego zaplanowane w taki sposób, aby 
uniknąć monotonności przestrzeni. Do-
datkowo wnętrza kolonii urozmaicone 
są elementami zabudowy o drobnej ska-
li, takimi jak urządzenia terenowe i mur-
ki oporowe, a także dość dużą ilością 
zieleni. Natomiast pas zieleni położony 
w centrum osiedla został potraktowa-
ny bardziej jednorodnie – występują-
ce tu budynki są większe i mniej zróżni-
cowane, a dopełnieniem przestrzeni są 
drzewa rozstawione równomiernie i nie-
zbyt gęsto. Z wnętrza osiedla został usu-
nięty ruch kołowy, a centralnie położo-
ne przedszkole oraz szkoła z terenem 
sportowym, połączone ciągiem pieszym, 
tworzą wraz z otaczającą je zielenią ro-
dzaj „parku osiedlowego”. 

Wielka szkoda, że współczesne in-
stytucje odpowiedzialne za wygląd na-
szego miasta nie biorą przykładów ze 
sprawdzonych urbanistycznie wzor-
ców. Powinniśmy wspólnie dołożyć 
wszelkich starań, aby otaczająca nas 
przestrzeń była estetyczna oraz jak 
najbardziej przyjazna ludziom w niej 
przebywającym. 

Źródła:
•	 	Nowicki	Jacek,	Mieszkaniowe	osiedle	Zatra-

sie,	„Architektura”	1963,	nr	3
•	 	Nowicki	Jacek,	Urządzenia	społeczne	i	usługo-

we	w	osiedlu	Zatrasie,	„Życie	WSM”1964	,	nr	3
•	 	http://wsm.pl/index.php/o-nas/historia
•	 	Zdjęcie	makiety:	miesięcznik	„Architektura”	

z	1963	r	nr	3

Osiedle za trasą

Marta Poniatowska
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JULIUSZ

Anna Mallory

Komediowe nuty słychać również w znakomitym temacie muzycznym. W fabule hu-
mor jest zasadniczo sytuacyjny, zarówno w typie skeczów, zabawnych samych w sobie, 
jak i w formie przyczynowo-skutkowej, ściśle związanej z akcją. Dialogi już tak nie bawią. 

Reżyserem i jednym z pięciu głównych scenarzystów (jest jeszcze trzech pobocznych) 
jest 26-letni Aleksander Pietrzak, twórca nagradzanych krótkometrażówek: „Mocna 
kawa wcale nie jest taka zła” i „Ja i mój tata”. „Juliusz” to jego debiut pełnometrażowy.

Scenariusz to przede wszystkim wypadkowa pomysłów twórców romantycznej ko-
medii „Planeta Singli” – Łukasza Światowca i Radosława Drabika – zderzonych z hu-
morem znanych z niewybrednych żartów i języka standupperów Abelarda Gizy i Kac-
pra Rucińskiego, powiązanych oraz utemperowanych przez reżysera. Poszczególne 
dowcipy połączone są w całkiem sensowną całość. Jednak liryczne przerywniki są zbyt 
długie, przez co wybijają z rytmu komedii, a są tak powierzchowne, że dramatyzmu czy 
wzruszeń raczej nie dodają. Za to Aleksander Pietrzak postarał się, żeby bohater nie 
był singlem dyrektorem mieszkającym w penthousie, a bardziej realnym człowiekiem, 
któremu nic łatwo nie przychodzi. Krytyk filmowy Kamil Śmiałkowski uznał, że Ju-
liusz ma być czterdziestolatkiem, który przespał swoją szansę. Jest nauczycielem plasty-
ki i wątek szkolny świetnie ilustruje polskie niepowodzenia i frustracje. Z drugiej stro-
ny, świat „Juliusza” jest wybitnie męski i kobiety są tam tylko erotycznymi dodatkami.

W roli tytułowej aktor charakterystyczny Wojciech Mecwaldowski, znany z filmów 
tak różnych jak: „11 minut”, „Hans Kloss. Stawka większa niż śmierć”, „Wojna żeń-
sko-męska”, „Lejdis”, czy „Dziewczyna z szafy”. Tutaj idealnie odtwarza rolę pechowca 
i nieudacznika, a uśmiech na twarzy wywołuje od razu jego unikalna fryzura.

Dla tych, którzy wyjdą z kina szybko i nie doczytają: „W trakcie realizacji filmu nie 
ucierpiały żadne zwierzęta. Wyłącznie ludzie.” Jest też mało znacząca scena po napisach.

Wielu widzów rozbawił 
w kinie już zwiastun. 
Sam film jednak zbyt 
często uderza w tony 
sentymentalne, żeby 

można go było nazwać 
komedią. Jest to raczej 

komediodramat. 
Niemniej sama 

kilkakrotnie się na nim 
głośno śmiałam, najdłużej 

w trakcie, a nawet jeszcze 
po zakończeniu,  

sceny porodu.
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Wrzesień oznaczać może tylko jedno – coraz krótsze 
dni. W związku z tym, kiedy twoja popołudniowa 
przejażdżka się przedłuży, może zdarzyć się tak, że 
będziesz wracać do domu po zmroku. Jak zadbać 
wtedy o swoje bezpieczeństwo?

LAMPKI PRZEDNIE
Oświetlenie przednie należy dobrać odpowiednio do swo-
ich potrzeb. Przede wszystkim, każdemu z nas powinno zale-
żeć na funkcji sygnalizacyjnej, czyli pokazującej innym naszą 
obecność. Jeśli nie planujemy nocnych wycieczek poza miasto, 
lampka „pozycyjna” będzie odpowiednia do naszych potrzeb.

Jak wybrać lampkę sygnalizacyjną? 
Przede wszystkim, powinna posiadać funkcję migania, gdyż 
takie światło jest zdecydowanie lepiej widoczne dla innych 
uczestników ruchu. Poza tym, koniecznością jest system szyb-
kiego montażu i demontażu. Gdy zostawiamy gdzieś rower, 
warto zabrać lampkę ze sobą, aby nie kusiła amatorów cudzej 
własności. 

Jaką lampkę wybrać, gdy lubimy nocne wycieczki poza mia-
sto, a może nawet i na bezdroża?
Wtedy bardziej od łatwości codziennej obsługi powinna inte-
resować nas moc, kąty świecenia i czas działania na jednym ła-
dowaniu (w przypadku lampek ładowanych USB). Umownie 
przyjmuje się, że lampka, która pozwoli nam z większą swo-

bodą planować nocne wycieczki, powinna mieć co najmniej 
400 lumenów, ale jeśli planujemy częstsze wypady do lasu po 
zmroku, warto zbliżyć się do okolic 1000 lumenów. Oczywi-
ście tak mocnych lampek również można używać na co dzień 
w mieście, ale warto wtedy upewnić się, że posiadają regulowa-
ną moc świecenia i tryb migający, aby nie oślepiać innych użyt-
kowników ruchu i wydłużyć czas pracy.

LAMPKI TYLNE
Tutaj wszystko jest dużo prostsze. Lampki tylne mają jedno za-
danie: pokazać innym naszą obecność na drodze. 

Którą lampkę tylną wybrać?
Wbrew pozorom, moc to nie wszystko. Idealne oświetlenie tyl-
ne powinno mieć również szeroki kąt świecenia, zapewnia ono 
nam wtedy bycie widocznym nawet z boku. Liczba diod nie 
świadczy wprost o jakości lampki, ale warto wybierać modele, 
które mają co najmniej trzy, wtedy przy przełączeniu oświetle-
nia w tryb migający świecą one naprzemiennie.
W ostatnich latach obserwujemy duży wzrost popularności 
lampek z wbudowanym akumulatorem, ładowanych przez 
port USB, ale klasyczne zasilanie bateryjne wciąż trzyma się 
mocno. Oba rozwiązania mają swoje wady i zalety i ciężko 
wprost wskazać lepsze.
Lampki najlepiej spełniają swoją funkcję, kiedy zamontowa-
ne są odpowiednio wysoko i jak najmniej elementów może za-
słaniać strumień światła. Dlatego w przypadku rowerów dzie-
cięcych, gdzie często trudno znaleźć odpowiednie miejsce na 
montaż, polecamy zastosowanie lampek mocowanych do ka-
sku. Z wysokości głowy dziecka będą dużo lepiej widoczne.

Pamiętajmy też, że lampki warto mieć ze sobą zawsze. 
Nawet w środku dnia znacząco zwiększają naszą widoczność!

Porad udziela zespół z:
Skleprowerowy.pl, Nowy Żoliborz 

ul. Rydygiera 8 (róg Anny German)

Bądź widoczny na drodze!



KUCHNIE ŚWIATA12

Burgery. Świat oszalał na ich punkcie. Soczysty ko-
tlet wołowy z chrupiącą bułką, z dodatkiem świe-
żych warzyw i wyśmienitych sosów – marzenie 
niejednego Żoliborzanina. Żyjąc bardziej świado-
mie, coraz więcej osób decyduje się na produkty 
wysokiej jakości. Znajdziemy takie na Żoliborzu. 
Burgera można zrobić w domu lub zamówić w jed-
nej z sieciówek. Chociaż… może warto spróbować 
czegoś, co znajdziemy na własnym podwórku?

Czym Burgerownia różni się od popularnych fast foodów?
Przede wszystkim, stawiamy na najwyższej jakości wołowi-
nę, świeże warzywa, najlepsze sosy i dodatki. Burgery po-
wstały w XIX wieku, od tamtej pory raczymy się nimi w róż-
nych formach i smakach, jednak od kilkudziesięciu lat, gdy 
zaczęły być produkowane na skalę masową, stały się nieod-
łączną częścią złej diety. Na talerzu współczesnego człowie-
ka najczęściej goszczą te przygotowywane niczym na taśmie 

produkcyjnej. Dla nas natomiast najważniejsze są wysokiej 
jakości składniki i pasja, jaką wkładamy w tworzenie na-
szych przysmaków.

Czy burger naprawdę może być zdrowy?
Burgery najczęściej kojarzone są z masowo produkowanym, 
naszprycowanym chemią fast foodem. Tanie, szybkie i… bez 
smaku. My stawiamy na naturalne, pochodzące ze sprawdzo-
nych źródeł składniki.

Naszym hitem jest bułka, szczególnie orkiszowa, charaktery-
zująca się niższą wartością energetyczną, większą zawartością 
białka, błonnika, substancji mineralnych oraz witamin. War-
to dodać, że pieczywo wysokiej jakości, jedzone z umiarem, 
wzbogaca i urozmaica naszą dietę.

Co w burgerze jest najważniejsze?
Oczywiście mięso! Dobry burger składa się w 80% z mię-
sa i 20% z tłuszczu, to zdrowa proporcja. Nie może być ani za 

Burgery najlepsze na świecie
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chudy, ani za tłusty. Tłuszcz w czasie grillowania wytapia się 
i dodaje mięsu soczystości i aromatu. W Burgerowni wszystko 
przyrządzamy własnoręcznie, z najlepszej jakości składników. 
Smak broni się sam!

Co ostatecznie wpływa na smak?
Jednym z najważniejszych etapów całego procesu tworzenia 
burgera idealnego jest grillowanie. Najważniejsze jest to, by 
burger grillowany był na ogniu, a nie płycie elektrycznej. Naj-
lepszy stopień wysmażenia mięsa to medium i właśnie tak je 
podajemy. Mięso jest wtedy świetnie zgrillowane z zewnątrz 
i soczyste w środku.

Oczywiście zachęcamy do eksperymentów w kuchni  
i tworzenia autorskich burgerów, jednocześnie zapraszamy  

na ucztę po sąsiedzku!

Joanna&Krzysztof
ul. Krasińskiego 24 (przy Sadach Żoliborskich)

J A D ŁO S P I S
| Klasyk |

Wołowina,	chutney	pomidorowy,	sałata,	
czerwona	cebula,	ogórek

| Cheese burger |
Wołowina,	ser,	chutney	pomidorowy,	sałata,	

czerwona	cebula,	ogórek

| Bbq burger |
Wołowina,	grillowany	bekon,	sos	bbq,	 

chutney	pomidorowy,	sałata,	 
czerwona	cebula,	ogórek

| Jalapeno burger |
Wołowina,	jalapeno,	grillowany	bekon,	 

chutney	pomidorowy,	sałata,	 
czerwona	cebula,	ogórek

| Fungo burger |
Wołowina,	ser	pleśniowy,	grillowane	

boczniaki,	chutney	pomidorowy,	sałata,	
czerwona	cebula

| Kozi burger |
Wołowina,	kozi	ser,	grillowana	papryka,	 

chutney	pomidorowy,	rucola,	 
karmelizowana	cebula

| Krewetka burger |
Wołowina,	grillowane	krewetki,	 
chutney	pomidorowy,	sałata,	 

czerwona	cebula,	sos

| Vegan burger |
Kotlet	z	kaszy	jaglanej,	chutney	pomidorowy,	
kiełki	rzodkiewki,	karmelizowana	w	wiśniach	

cebula,	grillowana	cukinia

Burgery najlepsze na świecie
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Żegnaj labo

Anna Szymańska

Rodzice przedszkolaków, szczególnie 
tych, które rozpoczynają karierę przed-
szkolną, opowiadają im o zabawkach, za-
bawach i nowych kolegach. Dzieci słu-
chają zaciekawione, tworzą sobie pewien 
obraz. Niektórym dzieciom może być 
jednak trudno odnaleźć się w nowym 
środowisku, w dużej grupie i wśrod no-
wych zasad. Opowiadajmy więc szczerze 
o tym, co zastaną w przedszkolu. Przy-
zwyczajajmy do rytmu dnia. A jeśli jest 
taka możliwość, to zabierzmy je na dzień 
otwarty lub dni adaptacyjne.

Pierwszaki i ich rodzice są podekscy-
towani kolejnym etapem rozwoju. Dzie-
ci – czekającym, nieznanym nowym. Są 
dzieci, które pewnym krokiem wejdą do 
szkoły, będą się rozglądać, zagadywać, za-
glądać w każdy kąt. Ale będą i takie, które 
wtulą się w rodziców, będą bały się puścić 
ich dłoń. Jak będą wyglądały pierwsze 
dni w szkole? Dużo zależy od rodziców, 
od przekazanych przez nich informa-
cji. Opowiedzmy dzieciom nasze szkol-
ne przygody, pokażmy nasze zeszyty. Po-
wiedzmy o naszych osiagnięciach, ale i o 
lękach. Dajmy dziecku prawo do przeży-
wania i uświadomienia sobie swoich lę-
ków. Mówienie „nie ma sie czego bać” 
może okazać się kłamstwem, gdy dziec-
ko przerazi się szkolnego zgiełku, ostrego 
brzmienia dzwonka, gdy będzie się bało 
wymagającego nauczyciela albo upad-
nie, popchnięte przez starszych kole-
gów. Ważna jest rola wychowawcy – jaką 
wprowadzi atmosferę, czy będzie w stanie 
dotrzeć do każdego dziecka. Czy szybko 
zorientuje się w problemach, z którymi 
zmagają się dzieci. Liczy się nie tylko jego 
staż pracy i odbyte szkolenia, ale także in-
dywidualne wyczucie i intuicja.

Starsze dzieci czasami wręcz z niechęcią 
rozpoczynają kolejny rok nauki. Dlaczego? 
Przede wszystkim dlatego, że wiedzą co je 
czeka. Są wtłoczone w liczne klasy. Przeła-

dowany program, uczenie się często mało 
przydatnych „pamięciówek” i brak czasu 
na swobodną zabawę też robią swoje. Wie-
le sprawdzianów i natłok prac domowych 
– często skomasowanych, bo nieskoordy-
nowanych między nauczycielami – zabie-
rają czas, który młodzież chciałaby inaczej 
spędzać. W wielu szkołach panuje istny 
wyścig szczurów, podsycany przez ambicje 
rodziców. Dochodzą jeszcze dodatkowe 
zajęcia – rozwijanie pasji i zdolności, kore-
petycje. A to wszystko pod szyldem „dobra 
dziecka”. Przygniata tornister, przygniata 
przeładowany program, przygniatają róż-
ne wymagania nauczycieli i rodziców.

Zostawiając sprawę programów, propo-
nuję skupić się na tym, na co my, jako ro-
dzice konkretnego dziecka, mamy wpływ. 
Czyli – jak ogarnąć naukę w domu.

Co zaliczamy do nauki w domu? Są to, 
między innymi:
- odrabianie zadanych w szkole ćwiczeń, 

zadań, wypracowań;
- powtarzanie omawianych na lekcjach 

tematów;
- czytanie lektur;
- przygotowania do sprawdzianów – po-

wtarzanie dużych partii materiału;
- nauka pamięciowa (wiersze, tabliczka 

mnożenia...);
- wykonywanie prac graficznych (rysun-

ki, mapki, gazetki...);
- rozpakowywanie i pakowanie tornistra.

Do powyższej listy dodajmy „domową 
szkołę życia”, w której uczymy dzieci:
- samoobsługi – w myciu, jedzeniu, ubie-

raniu, sprzątaniu);
- kultury osobistej – właściwe zwracanie 

się do różnych osób, używanie zwro-
tów grzecznościowych; właściwy stosu-
nek do słabszych, innych oraz zwierząt, 
poprawne zachowanie;

- wykonywania czynności dla dobra ro-
dziny – sprzątanie, gotowanie, opieka 
nad pupilem;

Kończą się skwarne 
wakacje, zaczyna nowy 
rok szkolny. Jak zwykle, 
ożywają wśród rodziców 
i uczniów różne odczucia. 
W ostatnich latach kolejne 
reformy szkolnictwa 
jeszcze bardziej podsycają 
emocje i niepewność.  
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- wykonywania czynności dla dobra 
ogólnego – dbanie o środowisko, wo-
lontariat.

Całkiem sporo, prawda? Jak to wszyst-
ko ogarnąć i jeszcze znaleźć czas dla sie-
bie i dla kolegów?

Pomóżmy dzieciom uporać się z tym 
natłokiem. Ale jak? Czy nasze wspo-
mnienia z dzieciństwa dały nam właści-
we rozwiązania? Przyjrzyjmy się ważnym 
elementom organizacyjnym.

Odpowiednie miejsce. Trudno powie-
dzieć, które miejsce w domu będzie naj-
właściwsze dla naszego dziecka. Ale war-
to wyznaczyć stałe miejsce do nauki. 
Może to być pokój dziecka, z osobistym 
biurkiem. Niektóre dzieci wolą jednak, by 
ktoś przy nich był, a wtedy można zdecy-
dować się na dodatkowy stolik w kuch-
ni, gdzie rodzic będzie przygotowywać 
posiłek, a dziecko – odrabiać lekcje. Każ-
da z tych opcji ma swoje zalety i wady. 
Zdecydowawszy się na oddzielny pokój, 
trzeba tak go przygotować, by móc roz-
różnić strefę nauki, strefę snu i strefę za-
bawy. Strefa nauki powinna być ascetycz-
na: puste biurko, ewentualnie z rzeczami 
niezbędnymi do nauki. Przed oczami 
jednolita ściana w jasnym, ale stonowa-
nym kolorze. Podręczniki i książki też 
muszą mieć swoje miejsce, by bez tru-
du można było je znaleźć. Światło – na-
turalne i sztuczne z odpowiedniej strony, 
nie oślepiające, najlepiej o ciepłej barwie. 
Na czas nauki warto zabrać wszelkie źró-
dła muzyki (chociaż są dzieci, które lepiej 
uczą się przy muzyce, więc można im za-
proponować np. słuchawki).

Odpowiedni czas. Kiedy jest najlep-
szy czas na odrabianie lekcji? Tu również 

nie ma jednej złotej reguły. System zmia-
nowy w szkołach także wymusza dosto-
sowania. Generalnie – dziecko powinno 
mieć po szkole pewien czas wolny, by wy-
ciszyć się po gwarze i odreagować wielo-
godzinne siedzenie w ławce. Jeśli dziecko 
chodzi na pierwszą zmianę, to ustalić taki 
czas jest stosunkowo łatwo. O wiele trud-
niej, gdy dziecko kończy lekcje i zajęcia 
dodatkowe około 18:00. Rozważmy za-
tem, czy faktycznie wszystkie zajęcia do-
datkowe są niezbędne, czy dziecka sys-
tem nerwowy wytrzyma wielogodzinne 
napięcie i mobilizację. Znajdźmy czas, by 
sprawdziać, czy lekcje zostały odrobione, 
by dziecko miało możliwość uzupełnić 
„zapomniane” zadania. Najzdrowiej dla 
dziecka by było, gdyby zakończyło odra-
bianie lekcji najpóźniej na około godzinę 
przed pójściem spać.

Odpowiedni plan. Pozytywne skutki 
przyniesie przyzwyczajanie dziecka do 
samodzielnego odrabiania zadań. Wy-
pracujmy wspólnie z dzieckiem pewien 
schemat działania. Dobrze sprawdza się 
przeplatanie trudniejszych przedmio-
tów tymi łatwiejszymi (np. matematyka, 
przyroda, język polski, muzyka). Po wy-
pakowaniu tornistra dziecko sprawdza, 
z których przedmiotów są zadane prace 
pisemne, a z których ustne. Początkowo 
pomóżmy dziecku poukładać tę przepla-
tankę. Prace, które wymagają więcej cza-
su (np. wypracowania, makiety, itp.) i na 
które nauczyciel wyznaczył dłuższy ter-
min oddania, odłóżmy na weekend lub 
wolniejszy dzień. Ustalmy, że na czas 
odrabiania lekcji zapominamy o telefo-
nie, telewizorze, grach i zabawach. Ko-
lejna rzecz – dziecko ma prawo robić so-

bie krótkie przerwy, np. po skończeniu 
przedmiotu. To nie czas na zabawę, ale 
na napicie się czegoś czy wyjście do toale-
ty. Można też przeplatać zadania pisemne 
z ustnymi. Odrabianie lekcji kończy się 
spakowaniem tornistra oraz odłożeniem 
podręczników i zeszytów na miejsce.

Odpowiednie nastawienie. To je-
den z trudniejszych elementów. Są dzie-
ci, które uwielbiają się uczyć i czerpią 
z tego radość. Najczęściej jednak ucze-
nie się w domu i odrabianie lekcji spoty-
ka się z niechęcią. Oczywiście tłumaczy-
my im jak ważna jest nauka, dobre oceny, 
opowiadamy o użyteczności danego ma-
teriału w późniejszym życiu... ale czy to 
przekonuje? Czasami słabo. Spróbujmy 
podziałać z żetonowym systemem moty-
wacji. Aby dziecko, poza zdobytą wiedzą 
i ocenami, miało jeszcze przyjemność dla 
siebie. Nie przekupujmy pieniędzmi. Na-
grody motywacyjne powinny być jak naj-
mniej materialne (np. sobota z kolegami, 
rodzinne jeżdżenie na rowerze, wyjście 
na lody czy do kina, ostatecznie dodatko-
wy czas na komptuer). Wspierajmy, ale 
nie róbmy zadań za dziecko, bo robimy 
mu krzywdę i uczymy kłamstwa.

A najważniejsze – nie żądajmy od dziec-
ka doskonałości za wszelką cenę. Ciesz-
my się z jego osobistych sukcesów, nawet 
tych drobnych. Chwalmy za postępy. Nie 
porównujmy z innymi.

I na zakończenie jeszcze jedno pod roz-
wagę: szkoła to nie tylko wiedza teore-
tyczna. To także nabywanie bardzo waż-
nych umiejętności społecznych, które 
będą potrzebne dziecku w dalszym życiu.

POWODZENIA :)

r e k l a m a

Już 23 września, godzina 16:00, 
zapraszamy na retransmisję koncertu z Masstricht z 7 lipca 2018r.

Czas trwania 2 godziny 25 minut, bilet normalny 35 zł, bilet ulgowy 30 zł.

André Rieu: „Amore – mój hołd dla miłości” to hołd, który składam swojej miłości do muzyki i obu 
moim rodzinom – żonie i dzieciom oraz Orkiestrze Johanna Straussa, z którą występuję już ponad 30 lat. To 
pokłosie mojego albumu „Amore”, w którym zawarłem swoje interpretacje najpiękniejszych piosenek o miłości, 
pochodzących zarówno z muzyki popularnej, jak i klasycznej. Koncerty, które odbywają się w Maastricht, skąd 
pochodzi André, są prawdziwą gratką dla melomanów. Co roku fani ze wszystkich zakątków świata zbierają się, 
żeby zobaczyć, jak André występuje w malowniczej scenerii średniowiecznego rynku ze swoją Orkiestrą Johanna 
Straussa, sopranistkami, tenorami i innymi wyjątkowymi gośćmi. To niezwykłe przeżycie dla osób w każdym wieku, 
pełne wzruszeń, humoru i zabawy.

Program wydarzeń oraz cykli filmowych kina Wisła (wrzesień 2018)

Rezerwacja i zakup  
biletów online  

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

tel. 22 839 23 65

*godziny poszczególnych seansów 
mogą ulec nieznacznym zmianom.
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ŻOLIBORSKI 
LELEWEL

Liliana Kołłątaj

W 1935 r., z okazji XV-lecia istnienia Gimnazjum Państwowego im. J. Lelewela, 
przez ówczesną dyrekcję szkoły opracowana została książeczka zawierająca informa-
cje o dziejach szkoły, wykaz absolwentów, listę uczniów w roku szkolnym 1934 /1935 
oraz nauczycieli w latach 1920-35.

Jest to prawdopodobnie jedyny dokument świadczący o tym, że było takie gimna-
zjum w Warszawie. Książeczka ta była bardzo pomocna przy odnawianiu kontaktów 
dawnych uczniów i nauczycieli gimnazjum z czasów przedwojennych.

Po kilku latach otworzono także liceum i w takiej formie szkoła dotrwała do wrze-
śnia roku 1939, gdy została zamknięta przez Niemców.

W czasie wojny Gimnazjum i Liceum im. J. Lelewela prowadziło kursy przygoto-
wawcze, tajne komplety i wydało 36 matur. Okres okupacji pochłonął wiele ofiar 
wśród uczniów i absolwentów. W 1940 roku wywieziono do obozów koncentracyj-
nych dużą grupę harcerzy, wielu rozstrzelano. Również wychowawcy brali czynny 
udział w walkach w dywizjonach lotniczych i marynarce wojennej na zachodzie.

W Powstaniu Warszawskim budynek na ul. Złotej 53 uległ całkowitemu zniszcze-
niu. 

Zaczęło się na Złotej.
W roku 1920 przy ulicy 
Złotej 53 powstało 
gimnazjum męskie im. 
Joachima Lelewela.
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Dawne LO im.Lelewela.Obecnie część SGSP
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Ostatni miesiąc to wystrzał informacji na temat dużych podwyżek cen energii elek-
trycznej, czy te doniesienia są prawdziwe?

Tak, te doniesienia są niestety prawdziwe. Ceny nieprzerwanie rosną od listopada 
2017, co do tej pory było niespotykanym zjawiskiem. Medialna zmowa milczenia na ten 
temat została przerwana przez portal Money.pl, który 20 czerwca tego roku opublikował 
artykuł „Prąd drożeje, powodów jest kilka. Cierpią odbiorcy.”, który zresztą komentowa-
łem na blogu doradcy-energetyczni.eu. Wszyscy Klienci biznesowi, którzy na lata 2019-
2021 nie podpisali umów w zeszłym lub na początku tego roku, będą mieć problem z za-
chowaniem dotychczasowych warunków cenowych. 

Podpisywanie umowy z rocznym wyprzedzeniem? Czy to nie przesada?
O podwyżkach cen wiedzieli wszyscy handlowcy i doradcy energetyczni. Tłumaczy-

liśmy klientom, że warto zabezpieczyć się już teraz i zablokować cenę na najbliższe lata, 
aby nie przeżyć potem szoku finansowego, gdy skończy się aktualna umowa. Moi klien-
ci mają już zablokowane ceny do końca 2022 roku i mogą być spokojni do tego czasu, 
nie martwią się o energię.

Pańscy klienci biznesowi czy klienci indywidualni?
I jedni i drudzy. Dla klientów indywidualnych na terenie Warszawy mam bezkonku-

rencyjną ofertę z zatrzymaniem stałej ceny na 48 miesięcy. W porównaniu do Innogy, 
klient zyskuje jeden miesiąc w roku gratis. Biorąc pod uwagę zapowiadane podwyżki, 
zablokowanie cen w tym momencie przyniesie jeszcze większe oszczędności. 

Czyli czekają nas podwyżki cen prądu?
Tak, bezapelacyjne. Na razie od 1 lipca 2018 jedna z czołowych firm z udziałem Skarbu 

Państwa, Grupa Energa, jako pierwsza podniosła dla swoich klientów biznesowych ceny 
taryfowe o 10%. Średnia podwyżka to 42 zł/MWh (1000 KWh). Innogy, PGE, ENEA, 
TAURON do końca roku też zrobią to samo.  

Co w takim razie możemy zrobić? Bo podwyżki są nieuniknione.
Już w tym momencie należy zadbać o zablokowanie ceny na najbliższe lata poprzez 

zmianę sprzedawcy. Trzeba wybrać odpowiednią ofertę, co w morzu dostępnych opcji 
jest bardzo trudne. Na pewno należy wystrzegać się ofert z tzw. stałym rabatem od ceny, 
ponieważ jest to rabat np. 3-5% od ceny taryfowej i jak ona się zmieni, cena się zmieni. 
Należy rozpatrywać tylko suche sztywne oferty, bez ubezpieczania, pomocy elektryków, 
itp. W przypadku energii elektrycznej, im prostsza oferta ze stałą niezmienną ceną na 
cały okres umowy, tym lepsza.

Czy może Pan polecić coś dobrego?
Na moim blogu doradcy-energetyczni.eu napisałem dość szczegółowy poradnik na 

temat zmiany sprzedawcy w domu/mieszkaniu. A jeżeli chodzi o moją ofertę, to jest 
bezkonkurencyjna.

W czym Pańska oferta jest w takim razie lepsza od tych ofert z porównywarek in-
ternetowych?

Porównywarki internetowe to temat na osobny artykuł. Oferty są skrojone tak, aby 
w porównywarce dobrze wyglądały. Na razie analizuję sobie kilka „najlepszych z czo-
łówki” jednej z popularnych porównywarek, niestety, po wczytaniu się w OWU i regu-
laminy nie wygląda to już tak kolorowo i atrakcyjnie.

Moja oferta jest prosta i przejrzysta, żadnych gwiazdek, haczyków. Umowa komplek-
sowa, jedna faktura jak do tej pory, cykl prognozowy miesięczny, czyli płacimy za mie-
siąc lub za dwa miesiące, jak kto może i jak chce. Stała niska cena oraz niższa niż w In-
nogy opłata handlowa przez 48 miesięcy.

Po szczegóły zapraszam do kontaktu.

Dziś na tym miejscu stoi biurowiec Złotych Tarasów.
Brak możliwości fizycznej lokalizacji w dawnym miejscu uniemożliwił w roku 1945 

reaktywację zespołu szkół im. Joachima Lelewela.
W roku 1953 r. przy ulicy Siemiradzkiego 2 otworzona została szkoła podstawowa, 

a w latach 50-tych przy szkole powstało liceum.
W kwietniu 1957 r. przez absolwentów roczników maturalnych lat 1932-34 w Gim-

nazjum Państwowym im. J. Lelewela został zorganizowany zjazd wychowanków i ab-
solwentów.

Uczestnicy zjazdu zaproponowali władzom szkolnym, by nowej szkole średniej 
nadać imię Joachima Lelewela. Kuratorium warszawskie po pewnym czasie spełni-
ło to życzenie.

W roku 1961 zespół szkół na Żoliborzu przy ul. Siemiradzkiego otrzymał za patro-
na Joachima Lelewela. W 1965 r. zamknięto Szkołę Podstawową i pozostało tylko li-
ceum.

W 1984 r. Liceum Ogólnokształcące zostało przeniesione na Marymont, do po-
wojennego budynku przy ulicy Kiwerskiej 3. Zabudowania szkoły i teren otaczają-
cy przy ul. Siemiradzkiego dołączone zostały do SGSP, która nadal z nich korzysta.

Zakończył się drugi, żoliborski, etap historii „Lelewela”.
W 2011 roku przy ulicy Kiwerskiej powołano Gimnazjum 165, a w roku 2012 obie 

szkoły połączyły się w Zespół Szkół nr 118.
Warto przypomnieć, że w latach 1970–1982 nauczycielką historii oraz wicedyrekto-

rem szkoły była Anna Radziwiłł, córka księcia Krzysztofa Mikołaja Radziwiłła i Zo-
fii z Popielów herbu Sulima, nie tylko pedagog, ale także historyk, senator I kadencji, 
była wiceminister edukacji, a także autorka i współautorka podręczników do nauki 
historii, inicjatorka działań na rzecz reformy szkolnictwa polskiego, wspominana 
jako osoba skromna, niezwykle pracowita i obowiązkowa.

Natomiast absolwenci to, między innymi: Stanisława Celińska – aktorka teatralna 
i filmowa, Paweł Piskorski – polityk, prezydent Warszawy w latach 1999-2002, To-
masz Raczek – krytyk filmowy i publicysta, Andrzej Seweryn – aktor teatralny i fil-
mowy, reżyser, Kuba Sienkiewicz – muzyk, piosenkarz, autor tekstów, lekarz neuro-
log, Małgorzata Saramonowicz – pisarka i dziennikarka.

HISTORIA 17

9 września 1935 r.
w kamienicy przy pl. Inwalidów 10 uroczyście otwarto Państwowe Gimnazjum 
Żeńskie im. Aleksandry Piłsudskiej.
Liceum zajęło pomieszczenia na I piętrze w wybudowanym w roku 1924 Domu 
Zbiorowym Mieszkaniowego Stowarzyszenia Spółdzielni Oficerów, pełniącym funkcję 
hotelu oficerskiego. Gimnazjum zostało zamknięte przez Niemców już w 1939. 
Nauczycielki zorganizowały tajne nauczanie.
1 września 1946 gimnazjum zostało reaktywowane, ale w efekcie reformy szkolnictwa 
powstała 11-letnia szkoła ogólnokształcąca i ze zmienioną patronką. Od tego czasu 
było to gimnazjum im. Stefanii Sempołowskiej, które istnieje obecnie jako liceum im. 
Sempołowskiej.
W październiku 1957 szkoła została przeniesiona do nowego budynku przy ul. 
Stołecznej 5, gdzie mieści się do dziś.
Pomieszczenia szkoły przy Placu Inwalidów przekształcone zostały na mieszkania.

KARTKA 
Z KALENDARZA

Dawne liceum im.Lelewela.Obecnie część 
SGSP
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Neapol, południowa perełka baroku, 
często odwiedzana przez turystów. Trzy 
razy do roku można tam uczestniczyć 
w cudzie świętego Januarego. Był on mę-
czennikiem zabitym w 305 roku podczas 
prześladowań chrześcijan przez cesarza 
Dioklecjana. Kult świętego jest opisany 
już w kronikach z V w. n.e. i z biegiem 
czasu stał się on patronem miasta. Wła-
ściwie należałoby użyć określenia „głów-
nym patronem”, ponieważ miasto ma ich 
aż 52. Cud polega na przemianie skrzep-
niętej krwi świętego (przechowywanej 
w szklanych ampułkach) w postać płyn-
ną. Został on po raz pierwszy zaobser-
wowany podczas procesji w 1389 roku. 
Przez stulecia pielgrzymi zasilali skar-
biec swojego patrona nieskończonością 
cennych darów, tworząc w ten sposób 
Tesoro di San Gennaro. Skarb ten, pie-
czołowicie gromadzony od 1527 r., jest 
uznany za drugi co do wielkości na świe-
cie, zaraz po skarbie korony brytyjskiej. 
Relikwiarz z ampułkami z krwią święte-
go jest wystawiany do adoracji w sobo-
tę poprzedzającą pierwszą niedzielę maja 
(na pamiątkę sprowadzenia relikwii do 
Neapolu), 19 września (dzień męczeń-
skiej śmierci) oraz 16 grudnia (roczni-

ca erupcji Wezuwiusza z 1631 r., kiedy to 
lawa dotarła już do przedmieść Neapo-
lu, niszcząc wcześniej miejscowość Torre 
del Greco; zorganizowano wtedy proce-
sję, podczas której krew przemieniła się 
w postać płynną, a lawa zastygła u bram 
miasta). Podczas obchodów cudu krwi 
wierni modlą się do patrona miasta, a je-
śli zawartość ampułki przybierze postać 
płynną, jest to znak pomyślności. Nato-
miast jeśli tak się nie stanie, to jest to za-
powiedź nieszczęścia.

Obecnie władze miasta przez cały ty-
dzień, w którym wypada 19 września, 
organizują festyn, odczyty, koncerty, ma-
nifestacje sportowe – FESTA DI SAN 
GENNARO. Odbywa się ona od 1926 

roku także w Little Italy, włoskiej dzielni-
cy Nowego Jorku. Jest to procesja, której 
towarzyszy włoski festyn, podczas któ-
rego serwowane są neapolitańskie przy-
smaki.

W Trattoria Flamina przez cały ten ty-
dzień serwowane będą dania neapolitań-
skie spoza karty, a w sobotę 22 września 
o godz. 19:00 wystąpi akustyczne trio. 
Jest to autorski projekt neapolitańskiego 
artysty LUIGI PAGANO (wokal/gitara), 
który tworzą także Arek Bolesta – cajon 
i Mirek Trębski – bass.

Akustyczne trio w magiczny sposób 
przenosi słuchaczy na południe Włoch 
i na długo pozostaje w pamięci.

FESTA DI SAN 
GENNARO

FLAMINIA, rodzinna trattoria
specjalizująca się w kuchni rzymskiej,
posiadająca włoski certyfikat jakości

OSPITALITA ITALIANA
Ristoranti Italiani nel Mondo

Trattoria Flaminia
ul. Krasińskiego 41

tel. 22 633 55 40
email: trattoria.flaminia@gmail.com

www.trattoriaflaminia.com

Program występów włoskich piosenkarzy (IX 2018)
• 11 IX godz. 19:00 Roberto Ruggeri
• 22 IX godz. 19:00 Trio Akustyczne Luigi Pagano
• 27 IX godz. 19:00 Roberto Ruggeri
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CONCO to pracownia projektowa oraz 
showroom na warszawskim Żoliborzu.
Wszystko co oferujemy powstało z mi-
łości i szacunku do natury. Drewno, pa-
pier, szkło, metal, tkanina – tworzymy 
na bazie najlepszych jej produktów.

Wszystko wykonujemy z najwyższą sta-
rannością. Dbamy o najmniejsze detale!

W ofercie posiadamy szeroki wybór 
tkanin dekoracyjnych i tapicerskich –  
lny, bawełny, wełny, welury, etc.

Szyjemy na miarę!

Aranżujemy  wnętrza naszych klien-
tów – do kuchni - duży, drewniany 
stół, wysokiej jakości szkło, porcelana, 
ceramika – najlepiej polska, stylowe 
sztućce; w sypialni – łózko z pięknym 
wezgłowiem, lniane zasłony i pościel, 
gruba lniana narzuta lub kaszmirowy 
pled, drewniany stoliczek na książkę, 
miedziana lampka do czytania, a w salo-
nie - piękna francuska lampa, wygodna 
lniana sofa z naturalnym wypełnieniem, 
stoliki kawowe w dowolnej konfigura-
cji, wełniany dywan…

Możliwości jest wiele!

PROJEKTUJEMY 
I SZYJEMY NA MIARĘ:

• tekstylia domowe – zasłony, 
rolety, obrusy, podkładki, pościele, 
poduszki dekoracyjne

• torby – z lnu, skóry, bawełny, wełny
• meble tapicerowane – sofy, fotele, 

łóżka, wezgłowia

SPRZEDAJEMY:
• to co zaprojektujemy 

i wyprodukujemy 
• akcesoria domowe wysokiej 

klasy marek: SELETTI, EVA SOLO, 
SERAX, PETITE FRITURE, ZIĘTA, 
ACZI, HOUE, A.U.MAISON, URBAN 
NATURE CULTURE, POMAX, etc.

REALIZUJEMY: 
• indywidualne zamówienia na 

tekstylia domowe – obrusy, 
serwetki, zasłony, rolety, poduszki 
dekoracyjne, pościele, fartuchy

• zamówienia kontraktowe 
– zasłony, rolety, poduchy, meble 
pod wymiar do przestrzeni 
publicznych

• projekty aranżacji przestrzeni 
prywatnych – mieszkań i domów, 
jak również publicznych – kawiarni, 
sklepów, witryn sklepowych, witryn 
gastronomicznych, etc.

• zamówienia korporacyjne 
– zestawy upominkowe, prezenty 
korporacyjne oparte o produkcję 
własną oraz ofertę marek, 
z którymi współpracujemy

• sesje zdjęciowe – aranżujemy 
i fotografujemy wnętrza, 
przedmioty, meble, akcesoria oraz 
żywność.

PERSONALIZUJEMY: 
• produkty zakupione u nas, 

wykorzystując: HAFT, NADRUK, 
WSZYWKI oraz ETYKIETY TKANE 
i SKÓRZANE, etc.

WSPÓŁPRACUJEMY Z: 
• architektami 
• stylistami i projektantami 
• grafikami i artystami
• fotografami

ZAPRASZAMY 
DO NASZEGO 

oraz na 
WWW.CONCO.PL

SHOWROOMU
ul. Zajączka 15
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