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TYM ŻYJE ŻOLIBORZ

Ciąg dalszy dekomunizacji,
w marcu i kwietniu
na wokandę wrócą
ul. Tołwińskiego i Matysikówny.
Podał się za policjanta,
mieszkanka Żoliborza wypłaciła
20 zł i oddała oszustowi.
Metoda „na Policjanta” ciągle
aktualna.
Ponad 300 podpisów pod
petycją za budową ronda
na skrzyżowaniu ulicy
Krasińskiego i Przasnyskiej.
Umowa na prowadzenie
prochowni została
przedłużona do 2022 roku,
nie rozstrzygnięto jeszcze
kwestii zieleni.
Strajk nauczycieli już
w kwietniu, może dotknąć
nawet 700 uczniów
z Żoliborza.
Przetarg śmieciowy na
Żoliborzu rozstrzygnięty,
nowym operatorem będzie
firma Byś.

więcej na

WWW.GAZETAZOLIBORZA.PL

Zeskanuj kod QR
i bądź zawsze
na bieżąco!
Bezlitosna, inteligentna
satyra, gdzie świat
Hollywood pokazany jest
bez lukru. O spektaklu
“Apartament prezydencki”
w Teatrze Komedia
opowiada Sylwia Gliwa.

www.gazetazoliborza.pl
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NIE WYKONUJĘ UTWORÓW, KTÓRYCH NIE LUBIĘ
„Każda płyty odzwierciedla stan emocji i stan ducha autora i wykonawcy z danego okresu” –
Kuba Sienkiewicz o 30-leciu Elektrycznych Gitar i ich żoliborskich korzeniach

JAK BYĆ MODNYM NA WIOSNĘ
Czas odwiesić zimowe kurtki, ciepłe swetry i czapki do szafy. Zmiana pory roku oznacza uzupełnienie albo odświeżenie swojej garderoby, tak by czuć się dobrze i modnie. Co zrobić by być
gotowym na wiosnę?

DOBRE JEDZENIE W DOBRYM TOWARZYSTWIE
Odwiedzona niedawno przeze mnie oraz kilku moich przyjaciół restauracja to, należąca do Grupy
Baccara, żoliborska restauracja Good Company Madison Restaurant. Lokal mieści się na Żoliborzu
Artystycznym, przy ulicy Szmockiej, w miłym sąsiedztwie żoliborskich ogródków działkowych.

ŻOLIBORSKA RESTAURACJA ROKU 2018
Rozpoczęła się druga edycja
na najlepszą, zdaniem czytelników, żoliborską restaurację minionego roku.

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W
PRAWO WŁASNOŚCI
Z dniem 01 stycznia 2019 roku prawo użytkowania wieczystego gruntów, na których
postawione są budynki mieszkalne jedno- lub wielorodzinne zmieniło się z mocy ustawy
w prawo własności tych gruntów, eliminując tym samym z obrotu – w odniesieniu do
budownictwa mieszkaniowego – relikt poprzedniego systemu jakim było prawo użytkowania
wieczystego gruntu.
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Nie wykonuję utworów,

KTÓRYCH
NIE LUBIĘ

O OJCACH I SYNACH
Dwulatka bez hidżabu zasługuje na śmierć. Żon powinno się mieć wiele, żeby płodziły nowych
bojowników. Zwierzęta nadają się tylko do dekapitacji i zjedzenia. Dżihadyści powiązanego z
Al-Kaidą Frontu al-Nusra szkoleni są od dzieciństwa. Planują trzecią wojnę światową. Mała wioska
w północnej Syrii. Skrawek pustyni, gdzie są tylko fanatycy i ich surowe zasady religijne.

MOŻESZ WSZYSTKO?
Jak funkcjonował człowiek pierwotny? Przede wszystkim starał się przeżyć, a do tego
niezbędne było zaspokajanie podstawowych potrzeb: pożywienia, snu, okrycia. Polował sam
lub w grupie, znajdował lub tworzył broń, która pomagała w polowaniach. Szukał miejsc, gdzie
mógł w miarę bezpiecznie zasnąć. Tworzył mniejsze lub większe społeczności, bo to ułatwiało
przetrwanie i zdobywanie pożywienia. Szukał rozwiązań, tworzył narzędzia, tworzył nazwy.
Czasami coś mu się fuksem udało, coś wynalazł, poznał nowy smak, rozpalił świadomie ogień,
upiekł, ugotował, oprawił, uplótł...

Strefa Płatnego Parkowania na Żoliborzu
Temat, który przewija się po różnych forach od dłuższego czasu.
Przeprowadziłem kiedyś nawet ankietę, w której udział wzięło
kilka tysięcy osób i wynik mimo tego, że był niejednoznaczny, to
wywołał wiele dyskusji i niepotrzebnych emocji. Niemniej ponad 60%
głosujących było za jej wprowadzeniem.
Wątpliwości związane z wprowadzeniem strefy wynikają na ogół
z tego, że ludzie nie do końca wiedzą, co za sobą niesie takie
rozwiązanie i jak to wpłynie na ilość miejsc parkingowych w naszej
dzielnicy. Postaram się w dużym skrócie przybliżyć Wam to, co sam
wiem na ten temat.
Przede wszystkim strefa płatnego parkowania na Żoliborzu, nie
rozwiąże wszystkich problemów z parkowaniem. Jest to znacznie
głębszy problem i należałoby wprowadzić rozwiązania systemowe,
Mateusz Durlik
o których mogliby zadecydować radni miejscy (ograniczony wjazd
Redaktor naczelny
do miasta, opłata za wjazd do centrum, itp.). Ja jednak skupię się na
naszej dzielnicy. Na początek należy powiedzieć, że nie mają racji
Ci, którzy twierdzą, że ubędzie miejsc parkingowych po wprowadzeniu strefy, tzn. ubędą te
nielegalne, te na których
i teraz nie można stawać a czyni się to z przyzwyczajenia, czy też ze względu na to, że inni
tak robią. Podstawową funkcją strefy płatnego parkowania jest wprowadzenie rotacyjności
parkujących pojazdów. Kierowcy płacąc za każdą z godzin postoju, będą parkowali w innych
strefach niż swojej własnej
(w promieniu 5 najbliższych parkometrów parkowanie jest wliczone w roczny abonament),
co w naturalny sposób zwiększy ilość miejsc parkingowych. Dodatkową zaletą jest to, że
przestaniemy być strefą „park and ride” dla ludzi pracujących w Śródmieściu, którzy bardzo
często dojeżdżają na Żoliborz, zostawiają tutaj swój samochód (bo za darmo) i dalej jadą
komunikacją miejską.
Decyzje o wprowadzeniu strefy będą jednak poparte wcześniejszymi badaniami i, jak
zakładam, konsultacjami.

fot.Tatiana Obłąkowska
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„Każda płyta odzwierciedla stan emocji i stan ducha autora
i wykonawcy z danego okresu” – Kuba Sienkiewicz o 30-leciu
Elektrycznych Gitar i ich żoliborskich korzeniach
Historia Elektrycznych Gitar łączy się z Żoliborzem. W tej dzielnicy poznał się Pan (w XLI
L.O. im. Joachima Lelewela, wcześniej chodzili
do Szkoły Podstawowej nr. 162 na Bielanach)
z Piotrem Łojkiem. W 1977 r. założyli Panowie
zespół SPiARDL (Stowarzyszenie Piosenkarzy
i Artystów Robotniczych Działaczy Ludowych).

Graliście najpierw tylko na gitarach akustycznych, ale z czasem pojawiły się także gitary –
nomen omen - elektryczne.
Z Piotrem Łojkiem poznaliśmy się już
w podstawówce przy ul. Staffa („Przewróciło się” – oficjalna biografia Elektrycznych Gitar z 2016 r. autorstwa

Przemysława Zielińskiego twierdzi, że
poznali się dopiero w L.O. – przyp. M.B.).
im. Ignacego Domeyki (Zespół Szkół im.
Ignacego Domeyki nr. 51 w Warszawie
– przyp. M.B.). Wówczas Słodowiec był
częścią Żoliborza (teraz jest rejonem
a zrazem osiedlem na Bielanach – przyp.
M.B.). Później, uczęszczając do L.O. im. Joachima Lelewela, przekraczaliśmy granicę, która symbolicznie dzieli Bielany od
Żoliborza przechodząc przez, będącą
wówczas w budowie, Trasę Toruńską. 
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Wspomniany Bień jest autorem m.in. spopularyzowanego później przez Elektryczne Gita-

fot. Aleksandra Wewiórska

Wasza pierwsza płyta „Wielka radość” z 1992 r.
jest, moim zdaniem, jednym z najlepszych debiutanckich krążków w historii polskiej muzyki
rockowej. Już na debiucie pojawiały się elementy, które pozostały Waszą wizytówką na cała karierę: inteligentne, zabawne i autoironiczne teksty, głównie Pana autorstwa. Te teksty w połączeniu z charakterystycznym sposobem śpiewania, poczuciem humoru, melodyjnym, rock’n’rollowym graniem dały świetny efekt i sprawiały,
że zespół stał się jedną z najbardziej charakterystycznych formacji na rodzimym rynku. Po latach dystansuje się Pan nieco od tej płyty, nie
do końca rozumiejąc jej fenomen i popularność
niektórych utworów z moim ulubionym „Przewróciło się” na czele. Dlaczego?
Chyba jednak do końca się nie dystansuję, bo jakby przejrzeć setlistę
moich występów to repertuar, który

w nich znajdziemy odzwierciedla moje
podejście do utworów z tej płyty.
A jest ich w nim dużo. Nie wykonuję
bowiem utworów, których nie lubię, bo
wówczas męczy się zarówno wykonawca
jak i publiczność. Utwór „Przewróciło się”
bardzo dobrze podgrzewa temperaturę każdego występu. Podobnie jak utwór
„Co Ty tutaj robisz” (z płyty na „Na krzywy ryj” z 1997 r. – przyp. M.B.). Ale „Przewróciło się” lubię zdecydowanie bardziej.
Jakbym miał wskazać przykład utworu,
którego nie lubię a śpiewam jakby z konieczności, bo jest znany to właśnie „Co
Ty tutaj robisz”. „Kilerem” (utwór „Kiler”
pochodzący z soundtracku do filmu o tej
samej nazwie z 1997 r. – przyp. M.B.) zaczynam się z kolei trochę bawić, bo zmieniam słowa tekstu w zakończeniu…
Nieco mniejszym, ale ciągle sukcesem okazała się płyta „A ty co”, zawierająca dla wielu
największy Wasz przebój „Dzieci” (znany też
jako „Dzieci wybiegły”). Cała płyta, bardziej
oszczędna w dźwięki, miała spokojniejszy charakter. Poważniejsze były też teksty. Czy z perspektywy czasu uważa Pan tę płytę za lepszą
od debiutu?
Ta płyta rzeczywiście brzmi inaczej niż
pierwszy album. Nie lubię ani pierwszej,
ani drugiej płyty. Zaczynałem się trochę
odnajdywać dopiero przy swojej trzeciej produkcji, którą był solowy album „Od
morza, do morza” (1994 r. – przyp. M.B.).
Każda płyty odzwierciedla stan emocji
i stan ducha autora i wykonawcy z danego okresu. Widocznie taki dobór pio-

fot. Aleksandra Wewiórska

ry utworu „Marymoncki Dżon” – z płyty „Huśtawki” z 1995 r. Bień był członkiem żoliborskiej
grupy Trawnik, w której po reaktywacji grał
także Pan. Wasza wspólna wersja tego utworu znalazła się na płycie „Czarodzieje” (1995 r.).
Wszystko się zgadza. Na płycie Elektrycznych Gitar znalazła się wersja
z moją muzyką.
W tamtych czasach odbyła się jedna duża sesja nagraniowa, z której wyszły dwie płyty: „Czarodzieje” pod szyldem Trawniki i Kuba Sienkiewicz i moja
pierwsza solowa „Od morza do morza”
(wydana w 1994 r. – przyp. M.B.). Jak już
uporałem się z solowym materiałem to
zaprosiłem muzyków zespołu Trawnik
i dalej dłubaliśmy razem.

fot. Aleksandra Wewiórska

W latach 80. do Waszego składu dołączył inny
znany lekarz-artysta (nefrolog) Mirosław Jędras
znany jako Zacier. Z nim w składzie działaliście
krótko pod szyldem Zuch Kozioł. Występował
Pan również gościnnie jako gitarzysta w zespole Niepodległość Trójkątów Andrzeja Zeńczewskiego oraz w Orkiestrze Na Zdrowie Jacka Kleyffa. Koncertował Pan także solowo. Rozmawiając o żoliborskiej prehistorii Elektrycznych Gitar
nie sposób nie wspomnieć Krzysztofa Bienia. To
właśnie w piwnicy jego rodziców przy ul. Lechonia odbywały się spotkania wielu żoliborskich
muzyków m.in. Muńka Staszczyka. To z tego środowiska wywodzi się Rafał Kwaśniewski, który walnie przyczynił się do powstania Elektrycznych Gitar, która zrodziła się z grupy Miasto,
w której poza Panem, Łojkiem czy Bieniem występowali muzycy związani z żoliborskim środowiskiem. W czasach tych aktywności powstały
utwory, które znalazły się na płytach „Wielka
Radość” (1992 r.) i „A ty co” (1993 r.).
W połowie lat 80.okazało się, że
mieszkamy z Jackiem Kleyffem przy ulicy Gąbińskiej. Dołączyłem do zespołu Orkiestra Na Zdrowie. Wówczas pojawił się
pomysł by grupa osób, którą kręciła się
wokół Kleyffa w kręgu jego bliskich znajomych stworzyła pewną osadę we wsi
Dąbrówka w województwie lubelskim. To
osada miała być zbudowana naturalnymi
sposobami i korzystać ze źródeł energii naturalnej, zdrowej żywności itp. Nawet w publicznym Zakładzie Opieki Publicznej miałem dostać etat i tam pracować (Mój rozmówca w 1986 roku ukończył Akademię Medyczną w Warszawie.
Następnie uzyskał specjalizację drugiego
stopnia z neurologii. W 1995 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych
na podstawie rozprawy pt. „Zaburzenia gałkoruchowe w chorobie Parkinsona.” – przyp. M.B.) Wszyscy mieli już wizję mego życia. Poza mną (śmiech). Wówczas zadałem sobie pytanie czy chcę
i potrafię zdecydować się na takie zmiany i wynieść się z miasta. Stwierdziłem,
że nie. I wtedy powstała piosenka „Jestem z miasta”.

fot. Aleksandra Wewiórska

Sprowadziłem się na Słodowiec w roku
1975 r., przenosząc się z Gdańska. Wówczas rozpoczęła się budowa Trasy Toruńskiej (właściwie to budowę rozpoczęto w 1977 r. – przyp. M.B.), która trwała
aż do roku 2015 (śmiech). Czyli budowa
Trasy Toruńskiej była trwałym elementem krajobrazu w moim życiu. Uważałem, że jest wieczna (śmiech).

senek wydawał mi się wówczas najwłaściwszy. Oczywiście z dzisiejszej perspektywy inaczej bym ułożył repertuar, który znalazł się na pierwszy płytach. Nie mając wówczas dystansu zamieściłem na
nich piosenki, które były dla mnie wtedy ważne. Po latach okazało się, że jednak
tak ważnymi nie są. Choć akurat „Dzieci”
sprawdzają się do tej pory. Bardzo dobrze mi się to gra i wracam do tej piosenki, w różnych wersjach. Sporo rozpozna-

walnych piosenek jest na płycie „A ty co”
i też chętnie i z przyjemnością z nich korzystam. Nadal wykonuję np.: „Nie pij Piotrek”, „Wyszków tonie” czy „Dylematy”.
Utwór tytułowy gram zaś teraz z takiej
wersji reggae-folk, takiej radośniejszej,
bardziej „słonecznej”.
Czemu kolejne płyty: „Huśtawki” z 1995 r. i album koncertowy „Chałtury” z 1996 r. nie spotkały się z tak dobrym przyjęciem? Zwłaszcza,

że w połowie lat 90. skrystalizował się skład,
w którym zespół występuje do dziś. Do Pana,
Piotra Łojka (grającego już głównie na instrumentach klawiszowych) oraz basisty Tomasza
Grochowalskiego dołączył na stałe, grający już
wcześniej z Wami, Aleksander Korecki (saksofon, flet, instrumenty perkusyjne). Później dołączyli: Leon Paduch w 1997 r. (perkusja) oraz
Jacek Wąsowski w 2008 r. (gitara prowadząca).
„Huśtawki” były eksperymentalne,
opierały się głównie na piosenkach bluesowych. Tutaj zabrakło mojego dystansu do doboru repertuaru. Dla mnie
te utwory były wtedy ważne, a może
przez sentyment z przeszłości sięgnąłem po utwór „Huśtawka” Jacka Kleyffa czy też utwór Paula McCartneya
(chodzi o utwór „Serce jak pies” cover
utworu „Let Me Roll It” z albumu „Band
on the Run”, który eks-Beatles wydał
w 1973 r. wraz z grupą Wings – przyp.
M.B.). Natomiast entuzjazmu do tej muzyki nie musiała podzielać widownia
i słuchacze (śmiech). Dopiero po latach
nauczyłem się, że jeżeli mnie coś fascynuje to nie musi to oznaczać automatycznie, że zarażę tą fascynacją swoich
słuchaczy. Płyta „Chałtury” była z kolei
albumem trochę wymuszonym. Myśmy
wówczas zmieniali wydawcę i nowy wydawca chciał płytę koncertową .Akurat
mieliśmy zarejestrowane dwa warszawskie występy (Z Placu Krasińskich z 2
września 1995 r. i klubu Riviera-Remont
z 7 stycznia 1996 r. – przyp. M.B.). Nie
był to zatem album, do którego byśmy
się jakość specjalnie przyłożyli.
Konsekwencją kolejnej płyty „Na krzywy ryj”
było napisanie muzyki do filmu „Kiler” z 1997
r., które podtrzymało dużą popularność grupy, zwłaszcza dzięki piosence tytułowej.
Muzyka do filmów „Kiler” oraz „Kilerów dwóch” (1999 r. – przyp. M.B.; oba
w reżyserii Juliusza Machulskiego) przedłużyła naszą falę popularności – rozpoczętą na nowo od płyty „Na krzywy ryj”
- do końca lat 90. Tak trochę – nomen
omen – na krzywy ryj (śmiech). Do kolejnej zapaści. Później ratowaliśmy się trochę muzyką do filmu „Kariera Nikosia Dyzmy” (z 2002 r., w reżyserii Jacka Bromskiego – przyp. M.B.) oraz płytami z programami historycznymi: „Historia” z 2010
r. oraz „Czasowniki” z roku 2016. Pierwsza
z tymi z „10” w końcówce (np. Bitwa Warszawska z 1920 r. znana jako „Cud nad Wisłą” – tak też nazwany jest utwór na jej
temat) a druga z „6” (np. „Uniwerek 200
lat” - Uniwersytet Warszawski powstał
w 1816 r. – przyp. M.B.).


KULTURA

PREZENTACJA

7

fot.Tatiana Obłąkowska

6

Dwie, z trzech wspomniane płyty Elektrycznych Gitary – „Historia” i „Czasowniki” odnoszą się do wydarzeń historycznych. Czy planują Panowie trylogię czy też kolejne płyta będzie eklektyczna i w stylu „Nic mnie nie rusza” (2012 r.).
Planuję teraz nagrać program pod
tytułem „Czwartorzęd”. Program aluzyjny nawiązujący do obecnego krajobrazu polityczno-społecznego Polski.
A chcę to zrobić z kapelą, którą zawiązałem na Śląsku, na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej czy Kwartem Jurajskim, którzy tworzą muzycy z Myszkowa koło Częstochowy. Nagrałem już
z tym składem płytę „Drugie Dno”. Wydaje mi się, że tytuł programu „Czwartorzęd” i Kwartet Jurajski dobrze ze
sobą korespondują (śmiech). A jaki może
mieć to związek z historią? Jeśli jest to
program trochę wykorzystujący bieżący kontekst to też poniekąd mówi o historii, tylko tej najświeższej. Natomiast
takich zamówień na utwory tego typu
jakie znalazły się na „Historii” i „Czasow-

nikach” na razie nie mam. Ani nie mam
ich w planie. Widocznie pewne rzeczy,
które z polskiej historii mnie gryzły już
odreagowałem w tych dotychczasowych piosenkach.
Niedługo po wydaniu płyty „Czasowniki”,
w 2016 r., ukazała się Wasza biografia autorstwa Przemysława Zielińskiego pod tytułem
„Przewróciło się”. Od tej pory właściwie cisza.
Co zatem szykujecie w związku z obchodzonym
w tym roku 30-leciem Elektrycznych Gitar?
30-lecie zespołu można by obchodzić zarówno w tym roku, następnym
jak i nawet 2022 r. (śmiech). Nazwa powstała w 1989 r. Pierwsze występy
pod naszym szyldem w 1990 r. a z kolei w 1992 r. ukazała się nasza pierwsza
płyta, a właściwie kaseta (śmiech). Ale
skoro w 2014 r. wydaliśmy album „Stare jak nowe” (głównie z największymi
przebojami zespołu nagranymi w nowych aranżacjach – przyp. M.B.) z okazji 25-lecia to istotnie logiczne jest to,
że 30-lecie powinno przypadać na ten

rok. Chciałbym jednak najpierw wydać
program solowy a później wziąć się za
obchodzenie 30-lecia. Wydaję mi się, że
najlepszym sposobem na obejście szerokim łukiem tego jubileuszu jest wydanie normalnej płyty, nie składanki a kolejnego programu stworzonego z nowych utworów, których w ostatnich latach nam się dużo uzbierało. Największy
problem z wydawaniem płyt jest teraz
taki, by zainteresować kogoś, by tę płytę wydać. Podaż na rynku jest ogromna
i wielu wydawców woli inwestować tylko w rzeczy najbardziej intratne. Dlatego wydanie płyty na zawołanie nie jest
już tak oczywiste. Musi się parę korzystnych okoliczności ze sobą zbiec, by to
powstało. Może to, że Elektryczne Gitary w ostatnim czasie trochę nie istniały
w przestrzeni publicznej związane jest
z tym, że położyłem większy nacisk na
granie samodzielne.
Zdjęcia dzięki uprzejmości
Kuby Sienkiewicza i Pawła Walczaka
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Przedszkole Academy International Żoliborz przy ul. Popiełuszki 16

Statek małych piratów
Ulicami Słowackiego i Popiełuszki każdego dnia przejeżdżają tysiące pojazdów, ale tylko część kierowców
wie o tym, że u zbiegu tych arterii, w bezpiecznym
oddaleniu od hałaśliwej jezdni, rozciągają się zielone
podwórka i skwery. Ta zaciszna, a przy tym dobrze
skomunikowana okolica to wymarzone miejsce na
przedszkole lub żłobek – albo na jedno i na drugie.
Wyjątkową lokalizację docenili również założyciele sieci niepublicznych placówek edukacyjnych Academy International, którzy na początku nowego millenium postanowili otworzyć tu swoje przedszkole
z oddziałami żłobkowymi.
Zanim jednak w salach rozległ się gwar dziecięcych głosów, wzniesiony
niedługo po II wojnie światowej budynek musiał zostać zaadaptowany do potrzeb najmłodszych użytkowników. Interesująca architektura
pozwoliła na zaaranżowanie atrakcyjnego wnętrza, które swym wyglądem pobudza wyobraźnię i przywodzi na myśl morskie opowieści – do
sal możemy zajrzeć przez zamontowane w drzwiach bulaje, a na piętro
wchodzimy krętymi schodami, trzymając się grubych lin.
Oprócz jasnej, dużej szatni i komfortowych sal do nauki i zabawy
dzieci mają również do dyspozycji słynne „kulki” – wewnętrzny plac
zabaw z piętrową konstrukcją, wypełnioną tysiącami białych i niebieskich piłeczek. Tu naprawdę można się poczuć jak na pirackim statku!
Atrakcyjna lokalizacja i niebanalne wnętrze to nie wszystko. Warto
podkreślić, że poza realizacją podstawy programowej przedszkole

Academy International Żoliborz spełnia wysokie standardy wychowawcze i dydaktyczne, znane z innych placówek tej sieci. Bardzo
ważnym aspektem jest tu uczenie dzieci samodzielności, zgodnie z założeniami pedagogiki daltońskiej.
– Na początku oczywiście pomagamy dzieciom. Pokazujemy, jak samodzielnie jeść, jak po sobie posprzątać, jak się poruszać po placówce, żeby to było bezpieczne. Z czasem dajemy dzieciom kredyt zaufania, a one potrafią mądrze korzystać ze swojej samodzielności – mówi
Karolina Góran, dyrektor przedszkola.
Absolutnym priorytetem jest skuteczna nauka języka angielskiego.
Dzieci od najmłodszych lat przebywają w dwujęzycznym środowisku,
błyskawicznie chłonąc kolejne słówka i kształtując swoje zdolności komunikacyjne.
Academy International równie poważnie podchodzi do rozwijania
sprawności intelektualnej swoich wychowanków. Obok elementów edukacji matematycznej w przedszkolu realizowany jest autorski program
„Mądra Główka-Łamigłówka”, którego integralną częścią są codzienne
zabawy logiczne, zagadki i ćwiczenia słowno-rysunkowe. Na starsze
dzieci czekają już ambitniejsze wyzwania – warcaby i szachy.
– Mamy tu sympatyczny, kreatywny zespół dobrze wykształconych
pedagogów, którzy lubią dzieci i lubią uczyć. Zajęcia są konstruowane tak, by nie zanudzać przedszkolaków monotonnymi wykładami
i gotowymi wnioskami, a raczej sprowokować je do eksperymentowania, formułowania hipotez i samodzielnego poszukiwania rozwiązań.
Efekt? Cóż, zdarza się, że dzieci najzwyczajniej nie chcą wracać do
domu – uśmiecha się dyrektor Góran.

MIASTO ŻOLIBORZ
zwierzętach i produkowane przy poszanowaniu naturalnego środowiska. Z Satwa Joga wychodzi się zrelaksowanym,
przede wszystkim zdrowszym i pełnym
energii.
Ubrania, torebki czy damska bielizna polskich projektantów i rodzimych
marek wypełniają ciepłe wnętrze Mousehouse. Wszystkie ubrania wykonane są z miękkich i przyjemnych tkanin
w modnych kolorach. W ofercie znajdują się rzeczy dla kobiet jak i dziewczynek. - Eksplozja kreatywności w polskiej
modzie dała nam impuls do stworzenia
miejsca, w którym można zobaczyć, dotknąć i oczywiście kupić to, co w modzie najciekawsze. Tak powstał Mousehouse, sklep w którym, z dala od zgiełku centrów handlowych, można robić zakupy w rytmie „slow” i w którym
można się przekonać, że szare jest piękne – podkreślają na swojej stronie internetowej właściciele sklepu.

NA WIOSNĘ
AUTOR TEKSTU: JAKUB KRYSIAK

Czas odwiesić zimowe kurtki, ciepłe swetry i czapki do szafy.
Zmiana pory roku oznacza uzupełnienie albo odświeżenie
swojej garderoby, tak by czuć się dobrze i modnie. Co zrobić by
być gotowym na wiosnę?
Kiedy wejdzie się do środka widać,
że jest to miejsce stworzone przez
dziewczyny dla dziewczyn.
W Dziewczyny Beauty Bar
wszystko nosi znamiona dbałości
o każdy szczegół. Kobiety, dla których wiosna oznacza zmiany albo po
prostu chciałby odświeżyć swój wygląd u Dziewczyn mogą zrobić manicure i pedicure, nową fryzurę, a także zadbać o kosmetykę twarzy i ciała.
Domowa, luźna atmosfera wykreowana przez właścicielkę i personel sprzyja pogaduszkom przy czymś do picia. Ponadto czas można umilić sobie
nadrabiając zaległości w lekturze kolorowych czasopism. Podsumowując,
u Dziewczyn kobiety znajdą wszyst-

ko czego potrzeba do spędzenia czasu
w przyjemny dla nich sposób.
Miejsce, w którym można skorzystać z usług fryzjerów czeszących głowy celebrytów jak i samych mieszkańców Żoliborza. W Hairmate poza szerokim wachlarzem usług dla pań o swoją fryzurę i brodę mogą zadbać panowie. Ponadto każdy może liczyć na profesjonalną poradę i wsparcie przy odważnych decyzjach. Klientki mogą spodziewać się porad jak stylizować swoje włosy. Wystrój jaki panuje wewnątrz
salonu to próba połączenia tradycji
z nowoczesnością. - Chcieliśmy połączyć wszystkie cechy tej pięknej dzielnicy, gdy zakładaliśmy salon na Rydygiera 13. Zainspirowaliśmy się Starym Żoli-

borzem i czerpiemy energię z Nowego.
Warto wpaść przekonać się jak to wyszło – czytamy na stronie internetowej
Hairmate.
Dobre samopoczucie to nie tylko modny wygląd, ale też zdrowe ciało i pogoda ducha, którą zagwarantować może aktywność fizyczna. W starej willi na Żoliborzu od lat działa Satwa
Joga, gdzie prowadzone zajęcia odbywają się w kameralnych grupach. Na poszczególnych zajęciach odnajdą się Ci,
którzy chcieliby rozpocząć swoją przygodę z jogą, a także osoby zaawansowane. Dodatkowo, od czasu do czasu
w Satwa Joga organizowane są warsztaty odsłaniające ciekawe formy aktywności ruchowej. Na miejscu można
wykupić również specjalistyczny i odprężający masaż ciała i zabiegi SPA takie jak: terapia gorącymi kamieniami,
terapia czekoladowa odmładzająca czy
kawowa oczyszczająca. Warto zaznaczyć, że wszystkie produkty używane
w SPA są wegańskie, nietestowane na

Wiosenne trendy modowe
z ofertą Arkadii
W modowych przygotowaniach do
wiosny niezbędna może okazać się wizyta w Arkadii. W sumie w centrum
handlowym znajduje się ponad 70 sklepów z ubraniami dla kobiet, mężczyzn
i dzieci. Odpowiedni dobór sklepów zapewnia konsumentom szeroką, przekrojową ofertę, zarówno w segmencie
młodzieżowym, jak i rodzinnym, a także
wybrane marki z tzw. górnej półki.
Za sprawą znajdujących się w Arkadii
drogerii, można zadbać również o swoją urodę. Pamiętajmy, że ubrania to nie
wszystko i według zaleceń dermatolo-

gów warto zaopatrzyć się w kosmetyki dedykowane na słoneczne pory roku.
Warto pamiętać o takich, które posiadają filtry chroniące skórę przed słońcem. Oprócz kosmetyków poprawiających kondycję zdrowotną w Arkadii
znajdziemy także te, które odpowiadają za poszczególne elementy makijażu.
Jest to dziedzina, w której trendy zmieniają się z każdą porą roku. Warto więc
pamiętać też o odpowiednich kolorach
cieni do powiek czy szminek.
W przypadku, gdy komuś brakuje
pomysłu na siebie, bądź nie jest na bieżąco w trendach modowych, może skorzystać z opcji zakupów ze stylistą Arkadii. Podczas 1,5-godzinnego spotkania doradca pomoże dobierając ubrania
do danej sylwetki. Jedynym warunkiem
jest posiadanie karty stałego klienta
Arkadii.

Fot. Harimate

Jak być
modnym
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Fot. Materiały prasowe Reserved
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Hairmate– wnętrze salonu fryzjerskiego

Zanim wybierzemy się na zakupy
warto zajrzeć do swojej szafy i sprawdzić, co nadaje się do noszenia. Często szczególnym problemem, zwłaszcza dla osób, które przywiązują się
do swoich rzeczy, jest gromadzenie
ubrań nie patrząc na to czy w nich
chodzimy czy nie. - Wiosna to najlepsza pora roku na wprowadzanie zmian.
To idealny czas na odświeżenie swojej
szafy. Zmiana stylu pod okiem specjalisty przychodzi łatwiej, dlatego zachęcam do skorzystania z usługi Przegląd
Szafy, którą mam przyjemność wykonywać dla klientek Arkadii – zachęca Angelina Felchner, stylistka i doradca ds. wizerunku. Spotkanie ze stylistką i wspólny przegląd szafy to doskonała okazja, aby ze swojej garderoby
pozbyć się ubrań i dodatków zalegających w niej od kilku sezonów.
– Ubrania z metkami, za duże lub za
małe czy fasony, które dodają kilogramów sylwetce, to najczęstsze przypadki, z którymi się spotykam, zaglądając
do szaf kobiet i mężczyzn – wyjaśnia
stylistka. Najczęściej „czyszczenie” szafy zajmuje około trzech godzin. Stylistka Arkadii spotkanie zaczyna od poznania klientki i jej stylu, a także dylematów modowych i ulubionych kolorów.
Z ubrań znajdujących się w szafie, które
mają potencjał, Angelina Felchner tworzy nowe stylizacje. - Na końcu sporządzam listę zakupów, czyli spis wszystkich elementów, których zabrakło
w szafie klientki Arkadii. Chętnie podpowiem co i gdzie kupić oraz co jest modne w nadchodzącym sezonie – podkreśla stylistka Arkadii. „Czyszczenie” szafy
ze stylistką również jest bezpłatne za
okazaniem karty stałego klienta.

Polot
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KUCHNIE ŚWIATA

w kuchni polskiej
JEST POTRZEBNY!

PREZENTACJA

PIĄTA ĆWIARTKA
FLAMINIA rodzinna trattoria, specjalizująca się w kuchni
rzymskiej, posiadająca włoski certyfikat jakości
OSPITALITA ITALIANA Ristoranti Italiani nel Mondo

We Włoszech określa się tak podroby. Nazwa ta
odnosi się do rozbioru mięsa w ubojni, kiedy to
dzieli się je na ćwiartki.

Jak w obliczu takich argumentów
przekonać Polaka, że kuchnia Polska
w Polsce może być pyszna? Jednym
z rozwiązań jest próba jej unowocześnienia.
Tradycyjne składniki odpowiednio
skomponowane
Okazuje się, że nawet najbardziej
tradycyjne dania, takie jak np. tatar,
zyskują nową jakość, gdy podane są
z prostymi składnikami, ale w odpowiednich proporcjach i właściwej kompozycji. Prażona kasza gryczana, przepiórcze jajo i majonez kawowy sprawiły,
że dobrej jakości mięso stało się w Polocie prawdziwym rarytasem. Przecież
każdy kiedyś jadł kaszę gryczaną, ale
czy z tatarem?
Produkty najwyższej jakości
Matjas serwowany w Polocie zyskał sobie wielu fanów nie tylko wśród
blogerów. Tradycyjna polska ryba serwowana z grzybami, migdałami i kwaśną śmietaną okazała się ulubioną przystawką naszych Gości. Dodatki towarzy-

szące śledziowi wydobywają i podbijają
smak doskonałej jakości produktu.
Zapomniane warzywa i świeże
zioła
Panujący przez długie lata socjalizm
bardzo zmienił tradycyjną kuchnię polską. Mnogość mącznych wyrobów, panierka i ograniczona dostępność produktów sprawiły, że staliśmy się krajem
zubożałym kulinarnie. Dziś prócz marchewki i kapusty w sklepie znów znaleźć możemy warzywa, które kiedyś
były w Polsce bardzo popularne. Nie ma
co się dziwić, że serwowane w Polocie
pierogi na puree z topinamburu, zupa
z pasternaku, kaczka z salsefią czy czarną rzepą cieszą się powodzeniem. Uczymy się używać świeżych polskich ziół,
które wydobywają z potraw wszystko
co najlepsze. To dzięki nim nasze dania
w Polocie stają się ciekawsze, bardziej
odżywcze i przede wszystkim pyszne.
Kuchnia pełna eksperymentów
Każda kuchnia, może wydawać się
nudna i mało nowoczesna, jeśli pomi-

ja się w niej produkty pochodzące z innych krajów. Wszyscy doskonale wiedzą, że makaron z truflą smakuje doskonale we włoskiej restauracji, ale czy
oczywistym połączeniem wydaje się
być zupa z pasternaku z tym najdroższym grzybem na świecie? Pak choy
smakuje nam najbardziej w daniach
kuchni azjatyckiej, ale serwowane w Polocie tradycyjne pierogi z kaczką, zatopione w bulionie na bazie wina xiang
z pak choy bardzo długo utrzymywały
się w karcie. Otwartość na nowe smaki w kuchni polskiej, świadczy o tym, że
nie tylko tradycyjne jedzenie domowe,
może smakować wyjątkowo…
Zdrowe mięso i ptactwo
W odmienianiu kuchni polskiej bardzo ważne jest także czerpanie z tradycji. W staropolskim zwyczaju było zastawianie stołów dzikim mięsem i ptactwem. Dziś znaleźć można wiele przepisów i wskazówek jak przyrządzać dzika, jelenia, gołębia czy gęsinę. Powrót
do przygotowywania tego, co prawdziwie polskie ma również wpływ na nasze zdrowie. To właśnie dziczyzna zaliczana jest do najzdrowszych mięs. Nic
dziwnego, że noga z kaczki podawana
w sosie z owoców leśnych czy też gęsina serwowana z jeżynami, znikają z talerzy w Polocie w całości.
Nie rezygnujmy z polskiej kuchni, zachowajmy równowagę pomiędzy
tradycją a nowoczesnymi potrzebami.
Cieszmy się naszą kulinarną spuścizną
i jedzmy polskie dania smacznie i z Polotem.

cywilizacji łacińskiej zwyczaj jadania poza domem pozwala zrozumieć dlaczego w całych Włoszech, a w Rzymie szczególnie, jest tak
olbrzymia ilość zawsze zatłoczonych lokali.
W rzymskiej dzielnicy Ostiense w okolicach Testaccio gdzie był targ
bydła, na który zjeżdżali hodowcy z pobliskich regionów, znajdowały się
także ubojnie a obok nich kilkadziesiąt trattorii. To tu właśnie powstała
coda alla vaccinara, czyli ogony wołowe będące jednym z kulinarnych
symboli miasta. Przygotowywanie podrobów przez oberżystów zaowocowało powstaniem przepysznych dań z ich użyciem. Zresztą coda alla
vaccinara jest tylko jednym z podrobów, których będąc w wiecznym
mieście po prostu nie wypada nie spróbować. Koniecznie trzeba zjeść
pajatę, trippa alla romana, animelle, fritto romano i oczywiście granelli (czyli smażone bycze jądra). Będąc w Abruzii, Apulii bądź Kalabrii
spróbujmy Gnummariedi (pieczonych na ruszcie zrazików z podrobów
jagnięcych), no i pamiętajmy że w Abruzji królują szaszłyczki z wątroby
jagnięcej. Trippa to flaki wołowe, jada się je w całych Włoszech pod
różną postacią: in brodo (czyli w postaci zupy) lub alla Milanese (po
mediolańsku z boczkiem i fasolą) alla Fiorentina (po florencku z parmezanem) czy alla Romana (po rzymsku z miętą, goździkami i owczym
serem) a nawet na zimno w postaci sałatki (trippa all’insalata).
Oczywiście mieszkańcy Mediolanu, Florencji i Rzymu będą twierdzili,
że to właśnie ich danie jest najlepsze. Doskonałym przykładem jest
zabawny filmik, na którym kultowa już we Włoszech Sora Lella zachwala flaki po rzymsku i mówi, że te po florencku smakują jak gotowane
koty (oczywiście żartując, o co nikt się nie obraził).

AUTOR TEKSTU: MATEUSZ DURLIK

W każdym większym mieście można dziś spróbować kuchni
z różnych zakątków świata. Kierując się ciekawością często
spychamy rodzime potrawy na dalszy plan. Wybierając miejsce
na randkę czy kolację z przyjaciółmi pomijamy zazwyczaj
restauracje polskie. Dlaczego tak jest? I tu od razu nasuwają
się dwie najpopularniejsze odpowiedzi; „polskie specjały
najlepiej ugotować potrafi moja mama” oraz „nie jem
polskiego jedzenia, bo jest ciężkostrawne”.
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W starożytnym Rzymie pracownicy rzeźników byli częściowo opłacani podrobami, wzgardzanymi przez zamożnych klientów. Zresztą
pracowników lub dostawców opłacały podrobami nie tylko rzeźnie,
ale także domy szlacheckie. Jako że płacono nimi, to z czasem zaczęto
używać nazwy piąta ćwiartka dla wszelkich podrobów. Mieszkania
w kamienicach ubogich dzielnic antycznego Rzymu pozbawione były
kuchni, więc już wówczas na co dzień jadano w licznych oberżach,
do których przynoszono swoje wiktuały, pozostawiając ich przygotowanie zawodowym kucharzom. Można się o tym przekonać zwiedzając wykopaliska w Pompejach, Herkulanum czy Ostii, gdzie rzuca
się w oczy brak kuchni w ubogich mieszkaniach oraz wielka ilość
pozostałości lokali gastronomicznych. Miasto funkcjonowało w ten
sposób przez całe tysiąclecia, aż do czasów kiedy kuchnie stały się
powszechne także w mieszkaniach gminu. Ten sięgający początków

Trattoria Flaminia, specjalizująca się w autentycznej kuchni rzymskiej umożliwia spróbowanie trippa alla romana (flaków po rzymsku)
i coda alla vaccinara (ogonów wołowych).

Trattoria Flaminia
ul. Krasińskiego 41, Warszawa
tel. (22) 633 55 40 • trattoria.flaminia@gmail.com • www.trattoriaflaminia.pl
nd – czw: 1200 – 2200 • pt – sob: 1200 – 2300

W piątki wieczorem muzyka na żywo w wykonaniu rodowitych Włochów!

Dobre jedzenie

W DOBRYM TOWARZYSTWIE
AUTORKA TEKSTU: KAROLINA KOŁODZIEJSKA

Odwiedzona niedawno
przeze mnie oraz kilku moich
przyjaciół restauracja to,
należąca do Grupy Baccara,
żoliborska restauracja
Good Company Madison
Restaurant. Lokal mieści się
na Żoliborzu Artystycznym,
przy ulicy Szmockiej, w miłym
sąsiedztwie żoliborskich
ogródków działkowych.
To restauracja oparta na nowoczesnym i coraz częściej wykorzystywanym koncepcie live cooking. Otwarta kuchnia i prosty wystrój z kilkoma
chwytającymi za serce hasłami wypisanymi na ścianach sprawiają, że miejsce
to zdaje się mieć niezobowiązujący klimat i chce się tam zostać. Więc zostaliśmy i sprawdziliśmy.
Czekał już na nas zarezerwowany wcześniej stolik, wciśnięty w koniec
sali. Miejsce wydawało się ciasne, ale ze
względu na bliskość kącika zabaw dla naszych dzieci udało nam się z odrobiną
kombinacji zmieścić i zasiąść częściowo
na wygodnej kanapie. Bardzo miła obsługa uruchomiła procedurę przyjmowania zamówień, co poszło sprawnie
i fachowo, aczkolwiek mój recenzencki pech (a właściwie pech restauracji),
że niemal zawsze pierwsze danie, jakie
zamawiam jest niedostępne, tutaj również miał miejsce. Trafiliśmy akurat tej
niedzieli na festiwal makaronów, swoistą wyprzedaż szefa kuchni, przed planowaną właśnie zmianą menu z zimowego na wiosenne. Stąd też pomysły na
pierwsze zamówienia.
Dla dwójki naszych dzieci porcja spagetti bolognese na pół (27zł). Nie przepadam za menu dziecięcym, nie zgadzam

się na to, żeby dzieci jadły gorzej niż dorośli, uczę smaków i przyzwyczajam do
takich dodatków jak parmezan czy bazylia. Zatem dla dzieciaków prawdziwe, dorosłe danie, z obietnicą deseru, co oczywiste.  Kolejno zaplanowaliśmy zjedzenie czarnego makaronu z krewetkami,
cukinią, czosnkiem, natką i pomidorkami
cherry w białym winie (44zł) oraz ravioli z truflami, kolendrą, parmezanem, oliwą truflową i kiełkami rzodkiewki (40zł).
Poza festiwalem makaronów w menu
Good Company, mimo że nie lubię kart,
w których potrawy są pokazane na zdjęciach, znaleźliśmy jeszcze sporo ciekawie
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zapowiadających się dań. Wybór padł na
szeroko i smakowicie opisaną w karcie
zupę cacciucco – zupę z owoców morza,
w której znajdują się: kalmary, krewetki,
omułki, paluszki krabowe, mule, tuńczyk
a wszystko to na bazie sosu winno-pomidorowego z czosnkiem, cebulą, szałwią, oliwą, natką w towarzystwie grzanek (69zł). Jeszcze wtedy nie zdawaliśmy
sobie sprawy jaki to był dobry wybór…
Jeśli jesteśmy przy rybach, do naszego zamówienia dołączył jeszcze tonno alla griglia – stek z tuńczyka grillowany, podany z gniocci, szpinakiem na
maśle i parmezanem (49zł) oraz sałata –
z kurczakiem w glazurze i w sosie vinaigrette (25zł).
Wszystkie dania były naprawdę bardzo smaczne. Makarony ugotowane
w punkt, sosy gęste i sycące, warzywa
świeże i błyszczące, zioła pachnące i aromatyczne. Dania podane bardzo ładnie,
równo dla wszystkich, bez zbędnego
oczekiwania i z uśmiechem na twarzy.
Ale… najlepsza był zupa cacciuccio, podana w garnuszku, gorąca, aromatyczna, pełna owoców morza, idealnie doprawiona, w sam raz ostra. Szkoda, że
nie mogę Wam przekazać tego zapachu
i smaku na łamach Gazety Żoliborza, ale
na szczęście mieszkacie blisko i możecie
sami pójść i spróbować, koniecznie we
dwoje, bo to jest naprawdę sycący gar
zupy dla dwojga. Jak już będziecie to zostawcie miejsce w brzuchach na deser,
bo w Good Company Madison Restaurant zjecie desery wykonane przez cukierników Baccary i niemal zawsze możecie trafić na niepowtarzalne torciki,
kremy, czy musy. Moje towarzystwo zakończyło ten obiad słodkim akcentem
w postaci niebywale dobrego, wytrawnego torciku z gorzkiej czekolady, pięknego kwiatowego ciastka z musem z ricotty oraz boskiego tiramisu w towarzystwie bardzo smacznej kawy.
Miło się je dobre jedzenie w dobrym
towarzystwie, oczywiście na Żoliborzu.

Żoliborska
Restauracja
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nie zaczarowało. Makaron Jurka to danie bardzo proste,
13
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smaczne, ale bez polotu, mało wyraziste, a ciecierzyca
z puszki to rozczarowanie. Kozi ser jest pyszny, ale
AUTORKA TEKSTU: KAROLINA KOŁODZIEJSKA
zdominowany przez przesadną słodycz sosu na bazie
miodu; sałata cytrynowa okazała się zbyt kwaśna, aby
Rozpoczęła się druga edycja na najlepszą,
zrównoważyć smaki, a jej świeżość pozostawia nieco
zdaniem czytelników, żoliborską restaurację
minionego
roku. Niestety, burgera też nie mogę pochwalić,
do życzenia.
na co bardzo liczyłam. Pięknie podane danie, dobra
Pod koniec lutego wystartowała isty Żoliborz, Ten Sushi czy Mizu Sushi ko ceny idą w parze z jakością i trudbułka,
uwielbiane
przezeto mnie
pikle…
wszystko
OK,
alete dwie rzeczy od siebie.
oddzielić
restauracje
z kuchnią azjatycką.
No- no
druga
już edycja
plebiscytu na Żoliborską Restaurację Roku 2018. W tym roku minowano również restauracje z kuch- Niemniej, w tej kategorii prosimy o zato, coskłada
najważniejsze,
mięso,i polską
nie takie
byłojak OK.
byłna taką restaurację, która
głosowanie
nią europejską
Kotłow-Burger
plebiscyt
się z trzech etapów. czyli
nia, Polot, SAM Żoliborz czy Restauracja ma najatrakcyjniejsze ceny względem
jakości podawanego jedzenia. Ostatnią
Spotkanie.soków.
Pojawiły się Pizza
również kuchnie
Pierwszy
nominowanie pozbawiony
suchytoi zupełnie
przygotowana
wegańskie, m.in. Telaviv Urban Food, czy kategorią jest jakość jedzenia i tutaj
restauracji przez naszych
głosujemy na takie restauracje, któteż Burgerowania z Krasińskiego.
czytelników – to te restauracje
poprawnie,
ale nie zmieniła
ona mojego rankingu
miejsc,
re naszym
zdaniem potrafią przygowezmą
udział w kolejnych
tować najlepsze, najsmaczniejsze i naDrugi etap to głosowanie
etapach
jatrakcyjniej podane dania.
w 4 kategoriach.
tym etapie każdy
miał możliwość
wWktórych
można
zjeść najlepszą
pizzę na Żoliborzu.
Każda z nominowanych restauranominowania dowolnej liczby restaui ostatnim etapem jest
cji trafiła do puli
na które
racji,
które jego zdaniem
powinny
się osłodzić
Koniecznie
trzeba
było
tenrestauracji,
wieczór,
a żeTrzecim
desery
w takim plebiscycie znaleźć. Mieszkań- teraz każdy z czytelników będzie mógł wybór Żoliborskiej Restauracji
cy nominowali blisko 50 restauracji. No- oddać swoje głosy. Zaczynamy od ka- Roku 2018
w menu
są naprawdę
wybór
padł
Trzeci etap to finał tegorocznetegorii „wystrój”, gdzie
głosujący
oce- na to,
minowane
restauracje
pokazały, że gu- intrygujące,
sta kulinarne naszych czytelników są na niają i wybierają swoje ulubione re- go głosowania. 3 najlepsze restauraz każdej kategorii z etapu drugiego
stauracje
podsię
względem
wystroju. cje–
prawdę
część z nominoco wróżne.
takiPoniżej
zimowy
wieczór
zdaje
byćichnajlepsze
Drugą kategorią jest „Jakość obsługi”. trafią do ścisłego finału, gdzie podczas
wanych restauracji:
Tym razem
głosy oddajekarmelowym
się na restau- głosowania
Fatto a Mano,
Pepperoni Ristorante,
(17wyłonimy
zł). najlepszą restauganasz
z gorzkiej
czekolady
z sosem
Trattoria Prima Pasta, Trattoria Flami- rację, która najbardziej przypadała rację roku 2018.
Wyniki we wszystkich kategoriach
nia, Trattoria Bella Vista i Prosta Pasta, nam do gustu pod kątem uprzejmości
Nie
ukrywam,
że poKulturazobsługujących
pierwszynasspotkałam
ganasz
oraz w finałowym głosowaniu zostaną
ludzi. Trzecia kateLa
strada,
Via Suzina czy Pawilon
ralny – to restauracje, które specjalizują goria to „ceny”, chyba jedna z najtrud- ogłoszone w kwietniowym wydaniu Gazetynim
Żoliborza.
kategorii,
ponieważ nierzad- się
się
w kuchni
włoskiej,
ale niew
tylko.
Tha- niejszych
jako
deser
sam
sobie.
Zwykle
delektowałam
r e kr elk al a mma a
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Przekształcenie prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności
AUTORKA TEKSTU: MAŁGORZATA BUCZKOWSKA

Z dniem 01 stycznia 2019 roku prawo użytkowania wieczystego gruntów,
na których postawione są budynki mieszkalne jedno- lub wielorodzinne
zmieniło się z mocy ustawy w prawo własności tych gruntów, eliminując tym
samym z obrotu – w odniesieniu do budownictwa mieszkaniowego – relikt
poprzedniego systemu jakim było prawo użytkowania wieczystego gruntu.
Nowa ustawa znajduje zastosowanie
głównie do lokali mieszkalnych i domów
jednorodzinnych, choć z jej dobrodziejstwa mogą również skorzystać właściciele lokali handlowych i usługowych, jeżeli znajdują się one w budynkach przeznaczonych na cele mieszkaniowe, pod warunkiem że w danej nieruchomości lokale mieszkalne stanowią co najmniej połowę wszystkich lokali. W pozostałym zakresie pozostają w mocy dotychczasowe
przepisy o użytkowaniu wieczystym nieruchomości.
Przekształcenie prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności z mocy
prawa oznacza, że z dniem 1 stycznia
2019 roku każdy właściciel lokalu mieszkalnego automatycznie, bez podejmowania żadnych czynności stał się właścicielem nieruchomości, na której znajduje się
blok, w którym mieszka.
Przekształcenie zostało przewidziane
jako czynność odpłatna. Oznacza to, że
każdy kto dotychczas był użytkownikiem
wieczystym, a na skutek ustawy o przekształceniu stał się właścicielem gruntu, zobowiązany jest do wniesienia opłaty za przekształcenie. Wysokość tej opłaty to 20-krotność rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, jaka
należna byłaby na dzień przekształcenia,
czyli 1 stycznia 2019 roku. Wyjątkiem jest
sytuacja, w której opłata z tytułu użytkowania wieczystego została zaktualizowana rok lub dwa lata wcześniej. Wówczas
wysokość tej opłaty równa będzie pełnej zaktualizowanej opłacie z tytułu użytkowania wieczystego należnej w trzecim
roku po aktualizacji. Płatność opłaty za
przekształcenie rozłożono na 20 rat, płatnych co roku do końca marca (to dokładnie ten sam termin, do którego należało
wnieść opłatę z tytułu użytkowania wieczystego gruntu). Co to w rzeczywistości
oznacza? Nic innego jak to, że nowi właściciele nieruchomości zobowiązani będą do

podwójnego ponoszenia kosztów związanych z nieruchomością przekształconą.
Po pierwsze, – jako właściciele tych nieruchomości – zobowiązani będą do uiszczania podatku od nieruchomości. Po drugie,
zobowiązani będą do uiszczania corocznej
opłaty z tytułu przekształcenia. Podwójnym obciążeniem nie będziemy musieli się
martwić tylko w jednym przypadku. Jeżeli zdecydujemy się jednorazowo zapłacić
całą opłatę z tytułu przekształcenia.
Zamiar jednorazowego uiszczenia całej opłaty możemy zgłosić w dowolnym
momencie. Jeżeli zrobimy to w pierwszym roku po przekształceniu, wysokość
jednorazowej opłaty będzie równa dwudziestu jej rocznym wysokościom. Jeżeli jednak rozpoczniemy uiszczać opłaty
roczne i w którymś momencie zdecydujemy się na uiszczenie opłaty jednorazowej, jej wysokość będzie równa sumie pozostałych do spłaty rocznych rat.
Wybór jednorazowego uiszczenia
opłaty z tytułu przekształcenia ma jeszcze jeden walor. Wówczas będzie nam
przysługiwała bonifikata. Jej wysokość
będzie zależna od tego czy jednorazowa zapłata nastąpi w pierwszym roku po
przekształceniu czy w latach kolejnych.
Naturalnie w pierwszym roku będzie
przysługiwała najwyższa bonifikata, która z upływem kolejnych lat będzie malała.
W tym miejscu trzeba też wskazać,
że przekształcenie we własność będzie
musiało znaleźć swoje odzwierciedlenie
w księgach wieczystych prowadzonych
dla przekształconych nieruchomości oraz
ewidencji gruntów i budynków. Podstawę
ujawnienia prawa własności w tych rejestrach będzie stanowić zaświadczenie potwierdzające przekształcenie. Zaświadczenie takie wydawać będą wskazane w ustawie organy, m.in. starosta – w odniesieniu
do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa oraz wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu albo woje-

wództwa – w odniesieniu do gruntów stanowiących niegdyś własność jednostek
samorządu terytorialnego. O wydanie zaświadczenia możemy zwrócić się osobiście albo możemy poczekać na jego wydanie z urzędu. Jeżeli złożymy stosowny
wniosek, organ powinien nam wydać właściwy dokument w terminie 4 miesięcy
od dnia otrzymania takiego wniosku. Jeśli zdecydujemy się poczekać na reakcję
organu, powinien on wydać zaświadczenie w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia i wysłać je na adres, na który doręczana nam była korespondencja
związana z ponoszeniem opłaty z tytułu
użytkowania wieczystego nieruchomości. Jednocześnie organ przekaże też zaświadczenie do właściwego sądu wieczystoksięgowego. Wpis w księdze wieczystej
zostanie dokonany z urzędu i nie będzie
wiązał się z koniecznością uiszczenia opłaty. Wraz z wpisem własności (dział II) sąd
ujawni także w dziale III roszczenie o zapłatę opłaty z tytułu przekształcenia. O dokonaniu wpisu dowiemy się z zawiadomienia, które prześle nam właściwy wydział
ksiąg wieczystych sądu.
Po uiszczeniu całej opłaty organ wyda
nam stosowne zaświadczenie, które będzie podstawą do wykreślenia z księgi
wieczystej wpisu roszczenia odnoszącego się do tej opłaty. Tu jednak czeka nas
kolejny wydatek, bowiem wniosek o wykreślenie roszczenia został pomyślany
jako wniosek odpłatny. Będzie to kwota
250 złotych w przypadku uiszczenia opłaty jednorazowej oraz 75 złotych w pozostałych przypadkach. Opłatę tę należy
wnieść na właściwy rachunek sądu wieczystoksięgowego i załączyć do wniosku o wykreślenie wpisu. Ustawa o przekształceniu przewiduje jednak kilka zwolnień z tej opłaty. Będzie ono przysługiwało m.in. osobom fizycznym (lub ich spadkobiercom), które jednorazowo wniosły
opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego a także osobom, które użytkowanie wieczyste gruntu uzyskały na podstawie dekretu o własności i użytkowaniu
gruntów na obszarze m.st. Warszawy czy
w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie
nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa przed dniem 5.12.1990 roku.

O OJCACH I SYNACH
Dwulatka bez hidżabu
zasługuje na śmierć. Żon
powinno się mieć wiele, żeby
płodziły nowych bojowników.
Zwierzęta nadają się tylko
do dekapitacji i zjedzenia.
Dżihadyści powiązanego
z Al-Kaidą Frontu al-Nusra
szkoleni są od dzieciństwa.
Planują trzecią wojnę
światową. Mała wioska
w północnej Syrii. Skrawek
pustyni, gdzie są tylko
fanatycy i ich surowe zasady
religijne.

Dokument Talala Derkiego o islamskich ekstremistach był nominowany do Oscara, ale nagrody nie otrzymał. I słusznie. O ile kręcony 2,5 roku
film daje rzadką okazję, żeby zajrzeć do
obozu treningowego Frontu al-Nusra
i poznać myśli dżihadystów, to brak komentarza i szerszego kontekstu sprawia, że film jest mało zrozumiały dla
niemuzułmanów.
Jako orientalistka wyjaśniam więc:
• Nawet u najbardziej restrykcyjnych wśród muzułmanów – wahhabitów – hidżab wymagany jest
dopiero od pierwszej miesiączki.
• Żon wolno mieć maksymalnie cztery i to tylko pod warunkiem, że
się je będzie równo traktować.
W praktyce tylko 4% wyznawców
ma więcej niż jedną.
• Traktowanie zwierząt niekoniecznie odbiega od naszego, niektórzy
uczeni w świętych pismach islamu
propagują nawet wegetarianizm.
• Sam dżihad dla wielu wierzących
ma oznaczać przede wszystkim
walkę wewnętrzną.
• Dlaczego pokazano, jak wychowane w fundamentaliźmie dzieci czy-

tają opowiadania o kosmitach? Bóg
ich nie stworzył, więc to sprzeczne
z islamem.
Od reżysera wydobyłam również
informację o źródłach finansowania tej ekstremistycznej organizacji.
To ludność lokalna wspiera terrorystów swoimi pieniędzmi. Rozbrajane
przez bojowników miny zakładane
są przez wojska rządowe czyli reżimu al-Assada.
Tego reżimu, przeciwko któremu
walczyli idealiści z wcześniejszego filmu reżysera – „Powrót do Homs”.
Wtedy, zdesperowani, stopniowo się
coraz bardziej radykalizowali. Do tej
pory syryjscy obecnie już fanatycy,
cenią sobie ten dokument. Talal Derki, mieszkający na uchodźstwie w Berlinie, powrócił sprawdzić, co się dzieje w jego kraju. Po wielu miesiącach
udawania bogobojnego muzułmanina
wzbudził jednak podejrzenia jednego
z ekstremistów i musiał uciec.
Dziwnie się poczułam doznając ulgi,
kiedy na koniec dowiedziałam się, że
jeden z dziecięcych bohaterów zginął.
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Możesz wszystko?
AUTORKA TEKSTU: ANNA SZYMAŃSKA

Jak funkcjonował człowiek pierwotny? Przede wszystkim
starał się przeżyć, a do tego niezbędne było zaspokajanie
podstawowych potrzeb: pożywienia, snu, okrycia. Polował sam
lub w grupie, znajdował lub tworzył broń, która pomagała
w polowaniach. Szukał miejsc, gdzie mógł w miarę bezpiecznie
zasnąć. Tworzył mniejsze lub większe społeczności, bo to
ułatwiało przetrwanie i zdobywanie pożywienia. Szukał
rozwiązań, tworzył narzędzia, tworzył nazwy. Czasami coś mu
się fuksem udało, coś wynalazł, poznał nowy smak, rozpalił
świadomie ogień, upiekł, ugotował, oprawił, uplótł...
Nauczył się, że niektóre zwierzęta
atakują, ale można je podejść. Nauczył
się, że kij może służyć do walki, obrony, ale i do podważania, rozbijania, przeskoczenia…Nauczył się, że ptaki trudno
upolować, bo odlatują, ale składają jaja,
które nadają się do zjedzenia. Tworzył
sobie zbiory i określał je nazwami. Kolejne poznane obiekty dopasowywał sobie do już wcześniej poznanych.
Człowiek od zawsze tworzył uogólnienia. Pozwalały mu one porządkować
napotkaną rzeczywistość. Budował sobie z tych uogólnień wzorce, schematy,
automatyzmy. Część z uogólnień wywodzi się z odległej przeszłości, niektóre zaś powstały stosunkowo niedawno.
Czasami uogólnienie powstaje i funkcjonuje w określonym środowisku,
a czasami jest bardziej wszechobecne.
Przyjrzyjmy się kilku wybranym uogólnieniom.
„Mężczyzna łowca”, „kobieta opiekunka”. Od pradziejów mężczyzna jest
uznawany za łowcę i obrońcę, a kobieta za „opiekunkę domowego ogniska”.
Fakt, przez wieki to mężczyźni polowali i walczyli z wrogami, a kobiety zajmowały się domem, dziećmi, gotowaniem,
szyciem, sprzątaniem... Oczywiście były
wyjątki po każdej ze stron.
Aby przetrwać na polowaniu czy
na wojnie, aby ochronić swoją rodzinę,
mężczyzna musiał być silny, przebie-

gły i waleczny. Noszenie zbroi i władanie ciężkim mieczem wymagało olbrzymiej siły. Praca na roli również nie była
i nie jest łatwa.
Jak jest teraz? Wiele kobiet wstępuje do wojska, uczestniczy w polowaniach, świetnie włada łukiem, szpadą.
Są wśród kobiet przedstawiciele wielu
zawodów dawniej uważanych za „męskie”. Ta zamiana działa i w drugą stronę – wielu mężczyzn świetnie sprawdza
się w zawodach uznawanych za „kobiece”: są kucharzami, pielęgniarzami, wielu pracuje w żłobkach, przedszkolach,
szkołach, wielu potrafi świetnie szyć,
haftować, robić na drutach. Także wielu na równi z kobietami sprząta, prasuje... Czy przez taką „zamianę ról” mężczyźni są mniej męscy, a kobiety mniej
kobiece?
„Chłopaki nie płaczą”. Takim tekstem
dorośli chcą przekonać małego chłopca, żeby nie był „mazgajem”. Chcą stworzyć twardego, odważnego, nieugiętego „wojownika”. Przecież chłopiec nie
może być ciapą, która płacze z byle powodu. Czy na pewno chłopaki nie płaczą? A może nie mają kanalików łzowych? Czy mężczyźni nie mają uczuć?
Czy każdy facet musi być twardzielem
i nieczułym macho?
Mali chłopcy są bardziej emocjonalni
niż dziewczynki. Dopiero w trakcie wychowywania ich emocjonalność ewo-

luuje – u chłopców ulega wytłumieniu,
zaś u dziewczynek – rozwija się.
Różny jest próg wrażliwości i bólu,
różna empatia. Łzy są oznaką przeżywania nie tylko smutku, ale i radości:
„popłakałem się ze śmiechu… ta historia wycisnęła mi łzy z oczu… wzruszyłam się do łez…”. Czy małemu, wrażliwemu chłopcu nie wolno płakać po stracie? Tylko dziewczynkom wolno płakać?
Ważne, by były to łzy prawdziwe, z prawdziwych przeżyć, a nie łzy
sztuczne, wymuszające. Nie zabraniajmy chłopcom płakać, bo chłopaki płaczą – i ci mali i ci duzi. Często łzy koją
ból – ten wewnętrzny, duchowy.
„Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan
nie będzie umiał”. To powiedzenie, pochodzące z dawnych czasów, nadal
funkcjonuje. Młode mózgi są bardzo plastyczne, najszybciej się uczą. W dzisiejszym coraz szybszym świecie, który często przypomina wyścig szczurów, wielu uważa, że dzieci trzeba jak najlepiej
przygotować do dorosłości... Wtłaczamy
maluchom ogrom wiedzy, posyłamy na
kolejne zajęcia: tenis, basen, hiszpański,
konie, balet, arte… Dziecko nie ma czasu,
by po prostu żyć. Nie ma czasu się ponudzić i swobodnie pobawić. Dziecko odtwarza, nie ma czasu na swobodne tworzenie, na popełnianie błędów i uczenie
się na nich. Obecne przedszkolaki bardzo
często mają tydzień usiany zajęciami tak
gęsto, że aż dziwne, iż mają kiedy spać.
Nie wszystkiego muszą się nauczyć
w dzieciństwie. Dajmy czas i możliwość
na wykształcenie się u dziecka jego własnych zainteresowań. To, że trzylatka
lubi taniec, wcale nie oznacza, że będzie
baletnicą (chociaż oczywiście tak może
się wydarzyć). To, że dwulatek uwielbia
budować, nie musi oznaczać, że będzie
architektem. Dajmy możliwości, ale nie
przenośmy na dziecko własnych marzeń i planów. Dziecko musi się nauczyć
wielu rzeczy, ale nie wszystkiego na raz.
Początkowa nauka powinna opierać się
na zabawie i działaniu, a nie wkuwaniu
i ślęczeniu.

W dzisiejszych czasach bardziej trafne jest powiedzenie,
że „człowiek się całe życie uczy”.
Mamy do dyspozycji olbrzymią bazę różnego typu kursów
i szkoleń, które pozwalają doskonalić się w zawodzie, ale także zmienić go. Bardzo często
dorośli w okolicach 40 r.ż. idą na
studia, zmieniają zawód. Są też
uniwersytety trzeciego wieku.
„Prawdziwy
mężczyzna
musi zbudować dom, posadzić
drzewo i spłodzić syna” (na jednym z memów znalazłam wersję z bardzo ciekawym dopiskiem: „a ty kobieto potem
sprzątaj, podlewaj, wychowuj”).
Czy wykonanie tych trzech „zaleceń” faktycznie czyni mężczyzną? Nie wyobrażam sobie,
by wirtuoz skrzypiec lub neurochirurg kopali doły pod podpiwniczenie domu czy dźwigali
worki cementu i paczki terakoty. A jeśli ten neurochirurg nie
zbudował domu, tylko kupił mieszkanie
w bloku lub gotowy dom, jeśli zatrudnił do aranżacji ogrodu architekta krajobrazu, czy też którego żona zajmuje się ogrodem, a on tylko kupił jej jukę
do sypialni, no i – zamiast spłodzić syna
– ma 3 córki, albo adoptowali dzieci –
czy to oznacza, że nie jest prawdziwym
mężczyzną?

„Możesz wszystko”, „Możesz, jeśli myślisz, że możesz” – wmawiają nam liczni
coachowie, ale czy faktycznie tak jest?
Niestety, nie możemy wszystkiego. Nie
tylko z powodu lenistwa, ale i z prozaicznych codzienności. Po pierwsze – nie żyjemy sami, wkoło jest wielu ludzi, którym
może się nie spodobać, że uzurpujemy sobie prawo do wszystkiego. Nasze prawo

do życia wedle własnego „widzimisię” zderza się z takim samym
prawem innych ludzi. Po drugie –
nasz czas, możliwości i zdolności
są ograniczone. Przecież w życiu
mamy także rozliczne obowiązki, które skutecznie potrafią wypełnić czas. Mogę rysować, ale nie
oznacza to, że mogę być uznanym malarzem. Mogę chcieć być
śpiewakiem operowym, ale jeśli nie mam do tego predyspozycji, to… nikt mnie w tym zawodzie nie zatrudni i nikt nie będzie
chciał mnie słuchać (mogę najwyżej pośpiewać sobie pod prysznicem). Po trzecie – takie dążenie
do rozciągania czasu i „robienie
wszystkiego” może się paskudnie
zemścić na organizmie. Uzależniając się od zdobywania nowych
umiejętności, dążąc do bycia najlepszym, będąc ciągle na najwyższych obrotach, po prostu wypalamy się. Po czwarte – jest strona prawna. Niektóre działania są
zakazane, bo naruszają „przestrzeń” innych ludzi. Niektóre działania mogą być
dla nas samych zabójcze. Zawsze musimy
pomyśleć, czy to, że myślimy, iż coś możemy, faktycznie oznacza, że możemy to
coś zrobić.
Zakończę może przekornie. Mogę
wszystko, ale myślę, że nie mogę
wszystkiego.

reklama

Program wydarzeń oraz cykli filmowych kina Wisła (marzec 2019 r.)
Kolejne spotkanie z cyklu Krytycznym Okiem już 15

marca, godzina 20:00.

Zapraszamy na nowy film Władysława Pasikowskiego: „Kurier”.
Jest to sensacyjna historia szpiegowska, inspirowana sekretną misją słynnego kuriera z Warszawy – Jana
Nowaka-Jeziorańskiego.
Prelekcję poprowadzi krytyk filmowy – Janusz Wróblewski.
Gośćmi będą: Pani Sylwia Wilkos – producentka i współscenarzystka oraz Pani Joanna Lang – konsultantka
ikonograficzna.
Poza tym 19 marca o godzinie
w ramach cyklu Rekolekcje filmowe.

18:30 na ekranie film “ Trzy billboardy za Ebbing, Missouri”
Bilety w cenie 18 zł

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.

HISTORIA
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LUDZIE ŻOLIBORZA

DZIAŁOBITNIA

Z ALEI WOJSKA
AUTORKA TEKSTU: LILIANA KOŁŁĄTAJ

Od kilku miesięcy zyskała zadaszenie i zaczęła bardziej zwracać
uwagę. Wiele osób jednak nie bardzo wie, cóż to za budowla, poza
tym, że na pewno związana jest z Cytadelą.
Półkolista ruina z charakterystycznej czerwonej cegły stoi na zakończeniu
Alei Wojska Polskiego, na wprost szkoły, ponad wąwozem Parku Fosa. Oficjalna, pełna nazwa to: działobitnia placu
broni drogi ukrytej Cytadeli Warszawskiej, obiekt wojskowy nr112. Była jedną z trzech tego typu budowli w obrębie Cytadeli. Obecnie zaś jest jedną
z dwóch zachowanych. Druga znajduje
się po przeciwnej stronie fortu, w pobliżu ulicy Zakroczymskiej. Jednak, usytuowana w słabiej zamieszkałym terenie, mniej zwraca uwagę, mimo że jest
w lepszym stanie. Działobitnie zbudowano równocześnie z głównymi obiektami wewnętrznego pierścienia umocnień Cytadeli, w latach 1832-34. Tu przyda się małe wyjaśnienie użytych pojęć.
Określenie: działobitnia jest raczej czytelne. To miejsce, gdzie ustawiono działa.
Droga ukryta znajdowała się w wąwozie
utworzonym przez mury twierdzy i wał
zewnętrzny i służyła do transportu po-

jazdów i urządzeń oraz przemieszczania
się wojsk w obrębie fortu. Plac broni był
terenem ćwiczeń i musztry żołnierzy. Od
strony obecnego Żoliborza Oficerskiego droga ukryta prowadzi wzdłuż fragmentu rzeki Drny, która w formie kanałku pozostała tam do czasów obecnych.
W latach I wojny światowej stacjonujący w Cytadeli Niemcy wystawili przy tej
działobitni dwa maszty antenowe, zaś
w jej kazamatach zainstalowali radiostację „Telefunken”, która – jak na owe czasy – miała dość dużą moc: aż 4 kW. Radiostacja posiadała sygnał rozpoznawczy
„WAR” i służyła Niemcom do utrzymywania łączności z Kwaterą Główną w Liège i dowództwem Frontu Wschodniego.
Po zakończeniu I wojny została przekazana Wojsku Polskiemu, nieuszkodzona,
choć bez dokumentacji technicznej. 16 XI
1918 r. nadano stąd komunikat Naczelnika Państwa, Józefa Piłsudskiego, o odzyskaniu niepodległości przez Polskę. Jako
pierwsza odbiór wiadomości potwier-

dziła szwedzka radiostacja w Karlsborgu. Radiostacja przydała się ponownie
w roku 1920. Podczas bitwy pod Ossowem, w dniach 15 i 16 VIII, przez 36 godzin zagłuszała nadajniki sowieckie emitowanym bez przerwy tekstem Nowego
Testamentu. Radiostacja funkcjonowała prawdopodobnie do 1925 r. jako Centralna Stacja Telegraficzna „WAR”. Maszty stały jeszcze kilka lat. Zostały rozebrane przed rozpoczęciem II wojny światowej, prawdopodobnie nawet przed rokiem 1935. Po wojnie nieużytkowana
przez wiele lat działobitnia popadła w ruinę. Wreszcie w 2017 r. doczekała się szansy na ochronę i rewitalizację. Po kontroli
konserwatora zabytków i nakazie konserwacji miasto przygotowało dokumentację projektową. W 2018 roku rozpoczęły
się prace zabezpieczające, mające na celu
przede wszystkim ochronę przed dalszymi zniszczeniami. Dotychczas obiekt został przykryty zadaszeniem. Ciągu dalszego jednak na razie nie widać. Nie ma też
jeszcze ostatecznej koncepcji co do przyszłej funkcji tego miejsca. Były pomysły,
by działobitnię przeznaczyć na cele kulturalne. Wymaga to jednak przeprowadzenia dalszych prac remontowych.
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ARTUR OPPMAN
AUTORKA TEKSTU:
LILIANA KOŁŁĄTAJ

Nie każdy lubi musztardę, ale na pewno każdy ten produkt zna.
Musztarda na warszawskie stoły trafiła w połowie XIX wieku,
głównie dzięki dwóm firmom: A.Schweitzer oraz Arthur et co.
Obie fabryki działały w Warszawie,
w Śródmieściu i na Woli.
Dlaczego zatem o nich wspominam
w kontekście Żoliborza?
Otóż spółka Arthur et co. była przedsięwzięciem ojca poety Artura Opmanna. (znanego jako Or-Ot), który ostatnie
lata swego życia spędził w willi na Żoliborzu Oficerskim. Poeta, choć bardzo znany, mimo swych artystycznych zainteresowań, także współdziałał w rodzinnym przedsięwzięciu i całkiem prozaicznie zajmował się prowadzeniem owej fabryki musztardy.
Rodzina Oppmanów wywodziła się
z Turyngii, ale miała silne związki z Polską.
Do Polski Oppmanowie przybyli w 1708 r.
Dziadek poety, Jan Franciszek Adolf
Oppman był uczestnikiem powstania listopadowego, a następnie nauczycielem i kierownikiem szkoły ewangelickiej
w Warszawie. Matka i babka były Polkami. Ojciec, Artur Emil Oppman, walczył
w powstaniu styczniowym. Później, jak
już wspomniałam, prowadził wytwórnię
musztardy przy ul. Leszno 4.
Artur Franciszek Michał Oppman
urodził się w Warszawie 14 sierpnia 1867
roku i praktycznie przez całe swoje życie był z Warszawą związany, z wyłączeniem dwóch lat nieukończonych studiów
na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Pierwsze próby poetyckie podjął jeszcze w czasach szkolnych, będąc
uczniem Szkoły Handlowej im. Leopolda Kronenberga. To wówczas powstał
pseudonim literacki poety. Podczas składania do druku pierwszego wiersza młodziutkiego Oppmana, zecer odczytał
jako Or-Ot niewyraźny skrócony podpis
autora (Ar-Op).
Swoje utwory poeta publikował m.in.
w „Kurierze Warszawskim”, „Wędrowcu”,
(którego był redaktorem w latach 19011905) i „Tygodniku Ilustrowanym”.
Przez wiele lat mieszkał na Starym
Mieście. Spacerując po Starówce, po-

znawał życie mieszkańców, ich zwyczaje, warszawskie legendy, co zaowocowało wierszami o tematyce staromiejskiej
i warszawskiej. Napisał wtedy również
wiele utworów dla dzieci.
W domu Oppmanów przy ul. Kanonii 8 bywała niemal cała śmietanka artystyczna Warszawy, m.in.: Bolesław Prus,
Stefan Żeromski, Władysław Reymont,
Artur Oppman zmarł 4 listopada
Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Bolesław 1931 r. w Warszawie. Został pochowany
Leśmian, Wojciech Kossak, Jan Lechoń. w Alei Zasłużonych na Powązkach. UpaPodczas wojny polsko-bolszewickiej miętniono go też na Żoliborzu ulicą Orw 1920 r. poeta zaciągnął się na ochot- -Ota, niedaleko jego ostatniego miejsca
nika do wojska. Minister Spraw Wojsko- zamieszkania, po drugiej stronie Placu
wych, generał Kazimierz Sosnkowski, Inwalidów.
nie widząc Oppmana w szeregach reguA co stało się z fabryką musztardy?
larnego wojska, skierował go na służbę
Firmę przejął nieżonaty brat Artura,
w dziale oświatowym, a następnie mia- Wacław Oppman. Po jego bezpotomnej
nował naczelnym redaktorem pisma śmierci fabryka dotrwała do ok. 1938 r.
„Żołnierz Polski”.
w rękach rodziny.
Powstało wówczas wiele wierszy patriotycznych i żołnierskich autorstwa
Artura Oppmana.
Po zakończeniu wojny poeta przez kilka kolejnych lat pozostał związany
z wojskiem. Pełnił służbę
w dziale naukowo-oświatowym, m.in. w Wojskoodowicz,
szawie Jan R i AK ,
wym Instytucie Naukowoar
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ŻYJ LOKALNIE!!

WYDAJĄC PIENIĄDZE NA ŻOLIBORZU, WSPIERASZ SWOJĄ DZIELNICĘ!

CHCESZ WSPIERAĆ PRZEDSIĘBIORCÓW Z ŻOLIBORZA? TO PROSTE!
POBIERZ APLIKACJĘ
NASZ ŻOLIBORZ
ZAINSTALUJ JĄ NA SWOIM
URZĄDZENIU
ZALOGUJ SIĘ
W APLIKACJI
WYSZUKAJ INTERESUJĄCY CIĘ
PRODUKT LUB USŁUGĘ
ZBIERAJ PIECZĄTKI
- ODBIERAJ NAGRODY
POLEĆ APLIKACJĘ ZNAJOMYM

WIĘCEJ INFORMACJI NA WWW.NASZZOLIBORZ.PL
PARTNER:

