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Straż Miejska bezwzględna
w przypadku nielegalnego
parkowania. Mandat równa
się odholowanie
Rusza rozbudowa szkoły
podstawowej przy ul. Or-Ota.
Nową przestrzeń zyska 80
uczniów
Próbował przekupić
policjantów. Teraz może
trafić za kratki
Deweloper marzy o pięciu
piętrach. “Lokalizacja spełnia
standardy, ale inwestycja
jest niezgodna z planem”
Podpisano umowę na
stworzenie projektu
budowalnego Skweru
Krasińskiego
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ROZMOWA Z GAJĄ KUROŃ I JAKUBEM KURONIEM
Gaja Kuroń i Jakub Kuroń opowiedzieli nam co łączy ich z Żoliborzem, dlaczego w życiu wybrali
kulinarną drogę wytyczoną przez Ojca – Macieja Kuronia a nie polityczną śladami Dziadka –
Jacka Kuronia oraz o tym jak gotowało się i gotuje w rodzinie Kuroniów. Na koniec zaserwowali
nam swój sprawdzony przepis na domowy zakwas na żurek. Rozmowa z tym uroczym
Rodzeństwem była czystą przyjemnością, zapraszam do lektury.

RESTAURACJA – SPRAWNIE FUNKCJONUJĄCA MASZYNA
Goście odwiedzający restauracje mają swoje oczekiwania.
To oczywiste, kupują w końcu usługę i chcą otrzymać świadczenie najwyższej jakości.

JAK NIE MARNOWAĆ JEDZENIA I CZYM JEST
FLEKSITARIANIZM?
- Wierzymy, że maluchy lubią jeść zdrowo, trzeba tylko w ciekawy sposób pokazać im świat
jedzenia i gotowania! – mówi Katarzyna Pieczyńska, dietetyk z Fundacji Szkoła na widelcu. A jak
przy tym marnować jak najmniej jedzenia?

CZYM JEST KAWOWA ALTERNATYWA?
Coraz częściej w menu kawiarni można znaleźć dziwne pozycje, takie jak: V60, drip, chemex czy
aeropress. Jeśli nie wiecie o co chodzi, śpieszę z pomocą. Wszystkie dotyczą kawy i różnych
sposobów jej parzenia. Dzisiaj opiszę Wam czym one są, czemu stały się popularne i dlaczego
warto ich spróbować.

Rodzinna

LUDZIE ŻOLIBORZA
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NAGRODY DLA ŻOLIBORSKICH RESTAURACJI ROKU ROZDANE!
Restauracje w naszej dzielnicy prezentują coraz wyższy poziom. Nagrody „Żoliborskiej
Restauracji Roku 2018” są formą docenienia wysiłków restauratorów i szefów kuchni.

ALIMENTY NATYCHMIASTOWE
Planowana przez rząd zmiana przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ma dotyczyć
m.in. zasad ponoszenia kosztów utrzymania dzieci, czyli alimentów. Zmiany, które mają zostać
wprowadzone nazwano alimentami natychmiastowymi. Co to jest i na jakich zasadach mają
zostać przyznane?

DZIECKO NA KOZETCE
„W dziecięcej psychiatrii źle się dzieje” – alarmują kolejne tytuły w prasie i na portalach w
Internecie. Zamykane są kolejne oddziały, brakuje specjalistów. Skąd to zapotrzebowanie? Czy
psychiatra dla dziecka to konieczność?

Straż Miejska – niekończąca się opowieść

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

Kwietniowe wydanie poświęcone jest w dużej mierze kulinariom.
Wywiad z rodzeństwem Kuroniów, relacja z gali Żoliborskiej
Restauracji roku, poradnik jak zrobić sushi i wiele innych. Ja jednak
w moim felietonie odejdę od tematu dominującego gazetę i skupię
się nad innym tematem.
Poirytowany nielegalnym parkowaniem i deficytami osobowymi
w straży miejskiej dość długo zastanawiałem się jak temu zaradzić.
Napotkanych kierowców, którzy źle zaparkowali pouczałem, ale
były to jedynie działania objawowe. Z góry skazane na porażkę.
Wiedziałem i nadal wiem, że porządek na ulicy mogą wprowadzić
jedynie zmiany systemowe. Strefa Płatnego Parkowania
Niestrzeżonego (SPPN), ale i nieuchronność kary, to jeden
z podstawowych elementów edukacji tych nielegalnie parkujących.
Ale nie bardzo ma ich kto edukować, bo strażników miejskich jest
Mateusz Durlik
za mało i nikt nie chce iść do takiej pracy. Myślałem już nawet, żeby
Redaktor naczelny
samemu się do straży miejskiej przyjąć, nawet na jakąś część etatu,
zająć się tylko naszą częścią dzielnicy i wtedy pojawił mi się pewien
pomysł. A co gdyby miasto stworzyło nową jednostkę, sąsiedzkiej straży miejskiej? Lub to
rozbudowała istniejącą? Każdy z mieszkańców, wolontariuszy, który chciałby wstąpić do takiej
jednostki, przechodziłby szkolenie. Po takim szkoleniu, w przypadku zgłoszenia na jakiejś ulicy,
(którą dany wolontariusz zadeklarowałby jako „swoją”), otrzymywałby informacje od
dyspozytora (z poziomu aplikacji 19115) i trochę na zasadzie łapania kursów przez taksówki, kto
pierwszy zgarnąłby zlecenie, ten mógłby karać nielegalnie zapakowane pojazdy mandatami lub
nawet wzywać lawetę.
Spotkałem się nawet w tej sprawie z Panem Marcinem Wojdatem i już teraz wiem, że nie da
się tego zrobić, niestety. To nad czym jednak deliberowaliśmy, to powrót do umieszczania
mandatów za szybami (po to, aby kierowca miał w danym momencie bezpośrednie powiązanie
mandatu z miejscem), dodatkowo, co może być przełomem, można by wystawiać mandaty na
podstawie odpowiednio wykonanych zdjęć zgłoszonych przez aplikację 19115. Zobaczymy co
uda się zrobić.

AUTORKA WYWIADU: KAROLINA KOŁODZIEJSKA (KAROLA_KOCHA_JESC)

fot. Mateusz Durlik
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Gaja Kuroń i Jakub Kuroń opowiedzieli nam co łączy ich
z Żoliborzem, dlaczego w życiu wybrali kulinarną drogę wytyczoną
przez Ojca – Macieja Kuronia a nie polityczną śladami Dziadka
– Jacka Kuronia oraz o tym jak gotowało się i gotuje w rodzinie
Kuroniów. Na koniec zaserwowali nam swój sprawdzony przepis na
domowy zakwas na żurek. Rozmowa z tym uroczym Rodzeństwem
była czystą przyjemnością, zapraszam do lektury.
Pozwolę sobie najpierw zwrócić się
do Kuby - znamy się z Izabelina, byliśmy sąsiadami, ale to nie jedyne miejsce, które jest bliskie Twojemu i mojemu sercu. Ciepłe uczucia żywimy oboje również do Żoliborza. Opowiedz
nam, czy czujesz się związany z Żoliborzem?
JK: Jak najbardziej. Historia naszej rodziny od kilku pokoleń jest związana z Żoliborzem. Dziadek mieszkał w tym słynnym mieszkaniu na Mickiewicza, gdzie rodził się ruch opozycyjny, korowski i nie tylko. Tam znajdowała się centrala telefoniczna, gdzie odbierano różne telefony
i przekazywano informacje dalej na zachód, obok znajduje się tablica pamiątkowa, kamień w parku Żeromskiego, jest
plac Jacka Kuronia, więc Żoliborz, można
powiedzieć, w pewnym sensie jest przesiąknięty Jackiem Kuroniem. Dziadek żył
tą dzielnicą, żył sprawami całej Polski, ale
Żoliborz był bardzo bliski jego sercu. Gdy
dziadkowie mieszkali na Żoliborzu, przyszedł na świat mój ojciec – Maciej. Rodzice mieszkali tutaj, gdy urodził się mój
brat − Jasiek, potem przenieśliśmy się na
Bielany na ulicę Schroegera, wiec wszystko działo się w ramach Żoliborza i Bielan.
Potem wróciliśmy na Żoliborz i mieszkaliśmy tam razem z dziadkami ze strony mojej mamy, po czym wyprowadziliśmy się
do Izabelina. Następnie, już jako dorosły
człowiek, wróciłem na Żoliborz i zamieszkałem na tym samym osiedlu na Krasińskiego, na czwartej kolonii. Już jako świadomy obywatel przesiąkłem tym klimatem. Uwielbiam okolice właśnie czwartej kolonii, Teatr Komedia, wszystkie parki dookoła, dawną ulicę Stołeczną, to, że
mówię plac Wilsona a nie „Łilsona”, bo tak
podobno mówią żoliborzanie, te wszystkie miejsca przesiąknięte historią, II Wojną
światową, Powstaniem warszawskim, Cytadela Warszawska, no i oczywiście tym,
że to były moje pierwsze lata dzieciństwa.
Łobuzowanie w starej kotłowni przy ulicy Suzina, ganianie się z dzieciakami z sąsiednich kolonii.
Ty, Gaju, kiedy poznałaś Żoliborz?
Przecież jako dorosła osoba nie mia-

łaś okazji zaglądać już do dziadka Jacka Kuronia na Mickiewicza?
GK: Wychowywałam się w Izabelinie,
dopiero jako 20-latka podjęłam świadomą
decyzję o przeprowadzce i stwierdziłam, że
nie ma innej opcji jak mieszkanie na Żoliborzu. Po pierwsze dlatego, że jest blisko
domu rodzinnego w Izabelinie, po drugie,
dlatego, że blisko do brata, po trzecie dlatego, że mamy tam mieszkanie dziadków,
a więc była taka możliwość i było to wygodne. Dla mnie to była świetna decyzja, okolica wspaniała, mama nawet mówi, że poznaje twarze ludzi sprzed lat. To świadczy
o tym, że jest tu wyjątkowo i chętnie się tutaj
wraca. Na Żoliborzu ludzie są inni, jeśli mam
cokolwiek do załatwienia, staram się to robić na miejscu . Tu mogę liczyć na serdeczność i otwarcie. Do dziadka jeździłam na
Mickiewicza. Dziadek odszedł jak miałam
8 lat, ale dobrze pamiętam 23. 11, rocznicę
śmierci babci Gaji, jak się wszyscy zjeżdżali
co roku. Pamiętam te spotkania. Staram się
chodzić do parku Żeromskiego, tam gdzie
jest kamień upamiętniający dziadka Jacka
Kuronia. Przy okazji odwiedzam Prochownię, to jedna z moich ulubionych miejscówek na Żoliborzu.
Właśnie wyprzedziliście trochę moje
następne pytanie o Wasze ulubione
miejsca na Żoliborzu, zatem zadam
je może bardziej od strony kulinarnej. Czy macie jakieś swoje ulubione
restauracje na Żoliborzu, gdzie chętnie jadacie? Co sądzicie o kulinarnej
sferze Żoliborza i o plebiscycie wśród
mieszkańców na najlepszą restaurację
roku na Żoliborzu?
JK: Nie włóczymy się wyjątkowo po restauracjach, ale oczywiście od czasu do czasu mamy ochotę gdzieś wyjść a ze względu
na to, że oferta gastronomiczna restauracji
w Warszawie jest tak bogata, nie skupiamy
się tylko na Żoliborzu. Żoliborz kiedyś był
taką pustynią gastronomiczną a dziś stwierdzam, że już nie nadążam nad tym ile lokali otwiera się na Mickiewicza, przy pl. Inwalidów. Dlatego kiedyś musimy się razem wybrać i coś mi podpowiesz (śmiech), bo lepiej
się pewnie orientujesz, a sama inicjatywa na
restaurację roku na pewno pomoże w po-
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znaniu tych nowych miejsc i w wyborze dobrej restauracji. Mogę powiedzieć jednak, że
zawsze kiedy odwiedzałem restaurację Kotłownia byłem zadowolony. To dobra śródziemnomorska kuchnia, ale jeśli mam ochotę na kuchnię polską, a w szczególności na
leniwe, to muszę polecić Bar Sady. Myślę, że
niewiele miejsc może się równać jeśli chodzi o to danie. Moja mama jadała tam jako
młoda dziewczyna i wspomina różne dziwne dania np. śledź z ziemniakami w piątek,
barszcz czerwony z fasolą, dania mleczne,
bezmięsne jak sama nazwa wskazuje. Mam
więc sentyment do tego miejsca, ale lubię je jeszcze z jednej przyczyny, ponieważ
tam przychodzą rożni ludzie, jest to przekrój społeczeństwa. Można spotkać pana
z akordeonem, nikomu to nie przeszkadza,
że zbiera za to pieniądze. Tam jest zupełnie
inny klimat, można poczuć się swobodnie.
Nie lubię jak w restauracjach typu fine dining
obsługa nadskakuje mi i wręcz narzuca się.
W Barze Sady mam wrażenie, że jest atmosfera domowa. Nie wszystko co podają jest
godne polecenia, ale leniwe są rewelacyjne.
Lubię miejsca, gdzie mogę wejść z psem,
często chodzimy z naszą suczką Fifi i uważam, że wejście z psem nie umniejsza rangi lokalu, tak jest w Jaskółce, co cenię. Oboje z siostrą lubimy pawilony na Popiełuszki.
Jest tam swobodny klimat, można napić się
dobrego piwa w czeskiej piwiarni, ale też coś
przekąsić i spotkać się na luzie z przyjaciółmi jak robi się cieplej. Dobrze kojarzy mi się
również Pracovnia, gdzie nie zjemy co prawda, ale można spędzić czas przy nietypowym ukraińskim piwie i posłuchać muzyki
na żywo. Jeśli chodzi o żoliborską ofertę, to
brakuje mi właśnie nieco więcej takich streetfoodowych lokali
Jak już jesteśmy przy jedzeniu, kto
w Waszej rodzinie zapoczątkował pasję do gotowania?
JK: U nas w domu oczywiście ojciec to
zapoczątkował, jeśli ktoś ma ochotę dowiedzieć się więcej to historię gotowania w naszej rodzinie opisuję w książce „Kuroniowie przy stole”. To prababcia Maria, mama
babci Gaji, gotowała w rodzinie, przez to,
że dom na Mickiewicza był taki a nie inny,
nie było tam specjalnie czasu i warunków
do gotowania i prowadzenia takiego tradycyjnego domu. Tata Maciej posyłany był na
Mokotów do babci Marii i dziadka Mundka na obiady. Notabene, dziadek Mundek
był masarzem. Tak więc miał swój sklep na
rogu ul. Puławskiej i ul. Grażyny, wytwarzał
wędliny. Babcia gotowała a jedyną osobą,
z którą dzieliła się swoją wiedzą o gotowaniu był właśnie Maciek, który od najmłodszych lat zdradzał talent kulinarny. W redak-
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linarne w formie piktogramów dla osób
z problemami komunikacji werbalnej.
Ostatnio też z Fundacją Otwarte Drzwi weszliśmy w projekt aktywizacji zawodowej
osób z różnego rodzaju dysfunkcjami. Polega to na tym, że taka osoba ma asystenta,
który przygotowuje ją do samodzielnej pracy. Jeśli ktoś ma pomysł na to, abyśmy mogli wesprzeć jakąś akcję, jesteśmy otwarci.

fot. Bogumiła Kuroń
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cji Gazety Wyborczej objął stanowisko kucharza, potem pojechał do CIA (Coolinary Institute of America), gdzie uzyskał dyplom i jego kariera potoczyła się już bardzo szybko. Był szefem kuchni w restauracji
Studio Buffo, podjął się prowadzenia pierwszego kulinarnego programu telewizyjnego
w Polsce w stacji TVN - „Gotuj z Kuroniem”.
To musiało nieść za sobą ogromną popularność, tym swoim ciepłem zyskał wielką
sympatię. Ludzie do tej pory wspominają
jego program, korzystają z jego przepisów.
Potem to się przelało na nas.
Wasi męscy przodkowie mogli jednak
te tory ułożyć w innym kierunku, bardziej politycznym niż kulinarnym. Pradziadek Henryk Kuroń był działaczem
PPS, w czasie wojny działaczem konspiracyjnym. Dziadek Jacek Kuroń, jeden z przywódców opozycji w czasach
PRL, dwukrotny minister pracy, poseł.
Wasz Tata obrał jednak inny kierunek,
Wy również. Czy polityka Was nie kusiła?
JK: Studiowałem socjologię i wtedy
może trochę o tym pomyślałem, ale ostatecznie jednak zawsze twierdzę, że polityka dzieli a gotowanie łączy ludzi. Mam inne
pola, w których mogę się realizować i to jest
fajne, że robię rzeczy, które kocham i bardziej staram się wspierać sektory pozarządowe, NGO. Jeśli mogę to staram się pomagać stowarzyszeniom, fundacjom, ludziom, którzy robią coś dobrego a nie czuję potrzeby, żeby wspierać jakiś konkretny ruch polityczny. Wychowani zostaliśmy
w duchu socjalistycznym i w duchu tolerancji. Mam tu na myśli potrzebę pomocy słabszym. Mówiono nam w domu, że jak kogoś biją to powinniśmy się za nim wstawić.
Dlatego też jeśli widzimy inicjatywę pomo-

cy słabszym to ją wspomagamy. Fundacja
Kuroniówka to jedna z takich inicjatyw. Pomagamy osobom niepełnosprawnym fizycznie i intelektualnie, wprowadzamy je
do branży gastronomicznej. To są ludzie,
którzy odpowiednio pokierowani, w odpowiednio sprofilowanym miejscu mogą się
realizować. Wolę w ten sposób działać niż
pchać się do polityki, ale oczywiście wypowiem się, jeśli coś mnie oburza, czy jeśli ktoś
opluwa dobre imię naszego dziadka.
Czy Ty Gaja też wyznajesz raczej zasadę pomocy oddolnej, czy może jako
młoda osoba i silna kobieta wyłamiesz się i pójdziesz w ślady dziadków
i zostaniesz politykiem?
GK: Nie (śmiech), na razie nie czuję
tego. Mama, Kuba i Jasiek musieli mi trochę naświetlić historię działalności dziadka
− Jacka Kuronia, mnie nie miał kto w tym
kierunku pociągnąć, byłam za mała. Teraz, jak obserwuję to, co dzieje się w polityce, tym bardziej mnie to nie kusi. Rzeczywiście, staram się działać poprzez fundację Kuroniówka oddolnie, tak jak mówił
Kuba. Wspieramy wszelkie cenne inicjatywy, pomagamy jak możemy. Miałam okazję prowadzić kilkakrotnie warsztaty edukacyjne, to jest bardzo potrzebne. Ludzie będący w gorszej materialnie sytuacji, o dziwo,
często nie mają pojęcia jak oszczędnie podejść do tematyki przygotowania jedzenia,
a co za tym idzie do niemarnowania jedzenia. Spotkałam się z twierdzeniem, że obiad
sprzed dwóch dni nie nadaje się do jedzenia, że należy go wyrzucić bo jest zepsuty,
a przecież to nieprawda. Edukacja jest potrzebna.
JK: Z takich ciekawszych sposobów
wsparcia wspomnę o ostatniej akcji, podczas której przygotowaliśmy przepisy ku-

Wracając do „kuroniówki”. Dużo osób
myśli, że to Wasz dziadek − Jacek Kuroń sam ją gotował. Wiemy, że tak nie
było, ale czy dziadek miał jakiś talent
kulinarny? Czy było coś, co wyjątkowo lubił? Czytałam gdzieś, że były to
pomidory? Podobno lubił też pierogi z racji pochodzenia. Urodził się we
Lwowie.
JK: Faktycznie, pomidory były jego miłością. Robił samodzielnie ketchup. W książce zamieściłem przepis. Dodawał czosnek
i żurawinę. W okolicach placu Wilsona kupował najlepsze pomidory. Robił też jajecznicę (oczywiście z pomidorami i z papryką) po bałkańsku - tak to nazwaliśmy.
Pierogi ruskie uwielbiał. U nas zawsze na
święta prócz pierogów z kapustą musiały
być jeszcze ruskie. Dziadek najbardziej lubił
je posypane grubą warstwą świeżo zmielonego pieprzu, może ze względu na wypalone dwa miliardy papierosów i wypite hektolitry czarnej herbaty (śmiech). Miał zaburzony smak i mógł tak mocno doprawić te
pierogi, ale rzeczywiście to było jego przysmakiem. Nasze pierogi ruskie od innych
odróżniało też to, że ojciec dodawał do farszu odrobinę sera pleśniowego. Do tej pory
tak je przyrządzamy. Generalnie dziadek
nie delektował się jedzeniem, jadł by żyć.
Ale jak już był bardzo chory, uciekł kiedyś
ze szpitala, cały oklejony rurkami, w szlafroku i przyjechał taksówką do restauracji taty.
Oczywiście kazał podać sobie pierogi. Zjadł
pierogi i wrócił do szpitala. Do gotowania
nie miał zupełnie głowy, nie miał żadnych
umiejętności. W domu na Mickiewicza gotowało się dużo i tradycyjnie. Kuchnią zajmował się szalony dziadek Henryk, inżynier,
który w jednym garnku gotował fasolkę po
bretońsku na trzy dni, namaczał ubrania
przed praniem, galwanizował klamry do
ubrań i robił też różne mikstury, które później wybuchały.
Czy kuchnia młodych Kuroniów jest
zatem kuchnią szaloną jak eksperymenty dziadka Henryka, czy raczej
tradycyjną, jak jego fasolka po bretońsku?
GK: Teraz jest duża konkurencja, jeśli chodzi o gotowanie. Dlatego, żeby się
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fot. Bogumiła Kuroń

ku) i podamy go z sałatką wakame (przyp.
red. japońska sałatka z wodorostów). Polecamy proste rozwiązania: takie jak jajka
w majonezie z dodatkiem dobrego kawioru
czy własna wędlina przygotowana ze schabu z pończochy lub zakwas z żytniej mąki.
Mam nawet taki przepis w zanadrzu z kilkoma nietypowymi dodatkami.

wybić trzeba cały czas iść do przodu i wymyślać coś nowego. Skończyłam dietetykę
i postanowiłam trochę bardziej pójść w tę
stronę. Dobrze mieć świadomość tego, co
jemy, potrafić policzyć kaloryczność. Moją
inspiracją jest kuchnia azjatycka, którą bardzo lubię, ale nie zawsze ludzie są nią zainteresowani. Toteż Kuba zauważył, prowadząc stronę internetową po tacie, że najbardziej chodliwe przepisy to przepisy proste,
ze składników łatwo dostępnych.
JK: Powiem tak, u nas to się dzieli na kilka sfer. Jest firma Kuroniowie, są diety pudełkowe, jest catering, jest też bistro. Tak
więc trzeba być bardzo wszechstronnym.
Szkolimy się, kształcimy się. Razem jesteśmy w stanie stworzyć wszystko. Bazujemy
na polskich produktach, regionalnych, sezonowych. Szukamy wytwórców lokalnych,
nie kupujemy masowo. Staramy się kupować wszystko najlepszej jakości. Inną kwestią jest mój blog. Tak jak Gaja powiedziała,
tam staram się udostępniać i podpowiadać
przepisy dla każdego. Jestem bliżej kuchni
rodzinnej, tradycyjnej. A jeśli chodzi o moją
ulubioną kuchnię, to jest to kuchnia polska,
którą staram się nieco urozmaicać, wykorzystując nowoczesne techniki np. wędzenie
śmietany, czy produktami jak np. kawiorem
reklama

z ogórka. Ale najważniejsza dla mnie jest jakość. Interesuje się również kuchnią staropolską, taką autentyczną, na bazie Compendium Ferculorum.
Kuba już wspomniał o przepisach,
o ich sezonowości. Przed nami święta wielkanocne, podzielcie się, proszę, z naszymi Czytelnikami pomysłami na urozmaicenie tradycyjnych stołów wielkanocnych.
JK: Zarówno Wielkanoc jak i święta Bożego Narodzenia bardzo celebrujemy. Cały
rok czekamy na te tradycyjne dania, bo
przecież nie jemy ich na co dzień. Już jak
o tym mówię to mam ochotę na te dania.
Lubię święta, lubię się w tym okresie męczyć
w gastronomi. Większość kucharzy, z którymi pracuję, mówi, że ma dosyć świątecznego żarcia i ma największą ochotę na kebaba. A ja i tak mam chęć na wigilijne potrawy, bo je zwyczajnie lubię i czekałem na
nie cały rok. Z Wielkanocą jest podobnie. Są
to święta tradycyjne, ale staramy się nieco
je urozmaicić. W tym roku planujemy zrobić gravlaxa marynowanego (przyp. red.
tradycyjne dla kuchni skandynawskich danie przyrządzane z surowego łososia peklowanego w soli z dodatkiem cukru i koper-

Bardzo proszę zatem o ten tajemny
przepis dla naszych Czytelników na żur
wielkanocny. Bardzo dziękuję Wam za
rozmowę i życzę Wam oraz całej rodzinie Kuroniów wesołego jajka.
GK i JK: Dziękujemy, wszystkiego dobrego.

PRZEPIS NA DOMOWY
ZAKWAS NA ŻUREK

Składniki:
• 3-4 łyżki mąki żytniej, najlepiej typ
2000 (grubo mielona)
• 5 nieobranych ząbków czosnku
• 3 liście laurowe
• 5 ziaren ziela angielskiego
• 1/2 łyżeczki soli
• 500 ml zimnej wody
• Ew. kilka suszonych grzybów np.
prawdziwków lub podgrzybków
Do wyparzonego, osuszonego słoika wsyp mąkę żytnią typ 2000, czyli z pełnego przemiału. Następnie
dodaj resztę składników: czosnek, liście laurowe, ziele angielskie oraz sól.
Ewentualnie dodaj kilka suszonych
grzybów. Zakwas nabierze niepowtarzalnego leśnego aromatu. Całość zalej wodą, przykryj gazą lub bawełnianą ściereczką. Odstaw w zacienione
miejsce o temperaturze pokojowej na
4-5 dni, aż pojawi się kwaśny zapach
oraz smak. Można od razu wlać go do
zupy lub przechowywać przez 2 tygodnie w zamkniętym słoju w lodówce.

RESTAURACJA
– SPRAWNIE FUNKCJONUJĄCA MASZYNA
AUTORKA TEKSTU: ADRIANA CHOROŚ-CHMIELEWSKA FATTO A MANO RISTORANTE & WINE BAR ORAZ POLOT W KUCHNI POLSKIEJ

Goście odwiedzający restauracje mają swoje oczekiwania.
To oczywiste, kupują w końcu usługę i chcą otrzymać
świadczenie najwyższej jakości.
Według opinii na portalach społecznościowych klienci najczęściej oceniają smak
i jakość potraw, poziom obsługi i ogólną
atmosferę. Często nie zdają sobie sprawy z tego, że za każdym z tych czynników
wpływających na funkcjonowanie restauracji, kryje się wiele niewidocznych dla
nich aspektów.
PRACA W KUCHNI OD KUCHNI
Kucharze to siła napędowa każdego
gastronomicznego przedsięwzięcia. Nie
ma co ukrywać, że od dobrej kuchni, czyli,
w efekcie finalnym, od smacznego jedzenia, zależy sukces każdej restauracji. Ale
czy kucharz to człowiek, który po prostu
potrafi gotować? Otóż zupełnie nie! Ich
kulinarny talent jest tylko dodatkowym
atutem. Kucharze to osoby o niezwykłej kondycji fizycznej oraz odporności
na stres. W chwili, w której przestrzeń restauracyjna zapełnia się całkowicie, muszą
w sposób zorganizowany, pod dużą presją i z ogromną precyzją zaplanować kolejność oraz czas wydania zamówień. Jest
to niezwykle trudne, szczególnie kiedy na
sali siedzi kilkadziesiąt osób, które przyszły
o tej samej porze i czekają na swoje potrawy. Biorąc pod uwagę, że dla Gości liczy
się przede wszystkim smak oraz jakość jedzenia, a dania zawsze powinny być podawane szybko, to w takich chwilach poziom
stresu w kuchni jest ogromny, a i temperatura powietrza podnosi się momental-

nie. Co więcej, po wyczerpującym dniu,
pracowników kuchni zawsze czeka sprzątanie i to bardzo dokładne sprzątanie. To
wtedy wytrzymałość fizyczna jest najważniejsza.
Na filmach często widzimy, jak Szef
Kuchni z ogromną przyjemnością testuje nowe dania do menu. W rzeczywistości są to długie godziny spędzone na wyszukiwaniu przepisów, czerpaniu inspiracji,
podglądaniu trendów i gotowaniu z początku niekoniecznie idealnych potraw po
kilka razy…
KELNER TYLKO BIEGA Z TACĄ
Istnieje mit zgodnie z którym kelner
nie musi wcale wiele umieć, bo noszenie
tacy nie jest trudne. Nic bardziej mylnego… To właśnie on, od momentu powitania, przez cały pobyt w restauracji, aż
do wyjścia dba o Gości. Dobra znajomość
menu, którą potwierdza egzamin u Szefa
Kuchni, wiedza dotycząca poszczególnych
produktów, gramatur, obeznanie z kartą
win i alkoholi, to tylko mała część dobrego serwisu. Wysoka kultura osobista, łatwość nawiązywania kontaktów oraz profesjonalne serwowanie dań to podstawowe cechy dobrego kelnera. Ale i w tym
przypadku to nie wystarczy… Charakterystyczna osobowość sprawia, że Goście
zapamiętują obsługę, a błyskotliwość pomaga wybrnąć z niekomfortowych sytuacji. Poczucie estetyki kelnerów zapew-

nia restauracjom czystość i perfekcyjnie
nakryte stoły. Spostrzegawczość z kolei
daje Gościom poczucie odpowiedniej troski. Praca kelnera łączy się również z dobrą
kondycją i odpornością na zmęczenie. Goście rzadko wiedzą, że za uśmiechem miłej blondynki kryje się 15 przechodzonych
po restauracji kilometrów, kilkaset przeniesionych talerzy, czy 16 przepracowanych godzin.
Zatem zdecydowanie kelnerem nie
każdy być może…
MENADŻER LUBI RZĄDZIĆ
Stali Goście odwiedzający restauracje doskonale znają Menadżerów. To oni
czuwają nad sprawnym działaniem lokalu. Ale czy rzeczywiście ich rola ogranicza się do zarządzania? Niezupełnie. Kiedy trzeba sprzątają wraz z kelnerami, innym razem zabawiają Gości rozmową czy
tłumaczą błędy innych pracowników. Czasem kryją się za ekranem komputera. Jednak najważniejszym zadaniem niewidocznym dla Gości jest koordynacja współpracy wszystkich osób w restauracji. Bo
restauracje mają to do siebie, że żadne z ogniw tworzących dane miejsce nie
może być słabsze. Kuchnia wydaje jedzenie z należytą starannością, kelner donosi talerz z profesjonalnym uśmiechem,
a Pani zmywająca doprowadza naczynia do stanu idealnego. Fakt, że przy okazji wnętrze jest czyste, zadbane i ciekawe
poprawia tylko atmosferę. Tworzy klimat,
dzięki któremu Gość wraca z przyjemnością, nie wiedząc, że na jego dobre samopoczucie pracuje cały, dobrze zorganizowany zespół.
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JAK NIE MARNOWAĆ JEDZENIA I CZYM JEST

AUTOR TEKSTU: JAKUB KRYSIAK

- Wierzymy, że maluchy lubią jeść zdrowo, trzeba tylko
w ciekawy sposób pokazać im świat jedzenia i gotowania!
– mówi Katarzyna Pieczyńska, dietetyk z Fundacji Szkoła na
widelcu. A jak przy tym marnować jak najmniej jedzenia?
Według danych Banków Żywności
około 250 kg zmarnowanego jedzenia
przypada na jednego Polaka. To o 80
kg więcej niż średnia krajów Unii Europejskiej. W Polsce marnuje się niemal 10
mln ton żywności, co plasuje nas w czołówce niechlubnego rankingu.
Łatwy dostęp do żywności i zachłanny konsumpcjonizm w skali świata skutkuje lądowaniem 1/3 jedzenia
w śmietniku. W kontrze do zastanej sytuacji coraz większą popularność zdobywa foodsharing. W samej Warszawie
jest 12 punktów jadłodzielni, gdzie każdy może zostawić lub wziąć jedzenie.
Jadłodzielnia to ogólnodostępne punkty z lodówką i szafką, do której wkłada
się produkty spożywcze.
Foodsharing to idea i działania, które zapobiegają marnowaniu żywności. Zapoczątkowano ją w Niemczech.
W Polsce pierwszą jadłodzielnię otwarto trzy lata temu. - Marnowanie jedzenia zaczyna się już na etapie robienia
zakupów, dlatego zanim skorzystamy

z jadłodzielni stosujmy kilka prostych
kroków. Kupujmy to, czego potrzebujemy, planujmy nasze posiłki i róbmy listę zakupów – wyjaśniał Tomasz Ploch
podczas jednych z warsztatów z foodsharingu.
W jadłodzielni zostawiamy to, co
sami byśmy zjedli
Żoliborzanie wreszcie mogą przestać
marnować żywność dzięki jadłodzielni, którą otwarto pod koniec zeszłego
roku. - Idea jest taka, by dzielić się jedzeniem. Moim małym marzeniem jest, żebyśmy oddawali jedzenie do jadłodzielni,
tak aby stało się to naszym nawykiem –
mówiła podczas otwarcia żoliborskiej jadłodzielni Marcelina Zjawińska. To właśnie z jej inicjatywy powstał punkt foodsharingu na Żoliborzu. Marcelina, zgłosiła swój pomysł do budżetu partycypacyjnego. Efekt? Dziś mamy punkt, gdzie
można zostawić jedzenie.
Naczelną zasadą funkcjonowania jadłodzielni jest to, że zostawiamy pro-

dukty, które sami byśmy zjedli. Wszystkie, które mogą być zapakowane należy odpowiednio zabezpieczyć. Czego
nie wolno zostawiać w jadłodzielni? Surowego mięsa, potraw z surowymi jajkami, niepasteryzowanego mleka i alkoholu.
Według danych Foodsharing Warszawa dzięki jadłodzielniom w koszu ląduje o ponad tonę mniej jedzenia miesięcznie.
Gotujemy przysmaki z resztek
jedzenia, czyli Zero Waste Cooking
Ideą Zero Waste Cooking jest gotowanie bez strat poprzez zmianę sposobu myślenia na świadome robienie zakupów i gotowanie. Nie jest to nowość,
bo przecież za prekursorów tego typu
gotowania możemy uznać nasze babcie czy mamy, które swoje pyszne dania przyrządzały z reguły z prostych
produktów lub resztek z poprzedniego
dnia. Dziś, gdy wszystko jest ogólnodostępne, nie zwracamy uwagi, że część
jedzenia ląduje w koszu.
W celu ograniczenia ilości odpadów
warto więc zaplanować posiłki na kilka
dni. Zanim pójdziemy na zakupy warto
sprawdzić jakie produkty mamy w swojej lodówce i spiżarni. Jeżeli mamy czegoś za dużo i wiemy, że w najbliższym

czasie nie skorzystamy z tych produktów dobrze jeśli je wstępnie przygotujemy i zamrozimy.
Kiedy wybierzemy się już do sklepu ze sporządzoną listą, warto najpierw dobrze zjeść. Głód jest złym doradcą! Kupujmy małe ilości jedzenia.
Dziś mamy nieograniczony dostęp do
produktów, więc w każdej chwili mamy
szansę uzupełnić zapasy.
Kreatywność w kuchni to podstawa! Bądź kucharzem wizjonerem i nie
idź ślepo za przepisami, z których korzystasz. Nie kupuj produktów po to, by
raz ich użyć, a później otwarte odłożyć
i czekać aż się zepsują. Zastępuj składniki tym, co masz akurat w domu.
Naczelną zasadą zero waste cooking jest odpowiednie przechowywanie produktów. Źle zapakowane potrafią się szybko zepsuć lub stracić walory
smakowe. Jeśli odkładasz coś do zjedzenia na inny dzień, najlepiej zabezpiecz
je w pojemnikach próżniowych i napisz
datę do kiedy warto zjeść to co zostało odłożone.
Czipsy z obierków z warzyw, kompot ze skórki z jabłka, wegepasztet
z warzyw, których nie ma komu zjeść?
W myśl zasady zero waste produkujemy jak najmniej odpadów i wykorzystujemy to, co zostało pozornie zużyte. Masz czerstwy chleb? Zrób z niego grzanki do zupy albo nasącz w mleku z laską wanilii, jajkiem i podsmaż na
patelni. Zostało Ci trochę rosołu? Zamroź i wykorzystaj jako bazę do kolejnej zupy. Jest mnóstwo sposobów, by
wykorzystać resztki. Rozsądek w kuchni
to też spore oszczędności w portfelu.
Foodmagedon w Arkadii, czyli
bądź flexi!
- Stawiamy na edukację żywieniowo-kulinarną wśród dzieci – wierzymy, że maluchy lubią jeść zdrowo, trzeba tylko w ciekawy sposób pokazać im
świat jedzenia i gotowania! Robiliśmy to
w Arkadii na widelcu przez cały rok, co

fot. Foodsharing Warszawa

Fot. Materiały promocyjne Arakdii

Fot. Materiały promocyjne Arakdii

FLEKSITARIANIZM?
Mapka warszawskich jadłodzielni

było niezwykłą kulinarną lekcją dla wielu
dzieci – wyjaśnia Katarzyna Pieczyńska,
dietetyk z Fundacji Szkoła na widelcu.
Arkadia jest miejscem o bardzo szerokiej i zróżnicowanej ofercie gastronomicznej. W Strefie Grand Kitchen zjemy
wegańskiego burgera, dania azjatyckie
i polskie. Zdrowy i dobry posiłek to najważniejszy element każdego dnia, dlatego Arkadia swoimi działaniami stale
podkreśla znaczenie mądrej i zbilansowanej diety. Na istotę odpowiedniego
odżywania zwraca uwagę ambasador
strefy Grand Kitchen i Fundacji Szkoła
na widelcu − Grzegorz Łapanowski, który we współpracy z Arkadią kreuje odpowiednie postawy żywieniowe.
Zwieńczeniem ponad rocznego cyklu bezpłatnych warsztatów Arkadia na
widelcu będzie kwietniowy Foodmagedon. Adepci akademii w trakcie zajęć
uczyli się jak przygotowywać smaczne,
zdrowe i zróżnicowane posiłki. Nie inaczej będzie podczas kulinarnego święta w Arkadii!
Trzecia edycja Foodmagedonu to
trzydniowe edukacyjne wydarzenie kulinarne dla dzieci i dorosłych. W tym
roku motywem przewodnim jest fleksitarianizm, którego sekrety zdradzi nie
kto inny jak Grzegorz Łapanowski, ambasador strefy Grand Kitchen w Arkadii, któremu nie są obce zasady zero
waste cooking i zdrowego odżywiania.

- Za pomocą Foodmagedonu chcemy pokazać naszym klientom, że zdrowe odżywianie może być inspirującą zabawą, a nie skomplikowanym pasmem
wyrzeczeń. Mamy nadzieję, że uczestnicy wydarzenia odkryją sporo nowości,
które przeniosą do swojego stylu życia
– mówi Filip Kryłowicz, dyrektor Arkadii.
W przygotowanych warsztatach,
pokazach kulinarnych i licznych atrakcjach przygotowanych przez sklepy
i restauracje Arkadii będą mogli wziąć
udział ci mali i duzi. Na uczestników wydarzenia będą czekać cztery strefy aktywności związane ze zbilansowanym
odżywianiem się i zdrowym trybem życia. Nie zabraknie też konkursów z nagrodami, a dla najmłodszych zostanie
przygotowana specjalna strefa zabaw.
To wszystko będzie czekało na Was od
piątku 12 kwietnia do niedzieli 14 kwietnia w godzinach od 12:00 do 18:00.
Ideą przewodnią tegorocznej edycji Foodmagedonu jest fleksitarianizm, czyli sposób odżywiania bazujący
na warzywach i innych produktach roślinnych, ale dopuszczający okazjonalne spożywanie mięsa i ryb. Jest to idealne rozwiązanie dla osób, których celem jest wprowadzenie zdrowych nawyków żywieniowych, bez całkowitego
wykluczenia produktów mięsnych z diety. Tego rodzaju dieta wspiera zapobieganie wielu chorobom.
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BABA CZYLI BABKA

Czym jest

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

KAWOWA

alternatywa?
AUTOR TEKSTU: MAREK BRZEZIŃSKI

Coraz częściej w menu kawiarni można znaleźć dziwne pozycje,
takie jak: V60, drip, chemex czy aeropress. Jeśli nie wiecie o co
chodzi, śpieszę z pomocą. Wszystkie dotyczą kawy i różnych
sposobów jej parzenia. Dzisiaj opiszę Wam czym one są, czemu
stały się popularne i dlaczego warto ich spróbować.
Zacznijmy od najważniejszego, czyli
od samej kawy. Jak większość produktów spożywczych jest ona dostępna
w wielu opcjach cenowych. Od taniej
“zalewajki”, po drogie ziarna, zazwyczaj przeznaczone do ekspresu ciśnieniowego. Taka jest przeciętna oferta typowego supermarketu. Niestety, te najdroższe ziarna z supermarketu to zazwyczaj mieszanka ziaren różnego pochodzenia i trudno dowiedzieć
się o takiej kawie więcej niż to z jakiej
części świata pochodzi. Na szczęście
dla osób poszukujących większych doznań smakowych istnieje segment kaw
speciality.
Kawy speciality to takie, które osiągają wyniki co najmniej 80 pkt na 100
w badaniach jakości. Takie badania są
ustandaryzowane i przeprowadzane przez specjalnie do tego przeszkolonych ludzi. Podczas tych badań oceniane jest wiele kluczowych charakterystyk, takich jak ilość defektów w wybranej próbce kawy lub jej smak. Jednak, co jest najważniejsze, w przypadku kaw speciality jesteśmy w stanie wyśledzić ścieżkę, którą kawa przebyła od
konkretnego krzaka do naszej filiżanki.
To jest właśnie to, co najbardziej
kręci mnie i innych kawowych maniaków. Podobnie jak z winem, można po-

równywać jak smakują różne kawy
z wybranego regionu lub kraju. Różnice
są bardzo mocno wyczuwalne i ich odkrywanie sprawia wyjątkową przyjemność. Właśnie na potrzeby smakowania
kawy do łask wróciły metody przygotowania kawy, które określamy mianem
alternatywnych.
I choć zazwyczaj są bardzo proste, to pozwalają przygotować złożoną i pełną w smaku kawę. Dripem potocznie określa się wszystkie metody
przelewowe. Jednym z przykładów dripu jest V60, czyli filtr w kształcie stożka, do którego wsypujemy kawę i przelewamy przez nią wodę. Chemex działa
na takiej samej zasadzie, tyle że od razu
jest też dzbankiem, z którego można
nalać kawę. Innym rodzajem są metody imersyjne, w których kawę najpierw
zalewamy wodą, odczekujemy trochę,
a później przelewamy do naczynia. Taką
metodą jest Aeropress, czyli ręczna
pompka, w której zalaną kawę przeciskamy za pomocą tłoka prosto do kubka. Ze wszystkich metod, tą najbardziej
widowiskową jest syfon, który wygląda
jak urządzenie rodem z laboratorium
chemicznego. Możemy w nim obserwować jak woda najpierw paruje i miesza
się z kawą, a następnie opada z powrotem do naczynia jako pyszny napar.

Jeśli nie zdarzyło Wam się wypić
kawy przygotowanej jedną z tych metod, to czeka Was niemały szok. Jeśli barista starannie Wam ją przygotuje, to
nie będziecie potrzebowali żadnego cukru ani mleka (i nie próbujcie ich nawet
zamawiać, chyba że chcecie przyprawić baristów o zawał serca). Ta, którą
otrzymacie nie będzie też w żaden sposób podobna do typowej czarnej kawy
przygotowanej na mocnym espresso
z ekspresu ciśnieniowego.
Z wyglądu będzie przypominała
mocniejszą herbatę, a w smaku będzie
delikatniejsza niż większość kaw wypitych w Waszym życiu. Nie dajcie się jednak zwieść pozorom, na pewno będzie
tam odpowiednia ilość kofeiny.
W następnym miesiącu napiszę więcej o smakach kaw i ich różnicach pomiędzy krajami pochodzenia, a teraz
zachęcam Was do odwiedzenia jednej
z żoliborskich kawiarni, które oferują
kawy speciality. Sprawdzajcie kolejne
wydania Gazety Żoliborza, bo będę zamieszczał ich opisy.
Secret Life Cafe - jedna z pierwszych kawiarni na Żoliborzu, w ofercie
której możemy znaleźć kawową alternatywę. Pracujący tam bariści regularnie biorą udział w zawodach
(z niemałymi sukcesami) oraz sami
organizują kawowe wydarzenia. Średnio raz na dwa tygodnie organizują degustacje kawowe, czyli tak zwane cuppingi. Jest to doskonała okazja do odkrycia świata kaw speciality. Z całego
serca polecam zajrzeć na ul. Słowackiego 15/19 i skosztować ich pysznej
kawy!

Nadchodzą Święta
Wielkanocne, a więc na
polskich stołach pojawi
się babka. Nasze tradycyjne wielkanocne ciasto
dało początek najpopularniejszemu ciastku nad
Morzem Tyrreńskim.
Wszystko zaczęło się w pałacu
Stanisława Leszczyńskiego, który
po przegraniu wojny domowej o tron
Polski zamieszkał w Lotaryngii,
(której był księciem). Osoby interesujące się historią wiedzą, iż na
uchodźstwie były władca Polski
zajmował się mecenatem, pisarstwem oraz filozofią, zyskując
tam przydomek króla dobrodzieja.
Mało kto wie, iż był także wybitnym smakoszem, który będąc na
uchodźstwie często osobiście nadzorował pracę kucharzy. Pewnego
razu wpadł na pomysł, aby babkę
moczyć w alkoholu i wraz ze swym
nadwornym kucharzem opracowali
przepis, który wszystkim przypadł
do gustu. Kiedy jego córka – Maria
Leszczyńska – wyszła za mąż za Ludwika XV, przywiozła ten przepis
na francuski dwór królewski. Nie znając języka polskiego, cukiernicy
królewscy sądzili że nazwa baba nawiązuje do Ali Baby – bohatera
jednego z opowiadań „Tysiąca i jednej nocy” (jednej z ulubionych
książek Stanisława Leszczyńskiego), więc chcąc przypodobać się
monarsze, nadali ciastku kształt przypominający grzyba (zamiarem

było skojarzenie z arabskim minaretem). Ciastko momentalnie
uzyskało olbrzymią popularność, do tego stopnia że niebawem przepis trafił do Neapolu
będącego pod panowaniem
Burbonów. Miejscowi cukiernicy dopracowali jego ostateczny
smak i obecnie jest ulubionym
deserem Neapolitańczyków.
Podobnie jak Włosi zachwycają
się polskim ciastem tak Polacy
rozsmakowali się we włoskim
tiramisu dostępnym obecnie
jako wyrób rodzimej produkcji
nawet w sklepach spożywczych.
Kto wie, być może za jakiś czas
pochodzące z Włoch tiramisu
stanie się ulubionym deserem
nad Wisłą? Trattoria Flaminia
znana jest między innymi
z tego, iż desery są przygotowywane na miejscu. Pisać o serwowanych tu doskonałych tiramisu i panna cotta byłoby wręcz
nietaktem, bo jest to oczywiste.
Skoro mowa o deserach własnej
produkcji to zjemy tu także
tartę porzeczkową, semifreddo,
stracciatella di ricotta, sycylijskie cannoli (nadziewane oryginalną owczą ricottą) oraz niezrównaną bezę pistacjową, (która smak zawdzięcza sprowadzanym z Sycylii
pistacjom, jakże innym od tych powszechnie używanych w Polsce
pochodzenia irańskiego). Warto osobiście sprawdzić, jak smakują
włoskie desery w oryginalnej postaci i który z nich smakuje nam najbardziej.

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!

MIASTO ŻOLIBORZ
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MIASTO ŻOLIBORZ
wspaniała okazja, żeby porozmawiać
o szeroko pojętej kuchni – mówi Aneta,
mieszkanka Żoliborza.
W tegorocznej gali wszyscy, którzy przybyli, byli gośćmi specjalnymi.
Wśród nich znalazł się Jakub Kuroń, który sam o sobie mówi: „gotuję odkąd tylko pamiętam”.
oddali
czytelnicy Gazety Żoliborza
2. SAM Żoliborz 92 głosy
Tegoroczny plebiscyt jest już dru1. Pepperoni
Ristorante Łącznie
175 głosów we wszystkich kategą edycją.
goriach oddano niemal 3,5 tys. głosów.
Najwięcej głosów, bo ponad 1,3 tys oddano w kategorii finałowej. Drugą kate3. Via Suzina 79 głosów
gorią, w której oddano najwięcej gło2. Polotsów
w Kuchni
Polskiej
122 głosy
była
„Jakość
potraw” i kolejno „Wystrój”,
„Jakość
obsługi”
oraz „Atrakcyj1. Trattoria Prima Pasta 126 głosów
ność cen”.
Restauracje z pierwszej trójki w każdej z kategorii zebrały łącznie ponad
Kategoria Wystrój
2,5 tys. głosów, a pozostałe, łącznie nie3. Pepperoni
80 głosów
mal Ristorante
950. Wśród
restauracji, które na co
dzień
są
niezwykle
doceniane w żolibor2. Restauracja Spotkanie 117 głosów
skich społecznościach znalazły się ta1. Fatto a Mano kie
Ristorante
& Wine
– 169 głosów
lokale
jak:Bar„Łuski
i Ości”, „La strada”,
„Prosta Pasta”, „Kotłownia”, „Ten Sushi”,
„Mizu Sushi”, „Telaviv Urban Food”, „BurKategoria Jakość Potraw
gerownia”, „Thaisty Żoliborz”, „Pawilon
Kulturalny”,” Rój Bistro”, „u Dziewczyn”.
3. Madison Good Company – 155 głosów
Są to miejsca, którym zabrakło bardzo
2. mało
Pasadena
– 156 głsówby wejść do ścisłej trójki
głosów,
w
poszczególnych
1. Fatto a Mano Ristorante & Wine Bar – 168kategoriach.
głosów
Współorganizatorami plebiscytu są
Bianca Torossian z Targu ŚniadanioweNajbardziej zacięta walka toczyła się go i Anna Gonet, właścicielka „Cafe and
w kategorii „Jakość potraw”. Czytelnicy Lounge Bar but Good Music First”, gdzie
zdecydowali 168 głosami, że to właśnie odbyło się gala.
„Fatto a Mano Ristorante & Wine Bar”
zasługuje na miano tej, która serwu- Domowe, włoskie dania i rodzinne
je dania najlepszej jakości. Drugie miej- przepisy kluczem do sukcesu!
sce z liczbą głosów 156
zajęła „PasadeKulminacyjnym momentem gali rozFinał
na”, wygrywając jednym głosem z „Ma- dania nagród „Żoliborskiej Restaura3. Fatto a Mano Ristorante & Wine Bar – 211 głosów
dison Good Company”, na którą oddano cji Roku 2018” było ogłoszenie wyni2. Pepperoni
– 255 głosów
155 głosów.
kówRistorante
w kategorii
finałowej. W pierwszej
trójce
z
211
głosami
znalazła się „Fatto
1. Trattoria Flaminia – 355 głosów
To nie tylko plebiscyt a Mano Ristorante & Wine Bar”. Drugie
promujemy lokalne restauracje!
miejsce, osiągając 255 głosów, zajęła
Uroczysta gala była okazją dla re- „Pepperoni Ristorante”. Czytelnicy „Gastauratorów, a także żoliborzan do roz- zety Żoliborza” na zwycięzcę w głównej
mowy o trendach i tradycjach kulinar- kategorii oddali 355 głosów. Zwyciężyła
nych. Sam plebiscyt jest działaniem „Trattoria Flaminia”. – Kluczem do sukukierunkowanym na propagowanie lo- cesu jest autentyczność. Podeszliśmy
kalnych restauracji i rozwijania sztuki do kuchni włoskiej dość restrykcyjnie,
kulinarnej na Żoliborzu.
czyli pizza bez ananasa i carbonara bez
Tegoroczna gala przyciągnęła nie śmietany! (śmiech) Przychodzą do nas
tylko restauratorów, ale też smako- rodowici Włosi i smakuje im nasza kuchszy. – Kocham jeść i poszukuję wra- nia. Cieszymy się, że posmakowała też
żeń smakowych. Zgromadzenie tak wie- mieszkańcom Żoliborza – mówią Artur
lu restauratorów w jednym miejscu to i Sylwia z „Trattorii Flaminia”.

Nagrody dla żoliborskich
restauracji roku rozdane!
AUTOR TEKSTU: JAKUB KRYSIAK

Restauracje w naszej dzielnicy prezentują coraz wyższy poziom. Nagrody
„Żoliborskiej Restauracji Roku 2018” są formą docenienia wysiłków
restauratorów i szefów kuchni.
Kategorie w jakich przyznano nagrody to: „Atrakcyjność cen”, „Jakość
obsługi”, „Wystrój”, „Jakość potraw”,
a także nagroda specjalna w finałowej
kategorii. Laureatów wybierali czytelnicy „Gazety Żoliborza” w głosowaniu
przeprowadzonym przez Internet.
Nie tylko cena a jakość!
W oczekiwaniu na ogłoszenie wyników, by rozładować napięcie, wnętrze
„Cafe and Lounge Bar but Good Music
First” opanowała atmosfera rozmów,
zabawy i delektowania się pysznymi
przystawkami.
Pierwszą kategorią, w której ogłoszono zwycięzców była „Atrakcyjność
cen”. Głównym kryterium był stosunek
jakości do ceny. Otrzymując 74 głosy,

trzecie miejsce zajęła „Tratoria Flaminia”. Drugie przypadło „Sam Żoliborz”.
Uzyskując 92 głosy, przegrywa walkę
o pierwsze miejsce z „Pepperoni Ristorante”. Zwycięzca otrzymał łącznie 175
głosów. – Myślę, że ta kategoria jest
niezwykle trudna, bo chodzi o pieniądze. Cieszymy się bardzo, że klienci nas
docenili, bo ważną kwestią jest nie tylko cena, ale przede wszystkim jakość –
mówi przedstawicielka „Pepperoni Ristorante”.
„Trzeba przede wszystkim lubić
życie restauracyjne”
Nasi czytelnicy oceniali również „Jakość obsługi”. Trzecie miejsce, z wynikiem 79 głosów, zajęła restauracja „Via
Suzina”. Walka o najwyższy stopień po-

dium była zacięta. „Tarttoria Prima Pasta” wygrała zaledwie czterema głosami z restauracją „Polot w Kuchni Polskiej”, której czytelnicy przyznali 122
głosów. – Trzeba przede wszystkim lubić życie restauracyjne. W kontakcie
z klientem należy być cierpliwym, wyrozumiałym i uśmiechać się! – mówi Alicja, która reprezentowała „Trattorię
Prima Pasta”.
Jedzenie to nie wszystko!
W życiu każdej restauracji kluczową
rolę odgrywa wystrój. Nie bez przyczyny telewizyjne show zaczyna rewolucję
od zmiany wystroju knajpy! W pierwszej trójce znalazła się „Pepperoni Ristorante,” zdobywając 80 głosów. Drugie miejsce zajęła restauracja „Spotkanie” z 117 głosami. Niekwestionowanym
liderem okazała się „Fatto a Mano Ristorante & Wine Bar” z wynikiem 169 głosów.

fot. Jakub Krysiak

Ponad
3 tys.
głosów
3. Tarattoria
Flaminia
74 głosy
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Kategoria
Atrakcyjność Cen

74 głosy

Tarattoria
Flaminia

175 głosów

92 głosy

SAM
Żoliborz

Pepperoni
Ristorante

Kategoria Jakość Obsługi
122 głosy

126 głosów

Polot
w Kuchni
Polskiej

Trattoria
Prima Pasta

79 głosów

Via Suzina

Kategoria Wystrój

169 głosów

117 głosów
80 głosów

Pepperoni
Ristorante

Restauracja
Spotkanie

Fatto a Mano
Ristorante
& Wine Bar

Kategoria Jakość Potraw
155 głosów

156 głosów

Madison
Good
Company

Pasadena

Finał

168 głosów

Fatto a Mano
Ristorante
& Wine Bar

355 głosów
255 głosów

211 głosów

Fatto a Mano
Ristorante
& Wine Bar

Pepperoni
Ristorante

Trattoria
Flaminia
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6 kroków do idealnego sushi

Wpadają do Ciebie znajomi, a Ty nie wiesz, co mógłbyś
im zaserwować? A może po prostu znudziło Ci się sięganie po fast foody, jadanie na mieście i chciałbyś przyrządzić coś, co da Ci satysfakcję? Pokażemy Ci, jak wykonać
potrawę, która Cię zachwyci, a znajomi nie uwierzą, że
przygotowałeś ją samodzielnie.
Sześć kroków do idealnego sushi przedstawi Tomasz
Bojanowicz – właściciel sieci restauracji TenSushi.
KROK 1 – Przygotowanie ryżu

Wybierając ryż, zwróć uwagę na to, że
powinien być dedykowany dla sushi. Dzięki
temu rolka się nie rozsypie. Wypłucz go –
wyznacznikiem sukcesu będzie czysta woda.
Być może będziesz musiał powtórzyć tę
czynność 2 lub 3 razy. Wsyp ryż do garnka,
zalej wodą i gotuj około 15 minut aż cała ciecz
wyparuje. Czas licz od momentu osiągnięcia
wrzenia. Pamiętaj by mieszać ryż, żeby się
nie przypalił. Przesyp go do miseczki (nie
metalowej) i pozwól mu przestygnąć.

KROK 4 – Przygotowanie rolki

Zrób sobie SUSHI
www.tensushi.pl

TEN SUSHI
Legionowo
ul. Jagiellońska 2
05-462 Legionowo
tel.: +48 22 245 27 77
kom.: +48 784 678 744

Potrzebne składniki:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Ryż do sushi 0,5 kg
Ocet ryżowy 4 łyżki
Nori – algi 10 liści
Sól szczypta
Cukier 1 łyżka
Wasabi 50 g

Sos sojowy 100 ml
Marynowany imbir 150 g
Łosoś 200 g
1/2 awokado, 2 ogórki świeże
Mata bambusowa 1 szt
Ostry nóż bez ząbków

KROK 2 – Przygotowanie sosu do ryżu

KROK 3 – Przygotowanie wypełnienia

Do garnka wlej 3-4 łyżki octu ryżowego, dodaj
łyżeczkę cukru i szczyptę soli. Podgrzewaj
na wolnym ogniu, mieszając, aż składniki się
połączą. Nie powinieneś doprowadzić do
wrzenia. Następnie dodaj sos do miseczki
z ryżem i wymieszaj.

Ryż stygnie, więc możesz przygotować
wypełnienie. Obierz ogórka i awokado,
wydrąż pestki oraz gniazda nasienne i pokrój
na drobne paski. Łososia podziel na cienkie
płaty.

KROK 5 – Zwijanie rolki

Na blacie rozłóż matę i ułóż na niej nori
(błyszczącą stroną do dołu). Postaw obok
miseczkę z wodą – moczenie rąk co jakiś czas
pomoże w sprawnym nałożeniu ryżu. Rozłóż
go na algach, zostawiając na górze ok. 2 cm
wolnego miejsca. Warstwa ryżu powinna
mieć nie więcej niż 1 cm grubości. Możesz
posmarować ryż odrobiną wasabi lub serkiem.
Następnie ułóż przygotowane składniki.
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Mata odgrywa tu kluczową rolę. Podnoś ją
powoli, cały czas kontrolując, czy składniki nie
przemieszczają się za bardzo, zaciskaj rolkę
cały czas, unosząc matę. Zwilż też nori wodą
(w miejscu, które pozostawiłeś bez ryżu).
Dzięki temu sushi ładnie się zwinie, a rolka
się nie rozpadnie. Jeżeli za pierwszym razem
Ci nie wyjdzie, nie martw się! Nikomu na
początku się nie udaje :)

TEN SUSHI
Grodzisk Mazowiecki
ul. Żyrardowska 35 lok. 30
05-825 Grodzisk
Mazowiecki
tel.: +48 22 730 12 34
kom.: +48 505 287 987

KROK 6 – Podanie

Pokrój rolkę na grube plastry i ułóż na
eleganckim białym lub czarnym talerzu.
Możesz je też udekorować odrobiną świeżych
warzyw. Dzięki temu zrobisz na wszystkich
jeszcze większe wrażenie. Pamiętaj, wszyscy
jesteśmy wzrokowcami!

TEN SUSHI
Żoliborz
ul. Rydygiera 11 lok.U3
01-793 Warszawa
tel.: +48 22 490 42 07
kom.: +48 537 46 46 46

TEN SUSHI
Bemowo
ul. Osmańczyka 22 lok.153
01-494 Warszawa
tel.: +48 22 110 50 45
kom.: +48 667 678 744

PRAWO

16

PRAWO
nia wspólnej pociechy. Do sądu trafiają
zazwyczaj sprawy sporne, w których
dochodzenie i egzekwowanie alimentów jest trudne i czasochłonne, w których osoby zobowiązane do świadczeń
alimentacyjnych znajdują różne argumenty, aby nie ponosić tych kosztów
w ogóle albo ponosić je w jak najmniejszej kwocie. Tym właśnie osobom chce
wyjść naprzeciw rząd, wprowadzając
instytucję alimentów natychmiastowych.
To nowe rozwiązanie zostało pomyślane w ten sposób, aby możliwie
jak najbardziej ułatwić dochodzenie
roszczeń alimentacyjnych. Przygotowywana nowelizacja wprowadza alimentacyjne postępowanie nakazowe, w którym pozew zostanie złożony na specjalnie w tym celu przygotowanym – łatwym do wypełnienia –
formularzu. Jego rozpoznanie nastąpi na posiedzeniu niejawnym, tj. bez
konieczności długiego oczekiwania
na wyznaczenie rozprawy. Wg nowego prawa sprawa zostanie rozpoznana niezwłocznie a nakaz zapłaty po-

Alimenty
natychmiastowe

twierdzający prawo do natychmiastowych alimentów ma zostać wydany w terminie 14 dni od złożenia pozwu. Na tym etapie sąd nie będzie badał możliwości zarobkowych i majątkowych dłużnika alimentacyjnego ani
uzasadnionych potrzeb uprawnionego. Przyzna zryczałtowane – jednakowe dla całej Polski – świadczenie. Jego
wysokość uzależniona będzie od tzw.
kwoty przeliczeniowej oraz ilości dzieci, których mają one dotyczyć. Kwota przeliczeniowa i wysokość alimentów będą co roku ogłaszane przez
Ministra Sprawiedliwości. Kwota należnych alimentów będzie ulegała co
roku automatycznemu podwyższeniu
– zgodnie z właściwym ogłoszeniem
Ministra Sprawiedliwości.
Zgodnie z proponowanymi zmianami nakaz alimentacyjny, mimo że będzie się można od niego odwołać (wnosząc zarzuty), będzie natychmiast wykonalny (o ile oczywiście upłynie termin do zapłaty danego roszczenia),
co oznacza że po upływie terminu do
zapłaty alimentów będzie można iść
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z nim do komornika i egzekwować zasądzone kwoty.
A co z osobami, które szacują wyższe koszty utrzymania dzieci niż kwoty ogłoszone przez Ministra Sprawiedliwości? Osoby te nadal będą mogły prowadzić postepowanie na dotychczasowych zasadach, prowadząc w tym kierunku postępowanie dowodowe.
Zmiany wprowadzają też automatyczne wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego po ukończeniu przez dziecko
25 lat, przy czym wiek ten nie będzie
miał zastosowania do dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.
Obowiązek alimentacyjny będzie mógł
również zostać przedłużony na dalszy
okres, jeżeli będą istniały szczególne
okoliczności. O przedłużeniu tego obowiązku będzie orzekał sąd.
Jaki będzie ostateczny kształt nowej regulacji dowiemy się dopiero po
uchwaleniu ustawy, bowiem na etapie legislacji mogą zostać wprowadzone zmiany. Z całą pewnością jednak alimenty natychmiastowe będą doskonałym rozwiązaniem dla wielu rodziców.

AUTORKA TEKSTU: MAŁGORZATA BUCZKOWSKA

Planowana przez rząd zmiana przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
ma dotyczyć m.in. zasad ponoszenia kosztów utrzymania dzieci, czyli
alimentów. Zmiany, które mają zostać wprowadzone nazwano alimentami
natychmiastowymi. Co to jest i na jakich zasadach mają zostać przyznane?
Zgodnie z przepisami polskiego
prawa rodzice zobowiązani są do ponoszenia kosztów utrzymania swoich
dzieci, które nie są jeszcze w stanie
samodzielnie się utrzymać, czyli takich które nie pracują, nie mają ma-

jątku przynoszącego dochód albo ich
zarobki nie wystarczają na pokrycie
kosztów życia. Wbrew powszechnemu przekonaniu obecnie obowiązek
alimentacyjny nie wygasa automatycznie po osiągnięciu przez upraw-

reklama

nionego 26 roku życia. Momentem
do którego rodzice powinni łożyć na
utrzymanie swoich dzieci jest chwila, w której dziecko posiada środki na
swoje utrzymanie, co może nastąpić
zarówno przed 26 rokiem życia jak
i po tej chwili.
Ponoszenie kosztów utrzymania dziecka ma największe znaczenie
w sytuacji, w której rodzice rozstają
się i muszą ustalić kto i w jakiej wysokości będzie dokładał się do utrzyma-

reklama

Program wydarzeń oraz cykli filmowych kina Wisła (kwiecień 2019 r.)
Kino Wisła zaprasza na cykle filmowe.
W pierwszy wtorek miesiąca zapraszamy na Kobiecy Świat, w którym prezentujemy filmy specjalnie wybrane dla
kobiet. Filmy połączone są z konkursami, podczas których losowane są atrakcyjne nagrody. Poza tym panie mogą skorzystać
z porad w strefie urody, która znajduje się podczas wydarzenia w holu kina.
W wybrane czwartki miesiąca do kina zapraszamy mamy ze swoimi pociechami. Podczas gdy rodzice oglądają specjalnie
wyselekcjonowane, najlepsze z premierowych tytułów, dzieci mogą spokojnie spać, gdyż dźwięk filmu jest przyciszony, a na
sali panuje lekki półmrok (Rodzic w kinie).
Natomiast w wybrany piątek miesiąca w cyklu Krytycznym Okiem na ekranie prezentujemy pokazy filmów z udziałem
krytyka filmowego. Kino Wisła to także miejsce przyjazne obcokrajowcom (Polskie Kino dla Obcokrajowców) i osobom
starszym (W samo południe), dla których w każdy wtorek miesiąca wybieramy najlepsze, wyróżnione i nagrodzone filmy.
Przed filmem atrakcją jest losowanie nagród, zaś po filmie seniorzy mają zapewniony darmowy poczęstunek kawą, herbatą,
jak również otrzymują wiele różnych gadżetów. Nie sposób nie wspomnieć o cyklu Rekolekcje Filmowe podczas których
prelekcję wygłasza O. dr Marek Kotyński. Każdego dnia dostarczamy naszym widzom dużą dawkę emocji, wzruszeń, a także
świetnej zabawy.

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.

Szanowni Państwo!
Dużo ciepła, radości, serdeczności
i tradycyjnego dyngusa
na Święta Wielkanocne
życzą
Rada i Zarząd Dzielnicy Żoliborz
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Dziecko na kozetce
AUTORKA TEKSTU: ANNA SZYMAŃSKA

“W dziecięcej psychiatrii źle się dzieje” – alarmują kolejne
tytuły w prasie i na portalach w Internecie. Zamykane
są kolejne oddziały, brakuje specjalistów. Skąd to
zapotrzebowanie? Czy psychiatra dla dziecka to konieczność?
Przede wszystkim zmieńmy myślenie, że to wstyd korzystać z porad tych
specjalistów. Wszak bez zażenowania
chodzimy do kardiologa, alergologa czy
stomatologa. To lekarze ciała, a od psyche mamy psychiatrę, psychologa i psychoterapeutę.
Psychiatra jest lekarzem, kończy
studia medyczne, robi specjalizację oraz
staż na psychiatrii. Jego działania to: diagnoza oraz leczenie pacjentów z zaburzeniami i chorobami psychicznymi.
Może również (w przeciwieństwie do
psychologa) przepisywać leki wspomagające leczenie zaburzeń. Wiedza medyczna pozwala mu wskazać przyczynę zaburzeń psychicznych i wytypować
najwłaściwsze kompleksowe leczenie
(farmakologiczne i pozafarmakologiczne). Psychiatra dziecięcy diagnozuje choroby i zaburzenia psychiczne wieku dziecięcego. Należą do nich m.in. zaburzenia
lękowe, spektrum autyzmu, ADHD, schizofrenia, zaburzenia łaknienia, choroba
afektywna dwubiegunowa, zaburzenia
somatyczne, zaburzenia depresyjne.
Psycholog może być doktorem (to
stopień naukowy), ale lekarzem nie
jest. Kończy studia magisterskie (5-letnie). Może także zrobić specjalizację zawodową (psychologia kliniczna dziecka, psychologia kliniczna człowieka dorosłego, dla biegłych sądowych). Pole
zainteresowań psychologa to zjawiska
międzyludzkie i aspekty funkcjonowania człowieka we współczesnym społeczeństwie. Psycholog zajmuje się udzielaniem wsparcia i pomocy psychologicznej, diagnozowaniem psychologicznym, opiniowaniem. Może pracować
w poradniach, w szkołach, w klubach
sportowych, w różnego typu organizacjach sądach, zakładach pracy i in. Niektórzy kończą dodatkowe 4-letnie szko-

lenia i uzyskują uprawnienia do prowadzenia psychoterapii.
Czasami rodzice nie wiedzą gdzie
się udać, gdy “coś się dzieje dziwnego
z dzieckiem”. Przez lata potomek był
miły, wesoły, kontaktowy, aż tu nagle
okazuje się, że jest agresywny, chamski, ma coraz gorsze oceny, lekceważy
wszystko i wszystkich… Niektórzy powiedzą, że to “bunt rozwojowy”. Ale
czy zawsze? Niestety, nie. To, co widzimy, co wręcz rzuca się w oczy, to złość
i agresywne zachowania. Skąd te zmiany? Co się za tymi zachowaniami kryje? W ten niezrozumiały dla nas sposób przywoływane są niezaspokojone
potrzeby. Jest to także wołanie o pomoc, gdy dziecko nie radzi sobie z trudnymi emocjami. Za tym “czubkiem góry
lodowej” złości, ukryte bywają: żal,
strach, zranienie, bezsilność, odrzucenie, wstyd i wiele innych odczuć. Ten
widoczny “czubek” może być sygnałem,
że dziecko nie ma zaspokojonej jakiejś
potrzeby, np.: bezpieczeństwa, przynależności, szacunku, bliskości. Młody
człowiek szamocze się ze swymi emocjami, czuje się niezrozumiany przez bliskich i otoczenie, zaszczuty i zastraszany przez rówieśników. Nakręca się spirala bezradności, buntu, agresji. Aż któregoś dnia dochodzi do tragedii. Młody
organizm “pęka”... Wielu zapyta “depresja u dzieci?”. Tak, niestety, coraz więcej dzieci ma zdiagnozowaną depresję,
a przecież nie wszystkie trafiają do psychiatry i nie są leczone.
Na strone www.twarzedepresji.
pl czytamy: “Statystyki policyjne są
wstrząsające. W ubiegłym roku 177
dzieci popełniło samobójstwo – jedno z nich miało mniej niż 9 lat, 15 ofiar
to dzieci w wieku od 10 do 14 lat, a aż
161 – to nastolatki w wieku od 15 do

19 lat. Dwa lata temu prawie 600 dzieci i młodzieży próbowało odebrać sobie życie. Najgorsze statystyki dotyczące samobójstw wśród dzieci w powojennej historii Polski skłaniają do smutnych refleksji. Wiele z tych ofiar cierpiało na depresję. Pomoc nie przyszła na
czas. Z danych cytowanych m.in. przez
Rzecznika Praw Dziecka: ponad 9% dzieci i młodzieży zmaga się z zaburzeniami wymagającymi wsparcia psychiatry,
a kryzysem psychicznym dotkniętych
jest aż 20% polskich dzieci i nastolatków. Największy wzrost jest wśród młodych pacjentów z zaburzeniami depresyjnymi i lękowymi, a także zaburzeniami zachowania i odżywiania.
Wielu rodziców jest zaskoczonych,
że ich brak tolerancji na dziecięcą złość
albo na rozdrażnienie może być przyczynkiem do depresji. Uważają, że złość,
krzyk i tupanie to coś absolutnie niedopuszczalnego i że należy zdusić to w zarodku. Zamiast wpoić dziecku akceptowalne społecznie sposoby wyrażania złości, frustracji i gniewu, opiekunowie uczą
tłumienia ich. Zabiegani rodzice często
nie mają czasu na wsłuchanie się w problemy dziecka, często też bagatelizują
je. Psychika młodego człowieka jest krucha, codzienne problemy są silnie przeżywane. A świat atakuje z różnych stron:
trudności z nauką w szkole, przemoc
psychiczna, konflikty z rówieśnikami, odrzucenie, konflikty rodzinne, przemoc
w szkole czy domu, środowisko patologiczne i - znak naszych czasów - hejt internetowy. Dzieci muszą mieć możliwość
wyżalić, poradzić, ale i wypłakać się, wykrzyczeć, muszą rozładować skumulowane emocje. Kiedy są zmuszane do
“siedzenia cicho”, wtedy szukają innych
sposobów. Czując, że z dołka, do którego wpadły, nie ma wyjścia, mogą zacząć myśleć: “chcę zniknąć”, “chcę przestać istnieć”. Niektóre zaczynają eksperymentować z różnymi substancjami,
czy podejmują próby samobójcze.
Depresja należy do grupy zaburzeń
nastroju. Mogą jej towarzyszyć inne zaburzenia psychiczne takie jak np. zabu-

rzenia depresyjno-lękowe czy adaptacyjne o obrazie tzw. reakcji depresyjnej.
Objawami depresji są m.in: przygnębienie, płaczliwość, apatia, lęk, zniechęcenie, wycofanie z życia towarzyskiego, zaburzenia łaknienia (nadmierne lub
brak łaknienia), problemy ze snem, depresyjne myśli, niska samoocena, działania autoagresywne, myśli rezygnacyjne, myśli samobójcze i próby samobójcze. Wiele z nich przybiera u dzieci
inną niż u dorosłych formę. Na przykład
smutek i płaczliwość objawia się zachowaniami odpychającymi, zniechęcającymi do nawiązania kontaktu, łatwo wpada w złość. Dzieci mogą obwiniać siebie za rozpad rodziny. By “złagodzić” lęki
podejmują nieprzemyślane, impulsywne działania np. eksperymentują z piciem alkoholu, paleniem, dopalaczami,
rozmyślnie zadają sobie ból, zaczynają się ciąć (samookaleczanie w postaci
płytszych i głębszych nacięć na przedramionach czy udach).
Jak nie przeoczyć symptomów depresji dziecięcej? Przede wszystkim będąc z dzieckiem, słuchając go, pomagając znaleźć rozwiązania zaistniałych
problemów. U dzieci i młodzieży można
zauważyć nieoczywiste objawy depresji. Należą do nich:
• zaburzenia koncentracji, kłopoty z zapamiętywaniem, problemy z nauką;
• pobudzenie psychoruchowe (jako
wyraz lęku, odczuwanego napięcia)
- wiercenie się, bezwiedne działania
typu: skubanie skórek, obgryzanie
paznokci, gryzienie ubrania i ołówków, bezcelowe mazanie czy pstrykanie długopisem;
• nieadekwatne do sytuacji reakcje wybuchanie, wielka drażliwość, reagowanie agresją lub rozpaczą na
nawet najdelikatniejszą uwagę; pesymistyczne podejście do siebie
i swoich możliwości;
• dolegliwości somatyczne (bez obrazu w badaniach) - bóle brzucha, bóle
głowy, wymioty, biegunki, omdlenia,
duszności, moczenie nocne;
W okresie dojrzewania (obok burzy
hormonów) zmieniają się także “zadania rozwojowe”, a wraz z nimi nowe wy-

zwania psychiczne, z którymi musi sobie poradzić. Przy huśtawce nastrojów, rozdrażnieniach, lękach, koncentracji na wyglądzie i zmianie autorytetów, mogą pojawiać się:
• bunt - wobec szkoły, rodziców, zasad;
• zachowania agresywne i autoagresywne.
Współwystępowanie depresji z innymi zaburzeniami (lękowymi, odżywiania, ADHD, spektrum autyzmu, przyjmowanie substancji psychoaktywnych)
może utrudnić diagnostykę. Stąd ważna jest współpraca całego środowiska
dziecka. Obserwacje zachowań w różnych grupach, sytuacja
rodzinna (łącznie ze
zdrowotną) – to
podstawy na których opiera się
diagnostyka
i pomoc młodemu człowiekowi.

Leczenie odbywa się zwykle w poradniach zdrowia psychicznego, czasami na oddziałach dziennych, a w trudnych przypadkach może być niezbędne umieszczenie młodego człowieka
w szpitalu. Metody stosowane w leczeniu depresji to głównie psychoedukacja
i psychoterapia (indywidualna i grupowa), ale czasami konieczne jest włączenie farmakoterapii. W leczeniu depresji
stosuje się także inne formy terapii np.:
muzykoterapię, terapię zajęciową, aromaterapię, fototerapię.
Decyzję o podjęciu leczenia u dzieci
do 16. r.ż. podejmują rodzice/opiekunowie, po 16. r.ż. nastolatek również musi
wyrazić na nie zgodę.
Leczenie depresji u dzieci i młodzieży wymaga zrozumienia, wysłuchania i wspierania. Aby było
skuteczne, niezbędne jest zaangażowanie rodziny, nauczycieli i innych osób
uczestniczących w wychowywaniu.

Ilustracja: Beata Grotowska. Dziękuję Fundacji SAVANT za wyrażenie zgody na wykorzystanie ilustracji.
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FORT

AUTORKA TEKSTU: LILIANA KOŁŁĄTAJ

Obszar ten obecnie admistracyjnie znajduje się w obrębie dzielnicy
Bemowo. Historycznie zawsze jednak miał związek z Żoliborzem.
W wieku XVIII sięgała tam posiadłość Czartoryskich - romantyczna
wieś-park Powązki.
Ten związek wciąż się utrzymuje.
Mieszkańcy Żoliborza intuicyjnie tereny Fortu traktują jako część swojej
dzielnicy, jako żoliborskie tereny rekreacyjne. Nadal bardzo uczęszczane wejście na tereny fortu i parku znajduje
się od strony Żoliborza, przy ul. Gen.
Maczka, a ściślej przy końcówce ulicy
Powązkowskiej, obok kościoła pod wezwaniem św. Jozafata, który do dziś
znajduje się w obrębie parafii powązkowskiej, od zawsze związanej z Żoliborzem.
Sąsiedztwo Lasku na Kole, połączenie z obszarem dawnego folwarku Parysów, przekształconego później częściowo w teren CWKS LEGIA z hotelem dla
sportowców i ogólnodostępną restauracją, pozostałość dawnego stadionu,

współczesne boiska sportowe, mnogość
zieleni, kanałek ozdobiony stadami kaczki krzyżówki i alejki parkowe stwarzają
wrażenie istniejącego tu od zawsze parku miejskiego.
Pozostałości dawnych fortyfikacji,
będących częścią umocnień Twierdzy
Warszawa, to aktualnie tylko niewielka część tych terenów rekreacyjnych.
A przecież Fort Bema na Bemowie
jest bez wątpienia drugim miejscem
w Warszawie, po Cytadeli, gdzie można obejrzeć zupełnie dobrze zachowane pozostałości fortyfikacji warszawskich. Zajmuje on przestrzeń pomiędzy
Laskiem na Kole a Trasą Toruńską i ulicami Generała Maczka (a ściślej starym
odcinkiem Powązkowskiej) oraz Obrońców Tobruku.
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Obecnie tę okolicę bardziej kojarzy się z rekreacją i sportem niż z zabytkiem. Gmina i miasto bardziej dbają o tereny zielone wokół niż o sam
zabytek. Wytyczono alejki spacerowe,
co roku oczyszczana jest fosa, bardzo
zadbana jest zieleń parku. Na obrzeżach Fortu powstały osiedla mieszkaniowe.
Natomiast same forty niestety
niszczeją. Do tej pory powstało już
wiele koncepcji odbudowy i zagospodarowania starych murów. Jednak jak dotąd - wszystkie upadły. Główny powód to oczywiście - jak zwykle:brak funduszy na rekonstrukcję. Drugim i także istotnym powodem jest
stan fortów. Wśród części architektów
i inżynierów budowlanych panuje pogląd, że fort Bema jest w tej chwili już
w tak złej kondycji konstrukcyjnej, że
nie nadaje się do rekonstrukcji i dalszego użytkowania. Co jednak nie przeszkadza, że części Fortu są dostępne
i upodobali je sobie grafficiarze i amatorzy street artu.

i zastanawiam się, co On by zrobił w takiej sytuacji... Myśląc
o Panu Jerzym, zamawiam Makaron Jurka, czyli wstążki
w sosie maślano-truflowym z marchewką i ciecierzycą,
podany z owczym serem (25 zł). Nadal rozczarowana,
myślę sobie – raz kozie śmierć – i na przystawkę
zamawiam danie o odpowiedniej nazwie, czyli zapiekany
ser kozi w miodzie z pieca szamotowego z cytrynową
sałatką, grzankami domowymi i piklowanymi jabłkami
(29 zł). Drugim zestawem, jaki zamawiamy, jest sandwich
vz burgerem wołowym, rokietą, salami spianata i piklami
(29 zł) oraz pizza – również z salami, ale na ostro (26 zł).
Żadne z czterech dań nie poprawiło mi nastroju,
nie zaczarowało. Makaron Jurka to danie bardzo proste,
smaczne, ale bez polotu, mało wyraziste, a ciecierzyca
z puszki to rozczarowanie. Kozi ser jest pyszny, ale
zdominowany przez przesadną słodycz sosu na bazie
miodu; sałata cytrynowa okazała się zbyt kwaśna, aby
zrównoważyć smaki, a jej świeżość pozostawia nieco
do życzenia. Niestety, burgera też nie mogę pochwalić,
na co bardzo liczyłam. Pięknie podane danie, dobra
bułka, uwielbiane przeze mnie pikle… wszystko OK, ale
to, co najważniejsze, czyli mięso, nie było OK. Burger był
suchy i zupełnie pozbawiony soków. Pizza przygotowana
poprawnie,
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ona mojego
rankingu
miejsc,
tu
(o narysieale
odwróconego
trapezu,
rowem.
Drugi wał,
o narysie liniowym
osłoniętej
wałem
ze
stanowiskami
piei
bez
rowu,
biegł
na
w których można zjeść najlepszą pizzę na Żoliborzu. południowy zachód
choty) trzy magazyny (prochownia, od fortu. Po kasacji twierdzy budowle
Koniecznie
trzeba
było osłodzić
ten wieczór,
a że desery
skład
pocisków
i laboratorium)
oraz
przygotowano
do wysadzenia poprzez
dwie
drewniane
szopy.
Wjazd
do
forwykucie
nisz
na
w menu są naprawdę intrygujące, wybór padł na to,miny. Prawdopodobtu prowadził przez stały most żelazny. nie wtedy uległy zniszczeniu poterna
co wzachował
taki zimowy
wieczór
się być
najlepsze
– na styku prawego
Most
się do
czasówzdaje
współi schron
pogotowia
czesnych
i
niedawno
został
odremonczoła
i
prawego
(17 zł).
ganasz z gorzkiej czekolady z sosem karmelowymbarku.
towany.
W latach 1924-1939 fort użytkowaNieWukrywam,
po raz wschód
pierwszy
ganasz
1889 r. na że
północny
od spotkałam
ny był przez
Wytwórnię Amunicji Nr 1,
fortu wzniesiono wał piechoty o na- produkującą około 2,3 mln sztuk amunijako deser sam w sobie. Zwykle delektowałam się nim
rysie łamanym, poprzedzony suchym cji miesięcznie. Na dziedzińcu i przedpolu

jako p
bardzo
czeko
szans
zimow
nawet
zjem p
jest i n

BEMA
Historia Fortu
Fort na dzisiejszym Bemowie powstał w latach 1886-1890, w czasach
panowania na terenach Warszawy Imperium Rosyjskiego. Stanowił część fortyfikacji pierścienia wewnętrznego Twierdzy Warszawa. Początkowo zwany był
Fort „P” (ros. „П”) – „Parysów”, od folwarku, który rozciągał się dawniej na tych
terenach. Dopiero od 1921 r. przyjęto
znaną do dziś nazwę: Fort „Bema”.
Zbudowano go jako obiekt ziemno-ceglany, dwuwałowy, z rowem wodnym. Ze względu na wysoki poziom
wody gruntowej zrezygnowano z budowy kaponier. Część czołowa fortu (o
narysie pięciobocznym) posiadała dwa
wały: niższy (zewnętrzny) ze stanowiskami piechoty i wyższy (wewnętrzny)
ze stanowiskami artylerii. Na wale artylerii – w osi oraz u styku czół i barków mieściły się schrony pogotowia.
Pod czołowymi odcinkami wału artylerii zlokalizowano dwuskrzydłowe koszary z pięcioma poternami do drogi
międzywałowej, a w części tylnej for-
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Bombardowania Fortu Bema we wrześniu
1939 roku

Fort Bema współcześnie, zdjęcie satelitarne

Fort Bema w roku 1945, zdjęcie z Google Earth

wzniesiono budynki magazynowe, rów
przecięto trzema groblami. Zniwelowano fragment wałów na prawym barku,
wały wewnętrzne oraz wał piechoty na
południowy zachód od fortu.
W 1939 r. fort początkowo został
obsadzony przez 202 kompanię ppor.
Ludwika Łukasiewicza z IV Batalionu
30 Pułku Strzelców Kaniowskich dowodzonego przez kpt. Bogdana Rożnowskiego, a od 9 września bronił go
1. Batalion 144. Pułku Piechoty, którego dowódcą był mjr Bronisław Wadas.
Fort, mimo licznych ataków niemieckich, został utrzymany aż do kapitu-

lacji Warszawy. W latach 1940-1944
znajdowały się tu niemieckie magazyny uzbrojenia (wokół nich zbudowano
szereg murowanych schronów wartowniczych), które były celem ataków
polskiego ruchu oporu. Po zakończeniu wojny funkcjonował tu obóz jeńców niemieckich.
W latach 1950-1978 fort należał do
zaplecza lotniska wojskowego na Bemowie (zniwelowano wschodnią część
wału), następnie do Centralnego Wojskowego Klubu Sportowego „Legia”.
W 1999 r. Fort „Bema” i przyległy obszar przejął Urząd Gminy Warszawa-Be-

mowo, który przeznaczył zabudowania
fortu na centrum rekreacyjno-wypoczynkowe, a jego zieloną otulinę pod zabudowę mieszkaniową.
Ze względów „przestrzennych” nie
mamy możliwości zamieszczenia w wersji drukowanej większej liczby zdjęć. Po
obszerniejszy materiał fotograficzny
zapraszam zatem na mojego bloga: https://klubglobtroterawarszawa.wordpress.com A najlepiej wybrać się osobiście i zobaczyć na własne oczy, bo jest
tam co oglądać. Niewykluczone, że niebawem zaprosimy Czytelników na spacer historyczny w to miejsce.
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Z ULICY CZARTORYSKICH
AUTORKA TEKSTU:
LILIANA KOŁŁĄTAJ

Zwykle w rubryce LUDZIE ŻOLIBORZA piszemy o osobach znanych i popularnych.
Tym razem poświęćmy chwilę uwagi nieznanym bohaterkom. Zajrzyjmy do
dokumentów, bo one „mówią” najdobitniej.
Po zakończeniu II wojny światowej Komisja Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce poszukiwała dokumentów
i świadków tragicznych wydarzeń.
Oto fragmenty zeznania z dnia 15
lipca 1949 r., które spisał mgr Norbert
Szuman. Kazimierz Elbe, szofer z Żoliborza, opowiedział o tragicznej historii kilku
kobiet ze swej rodziny i ich znajomych,
która miała miejsce przy ulicy Czartoryskich.
„Wybuch powstania warszawskiego
zastał mnie wraz z rodziną w domu przy
ulicy Libawskiej 4a. Przebywaliśmy tam
bez przerwy aż do dnia, kiedy Niemcy
kazali wszystkim opuścić domy i udać się
w kierunku Wawrzyszewa. Było to w jakieś trzy tygodnie po wybuchu powstania.
Z Wawrzyszewa udałem się po kilku
dniach do Łomianek. W drugiej połowie
września żona moja Wanda wraz z siostrą swoją, Michaliną Elbe, z Matuszewską i jej zamężną córką i dwiema innymi
kobietami wyszły razem w kierunku Powązek, aby spróbować ocalić i przynieść
coś z pozostawionych w domach rzeczy.
Żadna z nich jednakże nie wróciła i nic
o ich losach nie było nikomu wiadomo.
W lutym 1945 roku powróciłem na
Powązki do swojego spalonego domu.
Na wiosnę dowiedziałem się, że jakaś kobieta natknęła się na wystającą z ziemi
nogę kobiety obutą w trzewik. Udałem
się na to miejsce (przy ul. Czartoryskich

naprzeciwko piekarni) i wraz z innymi • Felicja Elbe
osobami odkryłem płytko przysypane
(25.05.1905 - 26.09.1944)
zwłoki kobiet, a mojej żony na wierzchu.” • Michalina Elbe
9 czerwca 1945 roku PCK dokonał
(29.09.1909 - 26.09.1944)
ekshumacji zbiorowej, wydobyto zwło- • Janina Matuszewska
ki wszystkich siedmiu kobiet. Po ekshu(1899 - 26.09.1944)
macji pochowano je na Cmentarzu Po- • Longina Matuszewska-Olszewwązkowskim Wojskowym, na kwaterach
ska (22.12.1925 - 26.09.1944)
A 34 i A 38 oraz w grobach rodzinnych.
--Autorka artykułu oraz Redakcja Gazety
Szczątki zostały zidentyfikowane
m.in. z odnalezionych dowodów osobi- Żoliborza wyrażają podziękowanie Pani Lusi
stych oraz ubrań i przedmiotów osobi- Faiser oraz Panu Januszowi Wężowi za przestych (pierścionki, obrączki), rozpozna- kazanie informacji i udostępnienie materiałów archiwalnych.
nych przez rodziny.
Kobiety prawdopodobnie zostały zauważone przez
żołnierzy
niemieckich
z jednostki stacjonującej w szkole przy ulicy Elbląskiej. Ta część Żoliborza
nie znalazła się w obrębie
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Nowoczesny miesięcznik, drukowany
na bardzo wysokiej jakości papierze,
każdego miesiąca dostarcza kompleksowe
informacje na temat naszej Dzielnicy.
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Jakie sekcje znajdziesz w Gazecie Żoliborza?
MIASTO ŻOLIBORZ

PSYCHOLOGIA

Ważne i interesujące tematy
związane z Żoliborzem

Praktyczne porady dotyczące
wychowania dzieci i relacji
międzyludzkich

HISTORIA

LUDZIE ŻOLIBORZA
Wywiady, rozmowy z ludźmi,
którzy swoimi działaniami
przyczynili się do rozwoju naszej
dzielnicy

Żoliborz przez pryzmat historii,
ciekawe miejsca i wydarzenia, które
kiedyś miały miejsce na Żoliborzu

PRAWO

KUCHNIE ŚWIATA

Praktyczne i użytkowe porady
prawne dla mieszkańców
Żoliborza

Recenzje, opinie, wywiady
poświęcone gastronomicznej
części Żoliborza

KULTURA

DODATKI TEMATYCZNE

Premiery filmowe i nowości
muzyczne, recenzje, wywiady,
sztuka wizualna, spektakle
teatralne

Wszystko, co interesuje
mieszkańców, zebrane
w praktyczne kilkustronicowe
dodatki

www.facebook.com/gazetazoliborza

Jesteś świadkiem ważnego
wydarzenia na Żoliborzu?
Prześlij informację, zdjęcie lub film!
interwencja@gazetazoliborza.pl

