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Walcząc z hałasem
Każdego miesiąca staram się poruszyć temat, który część z Was, 
czytelników Gazety Żoliborza, nurtuje. Ostatnio docierają do mnie 
informacje związane z lotniskiem w Babicach i jego uciążliwością dla 
mieszkańców. 
Z uciążliwością bywa różnie. Mnie np. bardzo denerwują i są dla mnie 
uciążliwe ujadające i wszędzie sikające psy, innych denerwują małe 
dzieci a jeszcze innych właśnie latające samoloty. Całe szczęście dla 
większości nurtujących nas tematów wymyślono normy i wytyczne 
(nie wymyślono ich chyba tylko dla hulajnóg). Rozczarowujące dla 
mnie było to, że psy faktycznie mogą sikać gdzie popadnie  
i nawet szczekać mogą (choć nie zawsze). Okazało się również,  
że małe dzieci również mogą płakać, choć ten temat jest już bliższy 
głośnym samolotom. Otóż udało mi się dotrzeć do informacji  
o tym, że samoloty wprawdzie wylatują czasem poza obszar,  
w którym powinny latać (wynika to najczęściej z tego, że uczący 
się piloci mają bardzo mało czasu na wykonanie manewru, aby ze 
strefy nie wylecieć, ale z braku umiejętności nie zawsze im się to 

udaje), ale norm nie przekraczają. Normy niestety ustalane są dla jakiegoś okresu (np. normy 
dobowe) i mimo tego, że pojedyncze samoloty grubo je przekraczają, to norma dzienna nie jest 
przekroczona i to zdaje się być przyczyną nieskuteczności protestów niektórych mieszkańców. 
Wydaje się zatem, że jedynym skutecznym sposobem jest próba wpłynięcia na zmiany  
w zapisach, które będę uwzględniały również ilość decybeli wytwarzanych przez pojedyncze 
samoloty.   
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ŻOLIBORZANKA, TWARZ PROTESTU PRZECIW REFORMIE 
EDUKACJI. JEDNA Z ZAŁOŻYCIELEK RUCHU RODZICE  
PRZECIWKO REFORMIE EDUKACJI
Dorota Łoboda, żoliborzanka, mama dwóch nastoletnich córek, które uczęszczały do 
żoliborskich przedszkoli i szkół. Prowadzi żłobek na Żoliborzu. Jest radną i przewodniczącą 
Komisji Edukacji m.st. Warszawy.

ŚNIADANIE W SADACH
Od urodzenia jestem związany z Żoliborzem. Co prawda wychowałem się na Bielanach, ale to 
właśnie na Żoliborzu mieszkają moi dziadkowie. Wiadomo, że we wczesnych latach dzieciństwa 
to właśnie z nimi spędza się najwięcej czasu.

ACTA 2, CZYLI NOWE ZASADY PUBLIKOWANIA W INTERNECIE
W dniu 26 marca 2019 roku przyjęto dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym, w Polsce nazywaną ACTA 2.

PORADY GRILLOWE
Od kilku lat prowadzę drużynę Polish BBQ Kings. To najbardziej utytułowana drużyna w kraju. 
Zdobyliśmy m.in. pierwsze miejsce w kategorii „sos” w Stanach Zjednoczonych. 

BEZPIECZNY WSTĘP DO WAKACYJNYCH WOJAŻY
NA PLACACH ZABAW
Miejskie parki i bulwary wiślane zaczynają na nowo tętnić życiem. Nie inaczej jest na placach 
zabaw. Pamiętajmy jednak, że tam gdzie zabawa liczy się też bezpieczeństwo, o czym 
przypomną mundurowi podczas pikniku rodzinnego przed Arkadią.

GRILL Z POLOTEM
Nie od dziś wiadomo, że my – Polacy uwielbiamy grilla. Uwielbiamy macerować i przyrządzać 
mięsa według własnego przepisu, uwielbiamy wymieniać się wskazówkami dotyczącymi zakupu 
właściwych produktów i spędzać wspólnie czas przy skwierczących smakołykach z wolna 
nabierających rumieńców.

NAUCZYCIELU MÓJ DROGI
“Szacunek oddany klasie nauczycielskiej jest miarą oświaty narodu, bo im więcej naród jest 
oświecony, tym wyżej ceni tych, którzy im światło przynoszą” 

(Eliza Orzeszkowa)

WITOLD PILECKI
25 maja minie 71 lat od tragicznej śmierci Witolda Pileckiego. Co kresowiaka, urodzonego  
w 1901 r. w Karelii, rotmistrza kawalerii i żołnierza Września związało z Żoliborzem? Jego kontakt 
z naszą dzielnicą był krótki, ale dramatyczny i bardzo istotny dla jego dalszej biografii.

TYM ŻYJE ŻOLIBORZ

Mieszkańcy chcą wysokich 
drzew na Rydygiera, petycja 
stowarzyszenia Nowy 
Żoliborz o platany zamiast 
wiśni

Ruszył konkurs na projekt 
Muzeum Wojska Polskiego  
w którym znajdzie się  
250 tys. eksponatów

Czerwona kartka dla Prawa 
i Sprawiedliwości. Sonda 
Gazety Żoliborza dała tej 
partii 1 mandat

Żoliborz „za” strajkiem 
nauczycieli, blisko 80% 
głosujących poparło protest

Rusza budowa nowego 
przystanku na linii 
obwodowej na Powązkach. 
Perony będą gotowe jeszcze 
w tym roku.

Nie płaciła za zakupy, 
policjantom powiedziała, że 
skradzionymi produktami 
obdarowała potrzebujących.

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

2 SPIS TREŚCI

Mateusz Durlik
Redaktor naczelny
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Dorota, Twoja kariera polityczna 
mogła zacząć się już w 2014 roku, 
kiedy startowałaś z list Platformy 
Obywatelskiej do Rady Dzielnicy 
Żoliborz. Dlaczego się nie udało?

Tego nie wiem. Może zabrakło 
mi szczęścia, a może doświadczenia 
w prowadzeniu kampanii wyborczej. 
Miałam ostatnie miejsce na liście, zdo-
byłam sporo głosów, które zawdzię-
czałam wieloletniej działalności w ra-
dzie rodziców w szkole przy Braci Za-
łuskich (szkoła nr 267 − przypis redak-
cji), tam jestem najbardziej rozpozna-
walna. Jednak to nie wystarczyło. Za to 
w kampanii wyborczej poznałam wie-
le świetnych osób, w tym Izę Rychter, 
radną Nowego Żoliborza, z którą ra-
zem rozdawałyśmy ulotki wyborcze. 
Ta koalicyjna przyjaźń trwa do dziś.

A co robiłaś w tej radzie rodzi-
ców ?

Zaczęłam od wprowadzenia lek-
cji etyki, którym ówczesny dyrektor 
był przeciwny. Udało się jednak te lek-
cje zorganizować, a przy okazji ze-
brać sporą grupę rodziców, którzy 
zaczęli rozkręcać różne inne inicjaty-
wy w szkole. Robiliśmy wiele - pikni-
ki, imprezy integracyjne, konkursy dla 
dzieci. Zainicjowaliśmy organizację gry 
miejskiej z okazji Święta Niepodległo-
ści. Nasze uczennice i uczniowie co 
roku, 11 listopada, wychodzą z mapą 
na ulice Żoliborza, odnajdują miejsca 
pamięci i charakterystyczne dla naszej 
dzielnicy punkty – rozwiązują zada-
nia i uczą się historii tej dużej i tej lo-
kalnej – żoliborskiej. Jako rada rodzi-
ców walczyliśmy też o niezbędne re-
monty i dofinansowanie wyposaże-
nia szkoły, pomagaliśmy innym rodzi-
com rozwiązywać problemy, które na-
potykali w szkole. Wtedy odnalazłam 
się w działaniach społecznych. Mimo 
że nie dostałam się do rady dzielnicy 
działałam dalej.

I pewnie byłoby tak dalej, gdyby 
nie pewne zdarzenia 

Tak, przyszedł czas kiedy stano-
wisko ministra edukacji przejęła Anna 

Zalewska i postanowiła zreformo-
wać oświatę, a ja już wtedy, jako oso-
ba dobrze znająca się na tych spra-
wach, wiedziałam, że to będzie kata-
strofa i niestety nie pomyliłam się. Na 
prośbę Mileny Leśniak, również żoli-
borskiej mamy, pomogłam rozkręcić 
fanpage Rodzice Przeciwko Reformie 
Edukacji, który początkowo miał być 
miejscem, gdzie rodzice szóstoklasi-
stów będą mogli znaleźć informacje 
o planowanych zmianach w edukacji. 
Całkiem nieoczekiwanie ten fanpage 
rozrósł i przerodził się w ogólnopol-
ski ruch rodziców przeciwko reformie.

Czyli stąd wziął się cały ruch, któ-
rego teraz jesteś liderką?

Tak. Narodził się na Żoliborzu. 
Dzięki temu, że prowadzę własna fir-
mę, miałam trochę więcej czasu niż 
inne mamy i zaczęłam chodzić na po-
siedzenia sejmowe i zabierać na nich 
głos informując o skutkach jakie przy-
niesie tak nieprzemyślana reforma. 
Zaczęły się odzywać do mnie me-
dia, podjęłam współpracę z ZNP, zor-
ganizowałam kilkanaście manifestacji 
przeciwko reformie, byłam jedną z ini-
cjatorek zbiórki podpisów pod wnio-
skiem o referendum w sprawie refor-
my edukacji. Niestety 910 tysięcy pod-
pisów zostało wyrzuconych do kosza, 
a fatalna w skutkach reforma weszła 
w życie.

Tuż po tym wystartowałaś w wy-
borach do Rady Warszawy, po to 
aby mieć większy wpływ na kon-
sekwencje reformy w Warszawie. 

Doszłam do wniosku, że wyczer-
pałam możliwości jakie ma aktywist-
ka i jeśli chcę mieć realny wpływ na 
edukację, to muszę się dostać tam, 
gdzie podejmuje się decyzje dotyczą-
ce szkoły. Dostałam propozycję startu 
do Rady Warszawy z list Koalicji Oby-
watelskiej, którą przyjęłam.

Wstąpiłaś do partii?
Nie było wobec mnie takich ocze-

kiwań a i ja wolałam pozostać nieza-
leżna. 

LUDZIE ŻOLIBORZA
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Żoliborzanka, 
twarz protestu przeciw reformie edukacji. 
Jedna z założycielek ruchu Rodzice przeciwko Reformie Edukacji

Dorota Łoboda, żoliborzanka, mama dwóch nastoletnich córek, 
które uczęszczały do żoliborskich przedszkoli i szkół. Prowadzi 
żłobek na Żoliborzu. Jest radną i przewodniczącą Komisji 
Edukacji m.st. Warszawy. 

4
Fo

t. 
K

in
ga

 M
ic

ha
ls

ka



6 7LUDZIE ŻOLIBORZALUDZIE ŻOLIBORZA

No i udało się dostać do rady.
Tak. Miałam 15 wynik wśród wszyst-

kich kandydatek i kandydatów w War-
szawie. Jestem pewna, że zawdzięczam 
ten wynik nauczycielom i rodzicom. Wie-
lu z nich pomagało mi w kampanii. Czuję 
na sobie ciężar odpowiedzialności i bar-
dzo chcę odwdzięczyć się za zaufanie, 
które okazały mi te grupy.

A co można zmienić z poziomu sa-
morządu?

Przede wszystkim poprawić warunki 
w szkołach i przedszkolach. To jest moż-
liwe w jeden sposób – musimy budować 
nowe placówki oraz rozbudowywać i re-
montować istniejące.

Jeśli chodzi o jakość nauczania to 
fatalnie napisanych podstaw progra-
mowych nie zmienimy, ale możemy 
wprowadzać na przykład zajęcia do-
datkowe – sportowe, artystyczne, roz-
wijające różne zainteresowania. Dla 
mnie osobiście bardzo ważna jest edu-
kacja antydyskryminacyjna. Mieliśmy 
pilotażowy program na Ochocie prze-
ciw przemocy i wykluczeniom. Obec-
nie rozmawiam z żoliborskim Naczelni-
kiem Wydziału Oświaty o tym, aby ten 
program został wprowadzony na Żo-
liborzu.

Czy dyskryminacja to faktycznie 
duży problem w szkołach ?

Problem jest wszechobecny i doty-
czy on dyskryminacji ze względu na róż-

ne przesłanki, nie tylko orientację seksu-
alną, o czym było ostatnio bardzo gło-
śno przy okazji podpisania przez prezy-
denta Trzaskowskiego Deklaracji LGBT+, 
ale także tego, jak ktoś się ubiera, tego 
czy jest biedny czy bogaty, gruby czy 
chudy, wierzący czy niewierzący, jest 
dziewczynką czy chłopcem, a także tego 
czy jest osobą z niepełnosprawnością. 
To jest to co możemy i robimy z pozio-
mu samorządu. Oprócz Komisji Eduka-
cji w której „utknęłam” w uchwałach do-
tyczących powoływania szkół i przed-
szkoli, nadawania patronów, tworzenia 
sieci szkół, powołałam zespół do spraw 
edukacji i tam wraz z radnymi miejskimi 
i dzielnicowymi wypracowujemy mięk-
kie rozwiązania, które z poziomu miasta 
możemy wprowadzać.

Podasz przykład takich rozwiązań?
Odchodzenie od prac domowych, 

które są zmorą polskiej szkoły. Powinny 
być zadawane w zdecydowanie mniej-
szej ilości i w sensowny sposób, tak 
aby dzieci wiedziały czemu służą, aby 
były maksymalnie efektywne i aby każ-
de dziecko było w stanie je samodziel-
nie wykonać. Szkoła nie musi polegać na 
tym, że dziecko uczy się tam przez 7 go-
dzin, a potem kolejne trzy w domu. Ten 
czas można w znaczny sposób skrócić. 
Prace domowe nie powinny dzieci dobi-
jać, ale je rozwijać. 

Jeżeli zrobimy taki program w poro-
zumieniu z uczelniami wyższymi, które 

opracują go we współpracy z nauczy-
cielami, to możemy go wdrożyć w war-
szawskich szkołach, co jest moim wielkim 
marzeniem. 

Kolejny problem to ciężkie tornistry, 
które są również niejako konsekwencją 
prac domowych, bo nawet jeśli wpro-
wadzimy szafki w szkołach, to dzieci 
i tak będą musiały brać podręczniki do 
domu, żeby odrabiać prace domowe. Te 
rozwiązania trzeba wprowadzać w pa-
kiecie. 

Nie zmienimy modelu nauczania 
z poziomu samorządu, ale możemy na 
przykład zachęcać nauczycielki i nauczy-
cieli do tego, aby odeszli od powszech-
nie znanego nam wszystkim ustawienia 
ławek, w którym dzieci siedzą do siebie 
plecami.

Możemy tez wpłynąć na to, żeby 
lekcje religii były na pierwszych lub 
ostatnich zajęciach, żeby dzieci, które 
nie uczęszczają na te lekcje nie musia-
ły spędzać czasu w świetlicy lub na ko-
rytarzu. 

Możemy ułatwić dostęp do kultury 
i zajęć sportowych. Wprowadziliśmy już 
dofinansowanie w wysokości 100 złotych 
rocznie na każde dziecko do wykorzy-
stania na wyjścia do teatrów, kin, muze-
ów czy ośrodków sportu.

A może w takim razie e-podręczni-
ki, nie będzie dźwigania?

Wprawdzie wiele warszawskich 
szkół jest na to technicznie przygo-
towanych, ale co z tego skoro do no-
wej podstawy programowej braku-
je e-podręczników. Gdyby wszystkie 
podręczniki miały elektroniczne wer-
sje, dzieci mogłyby mieć zwykłe pod-
ręczniki w domu, a w szkole uczyć się 
z e-podręczników. Niestety pani Za-
lewska o tym zapomniała podczas głę-
boko przemyślanej reformy.

Co jeszcze można zrobić, żeby dzie-
ci nie musiały każdego dnia dźwi-
gać plecaków, które mogłyby z po-
wodzeniem sprawić kłopot nawet 
dorosłym?

W naszej szkole na Żoliborzu zro-
biliśmy tak, że z funduszu Rady Ro-
dziców kupiliśmy dodatkowe komplety 
podręczników, z których dzieci mogą 
korzystać podczas zajęć, swoje - zo-
stawiając w domu, ale tego rodzaju 
rozwiązania nie powinny być realizo-
wane za pieniądze rodziców. Staramy 
się też ten temat przeanalizować jako 
miasto. 

Fo
t. 

M
at

. p
ra

s.
 U

D
 B

ie
la

ny

Możesz nieco rozwinąć temat zmia-
ny ustawienia ławek?

Podkowy, wyspy zmieniają spo-
sób pracy z dziećmi, pozwalają praco-
wać w grupach, sprawiają, że dzieci roz-
mawiają ze sobą, mają kontakt wzroko-
wy, wymieniają informacje. Dzieci czę-
sto w jakimś zakresie mają dużą wiedzę 
i mogą się uczyć od siebie wzajemnie, 
nie tylko od nauczyciela. Takie ustawie-
nie pozwala również włączać dzieci tro-
chę mniej uzdolnione w danym zakre-
sie albo bardzo nieśmiałe, którym ła-
twiej jest zabrać głos jeśli mówią do gru-
py rówieśników. Takie rozwiązania uczą 
współpracy, a to umiejętność bardzo 
w polskiej szkole niedoceniona.

Nie masz czasem niedosytu, że mo-
głabyś zrobić więcej, np. z poziomu 
parlamentu?

Rozważam udział w wyborach parla-
mentarnych. Chociaż bardzo spodoba-
ła mi się praca w samorządzie, bo daje 
mi poczucie sprawstwa i świadomość, że 
mogę sporo rzeczy zmienić dla dobra 
dzieci, to perspektywa tego, że można 
by mieć jeszcze większy wpływ na polską 
edukację jest bardzo kusząca. 

Moją misją i marzeniem jest zmia-
na modelu nauczania w Polsce, a tego 
z poziomu samorządu nie jestem w sta-
nie zrobić. 

Waham się jednak, bo podoba 
mi się ten ciągły kontakt samorządo-
wy z przedszkolami, szkołami, z dzieć-
mi, nauczycielami i rodzicami. W zasa-
dzie nie ma dnia, w którym nie rozma-
wiałabym z kimś o tym, co można zrobić 
dla konkretnej szkoły czy przedszkola. 
Dodatkowo w samorządzie, jako prze-
wodnicząca Komisji Edukacji, mam spo-
ry, bezpośredni wpływ na to co dzieje się 
w oświacie, w parlamencie sytuacja jest 
dużo bardziej złożona. Kusi mnie jednak 
perspektywa działań na większą skalę.

Z poziomu samorządu nie jesteśmy 
w stanie odwrócić najbardziej bolesnych 
skutków reformy. Możemy olbrzymim 
nakładem sił i środków niwelować skut-
ki kumulacji roczników. W wyniku refor-
my do warszawskich szkół średnich we 
wrześniu pójdzie 44 tysiące młodych lu-
dzi, czyli ostatni rocznik gimnazjalistów 
i pierwszy rocznik absolwentów ośmio-
letniej szkoły podstawowej. W ubiegłym 
roku potrzebowaliśmy 19 tysięcy miejsc, 
w tym – ponad dwa razy tyle. Wszyst-
kim musimy zapewnić kontynuację na-
uki, ale wiązać się to będzie z przepeł-
nieniem szkół, wydłużeniem godzin pra-

cy, a w niektórych przypadkach zwięk-
szeniem liczby uczennic i uczniów w kla-
sach. Do tego do najbardziej obleganych 
liceów i techników będzie dużo trudniej 
się dostać. Taka sytuacja powoduje stres 
i frustrację młodzieży. Przygotowaliśmy 
wystarczającą liczbę miejsc, aby każdy 
absolwent gimnazjum i szkoły podsta-
wowej mógł kontynuować naukę w wy-
branym typie szkoły, ale mam poczucie, 
że zamiast ulepszać oświatę, zajmujemy 
się gaszeniem pożaru wywołanego nie-
przemyślanymi zmianami minister Anny 
Zalewskiej.

Nie poradzimy nic na fatalne, nowe 
podstawy programowe nastawione 
na naukę pamięciową i wiedzę ency-
klopedyczną. Nie uratujemy siódmo- 
i ósmoklasistów przed spędzaniem wielu 
godzin w szkole, przemęczeniem i prze-
pracowaniem wynikającym ze skumu-
lowania wiedzy z niektórych przedmio-
tów z dotychczasowych trzech lat gim-
nazjum do dwóch w podstawówce. Nie 
uratujemy trzech przejściowych rocz-
ników, które w wyniku reformy uczą się 
biologii i geografii niejako od środka, 
bo program zakłada, że miały te przed-
mioty w klasach 5. i 6., a tak nie było. Te 
dzieci będą musiały nadrabiać materiał 
w liceum, o ile do niego trafią. Te, któ-
re pójdą do szkół branżowych, braków 
w wiedzy ogólnej wynikających ze zmia-
ny podstaw programowych w trakcie cy-
klu edukacyjnego – nie nadrobią nigdy. 
Nasz rząd dokonał rzeczy niesłychanej 
i niespotykanej nigdzie w Europie – skró-
cił okres obowiązkowego kształcenia 
ogólnego z 9 do 8 lat. Tego nie zmieni-
my jako samorządowcy.

Jako samorząd ponosimy finansowe 
skutki zmian w edukacji. Wydajemy pie-
niądze na dostosowywanie szkół do re-
formy. Tylko na pierwszy etap poszły 53 
miliony, kolejny szacujemy na dodatko-

we 20. Za te pieniądze moglibyśmy wy-
budować nową szkołę albo przedszko-
la czy żłobki. Wiesz ile sensownych pro-
gramów edukacyjnych i zajęć dodatko-
wych moglibyśmy za te pieniądze wpro-
wadzić?

Gdyby Ci się udało wejść do parla-
mentu, to mam rozumieć, że roz-
mawiam z przyszłą Minister Eduka-
cji?

Tak daleko nie sięgam myślami, 
wszystko przed nami.

Dorota, ostatnie pytanie. Jak się 
skończy strajk nauczycieli ? 

Myślę, że jeśli rząd nie zaproponu-
je nowych rozwiązań to wyczerpani na-
uczyciele zaczną powoli od strajku od-
stępować. Im jest ciężko z tym, że mu-
szą strajkować. Strajk to przecież roz-
wiązanie ostateczne. Części z nich może 
nie wystarczyć sił i determinacji. Trzeba 
jednak pamiętać, że w tym strajku nie 
chodzi jedynie o pieniądze. Nauczycie-
le mają dosyć tego jak są traktowani, że 
są obrażani, że wszystkie skutki reformy 
spadają na nich. Walczą też o szacunek 
dla swojego zawodu.

Jest jednak jeszcze jeden bardzo 
ważny czynnik, który może wpłynąć na 
rozwój sytuacji. Nauczyciele szkół śred-
nich są bardzo zdeterminowani i zało-
żyli nawet Międzyszkolny Komitet Straj-
kowy i są zdecydowani nie przeprowa-
dzać klasyfikacji, a jest to realne zagro-
żenie dla matur. 

Obawiam się jednak, że największy 
w historii strajk w polskiej szkole skończy 
się tak jak w przypadku protestu osób 
z niepełnosprawnością, czyli zostanie 
przetrzymany i przez władze stłumiony.

Bardzo dziękuję Ci za rozmowę 
i trzymam kciuki za powodzenie. 
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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, ale nie zmieniła ona mojego rankingu miejsc, 
w których można zjeść najlepszą pizzę na Żoliborzu. 
Koniecznie trzeba było osłodzić ten wieczór, a że desery  
w menu są naprawdę intrygujące, wybór padł na to,  
co w taki zimowy wieczór zdaje się być najlepsze –  
ganasz z gorzkiej czekolady z sosem karmelowym (17 zł).  
Nie ukrywam, że po raz pierwszy spotkałam ganasz 
jako deser sam w sobie. Zwykle delektowałam się nim 

jako polewą do ciasta, ale tutaj forma jego podania mnie 
bardzo zaskoczyła. Dostałam pyszny, ciężki i gęsty kawał 
czekolady polany ciepłym karmelem. Ten deser ma 
szansę stać się moim ulubionym ratunkiem na długie 
zimowe wieczory na Żoliborzu. Idealnie poprawi nastrój, 
nawet jeśli następnym razem w Sypkiej Mące i Maśle  
zjem pyszniej i bez wpadek, a nie wątpię, że taka szansa 
jest i na pewno z niej skorzystam. 

r e k l a m a

Jest mącznie i maślano,  
czyli tak jak lubię. 

r e k l a m a

Już 5 lutego o godz. 18:30

Asghara Farhadiego to przejmująca opowieść o wielkiej miłości i sekretach rodzinnych. W rolach głównych występują Penélope Cruz i Javier Bardem. 
Przed seansem losowanie nagród.

Od 28 stycznia do 10 lutego
Zima w mieście w Kinie Wisła

 
pokazy akrobacji i sztuk walki oraz zajęcia plastyczne. Szczegóły znajdą Państwo na naszej stronie internetowej.

www.novekino.pl

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.

fot.: Mateusz Durlik
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Z tego powodu z Żoliborzem łączy 
mnie szczególna więź i bardzo kibicuję 
wszystkim miejscom, które rozpoczy-
nają tutaj swoją działalność. Pamiętam 
czasy, kiedy restauracji i kawiarni było 
tutaj jak na lekarstwo. 

Jednym z miejsc, które według mnie 
szczególnie zasługuje na uznanie są 
Sady Cafe. 

Wystrój miły dla oka
Znajdują się one trochę z boku typo-

wego szlaku żoliborskiego, czyli ulic Sło-
wackiego i Mickiewicza. Zajmują miejsce 
po sklepie rowerowym w budynku przy 
ul. Ks. J. Popiełuszki 11. Od początku 
działalności widać było, że jest to miej-
sce do którego właściciele podchodzą 
z sercem. Za każdym razem kiedy od-
wiedzam Sady, coś się zmienia w ich wy-
stroju. Pojawia się nowy detal w posta-
ci plakatu na ścianie albo starej maszy-
ny do pisania na blacie przy oknie. Dzię-
ki takim zabiegom widać, że to miejsce 
żyje i można poczuć się w nim bardzo 
domowo. Same meble to też gratka dla 
oka. Większość z nich to odrestaurowa-
ne w świetnym stylu klasyczne polskie 
okazy. Niejeden fan designu z chęcią się 
tam rozejrzy. 

Śniadania dla leniwych
To co wyjątkowo lubię w Sadach 

to karta menu. Jest ona bardzo bo-
gata, szczególnie w przypadku śnia-
dań. Zjemy tutaj wszelkiego rodza-
ju jajecznice, omlety i kanapki (także 

w wersji wege i wegan). Dostępne są 
także grzanki na ciepło, a dla impre-
zowiczów polecam szakszukę. Nieje-
den raz uratowała mnie po zbyt dłu-
giej nocy spędzonej na mieście. Pró-
bowałem różnych opcji z tej karty i za-
wsze bardzo mi odpowiadała jakość 
produktów, z których są przygotowa-
ne. Każda z pozycji jedzeniowych pa-
suje też spokojnie do wina albo piwa, 
które także znajdują się w ofercie.

Kawa i słodkości
Moje wizyty najczęściej dotyczą 

kawy. W ostatnim numerze opisałem 
alternatywne metody jej przygotowy-
wania i Sady Cafe są jednym z miejsc 
gdzie takiej kawy można się napić. 
W swojej ofercie Sady mają głównie 
kawy od topowych polskich palarni ta-
kich JAVA ROASTERS albo CoffeeLab. 
Ostatnio pojawiła się także kawa od no-
wej obiecującej palarni La Cava. Pole-
cam zapytać, które z nich aktualnie są 

oferowane. Kawa to produkt sezono-
wy i w każdym miesiącu pojawiają się 
nowości. Oczywiście dla tradycjonali-
stów jest także pełna oferta kaw i her-
bat z ekspresu. To co łączy wszystkie 
grupy pijących ciepłe napoje to słodko-
ści. Ich w Sadach zdecydowanie nie bra-
kuje! Cała lada jest nimi zastawiona. Po-
cząwszy od małych ciastek, po wielkie 
kawałki bezy, które zwalczają głód na 
długą część dnia. 

Ekspansja na nowe terytoria 
Ostatnio przechodząc przez plac 

Grunwaldzki, zobaczyłem nowe miejsce 
- Tandem Cafe. 

To co mnie zastanowiło, to bardzo 
podobne logo do Sady Cafe. Po krótkim 
śledztwie okazało się, że jest to druga 
kawiarnia tych samych właścicieli. Bar-
dzo mnie cieszy, że postanowili otwo-
rzyć nowe miejsce także na Żoliborzu. 
Szczególnie, że także znajduje się poza 
zwyczajowym szlakiem żoliborskim. 

Śniadanie 
w SadachAUTOR TEKSTU: 

MAREK BRZEZIŃSKI
@TYP ZIARNISTY

Od urodzenia jestem związany 
z Żoliborzem. Co prawda 
wychowałem się na Bielanach, ale 
to właśnie na Żoliborzu mieszkają 
moi dziadkowie. Wiadomo, że we 
wczesnych latach dzieciństwa to 
właśnie z nimi spędza się najwięcej 
czasu.

Już w czerwcu 
całkowicie nowe menu. 

Zapraszamy

TEN SUSHI 
Legionowo

ul. Jagiellońska 2
05-462 Legionowo

tel.: +48 22 245 27 77
kom.: +48 784 678 744

TEN SUSHI 
Grodzisk Mazowiecki

ul. Żyrardowska 35 lok. 30
05-825 Grodzisk 

Mazowiecki
tel.: +48 22 730 12 34

kom.: +48 505 287 987 

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

RESTAURACJA TENSUSHI
WWW.TENSUSHI.PL
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Jej celem jest harmonizacja kwe-
stii związanych z ochroną praw autor-
skich we wszystkich krajach UE i dosto-
sowanie ich do obecnych realiów funk-
cjonowania w Internecie. Kraje człon-
kowskie mają teraz dwa lata na to, aby 
wdrożyć dyrektywę do wewnętrznych 
porządków prawnych. Nie wszystkie 
jednak postanowienia dyrektywy bu-
dzą powszechną akceptację. Niektóre 
z nich bardzo mocno podzieliły użyt-
kowników Internetu. Jedni uważają ich 
wprowadzenie za konieczne, inni oba-
wiają się, że ich skutkiem będzie inter-
netowa cenzura.

Dyrektywa określa zasady publiko-
wania i monitorowania treści w Inter-
necie z poszanowaniem praw autor-
skich ich twórców. Ma też pozwolić na 
zwiększenie należnych twórcom wy-
nagrodzeń, jeżeli ustalono je na zbyt 
niskim poziomie w stosunku do do-
chodów i korzyści uzyskiwanych przez 
portale internetowe z eksploatacji 
tych treści. 

Nie to jednak budzi największe wąt-
pliwości. Kością niezgody są art. 11 i 13 
dyrektywy. 

Pierwszy z nich, zwany potocznie 
podatkiem od linków, wprowadza obo-

wiązek uzyskania zgody na publika-
cję danego tekstu nie tylko od same-
go autora, ale i od wydawcy. Bez sto-
sownej zgody nie będzie możliwe ko-
rzystanie nawet z krótkich fragmen-
tów utworu. 

Drugi nakłada na właścicieli porta-
li internetowych obowiązek filtrowania 
zamieszczanych tam treści pod kątem 
praw autorskich a w konsekwencji od-
powiedzialność za legalność treści za-
mieszczanych w ich portalach. Właści-
ciele portali zobowiązani będą do ana-
lizowania treści zamieszczanych przez 
ich użytkowników, a gdy będą one sta-
nowiły treści objęte prawem autorskim 
zobowiązani będą zapłacić ich twór-
com wynagrodzenie za ich wykorzysta-
nie lub je usunąć. Publikacja treści bez 
umów pozwalających na ich wykorzy-
stanie dawać będzie twórcy prawo do-
chodzenia roszczeń za bezprawne ko-
rzystanie z jego utworu.

Nowe prawo nie będzie miało zasto-
sowania m.in. do internetowych ency-
klopedii, archiwów edukacyjnych i na-
ukowych czy platform, których głów-
nym celem nie jest dostęp do treści ob-
jętych prawem autorskim. Nowe pra-
wo ominie również treści wykorzysty-
wane do celów prywatnych i niekomer-
cyjnych, nie będzie dotyczyło hiperlin-
kowania a wraz z nimi krótkiego wycią-
gu z artykułu. 

Szczegółowe rozwiązania zostaną 
opracowane przez polskie władze usta-
wodawcze w ramach obowiązku dosto-
sowania polskich przepisów do przepi-
sów unijnych, czas zatem pokaże jak na 
gruncie polskiego ustawodawstwa zo-
staną wdrożone poszczególne przepisy 
dyrektywy. 

Do dziś, od niemal 30 lat istnienia 
tego najważniejszego konkursu, niko-
mu spoza USA się to nie udało. Grillo-
wanie i BBQ to nie tylko czyste „go-
towanie”, ale, co równie ważne, także 
atrakcyjne spędzanie czasu. Przekażę 
Wam kilka wskazówek i sugestii od cze-
go rozpocząć, żeby na koniec uzyskać 
nie tylko efekt wizualny, ale także smak 
i możliwie zdrowe dania. 

Jak rozpalić grilla?
Każdy nowy grill bezwzględnie na-

leży lekko „przepalić” czyli odpalić i po-
zwolić mu pracować kilka minut w sta-
nie średnio gorącym. 

Co robić jeśli posiadasz grill 
węglowy?

Zawsze używaj najgrubszych kawał-
ków węgla a nie brykietu. Brykiet jest 
bowiem sprasowanym miałem i byle 
temperatura powoduje jego rozpad na 
drobiny. 

Węgiel najlepiej rozpalać w specjal-
nie do tego przygotowanej „puszce”, 
która nazywa się fachowo „kominem 
do rozpalania węgla na grill”. W jego 
przypadku wystarczy paliwo, które 
ustawiamy pod spodem. Tak jak np. 
podgrzewacz do herbaty. 

Jeśli nie masz komina to usyp wę-
giel w możliwie wysoką i zwartą for-
mę. Nigdy nie podpalaj węgla podpałką 
i od razu zapalaj. Pozwól mu lekko na-
siąknąć. Dopiero w momencie gdy za-
cznie się w pełni żarzyć wolno go roz-
sypać na grilla .

Piecz dania na grillu, gdy żar objął 
cały węgiel. Oczywiście podczas pie-
czenia nie dosypuj nowego węgla.

Jak grillować?
1. Nie każda kaszanka i nie każda kieł-

baska nadają się na grill. Jest to 
spowodowane faktem, że część ich 

osłonek nie powinna podlegać ob-
róbce termicznej, o czym często 
niestety nie wspominają na etykie-
tach producenci. 

2. Przed zrobieniem szaszłyka namocz 
w wodzie przez kilka godzin patyk, 
na którym on się znajdzie. Ze wzglę-
du na cenę i jakość najbardziej pole-
cam patyk bambusowy. 

3. Grill, który ma pokrywę to doskona-
łe urządzenie, które ma w sobie ele-
ment piekarnika, co znacznie pod-
nosi jakość obrabianych produk-
tów. Takim produktem może być 
banan, ale nie obrany ze skórki, lecz 
po prostu upieczony. Gdy cały jest 
już z zewnątrz czarny, a sok lekko 
miejscami chce się ulatniać, wów-
czas zdejmij go delikatnie na talerz. 
Zerwij wierzchni pasek skórki, a zo-
baczysz cudownie biały i pachną-
cy kawałek miękkiego banana – wy-
starczy położyć na nim łyżkę roz-
mieszanego z cynamonem mascar-
pone lub innego dobrego twarożku, 
by delektować się wybornym sma-
kiem.

Tajemnica pieczenia karkówki  
(i nie tylko)

Pieczenie większych elemen-
tów wymaga obniżenia temperatu-
ry w celu upieczenia takiego elemen-
tu wewnątrz, tak jak ma to miejsce np. 
w przypadku słynnej karkówki.

Dlaczego zwykle karkówka, którą 
pieczemy na grillu jest gumiasta? Dzieje 
się tak dlatego, iż ma ona wiele powięzi 
i tkanki łącznej, która wymaga znacznie 
dłuższego czasu pieczenia niż klasycz-
ny schab. Dlatego oprócz, co oczywiste, 
marynaty musimy pamiętać o wolniej-
szym smażeniu/pieczeniu zawsze pod 
pokrywką i o regularnym obracaniu.

Przy pieczeniu dania na zamknię-
tym grillu w naczyniach, koniecznie 

ustawmy je na elemencie izolującym 
od bezpośredniego ognia. Może to być 
np. płyta metalowa a najlepiej cera-
miczna czy kamienna do pizzy. 

Wędzenie na grillu?   
Tak, to możliwe!

Wystarczy w końcowym etapie gril-
lowania (zawsze pod przykryciem) do-
dać zawinięte w folię aluminiową, lub 
po prostu wsypane na żar, wiórki/zręb-
ki drewna (najlepiej drzew owocowych). 
Są do kupienia w niemal każdym skle-
pie budowlanym czy ogrodniczym. Mo-
żemy je także nabyć przez Internet. 
Samo aromatyzowanie trwa do 15 mi-
nut. 

A jeśli chcemy dodać trochę koloru 
to mocno obniżamy płomień/tempera-
turę i proces powtarzamy. Na grillu ga-
zowym to znacznie prostsze. Grill wę-
glowy wymaga praktyki, ale kiedy już 
ją mamy, daje nam to dużą satysfakcję.

Niezapomnianych doznań  
smakowych.

Jarosław Uściński

AUTORKA TEKSTU: MAŁGORZATA BUCZKOWSKA

AUTOR TEKSTU: JAROSŁAW UŚCIŃSKI  
SZEF KUCHNI I WŁAŚCICIEL RESTAURACJI MOONSFERA; PREZES OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA SZEFÓW KUCHNI I CUKIERNI; MENADŻER 
REPREZENTACJI POLSKI KUCHARZY PROFESJONALNYCH; WIELBICIEL I MISTRZ BBQ; CZŁONEK DRUŻYNY BBQ KINGS POLSKA, Z KTÓRĄ ZDOBYŁ  
WICEMISTRZOSTWO ŚWIATA. PROWADZI TAKŻE WARSZTATY KULINARNE DLA FIRM, DZIECI I GOŚCI SWOICH RESTAURACJI. 

W dniu 26 marca 2019 roku przyjęto dyrektywę Parlamentu Europejskiego 
i Rady w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym, w Polsce 
nazywaną ACTA 2.

Od kilku lat prowadzę drużynę Polish BBQ Kings. To najbardziej utytułowana 
drużyna w kraju. Zdobyliśmy m.in. pierwsze miejsce w kategorii „sos” 
w Stanach Zjednoczonych. 

Acta 2, 
czyli nowe zasady 
publikowania 
w Internecie

Porady grillowe

Kino Wisła zaprasza na cykle filmowe:

10.05 godz. 20:15 Polish Films for Foreigners / Polskie kino dla obcokrajowców ‘’Słodki Koniec Dnia’’/,,Dolce Fine Giornata’’
Film z angielskimi napisami / A movie with English subtitles.

14.05 godz. 12:00 W Samo Południe ‘’Słodki Koniec Dnia’’. Seans dla seniorów. Przed filmem losowanie nagród. Po filmie 
poczęstunek kawą, herbatą gratis.

14.05 godz. 18:30 Rekolekcje Filmowe ‘’Przypływ wiary’’. Przed filmem prelekcję wygłosi O. dr Marek Kotyński.

31.05 godz. 20:00 Krytycznym Okiem ‘’Monument’’. Prelekcję wygłosi krytyk filmowy Janusz Wróblewski.

Już 10.05 zapraszamy na przedpremierowy pokaz filmu ‘’Podwójne życie’’, natomiast 14.05 na ‘’Mamy wolne’’. W tym dniu 
kino Wisła zaprasza wszystkie mamy o godzinie 12:00 na komedię pt. ‚’Słodki koniec dnia’’ z Krystyną Jandą w roli głównej 
i o godzinie 16:30 na film ‚’Cała prawda o Szekspirze’’.

Program wydarzeń oraz cykli filmowych kina Wisła (maj 2019 r.)

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.

r e k l a m a
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Żoliborz przez wielu warszawiaków 
uznawany jest za zieloną wyspę. Otacza-
jąca zieleń i duża liczba parków sprawia, 
że przyciąga on  wielu mieszkańców sto-
licy. 

Plac zabaw, który zaintryguje 
nawet dorosłych

Szczególnie należy wyróżnić Park Że-
romskiego znajdujący się przy placu Wil-
sona. Dzięki działalności m.in. Prochow-

ni Żoliborz park stał się ważnym punk-
tem na stołecznej mapie kulturalnej i ga-
stronomicznej. Organizowane tam kon-
certy czy warsztaty są silnym magne-
sem dla odwiedzających Park Żerom-
skiego. Atutem jest znajdujący się tam 
duży i ogrodzony plac zabaw. Podzielo-
ny jest na trzy strefy dostosowane dla 
dzieci w różnych grupach wiekowych.

Atrakcji jest tyle, że nawet dorośli 
nie przejdą obok niego obojętnie. Huś-

tawki, ścianka do wspinaczki czy siatki 
z lin i liczne konstrukcje ze zjeżdżalniami 
wypełniają po brzegi teren placu. Istot-
ną zaletą jest poprowadzona dookoła 
ścieżka spacerowo-wózkowa, dzięki któ-
rej w czasie zabawy starszego dziecka 
rodzic może spokojnie przespacerować 
się jej torem z młodszą latoroślą. Uwa-
gę dzieci przykuwa, stojący w central-
nym miejscu placu, wóz straży pożarnej. 
W końcu kto w dzieciństwie choć przez 
chwilę nie marzył, by dyrygować zastę-
pem strażaków? 

Piknikowo, blisko natury 
i spokojnie

Idealnym kierunkiem, by wypocząć 
ze swoimi pociechami w kameralnej at-

mosferze jest żoliborska plaża. Leniwy 
nurt Wisły, znajdujący się w pobliżu las 
i plaża, na której można rozłożyć koce - 
to wymarzone miejsce dla tych, którzy 
chcieliby być jeszcze bliżej natury. Rodzi-
ce mogą złapać chwilę wytchnienia, pod-
czas gdy ich podopieczni szaleją w jed-
nej z większych piaskownic w mieście i na 
znajdującym się tam placu zabaw. 

Jego wielkość znacznie odbiega od 
rozmiarów placu znajdującego się w Par-
ku Żeromskiego. Jest on skromny, ale 
otoczenie wpływa na jego niezwykłość. 
Miejsce jest oddalone od zabudowań 
mieszkalnych przez co nie jest oblega-
ne. Plac zabaw na Plaży Żoliborz składa 
się z dwóch huśtawek, zjeżdżalni, rów-
noważni i drabinek. Dorosłym z pewno-
ścią przypadnie do gustu tzw. bocianie 
gniazdo. Niby niewiele, ale miejsce ideal-
nie nadaje się na rodzinny piknik w cie-
niu drzew. 

Miejsce na zabawy, bieganie 
i spędzenie czasu ze zwierzakami

Wszechstronność tego miejsca spra-
wia, że każdy znajdzie coś dla siebie. 
Kępa Potocka to idealne miejsce na spa-
cery nawet z psem, bieganie czy pły-
wanie kajakiem. Co ważne, znajdują się 
tam dwa place zabaw. Jeden jest przy-
stosowany dla nieco młodszych dzie-
ci. Nie może w nim zabraknąć zjeżdżal-
ni czy mini ścianki wspinaczkowej. Wzrok 
przyciąga drewniany domek, w którym 
mogą bawić się wszyscy!

Drugi plac przeznaczony jest zde-
cydowanie dla starszych dzieci. Wraże-
nie robią rozmiary poszczególnych kon-
strukcji. Zwłaszcza wieża ze zjeżdżalnią 
na szczycie, z której rozciąga się pano-
rama placu i pajęcza sieć. Ponadto co 
odważniejsi mogą spróbować swoich sił 
w przejażdżce na oponie zawieszonej na 
linie. Jeśli to za mało, w sezonie można 
wypożyczyć kajak i powiosłować po ka-
nałku wodnym.

„Bezpieczne wakacje” – piknik 
rodzinny przed Arkadią

Mali żoliborzanie znajdą place zabaw 
również m.in. w parku na Sadach Żolibor-
skich, przy placu Lelewela, na osiedlu Ry-
dygiera i w Parku Kaskada. O najmłod-
szych mieszkańcach nie zapomniała Ar-
kadia. Plac zabaw ustawiony przed głów-
nym wejściem do galerii, budzi zachwyt 
wielu dzieci i rodziców. Projekt wyróżnia 
się wśród tego typu miejsc na stołecz-
nej mapie dzięki oryginalnym rozwiąza-
niom i przyjaznej zarówno dzieciom, jak 

i ich opiekunom kompozycji. Duży udział 
drewna jako główny materiał małej ar-
chitektury nadaje temu miejscu charak-
ter korespondujący z zielenią. 

Centralna część składa się z wiel-
kiej konstrukcji do wspinaczki zakończo-
nej zjeżdżalnią. Wykonano ją na wzór 
wstęgi stanowiącej łącznik wszystkich 
stref. Dziecko w każdym wieku znajdzie 
tu coś dla siebie. Na placu zabaw znaj-
duje się sekcja z trampolinami, huśtaw-
kami, mostem linowym i tajemniczymi 
przejściami tworzącymi tor rekreacyjny. 
Wielu rodziców uważa ten plac za kom-
pletny dzięki wydzielonej strefie dla ma-
łych dzieci, gdzie mogą pokręcić młyna-
mi wodnymi. Cała zabawa oparta jest 
na urządzeniach wodnych składających 
się z urządzeń przelewowych, zasuw 
i rynien wodnych. Szczególną zaletą jest 
również stonowana kolorystyka i mięk-
kie, amortyzujące upadki podłoże.

W strefie wejściowej zainstalowano 
hamaki i robiące wrażenie wizualne huś-
tawki świetlne. Światło to jeden z głów-
nych elementów kompozycji wizualnej 
placu zabaw Arkadii. Przewieszone na 
linkach oprawy świetlne gwarantują ko-
rzystanie z placu nawet po zmroku. Pod-
świetlone zostały również drzewa, któ-
re w upalne dni dają cień, a samo miej-
sce dzięki zaaranżowanej dookoła różno-
rodnej i kwitnącej zieleni zyskuje kame-
ralne oblicze. Zakończenie placu ramuje 
oryginalna wielkoprzestrzenna drewnia-
na ława, będąca rodzajem rzeźby prze-
strzennej, która może być wykorzysta-
na na wiele sposobów, np. do leżenia 
czy siedzenia. Ława została jednocze-
śnie wyposażona w gniazda elektryczne 
umożliwiające podłączanie urządzeń mo-
bilnych.

Tworząc warunki do zabawy Arka-
dia chce również kreować odpowied-

nie postawy i zachowania wśród dzieci. 
Jest to dość istotna kwestia zwłaszcza 
przed zbliżającymi się wakacjami. Dlate-
go w ostatni weekend maja przed Arka-
dią odbędzie się kolejna edycja wielkiego 
pikniku policyjnego, którego celem jest 
uświadamianie o realnych zagrożeniach 
dzieci, a także ich rodziców. 

W mobilnym posterunku, przy arka-
dyjskim placu zabaw, stołeczni mundu-
rowi zapewnią edukację z zakresu bez-
pieczeństwa nad wodą i przepisów ru-
chu drogowego. Celem policjantów 
będzie też rozmowa z dziećmi na te-
mat tego, jak powinny zachowywać się 
podczas wakacji, żeby nie zrobić sobie 
krzywdy. Ciekawostką będzie wizyta wy-
szkolonych, policyjnych zwierząt, a tak-
że wizyta Straży Pożarnej, która przyje-
dzie na piknik swoim wozem reprezenta-
cyjnym. Stałym partnerem akcji jest ELE 
Taxi Warszawa, który poza szeregiem 
atrakcji będzie odpowiedzialny za bardzo 
ważną kwestię dotyczącą ratowania ży-
cia. Dzieci będą mogły wziąć udział w za-
jęciach z zakresu pierwszej pomocy. Łą-
cząc zabawę z bezpieczeństwem, orga-
nizatorzy w ten sposób chcą dostarczyć 
niezbędną wiedzę dzieciom i ich rodzi-
com na temat bezpieczeństwa i radze-
nia sobie w sytuacjach zagrożenia. 

W trakcie wydarzenia odbędą się 
również konkursy, w których zwycięzcy 
otrzymają nagrody ufundowane przez 
sklepy i restauracje działające w Arka-
dii. Dodatkowo w trakcie pikniku odbę-
dą się warsztaty ogrodnicze przygoto-
wane przez Leroy Merlin a także zabawy 
kreatywne z marką Flying Tiger. Z kolei 
o przedwakacyjną formę najmłodszych 
zadbają trenerzy ze Zdrofitu. Piknik ro-
dzinny „Bezpieczne wakacje” odbędzie 
się 25 i 26 maja przed Arkadią w godzi-
nach od 11.00 do 18.00.

Miejskie parki i bulwary wiślane zaczynają na nowo tętnić życiem. 
Nie inaczej jest na placach zabaw. Pamiętajmy jednak, że tam 
gdzie zabawa liczy się też bezpieczeństwo, o czym przypomną 
mundurowi podczas pikniku rodzinnego przed Arkadią.

WSTĘP DO WAKACYJNYCH WOJAŻY
NA PLACACH ZABAW
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AUTOR TEKSTU: JAKUB KRYSIAK

BEZPIECZNY

MIASTO ŻOLIBORZ
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We Włoszech mają rzesze zwolenników, w Polsce 
uważane są jeszcze za egzotyczny i kosmopoli-
tyczny przysmak, cozze czyli omułki śródziemno-
morskie lub inaczej mule, są „bohaterami” tego 
artykułu. 

Cozza/mitilo to jedna z odmian małża (bivalvia), pierwotnie wy-
stępowały jedynie w basenie Morza Śródziemnego, obecnie żyją 
u wybrzeży Ameryki Północnej, Azji, Australii i Afryki Południowej. 
Jak większość owoców morza, mule oprócz walorów smakowych to 
źródło łatwo przyswajalnego białka, są nisko kaloryczne i zawie-
rają szereg cennych składników takich jak: jod, selen, żelazo czy 
cynk, uważane są też za afrodyzjak. Ponoć wielkim smakoszem muli 
był Ferdynand I król Obojga Sycylii, który tak je lubił, że osobiście 
zbierał je przebrany za rybaka. We Włoszech możemy spotkać dwie 
przeciwstawne opinie odnośnie pór roku, w których najlepiej jadać 
cozze. Jedni twierdzą, że w tych miesiącach, w których włoskiej 
nazwie jest litera „r” (czyli tak jak ostrygi), a inni wręcz przeciwnie. 
Skąd te różnice?  Po włosku oraz po francusku miesiące bez litery 
„r” w nazwie, to najgorętsza pora roku. We Francji gdzie jada się 
surowe ostrygi, w czasach napoleońskich  z powodów sanitarnych 
wprowadzono prawo zakazujące spożywania ich w  miesiącach 
bez litery „r”. Włochy będące wówczas w orbicie wpływów francu-
skich prawo o ostrygach zastosowały w odniesieniu do muli (równie 
często jadanych na surowo). Oczywiście mowa o  czasach, kiedy nie 
znano jeszcze lodówek i chłodni, ale od kiedy są one w powszech-

nym użyciu dominuje  przekonanie, że najsmaczniejsze mule to te 
wyławiane od maja do sierpnia, czyli w miesiącach bez litery „r”. 
Zarówno zwolenników jaki przeciwników obu teorii, w których mie-
siącach jada się najsmaczniejsze cozze pogodzić mogą hodowcy 
tych mięczaków. Jedną z czołowych włoskich hodowli muli jest 
Finittica. W miesiącach bez litery „r” dostarczają włoskie cozze 
marki BIO edulis posiadające certyfikat BIO, a w miesiącach z literą 
„r” mule hiszpańskie, które po sprowadzeniu są trzymane przez 28 
dni w specjalnych zatokach i dzięki temu zabiegowi nabierają smaku 
włoskiej cozzy. Tym samym Finittica przez cały rok ma w swojej 
ofercie wyłącznie małże najwyższej jakości spełniające wyśrubowa-
ne wymogi rynku włoskiego. O ile dylemat związany z miesiącami 
z literą „r” lub jej brakiem udało się rozwiązać, o tyle smakosze 
świeżych muli w Polsce mają nieco pod górkę, aby zjeść te, których 
jakość jest gwarantowana pod każdym względem. Naprzeciw tym 
oczekiwaniom postanowiła wyjść mieszcząca się na warszawskim 
Żoliborzu Trattoria Flaiminia, specjalizująca się w daniach kuchni 
rzymskiej, nawiązując współpracę ze wspomnianą Finittica. Świeże 
cozze będą dostarczane bezpośrednio z hodowli do lokalu dwa 
razy w tygodniu, we wtorki i w czwartki. Produkt najwyższej jakości 
w połączeniu z umiejętnościami, które posiadają szefowie pracują-
cy w Trattoria Flaiminia zadowoli najbardziej wymagających wielbi-
cieli małży i przekona tych, którzy nie mieli okazji jeszcze ich zasma-
kować. A i ci, którzy z różnych względów nie są do nich przekonani 
dadzą się jednak uwieść świeżemu zapachowi i smakowi morskiej 
bryzy, który, o czym warto wspomnieć, ponoć potęguje libido. Bo 
nie ma jak mule, mule świeże mule !!!

Cozze! Cozze! Fresche cozze!!!
Mule! Mule! Świeże mule!!!

We wtorek 21.05 kolacja inaugurująca wprowadzenie muli z certyfikatem bio na rynek polski. 
Podczas kolacji mule zostaną przygotowane na kilka sposobów. 

Włoski sommelier zapozna gości z wybornymi białymi winami. Kolacja odbędzie się przy muzyce  
na żywo w wykonaniu pochodzącego z Rzymu Roberto Ruggeri. Konieczna rezerwacja miejsc.

Z okazji dnia dziecka w sobotę 01.06 w godzinach 12:00 –18:00  
włoski fotograf Emanuele Socrates Nasonte będzie robił pamiątkowe zdjęcia portretowe  

wszystkim dzieciom i ich mamom (chętnych prosimy o zabranie pendrivów aby zgrać zdjęcia)

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

certyfikat jakości OSPITALITA ITALIANA 
Ristoranti Italiani nel Mondo

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!Jedyny dwujęzyczny magazyn polsko-włoski!

Artykuł udostępniony dzięki uprzejmości dwumiesięcznika „Gazzetta Italia” jedyny dwujęzyczny 
magazyn polsko-włoski dostępny w sieci Emipk oraz  w salonach Inmedio i Relay.
Artykuł stanowi intelektualną własność wydawcy Comunicazione Polska Sp. z o.o.  

Przedruk i rozpowszechnianie bez zgody wydawcy zabronione. 
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GRILL
Z POLOTEM

AUTORKA TEKSTU: ADRIANA CHOROŚ-CHMIELEWSKA  FATTO A MANO RISTORANTE & WINE BAR ORAZ POLOT W KUCHNI POLSKIEJ 

W trakcie sezonu dochodzimy do per-
fekcji w obsłudze urządzeń grillowych, 
przy okazji dyskutując z sąsiadami i zna-
jomymi na temat własnych technik – szli-
fowanych od lat – najlepszych oczywi-
ście Nic dziwnego zatem, że kiedy poja-
wia się pierwsze słońce, tłumnie ruszamy 
na łono natury, żeby ugościć swoich naj-
bliższych specjałami z rusztu. Krótko mó-
wiąc, grill kojarzy nam się z piękną pogo-
dą, miłym towarzystwem i pysznym je-
dzeniem. Czego chcieć więcej w majowe 
popołudnie? 

Z dobrodziejstw potraw przygotowy-
wanych na ogniu, karmelizowanych w od-
powiedniej temperaturze w naturalny 
sposób, korzystają dziś liczne restaura-
cje. Te najlepsze, umieszczają małe rusz-
ty w kuchniach. Dzięki temu serwowane 
dania mają odpowiedni zapach i smak na-
turalnego pieczenia. Z kolei lokale dyspo-
nujące większą przestrzenią często wy-
stawiają sprzęt na zewnątrz, aby cieszyć 
swoich Gości grillowanymi daniami przez 
cały sezon.

Coraz częściej kucharze eksperymen-
tują z grillowaniem nietypowych dla na-
szej kuchni produktów. Dzięki temu i my 
w naszych ogrodach coraz odważniej 
tworzymy własne kompozycje smakowe. 

Dużą popularnością cieszą się w ostat-
nich latach chociażby sery przyprawia-
ne na różne sposoby, owoce egzotycz-
ne czy niecodzienne warzywa podawane 
z rusztu. Ta zmiana sprawia, że przygo-
towywane potrawy są nie tylko pyszne, 
ale również eleganckie i mogą z całą pew-
nością stać się doskonałym pomysłem na 
rodzinny obiad czy być kulinarną częścią 
letnich, wykwintnych bankietów. Dziś po-
trawy z rusztu odpowiednio serwowane, 
potrafią na talerzu zamienić się w praw-
dziwą sztukę.

GRILL Z POLOTEM
Restauracja Polot w Kuchni Polskiej 

również postanowiła skusić swoich Go-
ści potrawami z rusztu. Wielkie grillowa-
nie zaczynamy już 1 maja. Wykorzystu-
jąc lokalne produkty oraz mięsa i owo-
ce morza najwyższej jakości, postanowi-
liśmy zachęcić żoliborzan do rozsmako-
wania się w wiosennej odsłonie potraw 
pełnych polotu. Dlatego też Szef Kuch-
ni - Filip Kosiń od kilku tygodni przygo-
towuje odpowiednie, zaskakujące menu. 

Znajdą się w nim nie tylko tradycyjne bur-
gery, wiejska kiełbasa, czy karkówka , ale 
również dania dla wielbicieli kulinarnych 
nowości. Na naszym ruszcie skwierczeć 
będą owoce morza, szaszłyki i oczywiście 
przeróżne warzywa. Do każdego dania 
będzie można skomponować sobie zgod-
nie z własnym smakiem odpowiedni „gar-
nitur”. Tu pojawią się rozmaite sałatki, su-
rówki oraz sosy. 

Jednak grill kojarzy nam się nie tylko 
z zapachem pieczonego mięsa, ale rów-
nież ze smakiem zimnego piwa. Dla wielu, 
charakterystyczne pstryknięcie w czasie 
rozpalania ognia, sygnalizuje rozpoczęcie 
wielogodzinnej przyjemności. W tym wy-
padku również nie zamierzamy zawieść 
naszych Gości. Promocjami piw krafto-
wych z browaru Beerlab i Cieszyn będzie-
my rozpieszczać w Polocie wszystkich 
przez cały maj. Do ryb, z kolei, proponu-
jemy wina z różnych zakątków świata. Dla 
tych, którzy unikają procentów serwuje-
my lemoniady smakowe przygotowywa-
ne ze świeżych owoców. To co? Widzimy 
się przy grillu?

Nie od dziś wiadomo, że my 
– Polacy uwielbiamy grilla. 
Uwielbiamy macerować 
i przyrządzać mięsa 
według własnego przepisu, 
uwielbiamy wymieniać się 
wskazówkami dotyczącymi 
zakupu właściwych produktów 
i spędzać wspólnie czas przy 
skwierczących smakołykach 
z wolna nabierających 
rumieńców.

Polot w kuchni polskiej
ul. Rydygiera 9, Warszawa
tel. 576 224 722
restauracjapolot.pl
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Nauczycielu 
mój drogi

Widmo strajku nauczycieli zbierało 
się już od dłuższego czasu. Zmiany (re-
formy, czy deformy?), które następo-
wały w edukacji, były kompletnie nie-
przygotowane (bez odpowiednich kon-
sultacji społecznych, bez wyliczenia fak-
tycznych kosztów i przewidzenia konse-
kwencji). Narzucanie niewykonalnie ob-
szernej podstawy programowej, ucze-
nie “do testów” i egzaminowanie “we-
dług klucza”. Kumulacja roczników. Nie-
doinwestowana oświata. Spadający pre-
stiż zawodu nauczyciela. Roszczenio-
wa postawa wielu rodziców, coraz bar-
dziej wulgarna młodzież... Frustracja na-
uczycieli sięgnęła zenitu, gdy… “znala-
zły się” pieniądze na krowy i świnie, a im 
próbowano wmówić, że ich praca to mi-
sja i powinni pracować dla idei. Misja – 
tak, nauczyciel, by być dobrym w zawo-
dzie, musi mieć powołanie. Ale dla idei? 
Idea nie zapłaci rachunków, idei nie da 
się zjeść, czy się w nią ubrać. Nauczycie-
le, by jakoś egzystować, (bo do godne-
go egzystowania zbyt wiele im braku-
je), zmuszeni są szukać dodatkowych za-
jęć. Bardzo częste jest wśród tej grupy 
zawodowej wypalenie zawodowe. Wie-
lu pedagogów zamienia pracę w szkole 
na inną pracę lub przechodzi z państwo-
wych do prywatnych placówek. Kto zo-
staje w zawodzie? Prawdziwi pasjonaci 
lub ci, którym nie udaje się znaleźć cze-
goś lepszego.

“Nauczyciel –  to brzmi dumnie”. 
Tak kiedyś mawiano. Z drugiej strony, 
jak przekleństwo brzmiały słowa: “Oby 
ci przyszło cudze dzieci uczyć”. To jak 
w końcu jest? Duma, czy przekleństwo? 

Zaszczyt, czy poniżenie? A przecież “Ta-
kie będą Rzeczypospolite, jakie ich mło-
dzieży chowanie”. Oddajemy nasze dzie-
ci na kilka godzin dziennie pod opiekę na-
uczycieli – najpierw w przedszkolu, póź-
niej w szkole podstawowej... Dlaczego 
więc tak często lekceważymy ludzi, któ-
rym powierzamy nasz największy skarb?

“W nagonce publicznej obdarto nas 
z miłości do zawodu. Pokazano nam, że 
nie warto się starać, bo ludzie widzą tyl-
ko wakacje, 18 godzin pracy przy tabli-
cy. Nie widzą tego, co w sercu. To bar-
dzo bolesna lekcja – mówi Wirtualnej 
Polsce pani Mirka, nauczycielka pracują-
ca w przedszkolu. 

– W obecnej chwili czuję się przez 
rząd i społeczeństwo upodlona... A prze-
cież dają mi pod opiekę to, co mają naj-
cenniejszego w życiu – swoje dzie-

ci – podkreśla. Nauczyciele przejrzeli na 
oczy. Mają pracować dla pasji i misji? Zro-
dził się wewnętrzny bunt i może się to 
po strajku zmienić” – czytamy w jednym 
z licznych artykułów w Internecie.

Nie chcę nikomu wmawiać, że wszy-
scy nauczyciele to anioły. Zbyt wielu 
różnych spotkałam w życiu. Mam dziec-
ko “z problemami”, a co za tym idzie – 
jego szkolna kariera usłana była wybo-
jami. Tymi wybojami byli nie tylko kole-
dzy i ich rodzice, ale również – nieste-
ty – niektórzy nauczyciele. Byli i tacy, 
którzy chcieli pomóc, szukali rozwiązań. 
Inni zaś szukali w nim i we mnie “samego 
zła” albo wręcz chcieli “pozbyć się pro-
blemu”. Zmieniałam synowi szkoły, szu-
kałam takich, w których kadra chce roz-
wiązywać problemy, a nie się ich pozby-
wać. Rozmawiałam z wieloma pedago-
gami, szukałam wsparcia, proponowa-
łam rozwiązania, które w wielu sytu-
acjach działały. Jedni słuchali, dopyty-
wali, czy idą w dobrą stronę, inni uzna-
wali mnie za “zbyt mądrą”, a przecież 
to oni “wiedzą lepiej”. Nie twierdzę, że 
wszystkie rozumy zjadłam, ale długo 
siedziałam w temacie, więc faktycznie 
wiedzy mam sporo. Uczyłam się od spe-

cjalistów. I chciałam się tymi sprawdzo-
nymi metodami dzielić.

Niektórzy twierdzą, że nauczyciele 
są zgorzkniali i wypaleni, bo za mało im 
płacą. Ale niska płaca nie czyni złośliwym 
czy niekompetentnym. Z pewnością jed-
nak trzeba przyznać, że troska o potrze-
by materialne swojej rodziny może przy-
prawić o bóle głowy i zamartwianie się.

Chciałabym jednak, abyśmy pamię-
tali i szanowali tych dobrych, wartościo-
wych nauczycieli, którzy pracują z pasją 
i rozumieją dzieciaki. Każdy z nas w swo-
jej szkolnej karierze, czy w karierze swo-
jego dziecka, spotkał zaangażowanych, 
wartościowych nauczycieli, wychowaw-
ców, czy ogólnie – pedagogów.

W mojej pamięci zawsze pozosta-
nie moja wychowawczyni, a zarazem na-
uczycielka języka polskiego z podsta-
wówki. Przemiła, dowcipna. Mimo niskie-
go wzrostu (w 7 i 8 klasie wszyscy by-
liśmy od niej wyżsi) potrafiła utrzymać 
w karbach każdą klasę. Wzbudzała szacu-
nek, była dla nas autorytetem. A jedno-
cześnie nie znam osoby, która by jej nie 
lubiła. Miała wielki dar pozytywnego od-
działywania pedagogicznego. W czasach, 
gdy w szkołach nie było psychologa, ona 
była prekursorką i znakomicie pełniła tę 
rolę. Miała w szkole swój mały pokoik, do 
którego można było wpaść i pogadać. 
Karmiła nas twarożkiem, który sama ro-
biła, wsłuchiwała się w nasze problemy 
i naprowadzała na rozwiązania.

Drugi wychowawca, który… można 
powiedzieć, że uratował mojego syna, 
trafił się w szkolnej karierze na etapie 
gimnazjum. Wspaniałe wyczucie, rzeczy-
wiste bycie z młodzieżą. Niesamowita in-
tuicja pedagogiczna i znajomość psychi-
ki młodzieży. W kryzysowych sytuacjach 
można było do niego zadzwonić o każdej 
porze. Zależało mu na dzieciakach, stał 
za nimi murem i całym sercem pomagał.

Macie podobne wspomnienia? War-
to je pielęgnować i dać takim pedago-
gom informację zwrotną. Docenić, po-
wiedzieć im o tym. To takie proste, 
a jak bardzo podbuduje samoocenę 
tych wspaniałych ludzi.

I jeszcze na koniec wróćmy do sytu-
acji strajkowej. Strajk daje się we znaki 
nie tylko nauczycielom, ale i rodzicom. 
Można w różnych miejscach o tym usły-
szeć lub przeczytać. Na przykład: “Ge-
neralnie, to popieram strajk nauczycie-
li, ale ja już nerwowo tego nie wytrzy-
muję! Chcę mieć w domu spokój, a nie 
wieczne awantury i przepychanki. Nie 

mam siły ciągle wynajdywać jakieś za-
jęcia albo gonić od komputera. Gdyby 
chodził do szkoły, to by miał zajęcie ja-
kieś. A tak, to się niczego nie uczy. Mam 
ochotę zadzwonić na pogotowie i niech 
syna umieszczą na jakimś oddziale psy-
chiatrycznym, bo jak on tam nie trafi, 
to zapewne niebawem ja tam trafię”.

To ciekawy przykład. Mamy w domu, 
w znanym środowisku małego czy więk-
szego człowieka, którego znamy całe 
jego życie. Można fajnie spędzić czas, 
pobyć razem, poznać się lepiej, poga-
dać, porobić coś wspólnie. Mamy 1, 2, 
3.. własnych dzieci i “nie dajemy rady”. 
A nauczyciel ma całą grupę, którą zna 
stosunkowo krótko. Ze względu na nie-
ustanną gonitwę z programem nie ma 
czasu na indywidualne podejście do 
każdego ucznia. Dodatkowo grupa, jak 
to grupa, nakręca się niczym bączek... 
Nauczyciel w jednostce lekcyjnej ma za 
zadanie przekazać odpowiedni mate-
riał, sprawdzić wiedzę i uczyć współist-
nienia w grupie. Spróbujcie sami, choć-
by na małej grupce, wcielić się w rolę 
nauczyciela. Jeden kopie w kaloryfer, 
drugi rzuca karteczkami, trzeci przekli-
na, czwarty płacze, bo ktoś go dotknął, 
kolejni się kłócą o coś. Wszystko jedno-
cześnie. Trzeba mieć nie tylko wiedzę, 
ale i praktykę opartą na intuicji pedago-
gicznej. Do rozwiązań tych różnych sy-
tuacji trzeba umieć zastosować odpo-
wiednią metodę, technikę, odpowied-
nio dobraną do danej sytuacji, do da-
nej grupy. Nie ma “złotego wzorca” dla 
wszystkich. Doceńmy więc tych, którzy 
w takich warunkach są dobrymi peda-
gogami i nauczycielami.

Zastanówmy się też, czy w czasie 
strajku faktycznie dzieci niczego się nie 
uczą? Spotkałam w Internecie świetną 
odpowiedź na to pytanie:

“Nauczyciele uczą także w czasie 
strajku:

• demokracji
• szacunku do pracy
• sprawiedliwości społecznej
• żelaznej konsekwencji
• determinacji
• komunikacji bez przemocy”.
Czy to faktycznie “nic”?

PS. W chwili oddawania korekty tego artykułu 
dowiedziałam się, że ogłoszono zawieszenie straj-
ku do września. Miejmy nadzieję, że przez waka-
cje uda się osiągnąć sensowne porozumienie z ko-
rzyścią dla uczniów, nauczycieli i całej kadry szkol-
nej. Że nie będzie to czas zaprzepaszczony, jak po-
przednie (przedstrajkowe) miesiące.

“Szacunek oddany klasie nauczycielskiej jest miarą 
oświaty narodu, bo im więcej naród jest oświecony, 
tym wyżej ceni tych, którzy im światło przynoszą” 

(Eliza Orzeszkowa)

AUTORKA TEKSTU: ANNA SZYMAŃSKA

Często mamy dylemat, co wybrać 
do zjedzenia, aby nie tylko zaspo-
koić głód, ale również dostarczyć 
niezbędnych substancji odżywczych 
w zdrowo skomponowanym posiłku.
Restauracja SAM znalazła inspira-
cję w formie BENTO.

Bento, to swoisty japoński rytuał, 
filozofia jedzenia i zarazem forma 
estetyczna.

Polega na komponowaniu dań, 
które zaspokoją nasze potrzeby po-
karmowe, dostarczając węglowoda-
ny, białka, warzywa, owoce, zdrowe 
tłuszcze i szczególne dodatki 
w postaci nasion lub orzechów, 
wodorostów lub kiszonek, owoców 
leśnych czy „superfoods”, ale to 
jeszcze nie wszystko. Kompozycja 
smakowa i estetyczna spełnia 
równie ważną rolę. Dlatego Bento, 
które tradycyjnie są układane w spe-
cjalnych pudełkach, to małe dzieła 
sztuki, które maja pobudzać wszyst-
kie zmysły. 

Jest to połączenie gotowanego 
z surowym, miękkiego z chrupią-
cym, słodkiego ze słonym, mokrego 
z suchym czy jasnego z ciemnym. 
Nic tu nie jest przypadkowo.

Spróbuj Bento 
w restauracji SAM 

na ul. Rydygiera 9c, 
tel. 606 836 836
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WITOLD PILECKI
AUTORKA TEKSTU: LILIANA KOŁŁĄTAJ

Witold Pilecki urodził się w roku 1901 
w szlacheckiej rodzinie pieczętującej się her-
bem Leliwa, znanej z patriotycznych tradycji. 
Jego dziadek, Józef Pilecki, siedem lat spę-
dził na zesłaniu na Syberii za udział w powsta-
niu styczniowym. Ponieważ Polacy mieszkają-
cy na terenie Imperium Rosyjskiego nie mogli 
obejmować wyższych posad, mimo posiada-
nego wykształcenia, ojciec Witolda, Julian Pi-
lecki, po ukończeniu studiów w Instytucie Le-
śnym w Petersburgu, przyjął posadę leśnika 
w w Ołońcu w Karelii, w północno-zachodniej 
Rosji, na pograniczu z Finlandią.

W 1910 roku Pileccy zamieszkali w Wilnie, 
gdzie Witold uczył się w szkole handlowej. 
Tam po raz pierwszy zetknął się z konspira-
cją, należąc do zakazanego przez władze ro-
syjskie harcerstwa. Po wybuchu wojny i zaję-
ciu Wilna przez Niemców, w 1915 roku rodzi-
na Pileckich przeniosła się do majątku stryja 
w Hawryłkowie niedaleko Witebska. 

W latach 1918-1921 młodziutki Witold, 
jako kawalerzysta i ułan Wojska Polskie-
go, brał udział w wojnie bolszewickiej. Został 
wówczas dwukrotnie odznaczony Krzyżem 
Walecznych. Po zdaniu matury, już w niepod-
ległej Polsce, krótko studiował na Wydziale 
Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Bato-
rego w Wilnie. 

Do dziś w kościele parafialnym w Krupie, 
3 km od Sukurcz, wiszą dwa obrazy pędzla 
Witolda Pileckiego. W latach 20. XX w. Witold 
wraz z żoną, Marią Ostrowską z Domeyków, 
zamieszkali w odzyskanym majątku Sukur-
cze niedaleko Lidy. Pani Pilecka podjęła pra-
cę nauczycielki w szkole podstawowej w Su-
kurczach.Natomiast Witold zajął się prowa-
dzeniem gospodarstwa w rodzinnym mająt-
ku. Jako żołnierz został awansowany na sto-

pień podporucznika rezerwy kawalerii Woj-
ska Polskiego. Jako oficer rezerwowy 26 puł-
ku Ułanów Wielkopolskich w Baranowiczach 
pozostawał w ewidencji Powiatowej Komen-
dy Uzupełnień w Lidzie.

Sąsiadem Pileckich był marszałek Edward 
Śmigły-Rydz. Tuż przed II wojną z jego inicja-
tywy Witold Pilecki podjął współpracę z pol-
skim kontrwywiadem. Nie zachowały się jed-
nak bardziej szczegółowe informacje na ten 
temat.

We wrześniu 1939 roku walczył jako do-
wódca plutonu w szwadronie kawalerii dywi-
zyjnej 19 Dywizji Piechoty Armii „Prusy”, a na-
stępnie w 41 Dywizji Piechoty. Ostatnie walki 
jego oddział prowadził jako jednostka party-
zancka. Pilecki rozwiązał swój pluton 17 paź-

dziernika 1939 i przeszedł do konspiracji.
Później przedostał się do Warszawy, 

gdzie był jednym z organizatorów, a następ-
nie szefem sztabu i inspektorem głównym 
Tajnej Armii Polskiej, organizacji konspiracyj-
nej, powołanej 9 listopada 1939 roku.  

Na początku 1940 roku Gestapo aresz-
towało kilku członków TAP, którzy po krót-
kim pobycie na Pawiaku w połowie 1940 roku 
trafili do obozu w Auschwitz. Od tego czasu 
obóz stał się obiektem zainteresowania TAP.

Wówczas powstał pomysł, by ktoś ze ści-
słego kierownictwa organizacji przedostał się 
do Auschwitz w celu zebrania informacji na 
temat jego funkcjonowania oraz zorganizo-
wania wewnątrz ruchu oporu, a w przyszłości 
ucieczki więźniów lub ich odbicia.

W 1940 r. Pilecki z własnej inicjatywy oraz 
na rozkaz od przełożonych, sprowokował 
swoje aresztowanie przez Gestapo i trafił do 
obozu w Auschwitz. 

19 września 1940 r. Niemcy przeprowa-
dzali łapanki na ulicach Warszawy. Wchodzi-
li także do mieszkań, poszukując i zatrzy-
mując wszystkich zdolnych do pracy męż-
czyzn w wieku od 18 do 40 lat. Planowe dzia-
łania Gestapo odbywały się także na Żolibo-
rzu. Pilecki znajdował się wówczas w mieszka-
niu swojej kuzynki Eleonory Ostrowskiej przy 
Alei Wojska Polskiego 40. Aresztowany, trafił 
do Konzentrationslager Auschwitz, jako To-
masz Serafiński (na takie nazwisko miał wy-
stawioną kennkartę). Obozowa rzeczywistość 
okazała się o wiele gorsza niż przypuszczał. 

W Auschwitz przebywał do 1943 roku, 
był głównym organizatorem konspiracji 
w obozie. Celem było przekazywanie współ-
więźniom wiadomości z zewnątrz obozu, po-
tajemne zdobywanie żywności i odzieży oraz 

Kartka z kalendarza

4 maja 1910 r.

urodził się Jerzy Waldorff, pisarz, publicysta, 

twórca Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi 

Powązkami.

5 maja 1951 r. nastąpiło poszerzenie granic 

Warszawy, przyłączono wtedy m.in. Bemowo, 

Młociny, Włochy, Okęcie, Wilanów, Wawer 

i Tarchomin.

5 maja 1995 r. konsekrowany został kościół św. 

Jana Kantego przy ul. Krasińskiego.

25 maja minie 71 lat od tragicznej śmierci Witolda Pileckiego. Co kresowiaka, urodzonego 
w 1901 r. w Karelii, rotmistrza kawalerii i żołnierza Września związało z Żoliborzem? Jego 
kontakt z naszą dzielnicą był krótki, ale dramatyczny i bardzo istotny dla jego dalszej biografii.
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jej rozdzielanie, przekazywanie wiadomości 
poza KL Auschwitz, przygotowanie własnych 
oddziałów do opanowania obozu podczas 
ewentualnego zaatakowania go z zewnątrz 
przez oddziały partyzanckie. Pilecki opraco-
wał pierwsze sprawozdania o ludobójstwie 
w Auschwitz, które dotarły drogą konspira-
cyjną do dowództwa w Warszawie. Zorga-
nizował kilka udanych ucieczek więźniów. Za 
swoją działalność jeszcze jako więzień obo-
zu, w listopadzie 1941 roku, został awanso-
wany przez gen. Stefana Grota-Roweckiego 
do stopnia porucznika.

Zagrożony dekonspiracją w końcu sam 
podjął próbę ucieczki, zakończoną powo-
dzeniem. Niestety, opracowany w efekcie 
wszystkich tych działań projekt ataku na 
obóz nie uzyskał aprobaty dowództwa, po-
nieważ został uznany za niemożliwy do wyko-
nania ze względu na przeważające siły wroga. 
Załoga pilnująca Auschwitz liczyła od 6500 do 
8000 SS-manów.

Po powrocie do Warszawy Pilecki działał 
w Kedywie, czyli Kierownictwie Dywersji Ko-

mendy Głównej AK.11 listopada 1943 roku 
został awansowany do stopnia rotmistrza.

W 1944 roku brał udział w powstaniu 
warszawskim, dowodził jednym z oddziałów 
zgrupowania Chrobry II. Po upadku powsta-
nia trafił do niemieckiej niewoli, przebywał 
w Lamsdorfie (Łambinowicach) i Murnau.

Po zakończeniu wojny znalazł się 
we Włoszech, gdzie został 
oficerem II Korpusu gen. Wła-
dysława Andersa. 

W grudniu 1945 roku wy-
słano go do Polski, by zorgani-
zował podziemne struktury an-
tykomunistyczne. 8 maja 1947 
roku został aresztowany. Po se-
rii brutalnych przesłuchań i tor-
tur postawiono go przed sądem 
między innymi pod zarzutem 
przygotowywania zamachu na 
życie wysokich funkcjonariuszy 
bezpieki. W trakcie ostatniego wi-
dzenia z żoną Pilecki powiedział jej: 
„Oświęcim to była igraszka”. 

15 marca 1948 roku rotmistrz został ska-
zany na karę śmierci. Wyrok wykonano 25 
maja 1948 roku w więzieniu na Rakowieckiej, 
poprzez strzał w tył głowy. 

Pochowano go potajemnie, najprawdo-
podobniej na Łączce na Powązkach Wojsko-
wych w Warszawie, podobnie jak wiele innych 
ofiar terroru stalinowskiego. Mimo przepro-
wadzonych na Kwaterze Ł ekshumacji i wydo-
bycia wielu szczątków ofiar, nie ma jednak do 
tej pory jednoznacznego potwierdzenia ge-
netycznego. Ustawiona na Kwaterze Ł mogiła 
jest jedynie grobem symbolicznym. 

Miejsce pochówku Pileckiego nigdy nie 
zostało ujawnione przez komunistyczne wła-
dze. Istnieją hipotezy, według których cia-
ło rotmistrza zostało pogrzebane na terenie 
dziedzińca aresztu na Rakowieckiej lub gdzieś 
na terenie Służewca. 

W roku 1990 decyzją Izby Wojskowej 
Sądu Najwyższego rotmistrz Witold Pilecki 
został uniewinniony i zrehabilitowany. Obec-
nie uważany jest za niekwestionowanego bo-
hatera II wojny światowej. 

30 lipca 2006 roku prezydent Polski Lech 
Kaczyński przyznał Witoldowi Pileckiemu Or-
der Orła Białego.

5 września 2013 roku rotmistrz Witold 
Pilecki pośmiertnie otrzymał stopień pułkow-
nika.

Upamiętniony został w wielu miejscach 
Polski, wydano na jego temat wiele opraco-
wań, powstały też filmy dokumentalne, sztu-
ka teatralna, a nawet utwory muzyczne.

Wiele szkół przyjęło go za swojego pa-
trona, w Oświęcimiu jego imieniem nazwano 
osiedle, w Białymstoku i w Warszawie ulicę.

13 maja 2017 odsłonięto pomnik Witolda 
Pileckiego w Warszawie na Żoliborzu, w Alei 
Wojska Polskiego, w pobliżu domu, w którym 
został aresztowany przez Gestapo w 1940 
roku. Pomnik zastąpił tablicę umieszczoną 
wcześniej na budynku przy Al. Wojska Pol-
skiego 40.
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AUTORKA TEKSTU: LILIANA KOŁŁĄTAJ

Historia tego powiedzonka sięga cza-
sów Jana III Sobieskiego, a źródło ma 
w popularnej wśród szlachty anegdocie 
o królu i o szlachcicu z Podlasia.

Otóż pewien szlachcic jechał do War-
szawy z nadzieją na uzyskanie audien-
cji u króla, której celem była prośba 
o nadanie wójtostwa. Po drodze spotkał 
w podwarszawskich lasach nieznajome-
go. W trakcie rozmowy wyjawił mu cel 
podróży, przechwalając się przy tym, że 
jeżeli król prośby nie spełni, to wówczas 
zaproponuje mu pocałowanie w zad 
swojej kobyły.

Owym napotkanym nieznajomym 
okazał się król Jan, który polując w pod-
warszawskich lasach, w pogoni za zwie-
rzem odłączył się od swych towarzyszy. 
Szlachcic, uzyskawszy audiencję, w chwi-
li, gdy miał przedłożyć swą prośbę, roz-
poznał w monarsze nieznajomego spo-
tkanego w lesie. 

Przeraził się oczywiście i był przeko-
nany, że nie tylko nic nie uzyska, ale jesz-
cze spotka go kara za obrazę majestatu. 
Na królewskie pytanie, czy pamięta spo-
tkanie w lesie i rozmowę, zdołał wyrzec 
jedynie: „Słowo się rzekło, kobyłka u pło-
tu”. Rozbawiony całą sytuacją monarcha 
ponoć nie tylko wybaczył szlachetce ob-
raźliwą wypowiedź, ale także spełnił jego 
prośbę.

A rzecz cała działa się na Marymon-
cie. Tam król chętnie polował w nadwi-
ślańskich lasach, a na odpoczynek zjeż-
dżał do pałacyku na wzgórzu nad Wisłą, 
zwanego Marie Mont.

Tereny we wsi Pólków zakupił Jan III 
Sobieski z myślą o powstaniu prywat-
nej rezydencji wypoczynkowej i myśliw-
skiej, mając zwłaszcza na uwadze życze-
nie swej ukochanej żony, Marii Kazimiery. 
Królowa, chcąc mieć własną rezydencję, 
wybrała na ten cel właśnie to niewielkie 
wzgórze wśród lasów. Swą nową siedzi-

bę nazwała z francuska Marie Mont, co 
szybko uległo spolszczeniu i przetrwało 
do dziś w nazwie Marymont. Obok pała-
cyku stanęły dwa pawilony mieszczące 
kuchnię i pomieszczenia dla służby.

O pałacyku napiszę kolejnym razem, 
bo to dość obszerna opowieść. Tym ra-
zem zajmijmy się dalszą historią tego 
miejsca.

W latach 20-tych XVIII w. posiadłość 
zakupił król August II Mocny Sas i prze-
budował na willę myśliwską. Król jednak 
bywał tu rzadko, posiadłość więc z bie-
giem czasu pustoszała, a piękny park za-
rastał lasem. Sprawiło to, że Marymont 
stał się jednym z miejsc pojedynków, po-
pularnych wówczas, a zakazanych pra-
wem. Najsłynniejszy z nich to pojedy-
nek Adama Tarły, wojewody lubelskiego, 
z Kazimierzem Poniatowskim, podkomo-
rzym koronnym, który odbył się w mar-
cu 1743 r. Był to finał dość długiej awan-
tury pomiędzy obydwoma panami. Przy-
czyną była oczywiście kobieta, a raczej 
kobiety. Tarło występował w obronie 
czci swej ukochanej, (ale nie żony), Ponia-

towski bronił honoru Izabeli Poniatow-
skiej, a przy tym również całej rodziny. 
Pojedynek zakończył się tragicznie, pod-
komorzy został ranny, a wojewoda po-
legł. Jak podają niektóre źródła, Tarło zo-
stał tylko zraniony przez księcia Kazimie-
rza, a dobił go szpadą prawdopodobnie 
major Korf, powiązany z rodziną Ponia-
towskich, który skorzystał z zamiesza-
nia, by zakończyć ostatecznie sprawę.

Kolejnym właścicielem, niesławnego 
już wówczas Marymontu, został Fran-
ciszek Rzewuski, na którego polecenie 
w drugiej połowie XVIII w. przeprowa-
dzono prace renowacyjne. 

Po trzecim rozbiorze Marymont 
stał się własnością rządu pruskiego. Na-
stępnie teren i zabudowania należały do 
rządu Księstwa Warszawskiego, który 
w 1816 roku ulokował tu Instytut Agro-
nomiczny, będący zaczątkiem później-
szej uczelni rolniczej, czyli SGGW.

Na potrzeby Instytutu w latach 
1820-40 poniżej pałacyku został wznie-
siony zespół nowych budynków dydak-
tycznych, pałacyk zaś przekształco-
no w kaplicę, przebudowując go na ten 
cel w 1853 roku według projektu Karo-
la Martina.

Po likwidacji Instytutu w 1861 roku 
i przejęciu terenu przez wojsko, w pa-
łacyku obniżonym do wysokości parte-
rowego budynku, urządzono magazyny 
wojskowe.

Od 1915 roku w zabudowaniach ulo-
kowane zostało schronisko św. Józefa, 
prowadzone przez księży marian. Maria-
nie ponownie urządzili kaplicę w partero-
wym budynku pozostałym po pałacyku.

W 1925 roku istniejący ówcześnie 
obiekt został gruntownie przebudowa-
ny na kościół, prawdopodobnie według 
projektu Zdzisława Mączeńskiego.

W latach 1958-60 przeprowadzo-
no kolejną rozbudowę kościoła według 
projektu Brunona Zborowskiego. Ko-
ściół został powiększony o transept 
i nowe prezbiterium oraz wolno stojącą 
dzwonnicę. Obecne zabudowania wciąż 
jednak stoją na dawnych fundamen-
tach pałacyku królowej Marii i dwóch 
sąsiadujących z nim pawilonów gospo-
darczych.

„Słowo się rzekło, kobyłka u płotu”. To powiedzenie znane 
jest chyba każdemu. Ale już nie każdy wie, skąd się wzięło i co 
początkowo oznaczało. Zapewne jeszcze mniej powszechna 
jest wiedza, że łączy się ono z terenami obecnego Żoliborza, 
a konkretnie z Marymontem.

KRÓLEWSKI PAŁACYK, KOBYŁKA 
U PŁOTU, SZPADY I PISTOLETY

znajduje się na dachu Centrum Olimpijskiego, 
w sercu zielonego Żoliborza

Restauracja Moonsfera

Kreatywne menu (oparte o doskonałe składniki) 
z absolutnymi hitami, które kochają Goście.

Lato i Moonsfera to suma najlepszych doświadczeń 
jakich możesz oczekiwać od restauracji i lokalizacji. 

Dach, słońce, księżyc, muzyka...

Restauracja MOONSFERA

Zarezerwuj stolik telefonicznie lub mailowo:

Centrum Olimpijskie,
ul. Wybrzeże Gdyńskie 4,

01-531 Warszawa

+48 225 603 733
+48 226 371 502

ask@moonsfera.pl

www.moonsfera.pl
www.facebook.com/Moonsfera
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