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Niewiedza czy premedytacja?
W moich felietonach na ogół poruszam tematy, które nurtują 
czytelników „Gazety Żoliborza”. Mogę spokojnie powiedzieć, że 
mimo niezbyt dużej powierzchni zdarzyło mi się niejednokrotnie 
wywołać dyskusję. W tym numerze chciałbym jednak podzielić 
się z Wami sytuacją, która dotyczy mojej córki i nie jest 
przerażająca, ale może dzięki temu tekstowi uda Wam się 
podobnej sytuacji uniknąć. 
Otóż, od jakiegoś czasu moja córka zaczęła bać się zasypiać 
sama w łóżku. Było to o tyle dziwne, że nigdy nie miała takiego 
problemu. Czytanie, przytulanie i zasypianie. Od jakiegoś czasu 
jednak nie chciała zasypiać sama. Zaczęliśmy zatem dopytywać 
WHY?? Okazało się, że jedna z Pań w przedszkolu pokazuje 
dzieciom różne filmiki w swoim telefonie i pewnego dnia 
pokazała im… filmik z lalką „Momo”. Czym ona jest? „Momo” to 
przerażająca postać przypominająca lalkę. Co robi? Zachęca do 
zabawy. Przerażająca „zabawa” opanowująca sieć polega na tym, 

że po dodaniu kontaktu do Momo na WhatsAppie, postać wysyła wiadomości zachęcające 
do wykonywania różnych wyzwań. Najczęściej atakuje obrazkami zawierającymi przemoc 
i nakazuje realizację zadań, które w konsekwencji mają doprowadzić do popełnienia 
samobójstwa. Jeśli odbiorca nie wykonuje zleconych mu zadań, „Momo” straszy, grozi 
i szantażuje. Nie zakładam, aby Pani z tego przedszkola miała pełną wiedzę o tym co 
pokazuje, ale mimo wszystko to zrobiła. 
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BYŁY TRENER HUTNIKA WARSZAWA I LEGII WARSZAWA
Z MISJĄ SAMORZĄDOWĄ NA ŻOLIBORZU

MUZEM NIEPODLEGŁOŚCI
Muzeum X Pawilonu mieści się w budynku dziewiętnastowiecznego magazynu mundurowego 
koszar Aleksandrowskich, który z rozkazu namiestnika Iwana Paskiewicza zamieniony został na 
najważniejsze carskie więzienie śledcze na ziemiach polskich.

EMULGATORY. POLUBIĆ? BAĆ SIĘ? UNIKAĆ? WIEDZIEĆ!
Każdy kto pamięta półki sklepowe sprzed 30 lat, wie, że jedynymi „gotowcami” były koncentrat 
pomidorowy, wąska oferta zup w proszku lub kisieli i budyniów oraz oczywiście konserwy 
mięsne i rybne.

KARA ZA BRAK OC
Jak podaje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny po naszych drogach jeździ ok. 100.000 
pojazdów, które nie posiadają ważnej polisy ubezpieczeniowej, mimo że ubezpieczenie OC 
należy do ubezpieczeń obowiązkowych i odnosi się do wszystkich pojazdów.

WAKACJE W MIEŚCIE. CO ROBIĆ, KIEDY WRÓCILIŚMY  
Z PODRÓŻY MARZEŃ?
Morze, góry, wspólne wyjazdy? Po 10 miesiącach wytężonej pracy nadchodzą upragnione 
wakacje. Uczniowie na dwa miesiące opuszczają szkolne mury, by cieszyć się wolnymi dniami. 
Jak wykorzystać wakacyjny czas w mieście?

ŚWIĘTO REPUBLIKI WŁOSKIEJ W POLSCE. „BARDZO SIĘ CIESZĘ, 
ŻE ŻYJĘ W WARSZAWIE”
Setki zaproszonych gości zebrały się 3 czerwca w auli Politechniki Warszawskiej, by uczcić La 
Festa dela Repubblica Italiana – jedno z najważniejszych włoskich świąt państwowych.  
W obchodach podkreślono również setną rocznicę stosunków dyplomatycznych Polski i Włoch.

„ABY SIĘ WYPALIĆ, NAJPIERW TRZEBA PŁONĄĆ”
„Mam dość, więcej do tej szkoły nie pójdę!”, „Jestem do kitu, nic mi się nie udaje, wszędzie 
klęska”, „Całe szczęście, że już wkrótce wakacje”. Znacie to? Czyje to słowa? Wbrew pozorom 
niekoniecznie muszą to być słowa ucznia czy nauczyciela.

PAŁACYK MARYSIEŃKI
W XVII wieku rosły tu dębowe lasy, rozciągały się stawy, łąki i pola. Były to zupełne przedpola 
Warszawy. Jan III Sobieski, będąc jeszcze hetmanem, przyjeżdżał tu na łowy i na nabożeństwa do 
pobliskiego klasztoru kamedułów. 

TYM ŻYJE ŻOLIBORZ

Miasto szykuje zamówienia 
na nowe drzewa, mieszkańcy 
mogą zgłaszać miejsca dla 
nowych nasadzeń m.in. 
dzięki aplikacji 19115.

Obchody 30-lecia wyborów 
4 czerwca. Na Żoliborzu są 
miejsca ściśle powiązane  
z samym wydarzeniem.

Dzielnica szuka sposobu 
na zaspokojenie deficytu 
w przedszkolach, jednym 
z planów jest wyznajecie 
lokalu a do tego potrzeba 
zgody mieszkańców.

Czerwiec miesiącem 
recyklingu w Warszawie. 
Ratusz zachęca do podjęcia 
ekologicznych postanowień.

Święto olimpijskie na 
Kępie Potockiej, tematem 
przewodnim były II Igrzyska 
Europejskie w Mińsku. 

więcej na 
WWW.GAZETAZOLIBORZA.PL

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

www.gazetazoliborza.pl
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BYŁY TRENER
HUTNIKA WARSZAWA I LEGII WARSZAWA
Z MISJĄ SAMORZĄDOWĄ NA ŻOLIBORZU

Mateusz Durlik
Redaktor naczelny
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Czym się Pan wcześniej zajmował, 
zanim dotarł Pan na Żoliborz?

Ponad 20 lat spędziłem w samorzą-
dzie i nie od razu wszedłem do zarządu. 
Cenię sobie bardzo doświadczenie, jakie 
zdobyłem wcześniej. Pełniłem funkcje in-
spektora, głównego specjalisty, naczelni-
ka oraz dyrektora Ośrodka Sportu. Dało 
mi to podłoże merytoryczne pod później-
szą funkcję zastępcy burmistrza Targówka 
a obecnie głównego burmistrza Żolibo-
rza. Praca w urzędzie jest mi znana z róż-
nych poziomów.

Był Pan wcześniej trenerem piłkar-
skim. Której drużyny?

Legii Warszawa. Byłem trenerem dru-
giego zespołu, asystentem Pawła Janasa 
w pierwszym zespole, prowadziłem woj-
skową reprezentację Polski na mistrzo-
stwach świata w Maroku. Byłem także 
szkoleniowcem warszawskich drużyn Hut-
nik Warszawa i RKS Okęcie.

W jakich to było latach?
W latach dziewięćdziesiątych.

I zrezygnował Pan ze sportu dla po-
lityki?

Nie dla polityki, tylko samorządu i był 
to zupełny przypadek. Dostałem zapyta-
nie czy pomógłbym zajmować się spor-
tem na Pradze Południe i takie wyzwanie 

mnie skusiło. Miałem szansę zobaczyć jak 
wygląda sport z innej strony, urzędowej.

Kolejnym dużym krokiem było sta-
nowisko v-ce burmistrze dzielnicy 
Targówek. Nie miał Pan czasu w dru-
giej kadencji zbyt długo się tym cie-
szyć. Był nim Pan przez dwa tygodnie 
a potem od razu trafił Pan na Żoli-
borz. Wiedział Pan wcześniej o tym, 
że taki pomysł się pojawi?

Dla mnie bycie burmistrzem to duże 
wyzwanie, zarówno v-ce na Targówku jak 
i „głównym” tutaj, na Żoliborzu. Pełnienie 
w poprzedniej kadencji stanowiska z-cy 
Burmistrza na Targówku i ponowny wy-
bór w obecnej daje olbrzymią satysfak-
cję, że moja praca jest doceniana i obda-
rzono mnie zaufaniem powierzając nowe 
zadanie do realizacji na Żoliborzu. Co do 
samego pomysłu przejścia na Żoliborz 
z Targówka to nie miałem wiedzy, że taka 
sytuacja się wydarzy, stąd tylko 2 tygodnie 
w roli v-ce w poprzedniej dzielnicy.

Został Pan zatem Burmistrzem Żo-
liborza. Przejął Pan stanowisko po 
Krzysztofie Bugli, który rządził przez 
ostatnie 8 lat. Co Pan tutaj zastał?

Byłem kiedyś trenerem piłkarskim i w 
tym sporcie, zwłaszcza w Polsce, zmiany 
następują dość szybko. Staramy się patrzeć 
do przodu a nie do tyłu i w trakcie zmienia-

my to co według nas powinno wyglądać le-
piej. Wchodząc do urzędu, nie rozpatrywa-
łem stanowiska w ten sposób, że podsta-
wą nie jest rozliczenie poprzedników, lecz 
rozwiązywanie problemów, które zastałem 
i podejmowanie nowych zadań.

Pozostając w nomenklaturze piłkar-
skiej. Musiał Pan przebudować tak-
tykę i pomysł na drużynę?

Powiem inaczej. Były pewne sprawy, 
które nie zostały zrealizowane jak nale-
ży. Poprzedni zarząd miał 50% wykona-
nych inwestycji a to oznacza, że środki, 
które zostały przeznaczone na różne in-
westycje w 2018 roku, zostały zrealizowa-
ne w 50%. Ten wynik mógł i powinien być 
lepszy. W tym roku środki, które są zaan-
gażowane to lekko ponad 70% budżetu 
a mamy dopiero czerwiec.

Wielu mieszkańców pyta o uporząd-
kowanie parkowania na Żoliborzu. 
Najlepszym mechanizmem do tego 
jest Strefa Płatnego Parkowania Nie-
strzeżonego. Co Pan o tym sądzi?

Nie ma precyzyjnej odpowiedzi. Wy-
stosowaliśmy pismo do miasta o zrobie-
nie analizy, bo to jest decyzja o znacze-
niu ogólnomiejskim . Trzeba pamiętać, że 
taka strefa ograniczy miejsca parkingo-
we. Kierowcy będą wówczas mieli obo-
wiązek parkowania tylko w wyznaczonych 

miejscach. Następną najgorszą rzeczą dla 
dzielnicy jest to, że strefa spowoduje cha-
os dla mieszkańców. Dlatego strefa po-
winna być wyznaczona na całym obsza-
rze Żoliborza a nie tylko na wybranych 
ulicach. Ta sprawa nie jest jednak prosta 
i musimy ją dobrze przeanalizować

A gdyby wprowadzenie SPPN zale-
żało wyłącznie od Pana, to byłby Pan 
za szybkim wprowadzeniem jej na 
Żoliborzu?  

Szybko to są u nas ostatnio uchwalane 
ustawy, które skutkują takimi problemami 
jak np. podwójny rocznik w szkołach śred-
nich. Najpierw musimy rozwiązać pro-
blem parkingu, który nie został wykona-
ny w trakcie budowy stacji metra przy Pla-
cu Wilsona, potem przeanalizować w któ-
rych miejscach dokładnie można ustano-
wić miejsca parkingowe. Dopiero wtedy 
można wprowadzać SPPN, której powsta-
nie jest w pełni uzasadnione.

Paradoksalnie ważnym czynnikiem 
związanym z problemami parkingowymi 
na Żoliborzu jest jest to, kiedy powstanie II 
linia metra na Targówku.

Powstanie strefy Płatnego Parkowa-
nia Niestrzeżonego na Żoliborzu jest 
zależne od powstania metra na Tar-
gówku?

W pewnym sensie tak, ponieważ Ci lu-
dzie, którzy teraz przyjeżdżają na Żoliborz 
z prawobrzeżnej Warszawy i miejscowo-
ści sąsiadujących z tamtą częścią naszego 
miasta i zostawiają samochody na Żolibo-
rzu, przestaną to robić w momencie po-
wstania II linii metra na Targówku. Spowo-
duje to mniejszy ruch w naszej dzielnicy, 
ponieważ to tam będą parkowane samo-
chody tych osób, które dojeżdżają do na-
szej dzielnicy . Wówczas będzie dużo ła-
twiej wyznaczyć miejsca pod strefę.

Kilka tygodni temu przedstawicie-
le stowarzyszenia Nowy Żoliborz zło-
żyli petycję z ponad 500 podpisami 
mieszkańców w sprawie utworzenia 
ronda na skrzyżowaniu ul. Krasińskie-
go i Przasnyskiej oraz uporządkowa-
nia skrzyżowania Krasińskiego z Bro-
niewskiego, gdzie w godzinach szczy-
tu tworzą się gigantyczne korki. Wi-
dzi Pan szanse na wygospodarowanie 
środków na realizacje tych potrzeb?

Wszystkie postulaty mieszkańców są 
analizowane przez pryzmat możliwości fi-
nansowych i z całą pewnością podejmie-
my działania zmierzające do rozwiąza-
nia tego problemu. Jest mi jednak bardzo 
trudno umiejscowić to w czasie, ponieważ 

w obecnej chwili w budżecie miasta nie ma 
zabezpieczonych środków finansowych 
na realizację tej inwestycji. Radni i Zarząd  
Dzielnicy prowadzą rozmowy z radnymi 
miejskimi i władzami miasta zmierzające 
do umieszczenia w budżecie środków in-
westycyjnych na ten cel. Być może będzie-
my wiedzieli więcej w okresie wakacyjnym, 
kiedy rozpoczną się prace nad opracowa-
niem budżetu na 2020 rok. Wtedy składa-
ne są wnioski do rady miasta o zwiększe-
nie środków na różne inwestycje.

Czyli mieszkańcy mogą liczyć na 
to, że wpiszą Państwo dzielnicę we 
wniosku o podwyższenie środków 
na realizację tych inwestycji?

Zobaczymy jak będzie się rozwija-
ła sytuacja inwestycyjna. Musimy również 
uwzględniać inne inwestycje, choćby ze-
spół przedszkolno-szkolny na ul. Ficow-
skiego, gdzie będziemy musieli znaleźć 
środki na wybudowanie drogi dojazdowej 
a dotychczas nie było to planowane. Jeśli 
nie pojawi się więcej tego rodzaju niespo-
dzianek, to myślę, że temat petycji i skrzy-
żowania, który jest bardzo wysoko na li-
ście priorytetów, ma szansę być uwzględ-
niony we wniosku rady dzielnicy o zwięk-
szenie prognozy finansowej na resztę roku 
uwzgledniającej właśnie te inwestycje.

Temat, który zdaje się jest najbar-
dziej palącym obecnie tematem 
i jest jednocześnie „dzieckiem” sto-
warzyszenia „Nowy Żoliborz” to re-
mont ulicy Rydygiera, o który zabie-
gają już od dawna. Pojawił się ostat-
nio wątek drzew, które ze względu 
na stan zdrowia będą musiały być 
wycięte a w ich miejsce pojawią się 
nowe. Stowarzyszenie Nowy Żoli-
borz we współpracy z wieloma in-
nymi ruchami wystosowało petycję 
o to, aby nasadzić platany.

Realizacja takich przedsięwzięć odby-
wa się tak, że najpierw jest pomysł. Po-
tem na jego podstawie tworzy się projekt, 

konsultacje z jednostkami merytoryczny-
mi a na koniec trafia on do realizacji. 

Ja zastałem sytuację na etapie go-
towego projektu. Pełna dokumentacja 
funkcjonuje i w tej chwili tej dokumenta-
cji nie można dowolnie zmieniać, ponie-
waż może to być niegospodarność. Po-
stulat mieszkańców jest powodem do 
tego, aby sprawdzić czy taki projekt mo-
żemy zmienić. Podjęliśmy kroki zmierza-
jące do dokładnego przenalizowania ta-
kich możliwości.

Już teraz mogę powiedzieć, że realiza-
cja będzie etapowa. Pierwszym z etapów 
jest wykonanie nawierzchni drogowej, cią-
gów pieszo-rowerowych itp. Drugim bę-
dzie zieleń. Sprawdzamy też czy w ogóle 
będzie możliwe wsadzenie tam większych 
drzew, ponieważ pod spodem jest ogrom-
na infrastruktura (kable, sieci energetycz-
ne, telekomunikacyjne, cieplne, itp.). Drugą 
sprawą są pieniądze. Projekt zakładał pew-
ne działania, poza które wyjść nie mogę.

Znamy przykłady, choćby z uli-
cy Świętokrzyskiej, gdzie mimo za-
awansowanej infrastruktury pod-
ziemnej udało się znaleźć rozwiąza-
nie i duże drzewa się tam znalazły.

Proszę pamiętać, że tam były zaanga-
żowane dużo większe środki, które można 
zagospodarować 

w inny sposób i nawet niewielkie 
oszczędności mogły spowodować, że 
środki na drzewa się tam znalazły. Tutaj 
sytuacja jest inna, mamy bardzo napięty 
budżet.

Czyli mimo tego, że możliwości tech-
niczne pozwalają na to, aby duże drzewa 
mogły zostać wsadzone w ciągu ul. Rydy-
giera to na drodze do realizacji może sta-
nąć budżet ?

Nie rozstrzygajmy tego w ten sposób. 
Najważniejsze są dokumenty i gestorzy 
sieci, którzy odpowiadają za infrastrukturę 
podziemną. Nie są oni optymistycznie na-
stawieni do wysokich drzew. Z całą pew-
ności temat ten będzie analizowany w tym 
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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

gz_01_2019.indd   17 11.01.2019   14:01:46

r e k l a m a

WYWIAD PRZEPROWADZIŁ MATEUSZ DURLIK



6 HISTORIALUDZIE ŻOLIBORZA 7

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

Ekspozycje dokumentują dzieje 
wybudowanej z rozkazu Mikołaja I po 
stłumieniu powstania listopadowego 
Cytadeli Warszawskiej oraz przybli-
żają sylwetki więźniów politycznych 
z lat 1835-1915. Odwiedzający mu-
zeum mają sposobność obejrzeć za-
chowane więzienne wnętrza, przed-
mioty wykonane przez zesłańców na 
Syberii a także unikatową kolekcję 
obrazów i szkiców jednego z więź-
niów X Pawilonu  - artysty malarza 
Aleksandra Sochaczewskiego, doku-

mentujących życie zesłanych uczest-
ników insurekcji 1863 roku. Wystawa 
jego prac została gruntownie odno-
wiona i zaaranżowana od nowa, m. in. 
dzięki wykorzystaniu środków multi-
medialnych. Od listopada 2018 roku 
wystawa stała “Cytadela Warszaw-

ska i więźniowie X Pawilonu” została 
otwarta w nowym kształcie. Dodana 
została m.in. rekonstrukcja nielegal-
nej drukarni z początku XX stulecia, 
wnętrze warszawskiej kawiarni; jak 
również poszerzono ekspozycję pa-
miątek z lat 1853 – 1864.

Muzeum X Pawilonu mieści się 
w budynku dziewiętnastowiecznego 
magazynu mundurowego koszar 
Aleksandrowskich, który z rozkazu 
namiestnika Iwana Paskiewicza 
zamieniony został na najważniejsze 
carskie więzienie śledcze na ziemiach 
polskich.

MUZEM NIEPODLEGŁOŚCI

ADRES
ul. Ludwika Rydygiera 9

01-793 Warszawa Żoliborz

+48 739 22 01 82

kontakt@restauracjafattoamano.pl

GODZINY OTWARCIA
poniedziałek – czwartek:

 12.00-22.00

piątek, sobota:
 12.00-23.00

niedziela:
12.00-21.00

r e k l a m ar e k l a m a

kierunku, aby duże drzewa jednak znala-
zły się w tym ciągu a czy to się uda uzależ-
nione jest od w/w uwarunkowań.

Pozostając w temacie petycji, otrzy-
mał Pan ostatnio petycję dotyczącą 
przejścia łączącego ul Rydygiera z ul. 
Powązkowską. Da się coś z tym zro-
bić?

Znam tę petycję i rozmawiałem już 
o tym z przedstawicielami Dom Dewelop-
ment. Zapytałem czy jest możliwość roz-
wiązania. Sprawa powinna się wyjaśnić 
w ciągu kilku dni. Niemniej jednak nie do 
końca zależy to od dzielnicy. Deweloper 
podał jednak zastrzeżenie, że prawo nie 
pozwala udostępniać miejsca, które obec-
nie jest linią rozgraniczającą z placem bu-
dowy. Chodzi głównie o bezpieczeństwo. 
Remont to jednak utrudnienie i chwilowe 
trudności muszą występować.

Przejdę teraz do tematu interpela-
cji radnych. Ostatnio powstały dwie 
bardzo ciekawe, których autorami są 
Wiktor Jasionowski oraz Jolanta Zja-
wińska i Anna Świeżawska. Mam na 
myśli petycję o utworzenie dzielni-
cowego parkingu dla rowerów oraz 

ustawienie na Żoliborzu maszyn, 
w których będzie można wymieniać 
butelki plastikowe na pieniądze. Co 
Pan sądzi o tych pomysłach radnych?

Co do parkingu rowerowego dla 
mieszkańców, to może to być element 
większej infrastruktury rowerowej. Muszę 
się spotkać z radnym i wspólnie musimy to 
przeanalizować. Chciałbym do tego po-
dejść kompleksowo, aby ewentualnie taki 
parking wpisywał się w szerszą strategię.

Co do interpelacji dotyczącej Eko-au-
tomatów, jest to temat interesujący, ale 
w pierwszej kolejności mamy inwestycje, 
oświatę. W kolejnym etapie będą podej-
mowane inne działania, m.in. to.

Chciałbym Pana zapytać jeszcze 
o centrum lokalne na Placu Grun-
waldzkim. Stoi tam teraz budynek, 
który w zasadzie świeci pustkami, 
nic się tam nie dzieje. Na jakim eta-
pie znajduje się realizacja?

To jest obiekt składający się z trzech 
części:, kawiarnianej, magazynowej bez 
okien i część placu zabaw dla dzieci na 
dość małej powierzchni. Jest to miejsce 
aktywności lokalnej, gdzie może powstać 
np. kino plenerowe. Niestety, prace budo-

walne, które odziedziczyłem po poprzed-
nim zarządzie, nie zostały dokończone. 
Obecny wykonawca dostał wypowiedze-
nie umowy i wkrótce będziemy ogłaszali 
przetarg na dokończenie prac inwestycyj-
nych. Na szczęście zostało bardzo mało 
pracy i budynek powinien zostać oddany 
jeszcze w tym roku.

Na koniec chciałem zapytać o priory-
tety na kolejne lata.

- Placówki oświatowe, zrobimy wszyst-
ko, żeby zapewnić najmłodszym miej-
sca w żłobkach i przedszkolach i to już 
się dzieje. Planujemy modernizację istnie-
jących palcówek, otwieranie nowych. Być 
może uda nam się nawet wybudować ja-
kieś dodatkowe obiekty.

- Rozwiązanie komunikacyjne np. ron-
do, o którym rozmawialiśmy wcześniej, na 
ul. Przasnyskiej i Krasińskiego, lewoskręt 
w ul Broniewskiego jadąc Krasińskiego od 
Powązkowskiej, Strefa Płatnego Parkowa-
nia Niestrzeżonego, miejsca parkingowe 
w próżni technologicznej przy pl. Wilsona.

- Chcemy także, aby powstał dom 
kultury.

Serdecznie dziękuje za rozmowę.
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Zdarzało się też jedzenie w słoikach 
(np. pulpety), ale ten rodzaj pożywie-
nia dopiero pojawiał się na naszym ryn-
ku. Nie znaliśmy wtedy zup w kartonach 
czy sałat i sałatek z przydatnością nawet 
do 3 miesięcy. Nie było także całej palety 
gotowych produktów instant. Od barsz-
czu przez zasmażki, sosy z całego świata, 
po puree z ziemniaków i, o czym wów-
czas nawet nie śniono, makarony instant. 
Współczesna oferta dla nas, Klientów, to 
przepaść. Pytanie czy przepaść jakościo-
wa czy ilościowa. Jedno i drugie.

Producenci tworzą potrzeby, bez któ-
rych nowe pokolenia nie mogą już żyć.

Gotowe sałatki, zestawy obiadowe 
zafoliowane w naczynia do odgrzewa-
nia. Zupy gotowe także do podgrzania. 
Panierki gotowe, paleta wszelkich zup 
czy sosów. Gotowe pyzy, pierogi, ma-
karony, aż po ziarenka smaku czy wręcz 
pokrojone jabłka w torebkach i czę-
sto pyszne gotowe kremy, musy i inne 
produkty kuszące kolorami, tekstura-
mi i smakami. Część z tych produktów 
jest oczywiście dobra. Ale duża część 
jest skazana na dodatki różnych składni-
ków, żeby tylko móc uzyskać długą datę 
przydatności i posiadać pyszny wygląd.

Jedna sprawa to konserwanty. Na 
szczęście ciągle występuje suszenie, 
wędzenie, solenie czy słodzenie a dziś 
głównie mrożenie. Kolejna sprawa to 
emulgatory. 

Nie zdajemy sobie sprawy jak wiele 
produktów zawiera w sobie obce skład-
niki. Nawet mleko czy śmietana, które, 
wydawać by się mogło, są czyste. Ze 
świecą szukać śmietany bez dodatków 
chemicznych. Jednym z nich jest kara-

gen czyli E-407. Jest masowo dodawany 
jako zagęstnik do całej palety produk-
tów. Nie tylko do wspomnianej śmieta-
ny, ale także m.in. do: smakowych ro-
dzajów mleka, lodów, wędliny, konserw, 
dżemów, wyrobów cukierniczych, ser-
ków twarogowych czy koncentratów 
i napojów. Oczywiście na wielu z tych 
produktów są informacje w stylu „ nie-
szkodliwe w ilości….”. Problem w tym, że 
biorąc pod uwagę w jak wielu produk-
tach możemy go zjeść, zwielokrotnia się 
ilość tej, bądź co bądź, szkodliwej sub-
stancji. Opinia światowych instytucji 
jest dla E-407 miażdżąca – WINNY. Win-
ny m.in. owrzodzeniom, zapaleniom jelit 
i wreszcie rozwijającej się w zastrasza-
jącym tempie chorobie nowotworowej. 
Karagen stosowany w przemyśle jest 
nieszkodliwy, jednak w połączeniu z na-
szą florą bakteryjną i kwasami żołądko-
wymi zaczyna szkodzić.

Problem jest szeroki. Normy euro-
pejskie poza produktami dla niemowląt 
i dzieci nie regulują norm ilości dodawa-
nych tego typu składników. Do nich na-
leżą emulgatory. A jaka właściwie jest 
ich rola?

Przede wszystkim jest to zdolność 
łączenia ze sobą wody i tłuszczów. Bez 
nich ten proces nie byłby możliwy. Więk-
szość stosowanych w przemyśle spo-
żywczym zagęstników jest pochodzenia 
naturalnego. Jednak dzięki swym zdol-
nościom otwierają producentom żyw-

ności szeroki wachlarz nowych możliwo-
ści. Margaryny, sosy, masło, pieczywo, 
czekolada czy słodycze.

To także lecytyna, która, na szczę-
ście, jest relatywnie bezpieczna. Ma 
także zdolność, jaką jest stabilizowa-
nie i budowanie struktury napowietrzo-
nej. Ostatnie 30 lat to diametralna zmia-
na przyzwyczajeń żywieniowych, a co za 
tym idzie tego, czym zasilamy nasze or-
ganizmy. Prostym eksperymentem jest 
pooglądanie zdjęć czy filmów z lat 60. 
z USA lub krajów Europy Zachodniej. Mó-
wię także o filmach dokumentalnych po-
kazujących normalne życie. Osoby otyłe 
były naprawdę jednostkami. Dziś, pomi-
mo ogromnej wiedzy i możliwości jej po-
zyskania kilkoma kliknięciami myszki, nie 
stosujemy tej wiedzy w praktyce. Nasze 
codzienne pożywienie powinno być moż-
liwie mało przetworzone i możliwie sezo-
nowe. Tylko wtedy mamy szansę wyeli-
minować wiele spośród szkodliwych do-
datków do żywności z naszej diety. 

Dziś wiele nazw własnych staje się 
nadużyciem. Myślę o słowach czekola-
da, ser, majonez, pesto z bazylią czy na-
wet desery jak tiramisu, w których czę-
sto jest brak choćby mascarpone.

W wielu czekoladach cukier jest 
pierwszym elementem wymienianym 
w składzie, co świadczy o nadużyciu. 
Zdarzają się produkty, które właściwie 
powinny mieć w nazwie „a’la” z uwagi na 
dużą zawartość obcych tłuszczów. Np. 
w pesto zamiast oliwy z oliwek jest czę-
sto olej rzepakowy, bazylii jest tam led-
wie 10-15 % a orzechy pinii zastępowa-
ne są przez inne orzechy. O parmezanie 
często w ogóle brak wzmianki.

Reasumując, czytajcie etykiety, czy-
tajcie o dodatkach, bo nie wszystkie 
stanowią zagrożenie. Pamiętajcie, że dla 
absolutnej większości producentów ce-
lem jest wynik finansowy a nie wasze 
zdrowie. Co także godne zapamiętania 
i powinno być mottem wszystkich ku-
charzy: smaczne nie znaczy dobre, ale 
dobre może i powinno być smaczne.

Każdy kto pamięta półki sklepowe 
sprzed 30 lat, wie, że jedynymi 
„gotowcami” były koncentrat 
pomidorowy, wąska oferta zup 
w proszku lub kisieli i budyniów oraz 
oczywiście konserwy mięsne i rybne.

Do ujawnienia braku posiadania waż-
nej polisy OC może dojść nie tylko pod-
czas kontroli drogowej. Coraz częściej są 
to ustalenia Ubezpieczeniowego Fundu-
szu Gwarancyjnego, który administruje 
ogólnopolską bazą ubezpieczeń komu-
nikacyjnych i posiada własne narzędzia 
wyszukujące nieuzasadnione przerwy 
w ubezpieczeniu. 

Aby zdyscyplinować właścicieli sa-
mochodów, ustawodawca przewidział 
kary za naruszenie tego obowiązku. 
Ich wysokość uzależniona jest od kilku 
czynników. Po pierwsze, od rodzaju po-
jazdu. Po drugie, od tego jak długo trwa 
przerwa w ubezpieczeniu. Wreszcie od 
wysokości minimalnego wynagrodzenia 
za pracę, które jest zmienne i w 2019 
roku wynosi 2.250 złotych. 

Na najniższe kary mogą liczyć właści-
ciele pojazdów, które nie są samocho-
dami osobowymi, ciężarowymi, ciągni-
kami samochodowymi ani autobusami 
(np. motocykli czy motorowerów). Peł-
na opłata karna w ich przypadku wy-
nosi 1/3 minimalnego wynagrodzenia 
za pracę i wynosi obecnie 750 złotych. 
Opłata ta ulega obniżeniu o 50% jeżeli 
przerwa w ubezpieczeniu wynosiła od 4 
do 14 dni i do 20% jeżeli pojazd nie po-
siadał ważnego ubezpieczenia nie dłużej 
niż 3 dni.

Nieco wyższe opłaty będą musieli za-
płacić właściciele samochodów osobo-
wych. Dla nich podstawowa kwota kary 
to dwukrotność minimalnego wynagro-
dzenia za pracę, czyli 4.500 złotych. Je-
żeli jednak przerwa w ubezpieczeniu bę-
dzie trwała od 4 do 14 dni, wysokość 
kary będzie wynosiła jedynie 50% kwo-
ty podstawowej, a jeżeli ich właściciele 
spóźnią się z wykonaniem obowiązku nie 
więcej niż o 3 dni wysokość ta zmniejszy 
się do 20% kwoty podstawowej. 

Najsurowsze kary zostały nałożo-
ne na właścicieli samochodów ciężaro-
wych, ciągników samochodowych i au-
tobusów. W przypadku braku ważnej 
polisy OC przez okres przekraczający 2 
tygodnie zapłacą oni aż trzykrotność 
minimalnego wynagrodzenia za pracę, 
czyli 6.750 złotych. Opłata ta ulegnie 
zmniejszeniu do 50% jeśli okres prze-
rwy w ubezpieczeniu będzie wynosił od 
4 do 14 dni a do 20% jeżeli nie przekro-
czy 3 dni. 

Pamiętajmy również, że opłata karna 
to nie jedyny negatywny skutek braku 
ważnej polisy OC. Jeżeli spowodujemy 
wypadek, prowadząc pojazd nieubez-
pieczony, zobowiązani będziemy nie tyl-
ko do uiszczenia opłaty karnej, ale i do 
naprawienia szkody powstałej w wyniku 
takiego zdarzenia. 

AUTORKA TEKSTU: MAŁGORZATA BUCZKOWSKA

Jak podaje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny po naszych drogach jeździ 
ok. 100.000 pojazdów, które nie posiadają ważnej polisy ubezpieczeniowej, 
mimo że ubezpieczenie OC należy do ubezpieczeń obowiązkowych i odnosi się 
do wszystkich pojazdów. 

KARA
za brak OC

Emulgatory 
Polubić? Bać się? Unikać? Wiedzieć!
AUTOR TEKSTU: JAROSŁAW UŚCIŃSKI  
SZEF KUCHNI I WŁAŚCICIEL RESTAURACJI MOONSFERA; PREZES OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA SZEFÓW KUCHNI I CUKIERNI; MENADŻER 
REPREZENTACJI POLSKI KUCHARZY PROFESJONALNYCH. PROWADZI TAKŻE WARSZTATY KULINARNE DLA FIRM, DZIECI I GOŚCI SWOICH RESTAURACJI

LETNIE WIECZORY 
w ogrodzie restauracji SAM 

PRZEKĄSKI DO WINA:

Pieczywo z dipem dnia / 8

Halloumi z domowym 
sosem chili / 14

Zielone włoskie oliwki / 9

Pieczone ziemniaki 
z chorizo i papryką / 12

Bruschetta z pomidorami, 
czosnkiem i bazylią / 10

Hummus z pieczywem, 
warzywami 

lub chipsami z pity / 13

MIX TAPAS: 
młody ser krowi z Rębowa, 
sezonowy chutney, oliwki, 

grillowana papryka, 
greckie dolmas, 

pieczywo na zakwasie / 16

SELEKCJA WIN 

od 55 zł za butelkę

Rydygiera 9c
Tel. 606 836 836

r e k l a m a
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Warszawski Program „Lato 
w Mieście 2019”

Z myślą o najmłodszych startuje ak-
cja „Lato w Mieście”. Jest to program 
organizowany przez stołeczny ratusz, 
w ramach którego funkcjonują Waka-
cyjne Placówki Edukacyjne zapewnia-
jące opiekę nad najmłodszymi. „W pla-
cówkach organizowane będą m.in. zaję-
cia sportowe, rekreacyjne, edukacyjne, 
muzyczne, plastyczne oraz aktywności 
poza placówką - wycieczki, seanse fil-
mowe, spektakle teatralne, lekcje mu-
zealne czy też spotkania z ciekawymi 

ludźmi” – czytamy w komunikacie sto-
łecznego ratusza. 

W celu skorzystania z oferty nie-
zbędna była rejestracja za pośrednic-
twem formularza internetowego. Re-
krutacja uczestników oficjalnie dobie-
gła końca, jednak ci, którzy przegapi-
li moment zapisów mogą skorzystać 
z dodatkowego naboru od 4 czerw-
ca. Szczegóły znajdziecie na oficjalnych 
stronach internetowych stołecznego 
ratusza.

Dodatkowo w całym mieście przy-
gotowana zostanie oferta dla zorga-

nizowanych grup jak i indywidualnych 
ochotników w punktach wakacyjnych 
zajęć specjalistycznych realizowana 
przez szkoły, młodzieżowe domy kultu-
ry, ogniska pracy pozaszkolnej, ogro-
dy jordanowskie, biblioteki, domy kul-
tury oraz organizacje pozarządowe. 
„W dzielnicowych i miejskich Ośrodkach 
Sportu i Rekreacji odbywać się będą za-
jęcia sportowe. Nie zabraknie imprez, 
zawodów, turniejów, konkursów i gier 
rekreacyjno-sportowych” – informu-
je warszawski ratusz. Stołeczna ak-
cja „Lato w Mieście” rozpoczyna się już  
24 czerwca i potrwa do końca sierpnia.

Wakacje to czas odpoczynku nie 
tylko dla dzieci, ale i dorosłych!

Sezon letni to czas wielu ciekawych 
inicjatyw. Na Żoliborzu jednym z miejsc 
angażujących mieszkańców w życie kul-

turalne i towarzyskie jest Prochownia 
w Parku Żeromskiego. Przez cały rok 
organizowane są tam różnego rodza-
ju wydarzenia kulturalne – kino plene-
rowe, koncerty, warsztaty, potańcówki, 
spotkania podróżnicze, zajęcia dla dzie-
ci i wiele innych. 

Od czerwca do końca sierpnia w wy-
brane środy w Prochowni Żoliborz od-
bywać się będą warsztaty DIY. Meto-
da „zrób to sam” przyciąga coraz więk-
szą grupę ludzi. Łącznie przygotowa-
no osiem spotkań, w trakcie których 
będzie można zrobić m.in. doniczkę 
z mchu, eko - kosmetyki, las w słoiku, 
czy zapleść siatkę na zakupy. Warto się 
zapisać, tym bardziej, że zajęcia prowa-
dzone będą w duchu zero waste. 

Przywrócić pierwotne idee 
osiedla społecznego

Letnie, ciepłe wieczory to ideal-
na okazja do wspólnego przeżywania 
i oglądania filmowych produkcji. W tym 
roku startuje „Kino Zatrasie”. Jest to 
projekt realizowany w ramach Budże-
tu Obywatelskiego. Jego autorem jest 
prężnie działające Stowarzyszenie Za-
trasie. - Projekt ma za zadanie w ka-
meralny sposób przywrócić pierwotne 
idee osiedla społecznego, którym w za-
łożeniu miało być Zatrasie. 

Tuż obok w latach 60-tych miał zo-
stać wzniesiony Społeczny Dom Kultu-
ry, a kawałek dalej kino z dużą salą wido-
wiskową. Do ich realizacji nigdy nie do-
szło, dlatego warto chociaż w takiej po-
staci ożywić kulturalnie tę część Żolibo-
rza – wyjaśniają projektodawcy. 

Udział we wspólnym oglądaniu mogą 
wziąć zarówno dzieci jak i dorośli. Pro-
jekcje filmowe odbywać się będą w wy-
brane soboty do 31 sierpnia. W reper-
tuarze kina plenerowego znajdziemy 
takie tytuły jak „Trzy Billboardy za Eb-
bing Missouri”, „Green Book” czy „Mor-
derstwo w Orient Expressie”. 

Wakacje z Arkadią
Najmłodszym mieszkańcom Żolibo-

rza polecamy wizytę w Arkadii, gdzie na 
drugim piętrze, obok kina Cinema City 
i sklepu muzycznego, znajdziemy miej-
sce przygotowane z myślą o wszystkich 
spragnionych wyjątkowych przygód – 
Sala Zabaw „Fikołki”.

Okres wakacyjny dla rodziców nie 
zawsze bywa komfortowy ze względu 
na brak opieki dla swoich dzieci. Naprze-
ciw oczekiwaniom wychodzi Sala Zabaw 
„Fikołki” w Arkadii, w której organizo-

wane są półkolonie dla najmłodszych. 
Warsztaty kulinarne, plastyczne, na-
ukowe spotkania z ciekawymi osobami 
takimi jak strażak, pszczelarz, czy fo-
tograf – to wszystko czeka na uczest-
ników półkolonii. Dodatkowo zaplano-
wano m.in. wycieczki do kina, muzeów, 
studia nagrań czy spacery z przewod-
nikiem. Masa atrakcji odbywać się bę-
dzie pod okiem profesjonalnych wy-
chowawców kolonijnych. 

W celu zapewnienia siły swoim pod-
opiecznym do zabaw ruchowych i bra-
nia udziału we wszystkich atrakcjach 
serwowane będą posiłki składające się 
ze śniadania, obiadu i podwieczorku. 
Półkolonie organizowane są w formie 
5-cio dniowych turnusów i rozpoczyna-
ją się już 20 czerwca.

Ponadto, Arkadia wraz z Instytu-
tem Innowacji, w każdą niedzielę obję-
tą zakazem handlu w okresie od maja 
do końca sierpnia, organizuje anima-
cje skierowane do najmłodszych. Jest 
to łącznie 13 wydarzeń. Wedle zapo-
wiedzi mają angażować dzieci do kre-
atywnych i artystycznych działań, zdo-
bywając w ten sposób wiedzę i nowe 
umiejętności. Sam Instytut Innowacji 
jest fundacją promującą postawy eko-
logiczne.

Wszystko to odbywać się będzie 
przed Arkadią w otoczeniu fontanny 
i placu zabaw, który jest jedną z cie-
kawszych propozycji na warszawskiej 
mapie tego typu obiektów. Z daleka 
uwagę przykuwa wielka konstrukcja do 
wspinaczki zakończona zjeżdżalnią. Sek-

cja z trampolinami, huśtawkami i mo-
stem linowym zadowolą każde dziecko. 
Ciekawe, wizualne wrażenie robią pod-
świetlane huśtawki, a młodsze dzieci 
z pewnością zainteresuje część z urzą-
dzeniami wodnymi. Szczególną zale-
tą tego miejsca jest również stonowa-
na kolorystyka i miękkie, amortyzujące 
upadki podłoże.

Korzystając ze wszystkich atrak-
cji serwowanych przez Arkadię moż-
na cieszyć się premierowym repertu-
arem kina Cinema City. Jedną z ciekaw-
szych nowości będzie filmowa ekraniza-
cja „Króla Lwa”, kolejna część „Facetów 
w Czerni” czy opowieść o Eltonie Johnie 
„Rocketman”. Arkadyjskie kino dyspo-
nuje również jedną z sześciu w Polsce, 
a zarazem jedyną w Warszawie salą ki-
nową 4DX®, w której filmy można oglą-
dać w rewolucyjnym formacie. Kuszą-
cą propozycją jest opcja zniżki na bile-
ty kinowe. Lokale, serwujące swoje po-
trawy w strefie restauracyjnej w Arka-
dii, przygotowały specjalną ofertę dla 
rodzin, które zechcą odwiedzić arkadyj-
skie kino w którąkolwiek z niedziel. Klien-
tom, którzy zdecydują się zjeść posiłek 
w jednej spośród restauracji biorących 
udział w programie, za okazaniem biletu 
do Cinema City Arkadia (oferta ważna 
tylko w dniu seansu) udzielone zosta-
nie 20 procent rabatu. Lista restauracji 
i kawiarni, które biorą udział w akcji: A. 
Blikle, Azia Concept, Black Real Burgers 
‚n’ Bar, Kozaczok, Zielona, Lalka, Fenicja, 
Vincent, Bierhalle, Trattoria Italia, Amrit 
Express i Subway.

Morze, góry, wspólne wyjazdy? Po 10 miesiącach wytężonej pracy 
nadchodzą upragnione wakacje. Uczniowie na dwa miesiące 
opuszczają szkolne mury, by cieszyć się wolnymi dniami. Jak 
wykorzystać wakacyjny czas w mieście?
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WAKACJE  
W MIEŚCIE

MIASTO ŻOLIBORZ

CO ROBIĆ, KIEDY WRÓCILIŚMY Z PODRÓŻY MARZEŃ? 
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Cykle filmowe i wydarzenia w kinie Wisła:
11.06 g. 18:30 Rekolekcje filmowe - na ekranie film ’’Wymarzony’’. Wzruszająca i pełna humoru opowieść o wielkiej miłości do 
maleńkiego człowieka, która nadaje sens życiu. Przed filmem prelekcję wygłosi O. dr Marek Kotyński.
11.06 g.12:00 W samo południe – na ekranie ‘’Rocketman’’. Wspaniała muzyczna fantazja, niezwykła opowieść o życiu Eltona Johna. 
Przed seansem losowanie nagród, kawa, herbata gratis.
13.06 g. 18:30 przedpremierowy pokaz filmu „Kobieta idzie na wojnę”. Halla prowadzi podwójne życie: ukrywając się pod 
pseudonimem „Kobieta z Gór”, niczym superbohaterka wypowiada walkę potężnemu koncernowi, który stanowi zagrożenie dla islandzkiego 
środowiska.
14.06 g. 20:00 Films for Foreigners / Polskie kino dla obcokrajowców - na ekranie film ‘’Underdog’’. Film z angielskimi napisami. 
Boris „Kos” Kosiński (Eryk Lubos) to czołowy zawodnik MMA. W największej bitwie swojego życia ze swoim najgroźniejszym rywalem 
Denimem Takaevem (Mamed Khalidov) popełnia błąd, który niszczy całą jego karierę.Boris traci wszystko. Ta porażka doprowadza go do 
serii wzlotów i upadków, ale także popycha go do podjęcia tytanicznego wysiłku w walce i odzyskaniu szacunku i miłości.
18.06 g. 12:00 W samo południe - pokaz przedpremierowy filmu ‘’Pavarotti’’. Prawdziwa gwiazda rocka w operowym wydaniu, 
nieziemski głos, wspaniały człowiek, legenda. Przed seansem losowanie nagród, kawa, herbata gratis.
25.06 g. 12:00 W samo południe – ‘’Kobieta idzie na wojnę’’. Halla prowadzi podwójne życie: ukrywając się pod pseudonimem 
„Kobieta z Gór”, niczym superbohaterka wypowiada walkę potężnemu koncernowi, który stanowi zagrożenie dla islandzkiego środowiska. 
Przed seansem losowanie nagród, kawa, herbata gratis.
26.06 g. 20:15 Krytycznym Okiem – pokaz przedpremierowy filmu ‘’Ja teraz kłamię’’. Wysmakowana wizualnie, pełna 
dwuznaczności i zagadek opowieść o trójce celebrytów, których osobiste historie przenikają się, wciągając widza do przewrotnej gry, której 
finał zaskoczy absolutnie wszystkich. Po filmie rozmowę z zaproszonymi gośćmi: reżyserem Pawłem Borowskim oraz aktorem Rafałem 
Maćkowiakiem poprowadzi krytyk filmowy Janusz Wróblewski.
27.06 g.11:00 Rodzic w kinie - ‘’Oszustki’’ młody milioner stanie się obiektem rywalizacji dwóch oszustek, zarabiających na życie 
wyłudzaniem pieniędzy od zamożnych mężczyzn. Przed seansem konkurs happy seats.

Program wydarzeń oraz cykli filmowych kina Wisła (czerwiec 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.
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skich. Możemy być dumni z tego, co udało nam się stworzyć – 
mówił podczas swojego przemówienia Aldo Amati. 

Podczas przemówień dygnitarzy zwrócono uwagę na głę-
bokie korzenie stosunków między Włochami i Polską. W Sena-
cie Republiki Włoskiej od niedawna działa Grupa Przyjaźni Wło-
sko-Polskiej, w skład której wchodzi dwunastu senatorów.

Wśród gości honorowych znalazła się Maria Anna Anders, 
pełnomocnik premiera do spraw dialogu międzynarodowe-
go. – Mój ojciec, generał Anders i 2 Korpus jest ściśle zwią-
zany z historią polsko – włoską. Obecność prezydenta Polski 
i Włoch podczas uroczystość 75. rocznicy bitwy pod Monte 
Cassino jest dowodem naszej przyjaźni. Dla mnie był to naj-
szczęśliwszy dzień. Mam nadzieję, że jest to początek kolej-
nych stu lat dobrych stosunków – mówiła podczas uroczy-
stości Maria Anna Anders.

Już przed wejściem głównym na placu Politechniki goście 
mogli podziwiać perełki ze świata włoskiej motoryzacji takie 
jak samochody Ferrari, Maserati, Lamborghini, a także jed-
noślady Aprilia i Vespa. 

W auli Politechniki Warszawskiej na gości czekały włoskie 
trunki, słodkości i przysmaki. 

Potrawy, którymi można było delektować się podczas wyda-
rzenia przygotowali specjalnie wyselekcjonowani przez Ambasa-
dę Włoską restauratorzy. Tego dnia furorę zrobiła przygotowa-
na przez szefów kuchni Trattorii Flaminia jedna z rzymskich prze-
kąsek, czyli paszteciki z mięsem. Smakowały nie tylko Włochom, 
ale i Polakom, którzy dopytywali się o lokalizację restauracji. Za-
ostrzone apetyty zaspokajała podawana Calamarata Napoleta-
na, czyli makaron z kalmarami w pikantnym sosie pomidorowym.

Żoliborska Tarttoria Flaminia posiadająca prestiżowy wło-
ski certyfikat Ospitalita Italiana Ristoranti Italiani nel Mondo 
po raz drugi znalazła się w gronie restauratorów, którzy pod-
czas Święta Republiki Włoskiej w Polsce dostarczali wrażeń 
smakowych. – Dla nas jest to ogromne wyróżnienie, ponie-
waż jesteśmy w gronie najlepszych. Czujemy się z tego po-
wodu bardzo docenieni i cieszymy się, że możemy brać udział 
w tak ważnym dla Włochów święcie – mówi właścicielka Trat-
tori Flaminia, Anna Siemianowska.

Ambasada Włoch w Polsce od lat organizuje Święto Re-
publiki Włoskiej. Co roku udział w wydarzeniu biorą specjal-
nie zaproszeni goście. Wśród nich znaleźli się znamienici go-
ście z Polski i Włoch, reprezentanci rządu, instytucji, firm, me-
diów, a także przedstawiciele dyplomacji z całego świata. Go-
spodarzem wydarzenia jest Ekscelencja Aldo Amati, który peł-
ni funkcję ambasadora Włoch w Polsce. - Bardzo się cieszę, że 
żyję w Warszawie – w mieście, które nieustannie i dynamicz-
nie rozwija się. Świętując Dzień Republiki Włoskiej celebrujemy 
również tegoroczne obchody 100 –lecia relacji polsko – wło-

Święto Republiki Włoskiej w Polsce
„Bardzo się cieszę, że żyję w Warszawie”

Setki zaproszonych gości zebrały się 3 czerwca 
w auli Politechniki Warszawskiej, by uczcić 
La Festa dela Repubblica Italiana – jedno 
z najważniejszych włoskich świąt państwowych. 
W obchodach podkreślono również setną rocznicę 
stosunków dyplomatycznych Polski i Włoch. 

AUTOR TEKSTU: JAKUB KRYSIAK
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„Aby się wypalić, najpierw trzeba płonąć”

Wypalenie się (wypalenie zawodo-
we, syndrom Burnout) to syndrom 
związany z długotrwałym poczuciem 
stresu, przepracowaniem, poczuciem 
odpływu sił, obniżeniem samooceny 
i możliwości sprawstwa. Jest to termin 
znany głównie jako wypalenie zawodo-
we dotyczące policjantów, strażaków, 
lekarzy, pielęgniarek, psychologów, na-
uczycieli. Czy faktycznie dotyczy tylko 
zawodowej działalności człowieka? Wie-
lu rodziców, którzy mają dzieci określa-
ne jako „trudne”, popada w stan wypa-
lenia, w depresję.

Bycie rodzicem to marzenie wielu 
osób. Kiedy rodzi się dziecko, są szczę-
śliwi, dumni, ale i pełni obaw. Zadają so-
bie pytania: „Czy sobie poradzimy?”, 
„Czy będziemy dobrymi rodzicami?”, 
„Czy uda nam się wychować szczęśli-
wego człowieka?”. Zanim młody czło-
wiek wyjdzie z pieluch, już snują plany 
jego przyszłości. Wielu idealizuje swoje 
pociechy. Dla swego dziecka są gotowi 
„góry przenosić”. Słowem – zapalają się 
do nowej roli.

Starają się wychowywać swoją po-
ciechę jak najlepiej. Ale na loterii życia 
może okazać się, że dziecko jest kom-
pletnie różne od oczekiwań. Trafiają się 
na niespodziewane „rafy”. Gdy pociecha 
jest dzieckiem wyjątkowo ruchliwym, 
impulsywnym, ma problemy z koncen-
tracją i kontaktami społecznymi, ma fo-
bie, tiki lub inne dysfunkcje, w wyideali-
zowany świat wkrada się zgrzyt. Zaczy-
nają słyszeć, że źle wychowują dziecko, 
że „chowają bandytę”, że najlepiej „kla-
pa mu wlepić, to posiedzi spokojnie”… 
Obcy ludzie „wiedzą lepiej”. Zaczynają 
się skargi – na placu zabaw, w sklepie, 
w przedszkolu, szkole… Nagle okazuje 
się, że krąg znajomych mocno się skur-
czył. Zdarza się i tak, że nawet rodzina 

przestaje zapraszać i pod byle pretek-
stem wymiguje się od wizyty.

Początkowo rodzice wypierają 
„winę” swoją czy dziecka. Ciągle jednak 
słyszą: „Niech pani/pan coś z tym zro-
bi, tak nie może być”. Ale co? Mówią: 
„Czujemy się bezsilni, nieudolni. Prze-
cież kochamy naszą latorośl, przecież 
tyle robimy, tyle tłumaczymy, rozma-
wiamy”. Zaczynają gorączkowo szukać 
informacji – w Internecie, w książkach, 
wśród znajomych. Trafiają do różnych 
specjalistów. Coraz częściej czują się 
samotni, atakowani, zaszczuci. Ataku-
ją wszyscy – nauczyciele, rodzice in-
nych dzieci, przypadkowi świadkowie 
wyczynów pociechy, często także ro-
dzina. Dziecko nie rozumie co się dzie-
je, stara się, obiecuje poprawę, popa-
da w konflikty, zamyka się w sobie albo 
robi wszystko, by zyskać naszą uwagę. 
Zaostrzanie reguł domowych, kolejne 
ograniczenia, konsekwencje, kary dają 
efekty odwrotne do zamierzonych. Im 
większe naciski i ograniczenia, tym jest 
gorzej. Już nie tylko dzieci, ale i rodzice 
zaczynają kompletnie nie radzić sobie 
z otaczającym światem. Wycofują się, 
boją się dzwonka telefonu, pójście do 
szkoły staje się horrorem. Zamykają się 
w czterech ścianach domu, walą głową 
w mur (co gorsze – często jest to real-
ny mur i autentyczne bolesne uderze-
nia), płaczą, unikają wyjść, znajomych, 
chcą uciec na bezludną wyspę…

Na jednej z konferencji dla peda-
gogów, psychologów i pracowników 
PPP usłyszałam: „Pamiętajmy, że pracu-
jąc z dzieckiem dysfunkcyjnym, z zabu-
rzeniami różnego rodzaju, nie możemy 
skupić się tylko na dziecku. Ważna jest 
także praca z rodzicem. Rodzic, który 
ma problemy w wychowaniu dziecka, 
który ciągle słyszy o nim złe rzeczy, za-

czyna się buntować albo izolować siebie 
i całą swoją rodzinę. Popada w depresję, 
wypalenie, bardzo często wyklucza sie-
bie i rodzinę z życia społecznego”.

Placówki oświatowe i poradnie psy-
chologiczne zajmują się dziećmi, z za-
łożenia mają też wspierać rodziców. 
W realu rodzice najczęściej powiada-
miani są przez wychowawców tylko 
o trudnościach w nauce, o trudnych 
zachowaniach. Wielu nauczycieli chęt-
nie i dużo mówi o „trudnych” dzieciach 
źle, wytyka błędy, obarcza winą ro-
dziców. Nie potrafi o takim trudnym 
dziecku powiedzieć czegoś pozytyw-
nego. Rodzice słyszą: „Musi pani/pan 
coś z tym robić, tak nie może być”. Ale 
co zrobić i gdzie iść po poradę? Tego 
już nie usłyszą. Rodzice innych dzieci 
też dokładają swoje czasami wręcz to-
czą boje, by usunąć „niebezpiecznego 
zwyrodnialca” z klasy czy nawet szkoły. 
Atakowani rodzice czują się słabi, nie-
udolni, bezsilni i coraz bardziej sfru-
strowani. Wkładają przecież ogrom 
pracy w wychowanie dziecka, a efek-
tów nie widać. Marzą o wytchnieniu 
od oskarżeń czy zastraszeń. Często są 
wręcz na granicy depresji i fobii szkol-
nej: na dźwięk telefonu podskakują, 
a gdy rozpoznają numer jako szkolny – 
mają gulę w gardle i  przerażeni myślą: 
„Co znowu?”.

Czytając książkę Psychologia ucznia 
i nauczyciela (pr. zb. pod red. S. Kowa-
lika, WN PWN 2011), natrafiłam na sło-
wa Ayali Pines: „Aby się wypalić, naj-
pierw trzeba płonąć”. I coś w tym jest. 
Gdyby nie miłość mimo trudności, gdy-
by nie walka o jak najlepsze życie dla 
dziecka, zapewne wielu rodziców uzna-
łoby, że „ono tak ma”, nie walczyła o nie, 
poddała się losowi. Tylko… co czeka ta-
kie wykluczone dziecko? Co czeka tych 
rodziców?

Żeby pomóc dziecku sami musimy 
być silni. Inaczej wszyscy przegramy. 
Wypalony, znerwicowany rodzic nie ra-
dzi sobie ze sobą, daje też niewłaściwe 
wzorce swoim dzieciom. Pamiętajmy, 
że wypalenie rodziców silnie oddziału-
je na ich dzieci. Dziecko instynktownie 
wyczuwa nastrój rodzica, więc możemy 

zaobserwować, że ten nastrój przeno-
si się na nie.

Dla każdego rodzica konieczne są 
chwile tylko dla siebie – czas na fryzje-
ra, spa, pogaduchy z przyjaciółmi czy 
wieczór „tylko we dwoje”, czas na zre-
setowanie się. Kiedy jesteśmy szczęśli-
wymi posiadaczami niezwykłego dziec-
ka, jest to konieczność spotęgowana.

Wypalenie rodzica/rodziców od-
działuje na całą rodzinę, niesie ze sobą 
wiele trudnych, a nawet niebezpiecz-
nych sytuacji. Spotęgowany stres 
zakłóca racjonalne myślenie. Bar-
dzo często też prowadzi do depresji 
(bywa, że wszystkich członków rodzi-
ny), rozpadu rodziny, nawet prób sa-
mobójczych.

Musimy przeciwdziałać wypale-
niu. Musimy znaleźć czas tylko dla sie-
bie. Poczytać dla relaksu, pójść na ba-
sen czy rower, koniecznie rozwijać swo-
je hobby albo znaleźć nowe (kurs tańca, 
origami, tkactwo, ogrodnictwo). Rozwi-
jać swoje talenty. Kiedy nie ma możli-
wości zostawienia dziecka z kimś in-

nym, na chwilę zapomnijmy, że jeste-
śmy dorośli i zorganizujmy co jakiś czas 
„dzień dziecka” – idźmy na plac zabaw 
czy „małpiego gaju” i bawmy się razem, 
zróbmy wyścigi łódek, zbudujmy zamek 
z piasku, puśćmy latawce, razem ugo-
tujmy obiad, porysujmy… Cieszmy się 
swoją obecnością.

Czasami zdarza się, że coś w nas 
pęka. Pomocna jest wtedy rozmowa 
z przyjazną osobą, czy wypłakanie się. 
Nie wstydźmy się także prosić o po-
moc, skonsultować się z psychologiem 
czy psychiatrą, uczestniczyć w szkole-
niach, warsztatach, terapiach. Specjali-
ści pomogą nam poradzić sobie z sobą, 
nabrać dystansu, „odtajać”, nabrać sił 
i umiejętności.

Warto brać czynny udział w gru-
pach wsparcia. Pozytywne doświadcze-
nia innych, którzy mają podobne pro-
blemy, dają siłę i nadzieję na lepsze ju-
tro. Będzie też z kim podzielić się suk-
cesami – choćby najdrobniejszymi. Oni 
zrozumieją i docenią te małe kroczki, ni-
kłe światełka... Będą wielkim wsparciem 

i nowym gronem znajomych. Pomogą 
odbudować pewność siebie, a swoim 
wsparciem i radami pomogą przetrwać 
trudne chwile.

Kiedy w naszym otoczeniu zoba-
czymy rodzinę zmagającą się z trud-
nym dzieckiem, nie dolewajmy oliwy do 
ognia. Życzliwość, empatia i pomoc to 
bezcenne dary dla tych rodzin. A tak-
że cenna nauka dla naszych „doskona-
łych” dzieci. Nauczą się tolerancji na in-
ność, empatii. Nauczą się radzenia sobie 
w trudnych sytuacjach, rozwiązywa-
nia problemów, a nie unikania ich. Być 
może, dzięki przyjaźni z naszym dziec-
kiem, to „trudne” zacznie się zmieniać 
na lepsze? Być może poznanie metod 
stosowanych przez tych rodziców po-
może nam w czasie kryzysu z naszą po-
ciechą?

Warto płonąć i podsycać ten ogień, 
by starczyło go na całe życie. Dbajmy 
tylko, aby utrzymać go w ryzach i nie 
spalić czegoś ważnego po drodze. Ta-
kiego dobrego, ożywczego ognia 
wszystkim rodzicom szczerze życzę.

„Mam dość, więcej do tej szkoły nie pójdę!”, „Jestem do kitu, 
nic mi się nie udaje, wszędzie klęska”, „Całe szczęście, że już 
wkrótce wakacje”. Znacie to? Czyje to słowa? Wbrew pozorom 
niekoniecznie muszą to być słowa ucznia czy nauczyciela.

AUTORKA TEKSTU: ANNA SZYMAŃSKA
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AUTORKA TEKSTU: LILIANA KOŁŁĄTAJ

Tereny we wsi Pólków, już jako król, 
zakupił z myślą o powstaniu prywatnej 
rezydencji, mając zwłaszcza na uwadze 
życzenie swej ukochanej żony, Marii Ka-
zimiery. Królowa wybrała na ten cel wła-
śnie to niewielkie wzgórze, wśród lasów. 
Swą nową siedzibę nazwała z francuska 
Marie Mont, co przetrwało do dziś w na-
zwie Marymont. Król chętnie polował na 
Marymoncie, a na odpoczynek zjeżdżał 
do pałacyku na wzgórzu nad Wisłą.

Granice posiadłości królewskiej biegły 
na południu wzdłuż obecnej ul. Bieniaw-
skiej do skrzyżowania ul. Marii Kazimiery 

z ul. Potocką. Od wschodu sięgały ul. Jelin-
ka, od zachodu ul. Marymonckiej. Północ-
ną granicę wyznaczał Las Bielański. 

Pałac powstał w latach 1691–1696, 
zaprojektowany został przez architek-
ta królewskiego, Tylmana z Gameren. Był 
pięknym i przemyślanym dziełem archi-
tektonicznym. 

Od samego początku pełnił funkcję 
letniej rezydencji i pawilonu rozrywkowo 
– wypoczynkowego oraz willi myśliwskiej 
Jana III. 

Budowlę na planie kwadratu, z ze-
wnętrznymi schodami, usytuowano na 

około 10-metrowym wzgórzu na dwu-
stopniowym tarasie. Przykrywał ją na-
miotowy dach, zwieńczony ozdobną 
wieżyczką w formie wspartej na kolum-
nienkach kopuły z figurą orła. Wszystkie 
elewacje pałacyku zostały symetrycznie 
ukształtowane za pomocą ram i pseudo-
pilastrów. Na parterze znajdowało się kil-
ka pokojów do prywatnego użytku pary 
królewskiej, a na piętrze – sala reprezen-
tacyjna w kształcie krzyża, z małymi ga-
binetami w narożnikach. Z tej sali rozpo-
ścierał się malowniczy widok na Wisłę, 
młyny na Rudawce i Las Bielański.

Otoczenie pałacu zaprojektowane 
zostało z równą elegancją i dbałością za-
równo o szczegóły, jak i widok ogólny. 
Wokół roztaczał się park wzorowany na 
ogrodach francuskich z czasów Ludwi-
ka XIV. Długie i kręte alejki, dwa jeziorka, 
wąwóz i wiślany cypel tworzyły wyma-
rzone miejsce do spacerów. Kanał Kró-
lewski o długości 600 metrów służył do 
przejażdżek łódkami. 

Z tej przyjemności często korzystała 
królowa wraz ze swą świtą i gośćmi. Licz-
ne źródła u wylotu wąwozu zaopatrywa-
ły kanał w wodę, dodając malowniczości 
parkowi. Nieco niżej na wzgórzu, bliżej Wi-
sły, usytuowane zostały dwa budynki peł-
niące funkcję kuchni i domu dla służby. 

W tym pałacu, w roku 1683, doszło 
do historycznego spotkania króla Jana III 
Sobieskiego z posłem austriackim Wilcz-

kiem, któremu król przyrzekł udział Pol-
ski w wyprawie na Turków pod Wiedeń. 

Najwcześniejszy widok tej budow-
li ukazuje XVIII-wieczna grafika Moritza 
Bodenehra, artysty pracującego dla sa-
skiego dworu w Dreźnie. Istnieje jesz-
cze kilka rysunków Marymontu, zacho-
wanych w Saskim Krajowym Archiwum 
Głównym w Dreźnie, lecz są one trudno 
dostępne.

Po śmierci męża królowa Marysieńka 
korzystała z pałacu do momentu wyjaz-
du do Włoch. Po jej śmierci pałac odzie-
dziczył królewicz Konstanty. Niestety nie 
przyczynił się do rozkwitu posiadłości, 
pałac popadł w zapomnienie.

W 1727 r. rezydencję odkupił od So-
bieskich August II Mocny. Następnie po-
siadłość przejął jego syn, August III. 

W XVII wieku rosły tu dębowe lasy, rozciągały się stawy, łąki 
i pola. Były to zupełne przedpola Warszawy. Jan III Sobieski, będąc 
jeszcze hetmanem, przyjeżdżał tu na łowy i na nabożeństwa do 
pobliskiego klasztoru kamedułów. 

PAŁACYK MARYSIEŃKI

Pałacyk na Marymoncie

Pałacyk Marii Kazimiery na Marymoncie
Jan III Sobieski. Portret prawdopodobnie  
autorstwa Daniela Schultza

Maria Kazimiera. Portret autorstwa Jana  
Triciusa (ok. 1676).jpg

r e k l a m a
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Pierwszy z Sasów dokonał gruntownej 
przebudowy pałacu, założył też duży 
zwierzyniec. Powstał ogród ozdobny, 
zaprowadzone zostały winnice, zbudo-
wano pawilony dla polujących na wilki, 
domki dla łowczych. Organizowano do-
roczne winobrania oraz występy trup 
aktorskich. Obydwaj Sasowie zjeżdżali 
tu często na przyjęcia i polowania. Trak-
towali Marymont jako pałacyk myśliwski 
w czasie wypraw łowieckich w Lesie Bie-
lańskim i w Puszczy Kampinoskiej.

August II organizował te spotkania 
myśliwskie z niebywałym rozmachem. 
100 lat później „Kurier Warszawski” tak 
opisując jedno z największych polowań, 
podawał, że do lasu wpuszczono ogrom-
ną ilość zwierząt: 4 żubry, 3 niedźwie-
dzie, 44 jelenie, 200 saren, 80 dzików 
odyńców, które następnie przez 2-3 dni 
wybijano. Brało w tym udział łącznie oko-
ło 4900 osób: panów, paniczów, strzel-
ców i chłopów naganiających zwierzynę.

Jeszcze większą fantazję myśliwską 
miał August III. Za sprawą księcia Hiero-
nima Radziwiłła na terenie od Lasu Bie-
lańskiego do Marymontu w trybie przy-
spieszonym posadzono las. 

Pracowały przy tym tysiące ludzi. Do 
tego lasu wpuszczono 600 sztuk najróż-
niejszej zwierzyny: dziki, wilki, łosie, żu-
bry i niedźwiedzie. W polowaniu udział 
wzięło 300 strzelców i kilka setek oga-
rów. Polowano dwa dni, a na koniec od-
była się wystawna uczta. Biesiadę umila-
ło 300 beczek przedniego węgrzyna. Ra-
dziwiłł wydał na to przedsięwzięcie po-
nad milion złotych. 

Wraz ze śmiercią Augusta III skończy-
ły się dla Marymontu czasy królewskie. 
Zgodnie z obowiązującym prawem pa-
łac przeszedł na własność elektorów sa-
skich. A jako że nie był im potrzebny, od-
dali go w dzierżawę. 

Nowymi użytkownikami byli kolejno: 
poseł angielski Wrought i marszałek ko-
ronny Franciszek Rzewuski. Trzeba przy-
znać, że dbali o pałac. Anglik uporząd-
kował posesję oraz wybudował widoko-
wy amfiteatr, a także udostępnił całość 
dla publiczności. Polak, podobnie jak Sa-

sowie, organizował polowania, dobudo-
wał stajnie, zasadził szpaler krzewów. 
W przeciwieństwie do angielskiego po-
p r z e d n i k a , 
m a r s z a ł e k 
ogrodził ogród 
i park, zamy-
kając teren dla 
osób postron-
nych. 

Pod koniec 
wieku XVIII nade-
szła insurekcja ko-
ściuszkowska. Pa-
łacyk ocalał, ale zo-
stał sprzedany rzą-
dowi pruskiemu 
w 1796 roku. Znacz-
nie gorzej została 
potraktowana więk-
szość pozostałych 
budowli, które zosta-
ły doszczętnie spalo-
ne. 

Dalsze losy daw-
nej królewskiej re-
zydencji były bardzo 
zmienne. Wspomina-
łam już o nich w arty-
kule w poprzednim, ma-
jowym numerze „Gaze-
ty Żoliborza”. Utworzono 
tu kolejno: Szkołę Agro-
nomiczną, koszary wojsk 
carskich, schronisko dla 

nieuleczalnie chorych im. Św. Józefa, ko-
szary wojska polskiego w dawnym bu-
dynku Szkoły Agronomicznej, a w pa-
łacu, pozbawionym już prawie zupełnie 
cech zabytkowych, urządzono kaplicę, 
którą opiekowało się duszpasterstwo 
wojskowe. Kaplica rozbudowana zosta-
ła do rozmiarów dość dużego kościoła, 
który – odbudowany ze zniszczeń II woj-
ny światowej – pełni do dziś swoje funk-
cje. Obecnie związani są z nim księża ma-
rianie. 

I tu historia zatoczyła koło. Bowiem 
twórca pałacu na Marymoncie Jan III So-
bieski za swego spowiednika miał bł. o. 
Stanisława Papczyńskiego, założyciela 
zgromadzenia marianów.

Kartka z kalendarza

5 czerwca 1949 r. 

Uruchomiona została linia autobusowa 122. Linia 

ta, mimo wielu zmian trasy, zawsze związana była 

z Żoliborzem. Niegdyś łączyła Żoliborz z innymi 

dzielnicami, nawet z Wilanowem. 

Od kilku lat jest ponownie wewnętrzną linią żoliborską. 

Początkowo jej trasa była bardzo krótka: Plac Wilsona 

– Mickiewicza – Potocka – Marii Kazimiery – Rudzka / 

Mickiewicza.

Z upływem lat trasa wydłużała się, a pętle przesuwały 

się coraz dalej. Na Żoliborzu przez wiele lat linia startowała 

z pętli na ul. Powązkowskiej, przy Cmentarzu Wojskowym. 

W 1991 roku trasę wydłużono w kierunku zachodnim do 

pętli Stare Bemowo, na której linia kończyła jazdę aż do 

roku 2008, kiedy nastąpiło kolejne przesunięcie na zachód na 

kraniec Osiedle Górczewska, który nadal pozostaje aktualny.

Drugi koniec trasy zmieniał się jeszcze bardziej  

i w latach 1991-96 zawędrował aż do Wilanowa, a później, 

do roku 2008 - na Mokotów, na ulicę Spartańską.

Przesunięcie zachodniego krańca linii na Osiedle 

Górczewska spowodowało jej skrócenie i 

powrót na Marymont, tym razem na ulicę Gwiaździstą. 

Ten układ trasy (Osiedle Górczewska - Bemowo - 

Powązkowska - Plac Wilsona - Gwiaździsta) funkcjonuje od 

lutego 2009 roku do chwili obecnej.
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znajduje się na dachu Centrum Olimpijskiego,
w sercu zielonego Żoliborza

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

Kościół  Matki Bożej Królowej Polski w 1916r. 
Kaplica w pozostałościach pałacyku



Piwo dostępne w: 
- Burgerowania, ul. Krasińskiego 24
- Pizzeria Rudawka, ul. Popiełuszki 19
- Prochownia Żoliborz, Park Żeromskiego
- Żabka, ul. Przasnyska 11
- Żabka, ul. Przasnyska 7

ŻOLIborz?
MASZ OCHOTĘ NA 

Chcesz aby ŻOLIborz zawitał w Twoim lokalu? 
Zamówienia prosimy kierować na adres Mail: zamow@zoliborz.warszawa.pl Tel: 533563500


