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TYM ŻYJE ŻOLIBORZ

Rady Dzielnicy po raz kolejny
podejmie temat wybudowania
na Żoliborzu pomnika prezydenta
Thomasa Woodrowa Wilsona.
Z licznych facebookowych
dyskusji widać, że budzi on
spore kontrowersje, więc
postanowiłem napisać swoją
subiektywną opinię, dlaczego
uważam, że jest to zły pomysł.
Rozpoczęła się likwidacja
nielegalnych stoisk z warzywami
i owocami na Żoliborzu. Jako
pierwszy będzie plac Wilsona.
Nowe umowy na wywóz
śmieci weszły w życie. Nowym
operatorem na Żoliborzu została
firma Byś, która już teraz ma
opóźnienia w wywozie odpadów.
Odmienione oblicze ulicy
Słowackiego. Prace ruszyły
pełną parą. Będzie więcej miejsc
parkingowych i nowe przejście
dla pieszych.

znajduje się na dachu Centrum Olimpijskiego,

w sercu zielonego Żoliborza
Kreatywne menu (oparte na doskonałych składnikach)
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
Centrum Olimpijskie,
ul. Wybrzeże Gdyńskie 4,
01-531 Warszawa

Zarezerwuj stolik telefonicznie lub mailowo:
+48 225 603 733
+48 226 371 502
ask@moonsfera.pl

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

We wrześniu Arkadia zmieni
nazwę na Westfield Arkadia.
Jest to element strategii, która
zakłada zmianę kolejnych
10 centrów handlowych w całej
Europie kontynentalnej.
Zamknął się w samochodzie
nagrzanym do ponad 50 stopni.
„Gdybym zasnął, to pewnie już
bym się nie obudził”.
Nowe ulice na Żoliborzu.
Patronami znani ludzie ze świata
kultury, Kazimierz Brandys
i Zygmunt Hübner.

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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MISTRZYNI EUROPY I ŚWIATA W BOKSIE EWA BRODNICKA

STALAG XIIIA LANGWASSER – IGRZYSKA OBOZOWE
Konspiracyjne Międzynarodowe Jenieckie Igrzyska Olimpijskie w stalagu XIIIA Langwasser pod
Norymbergą rozpoczęły się 31 sierpnia 1940 roku i trwały dziewięć dni. Były one najbliższe idei
olimpijskiej spośród wszystkich zawodów w obozach jenieckich z powodu wielonarodowości
zawodników, użycia olimpijskiej symboliki, a także odwołania się do igrzysk olimpijskich w nazwie.
Pomysłodawcą tak zorganizowanych zawodów był plut. Słomczyński (ps. „Słoma”).

OLIMPIADA KULINARNA
Tak! Kucharze także z Polski walczą podczas największych imprez na świecie. Nasza narodowa
reprezentacja od lat dostarcza branży dobrych emocji. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szefów
Kuchni i Cukierni, które mam przyjemność prowadzić, jest „ojcem” tego kulinarno-sportowego
projektu.

ŚMIERTELNA PUŁAPKA, CZYLI DZIECKO W NAGRZANYM
SAMOCHODZIE
Napływająca wraz z początkiem lata fala upałów powoduje, że coraz częściej pojawiają się
doniesienia o tym, iż ktoś zostawił dziecko bez opieki w zamkniętym samochodzie. Taka postawa
nieodpowiedzialnych rodziców oburza niemal wszystkich. Na szczęście coraz więcej ludzi
gotowych jest przyjść z pomocą i uwolnić malucha z opresji, a czasem nawet uratować mu życie.
Czy w świetle prawa mogą to zrobić bez poniesienia konsekwencji?

BISTRO ZASŁUGUJĄCE NA MIANO RESTAURACJI
Szeroko otwarte drzwi zachęcają do wejścia. Czeka na nas piękny, niebanalny wystrój, kilka stolików, dużo zieleni i uśmiechnięta obsługa. Zapachy zachęcają do sprawdzenia, co w Roju bzyczy.

WŁOSKIE PODWÓRKO FATTO A MANO
Klimat panujący we Włoszech ma tę ogromną zaletę, że przez większą część roku rozpieszcza
mieszkańców i turystów słońcem i piękną pogodą. Nic dziwnego zatem, że długie letnie wieczory
spędza się w Italii na dworze, biesiadując przy stołach z przyjaciółmi i rodziną. Temperamentni,
głośni i rozrywkowi mieszkańcy „włoskiego buta” celebrują spożywanie rodzimych specjałów
przez długie godziny. I nie ma się czemu dziwić!

PYSZNE WAKACJE NA ŻOLIBORZU!
Żoliborz to wyjątkowe miejsce na kulinarnej mapie Warszawy.
Stąd nie jedzie się zjeść „na miasto” – to tutaj przyjeżdża się z niego, żeby zjeść i poczuć
wyjątkowy klimat.

HOME SWEET HOME
„Rodzinny dom” – te słowa przywołują wspomnienia, wytchnienie, uśmiech, rozrzewnienie.
Rodzinny dom jawi się jako ostoja, bezpieczeństwo, miłość, bliskość. Czy zawsze? Niestety nie.
Zbyt wiele jest rodzin patologicznych, gdzie rządzą przemoc, strach, alkohol, narkotyki. W tym
artykule nie będę pisać o marginesie społecznym. Skupię się na „normalnej” rodzinie.

Zamknięty w samochodzie
Po siedmiu latach zgoliłem brodę. Widzicie to dobrze na zdjęciu
i trochę dziwnie się z tym czuję. Zdania moich znajomych na
ten temat są również mocno podzielone: od skrajnych do
neutralnych. W tym roku temperatury potrafią być bardzo
wysokie i uznałem, że zgolenie dość długiej brody wyjdzie
z korzyścią dla mojego wakacyjnego samopoczucia. Lipcowy
minifelieton chciałem jednak poświęcić innej sprawie.
Kilka dni temu postanowiłem zamknąć się w samochodzie
w upał i choć częściowo zobrazować, co może się stać z ludzkim
organizmem pod wpływem temperatury. Eksperyment się
udał: powstał film, który dotarł do dziesiątek tysięcy ludzi.
Tutaj jednak także spotkałem się bardzo różnymi opiniami,
pozytywnymi (w znaczącej większości), ale też negatywnymi.
Mateusz Durlik
Tuż przed eksperymentem rozmawiałem z ratownikiem
Redaktor naczelny
medycznym, który wytłumaczył mi, w jaki sposób przebiegają
zmiany w organizmie widoczne w urządzeniach mierzących
czynności życiowe. Otóż przez 90 proc. czasu, kiedy człowiek jest w samochodzie,
czynności życiowe zmieniają się w sposób mało zauważalny na urządzeniach. Największe
zmiany widać w 10 proc. czasu i na ogół są one już nieodwracalne. W trosce o swoje
zdrowie oczywiście nie doprowadziłem się do tego ostatecznego stanu, ale cel został
osiągnięty. Mam nadzieję, że m.in. dzięki temu eksperymentowi nie usłyszymy w telewizji
informacji o tym, że ktoś zostawił, „tylko na chwilę”, dziecko lub zwierzę w samochodzie.
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WYWIAD PRZEPROWADZILI MATEUSZ DURLIK I KONRAD SMOCZNY

EUROPY I ŚWIATA W BOKSIE

Ewa trenuje w Żoliborskiej Szkole Boksu, czyli można powiedzieć, że w naszym
małym mieście Żoliborz.

do limitu wagowego mojej kategorii superpiórkowej. Mimo gubienia wagi muszę
mieć jednocześnie dużo siły na treningi.

Kiedy zaczęłaś swoją przygodę
z boksem i co było jej zalążkiem?

Dlaczego dieta jest tak ważna?

Zaczęłam trenować boks w wieku
21 lat. Sport towarzyszył mi od małego,
rodzice byli nauczycielami wychowania fizycznego. Lubię adrenalinę, rywalizację
sportową. Wychowałam się wśród braci,
więc mam charakter naturalnie wytrenowany pod boks.

EWA
BRODNICKA

Dlaczego akurat na Żoliborzu?

To była długa droga. Najpierw trenowałam na Pradze, potem w centrum.
Ostatecznie dzięki jednemu ze sparingpartnerów trafiłam do Jacka Dymowskiego z Żoliborskiej Szkoły Boksu i już zostałam na Żoliborzu. Ten klub w ogóle bardzo mi się zawsze podobał. Trenuję tutaj
już ponad dwa lata.

Jak zazwyczaj wygląda dzień
mistrzyni świata?

W czasie przygotowań do walki mój
dzień jest bardzo poukładany, nie dzieje się nic z przypadku. Trenuję dwa razy
dziennie. Bardzo dbam o dietę i odnowę
biologiczną (kriokomora, sauna, masaże).

A jak często trenujesz?

W okresie tak zwanego roztrenowania, czyli nieprzygotowywania się do walki, jest to raz dziennie lub trzy razy w tygodniu. W czasie przygotowania do walki dwa razy dziennie, rano i wieczorem.
Po walce mam taką zasadę, że przez miesiąc odpoczywam, odcinam się od boksu. Oczywiście odpoczywam od treningów i walk, ale nie od sportu. W tym
okresie jeżdżę na rowerze, biegam, pływam, dość aktywnie spędzam czas. No
i w wolnych chwilach odbudowuję relacje
ze znajomymi i przyjaciółmi. Ich utrzymywanie w czasie przygotowań do walki jest
niemożliwe.

Fot. Archiwum Ewy Brodnickiej

Co zazwyczaj je Ewa Brodnicka?

Na pewno nie mogę jeść glutenu
i całej listy zakazanych produktów. W zeszłym roku okazało się, że mam sporo
nietolerancji pokarmowych. Dla sportowca jedzenie jest jak paliwo dla samochodu. Mam specjalnie rozpisaną przez dietetyka dietę. Przed każdym obozem przygotowawczym robię badania, które jeszcze bardziej pomagają w jej spersonalizowaniu. Zawsze zrzucam kilka kilogramów

Bo dzięki niej dobrze się czuję, mam
dużo więcej siły na treningu i podczas
walki. No i jeśli się źle odżywiam, to szybko to wychodzi, jestem o wiele mniej wydolna. Jak też wspomniałam, muszę zrzucać wagę, a dieta jest obok treningów
najskuteczniejszym środkiem.

A czy taka dieta nie bywa dla
ciebie uciążliwa?

Oczywiście bywa. Zwłaszcza kiedy na
początku musiałam wszystko sama szykować, wracałam zmęczona z treningu
i musiałam iść „do garów”. Teraz mam już
dietetyków i catering, więc sytuacja nieco
się zmieniła.

A nie masz czasem ochoty
iść na kebaba albo aperol
z koleżankami?

Właśnie byłam ostatnio na wakacjach, 10 dni, i aperol towarzyszył mi
regularnie. :) Ale wróciłam z wakacji i się skończyło. Za kebabami nie
przepadam, jednak mam swoje słabości. Lubię słodycze i lody o smaku słony karmel. A jak zrzucam dużo kilogramów, to mam straszną ochotę na frytki i burgera z jednej z największych sieci na świecie. Mam nawet taki rytuał, że
zawsze po walce jedziemy do tej sieci
na zestaw.

Ile najwięcej potrafiłaś schudnąć
przed walką i w jakim czasie?
Czy są jakieś niekonwencjonalne
formy tracenia na wadze
w boksie?
reklama

Najlepiej zrzucać kilogramy dietą
i treningami, jak to miało u mnie miejsce perfekcyjnie do ostatniej walki. Zdarzają się czasem pewne zawirowania
i przed jednym pojedynkiem w dniu ważenia musiałam zrzucić 4 kg. Sama nie
wiem, jak to przetrwałam, od 6 rano do
13. W pojedynku nie miałam przez to
szybkości, pracy nóg. Obiecałam sobie, że już nigdy nie dopuszczę do takiej
sytuacji. Wyciągnęłam wnioski i bardzo
dużo nauczyłam się z tamtej podbramkowej sytuacji.

Czy duże spadki wagi nie odbijają
się na twoim zdrowiu?

Tak jak wspomniałam, w ostatniej
walce zrzuciłam wagę książkowo, miałam do końca siłę, sprawność, szybkość
i całą walkę „przetańczyłam” na ringu.
Jeśli dieta jest przeprowadzona dobrze,
to nie ma żadnych negatywnych skutków ubocznych, wręcz przeciwnie, czuję się po niej dobrze. Ale jeśli zrobi się
to tak, jak opisałam powyżej, nie jest to
dobre dla zdrowia.

A jak ci się to udało, zrzucić 4 kg
w kilka godzin?

Bardzo niemiło to wspominam. Dresy, sauna, duży wysiłek, pocenie. Były też
kąpiele w wodzie z solą, bo sól wyciąga
wodę z organizmu, wchodzenie pod kołdrę itp. Nigdy więcej.

Czy towarzyszy ci jeszcze strach
przed wejściem na ring? I jak
sobie radzisz ze stresem?

Nigdy nie towarzyszył mi strach przed
walką. Zawsze jest to adrenalina, takie pozytywne naładowanie. Nauczyłam się
kontrolować emocje, żeby ich kumulacja,
fajerwerki wybuchły w ringu. Uwielbiam

na niego wchodzić, mam czasem gęsią
skórkę od atmosfery, jaka wtedy panuje
na hali.

A czy po takim czasie ta
adrenalina nie mija? Czy cały czas
miewasz gęsią skórkę?

Nie, nie mija. Im trudniejszy rywal, tym
większa presja, np. podczas obrony pasa,
i tym większa adrenalina. To uczucie towarzyszy mi nieprzerwanie niemal od początku zawodowej kariery.

Czy w natłoku obowiązków,
ciągłych treningów, licznych
walk itp. znajdujesz czas na
życie prywatne, budowanie
związku, spotkania z koleżankami
i kolegami?

Mam bardzo dobrze ułożone życie
prywatne, ale nie bardzo chcę o nim mówić. Mam partnera, który bardzo interesuje się sportem, wspiera mnie od kilku
ładnych lat. Nie jesteśmy jednak po ślubie i na razie tego nie planujemy. Oprócz
niego mam zwierzaki, z którymi też mam
bardzo dobre relacje. :)

Twój najtrudniejszy przeciwnik?

Miałam już kilka trudnych pojedynków i ciężko byłoby wybrać jednego. Każda walka to inna historia, taktyka. Myślę,
że to ja sama jestem dla siebie najtrudniejszym przeciwnikiem. Najbardziej surowo się oceniam i ode mnie zależy, jak sobie wszystko poukładam w głowie przed
walką. Czyż wiele osób nie ma z tym problemu: żeby uwierzyć w siebie i spojrzeć
na siebie z uznaniem, dumą? Musiałam się
tego nauczyć, wypracować to i teraz jestem dumna z tego, w jakim miejscu się
znalazłam.

Trudność przeciwnika widać
najlepiej po wyniku walki,
zwłaszcza po porażce. Ty porażek
na koncie nie masz (17-0, 2 KO)
i oby tak dalej - ale czy zdarzyła
ci się walka, w której czułaś, że
nie idzie tak, jak chciałaś, że może
się ona zakończyć inaczej, niż to
założyłaś?

SPORTOWY ŻOLIBORZ
Podczas walki nigdy nie traciłam nadziei na zwycięstwo. Nawet jeśli dostałam cios, który mocno odczułam, to nawet przez ułamek sekundy nie myślałam
o tym, że mogę przegrać. Głowa jest najważniejsza. Nigdy też nie dotknęłam granicy, dzięki której mogłabym walkę określić jako najtrudniejszą. Oczywiście miałam trudniejsze walki. Np. pierwszy poważny pas EBU, mistrzostwa Europy, dostałam wtedy okres, to była bardzo trudna walka, ostatecznie zwycięska. Mimo
wielu trudnych walk nigdy nikt nie odebrał mi nadziei.

Czy ktoś cię zaczepił na ulicy
tak, abyś musiała użyć swojej
„supermocy”?

Kiedyś musiałam się obronić, ale to
było jeszcze zanim zaczęłam trenować
boks.

Czy to był powód rozpoczęcia
treningów?

Można powiedzieć, że powinnam teraz temu panu podziękować, bo tak,
o tym zdarzeniu dowiedział się mój tata
i zaprowadził mnie na salę treningową, gdzie rozpoczęła się moja przygoda
z boksem.

Co byś poradziła młodej
dziewczynie, która chciałaby pójść
w twoje ślady?

Żeby się nigdy nie poddawała, bo nie
będzie łatwo. Żeby przygotowała się na
ciężką pracę, bo w tym sporcie kobiety muszą udowadniać podwójnie swoją
sportową wartość.

SPORTOWY ŻOLIBORZ

– IGRZYSKA
OBOZOWE

Nie ma recepty. Niektórzy potrafią walczyć 10 lat i cały czas do tego dokładać. Na początku w boksie amatorskim oczywiście nie ma szansy na zarobek. Pierwsze pieniądze pojawiły się
po wywalczeniu medali, wtedy jeszcze
w kickboxingu. Ja miałam stypendium, ale
tylko dlatego, że studiowałam. Na pierwszą zawodową walkę pożyczyłam pieniądze od koleżanki, później dokładałam
z zarobków w firmie finansowej, w której pracowałam. Lepsze pieniądze pojawiły się po mniej więcej piątej walce, ale
u kobiet nigdy nie będą to takie pieniądze
jak u mężczyzn. My walczymy dla pasów
i medali, nie dla pieniędzy.

AUTOR TEKSTU: TOMASZ SKOCZEK

Konspiracyjne Międzynarodowe Jenieckie Igrzyska
Olimpijskie w stalagu XIIIA Langwasser pod
Norymbergą rozpoczęły się 31 sierpnia 1940
roku i trwały dziewięć dni. Były one najbliższe
idei olimpijskiej spośród wszystkich zawodów
w obozach jenieckich z powodu wielonarodowości
zawodników, użycia olimpijskiej symboliki, a także
odwołania się do igrzysk olimpijskich w nazwie.
Pomysłodawcą tak zorganizowanych zawodów był
plut. Słomczyński (ps. „Słoma”).

Marzenie mistrzyni świata?
Polubić gotowanie.

Dlaczego nie lubisz gotować?

Często muszę gotować zmęczona, po
treningu, wszystko ważyć, dobierać... Źle
mi się to niestety kojarzy. Ale to nie jest
tak, że nie umiem gotować. Gdybym mogła to robić, kiedy chcę i jak chcę, to może
byłoby lepiej. Byłam nawet kiedyś w programie „Ugotowani”. Wygrały wtedy trzy
osoby, a ja robiłam zapiekankę przekładaną różnymi serami (mogłam je wtedy
jeszcze jeść), o nazwie „Rocky Balboa”,
krewetki z awokado i na deser szarlotkę
z przepisu mojej mamy.

Jesteśmy dumni, że trenujesz
w Żoliborskiej Szkole Boksu.
Czy masz jakieś swoje ulubione
miejsce na Żoliborzu?

Uwielbiam Kępę Potocką. Czasem
spaceruję tam ze swoimi pieskami i mam
ulubione miejsce na grillowaną rybę.

Dziękuję ci bardzo za rozmowę
i trzymam kciuki, aby bilans walk
tylko się poprawiał.
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STALAG XIIIA LANGWASSER

A sprawy finansowe? W którym
momencie uprawiania tego sportu
wchodzi się na taki etap, że można
się w całości oddać treningom
i przygotowaniom do walki?

Fot. Archiwum Ewy Brodnickiej
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Igrzyska oficjalnie zostały uznane za
otwarte po ceremonii, w której wzięli udział reprezentanci wszystkich narodowości uczestniczących w zawodach:
Polski, Jugosławii, Belgii, Francji, Norwegii, Wielkiej Brytanii i Holandii. Uroczystość odbyła się nocą w izolatce dla
chorych na tyfus. Podczas ceremonii wniesiono flagę olimpijską wykonaną z koszuli jednego z jeńców, zapalono znicz olimpijski zrobiony z puszki do
konserw napełnionej tranem oraz odśpiewano hymn na melodię „Jak długo
w sercach naszych”. W imieniu zawodników przysięgę olimpijską złożył strzelec Jan Cioch. Po oficjalnej ceremonii
przewodniczący Komitetu, porucznik
O’Brien, uznał Międzynarodowe Jenieckie Igrzyska Olimpijskie za otwarte.
Konkurowano w sześciu dyscyplinach: siatkówce, kolarstwie, pchnięciu
kulą, łucznictwie, skoku w dal i biegu na
50 m „karną żabką”.
Igrzyska zakończyły się 8 września
1940 roku. Ceremonia wręczenia medali także odbyła się w szpitalnej izolatce. Wręczono medale-proporczyki.
Podczas uroczystości rozwinięto flagę olimpijską oraz ustawiono prowizoryczne podium, a jeden z jeńców grał

Flaga Międzynarodowych Jenieckich Igrzysk Olimpijskich

na harmonijce hymny narodowe dla
uczczenia „złotych medalistów”. Igrzyska pozostały tajne, pomimo odnalezienia przez Niemców jednego z olimpijskich medali oraz ogłoszenia przez
nich nagrody za dostarczenie kolejnych
dowodów wskazujących na nielegalną
sportową aktywność jeńców. Za informacje komendant obozu proponował
pięć komiśniaków (rodzaj obozowego
chleba) i pół metra kiełbasy.
Pamiątki po igrzyskach ukryto, między innymi w gipsie na nodze Teodora
Niewiadomskiego. To dzięki jego staraniom przetrwała część dokumentacji tych wydarzeń sportowych. Poolimpijskie pamiątki przekazał w sekrecie zaufanemu Niemcowi mieszkającemu w Warszawie. Następnie materiały
te zostały ukryte w domu matki Niewiadomskiego na Mokotowie, w specjalnie przygotowanej stolnicy ze skrytką.
Po Powstaniu Warszawskim odnaleziono je pod stertą gruzu w zburzonej kamienicy, lekko nadpalone. Jako autentyczne pamiątki historyczne miały bardzo dużą wartość, również dla Niemców
– w latach 60. i 70. XX wieku. proponowali Niewiadomskiemu za nie kwoty rzędu kilkudziesięciu tysięcy ówcze-

snych marek niemieckich. W 1994 roku
Teodor Niewiadomski przekazał wszystkie posiadane pamiątki do Muzeum
Sportu i Turystyki w Warszawie, mieszczącego się na warszawskim Żoliborzu.
reklama
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Olimpiada
Kulinarna

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
AUTORKA TEKSTU: MAŁGORZATA BUCZKOWSKA
ser kozi w miodzie z pieca szamotowego z cytrynową
Napływająca wraz z początkiem
sałatką, grzankami domowymi i piklowanymi jabłkami
lata fala upałów powoduje, że coraz
(29 zł). Drugim zestawem, jaki zamawiamy, jest sandwich
częściej pojawiają się doniesienia
o tym, iż ktoś zostawił dziecko bez
vz burgerem wołowym, rokietą, salami spianata i piklami
opieki w zamkniętym samochodzie.
(29 zł) oraz pizza – również z salami, ale na ostro (26 zł).
Taka postawa nieodpowiedzialnych
Żadne z czterech dań nie poprawiło mi nastroju,
rodziców oburza niemal wszystkich.
nie zaczarowało. Makaron Jurka to danie bardzo proste,
Na szczęście coraz więcej ludzi
smaczne, ale bez polotu, mało wyraziste, a ciecierzyca
gotowych jest przyjść z pomocą
z puszki to rozczarowanie. Kozi ser jest pyszny, ale
i uwolnić malucha z opresji,
a czasem nawet uratować mu życie.
zdominowany przez przesadną słodycz sosu na bazie
Czy w świetle prawa mogą to zrobić
miodu; sałata cytrynowa okazała się zbyt kwaśna, aby
bez poniesienia konsekwencji?
zrównoważyć smaki, a jej świeżość pozostawia nieco
do życzenia.
Niestety,
burgera
też niedzialny
mogęzapochwalić,
Nie obawiajmy się działać. Zastanów- szyby
wynikłą stąd szkodę, jeżejest uzasadnione,
a nawet
konieczmy się, w jaki sposób możemy pomóc. ne.
li
niebezpieczeństwa
Dla
uniknięcia
odpowiedzialności
karna co bardzo liczyłam. Pięknie podane danie, dobra sam nie wywołał,
W skrajnych przypadkach możemy na- nej kluczowe będzie więc określenie sta- a niebezpieczeństwu nie można było
bułka,
uwielbiane
przeze mnie
pikle…
wszystko
OK,i ale
wet wybić szybę w pojeździe. Zgodnie nu,
inaczej
zapobiec
jeżeli ratowane dow jakim
osoba pozostawiona
w poz Kodeksem karnym nasze działanie bę- jeździe
bro
jest
oczywiście
się
znajduje.
Powinniśmy
go
oceto, co najważniejsze, czyli mięso, nie było OK. Burger byłważniejsze aniżeli
dzie objęte tzw. stanem wyższej koniecz- nić z najwyższą starannością i podjąć tyl- dobro naruszone.
i zupełnie
pozbawiony
Pizza
przygotowana
ności, który pozwala na to, aby poświę- kosuchy
Te same
zasady znajdują zastosote kroki,
które są konieczne,
aby soków.
uracić dobro o niższej wartości (w tym przy- tować
wanie
w
przypadku
nieodpowiedzialjej
życie.
poprawnie, ale nie zmieniła ona mojego rankingu miejsc,
padku wyrządzenie szkody majątkowej
Stan wyższej konieczności uchro- nych właścicieli czworonogów. Również
których
można
najlepszą pizzę
Żoliborzu.
właścicielowi pojazdu), aby uratować do- niwnas
życiena
zwierzęcia
pozostawionego w nanie tylko
odzjeść
odpowiedzialnobro o wartości wyższej (w tym przypad- ści prawnokarnej, ale też od ewentu- grzanym pojeździe jest dobrem wyżKoniecznie trzeba było osłodzić ten wieczór, a że desery
ku życie). Pamiętajmy jednak: nie zawsze alnych cywilnych roszczeń właścicie- szej wartości niż dobro poświęcone,
wybicie szyby będzie mogło zostać uzna- lawpojazdu
czyli uszczerbek
ze zniszczeniem
menu związanych
są naprawdę
intrygujące, wybór
padł na to,w majątku właściciene za stan wyższej konieczności. Każdy jego mienia. Zgodnie bowiem z przepi- la pojazdu. Ratując zwierzę, także paco w taki zimowy wieczór zdaje się być najlepsze –
przypadek należy rozpatrywać indywi- sami Kodeksu cywilnego: kto zniszczył miętajmy o użyciu środków adekwatdualnie. Musimy też pamiętać, że prze- lub
do zagrożenia
jeżeli nie jest to
uszkodził
cudzą rzecz
w celuz sosem
od- nych
karmelowym
(17i zł).
czekolady
ganasz
z gorzkiej
pisy Kodeksu karnego wskazują, iż środ- wrócenia od siebie lub od innych nie- konieczne, nie wybijajmy od razu szyNie ukrywam,grożącego
że po razbezpośredpierwszy spotkałam
ganasz w którym je pozoki użyte do odparcia zagrożenia mu- bezpieczeństwa
by w samochodzie,
szą być do tego zagrożenia adekwatne. nio
od deser
tej rzeczy,
nie jestZwykle
odpowiestawiono. się nim
jako
samten
w sobie.
delektowałam

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

Tak! Kucharze także z Polski walczą
podczas największych imprez
na świecie. Nasza narodowa
reprezentacja od lat dostarcza branży
dobrych emocji. Ogólnopolskie
Stowarzyszenie Szefów Kuchni
i Cukierni, które mam przyjemność
prowadzić, jest „ojcem” tego
kulinarno-sportowego projektu.
Na Olimpiadę Kulinarną, która odbędzie się w lutym przyszłego roku, pierwszy raz w historii przygotowują się dwie
drużyny w naszych barwach narodowych: juniorzy i seniorzy. Przygotowania dla tych drugich to często udział
w dwóch lub trzech poprzedzających
imprezę docelową wydarzeniach. Zawodnicy spotykają się wówczas w nowym, ultranowoczesnym instytucie kulinarnym Selgros Transgourmet, który
jest partnerem strategicznym naszej
reprezentacji.
Co kucharze robią podczas Olimpiady? Przede wszystkim jest to dla nich
ogromy wysiłek fizyczny. Sześcioosobowa ekipa musi w ciągu 6-7 godzin przygotować od zera wykwintne potrawy w postaci przekąski, dania głównego i deseru
dla niemal 100 osób. Sędziowie obserwują każdy jej ruch. Oceniają poprawność
stosowanych technik kulinarnych i dbałość o produkty. Inna dyscyplina to przygotowanie tzw. zimnej płyty, czyli zestawu przekąsek, dań gorących i deserów,
które często wyglądają jak biżuteria.
Dla kucharzy, którzy odważą się
przejść cykl szkoleniowy – oczywiście
pod okiem doświadczonego trenera –
otwiera się wielka szansa rozwoju. Stając się częścią drużyny narodowej, podczas dziesiątek dwudniowych zjazdów
znacznie podnoszą swój poziom i czę-

sto osiągają perfekcję. Dla mnie to niezwykle istotne. Moi koledzy, którzy wraz
ze mną tworzą podstawy kadry, mają
świadomość potrzeby m.in. budowania prawdziwych autorytetów w naszej
branży. Przecież każdy z nas chce być
karmiony przez kucharzy świadomych
i odpowiedzialnych. Jeden z nich pracuje w mojej restauracji – Moonsferze.
Udział w takim wydarzeniu to prestiż, ale także wyrzeczenia zarówno dla
uczestnika, jak i jego zmiennika w pracy
czy przełożonego.
Od kilkunastu lat przywozimy medale z najważniejszych imprez. Tak było
w ubiegłym roku w Luksemburgu. Tre-

nujemy średnio dwa razy w miesiącu,
podczas wspomnianych dwudniowych
zjazdów. Trener wraz z zawodnikami
ustalają wówczas temat, doprecyzowują menu i zaczynają szlifować jego wykonanie do perfekcji. Przed wyjazdem
na mistrzowską imprezę zwiększa się
intensywność treningu. Przed samym
startem następuje jednak tzw. wyciszenie, podobnie jak u „tradycyjnych” sportowców.
Wraz z nami na nasze występy rusza kilkuset kibiców i kucharzy, którzy wspierają zawodników podczas
występów. Warto zajrzeć na nasz
fanpage (Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szefów Kuchni i Cukierni) oraz naszą stronę www.osskic.org.pl. Tam będziemy z dnia na dzień umieszczać coraz więcej relacji z treningów i minionych imprez światowej rangi.
Jestem sędzią także podczas konkursu Le Chef en Or, który jest drugim
najważniejszym konkursem we Francji.
Tam również walczą co dwa lata nasi kucharze.
Prowadzę ponadto jako trener reprezentację Polski w grillowaniu i BBQ
– Polish BBQ Kings. Z tą drużyną wielokrotnie zdobyliśmy trofea podczas Mistrzostw Świata, w tym pierwszy i jedyny tytuł w kategorii „sos BBQ” na Mistrzostwach Świata w Lynchburgu
w USA.
Dlaczego ścieramy się z innymi kucharzami w walce o najlepsze dania? Po
pierwsze, to okazja do treningu i szlifowania umiejętności. Po drugie, to poznawanie nowych technik i produktów
oraz często wymyślanie nowych dań.
Wspierajcie nas w mediach społecznościowych, bo to właśnie dla Was budujemy wizerunek jakości polskich kucharzy, zarówno w kraju, jak i poza granicami Polski.

ŚMIERTELNA PUŁAPKA

CZYLI DZIECKO W NAGRZANYM SAMOCHODZIE

jako p
bardz
czeko
szan
zimo
nawe
zjem
jest i

Fot. Mateusz Durlik
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Dlatego jeżeli widzimy, że pozostawiony w samochodzie człowiek nie znajduje
się w stanie wyczerpania, spróbujmy najpierw wykorzystać inne możliwości, aby
go uwolnić. Być może wystarczy się rozejrzeć, by znaleźć opiekuna, może ktoś
zostawił pociechę naprawdę na 2 minuty i właśnie wraca do samochodu. Skuteczne może się okazać także wezwanie właściciela pojazdu przez megafon (o
ile jest w pobliżu). Jeżeli jednak nie udaje
nam się innymi środkami uwolnić pozostawionego dziecka albo jeżeli jego stan
wskazuje na wyczerpanie i dla skutecznej
pomocy liczy się każda minuta, wybicie
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WŁOSKIE
PODWÓRKO

ZASŁUGUJĄCE NA MIANO RESTAURACJI

FATTO
Fot. Karolina Kołodziejska

A MANO
AUTORKA TEKSTU: KAROLINA KOŁODZIEJSKA

Szeroko otwarte drzwi zachęcają
do wejścia. Czeka na nas piękny,
niebanalny wystrój, kilka stolików,
dużo zieleni i uśmiechnięta
obsługa. Zapachy zachęcają do
sprawdzenia, co w Roju bzyczy.
Wybieram największy stolik na środku niewielkiej sali, pozostałe są zdecydowanie za małe dla dwóch osób, tym
bardziej dla trzech. Niestety, lokal jest
skromny w swoich gabarytach – latem
ratuje nas ogródek, a w zasadzie podest ze stołami i krzesłami. Ubolewam
jednak, że nie widać tu roju roślin i jakoś tak mało przytulnie na tym podeście. Właściciele nie zadbali o atmosferę na zewnątrz (może jeszcze nie zdążyli). W przeciwieństwie do tego, co stworzyli wewnątrz lokalu.
Przy wejściu stoi wózek z lodami Pallone, który zachęca do deserowania
– ale najpierw obiadek. Menu to zwykła kartka zawierająca spis aktualnie dostępnych potraw i napojów. Mamy do
wyboru wiele win, piw kraftowych, herbat oraz, co ciekawe, napojów na bazie
naturalnych sycylijskich soków. Dzień

jest bardzo gorący, więc woda to podstawa. Dania podzielone są w karcie na
przystawki, talerz I i talerz II. Nie do końca wiem, według jakiego klucza szef
kuchni układał działy menu, ale dzięki
temu czyta się je dość przyjemnie i łatwiej przyswaja.
Lekkie dania włoskie na bazie ryb
i owoców morza przeplatają się z konkretnymi mięsnymi propozycjami, takimi jak pieczony rostbef czy schab z kością. Niestety wegetarianie, weganie czy
bezglutenowcy nie będą mieli w Roju
dużego wyboru. Wizyta z maluchami również może okazać się nietrafionym pomysłem: mało miejsca, brak kącika zabaw i menu dla dzieci. Jednak nie
ukrywam, że akurat to mi pasuje – mało
jest miejsc, gdzie dorośli mogą zjeść we

JEDZENIE:
OBSŁUGA:
WYSTRÓJ:
CENY:
LOKALIZACJA:

względnej ciszy i spokoju. Dla mnie ten
minus jest plusem. 
Potrawy zdają się wyszukane. Nietuzinkowe składniki, jak ocet z mirabelek,
palona pangrattato, vongole czy oliwa
kolendrowa, nie tylko dodają nazwom
dań ekstrawaganckiego brzmienia, ale
też kuszą nietypowymi zestawieniami.
Wybieramy niewiele, gdyż w ten potworny upał popyt na jedzenie nie idzie
w parze z podażą Rojowego menu. Lekko
pikantne tagliatelle z kalmarami, chorizo
i pomidorami w sosie winno-maślanym
oraz tymiankowe kluski śląskie z krewetkami (sic!), a do tego świeże szparagi, pomidorki cherry, szalotka, czosnek i również sos winno-maślany – to nasze dania.
Jedzenie podane zostało szybko, a wygląd talerzy to małe dzieło sztuki, piękna kompozycja na pięknej ceramice. Oba
dania były wyjątkowo pyszne, wyraziste, inne niż wszędzie, niepowtarzalne.
Ten smak pozostał ze mną na całe popołudnie, bez lodów, bez deseru. Takie dania chcesz zapamiętać w każdym kubku
smakowym na możliwie długo, chcesz
jeść je codziennie, chcesz wracać i próbować kolejnych. Tak też będzie: wrócę
i będę dalej jadła. I oby bez deseru!

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

Klimat panujący we Włoszech ma tę ogromną zaletę, że
przez większą część roku rozpieszcza mieszkańców i turystów
słońcem i piękną pogodą. Nic dziwnego zatem, że długie letnie
wieczory spędza się w Italii na dworze, biesiadując przy stołach
z przyjaciółmi i rodziną. Temperamentni, głośni i rozrywkowi
mieszkańcy włoskiego „buta” celebrują spożywanie rodzimych
specjałów przez długie godziny. I nie ma się czemu dziwić!
Są przecież przekonani, że włoska kuchnia jest najlepsza na świecie,
a na pewno najpopularniejsza. Faktycznie,
oparta na prostych, oryginalnych składnikach jest lekka, a w dodatku idealnie
komponuje się z winem. Po prostu dolce
vita… i czego chcieć więcej? Naturalnym
jest więc, że w trakcie podróży z zazdrością przyglądamy się włoskim zwyczajom
i z ogromną pasją przenosimy je na własne podwórko.
Z fascynacji tym co proste, lecz pyszne i najwyższej jakości, oraz z miłości do
pysznego jedzenia i wina stworzyliśmy na
Żoliborzu restaurację Fatto a mano - nasze „małe włoskie podwórko”. To właśnie
tu o tej porze roku przy ogrodowych stołach, do późnych godzin nocnych, siedzą
nasi Goście i celebrują lato. Jesteśmy dumni z tego, że nasza restauracja wieczorami przypomina wielki włoski dom - czasem
roześmiany, czasem głośny, czasem pełen
szczęśliwych dzieci, ale zawsze wypełniony
aromatami pysznego jedzenia.

W menu Fatto a mano, jak na włoską restaurację przystało, znaleźć można
pizzę. Placek musi być koniecznie z pieca
opalanego drewnem, bo to przecież standard w Italii, a my lubimy spełniać ten najwyższy. Nic dziwnego, że nasze chrupiące przysmaki przywiązują, a niektórych
wręcz uzależniają. To, co można na nich
znaleźć, często zaskakuje, ale nigdy nie
rozczarowuje naszych Gości.
Kolejne, a właściwie równorzędne
miejsce w menu zajmuje pasta. Zgodnie z nazwą „Fatto a mano” - czyli ręcznie robione - makaron wytwarzany jest
od podstaw w naszej kuchni. Obok najpopularniejszych kształtów, takich jak spaghetti, pappardelle czy farfalle, przygotowujemy również dania z mniej znanymi
spirali, bucatini, reginette czy uwielbianą
przez wielu gramigną. Wśród dodatków
do makaronu znaleźć można owoce morza, sery, a także produkty sezonowe takie jak szparagi, kurki czy świeżą truflę.
Szef kuchni stara się o odpowied-

nią selekcję dostawców, dzięki czemu
trafiają do nas często mało popularne,
ale wyjątkowe, lokalne składniki z Włoch.
Cały sekret kuchni włoskiej polega na
gotowaniu z produktów najwyższej jakości. Docenili to nasi Goście: w konkursie zorganizowanym przez „Gazetę Żoliborza” otrzymaliśmy wyróżnienie w kategorii „najlepsza jakość”, za co serdecznie dziękujemy.
W Fatto a mano staramy się przypominać Gościom, że włoskie produkty to
nie tylko pomidory, mozzarella i bazylia.
W menu wykorzystujemy często mniej
popularne składniki dań, które dobrze
znane są w różnych regionach Włoch. Należą do nich zarówno wędliny, jak i liczne
gatunki warzyw, ziół czy serów. Fakt ten
sprawia, że czasami Gościom brakuje klasycznych smaków, ale większość z nich
odkrywa kuchnię Fatto a mano z dużą
przyjemnością
Nie jesteśmy we Włoszech, jednak
i u nas ostatnio słońca nie brakuje. Nie
mamy co prawda Morza Śródziemnego,
ale za to otacza nas piękny zielony Żoliborz. Kto zatem zabroni nam delektować
się włoskimi specjałami i pić schłodzone
wino na naszym „włoskim podwórku”?
Restauracja Fatto a mano
Ristorante & Wine Bar
ul. L. Rydygiera 9
Warszawa - Żoliborz
www.restauracjafattoamano.pl
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wiaków, jak i rozmaitych imprez towarzyszących.

WAKACJE NA ŻOLIBORZU!
AUTOR TEKSTU: JAKUB KRYSIAK

Żoliborz to wyjątkowe miejsce na kulinarnej mapie Warszawy.
Stąd nie jedzie się zjeść „na miasto” – to tutaj przyjeżdża się
z niego, żeby zjeść i poczuć wyjątkowy klimat.
Prochownia Żoliborz
Prochownia to miejsce, w którym
można zjeść i odpocząć podczas upalnych dni na leżaku przy okazji spaceru
po parku Żeromskiego. W karcie dań są
śniadania, obiady i dania serwowane od
rana do północy. Coś dla siebie znajdą
zarówno weganie, jak i osoby wszystkożerne.
Warto śledzić działalność Prochowni
ze względu na organizowane tam wydarzenia. Latem są to m.in. kino pod
chmurką czy joga, a nawet warsztaty
DIY. Przez cały rok w Prochowni jest natomiast miejsce na potańcówki, spotkania podróżnicze i zajęcia dla dzieci.
Trattoria Flaminia
Panującą wewnątrz atmosferą
i pysznymi daniami zachwycają się na-

wet rodowici Włosi. Za fantastyczny
smak i włoski charakter dań odpowiada zespół zdolnych kucharzy. Sekretem prawdziwie rzymskich smaków są
domowe przepisy przekazane rodzinie
właścicieli przez sąsiadów i przyjaciół
z Włoch.
Trattoria Flaminia serwuje m.in.
specjały z owoców morza. Przygotowane dania są odświeżające, co sprawia,
że idealnie wypełniają lukę w jadłospisie podczas upałów. Od maja w Trattorii Flaminia można się delektować świeżymi mulami i małżami z certyfikatem
BIO spełniającym wyśrubowane wymogi rynku włoskiego. – Ich jakość jest wyjątkowa. Mule i małże będą przyjeżdżały do nas prosto z Włoch dwa razy w tygodniu – mówił podczas kolacji inauguracyjnej właściciel restauracji.

Całości dopełnia szeroki wybór koktajli, win i trunków, którymi w upalne
dni na Półwyspie Apenińskim gasi się
pragnienie.
Targ Śniadaniowy
Wszystko zaczęło się siedem lat
temu na Żoliborzu. Na uczestników tegorocznych Targów Śniadaniowych
czeka więc huczna impreza urodzinowa z okazji siódmego roku działalności.
„Dzięki współpracy z miastem Warszawa, MPWiK oraz MPO w tym roku odbędzie się kilka wydarzeń przygotowanych specjalnie dla mieszkańców Żoliborza i Warszawy” – informowali organizatorzy na początku sezonu.
Zasmakujemy tu w kuchni wielu
stołecznych i żoliborskich restauracji. Tradycją Targów Śniadaniowych
są również weekendy tematyczne,
podczas których można delektować
się popularnymi potrawami z różnych zakątków świata. Po latach Targi Śniadaniowe stały się miejscem zarówno spotkań towarzyskich warsza-

i kolor loda. Gelateria Ice Dream stosuje
nowe podejście w serwowaniu i jedzeniu lodowych przysmaków. Każdy nakłada sobie, ile chce, a płaci w zależności od tego, ile waży porcja. Ci, którzy
wolą przekąsić coś mniej kalorycznego, mają do dyspozycji punkt Redberry,
gdzie serwowane są jogurty i bezglutenowe przekąski o puszystej konsystencji. Dawkę potrzebnych witamin znajdziemy ponadto w owocowym menu
Smooth The Fruit, gdzie do wyboru
mamy świeżo wyciskane soki, proteinowe i wegańskie smoothies, naturalne izotoniki z dodatkiem świeżych owoców czy pożywne owsianki.
Fani bułki wypełnionej mnóstwem
składników powinni udać się do Black,

Fot. Żolidrone

Fot. Jakub Krysiak
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Jest w czym wybierać – czyli
kulinarne oblicze Arkadii!
Znajdziemy tu w łącznie 39 punktów gastronomicznych, których oferta obejmuje wiele atrakcyjnych promocji. Kulinarny świat Arkadii współtworzy
Lalka, w której serwowane są naleśniki
w najróżniejszych odsłonach. W menu
znajdziemy także tradycyjne smaki inspirowane kuchnią orientalną. Spragnieni podróży kulinarnych mogą spróbować ukraińskiej kuchni w Kozaczoku
albo libańskich potraw w Fenicji.
Smakosze słodkości mogą przyjść
do Nadzianych Gofrów, a w upalne dni
schłodzić się lodami z Ice Dream. Propozycja jest o tyle wyjątkowa, że każdy może skomponować własny smak

Fot. Materiały promocyjne Targu Śniadaniowego

Plaża Żoliborz w karaibskich
rytmach
„Spieszymy sprostować plotki i rozwiać wszelkie wątpliwości – Boogaloo
Beach Bar wraca do gry! Jeszcze kilka
dni, jeszcze kilka nocy, a na Plaża Żoliborz
ponownie rozbrzmiewać będą dźwięki reggae, hip hopu, electro i jungle”
– czytamy na Facebookowej stronie
baru informację opublikowaną pod koniec czerwca. W Boogaloo Beach Bar
serwowane będą orzeźwiające drinki
i koktajle, a na zaspokojenie apetytu będzie można zamówić tradycyjne jamajskie dania, takie jak jerk chicken czy rice’n’peas.

gdzie do wyboru są burgery w różnych odsłonach: z kurczakiem, jagnięciną oraz w sezonowych wydaniach z dodatkiem szpinaku czy orzechów włoskich. Amatorzy kuchni Dalekiego Wschodu mogą z kolei odwiedzić lokal Azia. Dzięki trzem stacjom
tematycznym z kucharzami przygotowującymi dania na żywo restauracja gwarantuje szeroki wybór potraw. Włoski zakątek w Arkadii tworzy Trattoria Italia. Pizza, pasty
i tiramisu to trzon tutejszych propozycji kulinarnych. W karcie kuszą
również włoskie zupy.
Oprócz tego w Arkadii znajdują się
restauracje z ogródkami wychodzącymi na plac centrum. Jest to świetna
okazja, by po zakupach zjeść lunch na
świeżym powietrzu w przyjemnej atmosferze, z widokiem na okoliczną zieleń i zjawiskową fontannę. W takich warunkach swoje dania serwuje pierwsza racingowa restauracja w Polsce
Street. Bogata karta dań kuchni śródziemnomorskiej podbiła serca wielu smakoszy znakomitych potraw polskich, włoskich i hiszpańskich. Nie brakuje również smacznych deserów, koktajli, kawy i alkoholi.
Zaraz obok mieści się letni ogródek Bierhalle, gdzie w równie przyjemnej atmosferze można skosztować przygotowanego na miejscu piwa. Smakosze polskiej kuchni z pewnością znajdą coś dla siebie w bogatym menu restauracji. Na
okres wakacyjny przygotowano specjalną ofertę, dzięki której możemy
zamówić tradycyjny chłodnik lub sałatkę z owocami morza.
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Home sweet home
„Rodzinny dom” – te słowa przywołują wspomnienia, wytchnienie, uśmiech, rozrzewnienie.
Rodzinny dom jawi się jako ostoja, bezpieczeństwo, miłość, bliskość. Czy zawsze? Niestety nie.
Zbyt wiele jest rodzin patologicznych, gdzie rządzą przemoc, strach, alkohol, narkotyki. W tym
artykule nie będę pisać o marginesie społecznym. Skupię się na „normalnej” rodzinie.
AUTORKA TEKSTU: ANNA SZYMAŃSKA
Czy w rodzinach uznawanych za
normalne zawsze dobrze się dzieje? Zawsze jest bezpiecznie? W trudnej sztuce wychowania każdy rodzic popełnia większe lub mniejsze błędy. Niektóre sami korygujemy, inne dopiero ktoś
stojący z boku nam uzmysławia.
Przyjrzyjmy się pułapkom, w jakie
każdy rodzic, dziadek czy opiekun może
wpaść, i jeszcze pociągnąć za sobą
dziecko.
Okno na świat
„Legnica: Dwuletni Kacperek wypadł
z okna. W tym czasie kompletnie pijany
ojciec spał, a pijana matka włóczyła się
po mieście”.
„Sanok: 11-miesięczna dziewczynka
wypadła z okna”.
„Łowicz – pięciolatek wypadł
z okna pierwszego piętra. Matka wyszła
z domu i zostawiła syna z pijanym ojcem dziecka”.
Prawie codziennie lokalne czy krajowe środki masowego przekazu donoszą
o kolejnych dzieciach, które wypadły
z okien. Czy tak musi być? Co jest przyczyną tych zdarzeń? Najczęściej mylnie
pojmowane bezpieczeństwo.
Rodzice pewnie mnie zechcą zakrzyczeć. Przecież oni dbają o swoje dzieci,
reklama

mówią im, że nie wolno, że to niebezpieczne, tłumaczą… No, wszystko pięknie, ale – postawmy się na chwilę w roli
dwu-trzylatka:
Co znaczy „niebezpiecznie”?
Co to znaczy „połamać się”?
Co to jest „ryzyko”?
Jak ocenić wysokość?
Ile trwa chwila?
Co zrobić, gdy mama gdzieś poszła,
a tylko przez okno jest szansa ją zobaczyć?
Kiedy widzę małe dziecko stojące na
parapecie – zamieram. Nawet wtedy,
gdy stoi przy nim dorosły. Moja wyobraźnia pracuje. I od razu nasuwa się pytanie:
„Czego w takiej chwili uczy się człowieczek?”. Uczy się: „wolno stać na parapecie”. On nie widzi i nie rozumie zależności
„wolno tylko wtedy, gdy…”. Nie rozumie,
dlaczego gdy mama sama stawia na parapecie, razem się śmieją, pokazują sobie, co tam ciekawego na podwórku, to
jest fajnie, a gdy sam człowieczek dokona tak trudnego czynu: przesunie krzesło, wespnie się na nie, a z niego na parapet, kiedy pokaże, jaki jest „duży”, że
umie, to… mama krzyczy, że nie wolno.
„To wolno czy nie wolno? Przecież było
miło, wesoło, tyle się dzieje za oknem,
tyle można zobaczyć. Mama pokazywa-

ła biegające pieski, latające ptaszki. Pokazywała bawiące się w berka dzieci i szumiące gałęzie, i płatki śniegu, i chmurki.
I zobaczyć można było tatę i babcię, którzy wracali do domu… A ciekawe, co jest
bliżej, co jest pod oknem. Muszę to kiedyś sprawdzić…”. Znacie ciąg dalszy?
Przyda się...
„Witusiu, skończyłeś już pić?”. Dziecko przytakuje i wyciąga w stronę mamy
pustą plastikową butelkę. Butelka po
soczku jest fajna, kolorowa, ma dostosowaną do picia zakrętkę. „O, jeszcze się
przyda” – myśli mama i odstawia ją na
stół. Nie lubi wyrzucać rzeczy, dla których można znaleźć ponowne zastosowanie. Butelka – wraz z innymi podobnymi butelkami – zostaje umyta. Pewnego dnia zostaje ponownie wlany w nią
sok i Wituś zabiera ją na spacer. Po kilku użyciach mama stwierdza, że do picia to chyba się już nie nadaje, ale znajduje dla niej nowe zastosowanie: w wielkiej butli zostało tylko trochę płynu do
mycia kafelków, akurat tyle, ile mieści ta
butelka. Ciecz zostaje przelana i butelka stoi sobie teraz wśród innych butli na
podłodze w łazience.
Ciekawskie dzieci lubią eksperymentować. A w domu można znaleźć
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tyle rzeczy do eksperymentów! Środki
chemiczne mają ciekawe opakowania,
kolory, konsystencje. Wprost proszą,
żeby się nimi pobawić. To na nas, rodzicach, spoczywa obowiązek nauczenia naszych pociech, że nie wolno im
samowolnie brać różnych rzeczy. Starsze dzieci powinny nauczyć się odczytywania podstawowych oznaczeń niebezpiecznych substancji. Trzeba też
ustawiać chemikalia w miejscach niedostępnych dla najmłodszych, szczególnie wtedy, gdy zdarzy się, że musimy przelać lub przełożyć coś do opakowania zastępczego (to opakowanie
może przecież przypominać dziecku
jego ulubiony soczek i ono niechcący
może się napić).
Leko-żelki i inne słodkości
Misio-tabletki o smaku białej czekolady, truskawkowym, pomarańczowym;
żelki z multiwitaminami o smaku…; dinożelki; lizaki na ból gardła; świecące żelki
na mocne kości; gumy rozpuszczalne na
ból gardła; dropsy-multiwitamina; syrop na kaszel o smaku…
Ostatnio wiele leków i paramedyków dla dzieci ma atrakcyjny kształt
i smak, kuszą też opakowania. Niestety, przez to dzieci narażone są na wielką pokusę i nieświadome przyjęcie zbyt
dużej dawki leku. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że leki nieodpowiednio podane mogą być bardzo niebezpieczne.
Bezwarunkowo powinniśmy przechowywać je w miejscach zabezpieczonych
i niedostępnych dla dzieci – nawet tych
najbardziej sprawnych.
Kizia-mizia
Wiele razy widziałam, jak rodzic
trzyma dziecko na kolanach, a ono
klepie rodzica po twarzy, czy też rodzic pomaga mu, kierując jego rączkami, w takim klepaniu. Rodzic bardzo
się cieszy, dziecko też. Pozornie jest
to świetna zabawa. Ale czy na pewno? Pod nazwą zabawy nieświadomie
dziecko uczy się, że „wolno bić”. Czy
chcemy, by jako nastolatek było wobec nas agresywne? Czy chcemy, żeby
agresję i poniżanie innych traktowało jak świetną zabawę? Warto się nad
tym zastanowić.
Ósmy cud świata
Nasze dziecko jest wspaniałe, najweselsze, najmądrzejsze, najładniejsze… Czy faktycznie? Utwierdzanie go

Fot. Andrzej Kosiba
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Andrzeju, dziękuję za wyrażenie zgody na wykorzystanie Twojego zdjęcia

w jego wspaniałości i wyjątkowości jest
kłamstwem – zawsze można znaleźć kogoś lepszego, mądrzejszego, ładniejszego. Może także przysporzyć wielu problemów, gdy dziecko zetknie się z innymi, równie wyjątkowymi i „najwspanialszymi”. Będzie się czuło oszukane, zdezorientowane, będzie walczyło o swoje
miejsce na szczycie. Będzie sfrustrowane, że inni nie gloryfikują go na równi
z rodzicami.
Każde dziecko jest wyjątkowe, niepowtarzalne, ale wskazując mu i wzmacniając jego dobre cechy i talenty, pokazujmy, że inni też są wyjątkowi i też
mają zdolności. Nie można mierzyć jedną miarką wszystkich – jak w znanym
cytacie: „Każdy jest geniuszem. Ale jeśli zaczniesz oceniać rybę pod względem jej zdolności wspinania się na drzewa, to przez całe życie będzie myślała,
że jest głupia”.
Dajmy dziecku możliwości rozwoju,
dajmy poczucie bezpieczeństwa. Pozwólmy cieszyć się z sukcesów. Ale nie
kłammy, że jest ósmym cudem świata,
bo gdy odkryje, że nie jest, to może nigdy nam nie wybaczyć.
Tyle ci daliśmy...
Mieć czy być? Odwieczne pytanie.
W zagonionym współczesnym świecie
mamy coraz więcej dóbr materialnych,
a coraz mniej czasu dla siebie, dla bliskich. Zamiast pograć z dzieckiem w piłkę, zatrudniamy nianię, kupujemy mu
kolejną grę, kolejny gadżet. Kiedy dziec-

ko domaga się naszej obecności, wtedy wymigujemy się, bo „jesteśmy zapracowani”, „zmęczeni pracą”. Czasami
nawet wypominamy: „Tyle dla ciebie robię, tyle ci dajemy/kupujemy, a ty ciągle marudzisz”. Zastanówmy się, czy
faktycznie dziecko potrzebuje każdej
nowinki technicznej. Czy nie ważniejsze
są dobre relacje, bliskość? Maluch szuka z nami kontaktu. Jeśli nie będzie go
miał lub jeśli kontakt ten będzie zaburzony, to nie liczmy na to, że dogadamy
się z nastolatkiem.
Bezstresowe wychowanie
Nie istnieje „bezstresowe wychowanie”. Zostawienie dziecku wolnej ręki
we wszystkim jest dla niego stresujące. Dziecko nie ma doświadczenia w decydowaniu, gubi się w świecie bez zasad. Potyka się o brak konsekwencji. Nie
czuje się bezpieczne bez jasno określonych granic.
„W moim magicznym domu ciepło
jest i bezpiecznie...” – śpiewała Hanna
Banaszak. Dajmy dziecku bezpieczny
dom. Może uboższy w dobra materialne, ale za to silny w kompetencje społeczne, silny w uczenie emocji, wytrwałości, dążenią do realizacji zamierzeń,
a także ponoszenia konsekwencji za
własne czyny. Będzie to najlepsza podwalina dorosłości. Dziecko będzie chciało wracać do domu, gdzie czuje się kochane, akceptowane, rozumiane. Będzie miało swoją przystań i trampolinę
do dobrego życia.
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GROSSÓW

- MARYMONCKIE LETNISKO
AUTORKA TEKSTU: LILIANA KOŁŁĄTAJ

Gdy patrzy się na archiwalne ilustracje, łatwo tę willę pomylić
z pałacykiem królowej Marysieńki. Obydwa obiekty stały na
Marymoncie, obydwa były piętrowe, zwieńczone belwederkiem
i otoczone ogrodem. To jednak całkiem inna budowla – willa Grossego.
Obecnie niestety żaden z budynków
nie istnieje. Po pałacyku i posiadłości królowej pozostały nieliczne ślady w kościele MB Królowej Polski i jego otoczeniu
(o pałacyku Sobieskich pisałam w dwóch
poprzednich numerach „Gazety Żoliborza”). Z willi Grossego nie zachowało się
nic. Stała przy zbiegu ulic Marii Kazimiery i Potockiej. Dziś w tym miejscu wznosi
się mieszkalny wieżowiec ozdobiony muralem upamiętniającym Davida Bowiego
(o muralu i historii jego powstania również pisałam już w „Gazecie Żoliborza”).
W początkach XIX wieku rozległy teren w tej okolicy, zwany później Grossowem, zakupił Michał Grosse, pochodzący z Grenoble fabrykant rękawiczek.
W roku 1833 pobudował tam swoją elegancką willę. Ale nie tylko.
Aż do swej śmierci w 1840 roku
Grosse upiększał posiadłość, na terenie której powstał m.in. staw utworzony
poprzez spiętrzenie rzeczki Rudawki, ze
sztucznie usypaną wyspą. Celem Gros-
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sego było stworzenie wygodnej siedziby,
ale także publicznego ogrodu. Przedsiębiorca najpierw wzniósł publiczne łazienki, a dopiero w dalszej kolejności własny
dom. Willę usytuowano przy skrzyżowaniu dróg z Warszawy do Bielan, frontem
ku Wiśle.
Kryta czerwoną blachą, otrzymała
niski parter, nieco wyższe pierwsze piętro oraz niewielką wystawkę drugiego
piętra, zwieńczoną drewnianym belwederkiem. Wokół willi rozciągał się park,
sad i ogrody warzywne. W roku 1835
w otoczeniu swego domu Grosse wybudował letnie mieszkania, tworząc letnisko. W roku 1869 na stawie uruchomiono młyn.
Jednak już w 1893 roku prasa warszawska donosiła, że ogród jest dość zaniedbany, a letnisko podupada. Tym niemniej, według danych z 1905 roku, Grossów miał wciąż 67 stałych mieszkańców,
trzy sklepy, a nawet herbaciarnię i kaszarnię.

Willa Grossego w roku 1864, widok od strony stawu

Willa Michała Grossego w latach międzywojennych

Za czasów prezydentury Stefana
Starzyńskiego, podczas miejskich prac
regulacyjnych, teren osuszono i zlikwidowano staw. Przez Grossów przeprowadzono nowe ulice: Bieniewicką i Jana
Chryzostoma Paska. Teren rozparcelowano i zabudowano w ostatnich latach
przed wojną.
Opuszczona willa przetrwała do czasów Powstania Warszawskiego, podczas
którego spłonęła.
Wypalone mury rozebrano w latach
50. XX wieku, a na terenie Grossowa zaczęły się pojawiać bloki nowego osiedla.

Willa Michała Grossego w roku 1917
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MARIAN

Gdy w połowie lat 70. we Francji ukazały
się wspomnienia francuskiego generała Gustave’a Bertranda, związanego z francuskimi
służbami kryptologicznymi, współpraca polskiego, francuskiego i angielskiego wywiadu
w zakresie złamania kodu Enigmy przestała
być tajemnicą.
Spopularyzowanie sprawy Enigmy przez
media wymusiło na władzach komunistycznych uhonorowanie Mariana Rejewskiego. Posypały się odznaczenia, ordery, zaszczyty. Nakręcono nawet film kinowy „Sekret Enigmy”
i ośmioodcinkowy serial telewizyjny „Tajemnica Enigmy”, pracę nad którymi oczywiście
słynny kryptolog wspomagał konsultacjami.
Na Żoliborzu Marian Rejewski spędził
ostatnie lata swego życia. 13 lutego 1980 r.
zmarł na zawał serca. Pochowany został
w Warszawie, na Cmentarzu Wojskowym na
Powązkach, w kwaterze B 29. Upamiętniono
go tablicami pamiątkowymi w obydwu miejscach, gdzie mieszkał: na budynkach przy
ul. Gdańskiej 2 i przy ul. Mickiewicza 20.
Współcześnie wiemy, że to Polacy rozszyfrowali Enigmę. Jednak Anglicy przez wiele lat starali się przypisać to osiągnięcie sobie. Historycy II wojny światowej twierdzą, że
sukces trzech młodych polskich deszyfrantów skrócił wojnę o mniej więcej trzy lata
i ocalił ok. 30 mln istnień ludzkich.

REJEWSKI

Polski haker stulecia
AUTORKA TEKSTU: LILIANA KOŁŁĄTAJ

Marian Rejewski urodził się w Bydgoszczy 16 sierpnia 1905 r. Tam też ukończył szkołę
podstawową i średnią. Już wówczas dawało znać o sobie jego zainteresowanie matematyką,
które wpłynęło na wybór studiów na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu
Poznańskiego. Oceny uzyskane w trakcie studiów potwierdziły trafność wyboru. Z egzaminów
dyplomowych Rejewski otrzymał prawie same najwyższe noty.
Pracę dyplomową obronił w 1929 r. z wynikiem bardzo dobrym. W tym samym roku
uczestniczył w zorganizowanym przez Oddział II Sztabu Głównego Wojska Polskiego
kursie kryptologicznym dla studentów matematyki Uniwersytetu Poznańskiego. Ten kurs
oraz doskonała znajomość języka niemieckiego zaowocowały w przyszłości sukcesami.
Rejewski mimo młodego wieku już na początku lat 30. był wybitnym kryptologiem
oraz prekursorem nowoczesnych metod łamania szyfrów. Wraz z Jerzym Różyckim
i Henrykiem Zygalskim w 1932 r. złamał kod
niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma.
Niemcy wciąż jednak ją udoskonalali i prace nad deszyfrażem wymagały coraz więk-

szych funduszy, a tych w Polsce brakowało.
Toteż dowództwo Biura Szyfrów zdecydowało o nawiązaniu współpracy z kryptologami z Francji i Wielkiej Brytanii.

25 lipca 1939 r. w ośrodku wywiadowczym w Pyrach pod Warszawą polski wywiad
przekazał przedstawicielom wywiadów angielskiego i francuskiego rezultaty prac nad
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złamaniem szyfru Enigmy. Umożliwiło to Brytyjczykom i Francuzom odczytywanie zaszyfrowanej korespondencji Niemców podczas II wojny światowej, co pośrednio przyczyniło się do zwycięstwa aliantów. W związku z coraz większym zagrożeniem wojennym
zespół deszyfrantów otrzymał rozkaz ewakuacji z Polski. Przez Rosję i Rumunię dotarli do Francji. Tam polscy kryptolodzy aktywnie włączyli się w działania francuskiego zespołu dekryptażowego i kontynuowali pracę
nad dekodowaniem Enigmy. Ponieważ jednak w okupowanej przez Niemców Francji
ośrodek kryptologów był coraz bardziej zagrożony, w lipcu 1943 r. został przeniesiony
do polskiej kompanii radiowywiadu stacjonującej w Boxmoor niedaleko Londynu. Anglicy
jednak nie chcieli się dzielić sukcesem z Polakami i Rejewski został odsunięty od prac nad
Enigmą.
Po wojnie, po powrocie z Wielkiej Brytanii, początkowo mieszkał i pracował w rodzinnej Bydgoszczy. Jego praca niewiele jednak
miała wspólnego z kryptologią i matematycznymi zainteresowaniami. Było to zwykłe zara-

bianie na życie, utrudniane nękaniem przez Urząd
Bezpieczeństwa.
W 1969 r., tuż przed
przejściem na emeryturę, Rejewski wraz z rodziną
przeniósł się do Warszawy,
do kamienicy przy ul. Gdańskiej 2 na Żoliborzu. To w tej
dzielnicy na początku lat 30.,
po przyjeździe z Poznania,
rozpoczął swą karierę kryptologiczną i zamieszkał z żoną,
w nowo zakupionym mieszkaniu przy ul. Mickiewicza 20.
Będąc już na rencie, jeszcze
w Bydgoszczy, Marian Rejewski
spisał swe wspomnienia. Przedstawił w nich działania dla wywiadu polskiego oraz szczegóły
techniczne pracy nad rozszyfrowaniem Enigmy. Maszynopis przekazał do Wojskowego Instytutu Historycznego w Warszawie, ale nikt
się nim nie zainteresował.
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