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AGNIESZKA WYRWAŁ
Projektantka mody Magdy Gessler, radna miejska, kandydatka do Sejmu z list Koalicji 
Obywatelskiej z miejsca nr 26

MOC ATRAKCJI DLA KLIENTÓW ARKADII Z OKAZJI  
INAUGURACJI MARKI WESTFIELD
Westfield, marka rozpoznawana na całym świecie, zapewni odwiedzającym centra handlowe 
zupełnie nowe doświadczenia. Na inauguracyjnych koncertach we flagowych centrach firmy, 
które odtąd będą działać pod marką Westfield we Francji, w Polsce, w Czechach oraz w Szwecji, 
wystąpią międzynarodowe gwiazdy. To tylko początek atrakcji przygotowanych dla klientów.

ZDROWE ODŻYWIANIE A DZIECKO
Jak przekonać nasze pociechy, te najmłodsze, ale już obracające się w świecie zewnętrznym, 
jakim jest szkoła, jak również te w wieku przedszkolnym, do zdrowego odżywiania?

JEDZENIE TO NIE WSZYSTKO!
Dla Włochów spożywanie posiłku nie jest zwykłą czynnością. To kwintesencja włoskiego stylu 
życia, którego sensem jest spędzenie czasu w gronie przyjaciół i rodziny. By doświadczyć 
atmosfery rodem z Italii, wystarczy wybrać się na Żoliborz do Trattorii Flaminia, gdzie atmosfera 
odgrywa równie istotną rolę co jedzenie.

BUDŻET OBYWATELSKI – NA CO GŁOSOWAĆ?
Zagłosuj na projekty od 6 do 23 września 2019 r.

REMONT RYDYGIERA STAŁ SIĘ FAKTEM
Największa inwestycja drogowa obecnej kadencji stała się faktem. Umowa na remont  
ul. Rydygiera podpisana.

HISTORIA PEWNEJ BURZY,  
CZYLI: CZY ZAWSZE MUSIMY DOJŚĆ DO CELU?
Kiedy wymyśliłam temat kolejnego artykułu, kiedy zaczęłam go pisać, nie myślałam, że życie 
walnie takim przykładem. Znam góry, chodziłam po nich dużo. Ale zawsze czuję wobec nich 
respekt. Zawsze bezpieczeństwo jest ważniejsze niż rutyna i dojście do celu. Zdarzyło mi się nie 
dojść do celu, bo właśnie rozpętała się burza. A burza w górach może przyjść w ciągu kilkunastu 
minut. Są różne aplikacje, które pomagają przewidywać pogodę i planować wyprawy. Nie 
zastąpią one jednak zdrowego rozsądku i słuchania doświadczonych.

JAK SKUTECZNIE TRENOWAĆ 
I WYCHOWYWAĆ MŁODYCH PIŁKARZY?
Wrzesień to nie tylko początek roku szkolnego, ale także miesiąc, w którym większość klubów 
sportowych rozpoczyna nabór do swoich sekcji na nowy sezon. Jednym z nich jest nowo 
powstała Akademia Piłkarska Marymont, której założyciel Gabriel Zdrojewski postara się 
odpowiedzieć na pytanie zadane w tytule tego tekstu.

KARATE – PIĘKNY, SZLACHETNY I WARTOŚCIOWY SPORT
Mariusz Mazur – trener-instruktor karate, były znakomity zawodnik, posiadacz 5. dana, 
organizator imprez sportowych, założyciel i twórca Bielańskiego Klubu Kyokushin Karate.

UKS RONIN TEAM – SPORTOWA RODZINA
Zbigniew Zając – magister pedagogiki, trener judo, wychowawca wielu zawodników, absolwent 
Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, posiadacz 5. dana w judo oraz w jujitsu, 
założyciel Uczniowskiego Klubu Sportowego „Ronin Team”.

ŻOLIBORSKA SZKOŁA BOKSU
Jacek Dymowski - urodzony i wychowany na Żoliborzu. Założyciel i trener Żoliborskiej Szkoły 
Boksu, miłośnik stylu retro. Właściciel marki modowej Bokserski Fason.

MAREK KOTAŃSKI. ANIOŁ WYKLĘTYCH
19 sierpnia 2019 r. minęła 17. rocznica śmierci Marka Kotańskiego. Nazywali go „Aniołem 
wyklętych”. To nie był zwykły człowiek, więc pisać o nim tak zwyczajnie: urodził się, zrobił, 
osiągnął to i to, zmarł... to jakoś nie wychodzi.

KOLONIA KOŚCIUSZKI
W rozmowach o początkach XX-wiecznego Żoliborza przewija się czasem nazwa „Kolonia 
Kościuszki”. Choć samo hasło brzmi bardzo archiwalnie, to jednak historia tego osiedla nie sięga 
aż końca wieku XVIII, jak mogłoby się wydawać.

TYM ŻYJE ŻOLIBORZ

Pociągi z przystanku PKP 
Powązki ruszą 1 listopada

Niemal 70 fałszywych alarmów 
pod jednym adresem. 
Mieszkańcy mają dość

Pożar w mieszkaniu  
przy ul. Potockiej

Najgorszy z możliwych 
sposobów radzenia sobie  
z przesypującymi się śmieciami

Awantura o bałagan  
w mieszkaniu. Wpadł za 
posiadanie narkotyków

W stołecznych szkołach  
i przedszkolach zabraknie 
niemal 4 tys. nauczycieli

Zarząd zieleni chce stawiać 
nowe ławki

Jeden z ostatnich domów 
Miasteczka Powązki wyburzony.  
„W tym budynku od lat 
gnieżdżą się ptaki” 

Jak przekonać dziecko  
do  ścięcia włosów?

Nielegalne parkowanie  
na Żoliborzu, statystyki  
z pierwszego półrocza 2019

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

SPIS TREŚCI 3

Rada i Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy zapraszają na

URODZINY PLACU WILSONA

NIEDZIELA, 15 WRZEŚNIA 2019, GODZ. 12–22
W programie m.in.
Strefa kulinarna:

TARG ŚNIADANIOWY, TORT URODZINOWY OD BLIKLEGO
WARSZTATY KULINARNE PROWADZONE PRZEZ JAKUBA I GAJĘ KUROŃ

Strefa koncertowa:

ELEKTRYCZNE GITARY
Strefa działań kreatywnych

Więcej informacji na stronie WWW.ZOLIBORZ.ORG.PL

1926 — 2019
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LUDZIE ŻOLIBORZA 

AUTOR WYWIADU DAWID KRUPSKI

Od naszego ostatniego wywiadu mija 
niemal rok. Co się zmieniło w tym 
czasie w twoim życiu i jak się odnaj-
dujesz w roli radnej rady miasta?

Mam wrażenie, że w tym czasie zmie-
niła się przede wszystkim Warszawa. Wy-
bór nowego prezydenta oraz nowych 
władz miasta pokazał, jakimi ludźmi są 
warszawiacy.  Jako matka  i przedsiębior-
ca patrzę w przyszłość optymistycznie.

Od lat prowadzisz własną firmę, 
masz rodzinę oraz bardzo aktyw-
nie działasz społecznie. Jak w tym 
świecie znajdujesz czas na obowiąz-
ki radnej?

Często okazuje się, że jestem raczej 
radną niż projektantką, ale staram się 
utrzymywać odpowiednie proporcje i po-
zostać sobą. Wszystko zależy od umie-
jętności organizacji pracy oraz ustale-
nia priorytetów. Rodzina to jeden z nich. 
Świat, który tworzymy dzisiaj my, dorośli, 
będzie tym, co zostawimy po sobie na-
szym dzieciom. Jak wiesz, postanowiłam 
zmienić coś w naszej polityce i sprawić, 
aby była ona bliższa ludziom i naszym 
codziennym problemom. 

Za cel obrałaś sobie między innymi 
rondo na skrzyżowaniu ul Przasny-
skiej i Krasińskiego, o którym opo-
wiadałaś już w ubiegłym roku na 
naszych łamach.

Tak, to projekt, który jest mi bardzo 
bliski. Realizacja tej inwestycji była jed-
ną z moich obietnic wyborczych. Pracując 
w komisji finansów, staramy się tak gospo-
darować środkami pieniężnymi, aby na-
sze inwestycje były przede wszystkim od-
powiedzią na potrzeby mieszkańców War-
szawy. Część z nich udało się przyspie-
szyć, pozostałe znajdą się w kolejnej per-
spektywie budżetowej. To rondo powsta-
nie i wspólnie będziemy na jego otwarciu, 
a remont Rydygiera to kolejna, największa 
inwestycja Żoliborza od kilku lat. Cieszę się, 
że udało się nam doprowadzić ten temat 
do punktu, w jakim jesteśmy dzisiaj.

Umowa na remont została już pod-
pisana a większości zdrowych drzew 

uda sie jednak uratować. Sukces ma 
jednak zawsze wielu ojców, czy ty 
też dbałaś o ten temat z poziomu 
rady dzielnicy?

Ochrona terenów zielonych, w tym 
drzew, które podczas podobnych inwe-
stycji niestety muszą zostać przeniesio-
ne albo wycięte, to jeden z tematów, na 
które osobiście kładę silny nacisk. Chcia-
łabym, aby w miejsce jednego wyciętego 
drzewa posadzono przynajmniej jedno 
nowe. Nasza przyszłość zależy w ogrom-
nym stopniu od tego, w jaki sposób bę-
dziemy traktować przyrodę. Uważam, że 
ogromnie ważna jest też edukacja w tym 
obszarze.  Chciałabym, aby temat eko-
logii znalazł się w podstawie programo-
wej nauczania. Trzeba to jednak spiąć na 

Projektantka mody Magdy Gessler, radna miejska,  
kandydatka do Sejmu z list Koalicji Obywatelskiej  
z miejsca nr 26
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6 LUDZIE ŻOLIBORZA

poziomie Ministerstwa Edukacji. W War-
szawie stale wprowadzamy zmiany ma-
jące na celu zmniejszenie poziomu smo-
gu, m.in. poprzez dopłaty do wymia-
ny pieców czy ochronę i rozbudowę te-
renów zielonych. Musimy jednak pamię-
tać o całym spektrum polityki środowi-
skowej w naszym kraju. Redukcja emi-
sji CO2 powinna być jednym z głównych 
zadań na każdym poziomie zarządzania. 
Tutaj potrzeba wyraźnej transformacji 
w świadomości ludzi, Ministerstwa Śro-
dowiska i w końcu parlamentu. Jako rada 
miasta przyjęliśmy właśnie apel do krajo-
wych władz ustawodawczych i wykonaw-
czych o podjęcie działań legislacyjnych 
w zakresie zmian przepisów dotyczących 
ochrony środowiska. 

Wspominałaś tez o edukacji... Nie 
wypada nie zapytać o reformę mini-
ster Zalewskiej.

Moje zdanie na temat „deformy edu-
kacji” wyrażałam już wiele razy, jest ono 
skrajnie negatywne. Zarówno zmiany 
programowe, jak i sposób ich wprowa-
dzenia to olbrzymia szkoda wyrządzo-
na nam wszystkim. Przepełnione szkoły 
oraz wcześniejszy trudny proces rekru-
tacyjny spowodowany podwójnym rocz-
nikiem działają niezwykle negatywnie na 
zdrowie psychiczne i fizyczne naszych 
dzieci. To nie jest szkoła XXI wieku. Dziś 
cierpią przede wszystkim dzieci, ale mu-
simy pamiętać również o nauczycielach 
i rodzicach. W tym kontekście nie sposób 
nie wspomnieć  o niezbędnych podwyż-
kach dla nauczycieli.  Jako władze War-
szawy staraliśmy się zrobić wszystko co 
w naszej mocy, aby zmniejszyć negatyw-
ne skutki tej „deformy”, dlatego głośno 
mówimy o obciążeniach finansowych, ja-
kie spadły w związku z tym na samorzą-
dy. Mimo to nadal realizujemy swoje za-
dania. Powstają nowe szkoły i przedszko-
la, jak np. zespół szkolno-przedszkol-
ny przy ul. Anny German, który pomieści 

łącznie blisko tysiąc dzieci. Tylko w tym 
roku też liczba miejsc w żłobkach w War-
szawie zwiększy się o 75 proc. Oznacza 
to, że do końca 2019 r. bezpłatną opie-
kę będzie miało już 13,7 tys. maluchów. 

Ostatnio głośno o przeludnionych 
szkołach – i od razu mam przed 
oczami podobny obraz polskich 
szpitali.

Pewnie mówisz o Szpitalu Bielańskim 
i oddziale SOR, o którym ostatnio gło-
śno było w mediach. To, co dzieje się na 
SOR-ach, jest odzwierciedleniem chaosu 
legislacyjnego. Służba zdrowia wymaga 
zdecydowanej poprawy, a od lat panu-
je ogromna niemoc w tej kwestii. Musi-
my tu wprowadzić europejskie standardy. 
Oczekiwanie na SOR nie może być dłuż-
sze niż 60 minut, a czas oczekiwania do 
specjalisty – niż 21 dni. Chorzy na raka 
muszą mieć nieograniczony do leczenia 
na najwyższym poziomie. Tak jak udało 
się tchnąć trochę nowej energii w war-
szawski Ratusz, tak jestem pewna, że jest 
to możliwe też w parlamencie i rządzie. 
Ważne jest ponadto wsparcie dla władz 
samorządowych - i to powinno być jed-
nym z priorytetów przyszłej władzy. 
Obecnie mamy niedopuszczalną sytu-
ację zrzucania odpowiedzialności, cięża-
ru organizacyjnego i finansowego wpro-
wadzanych przez rządzących pseudore-
form na władze samorządowe. Nie po-
winny one swoich środków pieniężnych 
przeznaczać na naprawę nietrafionych 
pomysłów rządu, zamiast na kolejne in-
westycje miejskie potrzebne mieszkań-
com. 

A co z aktywnością w mediach, celo-
wo sie w nich nie udzielasz?

Zawsze wychodziłam z założenia, 
że lepiej jest działać, niż mówić. Dla-
tego skupiam się przede wszystkim na 
pracy radnej oraz na wspieraniu środo-
wisk, które z założenia nie są zbyt me-

dialne. Temat pomocy seniorom, niepeł-
nosprawnym, bezdomnym i szeroko ro-
zumianej grupie wykluczonej społecz-
nie lub zagrożonej wykluczeniem nie jest 
tym, co przyciąga uwagę. A każda z tych 
grup zasługuje na taką uwagę, podob-
nie jak na godne życie. Projekty, w któ-
rych uczestniczę i współorganizuję np. ze 
stowarzyszeniem Manko – jak akcja słu-
żąca poprawie bezpieczeństwa seniorów 
„Stop manipulacji na prezentacji” czy ak-
tywizujące tę grupę pokazy mody „Stylo-
wy Senior” – potrafią się jednak przebić.

Obserwując twoje profile społecz-
nościowe, nie można nie zauważyć, 
o czym mówisz często i głośno, czy-
li o zmianach w systemie prawnym. 
W jaki sposób wpływa to na twoją 
współpracę z radnymi Zjednoczonej 
Prawicy?

To prawda, niejednokrotnie czę-
ściej można było mnie spotkać na pro-
testach ulicznych niż we własnym biurze. 
To tam, wśród tysięcy ludzi, wyrażałam 
mój sprzeciw wobec łamania prawa i trój-
podziału władzy w Polsce. To, jakie me-
chanizmy nacisku i kontroli nad sądami, 
które powinny być niezależne i niezawi-
słe, wprowadziła Zjednoczona Prawica, 
nie mieści się w mojej definicji demokra-
cji. Wybory, które nas czekają, to nie wy-
bór partii, ale określenie kierunku, w ja-
kim chcemy podążać. Cenię sobie wol-
ność i możliwość wyboru. Moi przyjaciele 
mieszkający również tu, na Żoliborzu, ar-
tyści i ludzie działający w świecie kultury, 
widzą, jak wygląda wyrażanie poglądów 
poprzez sztukę w obecnych czasach, jak 
wiele przeszkód i ograniczeń napotykają. 
Wiem też, jak potrzebne jest wsparcie in-
stytucjonalne dla ludzi młodych, ambit-
nych i utalentowanych, dlatego jako rad-
na wspierałam m.in. projekty edukujące 
młodzież poprzez sztukę. Oddanie mło-
dym nie tylko infrastruktury, ale też swo-
body wyrażania siebie, eksperymentowa-
nia ze sztuką, zrozumienia pojęcia wolno-
ści to jedna z ważniejszych misji i kolejny 
obszar, gdzie musi nastąpić lepsza zmia-
na niż ta, której jesteśmy świadkami. Nie-
których może to dziwić, ale uważam, że 
w każdej grupie, niezależnie od partii po-
litycznej, znajdują się ludzie, którym zale-
ży na dobru wspólnym. Wiele nas dzieli, 
ale kiedy odrzucimy te różnice, potrafimy 
znaleźć punkty wspólne. Myślę, że tego 
brakuje dzisiaj w parlamencie. Zbyt wie-
le emocji nie pozwala na konstruktyw-
ną współpracę. Są ludzie, którzy powin-
ni odpowiedzieć za łamanie prawa i Kon-

stytucji. Są również tacy, z którymi uda-
je mi się współpracować. Żyjemy w jed-
nym kraju i nie możemy wciąż kierować 
się negatywnymi emocjami, które wpły-
wają na nasze relacje z bliskimi. Jak mówi-
łam, musimy zostawić naszym dzieciom 
kraj, w którym można żyć bezpiecznie 
oraz szanować drugiego człowieka nie-
zależnie od tego, kim jest i jakie wyznaje 
zasady, o ile te zasady nie zagrażają na-
szemu bezpieczeństwu i wolności.

Czy właśnie dlatego zdecydowałaś 
się kandydować do Sejmu?

Podjęcie decyzji nie było łatwe i nie 
ukrywam, że ogromny wpływ na nią mie-
li znajomi i ludzie, z którymi współpracu-
ję. Wszyscy czekamy na zmiany w poli-
tyce. Są grupy społeczne, które nie mają 
swoich reprezentantów w Sejmie, i tacy, 
którzy czekają na nowe pomysły, nową 
energię oraz nowe twarze. Często sły-
szę o zawodowych politykach i tym, co 

powinni robić, a czego nie robią. Prowa-
dząc własną działalność od ponad 20 lat, 
wiem np., z jakimi trudnościami borykają 
się mali i średni przedsiębiorcy. Nakłada-
ne na nich przez państwo obciążenia fi-
nansowe oraz chaos legislacyjny nie po-
zwalają uwolnić siły i potencjału tkwiące-
go w tej grupie zawodowej. Przywróce-
nie handlowych niedziel czy zmniejsze-
nie obciążeń fiskalnych to tematy, który-
mi należy się jak najszybciej zająć. Posta-
nowiłam zaoferować tym wszystkim lu-
dziom swoją energię i zaangażowanie. 
Jestem pewna, że uda mi się przenieść 
moje doświadczenia z pracy w samo-
rządzie i kariery zawodowej na poziom 
parlamentu. Wielu moich rozmówców 
mówi, że chce zagłosować na Koalicję 
Obywatelską, ale nie mają na kogo. Mam 
nadzieję, że będę odpowiednią kandy-
datką dla takich właśnie osób i że znaj-
dą mnie na 26. miejscu listy Koalicji Oby-
watelskiej.
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Westfield Arkadia rozpocznie świę-
towanie koncertem międzynarodowej 
gwiazdy w środę 25 września o godz. 
20:00. Wrześniowe wydarzenia uświet-
nią inaugurację marki Westfield – jedy-
nej marki centrów handlowych o global-
nym zasięgu. Jest już ona obecna w USA 
i w Wielkiej Brytanii, a teraz pojawi się po 
raz pierwszy w siedmiu centrach han-
dlowych we Francji: Westfield Les Qu-
atre Temps, Westfield Forum des Hal-
les, Westfield Vélizy 2, Westfield Parly 
2, Westfield Carré Sénart, Westfield Ro-
sny 2 w regionie paryskim. Rebranding 
obejmie także szwedzki Westfield Mall 
of Scandinavia koło Sztokholmu, West-
field Arkadia w Warszawie oraz Westfield 

Chodov w Pradze, a w 2020 r. do tej gru-
py dołączą kolejne centra handlowe spół-
ki Unibail-Rodamco-Westfield. 

Centra objęte rebrandingiem to 
wiodące obiekty na każdym z lokalnych 
rynków. Pod marką Westfield utrzyma-
ją swój znaczący dorobek, lokalną toż-
samość i relacje ze społecznościami lo-
kalnymi, a jednocześnie skorzystają na 
potencjale marki przy organizacji jesz-
cze ciekawszych wydarzeń, tworze-
niu jeszcze lepszych doświadczeń dla 
klienta, a także przy rozwijaniu usług, 
oferty detalicznej i partnerstw z inny-
mi markami. Międzynarodowe koncerty 
muzyczne na inauguracje centrów ob-
jętych rebrandingiem obejrzy ponad  

25 tys. osób. Wydarzenia będą przy-
kładem tego, jak może wyglądać nowy, 
ambitny program firmowany przez 
markę Westfield.  

We wszystkich centrach objętych 
rebrandingiem zostaną wprowadzone 
nowe usługi stworzone z myślą o wy-
godzie klientów: samochodziki dla dzie-
ci, punkty zwrotu podatku VAT, szatnie 
i szafki, punkty odbioru paczek, a także 
nowa karta upominkowa Westfield. Pro-
gram lojalnościowy ze specjalną ofer-
tą, usługami i wydarzeniami zyska nazwę 
Westfield Club i zostanie rozbudowany 
o nowe innowacyjne elementy w latach 
2019 i 2020. 

Koncerty będą towarzyszyć szer-
szej inicjatywie marketingowej i ogól-
noeuropejskiej kampanii reklamowej, 
która we wrześniu obejmie wszyst-
kie kraje marki, w tym Wielką Brytanię. 
W nowej kampanii wykorzystana zo-
stanie znana na całym świecie piosen-
ka jednego z najsłynniejszych zespołów 
w historii, co podkreśli obietnicę mar-
ki Westfield, czyli tworzenie miejsc tęt-
niących życiem.

Dodatkowe atrakcje dla klientów 
Westfield Arkadia z okazji 
wprowadzenia nowej marki 

Od czwartku 26 września do niedzieli 
29 września na wszystkich gości centrum 
będzie czekać moc atrakcyjnych niespo-
dzianek i jednocześnie kilkadziesiąt spe-
cjalnych, przygotowanych na te dni raba-
tów i zniżek w wielu sklepach i lokalach.

W Westfield Arkadia stanie wyjątko-
wa ścianka do zdjęć 360°. W czwartek 
i piątek między 12:00 a 20:00, a w sobotę 
od 10:00 do 20:00, klienci centrum będą 
mogli wzbić się w powietrze i uwiecznić 

to dzięki systemowi składającemu się 
z 48 aparatów fotograficznych. Z wy-
konanych jednocześnie 48 ujęć powsta-
nie krótki filmik dający efekt zamrożenia 
obrazu. Każdy uczestnik zabawy będzie 
mógł od razu przesłać sobie materiał na 
swój adres e-mail.

Również w czwartek rozpocznie 
się bardzo atrakcyjna akcja zakupo-
wa. W Westfield Arkadia pojawi się ta-
jemniczy asystent zakupowy, który bę-
dzie chciał zapłacić za produkty wybrane 
przez klientów. Wyobraź sobie, że stoisz 
przy kasie z naręczem nowych ubrań, ko-

szykiem pełnym zabawek albo wymarzo-
nym gadżetem elektronicznym, gdy na-
gle... podchodzi do ciebie tajemniczy nie-
znajomy, mówi: „Witamy w Westfield Ar-
kadia!” i po prostu płaci za twoje zakupy! 
Zaplanowana dzienna pula opłaconych 
rachunków to aż 10 000 zł. Akcja potrwa 
do soboty.

Finałem czterodniowych atrak-
cji będzie wspólny niedzielny lunch dla 
stu osób, zaplanowany na godz. 13:00. 
W specjalnie zaaranżowanej strefie 
w holu głównym Westfield Arkadia sta-
nie pokaźnych rozmiarów stół, przy któ-
rym zasiądzie aż stu klientów. W menu 
znajdą się potrawy przygotowane przez 
Grzegorza Łapanowskiego, ambasadora 
strefy Grand Kitchen centrum. Pyszne 
jedzenie, serwowane przez kelnerów, bę-
dzie utrzymane w duchu nowatorskich 
trendów i wspólnego spędzania czasu. 
Ponieważ liczba miejsc jest ograniczona, 
obowiązują zapisy na zasadach ujętych 
pod linkiem: www.arkadia.com.pl/lunch-
-z-lapanowskim.

Więcej informacji na stronie:  
www.arkadia.com.pl

Westfield, marka rozpoznawanana całym świecie, zapewni 
odwiedzającym centra handlowe zupełnie nowe doświadczenia.  
Na inauguracyjnych koncertach we flagowych centrach firmy, które 
odtąd będą działać pod marką Westfield we Francji, w Polsce, 
w Czechach oraz w Szwecji, wystąpią międzynarodowe gwiazdy.  
To tylko początek atrakcji przygotowanych dla klientów.

AUTORKA TEKSTU: KLAUDIA GIERSZANIN

MOC ATRAKCJI 
DLA KLIENTÓW ARKADII Z OKAZJI  
INAUGURACJI MARKI WESTFIELD



HISTORIAKUCHNIE ŚWIATA10

To zmora większości rodziców, po-
nieważ to faktycznie trudne i nie za-
wsze możliwe do zrealizowania. Brak 
jest idealnych rozwiązań, za to pojawia 
się cała masa pomysłów. I na pomysłach 
się skupmy. Dzieci i najmłodsza młodzież 
myślą o jedzeniu zazwyczaj w czarno-
-białych kategoriach. To znaczy, że w ich 
oczach coś albo jest „fajne”, albo nie, 
albo ładne, albo brzydkie, albo smacz-
ne, albo nie. Mało które dziecko powie: 
„ładne, ale...”, „smaczne, ale…”. Rano pa-
kujemy dziecku do szkoły kanapki i pysz-
ne jabłko wraz z wodą lub zdrowym so-
kiem, mając nadzieję, że zostaną zje-
dzone i wypite. Stańcie jednak przed 
lustrem i zapytajcie siebie, jak to było 
w przeszłości. A bywało różnie. Tyle że 
20-30 lat temu było znacznie mniej po-
kus na półkach sklepowych.

Przede wszystkim: dziecko ma zwykle 
takie przyzwyczajenia, jakie wykształciły 
się w jego domu rodzinnym. Jeśli w na-
szym domu słodzimy herbatę, często ku-
pujemy chipsy, Coca-Cola jest gdzieś na 
blacie w kuchni, a suszonych owoców 
używamy tylko wtedy, gdy pieczemy cia-
sta na święta, to nie należy się dziwić, że 
dziecko na zewnątrz nie sięga po owo-
ce i zdrowsze jedzenie. W domu owo-
ce zawsze muszą być w zasięgu wzro-
ku i ręki. Nie cukierki, chrupki czy palusz-
ki, ale orzechy, rodzynki czy inne suszo-
ne owoce. Próbowałem tego na swoich 
dzieciach, zwykle z sukcesem. Absolut-
ny sukces w tej materii osiągnąłem zaś 
z własnym wnuczkiem. Wystarczyły dwa 
dni braku tego, co w domu zawsze jest, 
czyli „przegryzaków”. Zastosowanie za-
miast nich migdałów, brzoskwiń czy ja-

błek sprawiło, że wnuk zaczął po nie się-
gać. Co istotne, bakaliami i orzechami ra-
czej się nie napychamy, bo są po pro-
stu sycące. O walorach zdrowotnych nie 
wspomnę.

Warzywa – temat tabu. Od wieku 
przedszkolnego słyszymy od naszych 
dzieci, że  szpinak – nie, marchewka 
z groszkiem – nie. Dlaczego? Odpowiedź 
to zazwyczaj: „bo nie!”. Ale chodzi głów-
nie o to, że koleżanka  lub kolega też tego 
nie jedzą.

W posiłkach serwowanych w naszych 
domach nie wolno unikać warzyw i na-
leży pamiętać o ich sezonowości. To se-
zonowość dyktuje bowiem najzdrowszą 
dietę. Nie polecam np. jedzenia cały rok 
pomidorów i ogórków. Późna jesień czy 
zima to bowiem sezon na kiszonki. A ki-
szonki to przecież także składnik super-
surówek czy pysznych kwaskowatych 
zup,  które dobrze przygotowane stają 
się smaczne dla dzieciaków. 

Gdy dziecko nauczy się, że wiosna 
i lato to czas, gdy najsmaczniejsze i naj-
zdrowsze są np.  truskawki, wczesnym la-
tem pojawiają się szparagi, a zioła są nie 
tylko zielone, ale też smaczne i zdrowe, 
to będzie nam łatwiej. Jednak mieszkań-
cy domu rodzinnego dziecka muszą być 
tego świadomi i taką wiedzę mu przeka-
zywać. Gdy od najmłodszych lat dziec-
ka w naszym domu nie nadużywa się np. 
słodyczy i cukru, możemy liczyć na to, 
że wykształci ono zdrowe nawyki żywie-
niowe. Poza tym jeśli nie będziemy do-
prawiać za mocno żywności solą i cu-

krem lub nawet pominiemy je w ogóle, 
to z czasem zauważymy, że nasz poziom 
odczuwania smaku słodkiego i słonego 
zmieni się na rzecz ich ograniczania.

Jesienią zróbcie kilka słoików wła-
snych konfitur, dżemów czy innych prze-
tworów. Spróbujcie podać dziecku jo-
gurt naturalny z tymi owocami w fajnym 
naczynku, bo to głównie atrakcyjne opa-
kowania zachęcają dzieci do tego, by jeść 
przesłodzone jogurty.

Pracujcie w kuchni razem ze swoimi 
dziećmi. Od smarowania kanapek ma-
słem (nie margaryną), poprzez układa-
nie sera czy wędliny, kończąc na trakto-
waniu jako całości układanki pomidora, 
rzodkiewki czy innych dodatków. Pozwól-
cie dzieciom kroić, smażyć i doprawiać. 
Pozwólcie czasem im coś zepsuć pod-
czas tej pracy, bo przecież sami też robi-
my błędy. Gdy dzieciaki biorą udział w go-
towaniu, gdy w naszych ogródkach ro-
sną zioła, truskawki, marchewki czy po-
midory, to dzieci  chętniej po nie sięgają.

Tak już jest, że podobnie jak sikania 
na nocnik uczymy dziecko zwyczajów ży-
wieniowych. Jeśli zajadamy chipsy i popi-
jamy gazowanymi napojami na co dzień, 
to nasza pociecha też to robi. Jeśli od po-
czątku świadomego życia dziecka cukie-
rek będzie dla niego rzadkością, a baka-
lie codziennością, to przekonamy się, że 
nawet poza domem będzie to jego zwy-
czajowe jedzenie. A że czasami zje bato-
na i popije napojem gazowanym - to nie 
koniec świata. 

Zapraszam do niedzielnych spotkań 
w Moonsferze. Od października podczas 
brunchu będziemy w kąciku kulinarno-
-zabawowym przygotowywać z dziećmi 
zdrowsze wersje popularnego jedzenia. 
Racuchy, koktajle, kanapki czy pizze i ma-
karony. To będzie mój mały wkład w edu-
kację waszych pociech. Zawsze możecie 
mnie też zapytać o poradę i pomoc, tak-
że na moim Facebooku czy Messenge-
rze. Zapraszam do zdrowego prowadze-
nia domu.

Jak przekonać nasze pociechy, te 
najmłodsze, ale już obracające się 
w świecie zewnętrznym, jakim jest 
szkoła, jak również te w wieku 
przedszkolnym, do zdrowego 
odżywiania?

ZDROWE ODŻYWIANIE 

A DZIECKO
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

Nie czekaj na grypę. 
Spraw by nigdy  
nie przyszła.
Masz więcej niż 50 lat?  
Prowadzisz aktywny tryb życia i chcesz zmniejszyć ryzyko zachorowania na grypę? 
Chcesz chronić się przed następstwami grypy?

UniFlu Ogłoszenie Rekrutacyjne dla Pacjentów – B wersja 1 z dnia 8-Mar-2018 na podstawie wersji angielskiej numer 1 z dnia 7-Mar-2018

Nr tel:
 

Nazwa Centrum:

Adres: 

Weź udział w badaniu innowacyjnej 
szczepionki, która działa w zupeł-
nie nowy sposób, inny niż szcze-
pionki na grypę dostępne obecnie 
w kraju. Oczekujemy, że może ona 
pozwolić na lepszą ochronę przed 
wirusem grypy - trwalszą i bardziej 
uniwersalną. 

Bezpieczeństwo stosowania 
szczepionki zostało dotąd ocenione 
w 6 badaniach klinicznych, w któ-

rych wzięło udział około 500 osób. 
Przed nami ostatni etap badań kli-
nicznych, jednak zanim szczepionka 
stanie się dostępna dla wszystkich, 
minie jeszcze kilka lat w zależności 
od wyników badań.

Uczestnicy naszego badania kli-
nicznego mają szansę otrzymać 
szczepionkę bezpłatnie już teraz. 
Odbędzie się to podczas dwóch 
wizyt lekarskich, z których każda 

zajmie około godziny. Dodatkowo 
Twój stan zdrowia będą monitoro-
wać lekarz lub pielęgniarka przez 
okres 2 lat. 

Zadzwoń i dowiedz się więcej.   
PS. Nowa szczepionka nie zawiera metali ciężkich i konserwantów. 

22 699 60 15

Centrum Medyczne 
NeuroProtect

ul. Klaudyny 16C, 1 piętro, 
Warszawa
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Jedzenie to nie wszystko!

Aktywne dyskusje i energiczne ge-
stykulowanie przy akompaniamencie 
rodzimej muzyki granej na żywo – tak 
wygląda wspólne przeżywanie posił-
ków przez Włochów. Podczas podróży 
do słonecznej Italii zapewne każdy za-
obserwował rodziny czy grupy przyja-
ciół spędzające czas w lokalnych tratto-
riach. Rytuał przesiadywania przy zasta-
wionym stole jest mocno zakorzeniony 
w mentalności Włochów i pełni ważną 
funkcję społeczną.

Doceniona nie tylko za smak,  
ale też za klimat

Trattoria Flaminia znajdująca się na 
stołecznym Żoliborzu podbiła serca wie-
lu gości. O jakości dań i samej atmosfe-
rze świadczy przyznanie jej tytułu Żoli-
borskiej Restauracji Roku 2018. Jest to 
miejsce koncentrujące włoski styl ży-
cia w stolicy, co stale udowadniają za-
glądający tu Włosi. Za całość odpowia-

da życzliwa i profesjonalna załoga Trat-
torii Flaminia, a także sami właściciele 
serwujący niekiedy mnóstwo ciekawo-
stek na temat kuchni włoskiej oraz sa-
mej Italii. Oprócz tego w każdy piątko-
wy wieczór we Flaminii goszczą arty-
ści z Włoch, którzy śpiewają i grają naj-
większe przeboje, jak również muzycz-
ne klasyki ze swojego kraju. Nie brakuje 
również brawurowych wykonów stor-
nelli romani, czyli rzymskich piosenek, 
które znają wszyscy mieszkańcy stolicy 
Włoch. W ten sposób dopełniona zosta-
je misja serwowania oryginalnej kuchni 
nie tylko rzymskiej, ale i włoskiej.

Danie króla
Ponadto kucharze Trattorii Flami-

nia jako dodatek do muzycznej odsło-
ny piątków serwują spoza karty neapo-
litański przysmak o szczególnej historii. 
„Zuppa di cozze napoletana” powstała 
z polecenia króla Obojga Sycylii Ferdy-

nanda I Burbona. – Był miłośnikiem ryb, 
a jeszcze bardziej muli. Tak wielkim, że 
często wypływał z rybakami, by osobi-
ście łowić mule. Niekiedy sam przebra-
ny za rybaka sprzedawał swoje zdo-
bycze na targu – opowiada właściciel  
Trattorii Flaminia. I dodaje: – Wówczas 
w Neapolu dużą popularnością cieszył 
się dominikanin Gregorio Maria Roc-
co, inicjator wielu akcji charytatywnych 
oraz przeciwnik ostentacyjnie wykwint-
nego jedzenia. Pod wpływem zakonni-
ka król nakazał swoim kucharzom przy-
rządzić ulubione owoce morza w wer-
sji „postnej”. Od tamtej pory w Wiel-
ki Czwartek przed wieczorną Mszą Wie-
czerzy Pańskiej jada się w Neapolu to 
danie. Obecnie w ścisłym centrum Ne-
apolu „Zuppa di cozze napoletana” przez 
cały rok serwuje wiele  restauracji wy-
specjalizowanych w jej przygotowaniu. 
Najwięcej jest ich jednak w okolicy ma-
lowniczego  zamku Castel dell’Ovo.

Dla Włochów spożywanie posiłku nie jest zwykłą czynnością. To kwintesencja włoskiego stylu 
życia, którego sensem jest spędzenie czasu w gronie przyjaciół i rodziny. By doświadczyć 
atmosfery rodem z Italii, wystarczy wybrać się na Żoliborz do Trattorii Flaminia, gdzie atmosfera 
odgrywa równie istotną rolę co jedzenie.

AUTORKA TEKSTU: KLAUDIA GIERSZANIN

10.09 g. 18:30 Rekolekcje filmowe na ekranie „Tajemnica Ojca Pio” dokument ukazujący prawdziwe oblicze 
Stygmatyka oraz bardzo trudną drogę, jaką przeszedł, by na jej końcu stać się jednym z największych świętych Kościoła. Prelekcję przed 
filmem wygłosi o. dr Marek Kotyński. Przed filmem konkurs Happy seats.

10.09 g. 12:00 W samo południe „Polityka” najnowsza produkcja króla box office Patryka Vegi. Film, który z właściwą 
reżyserowi ostrością portretuje środowisko wzbudzające w kraju powszechne i skrajne emocje. Które dzieli Polaków jak żadne inne. I które 
nigdy dotąd nie zostało równie przenikliwie pokazane na dużym ekranie. Przed seansem losowanie nagród. Po filmie poczęstunek kawą, 
herbatą gratis.

17.09 g. 12:00 W samo południe „Downton Abbey” Pełnometrażowa kontynuacja losów rodziny Crawleyów oraz ich 
służby na przestrzeni kolejnych historycznych i obyczajowych zmian. Przed seansem losowanie nagród. Po filmie poczęstunek kawą, 
herbatą gratis.

24.09 g. 12:00 W samo południe „Piłsudski” Józef Piłsudski „Ziuk” (Borys Szyc) po brawurowej ucieczce ze 
szpitala psychiatrycznego ponownie staje na czele polskiego podziemia niepodległościowego. Przed seansem losowanie nagród. Po filmie 
poczęstunek kawą, herbatą gratis.

26.09 g.11:00 Rodzic w kinie „Downton Abbey” jest rok 1927 (rok po zakończeniu szóstego sezonu serialu). Ponownie 
znajdziemy się w niezwykłym domostwie, jeszcze bardziej niż dotąd pełnym przepychu. Czegoś takiego jeszcze nie widzieliśmy – wystawne 
wnętrza, nieprawdopodobne kostiumy, glamour. Przed filmem konkurs Happy seats.

15,22,29.09 g.10:30 Misiowe Poranki to niepowtarzalna okazja do ciekawego, twórczego i rodzinnego spędzenia niedzielnych 
przedpołudni w kinie Wisła. Już od 15 lat zapraszamy do wspólnej zabawy. Na początek proponujemy krótki pokaz znanych i cenionych 
polskich bajek, takich jak „Reksio”, „Bolek i Lolek” i wiele innych. Po projekcji Misiowi Przyjaciele zapraszają do aktywnej rodzinnej zabawy 
z Misiem. Różnorodność zajęć i dodatkowe atrakcje pozwalają spędzić weekendowe przedpołudnia w miłej, rodzinnej atmosferze.

Kino Wisła zaprasza na cykle filmowe i wydarzenia (wrzesień 2019 r.)

Rezerwacja i zakup  
biletów online  

www.novekino.pl
Kino Wisła, Plac Wilsona 2,  

tel. 22 839 23 65

*godziny poszczególnych seansów 
mogą ulec nieznacznym zmianom.

r e k l a m a

Projekty zostały podzielone na dziel-
nicowe i ogólnomiejskie. Według zasad 
jedna osoba może jednocześnie oddać 
głosy na maksymalnie 15 projektów dziel-
nicowych i 10 ogólnomiejskich. Głosować 
może każdy mieszkaniec Warszawy, nie 
jest wymagany meldunek. Rodzice mogą 
głosować za niepełnoletnie dzieci. Warto 
głosować całymi rodzinami, zachęcać są-
siadów, znajomych i kolegów z pracy. Zre-
alizowane zostaną tylko projekty z naj-
większą liczbą głosów.

Stowarzyszenia Nowy Żoliborz oraz 
Plac Niemena rekomendują, by głosować 
jednocześnie na 8  projektów (4 dzielnico-
we i 4 ogólnomiejskie).
Projekty dzielnicowe:
• „Zielona Ulica Kaliny Jędrusik” 

(nr 185) - drzewa i zieleń zamiast 
obecnych 600 m2 betonu nagrzewają-
cych się do ponad 50 st. C. w słonecz-
ne dni przy ul. Jędrusik. Projekt obni-
ży odczuwalną temperaturę, zapew-

ni cień, wprowadzi retencję wody oraz 
znacząco poprawi stan wizualny ulicy, 
czyniąc ją przyjazną mieszkańcom.

• „Zielona i bezpieczna okolica 
stacji PKP Powązki” (nr 2000)  
- chodnik wraz z nasadzeniem krze-
wów po stronie Instytutu Mechani-
ki Precyzyjnej. Po drugiej stronie dro-
gi uzupełnienie zieleni, odmalowanie 
przejść dla pieszych.

• „Bezpieczna Ulica Dygata”  
(nr 941) - montaż progu zwalniają-
cego i uzupełnienie oznakowania po-
ziomego.

• „Garażówki na Żoliborzu. Po-
żegnaj niepotrzebne rzeczy”  
(nr 1959) - dwie wyprzedaże, bezpłat-
ne dla wystawców i kupujących, w za-
cienionym miejscu; darmowe napoje 
dla uczestników.

Projekty ogólnomiejskie:
• „Do lasku na Kole. Ścieżki pieszo-

-rowerowe: Powązkowska, Dy-
gata, Kozielska, Szamocka, Pry-
masa Tysiąclecia” (nr 1780) - po-
wstaną szutrowe ścieżki rekreacyjne 
w zieleni, wzdłuż torów linii kolejowej. 
Osiedla mieszkaniowe zlokalizowane 
wokół Powązkowskiej zyskają wygod-
ne połączenie z Laskiem na Kole.

• „Drzewa i zieleń na Powązkow-
skiej” (nr 984) - nasadzenie dużej 
liczby drzew i krzewów na poboczach 
i w pasie rozgraniczającym jezdnie.

• „Powązkowska w dobrym sty-
lu” (nr 979) - projekt bliźniaczy z na-
sadzeniami zieleni (projektem nr 984). 
Powstaną nowe latarnie LED, wygro-
dzenia, ławki, żeliwne kosze na śmie-
ci, oświetlenie bożonarodzeniowe. 
Wszystko utrzymane w jednym stylu. 
Wskutek realizacji obu projektów Po-
wązkowska zostanie przekształcona 
w estetyczną zieloną arterię.

• „Zielony zakątek Żoliborza Ar-
tystycznego” (nr 1912) - na gra-
nicy Żoliborza i Woli utworzona zosta-
nie nowa przestrzeń parkowa. W ra-
mach projektu pojawią się alejki par-
kowe, trasy biegowe, latarnie solarne, 
ławki i kosze na śmieci. Wszystko połą-
czone z innymi „zielonymi” projektami 
realizowanymi w okolicy. W ten sposób 
powstaną rozległe tereny rekreacyjne 
dla mieszkańców Żoliborza Południo-
wego i Artystycznego oraz dla Woli, 
Powązek i Młynowa.
Głosować można przez Internet  

(5-10 minut): https://app.twojbudzet.
um.warszawa.pl/voting/welcome lub 
w urzędzie dzielnicy.

Zagłosuj na projekty  
od 6 do 23 września 2019 r.

AUTORZY TEKSTU:  
KRZYSZTOF KRZEMIŃSKI
MACIEJ WIŚNIEWSKI

Budżet obywatelski 
– na co głosować?
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Władze dzielnicy podpisały umowę 
z wykonawcą pierwszego etapu prac 
na ul. Rydygiera. W pierwszej kolejności 
zwężona jezdnia zyska nową nawierzch-
nię, powstaną m.in. ścieżki rowerowe 
i nowe chodniki. Wyciętych zostanie 
mniej drzew, niż pierwotnie zakładano.

W tym roku mija siedem lat od przy-
gotowania remontu ulicy, która jest dziś 
obrazem nędzy i rozpaczy. W ogłoszo-
nym przetargu na realizację prac zgłosi-
ło się siedmiu chętnych. Wybrano ofer-
tę o ponad pół miliona tańszą niż kwota, 
jaką dzielnica zamierzała przeznaczyć 
na ten cel. Prace zostaną wykonane za 
ponad 5,7 mln zł. Na początku września 
Paweł Michalec, burmistrz Żoliborza, 
podpisał umowę na realizację remontu  
ul. Rydygiera. Wykonawca powinien roz-
począć roboty w ciągu siedmiu dni od 
zawarcia umowy. Prace podzielono na 
15 mniejszych etapów, tak by mieszkań-
cy mogli się przemieszczać. 

Początkowo wykonana zostanie 
część obejmująca infrastrukturę drogo-
wą na długości 630 m. W ramach inwe-
stycji powstaną cztery zatoki dla komu-
nikacji miejskiej, chodniki i ścieżka rowe-
rowa. Sama jezdnia będzie zwężona do 
6,5 m. Ponadto wybudowanych zosta-
nie 61 miejsc postojowych oraz przej-
ścia dla pieszych z azylami. Remont ul. 
Rydygiera podzielono na dwie części. 
Pierwszy etap według założeń ma się 
zakończyć wraz z końcem czerwca przy-
szłego roku. Osobną kwestią jest zieleń. 

Spójna zieleń na Żoliborzu
Inwestycja budzi niemałe zaintere-

sowanie wśród mieszkańców poprzemy-
słowej części Żoliborza. Chodzi zwłasz-
cza o temat zieleni wzdłuż jezdni. Naj-
pierw dyskusję wywołał projekt przewi-
dujący nasadzenia zastępcze w  postaci  
36 klonów kulistych i 37 wiśni osiągają-
cych ostatecznie wysokość nie wyższą 
niż 3 m, co znacznie odbiega od kształtu 

żoliborskiej zieleni. Koncepcję tę stwo-
rzono ze względu na przebiegającą w osi 
jezdni sieć podziemną mediów. Niskie 
drzewa miałyby nie kolidować z ukrytą 
w ziemi infrastrukturą.  

Efektem była petycja do władz dziel-
nicy. „Uważamy, że proponowane przez 
projektanta klony pospolite i wiśnie oso-
bliwe nie pasują do  charakteru wysokiej 
zabudowy. Sugerujemy wykorzystanie 
platanów jako gatunku, który będzie sa-
dzony po sąsiedzku na przedłużeniu do 
ul. Powązkowskiej oraz w al. Wojska Pol-
skiego. Planowana przebudowa będzie 
doskonałą okazją do tego, by przywró-
cić szpalery wysokich drzew po obydwu 
stronach jezdni. Dzięki temu główna uli-
ca Żoliborza Południowego będzie mia-
ła okazję stać się wizytówką tej części 
naszej Dzielnicy” – argumentowali wów-
czas członkowie stowarzyszenia Nowy 
Żoliborz.

Nie mając gwarancji wysokich nasa-
dzeń, mieszkańcy chcą również ocale-
nia zdrowych drzew przeznaczonych do 
wycinki. Łącznie do usunięcia wskaza-
no 51 egzemplarzy. Według sporządzo-
nych analiz 33 są chore, 12 koliduje z in-
westycją, a pozostałe zagrażają bezpie-
czeństwu. 

Niepewny los zieleni przy ul. Rydy-
giera doprowadził do spotkania miesz-
kańców z Zarządem Dzielnicy. Wów-
czas ze strony urzędników padły ogól-
ne deklaracje. – Dążymy do jak naj-
większej liczby drzew pokaźnych roz-
miarów. W przypadku istniejącej zie-

leni będziemy starali się zachować 
jej jak najwięcej – zapewniał podczas 
burzliwej dyskusji z mieszkańcami Pa-
weł Michalec.

Co wyrośnie na Rydygiera?
Wówczas była mowa o 14 zdrowych 

drzewach, które miały zostać usunię-
te. Podczas analiz okazało się, że dwa 
obiekty są krzewami. Pozostało więc  
12 drzew kolidujących z inwestycją, 
z czego ostatecznie zostaną wycię-
te trzy. Pierwsze zostanie usunięte ze 
względu na zaprojektowaną zatokę par-
kingową. Drugie musi ustąpić miejsca 
przejściu dla pieszych. Trzecie zaś ze 
względu na swój rozmiar uniemożliwia 
wprowadzenie zmian w projekcie.

Łącznie uda się ocalić dziewięć zdro-
wych drzew, z czego siedem pozo-
stanie w dotychczasowej lokalizacji. – 
Jest to możliwe dzięki drobnym korek-
tom wprowadzanym w trakcie remontu  
ul. Rydygiera. Dotyczą one chodnika 
i ścieżki rowerowej – mówi burmistrz 
Żoliborza. Pozostałe dwa drzewa będą 
przesadzone. 

Ważną kwestią nadal pozostają te, 
które mają być posadzone wzdłuż jezd-
ni. Mieszkańcy wciąż jeszcze nie wiedzą 
dokładnie, co wyrośnie przy ul. Rydygie-
ra. Realizowany w drugim etapie projekt 
zieleni poznamy prawdopodobnie w po-
łowie września. Już dziś wiadomo, że bę-
dzie to 70 nowych sadzonek o wysoko-
ści 5-6 m. 

Mieszkańcy opowiadają się za pla-
tanami. Jeśli chodzi o instalacje pod-
ziemne, to obecnie technologia pozwa-
la na sadzenie rozłożystych drzew po-
mimo przebiegających pod jezdnią sieci.  
– Jest to dość powszechna sytuacja. 
Miasta sadzą drzewa na kablach pod wa-
runkiem, że znajdują się one na przepi-
sowej głębokości. Nie wszyscy gestorzy 
kładą je wedle obowiązujących wytycz-
nych, ale są sposoby na to, by drzewa 
w takich warunkach sadzić – uspokaja-
ła obecna podczas spotkania z miesz-
kańcami i Zarządem Dzielnicy Justyna 
Glusman, dyrektorka-koordynatorka ds. 
zrównoważonego rozwoju i zieleni. 

Etap zazielenienia, który jest drugą 
częścią remontu ul. Rydygiera, rozpocz-
nie się zaraz po wykonaniu infrastruktu-
ry drogowej i według założeń potrwa do 
końca przyszłego roku. 

Największa inwestycja drogowa 
obecnej kadencji stała się 
faktem. Umowa na remont  
ul. Rydygiera podpisana.

AUTOR TEKSTU:  
JAKUB KRYSIAK

14 MIASTO ŻOLIBORZ

Remont Rydygiera stał się faktem
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Historia pewnej burzy,
czyli: czy zawsze musimy dojść do celu?

Za zgodą rozmówców upowszech-
niam relację z ich rozmowy. Przyznam, 
że uważam ich za bohaterów dnia co-
dziennego. Dlaczego? Dlatego, że stara-
ją się pomagać, edukować. Że ryzykując 
hejt i znieważanie, zwracają uwagę, tłu-
maczą. Kiedy prosiłam Marcina o możli-
wość powielenia tego tekstu, napisał mi: 
„Jeśli chociaż jedna osoba weźmie sobie 
do serca taki tekst i zacznie myśleć przy 
kolejnej wizycie w górach, to jest tego 
warte”. Oddaję więc im głos:

Przed chwilą rozmawiałem [Marcin 
Kęsek - AS] [...] z dobrą znajomą, która 
też wczoraj [22.08.2019 – AS] była w Ta-
trach i w porę uciekła na dół (woli, że-
bym ja to wrzucił, żeby nie musiała zbie-
rać na siebie fali hejtu, dlatego nie napi-
szę tożsamości tej znajomej). Dziewczy-
na naprawdę sporo chodzi po Tatrach, 
o każdej porze roku, więc tego, jak wi-
dzi wczorajszą sytuację, nie widzi przez 
pryzmat kilku wyjść w góry. Przyznam, 
że to, o czym i w jaki sposób pisze, bar-
dzo mocno na mnie zadziałało i zszoko-
wało. Dlatego chciałem – jako lekcję po-
kory – udostępnić wam jej słowa. Prze-
czytajcie, proszę, do końca […].

„Hej. Pozwól, że też się odniosę do 
posta [inny tekst Marcina dotyczący 

jego przemyśleń po tej wielkiej trage-
dii – AS], ale nie publicznie, bo to wiel-
ka tragedia i bardzo mnie boli to, co się 
stało, więc nie chcę jakiejś gównoburzy 
rozkręcać. Generalnie chodzi o to, że też 
chętnie bym pohejtowała, tylko wiem, 
że teraz to nie ma znaczenia, bo to, co 
się stało, i tak już się stało.

Wyobraź sobie, że ja też byłam wczo-
raj w górach. Kiedy przyszła burza, byłam 
już na dole. Oczywiście sprawdziłam pro-
gnozy. Rano zwykłe meteo zapowiada-
ło już deszcz, nie było więc sensu ryzyko-
wać. Wyszłam o 5:00 (w stronę Doliny Pię-
ciu Stawów). Od 12:00 było widać, że po-
goda się zmienia, chmury nachodzą, za-
czynają szczelnie opinać granie, zrobiło 
się chłodniej i ciemniej. Czas uciekać. 

Dokładnie o 13:02 spadł deszcz. 
Sprawdziłam, bo wyciągnęłam wtedy 
z plecaka kurtkę.

Chwilę później pierwszy pomruk, za-
raz potem grzmot... pierwszy, drugi, 
trzeci. Przy pierwszym zaczęłam biec na 
dół. Mijałam rodziny z kilkuletnimi dzieć-
mi... a nawet jeszcze mniejszymi, w nosi-
dłach, bez kurtek, maluszki owinięte jaki-
miś pelerynami za 5 zł. I co? No właśnie 
nic. Nikt nie zawrócił. Nikt nawet się nie 
zatrzymał, żeby się zastanowić, co dalej, 

kiedy grzmi tak, że aż krew w żyłach na 
chwilę zastyga. 

Mijałam dzieci, które się bały, zaczyna-
ły nerwowo pytać rodziców, co się dzieje, 
a oni i tak ciągnęli je do góry! Wreszcie za-
haczyła mnie babka z 7-letnim na oko syn-
kiem (to odnośnie do edukacji) i spytała, 
jak daleko jeszcze do góry. Zapytałam ją, 
czy kocha swoje dziecko. Popatrzyła tyl-
ko na mnie jak otępiała. Kontynuowałam 
więc, że jeśli tak, to niech schodzi. Burza 
idzie... Ba – ona już tu jest i za chwilę bę-
dzie naprawdę nieciekawie. Przystanął ja-
kiś facet i do mnie z pyskiem, czemu lu-
dzi straszę. A kobieta co? Zwróciła się do 
chłopczyka: „To co (dajmy na to), Szymek? 
Idziemy czy wracamy?”. I poszli...

Wiesz, jak ja się wczoraj czułam? 
Jakbym tylko ja widziała, co się dzie-
je, a reszta – nie wiem – oślepła, straci-
ła głowę czy co jeszcze. Powiem tak: nie 
będę oceniać nikogo, kto był na Giewon-
cie, nie wiem, jaka była sytuacja, nie było 
mnie dokładnie tam, ALE gdyby piorun 
raził tyle osób na przykład pod Siklawą, 
tobym powiedziała, że stało się tak dla-
tego, że zachowały się jak kretyni...

... (w miejscu 3 kropek były moje 
[Marcina Kęski] odpowiedzi, gdyby ktoś 
pomyślał, że pisane jest chaotycznie)

Ja wczoraj miałam łzy w oczach. Jak 
grzmiało, lało… Już kij z dorosłymi ludź-
mi. Ale te DZIECI – za co? Do góry? Pomi-
mo wszystko? W imię czego? Przejecha-
nych kilometrów, zapłaconego parkingu 
i biletów? Straconego zdjęcia na Face-
booka? Nie mogłam na to patrzeć, na tę 
skalę. Nieprzejednana skala głupoty, jak 
owce na rzeź, ja nie wiedziałam wtedy, 
że coś się stało (dzieje). Nikt nie wiedział... 
Ale czułam, że coś jest nie tak.

Ja wiem, że może mam większe do-
świadczenie, lepiej potrafię ocenić sytu-
ację. Ale tam naprawdę nie trzeba było 
eksperta. Już od 12:00 byłam przekona-
na, że trzeba uciekać. Rozumiem, że jak 
ktoś jest w górach raz na rok, to mógł 
tych sygnałów nie widzieć. Ale jak już 
leje, grzmi, widać wyładowania???

...
Ja to teraz przeżywam wręcz osobi-

ście. Nawet nie to, co się stało, tylko to, 
co wczoraj widziałam. To było najbardziej 
przerażające. To, że wszyscy olali sytu-
ację, nie jakąś przyszłą-niedoszłą, tylko 
to, co właśnie w tym momencie się działo.

Gdzie my żyjemy? Musi się coś stać, 
żeby do ludzi dotarło, że trzeba uciekać? 
Musi ktoś przy nich zginąć, żeby dotar-
ło, że teraz to jest [...] niebezpiecznie i nie 
idziemy dalej? Nie umiem tego pojąć... To 
jest dla mnie najbardziej przykre. Próbu-
ję to od wczoraj zrozumieć, staram się – 
i nie potrafię […].

...
Już pomijam fakt, że temperatura 

obniżyła się nagle. Było to czuć. Nie roz-
pętał się huragan, ale pojawiły się po-
dmuchy, których nie było wcześniej wca-
le. Było czuć, że pogoda się zmienia i że 
zmienia się nagle. Wszystko było. Trzeba 
było tylko chcieć to widzieć. Więc jak ktoś 
teraz mówi, że tego się nie dało przewi-
dzieć, to po prostu go tam nie było – 
albo nie wiem. Fakt, że działo się to szyb-
ko. Ale myślę, że była przynajmniej go-
dzina, żeby uciec, zejść jak najniżej. Nie 
jestem meteorologiem, nie znam się na 
zjawiskach atmosferycznych, ale znam 
się trochę na górach. Tak jak mówiłam, 
ja już od 12:00 byłam pewna, że trzeba 
iść w dół, i to jak najszybciej.

I żal mi serce ściska, jak pomyślę, że 
była AŻ GODZINA, żeby się ratować... I ci 
wszyscy ludzie mogli żyć, mogło się nic 
nie wydarzyć oprócz tego, że byliby mo-
krzy. [...]

Skala byłaby większa. Tylko tym ra-
zem góry obeszły się z nami łaskawie. To 
trwało kilka minut, nie liczyłam, ale wy-
ładowań było kilka. Pięć? Sześć? A co by 
było, gdyby było ich 50? A burza trwała 

godzinę i objęła całe Tatry? Nie chcę na-
wet myśleć... Wiesz, ile ludzi było wtedy 
na Orlej Perci?!

[...]
Już mi dziś lepiej. Wczoraj nie chcia-

łam nawet o tym mówić. Napisałam, bo 
czułam, że mnie zrozumiesz. Nie jestem 
przewodnikiem czy jakąś super zna-
ną personą, himalaistką z kij wie jakim 
doświadczeniem, nie chcę, żeby ludzie 
myśleli, że znalazł się nie wiadomo kto 
i gada, jakby się znał na wszystkim najle-
piej. Ale byłam tam i widziałam na własne 
oczy. I nikt mi nie wmówi, że było inaczej 
i że komentuję coś zza ekranu kompu-
tera... Po prostu mam taki przeogrom-
ny żal, że to się stało… a nie musiało. Na-
prawdę nie musiało”.

Pod postem pojawiło się wiele ko-
mentarzy. O dziwo – bez hejtu (uff, wi-
docznie fani Marcina to ludzie na po-
ziomie). Marcin dodał jeszcze swój, więc 
również go zacytuję:

Koleżanka prosiła, by przekazać Wam 
jeszcze jeden komentarz dotyczący na-
szej rozmowy i tego posta: 

„Drodzy! Jesteście niesamowici. Je-
stem bardzo wzruszona. Myślałam, że nikt 
nie przebrnie przez tę moją chaotyczną 

rozmowę z Marcinem, okraszoną ogrom-
nymi emocjami: smutkiem, żalem, bezsil-
nością i pytaniami wysłanymi gdzieś w bli-
żej nieokreśloną przestrzeń – bez odpo-
wiedzi. Było mi już nawet głupio, że nie 
zostało to jakoś zredagowane, uporząd-
kowane. Ale później uświadomiłam sobie, 
że może właśnie to było w tym wszyst-
kim najlepsze. Uwierzcie, że przeczytałam 
wszystkie Wasze komentarze, historie 
– równie smutne i wzruszające. Z jednej 
strony cieszę się, że nie zwariowałam, a z 
drugiej przykro mi, że skala problemu jest 
jeszcze większa, niż mogłoby się wyda-
wać. Pomijając brak pokory i głupotę, jest 
jeszcze trzeci grzech wśród turystów: 
nieświadomość. O ile na dwa pierwsze nie 
poradzicie nic, o tyle na ostatni jest „le-
karstwo”. Dlatego proszę: nie bądźcie ni-
gdy obojętni, reagujcie, starajcie się chro-
nić (zwłaszcza tych najmłodszych, którzy 
nie ochronią się sami), dawajcie przykład, 
postępujcie słusznie i przede wszystkim 
polegajcie na instynkcie, intuicji i słuchaj-
cie swojego wewnętrznego głosu. Nie bój-
cie się strachu, lęku, odpuszczajcie... Góry 
były i będą, a życia Waszego i Waszych 
najbliższych nikt nie wróci. Dziękuję Wam 
z całego serca. Bądźcie bezpieczni”.

Kiedy wymyśliłam temat kolejnego artykułu, kiedy zaczęłam go pisać, nie myślałam, że życie walnie 
takim przykładem. Znam góry, chodziłam po nich dużo. Ale zawsze czuję wobec nich respekt. Zawsze 
bezpieczeństwo jest ważniejsze niż rutyna i dojście do celu. Zdarzyło mi się nie dojść do celu, bo 
właśnie rozpętała się burza. A burza w górach może przyjść w ciągu kilkunastu minut. Są różne 
aplikacje, które pomagają przewidywać pogodę i planować wyprawy. Nie zastąpią one jednak zdrowego 
rozsądku i słuchania doświadczonych.  
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i zastanawiam się, co On by zrobił w takiej sytuacji... Myśląc 
o Panu Jerzym, zamawiam Makaron Jurka, czyli wstążki  
w sosie maślano-truflowym z marchewką i ciecierzycą, 
podany z owczym serem (25 zł). Nadal rozczarowana, 
myślę sobie – raz kozie śmierć – i na przystawkę 
zamawiam danie o odpowiedniej nazwie, czyli zapiekany 
ser kozi w miodzie z pieca szamotowego z cytrynową 
sałatką, grzankami domowymi i piklowanymi jabłkami  
(29 zł). Drugim zestawem, jaki zamawiamy, jest sandwich  
vz burgerem wołowym, rokietą, salami spianata i piklami 
(29 zł) oraz pizza – również z salami, ale na ostro (26 zł). 

Żadne z czterech dań nie poprawiło mi nastroju,  
nie zaczarowało. Makaron Jurka to danie bardzo proste, 
smaczne, ale bez polotu, mało wyraziste, a ciecierzyca 
z puszki to rozczarowanie. Kozi ser jest pyszny, ale 
zdominowany przez przesadną słodycz sosu na bazie 
miodu; sałata cytrynowa okazała się zbyt kwaśna, aby 
zrównoważyć smaki, a jej świeżość pozostawia nieco 
do życzenia. Niestety, burgera też nie mogę pochwalić, 
na co bardzo liczyłam. Pięknie podane danie, dobra 
bułka, uwielbiane przeze mnie pikle… wszystko OK, ale 
to, co najważniejsze, czyli mięso, nie było OK. Burger był 
suchy i zupełnie pozbawiony soków. Pizza przygotowana 
poprawnie, ale nie zmieniła ona mojego rankingu miejsc, 
w których można zjeść najlepszą pizzę na Żoliborzu. 
Koniecznie trzeba było osłodzić ten wieczór, a że desery  
w menu są naprawdę intrygujące, wybór padł na to,  
co w taki zimowy wieczór zdaje się być najlepsze –  
ganasz z gorzkiej czekolady z sosem karmelowym (17 zł).  
Nie ukrywam, że po raz pierwszy spotkałam ganasz 
jako deser sam w sobie. Zwykle delektowałam się nim 

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

r e k l a m a

Jest mącznie i maślano,  
czyli tak jak lubię. 

r e k l a m a

Już 5 lutego o godz. 18:30

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

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

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

www.novekino.pl

Rezerwacja i zakup biletów online
www.novekino.pl

Kino Wisła, Plac Wilsona 2
tel. 22 839 23 65

*Godziny poszczególnych seansów 
mogą ulec nieznacznym zmianom.

fot.: Mateusz Durlik
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Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. powstała 5 lutego 2004 
roku. Jest samorządowym przewoźnikiem kolejowym i 
jednym z elementów Warszawskiego Transportu Publicz-
nego zatrudniającym ponad 400 osób. Spółka świadczy 
usługi transportu pasażerskiego w ramach aglomeracji 
warszawskiej, na istniejących liniach, zarządzanych przez 
PKP Polskie Linie Kolejowe. Wraz z Metrem Warszawskim 
i Tramwajami Warszawskimi tworzy szkielet stołecznej ko-
munikacji szynowej, uzupełniony przez Warszawską Kolej 
Dojazdową oraz Koleje Mazowieckie.

Według raportu Urzędu Transportu Kolejowego z 2018 
roku, SKM przewiozła prawie 19 milionów pasażerów na 
czterech trasach, o łącznej długości prawie 150 km. Łączą 
one Warszawę z miejscowościami satelickimi. SKM jest 
piątym przewoźnikiem kolejowym w Polsce, z udziałem 
w rynku wynoszącym powyżej 6%. W 2018 roku praca 
eksploatacyjna wyniosła 13,8 mln wozokilometrów.

Obecnie tabor SKM Warszawa liczy 28 elektrycznych 
zespołów trakcyjnych: 2 pojazdy 14WE Halny, 4 pojaz-
dy 19WE, 13 pojazdów 27WE Elf i 9 pojazdów 35WE 
Impuls. Wszystkie są w pełni dostosowane do potrzeb 
osób niepełnosprawnych i wyposażone w klimatyzację, 
monitoring, nowoczesny system informacji pasażerskiej, 
kasowniki oraz automaty biletowe. Tabor zbudowany jest 
z materiałów, które w 80 proc. podlegają recyklingowi. 
Większość jest także wyposażona w urządzenia umożli-
wiające rekuperację, czyli odzyskiwanie energii elektrycz-
nej.

Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. w ciągu kilkunastu lat swo-
jej działalności otrzymała liczne nagrody, podziękowania i 
wyróżnienia. Najważniejsze z nich to m.in. Diament Forbe-
sa w 2013 roku. W 2015 roku  ,,Strona internetowa bez 
barier’’ oraz  ,,Strona SKM przyjazna dla osób z niepełno-
sprawnościami’’ w 2017 roku.

Gabriel, jaka jest twoja odpowiedź 
na powyższe tytułowe pytanie?

Przede wszystkim trzeba robić to cier-
pliwie i mając zaplecze w postaci doświad-
czenia, wiedzy i umiejętności. Podstawą 
jest tutaj wykwalifikowana kadra z profe-
sjonalnym, ale także pozytywnym podej-
ściem do dzieci. Naszym celem jest nie tyl-
ko wyszkolenie dobrych piłkarzy, lecz rów-
nież pomoc w wychowaniu ich na do-
brych, wartościowych ludzi. Mądrych ży-
ciowo, świadomych, myślących, dbających 
o swoje zdrowie, w tym o zdrowe odży-
wianie. Dlatego w naszej akademii oprócz 
treningów piłkarskich zapewniamy naszym 
podopiecznym opiekę psychologa, logo-
pedy i dietetyka. Psycholog sportowy bę-
dzie wspierał młodych piłkarzy w ich roz-
woju, ponieważ jak wiadomo, dzieci mogą 
odczuwać czasem brak motywacji, być 
smutne i mieć różne problemy na głowie. 
Psycholog pomoże im pielęgnować pasję 
piłkarską. Logopeda będzie zaś wartościo-
wym uzupełnieniem, bo rodzice, posyła-
jąc swoje dziecko na trening piłkarski, przy 
okazji będą mogli się dowiedzieć o ewen-
tualnych wadach wymowy u swoich dzie-
ci. I dzięki logopedzie te wady będą mo-
gli wyeliminować lub choćby ograniczyć. 
Z dietetykiem sprawa jest jasna. Nasze 
społeczeństwo tyje i źle się odżywia, po-
chłaniając śmieciowe jedzenie. Mamy za-
miar przygotować ogólne programy ży-
wieniowe dla naszych podopiecznych, ale 
jeśli rodzic będzie chciał, by taki plan został 
rozpisany indywidualnie dla jego dziecka, 
to wyjdziemy mu naprzeciw. W planach 

mamy także dodatkowe zajęcia, np. naukę 
pływania lub języka obcego. Zależy nam 
na kompleksowym podejściu i na tym, by 
rodzić mógł edukować na wysokim pozio-
mie swoje dziecko w różnych dziedzinach, 
ale w jednym miejscu. Harmonogram za-
jęć będzie tak ułożony, by te zajęcia ze 
sobą nie kolidowały.

A w jaki sposób rodzicie mogą przy-
czynić się do tego, by rozwój młode-
go piłkarza był prawidłowy?

Powinni wspierać dziecko, przycho-
dzić z nim na treningi i mecze. Nie znie-
chęcać, gdy płacze, lecz motywować. Ale 
oczywiście nie na siłę. Nie można zmu-
szać dziecka do treningów. Jeśli ono tego 
nie chce, to nikt nie powinien tego chcieć. 
Najważniejsze jest to, czego chce dziecko. 
My – rodzice, trenerzy itp. – jesteśmy po 
to, by tę pasję pielęgnować i wzmacniać. 
Rolą rodziców jest też słuchanie dziecka.

Wyciągacie wnioski z tego, co usły-
szycie od waszych podopiecznych?

Rozmawiamy zarówno z zawodnika-
mi, jak i z rodzicami, ale nasi trenerzy są 
na tyle doświadczeni, że doskonale wie-
dzą, jak mają pracować. Mamy przygo-
towany na wiele lat plan szkolenia, któ-
rego chcemy się trzymać. Forma zajęć 
jest bardzo przyjemna. Unikamy stre-
sujących dla dziecka sytuacji, takich jak 
podnoszenie głosu, które miały miejsce 
za czasów, gdy ja trenowałem. Meryto-
rycznie jesteśmy przygotowani na naj-
wyższym poziomie.

Jaka jest według ciebie najważniej-
sza rada dla zaczynających przygo-
dę z piłką nożną?

Dużo się uśmiechaj, trenuj, bądź 
konsekwentny, nie zniechęcaj się. Każ-
dy się może potknąć, każdy może krzy-
wo kopnąć piłkę. Przyjdź na trening, naj-
lepiej do AP Marymont (śmiech), a na 
pewno ci się uda. Zapraszamy do kon-
taktu oraz śledzenia naszych mediów: 
Facebook.com/AkademiaMarymont 
oraz apmarymont.pl.

Wrzesień to nie tylko początek 
roku szkolnego, ale także miesiąc, 
w którym większość klubów 
sportowych rozpoczyna nabór do 
swoich sekcji na nowy sezon. Jednym 
z nich jest nowo powstała Akademia 
Piłkarska Marymont, której założyciel 
Gabriel Zdrojewski postara się 
odpowiedzieć na pytanie zadane 
w tytule tego tekstu.

JAK SKUTECZNIE TRENOWAĆ 
I WYCHOWYWAĆ MŁODYCH PIŁKARZY?

AUTOR WYWIADU:  
MICHAŁ BIGORAJ
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PIĘKNY, SZLACHETNY I WARTOŚCIOWY SPORT

Karate zadebiutuje na igrzyskach 
olimpijskich w Tokio w 2020 r. Bę-
dzie to karate reprezentowane 
przez organizację World Karate  
Federation (Światową Federacje Ka-
rate). Tymczasem istnieje ponad  
100 stylów tej sztuki walki. Sam 
uprawiam gōsoku-ryū. Pan repre-
zentuje kyokushin, które trenuje 
Pan w prowadzonym przez siebie 
Bielańskim Klubie Kyokushin Karate 
(BKKK). Co charakteryzuje ten styl 
i wyróżnia go na tle innych?

Twórca naszego stylu Masutatsu  
Ōyama, który wygrał pierwsze mistrzo-
stwa w Japonii po II wojnie światowej (do-
kładnie w 1947 r. – przyp. M.B.), uznał, że 
system stworzony przez ówczesną Orga-
nizację Karate nie oddawał tego, co po-
winien, czyli realnej walki. Na początku 
kształtowania się stylu kyokushin były za-

tem dozwolone właściwie wszystkie ele-
menty i techniki, które mogły pojawić się 
w prawdziwej walce. Z uwagi na ten re-
alizm system okazał się bardzo kontuzjo-
genny, dojo (w języku japońskim miej-
sce treningów sportów walki – przyp. 
M.B.) zamieniło się w pole brutalnej wal-
ki. Aby umożliwić swoim uczniom roz-
wój w prawdziwej walce, Ōyama posta-
nowił ograniczyć reguły walki, wyłączając 
uderzenia na głowę oraz dźwignie i rzu-
ty. W ten sposób powstał system realnej 
walki, z pewnymi ograniczeniami. Karate  
Ōyamy stało się niezwykle popularne. 
W latach 80. i 90. była to największa or-
ganizacja sztuk walki na świecie.

Czy uważa Pan, że fakt, iż karate 
– pochodzące przecież z Okinawy 
w Japonii – zadebiutuje na igrzy-
skach olimpijskich w kraju swego 

pochodzenia, sprawi, że zwiększy 
się świadomość przeciętnego czło-
wieka na temat tego sportu? Do 
tej pory wielu uważa, że to nie tyle 
sztuka samoobrony, ile „agresyw-
na walka”, nie widząc w tym całej 
otoczki: ideologii, pewnej etykiety, 
ciągłego samorozwoju psychiczne-
go i fizycznego, kodeksu etyczno-
-moralnego czy pierwiastka filozo-
ficzno-duchowego.

To trudno ocenić. Przede wszystkim 
dlatego, że nie wiadomo, czy po igrzy-
skach w Tokio karate w ogóle utrzyma się 
w programie igrzysk. Druga sprawa jest 
taka, że w świadomości społecznej, dzię-
ki kulturze masowej, karate istnieje jako 
forma samoobrony, ale wartości zwią-
zane z karate, o których Pan wspomniał, 
też są już lepiej kojarzone i utożsamia-
ne z tym sportem. Dziedzictwo karate, 

z walką o jego tożsamość i godność, na 
szczęście przetrwało. Dlatego wielu lu-
dzi dobrze odbiera karate, a tak dużo 
dzieci na całym świecie, także w Polsce, 
garnie się do tego sportu. Trudno po-
wiedzieć, co się wydarzy po igrzyskach 
w Tokio. WKF (World Karate Federation – 
przyp. M.B.) jest zamknięte na środowi-
sko karate kontaktowego, ponieważ po-
mimo wielu prób i spotkań to karate kon-
taktowe nie połączyło się z bezkontak-
towym, a więc takim, jakie będzie obec-
ne na igrzyskach. Jestem przekonany, że 
świadomość w zakresie karate kontakto-
wego będzie rosła, ponieważ jego istotą 
są uniwersalne wartości: szacunek do lu-
dzi i przyrody, pokora, uprzejmość, siła 
wynikająca z wrażliwości i chęci niesie-
nia pomocy słabszym. Coraz mniej pew-
ne czasy i degradacja środowiska powo-
dują, że ludzie chętnie sięgają do trady-
cyjnych sztuk walki, które są kontynuacją 
prastarej tradycji walki o godność.

Inna sprawa, że skupiając się na 
kwestiach czysto sportowych, 
większość ludzi sprowadza kara-
te do kopnięć i uderzeń, a karate 
to przecież także bloki, chwyty czy 
podcięcia.

Karate wywodzi się ze sportów budō, 
obejmujących różne sztuki walki. Po 
I i II wojnie podzielono sztucznie spor-
ty budō m.in. na karate, judo czy aiki-
do. Wcześniej nikt takiego podziału nie 
wprowadzał, a ludzie przez tysiące lat 
doskonalili swoje umiejętności zarówno 
w walce wręcz, jak i w walce z bronią bia-
łą. Później, na potrzeby sportu, te sztuki 
walki stały się odrębnymi dyscyplinami. 
Powstawało bardzo wiele sportów walki. 
Powstają kolejne, jak choćby MMA. Wie-
le z nich zawiera zatem te same elemen-
ty czy techniki i trudno precyzyjnie mó-
wić o ich skuteczności. Jeśli władze Mię-
dzynarodowego Komitetu Olimpijskie-
go (MKOl – przyp. M.B.) zdecydują się 
wprowadzić obok taekwondo (w wer-
sji olimpijskiej reprezentowane przez fe-
derację World Taekwondo – przyp. M.B.) 
także karate kontaktowe, to ten sport się 
przebije globalnie. Tak jak judo we Fran-
cji, gdzie zaczęło się rozwijać w latach 50.  
Dziś Francja to potęga w tej dyscypli-
nie. Judo, a także karate bezkontaktowe, 
jest tam obecnie niezwykle popularne. 
W Polsce popularność tych dyscyplin nie 
jest tak duża. Wynika ona ze świadomo-
ści społecznej, jednak nie ma systemo-
wego wsparcia ze strony ani związków 
sportowych, ani mediów. W tych ostat-

nich dominuje piłka nożna. Powtórzę, że 
uniwersalne wartości, które promuje ka-
rate – jak choćby szacunek do rodziców, 
osób starszych czy przeciwnika, a tak-
że codzienna praca nad sobą – bardzo 
wpływają na popularność tego sportu.

Rzadko zdarza się, by dyscyplina 
wypadła z programu igrzysk już po 
jednej edycji. Mam nadzieję, że ka-
rate też to nie spotka. 

Regulamin MKOl pozwala na wpro-
wadzenie do programu igrzysk nowych 
dyscyplin, które są popularne w regio-
nie, w którym dane igrzyska się odbywa-
ją. MKOl się na to otworzył. Swego czasu 
zostało jasno powiedziane przez władze 
WKF, że na kolejnych igrzyskach, w Pa-
ryżu w roku 2024, karate już nie będzie 
– ale może to się zmieni. Według mnie 
zdecydowanie ważniejsze jest to, jak lu-
dzie postrzegają ten sport, niż to, co po-
stanowią władze takiej czy innej federa-
cji. Aktualnie Polski Związek Karate, któ-
remu daleko do ideału, zrzesza ponad 
300 klubów – to świadczy o popularno-
ści tej dyscypliny.

Karate uprawia Pan od 12. roku ży-
cia. W latach 90. należał Pan do 
czołówki polskich zawodników. Po-
siada Pan 5. dan (termin określa-
jący poziom/stopień mistrzowski 
w sztukach walki - przyp. M.B.). Bę-
dąc na studiach na warszawskiej 

AWF (Akademia Wychowania Fi-
zycznego – przyp. M.B.), założył 
Pan, funkcjonujący do dziś, BKKK. 
Proszę przybliżyć nam jego misję 
i sposób działania.

Przede wszystkim miałem olbrzymie 
szczęście, że trafiłem na wspaniałych lu-
dzi. Bardzo dużo zawdzięczam shihano-
wi (japońskie słowo oznaczające instruk-
tora, nauczyciela, trenera, ale także tytuł 
honorowy nauczyciela modelowego lub 
„nauczyciela wyznaczającego standar-
dy” – przyznawany certyfikatem licencyj-
nym w japońskich sztukach walki instruk-
torom poziomu mistrzowskiego – przyp. 
M.B.) Maciejowi Mierzejewskiemu, od 
1988 r. mieszkającemu w Kanadzie, któ-
ry mnie wprowadził w karate. To on mnie 
zainspirował, by wziąć udział w rywaliza-
cji sportowej i poświęcić temu życie. Rów-
nież postawa mistrza Ōyamy i jego filo-
zofia zaimponowały mi do tego stopnia, 
że chciałem je przekazywać innym, wi-
dząc w tym wielki sens. Dzięki temu też 
zmieniłem swoje podejście i postępowa-
nie. Zrozumiałem, że trening nie polega 
tylko na tym, że człowiek doskonali swo-
je umiejętności w walce, ale także wpływa 
pozytywnie na rozwój osobowości i psy-
chiki oraz postrzeganie świata. To wszyst-
ko sprawiło, że chciałem się jeszcze bar-
dziej zaangażować i dlatego założyłem 
Bielański Klub Kyokushin Karate. Na po-
czątku działaliśmy na AWF, gdzie robili-
śmy wiele interesujących imprez i zaraża-

Mariusz Mazur – trener-instruktor karate, były znakomity zawodnik, posiadacz 5. dana, 
organizator imprez sportowych, założyciel i twórca Bielańskiego Klubu Kyokushin Karate.

AUTOR WYWIADU: MICHAŁ BIGORAJ

Karate
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Mariusz Mazur (z prawej) i Maciej Mazur
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liśmy młodych ludzi tym, co sami przeży-
liśmy. Z czasem powstał bardzo prężnie 
działający klub, który jest rozpoznawalny 
nie tylko w Polsce, ale też w Europie, a na-
wet na świecie.

Jest Pan nie tylko wybitnym byłym 
zawodnikiem, instruktorem i preze-
sem klubu, ale może przede wszyst-
kim bardzo sprawnym organizato-
rem imprez sportowych. W 1998 r. 
Europejskim Turniejem Mistrzów 
zapoczątkował Pan cykl mistrzostw 
Europy karate kyokushin w katego-
rii open. Był Pan głównym organi-
zatorem mistrzostw Europy w War-
szawie w 2004 i 2015 r. Organizuje 
Pan też cykliczną galę sportów wal-
ki Kokoro Cup. Proszę powiedzieć 
coś więcej o najbliższej edycji.

Ta impreza ciągle ewoluuje. Przed 
nami już 12. edycja prestiżowego tur-
nieju, który ma dobrą markę w świecie. 
Poza pierwszoplanowym dla nas turnie-
jem mistrzów postanowiliśmy, że w tym 
roku zorganizujemy także turniej dla ju-
niorów. Chcemy też, by mieli oni możli-
wość obserwowania i uczenia się od naj-
lepszych zawodników. Ponieważ istnieje 
duże zainteresowanie startami, postano-
wiliśmy, że międzynarodowy turniej ju-
niorów będzie się odbywał równolegle 
z zawodami seniorów.

Ale rywalizacja będzie tylko w kara-
te kyokushin? 

Doszliśmy do wniosku, że będzie-
my promować tylko karate kontakto-
we, w którym się specjalizujemy. Chce-
my skupić się na tym, na czym znamy się 
najlepiej. Po pierwsze, zapraszać moż-
liwie najlepszych zawodników i tym sa-
mym inspirować młodych ludzi, dając im 
możliwość bezpośredniego kontaktu np. 
poprzez wspólne treningi i obserwowa-
nie w ich trakcie trudnej rywalizacji spor-
towej. Nie mniej ważne jest rozwijanie 
wewnętrznej wrażliwości w taki sposób, 
by przekuwać ją w siłę i pewność sie-
bie. Może nie każdy zostanie mistrzem 
w aspekcie fizycznym, ale na pewno przy 
ciągłej pracy nad sobą możesz zostać 
mistrzem swego wnętrza, swego du-
cha. Nikt inny, tylko ty będziesz o tym 
wiedział, będziesz to czuł. Dopiero wte-
dy osiągniesz stan ducha umożliwiający 
ci, jak mawiali mistrzowie: „Iść spokojnie 
wśród zgiełku i pośpiechu”. Zrozumiesz 
też, że: „Jeśli tracisz pieniądze – nic nie 
tracisz. Jeśli tracisz zdrowie – coś tracisz. 
Jeśli tracisz spokój – tracisz wszystko”.

Troje Pana dzieci także trenuje ka-
rate. Największe sukcesy odniósł 
syn Maciej.

Gdy byłem młodym człowiekiem, 
to dużo zastanawiałem się nad tym, 
jak będzie wyglądała moja rodzina i co 
bym chciał robić w życiu. Jednym z mo-
ich marzeń była możliwość trenowa-
nia z własnymi dziećmi. To marzenie się 
spełniło. Dzieci od najmłodszych lat jeź-
dziły z nami na zawody i obozy. Najstar-
szy z trójki Maciej w pewnym momencie 
doszedł do wniosku, że chce spróbować 
swoich sił w karate, i konsekwentnie po-
dążał tą drogą, aż stał się jednym z naj-
lepszych zawodników na świecie. Ma-
ciej jest złotym medalistą ME seniorów 
z 2017, 2018 i 2019 r. i wielokrotnym me-
dalistą mistrzostw Europy i mistrzostw 
Polski. Jego największym sukcesem jest 
wywalczenie miejsca w finałowej ósemce 
Mistrzostw Świata Open w Tokio w 2015 r.  
Jest to jak do tej pory najlepszy wynik 
w historii polskiego karate kyokushin. 
Na kolejnych mistrzostwach, rozgrywa-
nych od 1974 r., będzie rozstawiony z nu-
merem 1, co znaczy, że będzie jednym 
z pretendentów do tytułu mistrza świa-
ta. To jest wielki sukces. Bez precedensu 
w polskim karate kontaktowym.

Zastanawiał się Pan kiedyś nad tym, 
jak długo będzie Pan trenował? Czy 
– tak jak wielu mistrzów karate – do 
końca życia?

Ja jestem przekonany, że to będzie 
do końca życia. Kiedyś myślałem, że 
może do sześćdziesiątki lub siedemdzie-
siątki. Poprzez moje poszukiwania, jak 
właściwie trenować i doskonalić własne 
ciało, trafiłem także do jogi, która jest 
według mnie matką wszelkich dziedzin 

związanych z szeroko pojętą kulturą fi-
zyczną. Również dzięki niej jestem prze-
konany, że można się doskonalić do póź-
nej starości. 

Czy według Pana karate to najlep-
sza sztuka walki, by kształtować 
charakter, nie tylko wśród mło-
dych?

Moim zdaniem każdy sport doskona-
le nadaje się do kształtowania charakte-
ru, bo sport z założenia kładzie nacisk na 
wartości. Jeszcze niedawno wyśmiewa-
no różne sposoby doskonalenia się psy-
chicznego, poszukiwania właściwej dla 
siebie drogi. A przecież nauka potwier-
dza, że ludzki umysł ma nieprawdopo-
dobne i wciąż nieodkryte możliwości, co 
praktycy wiedzieli od dawna. Karate tak-
że polega na ciągłym samodoskonale-
niu. Dlatego jest coraz bardziej popular-
ne. Również w Polsce, która od zawsze 
musiała się zmagać z różnymi zagroże-
niami. Polacy mają instynkt walki, który 
według mnie daje im niesamowitą siłę. 

Na koniec chciałbym dodać, że 
przed nami kolejny sezon. Mam nadzie-
ję, że będzie udany. Dla mnie osobiście 
jest to jeden z najważniejszych sezonów 
w życiu. Po blisko 40 latach treningu do-
czekałem chwili, że pięciu reprezentan-
tów BKKK weźmie udział w najważniej-
szych zawodach karate kontaktowego  
– 12. MŚ! Będą nimi: Maciej Mazur, Ma-
rek Odzeniak, Mateusz Garbacz, Mate-
usz Kaptur, Tomasz Bodzioch oraz tre-
nująca z nami Monika Zielińska. Trene-
rem krajowym jednogłośnie został wy-
brany Jacek Kępa. Bardzo się z tego cie-
szę, ponieważ Jacek od lat wspiera ca-
łym swoim sercem wszystkich polskich 
zawodników!
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UKS RONIN TEAM  
– SPORTOWA RODZINA

Judo i gimnastyka – zarówno spor-
towa, jak i artystyczna – to, wyda-
wać by się mogło, zupełnie różne 
dyscypliny sportu. Skąd pomył, by 
miały one sekcje w jednym klubie? 
Zwłaszcza że trenujecie także jujit-
su (tradycyjna japońska sztuka wal-
ki - przyp. M.B.) oraz aikido. 

Klub, który założyliśmy w 2006 r., po-
czątkowo był tylko klubem judo. Dwa lata 
później poproszono nas o współpracę 
z klasami gimnastycznymi i od tego mo-
mentu zaczęły w naszym klubie funkcjono-
wać trzy sekcje: judo oraz gimnastyki arty-
stycznej i sportowej. Po ponad 12 latach od 
początku współpracy sekcji zauważam bar-
dzo duże korespondowanie tych dyscyplin 
ze sobą, co jest dla nas ogromną wartością. 
Często dzieci uprawiające gimnastykę od-
najdują się w judo. W drugą stronę działa to 
już oczywiście w mniejszym stopniu. Judo-
cy rzadziej trafiają do gimnastyki (śmiech). 
Zarówno gimnastyka artystyczna wśród 
dziewczynek, jak i gimnastyka sportowa 
wśród chłopców to dyscypliny „wczesne”, 
trenowane przez dzieci od 4. do 8. roku ży-
cia, często jako pierwsza dyscyplina. Jeśli po 
8., 9. czy 10. roku życia dzieci się w nich nie 
odnajdują, to wtedy zmieniają dyscyplinę 
i trafiają np. do sekcji judo, jujitsu, brazylij-
skiego jujitsu, która ruszy w tym roku, czy 
też aikido, która ruszyła w poprzednim se-
zonie i cieszy się sporym zainteresowaniem.

UKS Ronin Team może się pochwa-
lić wieloma sukcesami. Jego zawod-
nicy w ostatnich kilku latach zdoby-
li ponad sto medali w różnej rangi 
imprezach, w tym w mistrzostwach 
świata czy w mistrzostwach Polski. 
Co by pan uznał za największe wa-
sze osiągnięcia?

Za największy nasz sukces uznałbym 
fakt, że w 2006 r. zaczynaliśmy z grupą 

podopiecznych w liczbie ok. 30. A dziś tre-
nuje u nas blisko 280 dzieci. Część z nich 
robi to oczywiście rekreacyjnie, natomiast 
duża grupa odnajduje się także na spor-
towej ścieżce. Jeśli weźmiemy pod uwa-
gę sporty nieolimpijskie – a do nich nale-
ży także jujitsu – to w tej dyscyplinie mie-
liśmy brązowy medal mistrzostw świa-
ta z 2010 r., ale też 5. miejsce na World  
Games (powszechnie znane jako Światowe 
Igrzyska Sportów Nieolimpijskich – przyp. 
M.B.) z 2013 r. Te sukcesy wywalczył nasz 
zawodnik Marek Kręcielewski. Ponadto na-
sza zawodniczka Alicja Pietraszewska jest 
dwukrotną medalistką mistrzostw Euro-
py w tej dyscyplinie. W judo mamy zaś 10 
medali mistrzostw Polski w grupach wie-
kowych młodzików, juniorów młodszych, 
juniorów, młodzieżowców. Bardzo pręż-
nie rozwija się u nas gimnastyka artystycz-
na, w której tylko w sezonie 2018/19 wy-
walczyliśmy 75 medali na różnych impre-
zach mistrzowskich, w tym kilka medali na 
imprezach międzynarodowych.

Gratuluję imponującego dorobku. 
Nie tylko jednak trenujecie, ale też 
m.in. pomagacie dzieciom z domów 
dziecka czy objętych pomocą opie-
ki społecznej. Promujecie także kul-
turę i historię Japonii oraz zdrowy 
tryb życia. Wspieracie ponadto róż-
ne inicjatywy władz dzielnicy Żoli-
borz w obszarze kultury fizycznej.

Zgadza się. Nasz klub zakładała gru-
pa rodziców. Część z nich nadal z nami 
działa, funkcjonując np. w zarządzie lub 
otoczeniu klubu. Ciągle w działalność klu-
bu angażują się też nowi rodzice. W pew-
nym momencie wspólnie z tymi rodzica-
mi doszliśmy do wniosku, że sport powi-
nien być elementem nie tylko samoroz-
woju, rywalizacji czy rekreacji, ale tak-
że pomocy innym. Chcieliśmy, żeby nasi 

podopieczni nauczyli się potrzeby po-
magania innym. Taką inicjatywą jest m.in. 
Żoliborz Judo Cup, w którym oprócz za-
wodów sportowych robimy zbiórkę pie-
niężną połączoną z licytacją na dzieci po-
trzebujące pomocy. W tym i poprzednim 
roku udało nam się zebrać dzięki tej ak-
cji ponad 40 tys. zł, które przeznaczyliśmy 
na pomoc konkretnym dzieciom. W tym 
momencie robimy akcję „Korek”: zbiera-
my korki, ale przede wszystkim pieniądze 
dla chłopaka, któremu środki są potrzeb-
ne na operacje płuc i wątroby. Pomaga-
liśmy także domom dziecka. Staramy się, 
by Ronin to nie był tylko klub, ale jedna 
sportowa rodzina, która pomaga innym. 

Zostańmy zatem przy wartościach. 
Judo nie tylko rozwija umiejętności 
sportowe, takie jak zwinność, siła czy 
wytrzymałość, ale także pozytywnie 
kształtuje charakter i psychikę trenu-
jącego. To samo można powiedzieć 
o gimnastyce artystycznej (zawiera-
jącej w rekreacji najmłodszych tak-
że elementy baletu czy akrobatyki - 
przyp. M.B.) i sportowej. W jaki spo-
sób chciałby pan zachęcić dzieci do 
trenowania tych sportów?

Naszym założeniem jest, by Ronin miał 
opinię klubu „Fun & Smile” (z angielskiego: 
„zabawa i uśmiech” – przyp. M.B.). Czy-
li: zabawa i radość, którą chcemy przeka-
zywać dzieciakom. Na pewnym etapie za-
czyna się również sport, w którym jeste-
śmy w stanie zaproponować atrakcyjną 
ofertę zarówno dla dzieci, jak i dla ich ro-
dziców. Dlatego uważam, że Ronin Team 
to świetny wybór do trenowania judo, gim-
nastyki, jujitsu, jujitsu brazylijskiego i aiki-
do. Zwłaszcza na Żoliborzu. Z tą dzielni-
cą się związaliśmy. To tu bije nasze serce. 
Chcemy, by ta dzielnica rozwijała się razem 
z nami – a my razem z nią.

Zbigniew Zając – magister pedagogiki, trener judo, wychowawca 
wielu zawodników, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego 
w Warszawie, posiadacz 5. dana w judo oraz w jujitsu, założyciel 
Uczniowskiego Klubu Sportowego „Ronin Team”.

AUTOR WYWIADU: MICHAŁ BIGORAJ
Zbigniew Zając ze swoimi podopiecznymi 
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MAREK 
KOTAŃSKI 
ANIOŁ WYKLĘTYCH
AUTORKA TEKSTU: LILIANA KOŁŁĄTAJ

Nie będzie to laurka, bo Kotański nie był 
ideałem. Jego podopieczni i współpracowni-
cy nie mieli z nim lekkiego życia. Był despo-
tyczny, trochę próżny. Ale te cechy współ-
grały z jego głównym zadaniem życiowym, 
któremu oddał się bez ograniczeń: pomocy 
potrzebującym. Marek Kotański całe swoje 
życie poświęcił innym. I to zadanie stawiał po-
nad wszystkim, nawet ponad rodziną, choć 
był kochającym i kochanym mężem, ojcem 
i dziadkiem.  Nigdy nie przechodził obojętnie 
obok ludzkich tragedii. Uważał, że każdy za-
sługuje na szansę. Jego córka Joanna w jed-
nym z wywiadów powiedziała: “Od najmłod-
szych lat miałam poczucie, że tata jest bar-
dziej potrzebny innym niż mnie i że oni sobie 
bez niego nie poradzą, a ja – tak”.

Potrafił  zrobił coś z niczego. Gdy so-
bie coś założył, zawsze to osiągał. Dostawał 
dla Monaru i Markotu zdewastowane rude-
ry i wyprowadzał je z ruiny, wkładając w to 
ogromny wysiłek. 

Miał też swoje prywatne pasje. Lubił zwie-
rzęta, kiedyś hodował gołębie pocztowe, 
a pod koniec życia miał w domu sporą gro-
madkę psów. Kolekcjonował skórzane kurtki, 
zbierał dzwonki. Lubił szybką jazdę samocho-
dem, ale jeździł bezpiecznie.

Zmarł w efekcie obrażeń odniesionych 
w wypadku samochodowym. 19 sierpnia 
2002 r. w Nowym Dworze Mazowieckim, gdy 
wracał ze spotkania ze swoimi podopieczny-
mi, pod koła jego dżipa wjechał pijany rowe-
rzysta. Kotański gwałtownie skręcił i wpadł 
do rowu, a potem jego samochód uderzył 
w drzewo. 

Marek Kotański zmarł w wieku 60 lat. 
O wiele za wcześnie. Tyle miał przecież jesz-
cze do zrobienia. Ale jego praca nie została 

zaprzepaszczona. Jego idee kontynuuje sto-
warzyszenie, które założył. Rocznie wspo-
mniane ośrodki udzielają  pomocy ponad  
20 tys. osób. Joanna Kotańska poszła w ślady 
ojca. Pomaga ludziom jako psycholog, psy-
choterapeuta i socjolog.

19 sierpnia 2019 r. minęła 17. rocznica śmierci Marka 
Kotańskiego. Nazywali go „Aniołem wyklętych”. To nie był 
zwykły człowiek, więc pisać o nim tak zwyczajnie: urodził się, 
zrobił, osiągnął to i to, zmarł... to jakoś nie wychodzi.

HISTORIA 25

Kartka 
z kalendarza

DESANT  
NA PRZYCZÓŁKU 
ŻOLIBORSKIM

W dniach 17-21 września 
1944 r. na Żoliborzu odbywały się 
działania związane z desantem  
na przyczółku żoliborskim.

17-20.09
Samoloty radzieckie i artyleria 

ostrzeliwały zajętą przez Niemców 
Cytadelę. Bombardowanie powtórzono 
następnego dnia oraz 20 września 
jako działania osłonowe dla desantu 
na Żoliborzu. Jednak niezbyt 
intensywnie i z bardzo nikłym 
skutkiem.

18.09
Na żoliborski brzeg, w pobliżu 

Cytadeli, z praskiego brzegu dotarli 
żołnierze 2. batalionu  6. Pułku 
Piechoty oraz inne pododdziały  
2. Dywizji Piechoty Wojska 
Polskiego. Na przyczółku pododdziały 
poniosły niestety ogromne straty. 
Mimo kilkakrotnych prób nie 
zdołały połączyć się z powstańcami 
zgrupowania Żywiciel. Zawiodły 
łączność i strategia oraz brak 
rozpoznania terenu. Żołnierze WP 
dostali się pod zaporowy ogień 
oddziałów niemieckich stacjonujących 
na Cytadeli oraz w rejonie Żoliborza 
Dziennikarskiego i Kępy Potockiej.

21.09
Niemcy ostatecznie zlikwidowali 

desant na Żoliborzu.
--- 

Desant żoliborski upamiętniony 
został płytą w parku Fosa, 
usytuowaną poniżej Żoliborza 
Oficerskiego, w pobliżu Wisłostrady.

Płyta desantu żoliborskiego

Zdjęcie z córką - z prywatnego archiwum Kotańskich

ŻOLIBORSKA SZKOŁA BOKSU

Czy do boksu potrzebny jest talent, 
czy wystarczą ciężka praca i wy-
trwałość?

Uważam, że do każdego sportu na 
etapie wyczynowym potrzebny jest ta-
lent. Ciężka praca i wytrwałość wystarczą 
do osiągnięcia pewnych etapów, ale żeby 
osiągnąć cele najwyższe, oprócz pod-
staw, jakimi są ciężka praca i wytrwałość, 
potrzebny jest też talent.

Byłeś trenerem dwukrotnej i obec-
nej mistrzyni świata Ewy Brodnic-
kiej. Jakie to  uczucie?

Bycie trenerem dwukrotnej mistrzy-
ni świata to z jednej strony duże wyzwa-
nie, które wymaga ciągłego podnosze-
nia swoich umiejętności trenerskich, ale 
też duża odpowiedzialność. Obecnie pod 
moją opieką znajduje się Karolina Ko-
szewska, była zawodowa mistrzyni świata, 
a teraz zawodniczka olimpijska, jak rów-
nież kilku innych zawodników i zawodni-
czek. Praca z każdym z nich jest inna, ale 
wszyscy są tak samo ważni.

Czym się różni boks zawodowy od 
amatorskiego?

Jest znacząca różnica między boksem 
zawodowym a amatorskim, czyli olim-
pijskim. Począwszy od liczby rund, któ-
re muszą przeboksować zawodnicy, po-
przez styl boksowania, który prezentu-
ją, na sposobie organizacji obu przedsię-
wzięć kończąc. Temat jest bardzo szeroki 
i dokładne wyjaśnienie go wymaga sporo 
czasu i orientacji w świecie boksu.

Ostatnio wielką popularnością cie-
szą się wielkie gale mieszanych 
sztuk walk, m.in. freakfights. Co 
o tym sądzisz?

Jeżeli chodzi o gale mieszanych sztuk 
walk, uważam, że na etapie profesjonal-
nym jest to duże przedsięwzięcie, które 
wymaga zaangażowania i przygotowania 
ze strony zarówno uczestników, jak i or-
ganizatorów. Gale freakfights natomiast 
są odpowiedzią na potrzeby rynku – tak 
samo jak ludzie lubą oglądać paradoku-
menty w TV, tak lubią również tego typu 
gale. Dobrze, że organizatorzy podob-
nych eventów dostrzegli tę niszę i wyszli 
naprzeciw oczekiwaniom widzów. Obec-
nie niestety dużo większym zaintereso-
waniem cieszy się dobrze przygotowane 
show niż profesjonalizm sportowy.

Byłeś na Młodzieżowych Igrzyskach 
Olimpijskich. Czy myślisz, że boks 
może mieć aspekt wychowawczy?

Odpowiedź na to pytanie jest oczywi-
sta. Boks, jak każda inna dyscyplina spor-
towa, ma ogromny walor wychowawczy. 
Kształtuje osobowość. Uczy zdrowej ry-
walizacji zarówno wygranych, jak i prze-
granych. Uczy radzić sobie z sukcesem 
i porażką. Uczy dyscypliny.

Boks i kobieta. Przyjął się stereo-
typ, że boks to sport tylko dla męż-
czyzn. W Żoliborskiej Szkole Bok-
su trenuje wiele zasłużonych za-
wodniczek, odbywają się zajęcia  

GRL PWR tylko dla kobiet. To jak to 
jest z „płcią piękną” i boksem?

Boks kobiecy w wydaniu zawod-
niczym istnieje stosunkowo niedługo. 
Pierwsze igrzyska olimpijskie, na któ-
rych mogły boksować kobiety, odby-
ły się w 2012 r. w Londynie. Natomiast 
myślę, że rozwija się to bardzo dobrze 
i prężnie. Obecnie mogę zaryzykować 
stwierdzenie, że sukcesy Polek na are-
nie międzynarodowej w boksie na pew-
no nie są mniejsze od męskich. Boks ko-
biecy w formie rekreacyjnej jest również 
odpowiedzią na zapotrzebowanie ryn-
ku. Kobiety coraz częściej i coraz chęt-
niej sięgają po te dyscypliny sportu, któ-
re kiedyś zarezerwowane były tylko dla 
mężczyzn.

Twoja szkoła mieści się na tere-
nie jednego z najstarszych klu-
bów sportowych w Warszawie. Czy 
wiesz, skąd wzięła się nazwa „Ma-
rymont”?

Nazwa „Marymont” pochodzi z języ-
ka francuskiego. „Marie Mont”, czyli Góra 
Marii. Nazwa ta pochodzi z czasów Jana 
III Sobieskiego. Bardzo doceniam miejsce, 
w którym się znajdujemy, i jego historię.

Tu i teraz – jakie są największe po-
trzeby lokalnej szkoły boksu z glo-
balnymi osiągnięciami?

Potrzeba dotycząca nie tylko szkoły 
boksu, ale również części terenu sporto-
wego, na którym się znajdujemy, to od-
restaurowanie starych, zabytkowych ele-
mentów, takich jak trybuny boiska, oraz 
budynku, w którym mieści się szkoła.

Czy masz jakiś swój autorytet tre-
nerski?

Nie mam. Jest wielu doświadczonych 
trenerów, których cenię i staram się obser-
wować. Uważam, że nie sztuką jest kopio-
wanie pracy danej osoby. Chodzi o to, by 
na podstawie obserwacji i wyciągniętych 
wniosków stworzyć własny profil trenerski.

Jacek Dymowski, urodzony i wychowany na Żoliborzu. Założyciel 
i trener Żoliborskiej Szkoły Boksu, miłośnik stylu retro. 
Właściciel marki modowej Bokserski Fason.

AUTOR WYWIADU KONRAD SMOCZNY
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Kolonia im. Tadeusza Kościuszki po-
wstała u zbiegu ulic Przasnyskiej i Krasiń-
skiego już w niepodległej Polsce, kilka lat 
po zakończeniu I wojny światowej. Wcze-
śniej był to pusty teren na przedpolu Cy-
tadeli.  Osiedle stanowiło kolejny etap za-
budowy miasta w tym rejonie, po Żolibo-
rzu Oficerskim, Dziennikarskim, Urzęd-
niczym i Magistrackim. Powstało 16 do-
mów kilkurodzinnych w trzech podsta-
wowych typach konstrukcyjnych. Całą 
kolonię zaprojektował Oskar Sosnowski. 
Zasiedlanie rozpoczęło się w 1926 r. Na 
osiedlu, w 48 mieszkaniach (32 dwupoko-
jowych, 6 trzypokojowych, 2 czteropo-
kojowych i 8 pięciopokojowych), zamiesz-
kali podoficerowie z rodzinami.

Domy, choć przyjemne dla oka, bo za-
projektowane w stylu dworkowym, wy-
konane były niestety niezbyt solidnie. 
Zbudowano je z tanich materiałów: ścia-

ny – głównie z cegły rozbiórkowej pozo-
stałej po demontażu rosyjskich fortów 
pierścienia zewnętrznego otaczające-
go Cytadelę, dachy – z eternitu, podłogi  
– z desek sosnowych i ksylolitu. Toteż już 
po kilku latach budynki zaczęły się sypać, 
osiadać i pękać. Przepadły wskutek wojny, 
ale najprawdopodobniej i tak w perspek-
tywie kolejnych kilkunastu lat doczekały-
by się rozbiórki i przebudowy.

Wszystkie domy uległy zniszcze-
niu w czasie Powstania Warszawskie-
go, podpalone przez Niemców. Po upad-
ku Powstania w bunkrze na terenie osie-
dla ukrywali się “robinsonowie”, pięć osób 
z ŻOB. Niestety, podczas podpalania do-
mów osoby te zostały wykryte przez nie-
mieckich żołnierzy. Trzy z nich rozstrzela-
no, dwóm udało się uciec. Ruiny rozebra-
no w latach 50. Zniknęły nie tylko domy, 
ale także ulice i ich nazwy, takie jak Roha-
tyńska, Suwalska czy Lubraniecka.

W ich miejscu w kilka lat po wojnie po-
wstały barakowe hotele robotnicze w re-
jonie dawnej ulicy Lubranieckiej. Na po-
czątku lat 60. zaczęło rosnąć tam osiedle 
Zatrasie, a dokładniej jego I i II kolonia. 

W latach 60. XX wieku na to nowo po-
wstałe osiedle przeprowadziło się sporo 
osób z Żoliborza Oficerskiego oraz z te-
renów wokół Dworca Gdańskiego. Choć 
trudno w to uwierzyć, przeprowadzkę 
z Żoliborza Oficerskiego na PRL-owskie 
osiedle uważano wtedy za awans życio-
wy. I w gruncie rzeczy w wielu przypad-
kach tak właśnie było, jako że spore gro-
no powojennych mieszkańców okolic For-
tu Sokolnickiego niewiele miało wspólne-
go z przedwojennym wojskiem... Wspo-
mnijmy choćby willę Artura Oppmana, 
zajętą po wojnie przez dzikich lokatorów. 

Część nowych mieszkańców tego re-
jonu Zatrasia stanowili barakowcy z daw-
nego, przedwojennego osiedla bezdom-

nych na zapleczu Dworca Gdańskiego. 
W pierwszych latach powojennych gnieź-
dzili się oni w kwaterunkowych kołcho-
zach w rejonie ulicy Mickiewicza albo za-
siedlali na dziko wille opuszczone w czasie 
wojny przez ich prawowitych właścicie-
li. Na Zatrasiu dostali samodzielne miesz-

kania. Była to zatem ewidentna poprawa 
warunków życiowych.

Niewiele przetrwało z dokumentacji 
kolonii Kościuszki z czasów międzywojen-
nych. Zachowały  się natomiast pozosta-
łości założenia parkowego. Istniejący do 
dziś  park osiedlowy w głębi Zatrasia to 

relikt zieleńca położonego na tyłach daw-
nej kolonii Kościuszki. Do dziś rosną tam 
drzewa posadzone przed wojną. Nieopo-
dal parku przetrwał także niezabudowa-
ny fragment dawnej ulicy Lubranieckiej, 
obecnie służący jako parking przed bu-
dynkiem przy Krasińskiego 38B.

W rozmowach o początkach 
XX-wiecznego Żoliborza przewija 
się czasem nazwa “kolonia 
Kościuszki”. Choć samo hasło 
brzmi bardzo archiwalnie, to 
jednak historia tego osiedla nie 
sięga aż końca wieku XVIII, jak 
mogłoby się wydawać.

KOLONIA KOŚCIUSZKI

Kolonia im. T. Kościuszki

Kolonia Kościuszki. Zdjęcie lotnicze z 1935 r. Dom w kolonii Kościuszki

Dom Wacława Dąbrowskiego przy ul. Rohatyńskiej
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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 dla biznesu i rodziny / niedzielny brunch z zajęciami kulinarnymi dla dzieci / 

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


