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Czy czeka nas kolejny lockdown i zamrożenie gospodarki?
Mamy za sobą lipcowe wydanie „Gazety Żoliborza” po 
blisko trzymiesięcznej przerwie spowodowanej re-
strykcjami rządowymi. Mimo tego, że liczba chorują-
cych każdego dnia oznacza nowy rekord od początku 
pandemii, to moim zdaniem, rząd nie zdecyduje się 
na zamknięcie gospodarki kolejny raz. Poniżej po-
staram się wytłumaczyć, dlaczego tak sądzę. Polski 
system ekonomiczny składa się z 4 filarów przycho-
dowych, które przeplatają się. Są to:
- przychody z konsumpcji obywatelskiej (czyli to co 

robimy my – chodzimy do sklepów i kupujemy),
- przychody od przedsiębiorców, którzy dostarczają 

usługi,
- przychody zewnętrzne z dotacji unijnych,
- przychody z handlu zagranicznego.

Przez trzy miesiące lockdownu wszystkie wskaźniki 
zostały bardzo mocno osłabione. Czeka nas nieunik-
niona recesja, będzie drogo, będziemy tracili pracę. 
Nasza gospodarka jest w tej chwili jak bokser z roz-
bitym łukiem brwiowym po dwóch liczeniach. Zesta-
wienie nas w obecnej chwili „w ringu” z jakimikolwiek 
trudnościami, będzie oznaczało ciężki knockout. 
Rząd o tym dobrze wie i dlatego nie podejmie ryzyka 
zamykania rynku. To co się jednak z dużym prawdo-
podobieństwem wydarzy, to samodzielny lockdown. 
Ludzie już wiedzą jak to robić i zrobią to, jeśli sytu-
acja się nie poprawi. Konkludując mój przydługawy 
felieton, apeluję o noszenie masek, unikanie skupisk 
i przestrzeganie restrykcji, jeśli nie chcemy tragedii 
gospodarczej.

MAREK DUTKIEWICZ 
OD 5 LAT MIESZKANIEC ŻOLIBORZA

BEZPŁATNE KONSULTACJE ZE STYLISTĄ WNĘTRZ  
W WESTFIELD ARKADIA ZNOWU DOSTĘPNE!

ZAZIELENIAMY PARKI I SKWERY

STAWIAMY NA BIELANACH ZBIORNIKI NA 
DESZCZÓWKĘ

WYBIEG DLA PSÓW NA WAWRZYSZEWIE

POLANA W LESIE LINDEGO GOTOWA

RZYMSKIE TRADYCJE KULINARNE 
– SKĄD SIĘ WZIĘŁY?

„CIAO A TUTTI ŻOLI”

ŻŁOBKI I PRZEDSZKOLA PRYWATNE 
– DLACZEGO WARTO POSŁAĆ TAM DZIECKO?

LETNICY I RĘKAWICZKI – CZYLI DAWNY GROSSÓW

TYM ŻYJE ŻOLIBORZ

Starania społeczników 
przyniosły w końcu efekt,  
jest pierwsza zielona wiata  
na Żoliborzu.

Żoliborz włącza się do walki ze 
zmianą klimatu – Młodzieżowy 
Strajk klimatyczny będzie 
stacjonował w parku 
Żeromskiego.

Konflikt mieszkańców osiedla 
sPlace i resturacji „Patathai”.

Ma humor dobry, kto mówi 
dzień dobry – świetna akcja 
mam z Żoliborza.

100 tys. zł trafiło na konto 
Ośrodka Sportu i Rekreacji 
na Żoliborzu, będą nowe 
inwestycje.

Nowe ogromne osiedle 
może powstać na Żoliborzu 
Południowym wbrew planowi 
miejscowemu.

więcej na 
WWW.GAZETAZOLIBORZA.PL

Zeskanuj kod QR 
i bądź zawsze na 
bieżąco z tym, 
co dzieje się na 
Żoliborzu

www.gazetazoliborza.pl
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Jeden z najlepszych i najpopularniejszych autorów tekstów w historii polskiej muzyki rozrywkowej

LUDZIE ŻOLIBORZA

Rozmawiamy 10 lipca, czyli w dniu, 
w którym po 4 miesiącach przerwy 
spowodowanej pandemią, ukazał 
się nowy numer naszego magazy-
nu. Czy pandemia sprzyja pisaniu 
tekstów, czy wręcz przeciwnie?

Nie przeszkadza. Choć zbyt wiele 
pracy wiosną nie było. Mam za to szcze-
gólne wspomnienia z tego okresu. Mamy 
w rodzinie ukochanego psa, z którym 
w tym czasie starałem się jak najpóźniej, 
najchętniej po północy, wychodzić. I to 
było niezwykłe, bo chodziliśmy po mie-
ście duchów, bez ani jednego żywego 
człowieka. Przesuwaliśmy się przez pu-
ste przestrzenie. Pies był zdezorientowa-
ny – nikogo nie spotkać, nie obwąchać, 
nie oszczekać. Cisza wisiała nad miastem 
jak nad wymarłą nocną Wenecją. Chwile 
nie do zapomnienia.

Jeden tekst będzie już zawsze ko-
jarzył nam się z pandemią. Roz-
mawiamy w piątek, a więc w dniu, 
w którym odbywała się normalnie 
„Lista Przebojów Programu 3”, któ-
ra po zamieszaniu z utworem „Twój 
ból jest lepszy niż mój” Kazika zo-
stała zawieszona, a wielu artystów 
zapowiedziało jej bojkot. Czy mu-
zycy, autorzy tekstów i reprezen-
tujące ich interesy wytwórnie fo-
nograficzne rzeczywiście mogą nie 
zezwolić na emisję swoich utworów 
na antenie radia?

Oczywiście. Pytanie, jak dalej wyglą-
da realizacja tych zastrzeżeń. Ale radio 
jest zobowiązane do stosowania się do 
pewnych reguł. A przynajmniej do nie-
dawna było. 

Wiele utworów, do których napi-
sałeś teksty, znalazło się w czo-
łówce wspomnianej listy. Jednym 
z nich była kompozycja Budki Su-
flera „Jolka, Jolka pamiętasz”, do 
której napisałeś autobiograficzny 
tekst do muzyki Romualda Lipki, 

śpiewany przez Felicjana Andrzej-
czaka. Jako duet twórczy Lipko–
Dutkiewicz tworzyliście nie tylko 
dla Budki, ale też m.in. dla Urszuli, 
która nagrywała z muzykami Sufle-
rów. Jak wspominasz zmarłego nie-
dawno wybitnego kompozytora?

Współpraca z Romkiem to istotna 
część mego życia. To był ktoś, komu za-
wdzięczam moje największe przeboje. 
Zawdzięczam mu też wiele burzliwych 
spotkań, bowiem spieraliśmy się ostro 
i niejednokrotnie bardzo iskrzyło mię-
dzy nami. Ale zawsze chodziło nam o to, 
aby jakość naszych wspólnych produkcji 
była jak najlepsza, by one wystawały po-
nad przeciętną. Zdążyłem się z nim jesz-
cze na szczęście pożegnać na kilka dni 
przed jego śmiercią (6 lutego 2020 r. – 
przyp. M.B.). Odchodził bardzo dzielnie. 
Z ogromnym wzruszeniem i szacunkiem 
wspominam jego ostatnie chwile. W tych 
okolicznościach szczególnie brzmią tytu-
ły dwóch ostatnich utworów, przy któ-
rych współpracowaliśmy. Namówił mnie 
do napisania tekstu w celu uczczenia set-
nej rocznicy urodzin Jana Pawła II (przy-
padającej 19 maja 2020 r. – przyp. M.B.) 
do pieśni „Nie zastąpi Ciebie nikt”, w któ-
rej nagraniu wzięło udział wielu znanych 
artystów. A wcześniej napisałem tekst 
utworu „Gdyby jutra nie było”, który fir-
mował, nie do końca chyba udany i po-
trzebny, powrót Budki Suflera z nowym 
wokalistą (Budka Suflera reaktywowała 
się w 2019 r. z wokalistą Robertem Żar-
czyńskim – przyp. M.B.). Jeśli zaś cho-
dzi o Budkę Suflera, to sytuacja wygląda 
tak, że zostało wiele nagrań często w for-
mie prostych „demówek”. Mietek Jurecki 
(basista Budki – przyp. M.B.) tym zawia-
duje i usiłuje znaleźć najbardziej warto-
ściowe kompozycje, które zostały w do-
robku Romka. Do jednej z nich zdąży-
łem jeszcze napisać tekst. Mają powstać 
podobno dwie płyty. Pierwsza, na któ-
rej rolę wokalisty przejmie Felicjan An-
drzejczak i druga, której formuła nie jest 

chyba jeszcze do końca znana. Życzę im 
oczywiście jak najlepiej, ale obawiam się, 
że po odejściu Romualda, ta droga bę-
dzie kręta.

Innym znakomitym zespołem, któ-
ry się z Tobą kojarzy, jest 2 plus 1,  
dla którego napisałeś choćby  
„Windą do nieba” czy „Chodź, po-
maluj mój świat”. Niestety historia 
tego zespołu okazała się poniekąd 
tragiczna…

Czasem porównuję tę historię do 
brazylijskiej telenoweli, bo była tam wiel-
ka miłość, zdrada, walka o sukces i taka 
drabina do nieba: od naprawdę skrom-
nych początków aż po willę na Sady-
bie i bardzo soczyste honoraria. Nie-
stety to wszystko się posypało. Elżbie-
ta (Elżbieta Dmoch, wokalistka zespo-
łu – przyp. M.B.) gdzieś krąży po War-
szawie, jak duch z dawnej epoki. Janusz 
(Janusz Kruk, lider zespołu – przyp. M.B) 
odszedł od nas już niestety dawno temu 
(w 1992 r. – przyp. M.B.), będąc właści-
wie w pełni sił twórczych. Nie zdążyłem 
się z nim pożegnać, nie było mnie wów-
czas w kraju. Pamięć o nim gaśnie. Od 
czasu do czasu próbuję ją ożywić. Wspo-
minam go oczywiście fantastycznie, bo 
to były nasze pierwsze przeboje i sukce-
sy, a my byliśmy wówczas naprawdę bar-
dzo młodzi. Tekst do utworu „Chodź, po-
maluj mój świat” napisałem, będąc jesz-
cze w liceum i nawet przez moment nie 
przypuszczałem, że czeka go taka karie-
ra. Jest kilkadziesiąt coverów tego tytułu 
i ciągle mnie zaskakują nowe odczytania 
tego utworu, kiedyś uważanego przez 
niektórych muzyków protekcjonalnie po-
klepujących Kruka po plecach za „harcer-
ską pioseneczkę”.

Wspomniane utwory z repertuaru 
Budki Suflera czy 2 plus 1, ale także 
takie evergreeny polskiej muzyki 
rozrywkowej, jak choćby „Szklana 
pogoda” Lombardu, „Aleja gwiazd” 
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od 5 lat mieszkaniec Żoliborza
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Zdzisławy Sośnickiej, „Dmuchaw-
ce, latawce, wiatr” wspomnianej 
Urszuli czy „Słodkiego, miłego ży-
cia” Kombi sprawiają, że jesteś jed-
nym z najlepszych i najpopularniej-
szych autorów w historii polskiej 
muzyki rozrywkowej. Czy któreś 
z Twoich przebojów zostały napisa-
ne na Żoliborzu? 

Zanim zawitałem na Żoliborz sen-
su stricto, co miało miejsce 5 lat temu, to 
mieszkałem na skraju Wawrzyszewa. Po-
przedni adres na Ochocie od alei Rey-
monta dzieliły lata świetlne – przynaj-
mniej tak mi się wtedy wydawało. Krajo-
braz, który roztaczał się wówczas z okien 
mojego koszmarnego bloku, poniekąd 
mnie jednak zainspirował. Od czasu do 
czasu jakaś ekipa telewizyjna mi o tym 
przypomina, zawozi mnie pod ten blok 
i pyta: Panie Marku, co pana zainspirowa-
ło do napisania tej piosenki. A mowa jest 
oczywiście o „Szklanej pogodzie” Lom-
bardu. No cóż, wystarczy rzucić okiem 
na te sztandarowe okazy wielkopłyto-
wego budownictwa, żeby sobie odpo-
wiedzieć na pytanie. Mój blok oraz sąsia-
dujące z nim zostały już wprawdzie od-
malowane na pastelowe kolory, ale ciągle 
nie dodaje to im zbyt wiele uroku. Pamię-
tam też, że pieśń „Fatamorgana” Urszu-
li mogła być zainspirowana przez moje 
poranne spotkania z mleczarzem – pa-
nem Stefanem, bowiem zdarzało mi się 
wracać do mieszkania nad ranem. Pan 
Stefan, osamotniony podczas swej po-
rannej szychty, nie miał zbyt wielu kom-
panów do rozmowy. Witał więc mnie ra-
dośnie i częstował mlekiem, pomagając 
w regeneracji organizmu.

Jakie miejsca są dla Ciebie na Żoli-
borzu szczególne i dlaczego?

To jedyna dzielnica, którą od wscho-
du do zachodu słońca można obejść pie-
chotą. Zielona kraina łagodności. Tutejsza 
ludność jest jakby z tej bardziej serdecz-
nej bajki. Oczywiście snobizm rządzi jak 
wszędzie, ale jestem dziś w wyrozumia-
łym nastroju. Są tu tak unikalne miejsca, 
jak Stara Prochownia, park Żeromskiego, 

skwer Andrzeja Woyciechowskiego. Nasz 
pies kocha Cytadelę i jej okolice. My pre-
ferujemy Przystanek Winny – taki lokalny 
pub bez piwa. Na koncerty zaprasza ma-
giczne Kalinowe Serce. Gastronomicznie 
jesteśmy podzieleni – ja wybieram „Spo-
tkanie na Krasińskiego”, rodzina „Fawory” 
lub „My Thai”. Kawa świetna u „Roberto 
Franco”, bagietka najlepsza w „Samie”. Za-
równo syn Ksawery jak i pies Lucky zaada-
ptowali się na Żolu bezstresowo.

Twoim sąsiadem i kolegą jest, zna-
ny naszym czytelnikom, Robert 
Górski. Czy gdyby poprosił Cię on 
o napisanie tekstu do piosenki ka-
baretowej, to przystałbyś na taką 
propozycję?

Z dziką radością. Wprowadził się on 
stosunkowo niedawno do naszej mikro-
osiedlowej enklawy, która nazywa się 
skromnie Plaza Żoliborz, a którą Robert 
przechrzcił na „Plaża Żoliborz”. Miesz-
ka się tam znakomicie. Mamy tam dzie-
dziniec z fantastyczną zielenią, fontan-
nę oraz sadzawkę z rybami. A ewidentną 
wartością dodaną jest widok na zachody 
słońca, który jest widoczny z naszego ta-
rasu, a którego nigdy nie zobaczą dumni 
właściciele willi i domów niskopiennych. 
Wspaniały krajobraz, fala zieleni, a na ho-
ryzoncie słynne kościelne dwie wieże. Na 
niebie o zachodzie dzieją się rzeczy fe-
nomenalne. 

Innym znanym żoliborzaninem, 
z którym łączy Cię zażyłość, jest 
Maciej Orłoś. Na Żoliborzu miesz-
ka też wielu innych artystów, lu-
dzi kultury czy mediów, jak choć-
by Maciej Stuhr. Co według Cie-
bie jest takiego w tej dzielnicy, że 
twórcy i artyści chętnie w niej za-
mieszkują?

Występuje tu taki serdeczny, unikal-
ny mikroklimat. Wracając jeszcze do tej 
Plaży, to chciałem Ci powiedzieć, że zo-
stała ona wybudowana przez Szwedów. 
Jak doskonale wiemy, kilka wieków temu 
ten naród nie zapisał się chlubnie w hi-
storii naszego kraju, czyli można powie-

dzieć, że dawniej „Szwedzi rabują”, a te-
raz „Szwedzi budują”. Co jest oczywiście 
korzystną zmianą. Ostatnio zastanawia-
łem się wspólnie z Grzegorzem Małec-
kim, a więc innym aktorem mieszkającym 
na Żoliborzu tuż obok mnie, nad feno-
menem tzw. atmosfery żoliborskiej. Po-
mimo kilku butelek wina nie doszliśmy do 
konstruktywnych wniosków, ale zawsze 
miło się nad tym problemem pochylić.

Być może na tę atmosferę wpływ 
mają też duchy osób, które miesz-
kały tutaj w przeszłości…?

Z pewnością. Fantastycznym prze-
wodnikiem po latach minionych jest Ra-
dosław Piwowarski, znany reżyser, który 
kiedyś wykonał w Kalinowym Sercu spe-
cjalny wykład, demonstrując, kto, gdzie 
i kiedy na Żoliborzu mieszkał, z Andrze-
jem Wajdą, Stanisławem Dygatem, Kali-
ną Jedrusik, Januszem Morgensternem 
i wieloma innymi istotnymi dla polskiej 
kultury ludźmi na czele.

A co Ci się na Żoliborzu nie podoba?
Naprawdę musiałbym się długo za-

stanawiać. Choć wiem oczywiście, że pa-
trzę na ten kawałek miasta przez różo-
we okulary. W końcu dwa słynne place 
– Wilsona i Inwalidów nie powalają ar-
chitektoniczną urodą. Parkuje się licho  
i z dużym trudem. Jest co prawda taka 
miejska legenda o gigantycznym pod-
ziemnym parkingu pod placem Wilso-
na. Nikt go nie widział, ale wszyscy wie-
dzą, że on tam jest. Może kiedyś zaświe-
ci nam słońce, mury runą i parking otwo-
rzy nam ramiona.

Mnie także to bardzo ciekawi. 
Chciałbym jednak, byśmy wrócili do 
wątków muzycznych. Z twojej książ-
ki autobiograficznej „Jolka, Jolka 
pamiętasz?” wiemy, że po dziś dzień 
nienawidzisz skrzypiec (śmiech). 
Muzyka od strony instrumentalnej 
nie jest Ci oczywiście obca. Nie mia-
łeś nigdy ciągot kompozytorskich 
przy utworach, w których były wy-
korzystane Twoje teksty?

Często pomagam przy tworzeniu 
muzyki, na ogół jednak anonimowo. 
Poczynając od „Windą do nieba”. Na 
ogół dostaje się szkic muzyczny, któ-
ry trzeba wypełnić treścią. Język pol-
ski nie jest zbyt wdzięczny do pisana 
tekstów, choćby z powodu małej ilo-
ści tzw. jednosylabówek, które kończą 
dany wers czy frazę i na które wypada 
akcent. Wielu autorów piszących teraz 
ma to w głębokim poważaniu, w związ-
ku z tym przeniesienie akcentów w ich 
wykonaniu potwornie rani uszy. Nato-
miast ja staram się, jeśli moje teksty po-
wstają przed muzyką, by były one zryt-
mizowane. A jeśli piszę do gotowej mu-
zyki, to staram się skutecznie wypełnić 
muzykę własnym tekstem. Jeśli dosta-
ję utwór już mocno zaaranżowany, je-
śli wiem, czego mogę się spodziewać 
w wersji finalnej, to oczywiście jest mi 
łatwiej. 

Mówiłeś mi, że najczęstszym pyta-
niem, które słyszysz jest: co było 
pierwsze, teksty czy muzyka? Czy 
naprawdę to jest dla większości lu-
dzi ważniejsze od inspiracji do na-
pisania tekstu?

Bywa z tym różnie. Ale oczywiście 
bywają też pytania o inne sprawy, np. 
o prywatne życie Seweryna Krajewskie-
go czy moją współpracę z 2 plus 1 czy 
Budką Suflera. Ostatnio często pada też 
pytanie, dlaczego nie współpracuję już 
z Ewą Farną, ale nie jest to pytanie do 
mnie. Choć początki naszej współpra-

cy były bardzo obiecujące i Ewa w kilku 
wywiadach powiedziała, że pieśń „Cicho”, 
którą dla niej napisałem, będzie jej wiel-
ką wizytówką, nawet na starość. Ale czę-
sto jest tak, że te młode dziewczyny do-
minujące na polskim rynku – nie mam tu 
na myśli wyłącznie Ewy – uważają, że pi-
sanie tekstów, które mają śpiewać, to jest 
dziecinnie prosta sprawa i wystarczy kil-
ka słów, które są w miarę spójne z muzy-
ką. Na ogół udaje im się sklecić jedną czy 
dwie popularne piosenki. A potem pust-
ka, bo często tych wartościowych prze-
żyć wewnętrznych za dużo nie ma, a ich 
teksty bywają przeraźliwie płytkie i ba-
nalne. 

Zostańmy przy wątku kobiet, dla 
których głównie pisałeś. Wymień-
my choćby Zdzisławę Sośnicką, 
Krystynę Prońko, Annę Jantar, Ha-
linę Frąckowiak. Dla mnie przede 
wszystkim pisałeś jednak dla Ur-
szuli, której ikoniczny do dziś wi-
zerunek, moim zdaniem, stwo-
rzyły właśnie Twoje teksty wspól-
nie z muzyką Lipki. Napisane przez 
Ciebie dla niej kultowe „Dmuchaw-
ce, latawce, wiatr” miała w swo-
im repertuarze także wspomniana 
Ewa Farna. Czy według Ciebie moż-
liwie jest stworzenie tak wyraziste-
go wizerunku – przez duet kompo-
zytor–autor tekstów i cały sztab in-
nych ludzi – jakiejkolwiek, współ-
czesnej polskiej artystki? Czy też 
czasy są zupełnie inne?

Moim zdaniem zawsze warto pró-
bować. Ciągle pojawiają się na hory-
zoncie nowe postacie. Puka do mnie 
wiele osób z różnych szuflad muzycz-
nych. Od bel canta po disco polo. Żyją 
też ciągle rockowe kapele – choćby ze-
spół Navi. To dla mnie duża radość, że 
nie siedzi się tylko w takim dosyć ogra-
niczającym popie, ale można pisać 
zróżnicowane teksty, w różnych stylach. 
Pamiętając niestety o tym, że te najbar-
dziej popularne radiostacje mają dosyć 
szczególne kryteria doboru utworów, 
które puszczają na swoich falach. Słyn-
ne testowanie potencjalnych słuchaczy 
przez puszczanie parosekundowych 
fragmentów utworów to wręcz numer 
kabaretowy.

A czy zgłosił się do Ciebie ostatnio 
z prośbą o napisanie tekstu jakiś 
zespół czy artysta na dorobku z Żo-
liborza, wiedząc o tym, że miesz-
kasz w ich dzielnicy?

Myślę, że po ukazaniu się naszego 
wywiadu dostanę kilka takich zapytań. 
Tym bardziej, że dość łatwo można mnie 
zidentyfikować i namierzyć. W różnych 
sklepach winnych, przy pomocy ciężkiej 
pracy organizmu, załatwiłem sobie zna-
czące rabaty, więc tam też czasami moż-
na mnie napotkać (śmiech). 

A jakieś krzepiące słowo na poże-
gnanie?

No coż, czasy ponure, chrońmy kul-
turę!

LATO W MIEŚCIE
11.08 godz. 12:30 Król Lew (dubbing) – Historia Króla Lwa to jedna z najpiękniejszych opowieści w dziejach kina. Po 25 latach od 
premiery kultowej animacji Jon Favreau ponownie zabiera widzów na afrykańskie sawanny...

18.08 godz. 12:30 Był sobie pies 2 - Wszystkie psy doskonale wiedzą, że życie ma sens tylko u boku ukochanego pana lub 
pani. Ale czasem trzeba się nieźle nabiegać, żeby za nimi nadążyć. Bailey dostaje od swojego ukochanego Ethana nowy cel: ma opiekować się 
jego wnuczką – CJ.

W SAMO POŁUDNIE (SEANS DLA SENIORÓW)
11.08 godz. 12:00 Włoskie wakacje – Robert (Liam Neeson) i jego syn Jack przyjeżdżają do Włoch, by jak najszybciej sprzedać 
rodzinną willę. Okazuje się jednak, że dom wymaga gruntownego remontu, ich przymusowe wakacje potrwają dłużej niż zakładali,  
a w malowniczej Toskanii... wszystko można zacząć od nowa.

18.08 godz. 12:00 Arab Blues – Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej? Komedia „Arab Blues” przypomina, że powroty 
w rodzinne strony nie zawsze bywają łatwe. Tak jest w przypadku wychowanej we Francji Selmy, która postanawia wrócić do Tunezji, aby 
otworzyć gabinet psychoanalityczny. Na miejscu okazuje się jednak, że nie tylko nikt tam na nią nie czeka, ale jej zawód i styl życia nawet 
najbliższym krewnym wydają się cokolwiek podejrzane. Kulturowe różnice generują serię pomyłek i nieporozumień, które debiutująca reżyserka 
Manele Labidi ze swadą rozbraja humorem.

Klub Wysokich Obcasów 13.08 godz. 18:30 razem Gutek Film i magazynem Wysokie Obcasy zapraszamy na film „Arab 
Blues’’ - słoneczna, pełna światła i soczystych kolorów komedia Manele Labidi opowiada o uniwersalnym konflikcie tradycji z nowoczesnością oraz 
zbiorowości i jednostki. Pokazana w „Arab Blues” Tunezja dochodzi do siebie po arabskiej wiośnie i jak nigdy wcześniej, potrzebuje zbiorowej terapii. 
A film w ciepłym, lekkim i dowcipnym tonie podkreśla, że nie ma politycznych rewolucji bez codziennej obyczajowej rewolty: przeciwko rodzicom, 
szkole, politykom, zasadom tak sztywnym, że nie pozwalają oddychać. I przypomina, że humor zawsze był najlepszą z terapii.

„Zieja’’ pokaz przedpremierowy 25.08, godz. 18:30 lata 70-te. Major SB chce „kupić” naiwnego księdza Zieję i zrobić 
z niego agenta, który skompromituje opozycję. Przesłuchania księdza stają się naturalnym pretekstem do wędrówki przez historię Polski wieku 
dwudziestego - od wojny bolszewickiej 1920 roku, przez II wojnę światową, aż do czasów współczesnych. W rolach głównych Andrzej Seweryn 
i Zbigniew Zamachowski.

Kino Wisła zaprasza na pokazy przedpremierowe i filmy premierowe (sierpień 2020 r.)

Rezerwacja i zakup  
biletów online  

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

tel. 22 839 23 65

*godziny poszczególnych seansów 
mogą ulec nieznacznym zmianom.

r e k l a m a
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Oferta zakupów i bezpłatnych konsultacji ze stylistą wnętrz jest 
doskonałym rozwiązaniem dla wszystkich zainteresowanych 
przearanżowaniem swojego najbliższego otoczenia. Podczas 
trwającego 1,5 godziny spotkania, klient i stylista wnętrz 
z zespołu Westfield Arkadia wspólnie szukają inspiracji i po-
mysłów na nową aranżację sypialni, pokoju dziecięcego, biura, 
ale też tarasu czy balkonu. Dekorator udziela porad z zakresu 
sprawdzonych trików i najnowszych trendów wnętrzarskich, 
znaczenia i energii kolorów, a także projektowania unikalnych 
kompozycji roślinnych. Następnie pomaga klientowi znaleźć 
najlepsze rozwiązania mające sprawdzić się w jego domu, 
mieszkaniu czy biurze. 

Po konsultacji, doradca towarzyszy klientowi w zakupach, 
podczas których wspólnie wybierają produkty, pasujące do 
opracowanego konceptu aranżacyjnego. Bogata oferta pro-
duktów do aranżacji wnętrz dostępnych w Westfield Arkadia, 
w sklepach takich jak Duka, Home&You, H&M Home, Leroy 
Merlin czy Zara Home, gwarantuje udane zakupy w każdym 
przedziale cenowym wskazanym przez klienta. Marzysz o sy-
pialni w stylu „Bohemian”? Biurze w estetyce „Scandi”? A może 
Twoje dziecko chciałoby zamieszkać w kajucie marynarza? 
Stylistki Westfield Arkadia pomogą Ci zrealizować każdy, nawet 
najbardziej szalony projekt, niezależnie od wysokości budżetu, 
którym dysponujesz. 

Od 8 lipca konsultacje i zakupy ze stylistkami Westfield Arkadia 
są znowu dostępne. Wszyscy zainteresowani mogą skorzystać 
z usługi zupełnie bezpłatnie. Wystarczy przystąpić do progra-
mu Westfield Club Arkadia dokonując rejestracji za pośrednic-
twem strony internetowej: https://pl.we stfield.com/arkadia/
loyaltyprogram i zarezerwować termin spotkania. Usługa jest 
świadczona na terenie centrum handlowego Westfield Arkadia, 
a zapisy przyjmowane są przez formularz dostępny w aplikacji 
mobilnej centrum. Aby zarezerwować spotkanie należy pobrać 
aplikację, zalogować się do programu lojalnościowego i wybrać 
termin konsultacji.  Z usługi można skorzystać raz w ciągu roku 
kalendarzowego. 
Westfield Arkadia jest pierwszym centrum handlowym 
w Polsce, które wprowadziło do swojej oferty usługę zakupów 
i konsultacji ze stylistą wnętrz. Usłudze towarzyszy kampa-
nia „Styl i Wnętrza – Come Together”, która rozpoczęła się 
w styczniu 2020 roku. W pierwszych tygodniach trwania 
kampanii, w dniach 17 stycznia – 1 lutego, na zainteresowa-
nych tematyką wnętrzarską w centrum handlowym czekała 
specjalnie zaaranżowana strefa „Przestrzeni Inspiracji”, 
stworzona przez marki: Duka, H&M Home, Home&You, Leroy 
Merlin i Zara Home. W showroomie goście mogli zapoznać się 
z bieżącą ofertą wnętrzarską Westfield Arkadia oraz skorzy-
stać z różnych atrakcji: wziąć udział w warsztatach dekorator-
skich, spotkaniu z architektem wnętrz, a także konsultacjach 
ze stylistą. Wisienką na torcie był konkurs z nagrodami o war-
tości nawet 3500 PLN. 
Podążając za wyraźnym zapotrzebowaniem klientów na ofertę 
produktów i usług z obszaru dekoracji wnętrz, zespół centrum 
handlowego planuje kolejne działania, tym razem dedykowane 
rodzinom z dziećmi. Styliści wnętrz Westfield Arkadia, we współ-
pracy z twórczynią bloga parentingowego „Moi Mili” – Kają 
Wolnicką – przygotują szereg inspiracji na przearanżowania 
pokoju dziecięcego, w różnych stylach. Zainteresowanych za-
praszamy do śledzenia kanałów Westfield Arkadia w mediach 
społecznościowych oraz bloga „Moi Mili”. 

BEZPŁATNE KONSULTACJE ZE STYLISTĄ WNĘTRZ  
W WESTFIELD ARKADIA ZNOWU DOSTĘPNE! 

Związane z epidemią SARS-CoV-2 obostrzenia sprawiły, że dla wielu z nas dom stał się całym światem: 
miejscem pracy, relaksu, rozrywki i rekreacji. Jak podają stylistki wnętrz Westfield Arkadia, niejednokrotnie 
okazywało się, że zaprojektowane przed domową izolacją wnętrza, nie spełniają niektórych niezbędnych 
w czasie epidemii funkcji. Teraz, po spędzeniu dłuższego czasu w domu, klienci wiedzą czego potrzebują, 
aby żyło im się lepiej. Zespół Westfield Arkadia postanowił wyjść im naprzeciw i już od 8 lipca przywrócił 
bezpłatną usługę konsultacji ze stylistami wnętrz. 

Jakie rady dla osób szukających 
inspiracji do przearanżowania 
wnętrza mają stylistki wnętrz 
Westfield Arkadia?

Marta Borysewicz-Damięcka

Ola Munzar

Mama trójki wspaniałych 
dzieci, żona i architekt 
wnętrz. Warszawianka, rezy-
dentka pięknego Mokotowa. 
W zawodzie pracuje od 
kilkunastu lat. Ukończyła 
studia na warszawskiej 
Akademii Sztuk Pięknych 
na wydziale Architektury 
Wnętrz, oraz roczny staż 
w Barcelonie. Jej dyplom 
otrzymał wyróżnienie w kon-
kursie Prezydenta RP na 
dyplom roku.

Architekt wnętrz z kilkuna-
stoletnim stażem, dokto-
rantka ASP, mama dwóch 
chłopców i jednego psa. Ma 
słabość do neonów, starych 
map i sobót. Jej projekty 
zdobyły wyróżnienie Must 
Have i znalazły się w finale 
konkursu Dobry Wzór. 
Pieprzyk ma po prawej, 
a serce po lewej.

Pokaż swoje pasje i dekoruj tym,  
co kochasz. Kolekcja kapeluszy; 
narty po dziadku; bilety teatralne 
w ramkach? To nie tylko efektowne 
i niepowtarzalne dekoracje oraz gwa-
rancja tego, że to co kochasz, masz 
zawsze przed oczami. To także dosko-
nały pretekst do zmiany tematu, gdy 
nie klei się rozmowa przy kolacji.

Dekoruj swój dom dla siebie, a nie dla 
swoich gości, efekt WOW trwa tylko 
chwilę i tylko raz. W doborze kolorów 
i dekoracji kieruj się więc sercem, a nie 
modą. Jeżeli naprawdę chcesz wprawić 
gości w osłupienie, dopracuj swoje ku-
linarne umiejętności, a jeśli to niemożli-
we, naucz się grać na perkusji.
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W parku Zbigniewa Herberta i na 
skwerze Jerzego Jarnuszkiewicza 
prace prowadzone są nie 
tylko przy modernizacji alejek 
i wyposażenia parku. To również 
zazielenianie terenu. – Chcemy, 
by na Bielanach było jeszcze 
więcej drzew i krzewów – mówi 
burmistrz Grzegorz Pietruczuk. 

W parku Herberta zakończyła się 
rozbiórka małej architektury oraz mon-
taż instalacji podziemnych – rur i kabli, 
a także elementów monitoringu. Wy-
konano również system nawadniający, 
a istniejącą zieleń poddano zabiegom 
pielęgnacyjnym. Od strony ulicy Z. Ro-
maszewskiego zakończono prace bru-
karskie. Wykonano również podbudo-
wę placów zabaw, gdzie niebawem roz-
pocznie się montaż zabawek.

Na skwerze Jarnuszkiewicza prace są 
zaawansowane w całym parku. – Część 
alejek i chodników jest gotowa i roz-
poczęto ustawianie ławek. Zakończo-
no budowę komory technicznej i niec-
ki niewielkiej fontanny – mówi Grze-
gorz Pietruczuk. Na dwóch placach za-
baw zamontowano ogrodzenie i pierw-
sze zabawki. Ponadto ułożono podwie-

szany chodnik w dzikiej strefie skweru. 
Czym jest podwieszany chodnik? To ro-
dzaj trotuaru, który jest oparty na zie-
mi punktowo – dzięki temu nie są uszka-
dzane systemy korzeniowe.  

Więcej drzew
Modernizacja parku i skweru to nie 

tylko prace budowlane. W obu miej-
scach projekt przewiduje nowe nasa-
dzenia. W parku Herberta ogrodnicy 
posadzą 31 drzew oraz blisko 5 tysię-
cy krzewów i bylin. Pod drugiej stronie 
ulicy Perzyńskiego, na skwerze Jarnusz-
kiewicza, posadzonych zostanie prawie 
600 drzew i krzewów iglastych, 2700 
drzew i krzewów liściastych, 9100 bylin 
oraz 3200 sztuk trawy ozdobnej.

Skwer Jarnuszkiewicza jest zapro-
jektowany tak, aby zwiększyć różnorod-

ność siedlisk, a w konsekwencji wzmoc-
nić ich potencjał biocenotyczny. Pole-
ga to m.in. na wyznaczeniu stref „dzi-
kiej przyrody”, w których natura rządzi 
się własnymi prawami, a zwierzęta mają 
swoją enklawę. W tych przestrzeniach 
zabiegi pielęgnacyjne są wykonywane 
w minimalnym stopniu. 

Kolorowe rabaty
Zazielenianie prowadzone jest rów-

nież w parku Olszyna, gdzie ruszyły prace 
przy zagospodarowaniu terenu od stro-
ny ulicy Gąbińskiej. W pierwszej kolejności 
posadzono drzewa – 10 lip srebrzystych, 
6 kasztanowców, 6 jabłoni i 4 klony.

W drugim etapie, w miejscu 
przedeptu (w kierunku pawilonów han-
dlowych) rozpocznie się układanie chod-
nika. Po jego północnej stronie stanie 

sześć ławek, wszystkie zatopione w buj-
nej zieleni. Po przeciwnej stronie, na 
szerokości prawie całego chodnika bę-
dzie się rozciągać rabata z wyrazistym 
fioletowym akcentem. Ogrodnicy posa-
dzą tam 2336 krzewów i bylin oraz 400 

tulipanów, co z pewnością zwiększy bio-
różnorodność parku. Prace zakończą się 
w pierwszych dniach września. Po waka-
cjach w zespole przyrodniczo-krajobra-
zowym Olszyna rozpocznie się montaż 
podwieszanego chodnika. UD Bielany

Dzielnica Bielany wprowadza 
pilotażowo montaż 30 zbiorników 
na deszczówkę przy obiektach 
użyteczności publicznej oraz 
budynkach administrowanych 
przez Zakład Gospodarowania 
Nieruchomościami w Dzielnicy 
Bielany.

W czasie, gdy Polskę nawiedzają su-
sze połączone z bardzo intensywny-
mi opadami deszczu, racjonalne gospo-
darowanie wodą jest niezbędne. – Za-
miast marnować życiodajny płyn musi-
my o niego dbać. Stąd też pomysł, by na 
Bielanach deszczówka nie trafiała do ka-
nalizacji, ale służyła pielęgnacji zieleni. Za-
chęcam wszystkich właścicieli i zarząd-
ców nieruchomości, by takie rozwiązanie 
w trosce o środowisko wprowadzili u sie-
bie – mówi burmistrz Dzielnicy Bielany 
Grzegorz Pietruczuk. 

W pierwszej kolejności pięć zbiorni-
ków zamontowano na terenie Centrum 
Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Lin-

dego 20 oraz Komendy Rejonowej Poli-
cji Warszawa V przy ul. Żeromskiego 7. – 
Planujemy także montaż takich zbiorni-
ków na terenie placówek oświatowych – 
dodaje burmistrz Pietruczuk. Projekt re-
alizowany na Bielanach jest pierwszym 
tego typu rozwiązaniem w dzielnicach. 

Wykonane z polietylenu zbiorniki 
mają pojemność 300 litrów (wyjątkiem 
jest zbiornik na terenie basenu CRS Biela-
ny przy ul. Conrada, który ma pojemność 
1000 litrów i jest wkopany w ziemię). Tra-
fia do nich woda deszczowa, która bę-
dzie wykorzystywana m.in. do podlewa-
nia roślin i trawników okalających budyn-
ki. „Beczki” wyposażone są w specjalny 
kranik, do którego można podłączyć wąż 
ogrodowy lub pobierać wodę do wiader-
ka lub konewki. 

Dodatkowe 24 zbiorniki do końca 
sierpnia zainstaluje przy zarządzanych 
przez siebie budynkach Zakład Gospo-
darowania Nieruchomościami w Dzielni-
cy Bielany. Wyposażone w nie zostaną 
domy przy ul. Anny Jagiellonki 2, Palisa-
dowej 5A i 5D, Barcickiej 1 i 53, Cegłow-
skiej 72, Antoniego Fontany 22 i 24, Ha-
joty 48 i 51, Swarzewskiej 54, Przyby-
szewskiego 57, Skalbmierskiej 19, Pel-
pińskiej 39, Pęcickiej 23, Rudzkiej 12/14, 
Gdańskiej 16, Wrzeciono 30 i Szegedyń-
skiej 13A. UD Bielany

ZAZIELENIAMY PARKI I SKWERY

STAWIAMY NA BIELANACH ZBIORNIKI NA DESZCZÓWKĘ WYBIEG DLA PSÓW NA WAWRZYSZEWIE

POLANA W LESIE LINDEGO GOTOWA

Bielany stają się coraz wygodniej-
sze dla czworonogów i ich wła-
ścicieli. W lipcu do użytku miesz-
kańców oddany został plac za-
baw dla psów usytuowany przy 
skrzyżowaniu al. Reymonta i ul. 
Kasprowicza, od strony zaplecza 
sportowego Szkoły Podstawowej 
nr 223.

Na placu znalazły się zabawki takie 
jak słupki do slalomu, obręcze o zmien-
nej wysokości, kłoda oraz wielofunk-

cyjny zestaw zabawowy składający się 
z ramp i tunelu. Jeśli pies poczuje potrze-
bę, może skorzystać z pisuaru w kształ-
cie głazu, znacznie estetyczniejszego niż 
powszechnie stosowane w mieście słupy.

– Na właścicieli zwierzaków czeka-
ją ławki, z których będą mogli wygod-
nie obserwować zabawy swoich czwo-
ronożnych podopiecznych. Lampy so-
larne pozwolą na bezpieczne korzysta-
nie z placu w godzinach wieczornych – 
mówi Grzegorz Pietruczuk, burmistrz 
dzielnicy Bielany.

Inwestycja zrealizowana została w ra-
mach budżetu obywatelskiego. Aby pod-
nieść komfort korzystania z wybiegu 
i jego estetykę, urząd dokonał nasadzeń 
drzew przy ogrodzeniu. UD Bielany

Dobiegły końca prace nad siłow-
nią plenerową i strefą rekreacji 
na polanie  przy wejściu do Lasu 
Lindego od strony ulicy Przyby-
szewskiego.

– Nowe miejsce pozwoli okolicz-
nym mieszkańcom na aktywne spędza-
nie wolnego czasu i sąsiedzką integrację. 
Jak argumentowała autorka projektu, 
Las Lindego to wizytówka Starych Bielan 
i zasługuje na godną prezentację – mówi 
Grzegorz Pietruczuk, burmistrz dzielnicy 
Bielany.

Inwestycja zrealizowana została 
w ramach budżetu partycypacyjnego. 
W zeszłym roku na polanie zamontowa-

no przyrządy do ćwiczeń (biegacz, orbi-
trek, wioślarz, koła tai-chi, twister i waha-
dło) oraz ustawiono ławki i kosze na śmie-
ci. Był to pierwszy etap realizacji projek-
tu. Ostatnie miesiące bieżącego roku po-

święcono na wykonanie ścieżek spacero-
wych, montaż latarni oraz na prace zie-
leniarskie, polegające na oczyszczeniu 
terenu z podrostów, wysianiu trawnika 
i nasadzeniu tam krzewów. UD Bielany



12 13LATO NA ŻOLIBORZU KUCHNIE ŚWIATA

Choć Wieczne Miasto jest dziś jed-
nym z najpopularniejszych kierunków 
turystycznych na świecie, to tradycyj-
na kuchnia rzymska nie jest powszech-
nie znana. A szkoda, bo wywodzące się 
z niej potrawy są tak doskonałe, jak do-
skonały jest Rzym. 

„Flaminia” znajdująca się na Żoli-
borzu to miejsce, gdzie można spró-
bować tradycyjnych dań, które sta-
nowią trzon rzymskiej kuchni. To m.in. 
Coda alla vaccinara, czyli ogony wo-
łowe z warzywami w sosie pomidoro-
wym stanowiące dziś jeden z kulinar-
nych symboli Wiecznego Miasta. Potra-
wa ta wywodzi się z rzymskiej dzielnicy 
Ostiense, gdzie znajdowały się rzeźnie. 
W tradycję kulinarną stolicy Włoch sil-
nie wpisana jest również Trippa alla Ro-
mana, czyli flaki po rzymsku. 

Obie potrawy przyrządza się 
z podrobów stanowiących tzw. pią-
tą ćwiartkę. Pojęcie to ukształtowało 
się we wspomnianej dzielnicy Ostien-
se. Pracownicy trudniący się rozbiorem 
mięsa, nazywani vaccinari lub scortichi-
ni, w ramach zapłaty zabierali wszystko, 
co zostało po tradycyjnym podziale tu-
szy zwierzęcia na cztery ćwiartki. Pierw-
sza ćwiartka przeznaczana była dla bur-
żuazji, druga dla kleru, trzecia dla szlach-
ty, czwarta dla żołnierzy, zaś quinto qu-
arto, czyli piąta ćwiartka – dla plebsu. 
W ten sposób na stoły rzymskich trat-
torii trafiły wszelkie podroby – flaki, po-
liczki i ogony, a sami Rzymianie do per-
fekcji opracowali sztukę ich przygo-
towania. Jak smakują te dania? O tym 
można się przekonać we „Flaminii”, gdzie 
flaki po rzymsku i ogony wołowe przy-
gotowywane są według receptur prze-
kazanych przez rzymskich sąsiadów 
właścicieli restauracji. 

Liczący kilka milionów mieszkańców 
Rzym, od wieków jedno z większych 
miast w Europie, a w starożytności naj-
większe, musiało w jakiś sposób wyży-

wić się. Z pomocą nadeszły pozosta-
łe regiony i ich produkty, dzięki czemu 
kuchnia rzymska nabrała różnorodności. 

Do Rzymu zostały przywiezione 
chociażby niektóre sposoby podawania 
past. Stoją za nimi mieszkańcy Abruzji, 
którzy na lokalnych targach oferowali 
swoje produkty. To stamtąd pochodzi-
ły sery i jagnięcina. Przywiezione zwy-
czaje kulinarne i dania takie jak Amatri-
ciana (bucatini w pikantnym sosie pomi-
dorowym z guanciale i serem pecorino), 
Cacio e pepe (spaghetti z pieprzem i se-
rem pecorino) i Gricia (spaghetti z guan-

ciale, serem pecorino i pieprzem), z po-
wodzeniem przyjęły się w Rzymie. Dania 
te wchodzą w skład tak zwanego „Poker 
Romano”, do którego dodatkowo zali-
czana jest Carbonara (spaghetti z guan-
ciale, jajkiem i serem pecorino). Wielka 
czwórka klasyków serwowana jest we 
„Flaminii” zgodnie z przyjętymi trady-
cjami rzymskimi. 

Duży wpływ na popularność wło-
skich past miał Watykan, a konkretnie 
Francesco Leonardi, nadworny kucharz 
papieża Piusa VII, serwujący swoje dania 
również na kongresie wiedeńskim, pod-
czas którego walczył o miano najlep-
szego szefa kuchni. Jego rywalem był 
Francuz Marie-Antoine Carême. W 1816 
roku, podczas uroczystego przyjęcia 
wydanego przez papieża Piusa VII na 
cześć cesarza Austrii Franciszka II, wy-
darzenia gromadzącego najznamienit-
sze osobistości ówczesnego  świata, od-
ważnie podał Amatricianę, danie uważa-
ne wówczas za chłopskie. W ten sposób 
dokonał historycznej rewolucji kulinar-
nej. Był to przełomowy moment, w któ-
rym arystokracja pokochała potrawę 
wywodzącą się z niskich warstw spo-
łecznych. Od tamtej pory stała się ona 
jednym z ulubionych dań Włochów. 

To jak ważny wpływ na kulturę je-
dzenia Rzymian i w ogóle Włochów ma 
papieskie miasto, pokazuje również pe-
wien zwyczaj związany z tradycjami ka-
tolickimi. Określa go stare porzekadło 
„Giovedì gnocchi, venerdì pesce, saba-
to trippa” (w czwartek gnocchi, w pią-
tek ryba, w sobotę flaki). Wedle tej zasa-
dy, w czwartki jada się w Rzymie gnoc-
chi, które uchodzi za danie ciepłe i kalo-
ryczne. We „Flaminii” jest ono dostęp-
ne każdego dnia. W piątki z kolei spo-
żywana jest ryba z warzywami, bo jest 
to dzień postny. W soboty przycho-
dzi pora na flaki. Dlaczego właśnie wte-
dy? Wedle tradycji dzień ten poświęco-
ny jest ubojowi zwierząt. W tym miej-
scu znowu należy się odwołać do tzw. 
piątej ćwiartki. Szlachetne kawałki mięsa 
trafiały do kuchni bogatej warstwy spo-
łeczeństwa, by stać się częścią niedziel-
nej uczty. Biedocie pozostawały mniej 
szanowane fragmenty, jednak rzym-
skie gospodynie potrafiły przygotować 
z nich iście królewskie dania. 

Kuchnia rzymska to prostota, tradycyjne smaki, sycące i pełne aromatu potrawy. 
Używane są w niej przede wszystkim składniki nieprzetworzone, czyli naturalne. 
Choć same dania wydają się proste, to są one dość żmudne w przygotowaniu. 
Czym mniej składników, tym łatwiej zepsuć potrawę, gdyż trudniej jest znaleźć 
równowagę między składnikami. 

RZYMSKIE TRADYCJE KULINARNE 

– SKĄD SIĘ WZIĘŁY?

AUTOR TEKSTU: JAKUB KRYSIAK 
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Poznaj naszą letnią odsłonę! 
Szczegóły w naszych mediach społecznościowych

 kuchniazoliborz     kuchniazoliborz

Przestronny ogródek 
z przestrzenią 

chilloutową 
oraz strefą dla dzieci

Weekendowe 
menu specjalne 
w towarzystwie 
muzyki na żywo

Codziennie nowa 
oferta lunchowa 

(dostępna 
od godz. 12.00)

Tak więc robimy rezerwację. Mie-
liśmy obawy, czy będą wolne miejsca 
w niedzielne popołudnie. Podczas prze-
jażdżek ścieżką rowerową wzdłuż no-
wego fragmentu ulicy Rydygiera, od 
początku istnienia restauracji widać 
było spore grupki ludzi okupujących 
stoliki na zewnątrz jak i w środku lokalu. 
Mimo że osiedle i blok, w którym mieści 
się restauracja, póki co są jeszcze nie-
zamieszkałe, to również i w tę niedzielę 
po godzinie 14 lokal był zapełniony nie-
mal w całości. 

Przyznam, że nie byłam w żadnej 
z wcześniej otwartych restauracji tej 
sieci i nie miałam świadomości, że to 
klasyczna neapolitańska pizzeria. Sły-
szałam jedynie bardzo dobre opinie na 
temat serwowanej w „Ciao a Tutti” piz-
zy. Po wejściu do knajpy i zajęciu miej-
sca przy stoliku ciężko skupić uwagę, 
choćby  na menu w formie podkładki 
pod talerze. Wszystko ze względu na 
bardzo głośno grające włoskie radio. 
O ile wybór takiej stacji uważam za bar-
dzo trafiony zabieg, gdyż faktycznie 
można poczuć się jak we włoskiej trat-
torii, to niestety jakość nagłośnienia 
jak i poziom natężenia dźwięku nie na-
leżały do przyjemnych akcentów wizy-
ty. Duży, jasny lokal na parterze przy-
pomina nieco włoską gospodę, ale z do-
mieszką nowoczesnych akcentów ta-
kich jak wygodne kanapy czy ciekawe 
plakaty na ścianach, które nawiązują 
do Włoch, w szczególności do Neapolu. 
Miła obsługa, na naszą prośbę, przyci-
szyła muzykę. Przeszliśmy do zapozna-
nia się z kartą dań. „Ciao a Tutti” propo-
nuje przede wszystkim pizzę. Można tu 
zjeść klasyki, takie jak: Margherita (24 
zł), Salame (26 zł) czy Quattro formaggi 
(31 zł). Mamy też duży wybór wegeta-
riańskich pizz. Wszystkie mają dokład-
nie opisany skład. Wykorzystywane do 
przygotowania dań składniki, oznaczo-
ne są certyfikatem DOP (Denominazio-
ne di Origine Protetta), co oznacza, że 
są oryginalne i wytworzone zgodnie 

z recepturą. W restauracji zamówimy 
również antipasti złożone z kompozy-
cji włoskich serów i wędlin (29 zł i 54 
zł), foccacię z rozmarynem (12 zł) oraz 
trzy różne sałatki (26 zł – 35 zł). Do każ-
dej pizzy możemy zamówić więcej ulu-
bionych składników. W karcie nie braku-
je także deserów. Możemy tu posma-
kować takich specjałów jak klasycz-
ne tiramisu (17 zł),  panna cotta (14 zł), 
cannoli (15 zł) oraz ulubionych przez 
Polaków – sernik i beza (16 zł). Do wy-
boru mamy również alkohole w postaci 
win, piw oraz aperitivo i digestivo. 

Stawiamy na klasyczny wybór, czy-
li Margheritę (wybór dla dziecka), Vege-
tarianę, Quattro formaggi i San Daniele 
e rucola – z wędliną, oczywiście certy-
fikowaną DOP (33 zł).  Jako starter po-
dano nam zapakowane w folię grissini. 
Smaczne. Szkoda jednak, że nie wypie-
kane na miejscu. Zapachniało mi tutaj 
„fast foodem”… 

Neapolitańskie ciasto jest specy-
ficzne, rośnie przez wiele godzin, a pie-
cze się w kilkadziesiąt sekund. Brzegi 
tworzą gruby i puszysty rant z przy-
palonymi bąblami, środek zaś jest nie-
zwykle cienki i mokry. Neapolitańską 
pizzę albo się kocha albo… kocha się 
pizzę rzymską. Polacy upodobali sobie 
pizzę rzymską i ja też taką pokocha-
łam. Mam swoje ulubione miejsce na 
Żoliborzu, gdzie takową serwują. Jakie 
to miejsce, zapewne wiedzą moi Czy-
telnicy i Sąsiedzi. Czy mogę jednak po-
równywać do tamtych wypieków piz-
zę z „Ciao a Tutti”? Chyba nie… Neapo-
litańska pizza to zupełnie inny świat. To 
zupełnie inny sposób jej spożywania – 
to danie kompletne, obiadowe, mające 
w sobie duże kawałki składników, które 
jemy sztućcami. Brzegi ciasta pomaga-
ją nam dojeść pyszny sos i soki wypły-
wające z produktów ułożonych na plac-
ku. Tego dnia miałam szansę przeko-
nać się, że Neapol króluje nad Rzymem. 
Uwiedziona dodatkowo cudownym se-
rialem pt. „Genialna Przyjaciółka” na 

podstawie powieści Eleny Ferrante, 
który pochłonęłam niedawno z wypie-
kami na twarzy, chciałam poczuć klimat 
Neaoplu i poszerzyć swoje kulinarne 
horyzonty. Niestety nie do końca się to 
udało tej pięknej niedzieli. Trzy z czte-
rech zamówionych pizz – te bezmięsne 
– były smaczne, ale nie wyjątkowe. Nie 
czułam aromatów tych oryginalnych, 
włoskich składników. Quattro formagii 
nie pachniała gorgonzolą tak intensyw-
nie, jak lubię, Margherita i Vegetariana 
były mało słone. Najlepsza okazała się 
mięsna pizza San Daniele DOP, do któ-
rej „na bogato” sypnięto lekko pikant-
nej rukoli. Po głównym posiłku nadszedł 
wyczekany moment – desery. Z trzech 
wybranych przez nas, niestety nie było 
sernika. Pozostaliśmy zatem przy kla-
sycznym tiramisu i bezie, którą kelner-
ka bardzo zachwalała. Nie był to nieste-
ty słodki i rozkoszny koniec tej degu-
stacji. Beza nie uwiodła mojego pod-
niebienia i, według mnie, nie była świe-
żo zrobiona, jak zapewniała miła obsłu-
ga. Tiramisu okazało się smaczne, jed-
nak bez rewelacji. 

Ostatnim zdaniem mogłabym pod-
sumować właściwie całość naszej wizy-
ty w „Ciao a Tutti”. Pozwolę sobie jed-
nak na ponowne wizyty, co również 
Wam polecam, szczególnie, jeśli ma-
cie ochotę spróbować czegoś innego 
niż włosko-polska pizza dostępna nie-
mal na każdym rogu. Tutaj jest na pew-
no inaczej i lepiej niż w kilku powszech-
nie już znanych pizzeriach na Żoliborzu. 

Na koniec zaznaczę jeszcze, że w re-
stauracji nie ma kącika zabaw dla dzie-
ci. Myślę, że warto nad tym się jednak 
pochylić, jak również nad ewentual-
ną koncepcją powiększenia powierzch-
ni toalet. Liczę również na więcej ziele-
ni w betonowym i nieco smutnym re-
stauracyjnym ogródku. 

Życzę sukcesów i wierzę, że drob-
ne niedociągnięcia zdarzają się najlep-
szym, szczególnie na początku.

Z ponad dwumiesięcznym opóźnieniem, w bloku przy zbiegu ulic Rydygiera 
i Hübnera, została otwarta restauracja „Ciao a Tutti Żoli”. Wyczekiwane przez 
wielu rozpoczęcie działalności, trzeciej już w Warszawie, włoskiej knajpy 
z szyldem „Ciao a Tutti”, zostało przesunięte ze względu na pandemię. 

AUTORKA TEKSTU: KAROLINA KOŁODZIEJSKA

„CIAO A TUTTI ŻOLI” 

CENY:

OBSŁUGA:

LOKALIZACJA:

WYSTRÓJ:

JEDZENIE:
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Dwujęzyczne Przedszkole i Żłobek Akademia Uśmiechu

ul. Przybyszewskiego 69, 01-824 Warszawa
http://www.akademiausmiechu.waw.pl
kontakt@akademiausmiechu.waw.pl
tel.: 22 834 65 12

Zapraszamy!

Nasza Akademia to miejsce, gdzie zaangażowani i kreatywni 
pedagodzy dbają o rozwój oraz dobre samopoczucie dzieci 
w bezpiecznej, przyjaznej atmosferze. Wyróżnia nas szeroka 
oferta zajęć zawarta w czesnym: Kodowanie, Sensoplastyka®, 
LEGO® education, Robotyka.

r e k l a m aŻłobek na Żoliborzu
żłobek dla dzieci

od 1 do 3 lat

Nowy żłobek na Żoliborzu

catering dostosowany 
do potrzeb żywieniowych 

bezpieczne, kolorowe wnętrza 
przystosowane dla dzieci

Żłobek Qlka
ul. Jasnodworska 7 lok. 103

01-745 Warszawa
tel. 690 901 061

kontakt@zlobekqlka.pl

GODZINY OTWARCIA: 
Poniedziałek - Piątek: 7.30-17.30

www.zlobekqlka.pl

żłobek dla dzieci 
od 1 do 3 lat

profesjonalna i troskliwa opieka
ciepła i przyjazna atmosfera 

szeroka oferta zajęć 
w ramach czesnego

nauka przez zabawę
nauka samodzielności

rozwój umiejętności społecznych

Nowy żłobek na Żoliborzu

catering dostosowany 
do potrzeb żywieniowych 

bezpieczne, kolorowe wnętrza 
przystosowane dla dzieci

Żłobek Qlka
ul. Jasnodworska 7 lok. 103

01-745 Warszawa
tel. 690 901 061

kontakt@zlobekqlka.pl

GODZINY OTWARCIA: 
Poniedziałek - Piątek: 7.30-17.30

www.zlobekqlka.pl

żłobek dla dzieci 
od 1 do 3 lat

profesjonalna i troskliwa opieka
ciepła i przyjazna atmosfera 

szeroka oferta zajęć 
w ramach czesnego
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w ramach czesnego
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dla dzieci

catering dostosowany 
do potrzeb żywieniowych

nauka przez 
zabawę

nauka samodzielności poprzez  
rozwój umiejętności społecznych

r e k l a m a

Żłobek Qlka
ul. Jasnodworska 7 lok. 103

01-745 Warszawa
tel. 690 901 061

kontakt@zlobekqlka.pl

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek: 7:30-17:30

www.zlobekqlka.pl
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r e k l a m a

Każdemu rodzicowi zależy na jak naj-
lepszej opiece dla swojego dziecka już od 
jego pierwszych dni życia. – Dziecko, któ-
re jest już na tyle duże, że można je po-
słać do żłobka, zaczyna dostrzegać po-
tencjał otaczającego środowiska. To jest 
moment kiedy dzieci, które są w nor-
mie rozwojowej i mają już około pół roku, 
chętnie eksplorują świat zaspokajając 
swoją wrodzoną ciekawość. Żłobek i pro-
fesjonalna opieka im to umożliwia – mówi 
Patrycja Malicka, psycholog, terapeut-
ka i właścicielka warszawskiej pracowni 
Integrale specjalizującej się w terapii in-
tegracji sensorycznej. Ponadto dziecko 
uczęszczające do żłobka ma szansę na ła-
twiejszą adaptację w przedszkolu. 

W Warszawie w ciągu ostatniego 
roku system opieki żłobkowej został cał-
kowicie przebudowany. – W 2018 roku 
w miejskich żłobkach było łącznie po-
nad 7 tys. miejsc – teraz jest ich niemal 
14,5 tys. Część w placówkach miejskich, 

a część – w niepublicznych, w których 
miasto wykupiło miejsca. W tym roku 
wszystkie dzieci, których rodzice wyra-
zili chęć posłania dziecka do żłobka, będą 
miały zagwarantowane miejsce – mówi 
Dorota Łoboda, miejska radna i szefo-
wa Komisji Edukacji w Radzie Warsza-
wy. Po zakończonym procesie rekrutacji 
w stolicy pozostało jeszcze 650 wolnych 
miejsc w miejskich żłobkach. 

Ponadto rodzice, którzy skorzystali 
z oferty żłobków niepublicznych, mogą 
otrzymać bon żłobkowy będący for-
mą dopłaty w wysokości 400 zł. Jest on 
przyznawany co miesiąc rodzinom, któ-
re zrezygnowały z miejsca w kolejce do 
żłobka miejskiego i których dochód nie 
przekracza 3488 zł na osobę.

Jak zmieniły się przedszkola 
i żłobki?

Przedszkola i żłobki publiczne coraz 
mniej różnią się od prywatnych. – Jesz-
cze kilka lat temu różnica była zauważal-
na. Obecnie warunki w placówkach pu-

blicznych bardzo się zmieniły, głównie 
dlatego, że zostały dobrze wyposażo-
ne, wyremontowane albo wybudowa-
no nowe. Kluczowa jest też kadra, któ-
ra w placówkach publicznych jak i nie-
publicznych nadąża za nowościami. Mit 
na temat tego, że przedszkola i żłobki są 
przechowalniami, już dawno został oba-
lony – wyjaśnia Dorota Łoboda. 

Przewagą placówek prywatnych nad 
publicznymi jest dziś liczba podopiecz-
nych. W przedszkolach czy żłobkach nie-
publicznych jest zdecydowanie mniej 
dzieci. Jest tam bardziej kameralnie, 
dzięki czemu łatwiejsze jest osiągnięcie 
indywidualnego podejścia do dziecka.   

– Niepubliczne placówki różnią się 
też ofertą zajęć. Zazwyczaj w tego typu 
miejscach wykorzystywane są niekon-
wencjonalne metody jak np. Montesso-
ri, zajęcia prowadzone są w języku ob-
cym zaś zajęcia sportowe lub muzyczne 
są wzbogacone dodatkowymi elemen-
tami. W placówkach publicznych rów-
nież występuje różnorodność zajęć, ale 
są realizowane zazwyczaj w mniejszym 
wymiarze godzin i nie są aż tak wyspe-
cjalizowane – podkreśla szefowa Komisji 
Edukacji w Radzie Warszawy. 

Koszt opieki w żłobku czy przed-
szkolu różni się w zależności od tego, 

czy mamy do czynienia z placówką pu-
bliczną, czy prywatną. W przypadku pu-
blicznych, rodzic ponosi koszt tzw. opła-
ty żywieniowej. Przedszkola i żłobki nie-
publiczne same ustalają wysokość opłat. 
Przedszkola niepubliczne są dotowane 
przez miasto, dzięki czemu do każdego 
dziecka w takiej placówce miasto dopła-
ca 1010 zł. 

Żłobki prywatne z kolei takiego do-
finansowania nie mają, stąd też biorą 
się wysokie stawki czesnego. Tego typu 
placówki muszą finansować się wyłącz-
nie z wpłat rodziców. – To co jest naj-
droższe w prowadzeniu żłobka to perso-
nel. Jeśli to ma być wykwalifikowana, za-
ufana osoba, to trzeba jej dobrze zapła-
cić. Jeżeli opieka nad dziećmi ma być do-
bra, to żłobek musi zapewnić odpowied-
nią liczbę opiekunek. Według przepisów 
na jedną osobę może przypadać ośmio-
ro dzieci. To zdecydowanie za mało, 
szczególnie tam, gdzie są roczne dzieci. 
Właściciele niepublicznych żłobków, zda-
jąc sobie z tego sprawę, muszą zatrud-
nić więcej osób, co ma znaczący wpływ 
na wysokość czesnego – wyjaśnia Doro-
ta Łoboda, która sama prowadzi niepu-
bliczny żłobek na Żoliborzu.  

„Dzieciom zależy, by być wśród 
rówieśników”

Jeszcze do niedawna rodzice mogli 
przebierać w placówkach o specjalnych 
profilach, które są ściśle ukierunkowa-
ne na daną dziedzinę. – Ten trend po-
woli się zmienia. Dziś rodzicom bardziej 
zależy na profesjonalnej opiece i tym, 
by ich dziecko rozwijało się w prawidło-
wy sposób społecznie, było bezpieczne 

i szczęśliwe, a to mogą dać wykwalifi-
kowane, czułe i opiekuńcze nauczyciel-
ki, a nie wyrafinowane zajęcia – dodaje 
Dorota Łoboda. 

W przedszkolach zmienił się również 
model opieki nad dziećmi. – Dziedzina 
jaką jest pedagogika bardzo się rozwi-
nęła. Zgodnie z dzisiejszymi standarda-
mi nie ma czegoś takiego jak zmusza-
nie dziecka do czegokolwiek. Nauczyciel-
ki wiedzą i widzą, które dzieci mają chęć 
na dane czynności. Nauczyciele mają in-
dywidualne podejście do dziecka, kie-
dy znają jego potrzeby – tłumaczy Pa-
trycja Malicka, która również pracuje 

w przedszkolu. Kluczowe są też relacje 
nauczyciela z rodzicem. – Jeżeli dziecko 
nie lubi np. leżakować, warto powiedzieć 
o tym nauczycielowi, który będzie po-
siadał niezbędną wiedzę do tego, by od-
powiednio zareagować i w odpowied-
ni sposób zorganizować dziecku czas – 
wylicza psycholog Malicka.

Dobre przedszkole ma wiele zalet. 
Pomaga młodym ludziom nauczyć na-
wiązywać kontakty z rówieśnikami. – 
Dzieciom w wieku przedszkolnym zale-
ży na tym, by być wśród rówieśników. 
W przedszkolach zaspokajają chęć przy-
należności do grupy czy wspólnej za-
bawy. Jeżeli to wszystko odbywa się 
pod opieką wykwalifikowanej kadry, to 
dziecko rozwija się w prawidłowy spo-
sób – tłumaczy Patrycja Malicka i do-

daje: – Prawidłowo ustalony harmono-
gram dnia, czyli odpowiednia ilość czasu 
przeznaczona na odpoczynek, zabawę 
i spożycie posiłku, daje dziecku poczucie 
bezpieczeństwa i pokazuje jak wygląda-
ją relacje ze światem. 

Ułatwieniem dla dzieci i rodziców 
w posłaniu dziecka choćby do przedszko-
la są zajęcia adaptacyjne, które odbywają 
się przed rozpoczęciem roku szkolnego. 
– Przedszkola stały się bardziej otwarte 
w tej kwestii. Zajęcia adaptacyjne pozwa-
lają zarówno dziecku jak i rodzicom zo-
baczyć dane przedszkole, zapoznać się 
z nauczycielami. Same dzieci mają szan-

sę na doświadczenie atmosfery miejsca 
oraz zapoznanie się z innymi przedszko-
lakami – mówi Dorota Łoboda.

Zajęcia adaptacyjne od lipca prowa-
dzone są również w Czuprynkach. Dzie-
ci, które już wkrótce rozpoczną swoją 
przygodę żłobkowo-przedszkolną, mają 
szansę nawiązać pierwsze relacje spo-
łeczne. Podczas tych zajęć uczą się dzie-
lić, wymieniać czy inspirować się działa-
niami swoich rówieśników. W trakcie za-
jęć nie brakuje gier i zabaw, elementów 
ruchowych, plastycznych a nawet mu-
zycznych. W ten sposób wspierany jest 
właściwy rozwój małej i dużej motory-
ki. Cykl zajęć w Czuprynkach dedykowa-
ny jest dzieciom w wieku od 1,5. do 3. 
roku życia i prowadzi je grupa profesjo-
nalnych animatorów.

Żłobek to miejsce, gdzie dziecko dostaje szansę łatwiejszej adaptacji na kolejnych 
etapach edukacji. W przedszkolu zaś może czerpać ze wszystkiego, co daje 
dzieciństwo. – To podstawa rozwoju emocjonalnego, poznawczego i społecznego 
dziecka – wylicza Patrycja Malicka, psycholog. 
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ŻŁOBKI I PRZEDSZKOLA PRYWATNE 
– DLACZEGO WARTO POSŁAĆ TAM DZIECKO?

W tym roku wszystkie dzieci, których rodzice 
wyrazili chęć posłania dziecka do żłobka, będą 
miały zagwarantowane miejsce
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Marymont kojarzy się nam głów-
nie z królową Marysieńką i pozostało-
ściami dworku myśliwskiego należący-
mi do Sobieskich lub twórczością Mar-
ka Hłaski.

Warto jednak pamiętać, że w pierw-
szej połowie XIX wieku Marymont był 
miejscem chętnie odwiedzanym przez 
letników z Warszawy. Oddalony od gra-
nic miasta, położony w bezpośrednim 
sąsiedztwie Lasu Bielańskiego, gdzie 
chętnie spędzano majówki i Zielone 
Świątki, stał się atrakcyjnym terenem 
wypoczynkowym.

Trend ten zauważył Michał Gros-
se, pochodzący z Grenoble, ale związa-
ny z Warszawą rękawicznik o ciekawym 

życiorysie. Będąc jeszcze nastolatkiem 
wstąpił do francuskiej armii, gdzie jako 
artylerzysta wziął udział w wyprawie 
na San Domingo. Po powrocie prowa-
dził fabrykę rękawiczek pod Genewą. 
W 1810 roku przybył do Warszawy, a w 
latach 20. XIX w. założył fabrykę wypra-
wiania skór rękawicznych. Swoje wyro-
by sprzedawał z powodzeniem w skle-
pie mieszczącym się w dawnym pałacu 
Branickich przy ul. Miodowej. Wytwa-
rzana przez niego galanteria podbiła 
serca warszawiaków, a zwłaszcza war-
szawianek.

W 1821 roku Michał Grosse nabył 
na Marymoncie parcelę wraz z młynem 
wodnym. Posesja Grossego ulokowana 

była mniej więcej między dzisiejszymi 
ulicami: Potocką, Paska, Marii Kazimiery 
i Gdańską. Grosse w pierwszej kolejno-
ści zadbał o letników zlecając budowę 
swego rodzaju łaźni publicznych. 

W 1833 roku rozpoczęto budowę 
willi, natomiast dwa lata później po-
wstały także mieszkania dla gości ulo-
kowane w oficynach, gdzie za niewielką 
opłatą mogli wynająć kwatery. Oprócz 
tego Grosse przeniósł na Marymont 
swoją fabrykę, którą istniała w tym 
miejscu do początku lat 70. XIX wieku. 
Tradycję wytwarzania rękawiczek kon-
tynuował jago syn wraz z siostrzeń-
cem. Przedsiębiorstwo, w szczytowym 
momencie funkcjonowania, zatrudnia-
ło ok. 500 pracowników. 

Posiadłość zaczęto nazywać od na-
zwiska właściciela „Grossowem”. Więk-
szość terenów zajmował staw o kształ-
cie wydłużonej kropli z wyspą pośrod-
ku, który powstał ze spiętrzenia rzeki 
Rudawki. Jego zachodnia część, znaj-
dująca się bliżej wzgórza marymonc-
kiego, była pozostałością małego sta-
wu, który powstał tu jeszcze w cza-
sach króla Jana III Sobieskiego. Ogród 
okalający staw poprzecinany był nie-
wielkimi kanałami, które dodawały 
mu magicznego uroku. Zadbano tak-
że o altany i alejki spacerowe. Naj-
ważniejszą częścią założenia parkowe-
go była willa przypominająca niewiel-
ki pałacyk. Znajdowała się na wschod-
nim krańcu stawu, frontem do dzisiej-
szej ul. Marii Kazimiery. Dach kryty był 
czerwoną blachą, a całość zwieńczona 
małą nadbudówką i drewnianym bel-
wederkiem. W późniejszym okresie 
willę często mylono z pałacykiem na-
leżącym do Sobieskich. Letnisko zna-
ne było również z kuracji odchudzają-
cych, które ponoć przyciągały tu tłu-

my warszawiaków. Posiadłość stopnio-
wo rozbudowywano i upiększano, aż 
do śmierci właściciela w 1840 roku.

Tak opisywano Grossów w „Tygo-
dniku Ilustrowanym” (nr 71 z 1869 r.):

„Jedną z pierwszych budowli był 
Grossów, ładne ustronie wiejskie, po-
nad stawem obszernym wybudowane, 
a tu na rysunku przedstawione. Ustro-
nie to, okolone drzewami, prześliczny 
widok przedstawia podczas lata. Pierw-
szy założyciel onego, wieczysty dzier-
żawca Gross, wybudował tu dom mu-
rowany dla gości warszawskich chcą-
cych używać świeżego powietrza i zim-
nych kąpieli”.

Po śmierci Michała Grossego posia-
dłość odziedziczył jego syn Michał oraz 
córka Celina. Ostatnim właścicielem 
Grossowa związanym z rodziną Gros-
sów był syn Celiny, Horacy Józef Letor-
nne – członek lwowskiego koła spiry-

tystycznego oraz współwydawca mie-
sięcznika o wdzięcznej nazwie „Światło 
Zagrobowe”, poświęconego badaniom 
psychologicznym i tematyce spiryty-
zmu. Letornne kontynuował rodzin-
ną tradycję wytwarzania rękawiczek, 
w 1846 roku opatentował także inno-
wacyjny projekt maszyny do ich wy-
krawania. 

Od lat 70. XIX wieku cały teren ule-
gał powolnej degradacji oraz zapo-
mnieniu. Miało to związek z pogorsze-
niem się stanu zdrowia Horacego Le-
tornne’a i coraz mniejszymi dochoda-
mi uzyskiwanymi ze sprzedaży galan-
terii przez firmę Grosse, której moc-
no zaszkodziło pojawienie się na rynku 
nowego zakładu produkującego ręka-
wiczki. Co ciekawe, właścicielem kon-
kurencyjnego przedsiębiorstwa, któ-
re przyczyniło się do upadku rodzin-
nej firmy, był August Piskorski – któ-
ry zdobył fachową wiedzę w fabryce 
Grossego.

Należy wspomnieć, że właściwie cały 
Marymont od lat 70. XIX wieku, stop-
niowo zamieniał się w bardziej „prze-
mysłową” okolicę, która nie sprzyjała 
już relaksowi. Zwłaszcza od czasu, kie-
dy to w bezpośrednim sąsiedztwie wil-
li postawiono nowy młyn, a cały mają-
tek utracił swoje pierwotne wypoczyn-
kowe przeznaczenie i stawał się zakła-

dem czysto przemysłowym. Sama na-
zwa Grossów powoli zanikała w świado-
mości mieszkańców Warszawy, a oko-
licę zaczęto nazywać „Aleksandrówką” 
– od nazwiska nowego właściciela tych 
terenów.

W latach 30. XX wieku, podczas 
prac regulacyjnych, staw osuszono, 
a teren rozparcelowano. Nie było to ni-
czym dziwnym, ponieważ w latach 20. 
i 30. XX wieku stopniowo dokonywa-
no likwidacji stawów, bagnisk i rozle-
wisk powstałych podczas występowa-
nia z brzegów Rudawki i Wisły na tere-
nie Marymontu, Rudy, Kaskady i Poto-
ku. Było to związane z walką z koma-
rami oraz chorobami przez nie przeno-
szonymi. 

Podczas Powstania Warszawskie-
go willa uległa częściowemu zniszcze-
niu. Jej wypalone mury przetrwały aż 
do początku lat 50. XX wieku, kiedy 
to zostały rozebrane. Dlatego dziś już 
próżno szukać w terenie pozostałości 
po dawnym letniskowym charakterze 
Grossowa. Jeśli ktoś z Państwa chciał-
by znaleźć miejsce, w którym stała nie-
gdyś willa Michała Grossego może wy-
brać się na podwórko kamienicy przy 
ul. Bienieckiej 2B, gdzie znajduje się nie-
wielki murek upamiętniający dawną po-
siadłość oraz ofiary z okresu Powstania 
Warszawskiego. 

Jesteśmy na półmetku wakacji, sytuacja na świecie nie sprzyja 
podróżom, więc może warto przypomnieć sobie jak niegdyś wypoczywali 
mieszkańcy Warszawy. W XIX wieku popularnością wśród naszych 
przodków cieszyły się tereny dzisiejszego Marymontu, znajdujące się na 
północ od ówczesnych granic miasta.

Letnicy i rękawiczki – czyli dawny Grossów

Grossów na rycinie w „Tygodniku Ilustrowanym” z 1869 r.

Grossów w latach 20. XX w.
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r e k l a m a

ul. Ludwika Rydygiera 16/U3, tel. 513 512 225, FB Czuprynki Żoliborz

Prosto od lokalnej lodziarni, która swoją pracownię 
ma na Żoliborzu, gdzie nawet półprodukty wykonywane 
są według autorskich przepisów. Na tych, którzy unikają 

laktozy czekają sorbety z sezonowych owoców. 

Banan, oreo, rafaello a nawet lemoniada ogórkowa, 
pączek czy woda kokosowa – to smaki lodów tajskich, 

które zdążyli pokochać już wszyscy!

Zaszalej z nie� powymi smakami i zobacz 
jak w Czuprynkach robimy tajskie lody.

W Czuprynkach nie trzeba korzystać z usług fryzjerskich 
by pobawić się w kąciku zabaw dla dzieci i zajadać lodami. 

Lodowe przysmaki w Czuprynkach 
- naturalne, bez konserwantów, 

barwników i wzmacniaczy smaku. 
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