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Szanowni Czytelnicy,

W ostatnich dwóch numerach tego roku przedstawimy Wam bliżej 
Stowarzyszenie Nowy Żoliborz. Dziś oddajemy do waszych rąk 
wywiad z prezesem stowarzyszenia, Mateuszem Durlikiem. Z kolei 
w numerze grudniowym zaprezentujemy sylwetki członków zarządu 
stowarzyszenia. Jest o czym pisać, ponieważ Stowarzyszenie Nowy 
Żoliborz osiąga kolejne sukcesy, a poza tym już niedługo ma zostać 
wyłożony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla 
Żoliborza Południowego. 

Poza tym, w numerze listopadowym znajdziecie stałe rubryki: 
porady prawne, arcyciekawy materiał historyczny dotyczący 
Cytadeli i Muzeum X Pawilonu, wraz z ze znajdującą się tam wystawą 
malarstwa, a właściciele rodzinnej szkoły z ul. Felińskiego „Satva 
Joga” zaproszą Was do świadomego dbania o własne ciało w trzeciej 
części swojego poradnika.

Przypominam, że jeśli uważacie jakiś temat za warty opisania, 
zapraszam do korespondencji. Mój adres znajdziecie w stopce pod 
spodem.

Zapraszam do lektury!

Michał Lehr-Kowalski
redaktor naczelnyr e k l a m a
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W tym miesiącu prezentujemy rozmowę 
z jednym z twórców Stowarzyszenia Nowy 
Żoliborz, Mateuszem Durlikiem.

Mateusz, docierają do nas dobre informacje 
dotyczące zieleni na Żoliborzu. Czy możesz 
nam ten temat trochę przybliżyć?
Będzie się działo bardzo dużo i to już wkrótce. Na przełomie 
listopada i grudnia zostaną zrealizowane aż trzy duże projekty, 
które będą związane nie tylko z zielenią. Po pierwsze, pod koniec 
października została podpisana umowa na realizację projektu 
finansowanego z budżetu partycypacyjnego „Zieleń i rekre-
acja na Żoliborzu Południowym”, którego autorem była Kasia 
Łowicka, współpracująca ze stowarzyszeniem Nowy Żoliborz, 
Architektka Krajobrazu, a stowarzyszenie promowało go wśród 

mieszkańców. Pozostałe inwestycje dotyczą nasadzeń drzew, 
bardzo wielu drzew.

Możesz zatem powiedzieć, co dokładnie 
będzie wchodziło w skład realizacji „Zieleni 
i rekreacji na Żoliborzu Południowym”?
Projekt jest mocno rozbudowany i będzie realizowany na kilku 
obszarach, nie tylko na Żoliborzu Południowym. Tereny, które 
zostaną objęte projektem, to zieleń biegnąca wzdłuż dawnej 
bocznicy kolejowej, część rezerwy ul. Krasińskiego (vis-a-vis 
Krasińskiego 41), plac Grunwaldzki i Serek, niedaleko poczty przy 
ul. Broniewskiego. W skład projektu, oprócz zieleni, wchodzi 
dużo obiektów tzw. małej architektury. Są to, między innymi:
- mural,
- betonowy stół do ping ponga,
- betonowy stół do gry w piłkarzyki,
- urządzenia do ćwiczeń street workout,
- stojaki na rowery,
- siedziska miejskie w kształcie tulipana,
- drewniane podesty z ustawionymi na nich meblami z eu-

ropalet (stoły, ławy z oparciami, itp.),
- boisko do siatkówki plażowej.
Realizacja projektu ma się zakończyć jeszcze w tym roku, a to 
oznacza, że teoretycznie będzie można z tego wszystkiego ko-
rzystać jeszcze w tym roku. Mówię teoretycznie, bo oczywiście 
realizacja zakończy się w środku zimy, trudno zakładać, że ktoś 
w takim okresie będzie grał w siatkówkę. 

Czemu w takim razie realizacja następuje tak późno ?
To pytanie należy skierować do naczelnika Wydziału Ochrony 
Środowiska w dzielnicy Żoliborz, pana Roberta Mileja. Ja nie 
znam na nie odpowiedzi. Mogę jedynie przypuszczać, że prze-
targ został rozstrzygnięty trochę za późno.

Skąd pomysł na takie właśnie zagospodarowanie 
tego terenu? Kto jest jego autorem?
Pomysł jest wynikową wielu spotkań z mieszkańcami, którzy 
opowiedzieli nam o swoich potrzebach, o brakach w dzielnicy. 
Wcześniej wspomniana Katarzyna Łowicka jest nie tylko autorką 
tego projektu do budżetu partycypacyjnego, ale również przy-

gotowała obszerny projekt realizacji. Nowe osiedla, z których 
w zasadzie składa się Żoliborz Południowy, mają bardzo ograni-
czoną infrastrukturę, zwłaszcza dla dzieci, tzn. owszem, są place 
zabaw, ale dla dzieci powiedzmy do 6. roku życia. Starsze dzieci 
nie mają co na nich robić. W tym projekcie (który zresztą został 
wybrany przez mieszkańców), za który w naszym stowarzyszeniu 
odpowiadała Marta Matys, infrastruktura będzie znacznie bar-
dziej rozwinięta. Chociażby samo boisko do siatkówki plażowej 

pozwoli na „zabawę” nawet dorosłym. Osobiście pewnie będę 
z niego korzystał regularnie. 

Nie obawiacie się, że taka infrastruktura będzie 
szybko „wyeksploatowana”, a na piach z boiska 
do siatkówki będą załatwiać się zwierzęta?
Trochę się obawiamy, ale to zadanie po stronie Wydziału 
Ochrony Środowiska i naczelnika Mileja. To on, a w zasadzie 

MATEUSZ DURLIK 
PREZES STOWARZYSZENIA 
NOWY ŻOLIBORZ
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jego wydział, będzie odpowiedzialny za dbanie o te tereny. 
Co do boiska do plażówki, to już takie istnieje, chociażby na 
Polu Mokotowskim, i nie ma problemu z zanieczyszczeniami. 

Co z pozostałymi dwoma projektami, 
o których wspominałeś?
Będą to projekty inwestycji w zieleń. Pierwszy projekt to reali-
zacja „200 drzew dla Żoliborza”, o który poprosiłem pisemnie 
wiceprezydenta Warszawy, pana Michała Olszewskiego. Tutaj 
warto nadmienić, że członkini zarządu Stowarzyszenia Nowy 
Żoliborz, Marta Matys, spędziła mnóstwo czasu na rozmowach 
z mieszkańcami, po to, aby znaleźć najwłaściwsze miejsca na 
takie nasadzenia. Drzewa będą posadzone na całej rezerwie ul. 
Krasińskiego - od ul. Broniewskiego aż do ul. Powązkowskiej. 
Dodatkowo zazielenimy również Żoliborz Artystyczny, ul. Prza-
snyską od Rydygiera do Duchnickiej, część ul. Anny German. 
Łącznie na Żoliborzu Południowym i Powązkach zostaną wsa-
dzone 153 drzewa oraz prawie 60 drzew na Kępie Potockiej - 
dokładną lokalizację określi dzielnicowy WOŚ. Sadzenie drzew 
na rezerwie Krasińskiego ma podwójną wartość. Po pierwsze, 
będzie na niej zielono, a po drugie, jak wszyscy pewnie wiedzą, 
miała ona być częścią trasy Krasińskiego. Po posadzeniu na 
niej drzew będzie ona bezpieczna i to dodatkowy argument 
wskazujący na to, że temat trasy jest już przeszłością. W przy-
szłym roku zamierzamy, wraz z Antonim Ożyńskim, prezesem 
Stowarzyszenia Żoliborzan, wystąpić z pismem do prezydenta 
Olszewskiego o nasadzenie 2000 drzew na całym Żoliborzu 
i wierzymy, że zostanie to zrealizowane. Drugim projektem są 
zainicjowane przez nasze stowarzyszenie nasadzenia drzew 
i krzewów przez Zarząd Oczyszczania Miasta. Posadzonych 
zostanie 27 lip holenderskich i 1200 krzewów, również na re-
zerwie Krasińskiego. Nasz cel jest taki, żeby stworzyć miejsce 
do spotkań dla mieszkańców, do zabawy dla dzieci, bo tutaj 
tego niestety teraz nie ma.

A teraz trochę z innej beczki. Wybory 
samorządowe odbędą się za dwa lata. Planujecie 
wystawić w nich swojego reprezentanta?  
Mocno to rozważamy. Michał Kostrzewa i Michał Grabczyk od 
nas ze stowarzyszenia zawsze powtarzają, że obserwując to, 
co dzieje się „na górze”, potyczki polityczne partii rządzących, 
trzeba zastanowić się nad tym, aby odpolitycznić samorząd. 
Aby osoby zasiadające w radzie dzielnicy realizowały program 
mieszkańców, a nie program partii. W związku z tym myślimy 
o stworzeniu komitetu „Nowy Żoliborz” i wystartowaniu w wy-
borach. W tej chwili mamy „swoją” radną w radzie dzielnicy, 
Izabelę Rychter. Widzimy, że dzięki niej jesteśmy w stanie zdzia-
łać dużo więcej dla rozwoju naszej części dzielnicy. Startując 
w wyborach, mamy szansę (jeśli mieszkańcy nas poprą) na co 
najmniej podwojenie tej wartości, czyli na dwóch radnych. Przy 
dobrych układach, będziemy w takiej sytuacji mogli tworzyć 
koalicję i nasz wpływ na rozwój tej „studni infrastrukturalnej”, 
jaką jest Żoliborz Południowy, będzie jeszcze większy. Już teraz 
mamy oczywiście czym się pochwalić, ale może być tego znacz-
nie więcej i mieszkańcom będzie żyło się tutaj po prostu lepiej. 

Kto jest potencjalnym kandydatem? Czy jest 
kilka takich osób? Możesz podać nazwiska?
Trochę za wcześnie, by o tym mówić. Nie podjęliśmy jeszcze 
ostatecznej decyzji o utworzeniu komitetu. Jeśli jednak tak się 
stanie, to na pewno naszym kandydatem, podobnie jak w zeszłym 
roku, będzie Iza Rychter. Przez te dwa lata zrobiła dla mieszkań-
ców mnóstwo dobrej roboty. Jeśli zdecydujemy się na własny 
komitet, to naszymi kandydatami będą osoby, które mają coś 
do zaproponowania, takie, które lubią angażować się w sprawy 
społeczne i wpływać na zrównoważony rozwój Żoliborza.

Cieszymy się z tego, że mamy takich społeczników, 
walczących o dobro Nowego Żoliborza.
Cała przyjemność po naszej stronie. Proszę pamiętać, że wal-
czymy o Nowy Żoliborz, jako nową wizję całego Żoliborza, a nie 
tylko o Żoliborz Południowy.

Co masz na myśli? Jak ma wpływać ta 
nowa wizja na Stary Żoliborz?
Żoliborz Południowy to immanentna część Żoliborza. Po dość 
dynamicznym zaludnianiu tej części dzielnicy, cały Żoliborz sta-
je przed nowymi wyzwaniami, bowiem pojawia się tutaj teraz 
znacznie więcej ludzi, niż to miało miejsce choćby 5-6 lat temu. 
Brakuje miejsc w przedszkolach, szkołach, brakuje zieleni, miejsc 
parkingowych, itp. To są teraz realne problemy całego Żoliborza, 
którym trzeba stawić czoła. Nowy Żoliborz, to nowa wizja całego 
Żoliborza - to staranie się o to, aby budowano nowe przedszkola, 
nowe szkoły, inwestowano w zieleń, prowadzono zrównoważony 
rozwój dzielnicy. Jako stowarzyszenie, jesteśmy bardzo aktywni 
we współpracy zarówno z władzami dzielnicy Żoliborz, jak i z mia-
stem. Nasza współpraca już zaczyna przynosić efekty. Powstaje 
przedszkole na Rydygiera, wkrótce powstanie szkoła na Anny 
German, rozpoczęły się już prace nad centrum lokalnym, którego 
celem jest stworzenie miejsca spotkań międzypokoleniowych. 
Pomysłodawcami Centrum Lokalnego na pl. Grunwaldzkim byli 
Daniel Baliński i Marta Matys z zarządu Stowarzyszenia Nowy 
Żoliborz oraz współpracująca z nami Katarzyna Łowicka. 

W jaki sposób można zapisać się do Stowarzyszenia? 
Czy przyjmujecie nowych członków?
Aby wstąpić do naszego stowarzyszenia, trzeba przede wszyst-
kim pojawić się na jednym z naszych spotkań, które odbywają się 
regularnie 2 razy w miesiącu. Przyjmujemy do nas osoby, które 
chcą pomagać innym i które są w stanie ciężko pracować (altru-
istycznie) na rzecz rozwoju najpiękniejszej dzielnicy Warszawy. 

Czy przydałby się Wam w Stowarzyszeniu ktoś 
o jakichś specyficznych kompetencjach?
Pracy jest tak dużo, że każde ręce się przydadzą. Wyjątkowe 
braki mamy w zakresie wiedzy prawnej, zwłaszcza prawa budo-
walnego. Często wchodzimy w postępowania deweloperskie, 
w których trzeba się wykazać ogromną wiedzą właśnie w tej 
materii. Dodatkowo przydałby nam się grafik.   

Dziękuję za rozmowę.Fo
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KALENDARIUM  
LISTOPAD

1 listopada 1933 r. 
oficjalnie otwarty został pamiątkowy cmentarz symboliczny 
przy Bramie Straceń na Cytadeli.

4 listopada 1933 r. 
otwarto linię tramwajową na Marymonckiej do pętli 
Bielany-AWF.

16 listopada 1918 r. 
z radiostacji zamontowanej w rawelinie Cytadeli przy alei 
Wojska Polskiego nadano w świat informację o powstaniu 
niepodległego państwa polskiego.

16 listopada 1930 r. 
wmurowano kamień węgielny pod budowę kościoła św. 
Stanisława Kostki przy ul. Hozjusza, która do momentu 
rozpoczęcia II wojny światowej nie została ukończona. 
Kościół odbudowano ze zniszczeń i dokończono dopiero 
w roku 1963.

27 listopada 1937 r. 
oficjalnie oddano do użytku wiadukt żoliborski przy Dworcu 
Gdańskim. Dzięki temu tramwaje i autobusy pojechały 
bezpośrednio z Żoliborza na Stare Miasto. Do tego czasu 
linia tramwajowa prowadziła ulicą Krajewskiego.

27 listopada 1981 r. 
oficjalnie otwarty został most Grota-Roweckiego, łączący 
Żoliborz z Białołęką. Most, będący częścią Trasy Toruńskiej 
i zwany Mostem Toruńskim, otrzymał oficjalnie imię 
komendanta głównego Armii Krajowej gen. bryg. Stefana 
Roweckiego „Grota”.

30 listopada 1930 r. 
otwarto linię tramwajową wzdłuż ul. Powązkowskiej do pętli 
Powązki-Elbląska. Linia ta, z pętlą przeniesioną w 1938 r. za 
Cmentarz Wojskowy, funkcjonowała do marca 1971 roku.

KOLEKCJA OBRAZÓW 
ALEKSANDRA 
SOCHACZEWSKIEGO 
NA CYTADELI

Cytadela Warszawska staje się coraz bardziej obiektem muzealnym. I to nie tylko jako 
zabytek sam w sobie, ale także jako siedziba muzeów i wystaw historycznych, których, 
według planów, w najbliższych latach tam jeszcze przybędzie. 

Z czym jednak statystycznemu Polakowi kojarzy się Cytadela? Bez 
wątpienia z twierdzą, wojskiem, więzieniem. I oczywiście prawi-
dłowo. Ale z galerią malarstwa? To już chyba najmniej, albo wcale. 
A tymczasem…

W ekspozycji na I piętrze Muzeum X Pawilonu zobaczyć można 
olbrzymi, wspaniały, niezwykle ekspresyjny obraz „Pożegnanie 
Europy”. I to w dodatku - oryginał. I jeszcze kilka innych tego samego 
autora - Aleksandra Sochaczewskiego.

LILIANA KOŁŁĄTAJ
przewodnik warszawski, pilot wycieczek, dziennikarz, prelegent, autor i redaktor portali i stron internetowych 
o tematyce varsavianistycznej i turystycznej, inicjatorka i koordynator Klubu Globtrotera Warszawa.
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ALEKSANDER SOCHACZEWSKI
MALARZ - ZESŁANIEC
Urodził się 3 maja 1843 r. w rodzinie żydowskiej, w miastecz-
ku Iłów niedaleko Sochaczewa. Młodość spędził w War-
szawie, mieszkając w wynajętym mieszkaniu przy ulicy 
Chmielnej.
Dlaczego zatem piszę o nim w miejscu przeznaczonym na 
informacje o mieszkańcach Żoliborza?
Dzieje Cytadeli nierozerwalnie łączą się z historią Żoliborza. 
W specyficzny sposób losy „pensjonariuszy” twierdzy spla-
tają się z losami naszej dzielnicy. Aleksander Sochaczewski 
był przez jakiś czas przymusowym lokatorem Cytadeli.
I w jakimś sensie - mieszka tam do dziś. Historia bowiem 
zatoczyła koło.
W ekspozycji na I piętrze Muzeum X Pawilonu podziwiać 
można kolekcję jego obrazów.
Zanim jednak zbiór dzieł malarza trafił w miejsce jego wię-
ziennego pobytu, ich autor przebył daleką i dramatyczną 
drogę. A wszystko się zaczęło tu - na Cytadeli. 
Gdyby nie aresztowanie, osadzenie na Cytadeli i wieloletni 
pobyt na zesłaniu na Syberii, nie powstałoby ponad 100 
obrazów, będących ekspresyjnym i przejmującym artystycz-
nym zapisem polskiej katorgi w głębi rosyjskiego carstwa.
Rodzice widzieli w swym synu przyszłego duchownego i wy-
słali go do Warszawskiej Szkoły Rabinów. Młody chłopak, po 
pół roku studiów judaistycznych, odkrył w sobie artystę i zajął 
się malarstwem. W końcu 1860 r. rozpoczął studia w War-
szawskiej Szkole Sztuk Pięknych pod okiem profesora Józefa 
Simmlera. Szybko dostrzeżono jego talent i uznano za jednego 
z najzdolniejszych studentów uczelni. I zapewne doczekałby 
sławy, gdyby nie burzliwe czasy, jakie nastały w Warszawie. 
W latach 60-tych XIX stulecia, w przeddzień wybuchu po-
wstania styczniowego, w zaborze rosyjskim wrzało. Młodzież 
masowo angażowała się w działania patriotyczne.
Na ASP powstawały odezwy i afisze wzywające do udziału 
w manifestacjach. W rezultacie tych działań uczelnię za-
mknięto. Aleksander wrócił do rodzinnego Iłowa, ale tylko 
na chwilę. Ciągnęło go do Warszawy. Wrócił i wraz z kolegą 
wynajął mieszkanie na Chmielnej. Udzielał lekcji rysunków, 
bywał w towarzystwie. Nadal też uczestniczył w ruchu 
patriotycznym. Zarówno sam Sochaczewski, jak też lokal, 
szybko stały się obiektem zainteresowania carskiej policji. 
Na rewizję i aresztowanie nie trzeba było długo czekać. Pró-
bując ucieczki, Sochaczewski postrzelił żandarma. Osadzo-
no go na Cytadeli. Rozpoczęło się wnikliwe, kilkumiesięczne 
dochodzenie, a po nim proces, zakończony wyrokiem 
śmierci przez powieszenie, w ostatniej chwili przez księcia 
Konstantego zamienionym na karę 22 lat ciężkich robót na 
Syberii. Decyzję o zmianie wyroku dostarczono w trakcie 
wykonania wyroku. Na początku maja 1863 roku, 20-letni 
skazaniec, z szubienicy odprowadzony do celi, w najbliższym 
transporcie wyruszył na Sybir. 

Początek zesłania był koszmarny. Sochaczewski, jako wię-
zień z ciężkim wyrokiem, musiał pracować i spać, zakuty 
w kajdany. Z czasem, w efekcie kolejnych amnestii, represje 
były łagodzone. Miejscowi prominenci zatrudniali artystę 
do malowania portretów. Wtedy też zaczęły powstawać 
pierwsze obrazy, których bohaterami byli polscy skazańcy. 
W 1874 roku, dekretem Aleksandra III, Sochaczewski został 
zwolniony z więzienia i otrzymał prawo swobodnego osie-
dlenia się na Syberii.
W 1884 r., dzięki projekcji jednego ze swych syberyjskich 
znajomych, został zwolniony z zesłania i mógł opuścić Sybe-
rię. Dobroczyńca nawet opłacił podróż.
Sochaczewski zatrzymał się na krótko we Lwowie, a stamtąd 
przeniósł się do Monachium. Do Warszawy już nigdy nie 
wrócił. Teren Królestwa Polskiego był dla niego niedostępny. 
Miał dożywotni zakaz wjazdu w te rejony.
W Monachium otworzył pracownię malarską. Początkowo 
w wolnych chwilach, a później już prawie bez przerwy ma-
lował portrety ludzi, z przebytej wspólnie katorgi. Męczyły 
go wspomnienia, zrywał się z krzykiem ze snu, a potem szedł 
do pracowni i malował. Nie śpiąc i nie jedząc, upamiętniał 
obrazy z syberyjskiej przeszłości. Powstało wtedy dzieło jego 
życia - olbrzymi obraz „Pożegnanie Europy”, eksponowany 
obecnie w Muzeum X Pawilonu. A potem kolejne, wiele 
portretów, szkiców. Łącznie ponad 120 prac.
W życiu prywatnym nie zaznał szczęścia. Dwa, krótko trwa-
jące małżeństwa, zakończyły się rozstaniami. Mimo licznych 
wystaw i uznania publiczności, nie zyskał też majątku. Nigdy 
bowiem nie zgodził się sprzedać nawet najmniejszego szkicu 
ze swej syberyjskiej kolekcji. Bywało, że całe tygodnie i mie-
siące spędzał w skrajnej nędzy, wspomagany jedynie przez 
przyjaciół.
W 1913 r., w pięćdziesiątą rocznicę powstania styczniowe-
go, po wystawie we Lwowie, Sochaczewski kolekcję swoich 
obrazów przekazał radzie miejskiej Lwowa w zamian za 
dożywotnią rentę, co pozwoliło mu wreszcie na normalną 
egzystencję.
Przez ostatnie lata życia mieszkał w Wiedniu. Zmarł 15 
czerwca 1923 r., w trakcie pobytu na kuracji leczniczej, 
w Biedermannsdorf, w Dolnej Austrii.

SAM Żoliborz 
Rydygiera 9c

PIEKARNIA

RESTAURACJA

SKLEP

MENU SEZONOWE
LISTOPAD

Polecamy: 
Pikantny krem z dyni Hokkaido 

z czarną soczewicą / 14
 

Indyjski placek z kolendry 
i kapusty z bengalskim 
chutney i jogurtem / 24

 
Korma z cukinią, brokułem, 

kalafiorem i orzechami 
brazylijskimi / 25

 
Brisket z morelami i domowym 

pure / 29
 

Burger w domowej bułeczce 
z wołowiną, gorgonzolą 

i pomidorem / 29
 

Czerwone curry z kaczką / 35
 

Polędwica z dorsza w sosie 
imbirowo-sojowym / 38

 
POZNAJCIE NASZE POTRAWY.

KOLACJE – 40 %
W WYBRANE DNI

fb/samzoliborz      606 836 836

ZAPRASZAMY.

Jego obrazy nie trafiły tam przez przypadek czy brak pomysłu organizatorów 
muzeum na zagospodarowanie sali. Zostały przekazane Polsce w roku 1956 
z lwowskiego muzeum, któremu podarował je sam malarz. 

W 1913 r., w pięćdziesiątą rocznicę powstania styczniowego, po wystawie we 
Lwowie, Sochaczewski kolekcję swoich obrazów przekazał radzie miejskiej 
Lwowa, w zamian za dożywotnią rentę. Obrazy, zgodnie z zawartą wcześniej 
umową, trafiły do zbiorów Muzeum Narodowego im. Jana III we Lwowie. 
W 1940 r. przewieziono je do Kijowa. W 1956 r. kolekcja wróciła do Polski 
i trafiła do Muzeum Historycznego m.st. Warszawy. W setną rocznicę po-
wstania styczniowego i rocznicę utworzenia Muzeum X Pawilonu Cytadeli 
Warszawskiej otwarto wystawę na Cytadeli.

Obrazy Aleksandra Sochaczewskiego wiążą się ściśle z tematyką Cytadeli 
i zesłańców. Ich autora nazywano go nawet „malarzem syberyjskiej katorgi”. 
A same obrazy zaliczyć można bez wątpienia do tych „z wyższej półki”.

Zaś sylwetkę autora zobaczymy na wspomnianym wyżej obrazie „Pożegnanie 
z Europą”. Malarz umieścił tam swój autoportret. To młody człowiek w czapce, 
z kuferkiem z przyborami malarskimi, stojący przy słupie granicznym Europy.

r e k l a m a
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MAŁGORZATA BUCZKOWSKA
radca prawny

CENTRALNY REJESTR 
RACHUNKÓW 
CZYLI SPADKOWA REWOLUCJA W PRAKTYCE

Po rewolucyjnych zmianach, które 
w 2015 roku zmieniły zasady dziedziczenia 
i dały pierwszeństwo tzw. dziedziczeniu 
z dobrodziejstwem inwentarza, 
ustawodawca przygotował dla 
spadkobierców kolejne ułatwienie. 

Od 1 lipca 2016 roku rozpoczęła działanie tzw. Centralna Infor-
macja o Rachunkach (dalej także jako „Centralna Informacja”). 
Za jej pośrednictwem spadkobiercy będą mogli ustalić m.in. czy 
osoba, po której dziedziczą, posiadała jakieś rachunki i w jakich 
konkretnie podmiotach rachunki te są prowadzone. Centralna 
Informacja o Rachunkach zawiera informacje nie tylko o rachun-
kach, prowadzonych przez banki, lecz także o rachunkach, które 
prowadzone przez tzw. SKOK-i. W jej zasobach mają znaleźć się 
nie tylko rachunki czynne, ale również tzw. rachunki uśpione.

Aby skorzystać z danych zawartych w Centralnej Informacji, 
konieczne jest legitymowanie się tytułem prawnym do spadku 
(chyba że składamy zapytanie o własne rachunki), czyli prawo-
mocnym postanowieniem sądu o stwierdzeniu nabycia spadku 
albo sporządzonym przez notariusza i zarejestrowanym aktem 
poświadczenia dziedziczenia. W szczególnych przypadkach, 

np. obcokrajowców, może to być inny dokument potwierdza-
jący prawo do spadku, np. zagraniczne orzeczenie. Mając ten 
dokument, można złożyć wniosek o udostępnienie danych 
w dowolnym banku albo SKOK-u, nawet jeżeli nie jest się 
ich klientem. Wniosek podlega opłacie, która zależna jest od 
tabeli opłat obowiązującej w podmiocie, do którego wniosek 
jest składany. Po złożeniu wniosku bank (albo SKOK) skieruje 
zapytanie do Centralnej Informacji, ta zaś prześle pytanie 
dalej - do innych banków i SKOK-ów. Na takie zapytanie mają 
one obowiązek odpowiedzieć w terminie 3 dni roboczych. Po 
otrzymaniu stosownych danych, Centralna Informacja przy-
gotuje zbiorczą informację, która zawiera m.in.: wskazanie 
podmiotów, które prowadziły albo prowadzą rachunek, numer 
tego rachunku oraz informację, czy jest on nadal prowadzony 
i czy jest to rachunek indywidualny, czy wspólny. Na tym rola 
Centralnej Informacji się kończy. Szczegółowe dane dotyczące 
ujawnionych rachunków (np. stan konta) można uzyskać już 
tylko w placówce banku albo SKOK-u, który rachunek taki 
prowadzi. Uzyskane dane pozwalają jednak spadkobiercom 
skierować kroki do tego konkretnego banku (lub SKOK-u), 
który rachunek prowadzi, zamiast tułać się od banku do banku 
w poszukiwaniu informacji, czy może akurat tam spadkodawca 
zgromadził swoje aktywa. 
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Regularna praktyka jogi - asan, pranayamy 
i medytacji - stopniowo powoduje zmiany 
w świadomości, co między innymi prowadzi 
do obudzenia wewnętrznej potrzeby 
zmiany sposobu żywienia. Potrzebę tę 
zrealizować można przez stosowanie 
w żywieniu zasad diety sattwicznej.

Dieta sattwiczna to określony sposób odżywiania wegeta-
riańskiego, który dbając o zdrowie, sprzyja rozwojowi ducho-
wemu człowieka. Wyjaśniając termin „sattwiczna”, musimy 
odwołać się do pojęcia trzech „gun”. Tamas, rajas i sattwa 
we wschodniej filozofii są zasadniczymi składnikami budu-
jącymi naturę. Sattwa wiąże się ze wszystkim, co duchowe, 
czyste i wzniosłe. Rajas związany jest z aktywnością, pasją, 
zmianami, silną energią, a co za tym idzie, emocjami takimi 
jak złość czy namiętność. Tamas łączy się z nienawiścią czy 
gniewem, a także z apatią i ospałością oraz strachem. Jego 
przewaga powoduje upadek duchowy. W każdym człowieku 
jedna z gun jest najsilniejsza, przejawiając się w jego czynach 
i myślach. Dominację jednej z gun może również powodować 
nasz pokarm. 

Tamas, rajas i sattwa w jedzeniu

Jeśli wprowadzamy do organizmu głównie żywność tama-
sową, związane z tą guną cechy zaczną odzwierciedlać się 
w naszym umyśle. Do takiego pokarmu zalicza się: mięso, ce-
bulę, czosnek, żywność sfermentowaną, nieświeżą i przejrzałą, 
paczkowaną i przetworzoną, alkohol, nikotynę. Przyczynia się 
ona do zmniejszenia energii – prany w organizmie, zakłócając 
możliwości rozumowania i wypełniając umysł negatywnymi 
emocjami. Osobowość tamasowa ujawnia mroczne obsesje 
i wypaczone cechy charakteru, jak pożądanie, rozbudzone 
pragnienia i dogadzanie sobie, nie bacząc na dobro innych. 
Cechuje ją też blokada w kontaktach międzyludzkich i spra-
wach finansowych, brak elastyczności i brak własnego rozwoju. 
Stopniowo zniszczeniu lub degeneracji ulega najpierw system 

nerwowy, potem serce i umysł, a następnie inne narządy. 
Z tego powodu w krajach zachodnich występują epidemie 
nowotworów złośliwych i łagodnych guzów, choroby serca 
i układu krążeniowego, choroby metaboliczne, jak otyłość 
i cukrzyca, choroby umysłowe, artretyzm, zespoły przewle-
kłego zmęczenia, zwyrodnienia. 

Żywność rajasowa odżywia ciało kosztem umysłu, stymulując 
emocje, wprowadza niepokój. Zaliczamy tu wszystko, co zbyt 
pikantne, gorzkie, kwaśne, słone (ostre przyprawy, mocne zioła), 
kawę, herbatę, ryby, jaja, czekoladę, sól, narkotyki. Osobowość 
rajasowa objawia się stałym poszukiwaniem podniet zmysło-
wych, zainteresowaniem dobrobytem, prestiżem i własną 
pozycją społeczną, ale bez takiej obsesji, jaka towarzyszy oso-
bowości tamasowej. Aktualna wiedza o żywieniu potwierdza 
główne założenie teorii rajas. Aminokwas tyrozyna dostarczany 
w dużych ilościach przez diety wysokobiałkowe, pobudza w mó-
zgu wytwarzanie dopaminy – która w zachowaniu objawia się 
wzmożonym działaniem i agresją.

Dieta sattwiczna

Trzeba więc zwrócić szczególną uwagę na dobór produktów, 
z których przygotowujemy posiłki i wybierać żywność sattwicz-
ną. Żywność sattwiczna odżywia ciało, oczyszcza umysł, zapew-
nia spokój ducha i niezakłócony obieg energii między ciałem, 
a umysłem. Dieta, wskazana dla osób poważnie praktykujących 
jogę, wspomaga praktykę duchową, uczy przekształcać zarówno 
stan bezwładu tamas, jak i stan ekscytacji rajas, w przynoszącą 
spokój sattwę.

Zaletą diety sattwicznej jest nie tylko prostota i naturalność, 
lecz również świadomy wybór produktów, kierowany nie tylko 
wiedzą na temat wartości odżywczych, lecz także ich wpływem 
na  umysł i pranę. Dietę sattwiczną można by śmiało nazwać 
„świadomym odżywianiem”.

Pierwszym krokiem przy przejściu na taką dietę jest stop-
niowa rezygnacja ze spożywania mięsa i ryb. Należy sobie 

uświadomić, iż często brutalny sposób zabijania zwierząt 
wpływa na ich mięso i w konsekwencji, również na osobę 
je spożywającą. Wychwalane białka zawarte w mięsie są 
najczęściej najgorszej jakości, martwe i przesycone energią 
bólu i cierpienia. Poza tym mięso zawiera dużą ilość toksyn 
i wpływa usztywniająco na stawy. Produkty, które warto 
stosować w diecie jogina, są nieprzetworzone i naturalne 
(najlepiej organiczne, pozbawione chemicznych i toksycznych 
substancji ochrony roślin), toteż będą najbogatszym źró-
dłem substancji odżywczych. Należą tu: ziarna zbóż, rośliny 
strączkowe, ciemne pieczywo, owoce i warzywa, naturalne 
soki owocowe i warzywne, orzechy, kiełki, masło, mleko, 
sery, miód i ziołowe herbaty. Musimy też zwracać  uwagę na 
dobór produktów mlecznych, gdyż zwierzęta faszerowane 
są antybiotykami. Pierwotne pożywienie było ekologiczne, 
uprawiane bez chemii, modyfikacji genetycznej, nawozów 
sztucznych, itd. Było nieoczyszczone i pełnowartościowe. 
Stosowane obecnie oczyszczanie  i obróbka chemiczna po-
zbawia jedzenie jego sattwicznego charakteru. 

Potrawy diety sattwicznej powinny być proste, nie składać się 
ze zbyt wielu składników czy smaków, nie mogą być rozgo-
towane ani gotowane zbyt krótko, nie mogą być zbyt tłuste, 
a stosowane produkty powinny być świeże i rosnące w danej 
szerokości klimatycznej.

Takie jedzenie pobudza wydzielanie w mózgu tryptofanu, se-
rotoniny i melatoniny, które występując w dużej ilości w orga-
nizmie człowieka, zapewniają głęboki sen, spokój, odporność 
ale także relaksują umysł i pomagają w jego koncentracji. 
Jedząc proste i nieskomplikowane potrawy możemy trenować 
uważność, obserwując, jak czują się nasz umysł i ciało. Łatwo 
wtedy zauważyć, co powoduje ospałość, rozdrażnienie, a ja-
kie jedzenie wprowadza jasność umysłu, spokój, siłę fizyczną 
i pogodę ducha. 

Warto zwrócić uwagę na dodatki do potraw. Ostre przyprawy 
powinny być stosowane w małych ilościach. Dla urozmaicenia 
smaku wystarczą kurkuma, imbir, cynamon, kardamon, ko-
lendra, mięta, koper włoski i anyż. W ograniczonych ilościach 
zastosować można nierafinowaną oliwę z oliwek lub nierafino-
wany olej lniany, ale pamiętajmy też o tłuszczach z produktów 
sattwicznych, jak nasiona.

Sattwiczny styl życia 

Sattwiczny styl życia to praca, którą równoważy odpoczynek. 
To także praca przyczyniająca się do szeroko pojętego czynienia 
dobra. Są to praktyki duchowe, które powodują rozkwit serca. 
Człowiek sattwiczny ma jasny i skupiony umysł, odnajduje ra-
dość w prostych, codziennych czynnościach. Ma nikłą potrzebę 
emocjonalnego czy mentalnego rozładowania, bo jego emocje, 

ciało, intelekt są zharmonizowane. Sattwa ostatecznie obdarza 
nieograniczonym dostępem do wiedzy, siły i świadomości. Dłu-
gotrwałe stosowanie praktyk sattwicznych zmniejsza poczucie 
posiadania i oddzielenia na korzyść poczucia przynależności 
i jedności. Stres się rozpuszcza i człowiek staje się lekki, czuję się, 
jakby przez cały czas był zanurzony w oceanie spokoju. Sattwa 
i jej atrybuty to coś znacznie więcej niż filozofia. Są ścieżką, do-
starczają inspiracji do życia, w którym wykracza się poza mrok 
emocjonalnego zablokowania. Praktyka jogi jest nieodłącznie 
związana z tym stanem, a staje się jeszcze bardziej, poprzez 
stosowanie odpowiedniej diety.

Paścima Namaskarasana

Pozycja dłoni wykorzystywana w różnych asanach, np. w Ta-
dasanie czy Parśvottanasanie. Rozciąga dłonie, nadgarstki 
i przedramiona sprawia, że stają się mocniejsze. Otwiera klat-
kę piersiową, powodując głębszy oddech. Dzięki tej pozycji 
łopatki zaczynają przylegać do tylnych żeber, wzmacniają się 
mięśnie pod nimi.

MAGDALENA TOMASZEWSKA, MARCIN PRZEŹDZIAK
SATVA YOGA

ZWOLNIJ Z JOGĄ 
ŚWIADOME ODŻYWIANIE  
– DIETA DLA DUCHA
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Mini zagłębie kulinarne na Starym Żoliborzu 
przy Suzina wzbogaciło się niedawno o nowe 
miejsce. Na tyłach kultowego dla mnie kina 
Tęcza, gdzie bywałam na punk rockowych 
koncertach, powstała nietuzinkowa restauracja 
Tęcza od Kuchni. Przez wzgląd na sąsiedztwo 
restauracyjne, poprzeczka postawiona wysoko.  

Przed wejściem ostatnie tchnienie lata - przytulny, choć już 
pusty ogródek. Do środka wciąga nas niebanalna przestrzeń. 
Wchodzimy na górę, z każdym stopniem czuć coraz bardziej 
kuszący zapach. Wewnątrz industrialne, loftowe klimaty na 
dużej przestrzeni parteru, na górze klimat bardziej przytulny. 
Przestrzeń z dużym potencjałem dla Właścicieli na organizo-
wanie ciekawych wydarzeń, co zresztą już zaczynają czynić. 

Ze względu na to, że na dole była już spora rezerwacja, wybraliśmy 
miękką kanapę na górze. Kelnerka zajęła się nami po dłuższej 
chwili oczekiwania. No i poszło – mule, bo to piąteczek i... pierś 
z kaczki. Zacznę od dań głównych, bo o winie mogę napisać tyle 
- bardzo dobre, domowe, w przyzwoitej cenie, działa :). Dwa da-
nia, bez przystawek, proste, klarowne zamówienie, dwie osoby, 
a jednak... potrawy dostaliśmy oddzielnie. Najpierw wjechały 
mule, ślinka mi ciekła, więc na poprawę humoru ratowałam się 
kolejną lampką wina. Mule zostały skonsumowane, w czym tro-
chę pomogłam mojemu współtowarzyszowi, po czym pojawiła 
się przede mną kaczka. Rozczarowanie.

Wracam do clou programu. Mule dobrze przyrządzone, jednak 
maślany sos obciążył to danie. Zamiast świeżej bagietki – grzanki, 
co też spowodowało, że danie nie uzyskało śródziemnomorskiej 
lekkości i smaku. Niepotrzebna kombinacja. Czasem lepsze jest 
wrogiem dobrego. W tym przypadku postawiłabym na klasykę 
gatunku - białe wino, czosnek, natka pietruszki. 

Mięso z kaczki dla mnie powinno być dość dobrze wysmażone 
i o takie poprosiłam. Chrupiąca skórka, niemal całkowicie wyto-
piony tłuszcz, minimalna warstwa pod skórką, jędrne, delikatne, 
soczyste wnętrze jasnoróżowego koloru to po prostu rarytas. 

Dzikość z odrobiną słodyczy. Niestety, nie jest to opis tego, co 
jadłam. Pierś była przesmażona, nieelastyczna i mało słona. 
Dodatki nie uratowały sytuacji, puree ziemniaczane drugiej 
świeżości i banalna, przesłodzona gruszka, która zablokowała 
moje kubki smakowe na przyjęcie więcej słodyczy. 

Kuchnia Tęczy zaprezentowała się jako kuchnia średniej jakości. 
Co prawda spróbowaliśmy tylko dwóch dań, ale jakże charak-
terystycznych i mogących dać obraz tego, co kuchnia ma do 
zaoferowania. Cóż, przez wzgląd na moje wielkie uczucie, jakie 
żywię do Żoliborza i z uwagi na to, że prócz uniesień gastrono-
micznych liczą się również uniesienia ducha, z pewnością Tęczę 
od Kuchni już wpisuję na listę (na razie rezerwową) gastrono-
micznej mapy naszej dzielni. To miejsce z wielkim potencjałem 
na wejście w świat dobrej kuchni z domieszką kultury i rozrywki.

PO DRUGIEJ STRONIE TĘCZY
KAROLINA KOŁODZIEJSKA
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U nas możesz przyjść i rozebrać się
do skarpetek, uprać i wyjść czystym

Jesteśmy przygotowani do pomocy 
naszym Klientom na każdym etapie prania. 
Dysponujemy profesjonalnymi środkami, 
wspomagającymi proces odświeżania 
wszelkiego rodzaju tkanin. Odplamiacze, 
wybielacze, proszki, płyny do płukania, a także 
10 różnych programów piorących… Nie martw 
się, nie zostaniesz z tym sam! Wykwalifikowany 
personel doradzi i pomoże przy wyborze 
odpowiedniego detergentu, a jeśli zajdzie taka 
potrzeba, również przy obsłudze maszyny. 

Jeśli przerasta Cię samodzielne pranie lub nie 
chcesz tracić czasu na jego wykonywanie, po 
prostu pozostaw swoje rzeczy w Speed Queen. 
Zajmiemy się nim najlepiej, jak to możliwe, 
a Ty odbierzesz je już po 24 godzinach. Suche 
i odpowiednio zapakowane, aby nie ubrudziło 
się podczas transportu do domu. Nie lubisz 
prasowania? Oddaj rzeczy do magla. I już!

Jest możliwość dokupienia środków 
wspomagających pranie - odplamiających czy 
wybielających. Na miejscu możesz liczyć na 
pomoc osoby, która posiada doświadczenie 
w zakresie prania i odplamiania, która pomoże 
i doradzi jak uprać swoje rzeczy, żeby nie 
pofarbować, czy też żeby twoje rzeczy nie 
zmieniły rozmiaru :-)

Przychodząc i nie chcąc tracić czasu, będziesz 
mógł zostawić pranie, a nasz pracownik włoży 
do pralki, wysuszy i gotowe, poskładane, 
zapakowane będziesz mógł sobie odebrać po 
załatwieniu swoich spraw.

Nasze placówki

Żoliborz (Bielany)
ul. Żeromskiego 1 / U12 (róg Marymonckiej)
01-887 Warszawa
telefon: 22 370 20 69
Czynne codziennie w godzinach: 6:00 - 23:00

Marysin Wawerski
ul. Korkowa 159 / U4
04-549 Warszawa
Czynne codziennie w godzinach: 6:00 - 23:00

W 2 GODZINY Z ŻOLIBORZA 
ŁÓDŹ

Dziś zapraszam Was na wyprawę do Łodzi. Jest 
to miasto zupełnie wyjątkowe, często nazywa się 
je miastem kontrastów. Historia Łodzi nabiera 
rozpędu od koniec XIX w., w okresie intensywnej 
industrializacji. Okres ten pozostawił zupełnie 
niespotykaną spuściznę architektoniczną. 

Większość z Was pewnie słyszała o słynnej ul. Piotrkowskiej, 
na której można było kiedyś zrobić wszystkie możliwe zakupy, 
a teraz w prawie każdej bramie przepięknych kamienic znaleźć 
można kawiarenki, kluby i bary. Niektóre z budynków zbudowa-
nych wzdłuż Piotrkowskiej to prawdziwe perełki architektury. 
Polecam spacer od strony Placu Wolności i zwrócenie uwagi 
na następujące obiekty (w nawiasach numery budynków): 
• Dom bankowy Wilhelma Landaua (29)
• Kamienica Dyszkina (31)
• Kamienica Oszera Kohna (43)
• Kamienica Hermana Konstadta (53)
• Kamienica Szepsów (70)
• Kamienica Bromberga (80)
• Kamienica Teodora Steigerta (90)
• Kamienica Salomona Bahariera (107)
• Pałac Juliusza Kindermanna (137/139)

Jeśli tylko będziecie mieć czas, zachęcam do eksploracji klatek 
schodowych tych obiektów. Do części z nich można wejść bez 
najmniejszego problemu, w przypadku kilku będzie to wyma-
gać odrobiny wysiłku. Jednak unikatowy, zachwycający detal 
architektoniczny (dekory, kafle, witraże wewnętrzne itp., wy-
nagrodzą wysiłek.

Po drodze warto zajrzeć do kilku słynnych (od dawna lub nie-
dawna) lokali. Oczywiście najsłynniejsza jest Łódź Kaliska, zwana 
też od numeru budynku Piotrkowską 102, a z nowszych miejsc 
polecam: Niebostan (17), Spaleni Słońcem (138), OFF Piotkow-
ska (138/140), Zmiana Tematu (144). Kuchnię bezglutenową 
(oczywiście jako opcję) oferuje wyśmienita włoska trattoria 
o uroczej nazwie „Włoszczyzna” (16).

Inną wartą poznania, typowo łódzką specjalnością są fabryki. 
Punktami „must see” są wyremontowane: Manufaktura (w 
zestawie ze znajdującym się nieopodal przepięknym pałacem 
Poznańskiego oraz MS2, czyli Muzeum Sztuki ze świetnym pro-
gramem wystaw) i Księży Młyn Scheiblera wraz z pobliską, re-
welacyjnie odrestaurowaną willą Herbsta, w której znajduje 
się ekspozycja sztuki dawnej oraz ogród zimowy.

A żeby znaleźć dobry pretekst do odwiedzenia Łodzi, polecam kilka 
koncertów z ogromnej oferty kulturalnej tego pięknego i warte-
go odkrywania miasta, tym bardziej, że bilety są często tańsze niż 
w Warszawie, a niektórzy artyści do stolicy w ogóle nie docierają: 

IRA (10.11.), Organek (12.11), Richard Bona Trio (16.11.), Tommy 
Emanuel (17.11.), Tymon & the Transistors (18.11.), Quebo-
nafide (19.11.), T.Love (20.11.), Łona, Webber & The Pimps 
(24.11.), Reni Jusis (25.11.), Łąki Łan (26.11.).

Do Łodzi dojedziemy bardzo szybko samochodem, korzystając 
z autostrady A2 (przypominam, że wjeżdża się na nią z samego 
Żoliborza) lub pociągiem, co szczególnie polecam w kontekście 
wypraw do klubów i na całonocne imprezy. 

MICHAŁ 
LEHR-KOWALSKI
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