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Szanowni Czytelnicy! 

Zapraszamy do lektury jubileuszowego numeru Gazety Nowego 
Żoliborza. Pojawiamy się w Waszych domach już od roku. Był to okres 
wyzwań, poznawania Waszych potrzeb, wsłuchiwania się w opinie 
–szczęśliwie bardzo pozytywne. W imieniu wydawcy, Mateusza 
Durlika, swoim oraz całego zespołu dziękuję za zaufanie, jakim nas 
obdarzacie, czytając Gazetę i zamieszczając w niej reklamy.

Okładkowym tematem numeru jest wywiad z Krzysztofem Buglą, 
przeprowadzony przez naszą radną, Izę Rychter. Jest to również 
początek cyklu wywiadów z osobami kluczowymi w życiu Żoliborza.

W związku z jubileuszem, ten numer powiększamy o kilka stron, 
żeby zaprezentować nowe rubryki. Właściciele Satva Yoga, 
małej, rodzinnej szkoły jogi z ul. Felińskiego 29, wprowadzą nas 
w zdrowotne aspekty jogowego stylu życia. Ja postanowiłem nie dać 
za wygraną, jeśli chodzi o koniec wakacji i zaprezentuję kilka miejsc 
wartych wypadu na weekend w cyklu „W dwie godziny z Żoliborza”. 
W tym numerze zmieniamy formułę rubryki „Kuchnie Świata”, 
którą poprowadzi autorsko i subiektywnie Karolina Kołodziejska, 
prezentując żoliborskie restauracje.

Mam nadzieję, że w kolejnym roku zostaniecie Państwo z nami, a my 
ze swojej strony dołożymy wszelkich starań, aby Gazeta Nowego 
Żoliborza stawała się coraz ciekawsza!

Michał Lehr-Kowalski
redaktor naczelny

r e k l a m a
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Od 5 do 9 października Arkadia hucznie świętować będzie swoje 12. Urodziny. 
Główny dzień obchodów przypadnie na sobotę 8 października, kiedy to odbędą 
się muzyczne warsztaty dla dzieci i młodzieży, a cały dzień atrakcji zwieńczy 
spektakularny pokaz fajerwerków.

W drugiej połowie sierpnia oferta 
Arkadii wzbogaciła się o Fikołki – 
nową przestrzeń z mnóstwem atrakcji 
dla najmłodszych. Sala zabaw działa 
na powierzchni blisko 1200 mkw. 
Głównym wyróżnikiem tej oryginalnie 
zaaranżowanej przestrzeni jest 
ścianka wspinaczkowa z aż 12 torami.

Przez całe pięć dni natomiast, od środy 5 października 
do niedzieli 9 października, wszyscy goście Arkadii 
będą mogli uczestniczyć w niezwykłym przedsięwzię-
ciu. Codziennie od 12.00 do 20.00 po dwie 25-osobowe 
grupy w ciągu każdej godziny w specjalnej kopule, 
usytuowanej w holu głównym, wezmą udział w koncer-
cie Yael Naim, prezentowanym za pomocą technologii 
Oculus Rifts. 

Yael Naim to izraelsko-francuska wokalistka, która 
ogromną popularność zdobyła dzięki piosence „New 
Soul”, wykorzystanej w reklamie Apple i będącej 
drugim utworem najczęściej pobieranym przez iTunes. 
Śpiewa muzykę folk w różnych językach, lecz przeważnie 
po angielsku, który doskonale sprawdza się podczas 
koncertów 360 stopni. 

W sobotę 8 sierpnia, podczas głównego dnia Urodzin, 
atrakcją przewodnią będzie Tap Dj Show – występ ar-
tysty, tworzącego muzykę za pomocą nowych technolo-
gii. Tap DJ łączy technologie z efektywnym ruchem, 
dbając jednocześnie o interakcję z widownią. Na ten 
sam dzień Arkadia przygotowała także wiele innych 
atrakcji dla najmłodszych. Dzieci czeka wyjątkowa 
zabawa dźwiękiem – multimedialne warsztaty muzyczne, 
podczas których dowiedzą się, jak tworzyć tzw. sample 
i muzykę elektroniczną. 

Podczas arkadyjskich Urodzin odbędzie się ponadto 
Noc Zakupów z atrakcyjnymi rabatami (w piątek 7 paź-
dziernika), a w kończącą cykl świętowania niedzielę 
9 października – gra miejska „Meet my Friends”, pro-
mująca nową funkcjonalność aplikacji na smartfony, 
w której będzie można wygrać mnóstwo cennych nagród.

Dzieci w Fikołkach mogą skorzystać z labiryntu z torem 
przeszkód, boiska do piłki nożnej i koszykówki oraz 
kilku zjeżdżalni, za którymi szczególnie przepadają 
mali goście Arkadii. Ponadto do dyspozycji najmłod-
szych jest kącik malucha, znajdujący się tuż obok 
kawiarni, skąd rodzice mogą obserwować swoje pocie-
chy. W asortymencie kawiarni znajdują się przekąski, 
desery, naleśniki, gofry, kawa, herbata i inne napoje.

W Fikołkach powstały także sale tematyczne – ku-
linarna, taneczna i sala eksperymentów, w których 
odbywają się regularne warsztaty dla dzieci w różnych 
grupach wiekowych. Możliwa jest także organizacja 
zabaw urodzinowych w czterech dedykowanych salach, 
ozdobionych w dowolne bajkowe motywy. 

– Organizujemy imprezy urodzinowe od kilkorga do 
nawet 40 dzieci. Najczęściej wybieraną atrakcją 
jest rozbijanie piniaty ze słodyczami, warsztaty 
rękodzieła i występ magika. Jeśli chodzi o wystrój 
sali, dużą popularnością cieszą się: Kraina Lodu, 
Angry Birds, motyw z bajki Auta i Myszka Miki – wylicza 
Sylwia Kędzierska, menedżerka sali zabaw Fikołki.

Godziny otwarcia sali zabaw są dostosowane do godzin 
funkcjonowania Arkadii: od poniedziałku do soboty 
w godzinach 10:00-22:00, w niedziele od 10:00 do 21:00.

KONCERTOWE 12. URODZINY 
ARKADII W ROZSZERZONEJ 

RZECZYWISTOŚCI

FIKOŁKI  
– NOWA SALA ZABAW DLA 

DZIECI W ARKADII
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Panie Burmistrzu, Żoliborz Południowy 
i Artystyczny przeżywa od kilku lat intensywny 
rozwój. Brak planu zagospodarowania 
przestrzennego (Żoliborz Południowy) 
przyczynia się do powstawania 
chaotycznej zabudowy. Szczególnie 
uciążliwe dla mieszkańców są 
braki w infrastrukturze oraz brak 
terenów zielonych po obu stronach 
ulicy Powązkowskiej. W związku 
z tym chciałabym zadać Panu 
pytania, z którymi zwrócili 
się do mnie mieszkańcy 
Żoliborza, a które dotyczą 
oświaty oraz infrastruktury.
Rozpoczęła się budowa zespołu żłobkowo-przedszkolnego 
przy ul. Rydygiera 8. Kiedy przewidywane jest zakończenie 
budowy i uruchomienie przedszkola? Dla ilu dzieci 
będzie miejsce i jakie będą warunki lokalowe?
Istotnie, przed kilkunastoma dniami rozpoczęliśmy budowę 
zespołu żłobkowo-przedszkolnego. Budowa nowego zespo-
łu przybliży nas znacząco do ograniczenia deficytu miejsc dla 
dzieci w wieku 0 – 7 lat. Zaplanowaliśmy jednokondygnacyjny, 
częściowo podpiwniczony budynek o powierzchni zabudowy  
1 995,87 m2, otoczony terenem zielonym z wydzielonymi trzema 
placami zabaw przeznaczonymi dla dzieci ze żłobka oraz młod-
szych i starszych przedszkolaków. Nawierzchnie placów zabaw 
będą piaszczyste, z fragmentami nawierzchni  elastycznych, 
np. poliuretanowych. Przy wejściach głównych zaplanowa-
no wiaty na rowery i wózki. Będzie to obiekt 10-oddziałowy: 
4 oddziały żłobka dla maksymalnie 100 dzieci w wieku do  
3 lat oraz 6 oddziałów przedszkola dla maksymalnie 150 dzieci 
w wieku od 3 do 6 lat. Wykonawca zadeklarował zakończenie 
prac budowlanych do 31 lipca 2017 roku. Później nastąpi etap 
odbiorów technicznych przed dopuszczeniem obu placówek 
do użytkowania. 

Zespół powstaje w miejscu obecnego parkingu, 
zatem czy w bezpośrednim sąsiedztwie 
powstaną miejsca parkingowe?
Brak miejsc parkingowych to duży problem w dzielnicy, nie 
tylko na Żoliborzu Płd. Oczywiście likwidacja parkingu zmniejszy 
liczbę miejsc parkingowych. Przy samym budynku powstaną 
miejsca parkingowe dla rodziców dowożących dzieci i te prze-

widziane do obsługi placówek. Dodatkowe miejsca parkingowe 
pojawią się po przebudowie ulicy Rydygiera. Przebudowa 

ulicy w pobliżu budowanego przedszkola powinna 
rozpocząć się już w przyszłym roku. 

Na terenie Żoliborza Południowego ma 
również powstać szkoła podstawowa. 
Kiedy planowane jest rozpoczęcie 
i zakończenie prac oraz ile dzieci będzie 

mogło się w niej uczyć?
Będąc osobą odpowiedzialną za spra-
wy oświaty w dzielnicy, już od kilku lat 
przekonywałem władze miasta o ko-
nieczności wprowadzenia do planów 
inwestycyjnych budowy na terenie Żo-

liborza Płd. żłobka, przedszkola oraz szko-
ły. Była to również walka z czasem i kurczącymi się terenami, 
na których zrealizowanie takich inwestycji byłoby możliwe. 
Udało się, i jak już wiadomo, budujemy żłobek i przedszkole. 
W ubiegłym roku pozyskaliśmy 25 mln zł na budowę szkoły 
i kolejnego przedszkola. Pierwotnie planowaliśmy lokalizację 
szkoły i przedszkola na granicy z Wolą, a to dlatego, że nie dys-
ponowaliśmy innym wolnym terenem. Równolegle czyniliśmy 
starania zmierzające do zakończenia przed Naczelnym Sądem 
Administracyjnym procesu rozstrzygającego stan prawny nie-
ruchomości położonej przy ulicy Anny German, gdyż ten teren 
wydaje się bardziej odpowiedni dla ulokowania na nim szkoły 
i kolejnego przedszkola. Przez kilka miesięcy oczekiwaliśmy 
także na przedstawienie przez Ministra Edukacji propozycji 
konkretnych rozwiązań w edukacji, bowiem przystępując do 
planowania i projektowania, musimy wiedzieć, jaka ma być 
szkoła. W ostatnich tygodniach wydaje się, że udało się rozwiać 
część wątpliwości. Opracowaliśmy założenia programu funk-
cjonalno – użytkowego dla planowanej inwestycji. Kompleks 
będzie przeznaczony dla około 900 uczniów oraz 125 przed-
szkolaków. Powierzchnia użytkowa obiektu będzie wynosiła 
około 9700 m2. Zgodnie z koncepcją, przedszkole planowane 
jest jako oddzielna jednostka w obrębie nieruchomości. Na 
terenie działki zakłada się budowę zespołu boisk szkolnych 
oraz placu zabaw, otoczonych zielenią wysoką, niską i alejkami.   
Zakończenie całej inwestycji planowane jest w roku 2018, choć 
w związku z brakiem wiedzy o ostatecznym kształcie systemu 
kształcenia podstawowego, konieczne może być  przesunięcie 
planowanego zakończenia na rok 2019. 

Dotarły do mnie informacje, że również na terenie 
Żoliborza Artystycznego ma powstać przedszkole.
Nie zapominamy o terenach za ulicą Powązkowską, chociaż 
obecnie nie planujemy tam budowy placówek oświatowych. 
Obecnie prowadzimy rozmowy z zamierzającym założyć na 
tym obszarze przedszkole podmiotem niepublicznym. Wspar-
cie z naszej strony najprawdopodobniej będzie polegało na 
udostępnieniu miejskiego terenu na ogród przedszkolny. 
Przygotowujemy także konkurs na wykup miejsc przedszkol-
nych w placówkach niepublicznych. Nie wykluczam tego, że 
po wybudowaniu przedszkoli i szkoły przystąpimy do budowy 
przedszkola na działce przy granicy z Wolą.

W 2017 roku przewidziane jest również rozpoczęcie 
przebudowy ul. Rydygiera. Jakie kwoty i w jakich 
latach Dzielnica planuje przeznaczyć na ten cel?
W wieloletniej prognozie finansowej mamy na budowę i prze-
budowę ulicy Rydygiera następujące kwoty:
• w roku 2017 - 1 894 016 zł,
• w roku 2018 - 2 404 847 zł, 
• w sumie – 4 298 863 zł. 
Koszty budowy i przebudowy całości ulicy wg kosztorysu in-
westorskiego w sumie wyniosą 9 987 500 zł, w tym: 3 663 000 
zł – budowa ulicy Rydygiera na odcinku od Przasnyskiej do Po-
wązkowskiej, 6 111 000 zł – przebudowa istniejącej ul. Rydygiera,    
213 500 zł – wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Matysiakówny. 

W związku z rozpoczynającą się budową Zespołu 
Żłobkowo- Przedszkolnego i związanymi z tym 

utrudnieniami w ruchu, czy nie warto od razu zacząć 
przebudowę tego fragmentu Rydygiera, czyli budowę 
miejsc parkingowych, ścieżki rowerowej, chodnika, 
na którym mogą minąć się dwa wózki obok siebie?
Ma Pani rację. Logiczne wydaje się rozpoczęcie przebudowy 
ulicy Rydygiera od pl. Grunwaldzkiego w stronę ulicy Powąz-
kowskiej. Pozwoli to na wspomniane przeze mnie wybudowanie 
dodatkowych miejsc parkingowych przy budowanym przed-
szkolu. Staramy się także, by miasto zwiększyło pulę pieniędzy, 
które są niezbędne do zrealizowania robót na całej długości 
ulicy Rydygiera.  Niezależnie od tego rozpoczęliśmy już działania 
drobne, doraźnie poprawiające estetykę ulicy. Oczyściliśmy te-
ren pomiędzy ulicami Przasnyską a Powązkowską. Wzdłuż ulicy 
pojawiły się płotki uniemożliwiające kierowcom rozjeżdżanie 
trawników. Jesienią przystąpimy do rekultywacji trawników 
będących w najgorszym stanie. Żoliborz Płd. unika w ten spo-
sób losu wielu miejsc, w  których po wybudowaniu budynków 
mieszkalnych przez całe lata nie powstawały obiekty oświatowe 
i nie dokonywano niezbędnych zmian w  infrastrukturze. 

Panie Burmistrzu, ponieważ mam jeszcze wiele pytań 
dotyczących terenów zielonych oraz infrastruktury, 
chciałabym zaprosić Pana na kolejny wywiad oraz na 
spotkanie z mieszkańcami w październiku 2016 roku. 
Spotykam się z mieszkańcami, gdy tylko wyrażają na takie spo-
tkania ochotę. Jeżeli otrzymam propozycję kolejnego już spotka-
nia z mieszkańcami Żoliborza Płd., chętnie takie zorganizujemy. 

Dziękuję za rozmowę.

IZABELA RYCHTER

BURMISTRZ ŻOLIBORZA
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Nasz nowy cykl „Żoliborz od kuchni” zaczynamy 
przekornie od wizyty w sąsiedniej dzielnicy.
Ktoś mógłby to nazwać zdradą, brakiem 
lokalnego patriotyzmu, ale warto 
było zgrzeszyć odwiedzając Bielany, 
będące zresztą w latach 1951-
1994 częścią Żoliborza, i odkryć 
to miejsce. Restauracja Abażur, 
dawniej Salon Kulinarny (po 
rewolucjach Magdy Gessler), 
mieści się na ul. Raduńskiej, 
w willowej części Bielan, 
nieopodal Parku Harcerskiej Poczty 
Polowej i Parku Stawy Kellera. 

Wchodzę do jednej z willi. Na dole restauracja, na górze hotel. 
Można się poczuć jak w czyimś domu, a właściwie jak w wy-
twornym, niewspółczesnym salonie, do którego prowadzi nas 
lokaj. Prowadzą nas również wspaniałe zapachy. 

Wystrój restauracji może nie do końca wpisuje się w moją es-
tetykę, ale po chwili stwierdzam, że nie ma to znaczenia gdyż 
nie jest „sztywno”. Po pierwszym kęsie babeczek z foie gras 
i łyku wina, doskonale dobranego do tego dania, jestem już 
pewna, że wszystko do siebie pasuje idealnie. 

Raczę się kuchnią francuską z elementami śródziemnomorskich 
klimatów. Na początek klasyka - soupe a l’oignon - zupa cebulowa, 
doskonała na chłodne letnie wieczory, ale również na poprawę 
stanu ciała i ducha np. po upojnej nocy, co zostało sprawdzone 
już przez Ludwika XV. Ciepłe klimaty Morza Śródziemnego przy-
pomina czarne tagliatelle z krewetkami. Na uwagę zasługuje 
również drugie główne danie, którego spróbowałam – kacze 
udko confit w pomarańczach z bazyliowymi gnocchi, przeła-
mującymi swoją wytrawnością słodkość tej potrawy. Czas na 
deser… to była bardzo trudna decyzja. Po namowie skusiłam się 

na mus czekoladowy i to był strzał w dziesiątkę. Nie czułam byle 
jakiej czekolady z proszku, a rozpływającą się w ustach, lekką jak 
chmurka, a zarazem mocną i wytrawną czekoladę. 

Delektowałam się każdym kęsem wszystkich potraw, czułam 
wszystkie smaki oddzielnie, a jednak łączyły się w doskonałą 
całość. Do wszystkiego genialnie dobrane wina, na których 
przemiła Właścicielka - nie, przepraszam, Gospodyni tego 
domu, zna się bardzo dobrze i z pasją o nich oraz o historii 
tego miejsca opowiada. 

Lokalizacja dla wtajemniczonych, ale to ma swój urok. Szkoda 
tylko, że nie mogłam skorzystać z ogrodu (padał deszcz), ale 
na pewno wrócę jeszcze tego lata do Abażuru i to nadrobię. 

Polecam to miejsce jeśli potrzebujecie zjeść coś pysznego, macie 
trochę więcej czasu niż na lunch i jesteście spragnieni kameral-
ności i prywatności. To był pyszny i ciekawy wieczór. 

Bon appétit

SMACZNIE PO SĄSIEDZKU

KAROLINA KOŁODZIEJSKA

Jedzenie
Obsługa

Wystrój
Ceny

Lokalizacja
Ocena restauracji:
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Żyjąc w mieście, w Warszawie, często 
narzekamy na samopoczucie; boli nas 
ciało, czujemy niepokój, brakuje nam 
kontaktu ze sobą i innymi ludźmi. 

Wszystkiemu winien jest miejski styl życia: pośpiech, stres, 
zbyt dużo zadań, mało ruchu. Jeśli już zaczynamy ćwiczyć, 
popełniamy często błędy, także wynikające z tego, że chcemy 
szybko nadrobić stracony czas, co zwykle kończy się kontuzjami 
i ogólnym zniechęceniem do wysiłku fizycznego. W najlepszym 
wypadku trafiamy do miejsc, gdzie uprawiamy dyscypliny po-
wodujące jeszcze większe nakręcenie spirali lęku i zmęczenie. 
A przecież chcemy się czuć dobrze ze swoim ciałem i umysłem. 
Co zrobić? Nic prostszego, iść na jogę! 

Kompletny system

Bardzo często spotykam się z twierdzeniem, że Joga to fizyczne 
ćwiczenia rozciągające i ewentualnie medytacja. Jest to mylne 
określenie tego starożytnego systemu filozofii indyjskiej. Słowo 
joga z pochodzi z sanskrytu i oznacza, ogólnie rzecz ujmując, 
zjednoczenie, połączenie. Jest to szeroko pojęta sztuka sa-
modoskonalenia, medytacji, ascezy, dotycząca zarówno ciała, 
umysłu i duszy. Praktyka asan i medytacja są jedynie częścią 
tego uniwersalnego i jakże aktualnego, także w dzisiejszych 
czasach, sytemu. Na osiem stopni jogi składają się po kolei - 
yamy - powszechne przykazania moralne (niekrzywdzenie, 
prawda, niekradzenie, wstrzemięźliwość, niegromadzenie), 
niyamy - zasady samodyscypliny (m.in. czystość, zadowolenie, 
zapał, samokształcenie), dopiero na trzecim miejscu poja-
wiają się wcześniej wspomniane asany - ćwiczenia fizyczne 
prowadzące do ustawiania ciała w odpowiednich pozycjach. 
Jako kolejne wymieniane są pranayama - kontrola oddechu, 
pratyahara - uwolnienie umysłu spod dominacji zmysłów oraz 
dharna, czyli koncentracja. Wreszcie dochodzimy do dhayany 
- medytacji i samahdi, czyli oświecenia - połączenia niższej 
i wyższej jaźni.

Jako całość Joga jest systemem uniwersalnym, który może stać 
się sposobem życia albo być też uzupełnieniem innych praktyk 
religijnych czy duchowych. Rozwiewając też czasem spotykane 
wątpliwości, można stwierdzić, że Joga sama w sobie religią nie 
jest i można uprawiać ją niezależnie od wyznania. W zależności 
od nurtów Jogi, których już od starożytności pojawiało się wiele, 
do głównego celu, jakim jest poczucie pełni, dojść można na 

wiele sposobów. W dzisiejszym świecie, który w wielu momen-
tach pomija aspekt człowieczeństwa, każdy ze stopni jogi jest 
niezwykle ważny. Zasady etyczne mogą być pewnego rodzaju 
mapą w życiu codziennym. Z pomocą Jogi uspokoić też możemy 
nasze niezwykle przebodźcowane umysły. Prowadząc bardzo 
często statyczny, siedzący tryb życia, zapominamy o naszych 
ciałach, a przypominamy sobie o nich dopiero, gdy dopada-
ją nas różnego rodzaju dolegliwości czy kontuzje. Wówczas 
niezwykle korzystne okazują się asany i pranayama. System 
ćwiczeń jest niezwykły - jedyny w swoim rodzaju. Ustawiając 
ciała w często trudnych do opanowania pozycjach, wzmacniamy 
nasze mięśnie, jednocześnie je rozciągając. Dokładając do tego 
oddech, całe nasze ciało (włączając w to narządy wewnętrzne 
należące np. do układu pokarmowego, krwionośnego czy też 
dokrewnego) zaczyna funkcjonować poprawnie. Niewątpliwą 
zaletą jest też poprawa wyglądu - stabilizacja wagi, wyrzeźbienie, 
wysmuklenie i wydłużenie mięśni.

Niepowtarzalność jogi

System ten zawiera w sobie wszystko, co jest potrzebne, by uzy-
skać wspaniałe samopoczucie. Wykonując ćwiczenia jogiczne 
zwane asanami, stopniowo zyskujemy coraz piękniejsze i spraw-
niejsze ciało, siłę, elastyczność, a przede wszystkim zdrowie. Asany 
wpływają na układ ruchu leczniczo, radzą sobie z problemami 
kręgosłupa, stóp, kolan, dna miednicy oraz barków i szyi. Ich 
działania nie da się porównać z żadną inną praktyką fizyczną. 
Lista dolegliwości, które możemy minimalizować dzięki jodze, 
jest bardzo długa. Leczy zwykłe napięcia, bóle głowy, poprawia 
wzrok. Uaktywnia narządy wewnętrzne, które wreszcie zaczynają 
normalnie pracować, pomaga schudnąć i poprawia trawienie. 
Wyrównuje pracę większości narządów dokrewnych, stabilizując 
hormonalnie, pomaga zajść w ciążę, a także przejść menopauzę. 
Bardzo pomaga w schorzeniach układu oddechowego, takich jak 
duszność, astma, słaba pojemność płuc. Jeśli praktyka jest kon-
sekwentna, pozwala uniknąć leczenia farmakologicznego. Dzięki 
jodze wzmocnimy też psyche, pozbędziemy się permanentnego 
stresu i napięcia, zdołamy opanować rozedrgane emocje, być 
może nawet pozbędziemy się choroby naszych czasów – depresji. 
Zaczniemy mieć kontakt ze sobą, swoim ciałem i uczuciami. Aby 
uzyskać taki efekt, trzeba potraktować jogę całościowo - asany 
wraz z pranajamą i relaksacją.

Należy pamiętać, że jest to system slow, niczego nie uzyskamy 
od razu, wbrew miejskim trendom, potrzebny jest czas.  

Gomukhasana

Niezwykłe działanie asan możemy zobrazować pozycją gomuk-
hasany. W tłumaczeniu z sanskrytu, nazwa oznacza krowi pysk. 
Jest to pozycja o wielu twarzach – możemy znaleźć niezwykle 
dużo jej wariantów. Szczególnie korzystnie wpływa na nogi – 
rozciąga stopy, rozciąga i zmiękcza łydki i uda. Odciąża okolice 
krzyża, rozciąga mięśnie pośladkowe, zarówno te zewnętrzne, 
jak i głęboko zlokalizowane w miednicy (np. mięsień gruszkowa-
ty). Integruje i wzmacnia dno miednicy osłabione w dzisiejszych 
czasach zbyt długim siedzeniem na krzesłach. Jednocześnie 

znakomicie działa na górną część ciała. Otwiera klatkę piersiową, 
uelastycznia barki i szyję. Szczególnie polecana jest przy rwie 
kulszowej, słabej pojemności płuc czy przy napiętych (aczkol-
wiek nie kontuzjowanych) barkach. Częste wykonywanie tej 
pozycji zmniejsza napięcia w całym ciele, dając ogólny komfort 
w codziennym funkcjonowaniu. Asana integruje dolne czakry 
z górnymi i sprawia, że mamy kontakt z teraźniejszością - tym 
co jest tu i teraz. Jest to niezwykle rozgrzewająca pozycja, przez 
co niewskazana jest w czasie ciąży i menstruacji. Dość skompli-
kowany układ ciała w asanie powoduje, że ważna jest jej nauka 
i praktyka pod okiem doświadczonego nauczyciela.

MAGDALENA TOMASZWSKA, MARCIN PRZEŹDZIAK
SATVA YOGA

JOGA JAKO STYL ŻYCIA

fo
t. 

An
na

 O
rło

w
sk

a



12 PORADNIK

MAŁGORZATA BUCZKOWSKA
radca prawny

NAJEM OKAZJONALNY, 
CZYLI JAK BEZPIECZNIE WYNAJĄĆ MIESZKANIE

Wakacje właśnie dobiegły końca, a wraz 
z początkiem września rozpoczął się gorący 
okres na rynku nieruchomości, w którym 
wiele osób - zwłaszcza studentów - poszukuje 
mieszkania na kolejny rok. Wprawdzie 
wynajęcie mieszkania może wydawać się 
rzeczą prostą, jednakże jeśli się temu bliżej 
przyjrzeć, to należy dojść do wniosku, że 
znalezienie dobrego najemcy wcale nie jest 
sprawą łatwą. W sytuacji, gdy mamy wynająć 
mieszkanie obcej dla nas osobie, szukamy 
różnych sposobów zabezpieczenia naszych 
interesów, zwłaszcza możliwości usunięcia 
niechcianego lokatora, jeżeli kontynuowanie 
umowy najmu uznamy za niemożliwe. 

W tej sytuacji pewnym rozwiązaniem może być zastosowanie 
instytucji tzw. najmu okazjonalnego, która jest szczególnym 
rodzajem umowy najmu, uregulowanym w przepisach ustawy 
o ochronie praw lokatorów. Zawierając taką umowę, wynaj-
mujący zyskuje możliwość pozbycia się uciążliwego lokatora 
niemal „od ręki” i to nawet jeżeli eksmitowanym miałaby być 
kobieta ciężarna, małoletni, nawet jeżeli eksmisja miałaby na-
stąpić w tzw. okresie ochronnym, tj. od 1 listopada do 31 marca.

Aby jednak skorzystać z dobrodziejstwa najmu okazjonalnego, 
konieczne jest spełnienie, przy zawieraniu umowy, kilku wa-
runków. Przede wszystkim umową tą mogą być objęte jedynie 
lokale przeznaczone na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. 
Nie będzie zatem można jej wykorzystać w przypadku najmu 
lokalu przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodar-
czej, np. na biuro. Właściciel wynajmowanego lokalu musi być 
osobą fizyczną i to nie prowadzącą działalności gospodarczej 
w zakresie wynajmowania lokali. Umowa nie może także zostać 
zawarta na czas dłuższy niż 10 lat. Do umowy powinno zostać 
także dołączone oświadczenie najemcy – złożone w formie 
aktu notarialnego – w którym poddaje się on egzekucji wprost 
z tego aktu i zobowiązuje do opróżnienia i opuszczenia lokalu 
w terminie wskazanym przez wynajmującego. Z uwagi na to, 
że najem okazjonalny ma stanowić swoisty substytut postępo-
wania eksmisyjnego, najemca musi także wskazać inny lokal, 
w którym będzie mógł zamieszkać w razie egzekucji obowiązku 

opróżnienia lokalu oraz przedstawić oświadczenie właściciela 
tego lokalu (lub osoby posiadającej do niego tytuł prawny) 
potwierdzające, że wyraża on zgodę na to, aby najemca za-
mieszkał w ich lokalu, jeżeli doszłoby do egzekucji. Na koniec, 
aby było możliwe skorzystanie z ochrony, którą niesie ze sobą 
umowa najmu okazjonalnego, konieczne jest zgłoszenie faktu 
rozpoczęcia najmu w urzędzie skarbowym, a tym samym opła-
canie stosownego podatku od najmu. W razie nie zachowania 
któregokolwiek z powyższych warunków umowa najmu, nawet 
jeżeli zostanie zatytułowana umową najmu okazjonalnego, 
i nawet jeżeli intencją obu jej stron będzie nadanie jej skutków 
przewidzianych dla umowy najmu okazjonalnego, będzie to 
zwykła umowa najmu i nie będzie możliwe skorzystanie z prze-
widzianych ułatwień. Jeżeli zatem wynajmujący będzie chciał 
usunąć ze swojego mieszkania niewygodnego najemcę, będzie 
musiał przeprowadzić stosowne postępowanie eksmisyjne. 
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Ostatnio bowiem, w relatywnie krótkim czasie, ta okolica zmie-
niła się nie do poznania. Jeszcze nie tak dawno były to najbardziej 
zaniedbane rejony dzielnicy. Między cmentarzami rozciagały się 
tereny porośnięte chaszczami aż do linii kolejowej, bliżej ulicy 
zabudowane brzydkimi magazynami, hurtowniami, otoczone 
szarym betonowym murem lub drucianą siatką. Gdzieniegdzie 
zauważyć można było pojedyncze, stare i zaniedbane domy 
dawnej wioski.

Gdy sięgnięmy do historii tych miejsc, nie znajdziemy tu nic 
nadzwyczajnego. Jeszcze w I połowie XVIII wieku, tereny te 
nie należały nawet do Warszawy. W rejonie ulicy Elbląskiej 
płynęła rzeka Rudawka, nad którą ulokowała się wieś Mostki, 
sąsiadując z wsiami Wola i Powązki. Jednak słynne Powązki 
Czartoryskich, po których dziś nie pozostał żaden ślad, znajdo-
wały się bardziej na zachód, w okolicy obecnej trasy przelotowej 
i osiedla Rudawka. 

Charakter okolicy zaczął zmieniać się wraz z powstaniem 
w 1790 roku pierwszego Cmentarza Powązkowskiego i w 
1876 roku obwodowej linii kolejowej. W 1929 nad ulicą Po-
wązkowską pojawił się wiadukt drogowy, istniejący do dziś. 
Przy linii kolejowej ulokawały się magazyny przeładunkowe. 
Na początku XX wieku powstało tzw. Powązkowskie Pole Wo-
jenne, teren ćwiczeń, koszar i magazynów wojskowych carskiej 
armii. Po odzyskaniu niepodległości tereny przejęło Wojsko 
Polskie i ich południową, wolską stronę zajmuje do dziś, no 
ale dosyć o odległej historii.

Kilka lat temu rejon ten zaczął zmieniać swoje oblicze. Stare 
budynki magazynowe wyburzono, a wzdłuż ulicy Powązkowskiej 
pojawiły się ogrodzenia z wizualizacjami powstającego osiedla. 
Teraz to osiedle możemy oglądać już w realu.

Żoliborz Artystyczny swą koncepcją wpisał się w tradycje zabu-
dowy Żoliborza. Można powiedzieć, że jest w pewien sposób 
kontynuacją ciągu przedwojennych osiedli: Żoliborza Oficer-
skiego, Dziennikarskiego, Urzędniczego i Spółdzielczego.

Autorami projektu osiedla są architekci Maciej Mąka i Radosław 
Sojka, działający w ramach własnej pracowni. Inwestuje tu Dom 
Development,  deweloper ostatnio dość mocno zauważalny 
na rynku warszawskiej mieszkaniówki.

Żoliborz Artystyczny, jedno z największych osiedli budowanych 
przez Dom Development, powstaje na obszarze 10 ha i pomieści 
łącznie 1700 mieszkań. Cała inwestycja to 13 budynków, które 
rozmieszczone zostaną w ośmiu koloniach.

Twórcy osiedla wpadli na świetny pomysł. Na patronów tej 
przestrzeni wybrali artystów, którzy związani byli z Żoliborzem, 
w tej dzielnicy mieszkali i tworzyli. Znajdziemy tu zatem Plac 
Czesława Niemena, ulicę Kaliny Jędrusik, ulicę Stanisława Dy-
gata, Pasaż Janusza Morgensterna. Koloniom mieszkalnym 
patronują Jerzy Kawalerowicz, Jerzy Ficowski, Barbara Zbro-
żyna, Zofia Nasierowska, Monika i Edward Piwowarscy, Jerzy 
Mierzejewski, Hilary Krzysztofiak. W koloniach zaprojektowano 
też murale upamiętniające ich patronów. Powstały już grafiki  

MATEUSZ 
DURLIK

Moi znajomi, którzy dosyć dawno nie 
odwiedzali Żoliborza, kilka dni temu, jadąc 
ulicą Powązkowską, na odcinku między 
Elbląską a Tatarską, przeżyli pozytywny szok. 

 

ARTYSTYCZNY 
ŻOLIBORZ
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poświęcone Ficowskiemu, Krzysztofiakowi, Mierzejewskiemu 
oraz Monice Piwowarskiej. Do końca roku powstaną także rzeź-
by poświęcone Stanisławowi Dygatowi, Kalinie Jędrusik oraz 
Edwardowi Piwowarskiemu.

Pierwszy mural z zaplanowanych zaprojektował Piotr Młodo-
żeniec . Mural nawiązuje do wiersza Jerzego Ficowskiego pt. 
„Moje Niedoszłe Podróże”.

Ścienny portret Hilarego Krzysztofiaka to dzieło malarki Olgi 
Wolniak, pełniącej nadzór artystyczny nad osiedlem. Rzeźbę 
przedstawiającą Kalinę Jędrusik zaprojektował Maurycy Go-
mulicki, znany z instalacji na Kępie Potockiej czy węgorza vis 
a vis Cytadeli.

Układ nowopowstających ulic komponuje się z projektem Osi 
Rydygiera, która  zaczyna się od Cytadeli, biegnie wzdłuż alei 
Wojska Polskiego, placu Grunwaldzkiego i  nowej, przedłużonej 
ulicy Rydygiera (wkrótce powstanie) i kończy się przy placu 
Czesława Niemena, w centrum Żoliborz Artystycznego, do-
minantą w postaci siedmiopiętrowego budynku w kształcie 
odwróconej piramidy i sąsiadującej z nim rozległej fontanny, 
w której odbija swoje kształty.

Z miejsca, w którym mieszkamy, lubimy mieć blisko do pracy, 
przedszkola, szkoły, do sklepów, do autobusu czy tramwaju. 
Na Żoliborzu Artystycznym nie trzeba czekać, aż powstanie 
infrastruktura ułatwiająca funkcjonowanie. W bliższej lub 

dalszej okolicy jest już prawie wszystko: komunikacja miejska, 
szkoła (wkrótce powstanie przy ul. Anny German), przedszkola 
(powstaje na ul. Rydygiera i Anny German), kawiarnie, strefy 
odpoczynku, sklepy lokalne i duże Centrum Handlowe Arkadia .

Ważne są także proporcje przestrzenne. To osiedle na miarę 
człowieka. Poza jednym, wspomnianą odwróconą piramidą,  
budynki nie przekraczają  wysokości pięciu pięter.

Osiedle ciekawie prezentuje się też przy bliższym poznaniu. Hale 
i korytarze wewnątrz budynków  zaprojektowano przestrzennie 
i z wyczuciem estetyki.

Dzięki dużym przeszkleniom oraz znacznym odległościom mię-
dzy niskimi budynkami, wszystkie mieszkania są jasne i dobrze 
doświetlone. To nowa jakość na warszawskim rynku budowy 
osiedli mieszkaniowych, gdzie przez ostatnich kilkanaście lat 
przestrzeń wykorzystywano tak intensywnie, że sąsiedzi niemal 
mogli zaglądać sobie przez okna do garnków.

Nie brakuje też terenów zielonych, nie tylko spacerowych, ale 
także rekreacyjnych: parki - najbliższy to park przy WIML, dalej 
Fort Bema, park na Sadach Żoliborskich, Park Olszyna i Park 
Kaskada. W planach jest lokalny duży osiedlowy park, który 
będzie zamykać teren od południa.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia tego nietypowego 
osiedla. 

ul. Rydygiera 11/lokal usługowy nr 7
Telefon: 786 29 56 78

e-mail: biuro@academyoflanguage.pl
www.academyoflanguage.pl

ANGIELSKI, NIEMIECKI, HISZPAŃSKI, FRANCUSKI, WŁOSKI, ROSYJSKI, PORTUGALSKI, POLISH FOR FOREIGNERS
Zapraszamy dzieci (od lat 3), młodzież, dorosłych na kursy ogólne, specjalistyczne, z języka biznesu, egzaminacyjne

Zajęcia indywidualne i w grupach 2-6 os. u nas lub w dogodnym miejscu – domu, szkole, firmie oraz online, w godz. 7-21 
Zapewniamy materiały, dziennik internetowy, konsultacje w razie nieobecności, bezpłatne zajęcia dodatkowe

Wyróżnia nas stały kontakt z klientem oraz indywidualne podejście do każdego kursanta
Współpracujemy tylko z wysoce wykwalifikowanymi i doświadczonymi lektorami polskimi i native speakers

Świadczymy też inne usługi językowe: tłumaczenia, edycję i proofreading, audyt językowy, doraźną pomoc językową

Chętnie udzielimy wszystkich informacji osobiście w recepcji szkoły, mailowo lub telefonicznie

Języki obce to nasza specjalność!
r e k l a m a

ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2016/2017 JUŻ OTWARTE!
ZNIŻKI NAWET DO 20%
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MIĘDZY PIERWSZĄ  
A DZIEWIĄTĄ KOLONIĄ

A jest także jedenasta, trzynasta... 
Nietypowe jak na Warszawę nazwy 
osiedli, bardziej pasowałyby w Paryżu.

Tak oznaczono tereny pomiędzy ulicami Krasińskiego, Słowac-
kiego i Placem Wilsona, zamknięte współcześnie od zachodu 

ulicą Popiełuszki. Obecnie określa się jako Żoliborz Centralny 
i Żoliborz Spółdzielczy. To tu w 1925 roku wystartowała z pierw-
szą budową Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa. I chociaż 
WSM, wciąż największa warszawska spółdzielnia budowlana, 
stawia teraz domy w całej Warszawie, nadal kojarzy się ją z Żo-
liborzem, który powstał w dużej części jako efekt jej działań.

Ale dlaczego: kolonie, a nie po prostu: osiedla?
Koloniami nazywano zespoły mieszkaniowe budowane według 
projektu jednego architekta lub zespołu. W kolonii mogło stać 
kilku budynków, mógł być tylko jeden, zawsze miały one we-
wnętrzny dziedziniec, oczywiście pełen zieleni, o którą dbano 
od samego początku, już na etapie projektu.

Pierwszy budynek I kolonii powstał przy placu Wilsona 2. Do 
września 1939 roku zbudowano w sumie IX kolonii mieszka-
niowych. Oprócz mieszkań zbudowano również centralną 
kotłownię, pralnię, łaźnię.
WSM oprócz budowy mieszkań prowadziła  także działalność 
kulturalną, oświatową i społeczną, w ramach Stowarzyszenia 

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.

KALENDARIUM  
WRZESIEŃ

3 września 1887 r. 
Cytadela Aleksandrowska została oficjalnie 
przemianowana na „Twierdzę Warszawa”.

9 września 1935 r. 
W kamienicy przy pl. Inwalidów 10, w dawnym 
Domu Zbiorowym Mieszkaniowego Stowarzyszenia 
Spółdzielni Oficerów (czyli po prostu hotelu oficerskim), 
uroczyście otwarto Państwowe Gimnazjum Żeńskie im. 
Aleksandry Piłsudskiej.

14 września 1954 r. 
W Teatrze Na Żoliborzu (obecnie Teatr Komedia) odbył 
się pierwszy spektakl. Był to musical Kiss me Kate 
Cole’a Portera, którego przekładem zajęli się Janusz 
Minkiewicz i Antoni Marianowicz, a reżyserował go 
Jerzy Rakowiecki.

23 września 1816 r. 
w Marymoncie założono Instytut Agronomiczny, 
będący protoplastą Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego
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Maria Kownacka
Plastuś, stworek z plasteliny mieszkający 
w piórniku, młody, wesoły bocian Kajtek, 
piękny i rozrabiający jelonek Rogaś... Któż ich 
nie pamięta? To lektury naszego dzieciństwa. 
Zawdzięczamy je Marii Kownackiej, która swe 
życie na wiele lat związała z Żoliborzem.
Maria Kownacka urodziła się 11 września 
1894 roku w Słupie, niedaleko Kutna. Wcze-
śnie straciła matkę, a sytuacja finansowa 
nie pozwoliła przyszłej pisarce na dłuższą 
edukację. Szybko musiała zająć się pracą 
zawodową. Od początku swoje działania związała z książka-
mi i pisarstwem.
Przed I wojną światową Kownacka brała udział w tajnym 
nauczaniu – prowadziła kursy dla dorosłych. Po odzyskaniu 
przez Polskę niepodległości pisarka założyła szkołę i przed-
szkole w miejscowości Krzywda, pod Łukowem. 
Praca z dziećmi spowodowała, że zaczęła pisać opowiadania 
dla dzieci, które ukazywały się w „Płomyku” i „Płomyczku”.
Po dwóch latach pisarka przeniosła się do Warszawy, gdzie 
podjęła pracę w Bibliotece Ministerstwa Rolnictwa. Za-
mieszkała na Żoliborzu, przy ulicy Słowackiego 5/13 m 74. 
0becnie w tym domu znajduje się Izba Pamięci Marii Kow-
nackiej, oddział Muzeum Książki Dziecięcej. 
W 1928 roku założyła teatr kukiełkowy „Baj”. W 1939 nabyła 
plac pod dom letniskowy w Łomiankach, niestety wyda-

rzenia kolejnych lat przeszkodziły wznie-
sieniu tu domu, który powstał dopiero 
w 1958.
W 1931 roku na łamach „Płomyczka” po 
raz pierwszy pojawił się Plastuś,  w 1936 
roku „Plastusiowy Pamiętnik” wydany zo-
stał w formie książkowej. Do czasów obec-
nych doczekał się ponad 20 wznowień.
W latach okupacji Kownacka przebywała 
na wsi, gdzie prowadziła tajne nauczanie.
Do stolicy powróciła w 1944 roku. W cza-
sie Powstania Warszawskiego była współ-

redaktorką „Dziennika Dziecięcego“ (pierwsze 5 numerów 
nosiło tytuł „Jawnutka“).
Po wojnie Kownacka całkowicie poświęciła się pracy pisar-
skiej. Zawsze z myślą o najmłodszych. Powstało wiele opo-
wiadań, wierszy i wierszyków, sztuk scenicznych i słuchowisk 
radiowych dla dzieci. 
W łomiankowym „Plastusiowie”, bo tak domek został na-
zwany, pisarka zajmowała się swoimi hobby – tkaniu gobe-
linów, wytwarzaniu miedzianej biżuterii, wyrobowi domo-
wych przetworów, a także obserwacji ptaków.  
W roku 1971 czytelnicy „Płomyka” , na łamach którego pi-
sarka publikowała, przyznali jej „Order Uśmiechu”.
Zmarła 27 lutego 1982 roku w Warszawie. Pochowana została 
na starym Cmentarzu Powązkowskim. Jej grób łatwo znaleźć 
i rozpoznać. Ozdabia go sylwetka Plastusia.

Wzajemnej Pomocy Lokatorów WSM „Szklane Domy”. Już z I 
kolonią osiedla WSM-owskiego powstał Dom Społeczny, gdzie 
urządzono salę zebrań mieszkańców,  świetlicę, czytelnię i biblio-
tekę. Kilka lat później w pomieszczeniach kotłowni zainstalował 
się teatr im. Stefana Żeromskiego, a potem kino Tęcza.

Wkrótce powstały także przedszkole i gimnazjum. Do 1938 
r. wzniesiono 24 budynki, w których zamieszkało 5396 osób.

Poza pierwszą kolonią, zbudowaną jeszcze według starszych 
wzorów,  nawiązujących do budownictwa willowego i dwor-
kowego, domy projektowano w coraz bardziej popularnym 
stylu modernistycznym. Wśród architektów związanych z WSM 
najczęściej wymienia się nazwiska Heleny i Jana Syrkusów oraz 
Barbary i Stanisława Brukalskich, którzy zapojektowali wiele 
domów zarówno w przedwojennej części (w koloniach I - IX), 
jak też w późniejszej, powojennej (kolonie X- XIII).

Architektura i urbanistyka osiedli WSM stały na ówczesnym 
najwyższym europejskim poziomie. Jakość tego budownictwa 
można sprawdzać do dziś, gdyż - poza pierwszą kolonią - więk-
szość budynków przetrwała wydarzenia wojenne.

To właśnie w tej okolicy rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 o godz. 
13.30 Powstanie Warszawskie (w innych regionach Warszawy 
dopiero o 17.00). Zadecydował przypadek, żołnierze, wziąwszy 
broń z magazynu przy ul. Krasińskiego, natknęli się na patrol 
niemiecki. Doszło do wymiany ognia. Wydarzenia te zostały 
upamiętnione tablicą na ścianie Kotłowni WSM (róg ul. Suzina 
i Próchnika), choć jej tekst na tablicy nie do końca zgodny jest 
z faktami.

Kontynuacja budowy osiedla nastąpiła w latach powojennych. 
Wówczas powstały kolonie o numerach od X do XIII. W latach 
1948-53 powstał Społeczny Dom Kultury, zaprojektowany przez 
Stanisława Brukalskiego, z dużą salą widowiskową, w której 
w roku 1954 rozpoczął działalność Teatr Na Żoliborzu, dzisiejszy 
Teatr Komedia.
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W 2 GODZINY Z ŻOLIBORZA. 
KAZIMIERZ DOLNY NAD WISŁĄ

Kazimierz Dolny albo już znasz, albo 
słyszałeś o nim od znajomych. W pierwszym 
przypadku przypominamy, że to magiczne 
miejsce wciąż czeka na Twój powrót, 
w drugim - zapraszamy do lektury krótkiego 
wprowadzenia w kazimierskie klimaty.

Fascynuje mnie to, że do Kazimierza można by popłynąć 
motorówką z żoliborskiej plaży! Pewnie jednak większość 
z nas wybierze się tam samochodem. Do wyboru mamy 
dwie trasy, tzw. lubelską, czyli tę szybką i wygodną, oraz 
„puławską”, czyli krętą i nieco wyboistą, biegnącą wśród 
pięknych krajobrazów tuż przy Wiśle. Ja polecam podróż 
w tamtą stronę trasą krajobrazową, a powrót (najczęściej 
już po ciemku), wygodną.

Ta malutka miejscowość współczesną popularność zdobyła 
na początku XX w. wraz z przybyciem tu pierwszych studen-
tów nowopowstałej warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych, 
z pracowni Władysława Ślewińskiego, przyjaciela Paul’a 
Gouguin’a. W poprzedzającym to wydarzenie stuleciu nie-
zwykły krajobraz docenili Zygmunt Vogel, M.E. Andriolli, 
Wojciech Gerson, Józef Pankiewicz (który właśnie w Ka-
zimierzu namalował pierwszą w Polsce serię obrazów im-
presjonistycznych) czy Aleksander Gierymski. Tak powstała 
artystyczna legenda Kazimierza.

Jednak prawdziwą świetność Kazimierz przeżywał w szczyto-
wym okresie rozwoju, przypadającym na wiek XVI i pierwszą 
połowę XVII w. W tym okresie Kazimierz był jednym z najważ-
niejszych w Polsce ośrodków handlu zbożem, czego dowo-
dem było 60 nadwiślańskich spichlerzy. Od otrzymania praw 
miejskich z rąk Kazimierza Wielkiego, w ciągu trzech wieków 
miasteczko to stało się prawdziwą gospodarczą potęgą. Co 
ciekawe, nazwa Kazimierz nie pochodzi wcale od imienia króla, 
fundatora kościoła parafialnego i zamku, a księcia Kazimierza 
Sprawiedliwego, który nadał ziemie zwane ówcześnie „Wietrz-
ną Górą” siostrom norbertankom w 1181 r. 

Dziś Kazimierz to przede wszystkim miejsce turystyczne. 
Jego walorów nie sposób opisać w krótkim tekście. Magiczny 
rynek, ze wznoszącymi się dwoma wzgórzami – zamkowym 
i Trzech Krzyży, z których szczytów rozpościera się zapierający 

dech w piersi pejzaż z Wisłą w roli głównej, to pociągająca 
mieszanka galerii i gastronomii. To najbardziej masowe miej-
sce, również pod względem licznych imprez, m.in. świetnego 
festiwalu folklorystycznego o zasięgu międzynarodowym. Dla 
mnie najpiękniejsze są jednak uliczki, w które już nie wszyscy 
zachodzą. Usiana galeriami ul. Lubelska czy al. Krakowska 
z moją ukochaną Faktorią, której właściciel sam tworzy mie-
szanki kaw i je wypala, oraz przygotowuje praliny według 
tradycyjnej receptury. Wzdłuż al. Krakowskiej ciągnie się 
wysoka skarpa Wiślana, na której zbudowano niezwykłej 
urody domy w stylu zakopiańskim i nie tylko.

Z niezwykle bogatej oferty gastronomicznej Kazimierza 
na pierwszym miejscu należy wymienić „Fryzjera”, knajpę 
słynną ze świetnej kuchni żydowskiej. Stali bywalcy tam 
właśnie najczęściej jadają, tym bardziej, że znajdzie się coś 
i dla wegetarian. Kolejnym „kultowym” miejscem jest piekar-
nia Sarzyńskich, słynna z kogutów kazimierskich, aktualnie 
nazywana „domem restauracyjnym”, co pewnie lepiej niż 
„piekarnia” oddaje skalę działalności. 

Dla bardziej aktywnych polecam zagubienie się w okolicznych 
wąwozach i jarach, z najsłynniejszym, ciągnącym się kilome-
trami, wąwozem Korzeniowy Dół. Wokół miasteczka ciągną 
się wspaniałe trasy widokowe, dobre dla rodzin z dziećmi, 
dla zakochanych, dla osób poszukujących wyciszenia i sa-
motności. Idealne zarówno dla pieszych, jak i rowerzystów.

Nie sposób wymienić tu wszystkich wartych zobaczenia i od-
wiedzenia miejsc w tym maleńkim Kazimierzu. Niewątpliwie 
jednak jest to kompletnie unikatowe miasteczko i aby je 
poznać i w pełni docenić, trzeba tu bywać, a nie tylko przybyć. 
A wrzesień jest idealną do tego porą.

MICHAŁ 
LEHR-KOWALSKI




