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Szanowni Czytelnicy,

Michał Lehr-Kowalski - redaktor naczelny, żoliborski
aktywista, twórca Kreatywnego Żoliborza, stworzył
i prowadził przez 3 lata #DomKulturyWilson, aktualnie
zarządza projektami w studio Kotbury.

Mateusz Durlik - wydawca, autor artykułów dotyczących
spraw Żoliborza Południowego, prezes Stowarzyszenia
Nowy Żoliborz, twórca jedynej żoliborskiej aplikacji Nasz
Żoliborz, lokalny aktywista.

Liliana Kołłątaj - przewodniczka warszawska, pilotka
wycieczek, dziennikarka, prelegentka, autorka
i redaktorka portali i stron internetowych o tematyce
varsavianistycznej i turystycznej, inicjatorka
i koordynatorka Klubu Globtrotera Warszawa.
Małgorzata Buczkowska - radca prawny Okręgowej
Izby Radców Prawnych w Warszawie. Specjalizuje
się w doradztwie z zakresu szeroko rozumianego
prawa spółek, prawa umów, obsłudze korporacyjnej
przedsiębiorców, a ostatnio w sprawach rodzinnych.
Anna Szymańska - autorka poradnika „Wychowanie?
Da się zrobić!”, współpracuje
z Fundacją SAVANT, współadministrator grupy
na FB „ADHD, ZA oraz inne trudności rozwojowe
i wychowawcze”.

Listopadowe dylematy
o wyższości Halloween nad
dniem Wszystkich Świętych
już za nami. Ostał się jedynie
deszcz i wszechogarniająca
szaruga. Tym, którzy chcą
przeciwstawić się nastrojowi
smutku i rozkładu, proponujemy
bardzo emocjonujący wywiad
z wiceburmistrzem dzielnicy,
panem Grzegorzem Hlebowiczem,
oraz prosty przepis na pożywne
i, jak twierdzi autor, wciąż
prestiżowe sushi. A tym, którym
wciąż mało jeszcze memento mori,
którzy dopiero rozpędzają się na
mrocznej autostradzie ku depresji,
proponujemy dział Historia,
gdzie Liliana Kołłątaj zaprasza
nas na wycieczkę po cmentarzu
wojskowym na Powązkach,
będącym domem kwiatu polskiej
młodzieży rocznik ’39 oraz
wspomina ś.p. pana Grzegorza
Miecugowa. A ja szczególnie
zachęcam do lektury tekstu
Anny Szymańskiej, która zwraca
uwagę na bardzo ważny aspekt
wychowawczy w rozwoju dzieci pochwały.

Karolina Kołodziejska – autorka cyklu „Kuchnie Świata”,
od wielu lat mieszka i pracuje na Żoliborzu, pasjonatka
dobrego jedzenia, obserwatorka ewolucji restauracyjnokulturalnego życia naszej dzielnicy, mama pięcioletniej
Żoliborzanki.

Zapraszam do lektury!
Michał Lehr-Kowalski
redaktor naczelny
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ARKADIA
NA WIDELCU,

CZYLI WARSZTATY KULINARNE
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

W pierwszą sobotę października rozpoczął się cykl warsztatów kulinarnych
Arkadia na Widelcu. Przez 50 tygodni łącznie ponad 2 400 dzieci spotka się na 200
warsztatach w nowej strefie Grand Kitchen na I piętrze centrum. Organizatorami
programu są Arkadia oraz Fundacja Szkoła na Widelcu, prowadzona przez Grzegorza
Łapanowskiego.
Pierwsze warsztaty z całego cyklu odbyły się podczas
trzydniowej imprezy urodzinowej Arkadii powiązanej
z wielkim otwarciem arkadyjskiej strefy Grand Kitchen.
Pasji przygotowywania zdrowych posiłków pod okiem edukatorów kulinarnych Fundacji Szkoła na Widelcu dzieci
od 5. do 15. roku życia oddawać się będą w każdą sobotę
w godz. 12.00-18.00, a zapisy na nie mają miejsce od
poniedziałku do czwartku stronie www.grandkitchen.pl.
W przypadku wolnych miejsc na warsztaty można się
rejestrować podczas ich trwania na miejscu w strefie
warsztatów na pierwszym piętrze Arkadii.
„Arkadia na Widelcu” to innowacyjny i długofalowy projekt, mający na celu wzmocnienie prozdrowotnych postaw
u dzieci i ich rodziców. Podczas spotkań uczestnicy
poszerzać będą swoją wiedzę dotyczącą zdrowej żyw-

ności, a wszystko to w miłej i rodzinnej atmosferze.
Edukatorzy Fundacji pokażą, że gotowanie może być łatwe
i przyjemne. Udowodnią również, że zdrowe jedzenie
może być smaczne. Każde spotkanie będzie skupiać się
wokół jednego tematu przewodniego, np. konkretnego
warzywa lub owocu. Łącznie zaplanowanych jest aż 200
spotkań w skali roku, w tym 50 tygodni z rzędu.
Każda tura spotkań będzie trwać ok. 1 godziny – dzieci będą wówczas zapoznawać się z teorią, związaną
z tematem danego warsztatu, a później przygotowywać
wybrane dania – wszystko w specjalnie przygotowanej
kuchni i strefie warsztatowej na pierwszym piętrze Arkadii, w strefie Grand Kitchen. Po wspólnym gotowaniu,
uczestnicy zasiądą razem do posiłku – jako że idea
gotowania to nie tylko przygotowywanie, ale również
jedzenie i rozmowy przy wspólnym stole.

REKLAMA

5

LUDZIE ŻOLIBORZA

6

LUDZIE ŻOLIBORZA

7

Mateusz Durlik

Dzielnica
kontra Miasto
Rozmawiamy
z Grzegorzem
Hlebowiczem, zastępcą
Burmistrza Dzielnicy
Żoliborz

Dyrektoriat rządzący
miastem stołecznym tak
traktuje swoją jednostkę
pomocniczą, że pozwala
Panom Deweloperom na
niezaplanowaną, gęstą
zabudowę mieszkaniową

Panie Burmistrzu, remont ul. Rydygiera. Planowany od dłuższego czasu, miał się
rozpocząć w 2016 roku. Od dłuższego czasu jest przekładany, z różnych przyczyn.
Jak pan widzi realizację tego projektu?
W moich rozmowach z mieszkańcami Żoliborza Południowego temat remontu ulicy Rydygiera pojawia się często. ”W moim mieście powiatowym, z którego przyjechałem do Warszawy, droga, przy której mieszka tak wiele osób, już dawno by była
wyremontowana” – usłyszałem od mieszkańca ulicy Rydygiera. Niestety, dzielnice
nie mają jasnego podziału podatków odprowadzanych przez mieszkańców. Stawiam
tezę, że Żoliborz, gdyby był podstawową jednostką samorządu terytorialnego, miałby więcej pieniędzy w swoim budżecie. Ustawowo należny gminie udział w podatkach odprowadzanych przez mieszkańców jest istotnie znacząco wyższy od środków
wyrównawczych, które Żoliborz otrzymuje uznaniowo od gminy M. St. Warszawa.
Dzielnica nie jest gminą, nie ma osobowości prawnej, jest jednostką pomocniczą, o której budżecie decyduje „Miasto”. „Miasto” – to formalnie jednoosobowy zarząd, wybrany
w wyborach bezpośrednich, oraz 60-osobowy organ stanowiący, czyli Rada Warszawy.
To są formalne organy władzy – takie, które wybieramy w wyborach samorządowych.
Jednak prawdziwą władzę w mieście stołecznym ma ktoś inny – dyrektoriat. Urzędnicy,
zastępcy prezydenta, dyrektorzy, niepochodzący z wyborów urzędnicy. Czy wie pan, ilu
dyrektorów jest w Urzędzie Miasta? Proszę się dowiedzieć – ta wiedza pozwoli panu zrozumieć, dlaczego w naszym mieście zamiana działek trwa bez mała trzy lata, a uchwalanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trwa dekadę.
Rydygiera na Żoliborzu Południowym nie jest wyremontowana z trzech powodów.
Pierwszy to brak pieniędzy. Drugi: trwające budowy deweloperów, a trzeci: kontrowersje społeczne, które wzbudził projekt remontu przygotowany w poprzedniej kadencji w 2012 r. Jednak główny powód obecnego złego stanu ulic Rydygiera, Felińskiego czy Śmiałej jest jeden: brak pieniędzy na remonty ulic.
Dyrektoriat rządzący miastem stołecznym tak traktuje swoją jednostkę pomocniczą,
że pozwala Panom Deweloperom na niezaplanowaną, gęstą zabudowę mieszkaniową, na terenach poprzemysłowych, a następnie z tymi problemami pozostawia dzielnicę samą, bez pieniędzy na drogi i bez pieniędzy na szkołę. To jest właśnie miasto
stołeczne Warszawa.
Dzielnica nie ma pieniędzy na remont całej ulicy Rydygiera. Mamy wystarczające środki, aby wyremontować jedynie odcinek od ul. Matysiakówny do ul. Anny German.
Kiedy zatem możemy liczyć na rozpoczęcie prac właśnie na tym odcinku?
Remont ten zostanie przeprowadzony po konsultacjach z mieszkańcami, które zostaną przeprowadzone na przełomie roku. Na pozostałą część remontu nie mamy pieniędzy. Nie mamy również pieniędzy na inne ważne zadania, takie jak budowa szkoły przy ul. Anny German.

To rzeczywiście zła wiadomość. Jaka jest szansa na to, żeby te środki pozyskać?
„Pozyskać”? Są dwie drogi. Jedna wiedzie na plac Bankowy, a druga droga wiedzie do
deweloperów. Tą drugą już przemierzyliśmy. Są podpisane umowy z deweloperami
na współfinansowanie odcinków inwestycji. Ale deweloperzy też mają istotne opóźnienia realizacyjne (można pomyśleć: prywatne firmy, a problemy podobne). Co do
próśb wobec władz miasta, to wydaje mi się, że istotniejszą inwestycją od drogi jest
szkoła. Szkoła podstawowa przy Anny German została zaprojektowana tak, by Państwa dzieci uczyły się w niej na jedną zmianę. Wobec wspomnianej wcześniej gęstej
i intensywnej zabudowy, na którą to nie dzielnica wyrażała zgodę, szkoła również nie
może być w skali typowej tysiąclatki, jak np. SP nr 92. Niestety, na budowę szkoły
mamy jedynie 20 mln złotych i są to zaledwie 2/5 potrzebnej kwoty.
A co to ma wspólnego z remontem drogi?
Miasto nie przyznaje nam wystarczających środków zarówno na budowę drogi, jak
i szkoły. W mojej ocenie hierarchii potrzeb ważniejsza jest szkoła niż droga. Wracając do Rydygiera, to drugim powodem, przez który nawet pierwszego odcinka nie zacząłem budować, są kontrowersje społeczne, które wzbudził projekt remontu przygotowany w poprzedniej kadencji w 2012 r.
Społeczne oczekiwania nie mogły być inne niż nowy projekt. Dobrze wiemy, że
poprzedni był skandaliczny. Zakładał faworyzowanie kierowców nad pieszymi
i pozbycie się sporej części zieleni.
Na początku 2016 roku został przedstawiony projekt modernizacji drogi przygotowany przez mojego poprzednika. Projekt ten podczas szeregu spotkań, m.in. ze Stowarzyszeniem Nowy Żoliborz, został poddany gruntownej krytyce, na tyle istotnej,
że zleciliśmy ponowne opracowanie dokumentacji. W dwóch postępowaniach przetargowych nie wyłoniliśmy wykonawcy, udało się to dopiero za trzecim razem. Projektodawca przedstawi efekty swojej pracy późną jesienią tego roku i będą to konsultacje z mieszkańcami, przeprowadzone wraz z miastem (Centrum Komunikacji
Społecznej - przyp. Redakcji).
Czy znane są już terminy konsultacji?
Jeszcze nie możemy zaprosić na konkretne terminy, niemniej jednak będziemy chcieli, aby były to konsultacje z prawdziwego zdarzenia. Bo znowu… „omnipotentne”

Miasto nie przyznaje nam
wystarczających środków
zarówno na budowę
drogi, jak i szkoły.
W mojej ocenie hierarchii
potrzeb ważniejsza jest
szkoła niż droga
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Nie było żadnego chętnego
podmiotu do realizacji
pańskiego projektu
„Rewitalizacja
ul. Przasnyskiej”

Panie burmistrzu, dostrzegam w panu duże oburzenie. Proszę w takim razie o informację, czy planują państwo jakieś działania doraźne na tej ulicy, coś, co poprawi bezpieczeństwo pieszych. Pamięta pan, że w tym roku doszło tam do groźnego
wypadku z udziałem dziecka, które zostało potrącone w drodze z przedszkola do
domu wraz ze swoją nianią.
Zlecona została wymiana opraw oświetleniowych na ulicach Rydygiera i Przasnyskiej. Efekty pojawią się wkrótce. Jeśli chodzi o wyspowe progi zwalniające, miasto
zażądało dodatkowych badań, oraz w piśmie, które pojawiło się w przestrzeni publicznej, zażądało statystyk dotyczących wypadków.
Kiedy możemy spodziewać się wymiany opraw?
Wymianę opraw zleciliśmy Zakładowi Remontów i Konserwacji Dróg (ZRiKD)
i z niecierpliwością czekamy na efekty. Myślę jednak, że „działania doraźne” nie rozwiążą problemu, bo problemem nie jest jakość opraw, tylko liczba latarni. Problemem jest to, że latarnie są tylko po jednej stronie ulicy. Jedynym rozwiązaniem tego
problemu jest niezwłoczny remont tej ulicy.
Trochę z innej beczki. Budżet partycypacyjny. Dwa zwycięskie projekty z budżetu
partycypacyjnego, „Rewitalizacja ul. Przasnyskiej” oraz „Miejsca parkingowe na
ul. Rydygiera”, powinny być zrealizowane w tym roku. Co z nimi?
Zrealizowane będą „Miejsca parkingowe na ul. Rydygiera”. Nie mam dobrych wiadomości jeśli chodzi o ul. Przasnyską. Przetarg został zakończony bez wyłonienia wykonawcy. Nikt się nie zgłosił... Nie było żadnego chętnego podmiotu do realizacji
pańskiego projektu „Rewitalizacja ul. Przasnyskiej”. Przetarg powtórzymy. Jeśli chodzi o budowę 15 miejsc parkingowych, projekt „Miejsca parkingowe na ul. Rydygiera” został zlecony i realizacja nastąpi do 15 grudnia.

Starałem się, aby uwagi
złożone w trakcie
wyłożenia planu były
rozpatrywane w sposób
nieprzedłużający
procedury planistycznej.
Niestety, nie jestem
optymistą w tej sprawie…

Ewelina
Filewicz

miasto wyłączyło z naszych kompetencji możliwość zapytania mieszkańców naszej
dzielnicy o to, jak miałaby wyglądać nasza inwestycja. To zostało wyłączone z kompetencji dzielnicy, podobnie jak zabrano nam zieleń przyuliczną i parki. Miasto,
oprócz odebrania nam dochodów, o których wspominałem wcześniej, odbiera nam
również możliwość konsultowania się z własnymi mieszkańcami.

My Active Life
Certyfikowany Instruktor
Sportu, pasjonatka zdrowego stylu życia, motywator

Okres jesieni i zimy to dla naszej skóry prawdziwe wyzwanie. Są sposoby na to, by pomóc naszemu organizmowi dotrwać do kolejnego lata w super kondycji!
Po pierwsze: nawilżaj od środka! Absolutne minimum to 2
litry wody dziennie. Po drugie: nawilżaj od zewnątrz! Jeśli
nie masz nawilżacza powietrza, codziennie przed snem zawieszaj na kaloryferze mokry ręcznik. Po trzecie: jedz dużo
warzyw, szczególnie kiełki - pszenicy, słonecznika, rzodkiewki, brokułów - są skarbnicą wielu dobroczynnych substancji odżywczych. A jak pomóc włosom? Jeśli nie musisz,
nie susz ich suszarką, to w tym i tak suchym okresie dodatkowo je wysuszy.
Dla skóry, na poprawę kolorytu i jędrności, stosuj raz w tygodniu peeling z kawy i oliwy z oliwek. Na paznokcie najlepszy jest mix oliwy z oliwek i parafiny.
Ale najważniejsze: ćwicz! Najlepiej trzy razy w tygodniu.
Jeśli z jakichś przyczyn nie możesz, spaceruj. Już 15 minut
dziennie wpłynie na Twój wygląd, samopoczucie i zdrowie!

Jeśli jesteś zmęczona po całym dniu
pracy i masz ochotę na chwilę odprężenia to Nails&Face jest miejscem
idealnym dla Ciebie. Profesjonalnie
zadbamy o Twoje dłonie i stopy. W naszej ofercie posiadamy duży wybór
lakierów klasycznych i hybrydowych
różnych marek. Przykładamy bardzo dużą wagę do sterylizacji narzędzi. To dla nas priorytet. Świadczymy również usługi
z zakresu podologii oraz kosmetyki pielęgnacyjnej i estetycznej. Nasz salon jest przyjazny Panom, którzy w oddzielnym gabinecie mogą skorzystać z pielęgnacji dłoni i stóp. Pełna oferta naszych usług dostępna jest na stronie www.nailsandface.pl.
Serdecznie zapraszamy!
***
Salon kosmetyczny DIGITI to
sprawdzona marka. Nasi Klienci korzystają z najwyższej jakości usług
z użyciem lasera w tym fotodepilacji i zamykania naczynek, aparatury do modelowania sylwetki, urządzeń ultradźwiękowych do wprowadzania kosmetyków
wgłąb skóry, systemu DermaPen służącemu ujędrnianiu skóry, czy sprzętu do mezoterapii. Chcesz wyglądać młodo i pięknie? Polub naszą stronę na Facebooku i dzwoniącpowiedz „jestem piękna” aby otrzymać 5% zniżki na pierwszy zabieg.
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Panie Burmistrzu, ostatni temat. Co się dzieje z MPZP, czy wie pan, na jakim jest
on teraz etapie?
W marcu br. miasto wreszcie wyłożyło projekt planu. Ten etap procedury planistycznej trwał miesiąc. Złożono wiele uwag. W wakacje miałem zaszczyt i przyjemność uczestniczyć w pracach „zespołu koordynującego” przy pani Prezydent Hannie Gronkiewicz–Waltz, w trakcie których proponowałem takie rozpatrzenie uwag
do planu, które by nie rodziło konieczności ponownego jego wyłożenia. Nalegałem
na to, aby plan został uchwalony możliwie szybko. Podniesiono również uwagę złożoną przez Kurię Warszawską, postulującą lokację parafii rzymsko-katolickiej. Wobec nagłośnionych m.in. przez pana niezasadnych obaw, jakoby to powodowało konieczność ponownego wyłożenia MPZP, zaproponowałem, by i tę uwagę rozpatrzyć
w sposób nieprzedłużający procedury planistycznej. Jako przykład takiego rozwiązania podałem kościół pod wezwaniem Dzieciątka Jezus z ulicy Czarnieckiego. Proponowałem wpisanie UKR (Usługi Kultu Religijnego) jako dodatkowej funkcji w budynek użyteczności publicznej. Starałem się, aby uwagi złożone w trakcie wyłożenia
planu były rozpatrywane w sposób nieprzedłużający procedury planistycznej. Niestety, nie jestem optymistą w tej sprawie…
Plan proceduje się już bardzo długo i u nas również pojawiają się chwile zwątpienia.
Bardzo dziękuję panu za wywiad.
Ja również dziękuję i zachęcam do żoliborskości!
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KUCHNIE ŚWIATA

Małgorzata Buczkowska

Karolina Kołodziejska

SMOG,

czyli: czy możemy oddychać
niezanieczyszczonym powietrzem?
Ledwie zaczął się sezon grzewczy,
a już do naszych uszu docierają informacje o kolejnych niechlubnych rekordach związanych z przekroczeniem
dopuszczalnych norm zanieczyszczenia powietrza. Warszawa ogłasza alarmy smogowe, a władze miasta obiecują
wprowadzenie darmowej komunikacji miejskiej. Co jednak jest przyczyną powstawania smogu i czy działania
podejmowane przez władze pozwalają
z nim skutecznie walczyć?
Chyba nikogo nie trzeba przekonywać,
że smog jest jednym z największych zagrożeń ostatnich lat, zwłaszcza dla kobiet
w ciąży, dzieci, osób starszych i cierpiących na choroby układu oddechowego.
Źródłem powstawania tego zanieczyszczenia jest emisja szkodliwych pyłów
i gazów, pochodząca nie tylko z dużych
zakładów przemysłowych, ale i z indywidualnych pieców. Z całą pewnością
główną tego przyczyną jest to, że Polacy we własnych piecach palą czym popadanie. Palą, bo przepisy powszechnie
obowiązującego prawa nie wprowadzireklama

ły regulacji określających to, czego możemy używać w domowych piecach, a co
absolutnie nie powinno się tam znaleźć.
Jak zaś powszechnie wiadomo, co nie jest
zabronione, jest dozwolone, więc palimy,
czym tylko się da. Jeżeli jednak chcemy
żyć w otoczeniu, które nie zagraża naszemu funkcjonowaniu, musimy zacząć
zwracać uwagę na skutki naszych działań również i w tym zakresie. Co zatem
możemy faktycznie zrobić, aby poprawić
jakość powietrza?
Przede wszystkim, należy zwrócić
uwagę na to, czym palimy w domowych piecach. Zwracajmy uwagę nie
tylko na siebie, ale i na naszych sąsiadów. Jeżeli zaobserwujemy niepokojące oznaki, problem możemy zgłosić
m.in. do wójta, burmistrza czy prezydenta miasta, który jest organem właściwym do podejmowania działań mających na celu prawidłową gospodarkę
odpadami w gospodarstwach indywidualnych, albo do straży miejskiej
(gminnej). Urzędnicy dysponują odpowiednimi narzędziami prawnymi,
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aby przywołać sąsiada do porządku,
a w razie konieczności pociągnąć go
do odpowiedzialności.
Pamiętajmy również, że spalanie
w domowym piecu śmieci jest również
wykroczeniem, za które ustawa o odpadach przewiduje karę grzywny do 5
tysięcy złotych albo karę aresztu. Natomiast jeżeli spalane w domowym piecu
śmieci spowodują wystąpienie zagrożenia życia lub zdrowia albo pogorszenie stanu powietrza, sprawca będzie
odpowiadał za przestępstwo, za które
przewidziano karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do nawet 5 lat.
Zanim zatem włożymy do domowego pieca paliwo, które nie zostało określone przez producenta pieca jako dopuszczone do użytku w posiadanym
przez nas urządzeniu, zastanówmy się,
czy warto ponosić takie ryzyko, bowiem w dobie rosnącego pogarszania
się jakości powietrza i coraz silniejszych społecznych nacisków o zapewnienie jego poprawy możemy narobić
sobie nie byle jakich problemów.

(Prawie)
wszystko o sushi
Zdrowe, pyszne, pięknie wyglądające
i diabelnie drogie - takie właśnie jest
sushi. Wydawałoby się, że sushi to
bardzo prosta kuchnia i po części
można się z tym zgodzić. Przecież
każdy potrafi zrobić sushi, pizzę, czy
chińszczyznę.
Najważniejszą kwestią jest jednak jakość, bowiem nie każdy potrafi zrobić to dobrze. Właśnie tak jest z sushi. Aby
było ono dobre, trzeba użyć świeżych składników i po prostu się na tym znać.
Jak to się zaczęło?
Żeby dobrze przedstawić historię tej kuchni, muszę nawiązać do kuchni polskiej. Znacie takie danie jak pierogi ruskie? Jest to danie, które ma długą tradycję. Składa się
głównie z mąki, wody, ziemniaków i białego sera. Składniki te można było dawniej łatwo pozyskać, bez ponoszenia
dodatkowych kosztów, dlatego danie to uchodziło za danie
dla ubogich. Każdy rolnik miał mąkę, miał ziemniaki, wodę
i biały ser, więc mógł pierogi zrobić w domu. Wiecie dlaczego przywołałam tę historię? Bo sushi w dużej mierze opiera
się na dokładnie takim samym pomyśle. Od zarania dziejów najtańsze i najłatwiejsze do pozyskania dla Japończyków składniki to woda, ocet ryżowy, ryż i ryba - tyle wystarczyło, aby nakarmić całą rodzinę.
Teraźniejszość a cena
Skoro zatem danie to jest wytwarzane z tak prostych i łatwo dostępnych składników, to dlaczego w Polsce jest takie drogie? Bo obiektywnie patrząc - jest. Chodzi o jakość.
Świeża ryba, owoce morza, dobry ryż, nie są naturalnie dostępnymi w Polsce składnikami, a sprowadzenie ich jest

kosztowne. Dodatkowo, kuchnia ta niesie ze sobą pewien
prestiż, trochę jak iPhone. Cena powoduje mniejszą dostępność. Na Żoliborzu mamy jednak sporo fajnych „susharni”. Zachęcamy do kosztowania tej kuchni, ponieważ
jest naprawdę smaczna i zdrowa.
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6 kroków do idealnego sushi

Wpadają do Ciebie znajomi, a Ty nie wiesz, co mógłbyś
im zaserwować? A może po prostu znudziło Ci się sięganie po fast foody, jadanie na mieście i chciałbyś przyrządzić coś, co da Ci satysfakcję? Pokażemy Ci, jak wykonać
potrawę, która Cię zachwyci, a znajomi nie uwierzą, że
przygotowałeś ją samodzielnie.
Sześć kroków do idealnego sushi przedstawi Tomasz
Bojanowicz – właściciel sieci restauracji TenSushi.
KROK 1 – Przygotowanie ryżu

Wybierając ryż, zwróć uwagę na to, że
powinien być dedykowany dla sushi. Dzięki
temu rolka się nie rozsypie. Wypłucz go –
wyznacznikiem sukcesu będzie czysta woda.
Być może będziesz musiał powtórzyć tę
czynność 2 lub 3 razy. Wsyp ryż do garnka,
zalej wodą i gotuj około 15 minut aż cała ciecz
wyparuje. Czas licz od momentu osiągnięcia
wrzenia. Pamiętaj by mieszać ryż, żeby się
nie przypalił. Przesyp go do miseczki (nie
metalowej) i pozwól mu przestygnąć.

KROK 4 – Przygotowanie rolki

Zrób sobie SUSHI
www.tensushi.pl

TEN SUSHI Żoliborz
ul. Rydygiera 11 lok.U3
01-793 Warszawa
tel.: +48 22 490 42 07
kom.: +48 537 46 46 46

Na blacie rozłóż matę i ułóż na niej nori
(błyszczącą stroną do dołu). Postaw obok
miseczkę z wodą – moczenie rąk co jakiś czas
pomoże w sprawnym nałożeniu ryżu. Rozłóż
go na algach, zostawiając na górze ok. 2 cm
wolnego miejsca. Warstwa ryżu powinna
mieć nie więcej niż 1 cm grubości. Możesz
posmarować ryż odrobiną wasabi lub serkiem.
Następnie ułóż przygotowane składniki.

TEN SUSHI Bemowo
ul. Osmańczyka 22 lok.153
01-494 Warszawa
tel.: +48 22 110 50 45
kom.: +48 667 678 744
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Potrzebne składniki:
•
•
•
•
•
•

Ryż do sushi 0,5 kg
Ocet ryżowy 4 łyżki
Nori – algi 10 liści
Sól szczypta
Cukier 1 łyżka
Wasabi 50 g

•
•
•
•
•
•

Sos sojowy 100ml
Marynowany imbir 150g
Łosoś 200g
1/2 awokado, 2 ogórki świeże
Mata bambusowa 1szt
Ostry nóż bez ząbków

KROK 2 – Przygotowanie sosu do ryżu

KROK 3 – Przygotowanie wypełnienia

Do garnka wlej 3-4 łyżki octu ryżowego, dodaj
łyżeczkę cukru i szczyptę soli. Podgrzewaj
na wolnym ogniu, mieszając, aż składniki się
połączą. Nie powinieneś doprowadzić do
wrzenia. Następnie dodaj sos do miseczki
z ryżem i wymieszaj.

Ryż stygnie, więc możesz przygotować
wypełnienie. Obierz ogórka i awokado,
wydrąż pestki oraz gniazda nasienne i pokrój
na drobne paski. Łososia podziel na cienkie
płaty.

KROK 5 – Zwijanie rolki

Mata odgrywa tu kluczową rolę. Podnoś ją
powoli, cały czas kontrolując, czy składniki nie
przemieszczają się za bardzo, zaciskaj rolkę
cały czas, unosząc matę. Zwilż tez nori wodą
(w miejscu, które pozostawiłeś bez ryżu).
Dzięki temu sushi ładnie się zwinie, a rolka
się nie rozpadnie. Jeżeli za pierwszym razem
Ci nie wyjdzie, nie martw się! Nikomu na
początku się nie udaje :)

TEN SUSHI Legionowo
ul. Jagiellońska 2
05-462 Legionowo
tel.: +48 22 245 27 77
kom.: +48 784 678 744

KROK 6 – Podanie

Pokrój rolkę na grube plastry i ułóż na
eleganckim białym lub czarnym talerzu.
Możesz je też udekorować odrobiną świeżych
warzyw. Dzięki temu zrobisz na wszystkich
jeszcze większe wrażenie. Pamiętaj, wszyscy
jesteśmy wzrokowcami!

TEN SUSHI Grodzisk Mazowiecki
ul. Żyrardowska 35 lok. 30
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel.: +48 22 730 12 34
kom.: +48 505 287 987
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Anna Szymańska

Zielony długopis
„Wyjmijcie karteczki,
sprawdzimy, ile
pamiętacie z ostatniej
lekcji”. Po klasie
przechodzi fala jęków
i westchnień. Janek
z rezygnacją wyrywa
kartkę z zeszytu. Pisze na
niej imię, nazwisko, klasę,
numer z dziennika – to
już rutyna. Czeka. Jakie
padnie pytanie? Może
coś z niego wywnioskuje,
może go oświeci…

Nauczycielka dyktuje: „Co to jest brona, do czego służyła, kiedy jej używano?”. Brona? Może broń? A może
wrona? W głowie Janka zapanowała złowroga pustka. Nic nie pamięta,
nic nie napisze. Nagle przebłysk - „A,
prawda, dziadek opowiadał!”. Słowa zaczynają spływać na kartkę. „Uff, udało się! Nie będzie pały, muszę podziękować dziadkowi”. Następnego dnia
wchodzi na lekcję w dobrym humorze,
przecież dobrze napisał, dostanie dobrą
ocenę. Nauczycielka rozdaje sprawdzone kartkówki. Jego jest... cała w czerwone znaczki. Mina mu rzednie. Czyta krwistoczerwony tekst: „Robisz zbyt
wiele błędów. Napisz po trzy zdania
z każdym źle napisanym słowem”. Nie
zauważa oceny, widzi tylko ten znienawidzony czerwony kolor…
Jedna z mam żali się: „Język polski
okazał się naszym utrapieniem. Oceny jak do tej pory - oscylują między 1+ a 2,
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rzadko 3. W „librusie” praktycznie codziennie nauczycielka wpisuje z zachowania -2. Wczoraj komentarz do oceny:
Maciek, mimo wielu upomnień, cały
czas przeszkadza na lekcji - wali głową
w ławkę, maluje sobie wąsy na twarzy
i rozśmiesza innych.
Dziś znowu już ma wstawione -2. Jak
z nim gadać? Prośby, groźby nie odnoszą skutku, czuję się bezradna.
Bardzo często utożsamiamy nauczyciela z dziennikiem, tablicą i… czerwonym długopisem. Dlaczego czerwony? Bo widać błędy. Bo dziecko wie, co
źle zrobiło, wie, co musi poprawić, czego ma się nauczyć. Będzie zmotywowane do poprawy.
Jak na ten czerwony kolor reagują
dzieci? Czy faktycznie motywuje je do
poprawy? Naszpikowana czerwonymi
znaczkami kartka początkowo wzbudza niezrozumienie, buzie markotnieją, a im więcej tej czerwieni, tym humor

bardziej ucieka w kąt. Dzieci mające
wrodzony pęd do nauki, motywowane przez rodziców, radzą sobie lepiej
niż gorzej. Jednak niektóre z dzieci tak
będą przeżywać porażkę, że przed lekcją zaczyna je boleć brzuch, jedne stają się płaczliwe, inne – agresywne. Absurdalnie, zamiast motywować (jak to
mają w zamyśle nauczyciele), ten czerwony długopis demotywuje. Zdarza się,
że w pewnym momencie uczeń przestaje zwracać uwagę na oceny. Myśli: „Po
co się starać, skoro i tak się nie uda?”.
Spada samoocena, spada motywacja.
Czasami dochodzi do fobii szkolnej.
A co by się działo, gdyby zmienić długopis na zielony, gdyby zamienić system szukania błędów na system szukania pozytywów? Przeprowadzono
taki eksperyment. Wyniki dowiodły, że
u dzieci wzrosła motywacja do nauki
oraz poprawiła się samoocena. Dziwne?
Spójrzmy na siebie – co nas, dorosłych, bardziej mobilizuje: pochwała,
dobre słowo szefa, czy uwagi i wytykanie błędów? Wolimy, by mówiono nam,
co mamy robić, czy czego mamy nie robić?
Na portalu DzieciRosną.pl, który opisuje metodę zielonego długopisu, czytamy: „Jak podkreślanie błędów wpływa na nasze życie? Odpowiedź jest
bardzo prosta. Jeżeli przez całe dzieciństwo nasza uwaga była skupiana na
tym, co robimy źle, to bardzo często
dorastamy w przekonaniu, że nie jesteśmy wystarczająco dobrzy. To w efekcie powoduje, że czujemy niezadowolenie z życia. […] pomyśl - jeśli twoje
dziecko pisało dwadzieścia razy literkę A i bezbłędnie napisało ją 19 razy, to
czy naprawdę jest sens skupiać się na tej
jednej niedoskonałej? W końcu zależy
nam, żeby dążyło do dobrych wzorców,
a nie zawieszało się na złych”.
Zasada „wzmacniane jest to, co zostaje zauważone” jest znana, jednak niezbyt często stosowana. Albert Einstein
napisał kiedyś: „Większość nauczycieli traci czas na zadawanie pytań, które
mają ujawnić to, czego uczeń nie umie,
podczas gdy nauczyciel z prawdziwego zdarzenia stara się za pomocą pytań
ujawnić to, co uczeń umie lub czego
jest zdolny się nauczyć”. Czy więc traci-

my czas? Warto się zastanowić nad naszymi działaniami i słowami.
W pracy nad trudnymi zachowaniami u dzieci (także u dzieci z ADHD
czy zespołem Aspergera) większe
i lepsze (długotrwałe) efekty przynosi praca na pozytywach. Wyrzucenie ze słownika małego słówka „nie”.
Mówi się dzieciom co mają zrobić, jak
mają się zachowywać. Na przykład,
zamiast „nie biegaj” lepiej jest powiedzieć „po korytarzu chodzimy”; zamiast „nie krzycz” - „mów do mnie
spokojnym głosem” czy „ścisz/przykręć głos” (warto nauczyć reagowania
na gesty „zmniejszania”). Zauważajmy
w różnych sytuacjach, co dziecko zrobiło dobrze, pochwalmy to, co jest dobrze zrobione, napisane. Na przykład,
zamiast „znowu dostałeś tróję”, zapytajmy: „Odpowiedź na które pytanie
była dla ciebie najłatwiejsza? Czy potrzebujesz pomocy przy powtórzeniu
pozostałych?”, albo powiedzmy: „bardzo ładne napisałaś te dwie linijki”;
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„to opowiadanie jest bardzo ciekawe”;
„bardzo ładnie namalowałeś domek”.
Tworząc regulamin domowy czy klasowy (także system motywacyjny),
warto wskazywać na to, co należy robić,
zamiast czego nie należy robić. Skupmy
się na zauważaniu („promowaniu”) zachowań akceptowalnych. Przejrzałam
kilkanaście szkolnych systemów oceniania zachowania – wniosek jest zatrważający: są one tak sformułowane,
że naganę/„karę”/utratę punktów można zarobić nawet za drobiazg, natomiast zdobycie pochwały/nagrody jest
bardzo trudne, dla niektórych nie-zwykłych dzieci wręcz nieosiągalne. Nie da
się równo (jedną miarą) oceniać dzieci.
To, co dla jednych jest normą, dla innych będzie bardzo trudne do wykonania. Albert Einstein sformułował to tak:
„Każdy jest geniuszem. Ale jeśli ocenisz
rybę po jej zdolności do wspinania się
po drzewie, całe życie będzie wierzyła,
że jest głupia”.
Masz już zielony długopis?
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Liliana Kołłątaj

Powązki Wojskowe
Listopad to taki miesiąc,
że odruchowo kojarzy
się go z cmentarzami.
A na hasło „cmentarze”,
automatycznie
przychodzą na myśl
Powązki. Jako kompeks
cmentarzy, znane
są wielu Polakom,
niekoniecznie
z Warszawy i Mazowsza.

Skojarzenia jednak trochę się rozbiegają. Jedni bardziej łączą ten rejon z tzw.
Starymi Powązkami, inni z tzw. Cmentarzem Wojskowym, a jeszcze inni myślą
o całej „dzielnicy” cmentarzy. Bez wątpienia obydwie nekropolie godne są uwagi.
Stare Powązki obecnie, według podziału administracyjnego, znajdują się jednak
w dzielnicy Wola, więc na razie nie będziemy się nimi zajmować, choć niewykluczone, że
kiedyś trafią na łamy Gazety, jako że miejsce to bardzo mocno związane jest z Żoliborzem.
Zajmiemy się drugim Cmentarzem Powązkowskim – Wojskowym. Jest nie mniej
znany, wcale niemały i także już dość zabytkowy.
Cmentarz Powązkowski Wojskowy mieści się przy Powązkowskiej 43/45. Powstał
w roku 1912. Jego obecny obszar to 24 hektary.
Jednak zanim umiejscowiono tu cmentarz, najpierw - już w XV w. - istniała tu
wiejska osada, a potem - w II połowie XVIII w. - fragment obecnego cmentarza
zajmowała posiadłość Izabeli z Flemingów Czartoryskiej, a dokładnie: część jej parku
romantycznego. Park uległ zniszczeniu podczas Insurekcji Kościuszkowskiej.
Pierwsze pochówki na tym terenie, jeszcze przed założeniem cmentarza, odbyły się
podczas powstania listopadowego 1830 roku - pochowano tu poległych powstańców.
Cmentarz oficjalnie założono w roku 1912, z przeznaczeniem na groby wojskowe.
Status wojskowy cmentarz zmienił w roku 1964, gdy gospodarzem i właścicielem stały
się władze Warszawy. Zaczęła wtedy funkcjonować nazwa Cmentarz Komunalny
dawniej Wojskowy.
Od roku 1998 Rada Miasta przywróciła poprzednią nazwę. I choć nadal odbywają
się tam pochówki cywilne, obecnie używa się nazwy Powązki Wojskowe.
Ta nekropolia to dzieje Warszawy i Polski ostatnich dwustu lat w skrócie. To
dramatyczna lekcja historii, mierzonej krzyżami na żołnierskich cmentarnych
kwaterach.
Kwatery poległych i zamordowanych przez okupantów podzielono według
wydarzeń - powstańcy styczniowi, wojna roku 1920, zesłańcy sybirscy, żołnierze
I wojny światowej, kwatera katyńska, ofiary Ponar i obozów pracy, żołnierze
Września, polskie Siły Zbrojne na Zachodzie, kwatera 50 powieszonych, Szare
Szeregi, Powstanie Warszawskie i rok 1944, styczeń 1945... i wiele innych.
Duży obszar cmentarza zajmują kwatery Powstania Warszawskiego, usytuowane
w centralnej części cmentarza, na zachód od głównej alei, podzielone według
zgrupowań, pułków, batalionów, oddziałów. Znajdziemy tam m.in. żołnierzy
zgrupowań Żywiciel, Obroża, Kryska, pułku Baszta, batalionów Gozdawa, Chrobry,
Parasol, Miotła... Wśród pojedynczych grobów, nieopodal kwatery Szarych Szeregów,
natrafimy także na grób Barbary i Kamila Baczyńskich.
Osobny fragment to pierwsza Aleja Zasłużonych, gdzie w czasach PRL-u chowano
dygnitarzy politycznych. Tak się składa, że do dziś jest to główna aleja cmentarza.
Znajdziemy tam groby, a nawet grobowce, m.in. Karola Świerczewskiego, Władysława
Gomułki, Bolesława Bieruta, Mariana Spychalskiego.
W późniejszych latach powstały kolejne aleje zasłużonych. Obecnie takich
jest kilka, w różnych częściach cmentarza, aleje profesorów, literatów, aktorów,
sportowców, lotników.

Spacerując po cmentarzu, znajdziemy na nagrobkach nazwiska znanych
literatów, dziennikarzy, piłkarzy, olimpijczyków, aktorów, reżyserów, muzyków,
rzeźbiarzy, architektów, itp. Tu pochowani są, między innymi, Zofia Nałkowska,
Julian Tuwim, Magdalena Samozwaniec, Tadeusz Borowski, Konstanty Ildefons
Gałczyński, Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Gajcy, Jacek Kaczmarski, Xawery
Dunikowski, Jan Knothe, Tadeusz Kotarbiński, Julian Krzyżanowski, Władysław
Kopaliński, Zbigniew Religa, Otto Axer, Witold Filler, Tadeusz Łomnicki, Zbigniew
Zapasiewicz, Elżbieta Czyżewska, Stanisław Mikulski, Gustaw Lutkiewicz, Andrzej
Kopiczyński, Kazimierz Deyna, Kazimierz Górski, Władysław Komar, Jan Ciszewski,
Tomasz Hopfer, Lucjan Kydryński, Grzegorz Miecugow. Znane nazwiska można by
wymieniać niemal w nieskończoność.
Po katastrofie lotniczej „Kopernika” we wschodniej części cmentarza złożono
szczątki poległych. Obecnie, nieopodal usytuowane zostały groby i pomnik ofiar
katastrofy smoleńskiej. Teraz o całym tym rejonie zwyczajowo mówi się „Aleja
Lotników”.
Na Powązkach Wojskowych spoczęli także działacze społeczni - jak Marek
Kotański, i reprezentanci opozycji demokratycznej - Leszek Kołakowski, Bronisław
Geremek, Jacek Kuroń, a także Ryszard Kukliński.
Szczególne miejsce to tzw. Łączka, oznaczona obecnie na planie cmentarza jako
Kwatera „Ł“. Tu, niemal pod samym murem ograniczającym nekropolię od strony
Woli, w miejscu najbardziej odległym od głównej bramy, w ścisłej tajemnicy i bez
szacunku należnego zmarłym, spoczęły ofiary terroru stalinowskiego. Obecnie wciąż
trwają tam ekshumacje i próby identyfikacji zwłok.
Osobliwością cmentarza jest zachowana kwatera dziecięca z początku XX wieku,
to jednocześnie jedne z najstarszych, oryginalnych grobów.
Długo by jeszcze można wymieniać. Warto dodać, że zarówno poszczególne groby,
jak i całe kwatery, projektowane były i wykonane przez znakomitych architektów
i rzeźbiarzy. Dlatego też Wojskowe Powązki w wielu miejscach „konkurują” ze
Starymi Powązkami pod względem nie tylko historycznym, ale także artystycznym.
Niewątpliwie jest to jedno z najbardziej zapadających w pamięć miejsc stolicy, ze
wszech miar warte odwiedzenia.
--Zainteresowanych historią cmentarza i bardziej szczegółowymi informacjami
zapraszam na spacer z przewodnikiem: POWĄZKI WOJSKOWE - BOCZNYMI
ALEJKAMI, który poprowadzę 12.11., w niedzielę, o godz. 11.00. Spacer rozpocznie
się przy Bramie Głównej i potrwa około dwóch godzin.
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Grzegorz Miecugow
26 sierpnia tego roku odszedł od nas Grzegorz Miecugow, znany i lubiany dziennikarz,
wieloletni mieszkaniec Żoliborza.
Był postacią nietuzinkową. Nieobce były mu
ludzkie słabości i nałogi: papierosy, alkohol,
depresje, a nawet hazard, których nie krył, lecz
mówił o nich wprost i z sukcesem z nimi walczył, co zyskiwało mu szacunek i poważanie
wśród współpracowników i publiczności. Dla
młodych dziennikarzy był autorytetem i wzorem do naśladowania, nie tylko ich szefem, ale też opiekunem
i życzliwym doradcą.
Swoje nietypowe nazwisko zawdzięczał ormiańskim korzeniom. Jego dziadkowie, o nazwisku Miecugian, przywędrowali
do Polski z Gruzji, z Tbilisi, po rewolucji październikowej.
Grzegorz Miecugow urodził się 22 listopada 1955 roku w Krakowie. Tam spędził dzieciństwo i młodość.
W Krakowie mieszkał z rodzicami w kamienicy Związku Literatów Polskich przy ul. Krupniczej 22 i tam od najmłodszych lat
otaczała go aura literatury i dziennikarstwa.
Z okna mieszkania Miecugowów można było zajrzeć do salonu Sławomira Mrożka, nieopodal mieszkali Wisława Szymborska i Stefan Kisielewski.
Nie dosyć tego. Gabinet, w którym pracował Bruno Miecugow, ojciec Grzegorza, zajmował wcześniej Konstanty Ildefons
Gałczyński.
Można powiedzieć, że w rodzinie Miecugowów zaistniał gen
dziennikarstwa. Ojciec Grzegorza był znanym w Krakowie
dziennikarzem, pisarzem i felietonistą. Syn Grzegorza - Krzysztof, także przejął pasję po dziadku i ojcu, pracuje w CNBC Biznes.

KARTKA
Z KALENDARZA

Z Krakowa przeniósł się na stałe na Żoliborz.
Początkowo pracował w Teatrze na Rozdrożu.
Szybko jednak zajął się zawodowym dziennikarstwem.
Był publicystą, prezenterem telewizyjnym,
twórcą Wiadomości w TVP 1, współtwórcą
i prezenterem w TVN Fakty, dziennikarzem redakcji informacyjnej lokalnego warszawskiego
radia, redaktorem programów dla dzieci. Swoje
felietony publikował w „Dzienniku Polskim”. Pisał także dla „Przekroju”.
W 1987 r. dołączył do zespołu „Zapraszamy do
Trójki”, którego później został szefem. W TVP1 był prezenterem i wydawcą Wiadomości. W roku 1997, razem z Tomaszem
Lisem, współtworzył „Fakty” w TVN. Przez kilka lat był doradcą marszałka Sejmu Macieja Płażyńskiego ds. medialnych. Do
TVN wrócił w 2001 r. Prowadził pierwszą polską edycję reality show „Big Brother”, a także współtworzył kanał informacyjny TVN24. Od stycznia 2005, wspólnie z Tomaszem Sianeckim, prowadził program telewizyjny „Szkło kontaktowe”, który
cieszył się tak dużą popularnością, że zaowocował wydaniem
przez jego autorów książki „Kontaktowi, czyli szklarze bez kitu”.
Grzegorz Miecugow był również jednym z gospodarzy programów „Cały ten świat” i „Inny punkt widzenia” oraz „Gość poranny”.
Pisał nie tylko teksty dziennikarskie i publicystyczne. W 2010
roku wydał swą pierwszą powieść, pod tytułem „Przypadek”,
w której nie znajdziemy wątków politycznych, lecz psychologiczne, obyczajowe, sensacyjne, a nawet filozoficzne (co przypomina o kierunku studiów, jaki wybrał w młodości).
W wieku 61 lat przegrał swą kilkuletnią walkę z rakiem płuc.
Pochowany został na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

16 listopada 1918 r.
z radiostacji zamontowanej w działobitni w rawelinie Cytadeli przy Alei Wojska Polskiego nadano w świat informację o powstaniu niepodległego państwa polskiego.
Ciekawa jest historia tego miejsca, które nadal jeszcze częściowo istnieje. Radiostacja ta powstała kilka lat wcześniej. W okresie okupacji 1915-18 Niemcy wystawili
przy działobitni dwa maszty antenowe, zaś w kazamatach działobitni zainstalowali
radiostację „Telefunken” o znacznej wówczas mocy 4 kW. Dla Niemców miała ona
bardzo duże znaczenie. Posiadała sygnał rozpoznawczy „WAR” i służyła do utrzymywania łączności z Kwaterą Główną w Liège i dowództwem Frontu Wschodniego.
Gdy Niemcy opuszczali Warszawę, przekazali radiostację wojskom polskim nieuszkodzoną, choć bez dokumentacji technicznej. 16 listopada 1918 posłużyła do nadania w świat historycznego komunikatu Naczelnika Państwa - Józefa Piłsudskiego o powstaniu niepodległego państwa polskiego. Jako pierwsza odbiór potwierdziła
szwedzka radiostacja „SAJ” w Karlsborgu.
Radiostacja przydała się raz jeszcze, w roku 1920. Podczas decydującej bitwy 15 i 16
sierpnia zagłuszała radiostacje sowieckie nadawanym bez przerwy przez 36 godzin
tekstem Nowego Testamentu.
Radiostacja funkcjonowała do około 1925 roku. Maszty stały jeszcze kilka lat, zostały rozebrane przed 1935 r.
Niestety obecnie działobitnia, choć przetrwała dwie wojny, jest w stanie rozpadającej się ruiny.
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Z Mokotowa
na Żoliborz
Jak każdego dnia rano, między szóstą
a siódmą, szedłem wzdłuż Puławskiej. To
ten moment doby, w którym nawet w tak
ruchliwym miejscu, można jeszcze spokojnie
zebrać myśli. Weryfikowałem plany i porządkowałem zadania w harmonogramie działań
The MO. Wszystko dokładnie i wszystko po
coś. Mój niemalże rytualny odcinek, między
ulicą Madalińskiego, a dawnym kinem Moskwa. Później trening. Potem garnitur. Firma
doradcza. Nie zdawałem sobie jeszcze sprawy jak dużo się zmieni, a już na pewno nie
pomyślałem, że zamienię powrót do domu
skrótem przez Morskie Oko na przebieżkę
wzdłuż alei Wojska Polskiego.
The MO
Wspólnie z Olą jesteśmy instruktorami i pasjonatami wielu sportów, a nasze dotychczasowe życie, treningi własne i z podopiecznymi, kręciły się w rytmie i sercu Mokotowa.
Nasza praca to nasz sposób na życie, dzięki
któremu pomagamy innym i stajemy się lepsi. A miejsca z duszą po prostu lubimy.
Ja, od ponad 20 lat łączę pracę zawodową
w korporacjach i prowadzenie własnej firmy, z aktywnym stylem życia, treningami
i startami w zawodach. Ola natomiast od
najmłodszych lat zajmowała się sportem.
Tańczyła, trenowała skok o tyczce, od siedmiu lat zawodowo poświęciła się branży
fitness. Jest uznanym instruktorem, a przy

okazji wice-mistrzynią świata w kettlebell
liftingu. Pewnego razu zdecydowaliśmy, że
połączymy naszą wiedzę i doświadczenie.
Tak powstało The MO - nasze marzenie
o promowaniu trwałych zmian w stylu życia. Pomagamy Wam, abyście byli zdrowi,
aktywni i czerpali z tego wiele satysfakcji.
Pierwszy krok w stronę Żoliborza
Pomysł był jasny. Chcemy stworzyć klub
inny niż wszystkie. Czyli jaki? Na pewno nie
taki, jak te, które poznaliśmy do tej pory,
a zwiedziliśmy ich mnóstwo i zawsze coś
nam się nie podobało. W tych zupełnie podwórkowych bywa tyle pasji, że aż sam zapach buduje dramaturgię. Przeciwwagą do
nich są rozświetlone neonami sieciowe kingsajzy, z kilometrami bieżni. My szukaliśmy
połączenia wygody i przestrzeni z atmosferą miejsca, w którym można świadomie się
rozwijać, nie tracąc nic z klubowej atmosfery. Przeszukaliśmy i sprawdziliśmy wiele
lokalizacji. Tak trafiliśmy na Przasnyską 6B.
Wielkie urządzanie
Znaleźliśmy nasze 500 metrów do wynajęcia w zupełnie przeciętnym i nieco już podstarzałym budynku. W środku było jednak
dużo lepiej. Wysokie loftowe pomieszczenia, w których zostawiliśmy przemysłowe
akcenty. Dwie sale przeznaczyliśmy na trening funkcjonalny, a trzecią – największą,

na grupowe zajęcia. Do tego szafki pod
nasz wymiar. Mieści się torba, kurtka i garnitur. Koniec ze ściskaniem się w wąskich,
kominowych boksach. Wystrój nie epatuje
designem, ale jest schludnie, klimatycznie,
czysto i wygodnie. Nie ma u nas atlasów.
Znajdziecie za to dużo jakościowego sprzętu - hantle, kettle, sztangi, bardzo dobrego
racka. W środku może Was zaskoczyć atmosfera spokoju. Nieduże grupy ćwiczące
na zajęciach grupowych, towarzyszą treningom personalnym i samodzielnie pracującym klubowiczom. To nasza wizja fitnessu poukładanego i świadomie prowadzonego.
Nowi sąsiedzi
Już po przeprowadzce okazało się, że prawie za ścianą mieści się redakcja Gazety Nowego Żoliborza. Ten tekst to nasza pierwsza
okazja, żeby poza Facebookiem, na który
Was serdecznie zapraszamy, napisać parę
słów. Jeśli macie chwilę wolnego czasu, to
odezwijcie się do nas lub zwyczajnie wpadnijcie. Jesteśmy każdego dnia w klubie do
22:00. W weekendy kończymy wcześniej.
Dzięki współpracy z Redakcją możemy również zamieścić nasz kupon promocyjny. Jeśli
planujecie z nami poćwiczyć, skontaktujcie
się i koniecznie podajcie hasło „Nowy Żoliborz” – na każdego, kto to zrobi, czekają
dwa darmowe wejścia na zajęcia grupowe.
Czekamy na Was! Michał i Ola.

Na hasło NOWY ŻOLIBORZ
dwa pierwsze zajęcia grupowe

ZA DARMO

