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Walka o WarszaWę  
zaczyna się na Żoliborzu6

12
od czego zacznie swoją prezydenturę rafał trzaskowski jeśli 
zostanie prezydentem Warszawy? Nie mam wątpliwości,  
że na Żoliborzu powinien powstać nowoczesny dom kultury 
– dziś takiej placówki bardzo brakuje – odpowiada kandydat 
na prezydenta Warszawy. o pomysł na żoliborskie problemy 
pyta mateusz durlik.

kulinarna stacja  
diaGnostyczna
z miłości do jedzenia tchnąć nowe życie w opuszczony 
warsztat  i zatrudnić utalentowanych kucharzy – oto przepis 
na wyjątkowe miejsce, gdzie można zjeść najlepszego tatara 
w mieście i pizzę z opalanego drewnem pieca.

16 Fort sokolnickieGo
dziś z powodzeniem pełni rolę centrum kulturalno-
gastronomicznego. jaką historię skrywają czerwone ceglane 
mury zanim stały się tętniącym życiem miejscem spotkań? 

modny, eleGancki  
i noWoczesny Żoliborz
jej stylizacje noszą magda Gessler czy kasia piasecka. 
agnieszka Wyrwał, ikona świata mody, przebojowa kobieta 
pełna energii i pomysłów, zdecydowała się wystartować w 
wyborach samorządowych. o swoich pomysłach na Żoliborz 
opowiada w rozmowie z matuszem durlikiem.

20

tym Żyje Żoliborz

kontrowersyjny podręcznik  
w szkole na przasnyskiej
Nie kuś, nie prowokuj, nie bądź frywolna i zapomnij  
o kokieterii – książka z kontrowersyjnymi poradami, 
jak reagować na molestowanie, trafiła do uczniów  
na Żoliborzu.  Nie należy straszyć seksualnością  
– mówił w tVn24 rzecznik praw dziecka.

kronika kryminalna

cytat miesiąca

Warszawa musi równać do 
największych. Dlatego chcę, 
aby Legia była jak Barcelona 

— Patryk Jaki

Zeskanuj kod QR 
i bądź zawsze 
na bieżąco!
jesteś świadkiem 
ważnego wydarzenia 
na Żoliborzu? Wyślij 
artykuł, zdjęcie lub film, 
a my go opublikujemy 
na naszej stronie!

www.gazetazoliborza.pl

trzecie urodziny z wyborami w tle
Wydanie październikowe 
jest naszym jubileuszowym, 
obchodzimy bowiem  
trzecią rocznicę działania  
na Żoliborzu. dziękuję  
za to, że byliście z nami i mam 
nadzieję, że nadal będziecie. 
stajemy czasem na uszach, 
żeby Wam się podobało. jest 
to również miesiąc wyborów, 
więc nie sposób, pisząc swój 
pierwszy felieton, przejść 
obok nich bez komentarza. 
Wybory samorządowe, które 
dotychczas wywoływały  
we mnie zaciekawienie i chęć 
zmian, teraz powodują  
u mnie to samo, co 
nadużywanie alkoholu 
przez tydzień albo wejście 
na śnieżkę w butach na 
obcasach... scena polityczna 
została w ostatnim czasie tak 
spolaryzowana, że gdybym 
miał porównać do siebie 
wyborców prawa  
i sprawiedliwości oraz 

wyborców platformy 
obywatelskiej (czy – jak 
kto woli – koalicji obywa-
telskiej), to pewnie byłoby 
to coś jak izrael i palestyna. 
Wojna totalna na wszystkich 
frontach. no, prawie wszyst-
kich, bo na bemowie mają 
nieoficjalną koalicję . i też 
nie od zawsze, bo jeszcze 
w ubiegłym roku byli w 
oficjalnej koalicji w rember-
towie. cholera, może oni tak 
naprawdę się lubią? tak czy 
inaczej, 21 października pójdę 
do urny wyborczej, bo to mój 
obowiązek, i oddam swój 
głos, jeszcze nie wiem na 
kogo, albo w sumie wiem,  
ale Wam nie powiem . Was 
też zachęcam do pójścia  
do urn. zagłosujcie jak Wam 
serce podpowiada. Życzę  
też miłej lektury nowej,  
przebudowanej Gazety 
Żoliborza.

Mateusz durlik
redaktor naczelny

zmiana granic Żoliborza?
Chcemy referendum – mówi prezes spółdzielni 
mieszkaniowej osiedla ruda. Poczuliśmy się trochę 
tak, jakby ktoś chciał nas sprzedać – odpowiadają 
mieszkańcy. dyskusję na temat wchłonięcia osiedla 
ruda przez Żoliborz podjął prezes spółdzielni 
mieszkaniowej dariusz śmierzyński. Granica dzielnicy 
wcale nie przebiega wzdłuż trasy Armii Krajowej, np. 
pomnik Harcerskiej Poczty Polowej czy parking przed 
kościołem stanowią część Żoliborza - argumentuje 
prezes. Wokół tematu pojawiło się sporo emocji.  

Wyborczych obietnic  
ciąg dalszy 
budowę trzech nowych szkół podstawowych, 
miejsc parkingowych i Żoliborskiego domu kultury 
– tylko tyle i aż tyle zaproponował rafał trzaskowski 
podczas wizyty na Żoliborzu. Więcej o tym możecie 
przeczytać w rozmowie mateusza durlika  
z kandydatem na prezydenta Warszawy.

ulica stasiaka nie będzie  
znów ulicą matysiakówny
nowy patron żoliborskiej ulicy zostaje. sąd oddalił 
skargę urzędu miasta na decyzję wojewody 
wydaną w związku ustawą dekomunizacyjną. 
dawna patronka ulicy podczas wojny  
nadawała depesze polskiej partii robotniczej. 
po przeniesieniu radiostacji z kamienicy przy 
krasińskiego 20 aresztowało ją gestapo i rozstrzelało.

8 pożyczek, 8 lat więzienia
Wyłudził około 70 tys. zł. mężczyzna, posługując 
się danymi osoby, nad  którą sprawował opiekę, 
zaciągnął 8 pożyczek. teraz grozi mu 8 lat więzienia.

handlował podróbkami maszyn
za fałszywkę brał 3 tysiące złotych, teraz może pójść 
do więzienia nawet na 8 lat. policjanci z Żoliborza 
zatrzymali Włocha, który handlował podróbkami  
pił spalinowych i agregatów. 

Nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 92

Materiał sfinansowany przez KKW Platforma 
.Nowoczesna Koalicja Obywatelska

spis treści 3

kler
najnowszy film Wojciecha smarzowskiego bije wszelkie rekordy. 
kler  już w pierwszy weekend obejrzało blisko milion widzów.  
jest to najwyższy wynik w historii polski. każda przedstawiona 
sytuacja oddzielnie miała miejsce, a wypowiedzi bohaterów  
są często dokładnym przytoczeniem słów, które usłyszeli 
prawdziwi pokrzywdzeni  - pisze anna mallory.

24
to są chłopaki od brudnej roboty
zaczęło się od żyletek i noży w latach dwudziestych ubiegłego 
wieku, a skończyło na strzelaninach i porachunkach gangów. 
Warszawskie życie przestępcze nie ominęło Żoliborza, który stał 
się areną krwawych porachunków.27
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ArkAdiA nA Widelcu
Wchodzi W noWy rok szkolny
Jak przekonać dzieci do jedzenia warzyw i zdrowych słodyczy? Organizatorzy 
warsztatów Arkadia na Widelcu wraz z Grzegorzem Łapanowskim, ambasadorem 
strefy Grand Kitchen, i jego fundacją Szkoła na Widelcu, mają na to swoje 
sprawdzone metody.

Do tej pory w Arkadii odbyło się ponad 30 spotkań, 
na których przygotowano ponad 60 potraw na podstawie 
autorskich przepisów fundacji. Mamy jednak apetyt  
na więcej, ponieważ rozpoczęcie roku szkolnego 
oznacza także powrót do gotowania z uczniami. Jaki 
jest dalszy plan, aby zachęcić jeszcze więcej dzieci 
do zdrowego jedzenia?

Warzywa są smaczne…?
Do tej pory uczestnicy zajęć uczyli się m.in.  
o znaczeniu sezonowości potraw. Wiedzą już zatem, 
która pora roku i dlaczego jest dobra, aby kupować 
pomidory czy szparagi. Dużą rolę podczas kulinarnych 
spotkań odgrywają warzywa, których promowanie dla 
edukatorów Arkadii na Widelcu jest niezwykle ważne. 
Pozwalają oni przekonać się najmłodszym, że warzywa 
na talerzu wcale nie muszą być przykrą koniecznością, 
a wręcz przeciwnie – tematy wege stały się 
niesłychanie popularne.

– Odbiór naszych kulinarnych spotkań jest bardzo 
pozytywny. Zapisy ruszają tydzień przed wydarzeniem 
i większość miejsc wyczerpuje się już w pierwszej 
godzinie. Na szczęście prowadzimy także zapisy  
w dzień odbywania się warsztatów w Arkadii.  
Można zatem bez problemu zapisać się na miejscu –  
przypomina Monika Lewczuk-Kuropaś, rzecznik  
prasowy Arkadii.

Szkolne mieszanie w garach
Jako że zajęcia Arkadii na Widelcu spotkały się  
z tak dużym zainteresowaniem, edukatorzy kontynuują 
projekt, docierając również do uczniów. Zapraszają 
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ich na kulinarne pogadanki i naukę gotowania wraz 
z nauczycielami, ponieważ wiedzą, jak ważne jest 
wprowadzanie zdrowych nawyków żywieniowych  
w szkołach.

– Uczniowie często stoją przed wyborem pomiędzy 
słodzonymi napojami gazowanymi, słodyczami, a zdrową 
i pełnowartościową przekąską. Naszym zadaniem jest 
ich przekonać do tej ostatniej – opowiada Katarzyna 
Pieczyńska, manager i dietetyk fundacji Szkoła na 
Widelcu.

Zdrowy styl życia dzieci powinien zaczynać się już 
w tornistrze. Edukatorzy warsztatów oraz Arkadia 
zabierają się za to zadanie od razu na początku 
roku szkolnego. We wrześniu pochylą się nad tematem 
lunchboksów i wraz z uczestnikami zastanowią się, 
co warto wziąć ze sobą do szkoły, aby zjeść pysznie 
i pożywnie. Pomysłowe i oryginalne posiłki, które 
mogą zostać wygodnie spakowane do szkolnego plecaka, 
mają zachęcić dzieci do urozmaicenia pory obiadowej 
w szkołach. Dlatego cały wrzesień będzie poświęcony 
właśnie tematyce lunchboksów. 

Razem gotują, razem ucztują
Arkadia na Widelcu to projekt, który już  
od roku promuje zdrowe odżywianie oraz uczy 
najmłodszych gotować. Jego patronem został jeden 
z najwybitniejszych polskich kucharzy, Grzegorz 
Łapanowski, który sam chętnie odwiedza warsztaty  
i dzieli się na nich swoją wiedzą z najmłodszymi. 

Pod okiem edukatorów Arkadii na Widelcu dzieci 
poznają nowe kulinarne obszary, odkrywają, jak ważne 
jest korzystanie ze świeżych, nieprzetworzonych 
składników, a na końcu zamieniają teorię w praktykę 
i zabierają się za gotowanie. Po przygotowaniu 
posiłku wszyscy zasiadają do wspólnego ucztowania 
– ważne jest bowiem nie tylko gotowanie, ale także 
zawiązywanie nowych przyjaźni w oparciu o wspólne 
pasje.

Warsztaty odbywają się dwa razy w miesiącu w wybrane 
niedziele w godz. 12.00-17.30 (ostatni zapis możliwy jest 
o 16.30) i są dostępne dla dzieci od 5. do 15. roku 
życia. Zajęcia są bezpłatne, a jedynym wymogiem jest 
posiadanie przez rodziców lub opiekunów dzieci Karty 
Stałego Klienta Arkadii. Zapisy na zajęcia odbywają  
się online od poniedziałku do czwartku na stronie  
www.grandkitchen.pl. Można się na nie rejestrować 
również na miejscu w strefie Grand Kitchen na pierwszym 
piętrze Arkadii.
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archiwum

Autor WyWiAdu:
MateusZ DuRlik
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z rafałem Trzaskowskim spotkałem się w Forcie Sokolnickiego, podczas 
jednego ze spotkań wyborczych.

Walka o Warszawę  
zaczyna się na Żoliborzu

Panie Rafale, jest pan najbardziej prawdopodobnym 
następcą Hanny Gronkiewicz-Waltz na stanowisku 
prezydenta Warszawy. Jakie są pierwsze dwie, trzy 
rzeczy, od których zacznie pan prezydenturę, jeśli 
faktycznie zwycięży pan w wyborach?
rafał trzaskowski: - ciężko wskazać dwie albo trzy 
rzeczy. mam listę kilkudziesięciu projektów, które 
chcę uruchomić w pierwszych dniach pracy, jeśli 
warszawiacy powierzą mi urząd prezydenta Warszawy. 
na pewno priorytetowo potraktuję wsparcie dla 
warszawskich rodzin: darmowe żłobki dla wszyst-
kich chętnych, darmową komunikację publiczną 
dla uczniów szkół średnich. pilnie musimy też 
przygotować warszawskie szkoły na nadchodzący 
„podwójny rocznik”: tu częścią mojego planu są 
podwyżki dla nauczycieli. równolegle rozpocznę przy-
gotowania zapowiedzianych inwestycji oraz zmiany  
w polityce zdrowotnej, np. dodatkowe dyżury lekarskie 
w przychodniach miejskich. 
na mojej liście priorytetów są projekty istotne dla 
Żoliborza: budowa nowej szkoły podstawowej przy 
ul. anny German czy budowa żłobka i przedszkola 
przy ul. Ficowskiego. na jego budowę – na wniosek 
lokalnych działaczy platformy obywatelskiej – rada 
Warszawy przeznaczyła już 15 mln zł.
Wymyślony kilka lat temu przez pana Michała Olsze-
wskiego budżet partycypacyjny jest, co do zasady, 
genialnym pomysłem. Kuleje jednak realizacja 
projektów zgłaszanych przez mieszkańców, przez 
co spada zainteresowanie zgłaszających projekty. 
Sam złożyłem wniosek „Skwer Krasińskiego”, który 
– w przeliczeniu na jednego mieszkańca – podc-
zas głosowania zebrał najwięcej głosów w całej 
Warszawie. Miał być zrealizowany w tym roku, 
niestety nie ma nawet projektu. Takich pomysłów 
jest wiele, jak to usprawnić?
- budżet obywatelski na dobre wrósł w nasze miasto 
i pozwala warszawiakom zmieniać ich otoczenie. 
dzięki budżetowi obywatelskiemu budujemy nowe 
ścieżki rowerowe, doświetlane są niebezpieczne 

przejścia dla pieszych, powstają nowe atrakcje, takie jak 
np. tężnia solankowa na pradze północ. ostatnie dwa 
lata pokazały jednak, że mechanizm partycypacji trzeba 
poprawić. pierwszym problemem, na który zwracają 
uwagę mieszkańcy, jest brak transparentności. zdarza 
się, że wiele osób popiera jakiś projekt, a urzędnicy 
go odrzucają – i nie dość dobrze wyjaśniają dlaczego. 
powstaje wrażenie, że miasto lekceważy wolę obywa-
teli. a przecież tak nie jest: niektóre projekty przepadają, 
bo na ich realizację nie pozwalają obowiązujące 
przepisy albo kwestia własności gruntów – o czym 
mieszkańcy mogą nie wiedzieć. tak więc potrzebna 
jest transparentność, transparentność i jeszcze 
raz transparentność. pełna informacja, spotkania, 
wyjaśnianie na każdym etapie.
przewlekłość procedur to drugi problem. zdarza  
się, że w budżetach obywatelskich wygrywa projekt,  
którego realizacja jest możliwa – ale trudna  
i wymagająca żmudnych przygotowań. tu jedynym 
wyjściem jest zobowiązanie urzędników do ciężkiej 
pracy: jeśli mieszkańcy podejmą decyzję, władze dziel-
nicy muszą stanąć na głowie, żeby projekt jak najszybciej 
zrealizować.
statystyki pokazują, że mieszkańcy Żoliborza należą do 
najbardziej aktywnych w warszawskim budżecie obywa-
telskim. Wiem też, że żoliborzanie szczególnie mocno 
zaangażowali się w promowanie samej idei partycypacji 
obywatelskiej. rozumiem rozczarowanie, że zarząd 
dzielnicy nie zrealizował projektów popartych przez 
mieszkańców. mam nadzieję, że po wyborach będziemy 
mogli wspólnie odbudować zaufanie mieszkańców 
Żoliborza do budżetu obywatelskiego.
Most i Trasa Krasińskiego – mieszkańcy Żoliborza 
sprzeciwiają się temu pomysłowi, władze Warszawy 
również zaniechały jego realizacji, uznając, że środki 
powinny być przeznaczone na inne, ważne z punktu 
widzenia komunikacyjnego inwestycje. 
nie planuję mostu samochodowego w ciągu ulicy 
krasińskiego. czekamy jaki efekt przyniesie most będący 
częścią obwodnicy miasta, za który odpowiedzialny jest 

W polityce trzeba  
mieć grubą skórę.  
Nie zamierzam 
uczestniczyć  
w tych wyścigach 
nienawiści, koncentruję  
się na rozmowie  
z warszawiakami. 
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rząd. 
Przedszkola i żłobki. Przedstawiał pan podczas 
kampanii różne rozwiązania. To bardzo palący prob-
lem, zwłaszcza u nas. Proszę o przybliżenie konk-
retów: kiedy mieszkańcy coraz silniej zaludnianego 
Żoliborza mogą spodziewać się rozpoczęcia prac?
- zobowiązałem się w swoim programie, że  
w najbliższych latach w całej Warszawie powstanie  
25 nowych przedszkoli i 18 szkół podstawowych.  
W każdej dzielnicy powinny też powstać nowe żłobki. 
Żoliborz jest jedną z tych dzielnic Warszawy, w których 
nowe placówki muszą powstać w pierwszej kolejności 
– zwłaszcza w rejonie szybko zabudowującego  
się Żoliborza południowego. 
zobowiązuję się, że w ciągu kilku lat zbudujemy żłobek 
i przedszkole przy ul. Ficowskiego, zbudujemy punkt 
przedszkolno-żłobkowy na ul. krajewskiego  
i nowoczesne przedszkole, działające przy szkole, 
która powstanie przy ulicy anny German. prace 

Rozszerzenie SPPN to kolejna 
decyzja, którą można podjąć 
dopiero po konsultacjach z 
mieszkańcami Żoliborza. I ja je 
przeprowadzę.

powinny rozpocząć się jak najszybciej.
Na Żoliborzu brakuje nam domu kultury, takich miejsc 
jest zresztą mało w całej Warszawie, a mieszkańcy, 
zwłaszcza ci trochę starsi, z chęcią uczestniczyliby  
w różnego rodzaju atrakcjach tam organizowanych. 
Czy w ogóle – a jeśli, to kiedy – możemy spodziewać 
się budowy takich obiektów?
- Żoliborz w sposób naturalny kojarzy się ze sztuką:  
tu mieszkali (i wciąż mieszkają) wybitni artyści, pisarze 
i filmowcy. nie mam wątpliwości, że na Żoliborzu 
powinien powstać nowoczesny dom kultury – dziś 
takiej placówki bardzo brakuje. lokalizację chcę 
przedyskutować z mieszkańcami Żoliborza, tak samo 
jak oczekiwany zakres działalności domu kultury. czy 
chcemy, żeby w tym ośrodku działał teatr? a może 
priorytetem powinna być sala kinowa i repertuar 
jakościowego kina, filmy, których nie zobaczymy  
w multipleksach w centrach handlowych? albo zajęcia 
dla dzieci, uwrażliwiające na kulturę i pomagające 
rozwinąć talenty? nie chcę tych pytań teraz rozstrzygać. 
mam ambicję, żeby w całej Warszawie wprowadzić 
nowy, obowiązujący standard konsultacji, wciągający  
do dyskusji jak najwięcej mieszkańców. koncepcja domu 
kultury na Żoliborzu i jego lokalizacja mogłyby stać 
się jednym z pierwszych tematów, który w ten sposób 
uzgodnimy.
Strefa Płatnego Parkowania Naziemnego. Zrobiłem 
kiedyś ankietę na Żoliborzu i znaczna większość osób 

była za wprowadzeniem jej na Żoliborzu. Dodat-
kowo Żoliborz pełni teraz funkcję Park&Ride dla 
ludzi dojeżdżających do Śródmieścia. Zostawiają 
samochód w okolicy placu Wilsona, przesiadają się 
do metra i jadą do pracy albo w innych sprawach,  
a mieszkańcy mają kłopot nie tylko ze znalezieniem 
miejsca dla siebie, ale również z tym, że nierzadko 
parkujący niszczą trawniki, zawłaszczają chodniki, 
itp. Kiedy możemy spodziewać się wprowadzenia 
przez pana takiej strefy w naszej dzielnicy? 
- rozszerzenie sppn to kolejna decyzja, którą można 
podjąć dopiero po konsultacjach z mieszkańcami 
Żoliborza. i ja je przeprowadzę. nie chcę dziś 
przesądzać ich wyniku. najpierw wysłucham 
mieszkańców, rozważymy wszystkie za i przeciw.  
już teraz mogę natomiast zadeklarować, że  
w kolejnych latach będę chciał intensywnie 
rozbudować sieć parkingów p+r na obrzeżach 
Warszawy, tak by zachęcić mieszkańców gmin 
ościennych do pozostawiania samochodów przy 
głównych węzłach przesiadkowych. 
na pewno powinniśmy rozbudować już istniejące p+r 
na młocinach oraz p+r marymont – według mojej 
oceny, w obu lokalizacjach można zbudować dodat-
kowe 800 miejsc postojowych. przy planowanej V 
linii metra (stacja młociny – białołęka) w okolicach 
ul. pułkowej powinien powstać duży parking p+r, 
„zbierający” część samochodów wjeżdżających do 
Warszawy od strony łomianek. W sumie w całej 
Warszawie chcę zbudować p+r na ponad osiem 
tysięcy samochodów. część nowych parkingów może 
powstawać w formule ppp, z udziałem inwestorów 
prywatnych, co obniży koszty dla miasta.
Mieszkańcy osiedla Żoliborz Artystyczny poprosili 
mnie o zadanie tego pytania: w okolicach ul. Kaliny 
Jędrusik znajduje się działka, która według planu 
miejscowego będzie zabudowana. Mieszkańcom dość 
mocno zaludnionego obszaru zależy jednak na tym, 
aby zachować tam zieleń. Czy jest szansa, aby zmienić 
ten zapis w planie i „oddać” ją w ręce mieszkańców?
- nie znam dokładnej sytuacji tej konkretnej działki, 
muszę tę sprawę starannie zbadać. co do zasady, 
jestem zwolennikiem wprowadzania zieleni do miasta, 
zwłaszcza w miejscach, w których zabudowa była 
intensywna – tak jak w przypadku Żoliborza artystyc-
znego. Warszawa musi mieć więcej zieleni, nie mniej. 
W swoim programie dla Warszawy zadeklarowałem, 
że w całym mieście powinno powstać 100 nowych 
„parków kieszonkowych”, miejskich skwerów, które 
spełniają wiele funkcji na raz: są miejscem do wycisze-
nia, odpoczynku, ale też rekreacji i aktywności fizyc-
znej. chciałbym, żeby takie nowe zielone przestrzenie 

r e k l a m a

powstały we wszystkich częściach Żoliborza.
Panie Rafale, mam też osobiste pytanie. Czy nie 
przeszkadza panu to, że pan Patryk Jaki zniekształca 
pana nazwisko? Według niego nazywa się pan 
Czaskoski.
- ja staram się do swoich konkurentów zachować 
szacunek. 
No i będąc już w rytmie prywatnych pytań: jak 
pan sobie radzi z hejtem w sieci? Jest tego pełno, 
wylewa się z lodówki...
- W polityce trzeba mieć grubą skórę. nie zami-
erzam uczestniczyć w tych wyścigach nienawiści, 
koncentruję się na rozmowie z warszawiakami.

napisz do autora: 
mateusz.durlik@gazetazoliborza.pl

9miasto Żoliborz
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Co do zasady, jestem 
zwolennikiem wprowadzania 
zieleni do miasta, zwłaszcza 
w miejscach, w których 
zabudowa była intensywna – 
tak jak w przypadku Żoliborza 
Artystycznego

Nie planuję mostu samochodowego w ciągu ulicy Krasińskiego. 
Czekamy jaki efekt przyniesie most będący częścią obwodnicy 
miasta, za który odpowiedzialny jest rząd. 
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Czy ruchy miejskie idą po zwycięstwo?

przez wielu komitet ten jest typowany na zwycięzcę 
lub co najmniej jednego z koalicjantów przyszłej 
władzy Żoliborza. postanowiłem zatem porozmawiać 
z osobami, które we wszystkich czterech okręgach 
będą startowały z pierwszych miejsc listy miasto jest 
nasze – koalicja dla Żoliborza i każdemu z kandydatów 

zadałem trzy takie same pytania:
1. kim jesteś i czym się zajmujesz prywatnie?
2. dlaczego kandydujesz do rady dzielnicy?
3. jak mieszkańcy mogą się z tobą skontaktować?
poniżej odpowiedzi kandydatów.

2
3
4

Pytanie nr 1: radny poprzedniej kadencji, żoliborski fanatyk i człowiek łagodnego serca, choć  
o mocnych zasadach i jasno nakreślonym celu – żeby na Żoliborzu ludziom żyło się najlepiej.  
poza tym przedsiębiorca, mąż heleny oraz opiekun bajki i szuszu (żoliborskich kundelków).  
Pytanie nr 2: moją wewnętrzną energię chcę skierować tam, gdzie mogę zrobić najwięcej  
dla moich  żoliborskich sąsiadów.  
Pytanie nr 3: proszę nie wahać się do mnie dzwonić – 509903165, lub pisać na Facebooku  
(Żoliborz moje miasto). zawsze odpowiem!

okręg 1: Żoliborz dziennikarSki, MaryMonT-PoTok

konrad Smoczny

Pytanie nr 1: jestem mieszkanką starego Wsm-u, działam w stowarzyszeniu Żoliborzan i klubie sady 
oraz jako radna z ramienia klubu Żoliborz demokratyczny. kieruję komisją ładu przestrzennego.  
Pytanie nr 2: sprawy dla mnie ważne to ochrona zabytków i zieleni, przyjazna przestrzeń, dobra  
infrastruktura, kultura, edukacja - wszystko, czym żyje Żoliborz.jako radna mogę być skuteczniejsza. 
nie planuję kariery politycznej: działam na rzecz żoliborskiej społeczności i chcę to robić nadal. 
Pytanie nr 3: zapraszam na profil Fb „plac Wilsona”.

okręg 2: Sady, Serek ŻoliborSki, WSM CenTralny

donata rapacka

Pytanie nr 1: jestem radną, współzałożycielką stowarzyszenia nowy Żoliborz i stowarzyszenia Żoliborz 
demokratyczny, członkiem zarządu wspólnoty mieszkaniowej, mamą i miłośniczką Żoliborza.  
Pytanie nr 2: moje działania przyczyniły się do przyjęcia planu (mpzp) dla Żoliborza południowego, 
pozyskania środków na szkołę i przedszkole przy ul. anny German. konsekwentnie, we współpracy  
z mieszkańcami, zajmuję się również tworzeniem przyjaznych rozwiązań infrastrukturalnych, 
komunikacją i zielenią. kandyduję, bo nadal jest sporo do zrobienia w tych tematach.  
Pytanie nr 3: zapraszam na stronę na Facebooku, izabela rychter, Żoliborz.

okręg 3: Żoliborz PołudnioWy, arTySTyCzny, zaTraSie

izabela rychter

Pytanie nr 1: jestem mieszkanką Żoliborza urzędniczego, członkinią stowarzyszenia miasto jest nasze, 
Warszawianką silnie rodzinnie związaną z tym miastem. na co dzień współprowadzę pracownię projektową 
map. projektuję, dbam o estetykę, budżet, komfort klientów.
Pytanie nr 2: jestem przedsiębiorcą, dla mnie “nie da się” nie istnieje. trudno mi zaakceptować taką  
odpowiedź ze strony urzędów. czuję głęboką potrzebę zadbania o żoliborską infrastrukturę, zieleń i oświatę. 
Pytanie nr 3: jesteśmy w stałym kontakcie z mieszkańcami na facebooku - @mjn.zoliborz i mailowo:  
zoliborz@miastojestnasze.org 

okręg 4: Żoliborz urzędniCzy, oFiCerSki, WSM Żoliborz ii

Marta Szczepańska
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21 października odbędą się wybory samorządowe. na Żoliborzu udział  
w nich zgłosiło 7 komitetów. Jednym z nich jest koalicja ruchów miejskich, 
skupionych wokół naszej dzielnicy, której przewodzi Miasto Jest nasze. 

na Żoliborzu dawid zwycięży z goliatem?

r e k l a m a

k a n d y d a C i  d o  r a d y  d z i e l n i C y  Ż o l i b o r z o k r ę g

Warto zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. Pani Ewa Bulanda otrzymała 350 głosów, czyli więcej niż  
Beata Zasada-Wysocka, ale mimo wszystko nie weszła do rady, dlatego, że MJN, czyli komitet, z którego startowała 
pani Bulanda, otrzymał dużo mniej głosów całościowo niż PiS, z którego startowała pani Zasada-Wysocka. 

W n i o S e k

do wyjaśnienia metody posłużę się wynikami wyborów 
na Żoliborzu z 2014 roku, z okręgu 1, w których  
udział wzięło 8 komitetów. Warunkiem uczestnictwa  
w przyznawaniu mandatów do rady dzielnicy  
jest uzyskanie co najmniej 5% wszystkich głosów  
w dzielnicy. 

ten próg przekroczyły 4 komitety:
• prawo i sprawiedliwość – uzyskując 1391 głosów
• platforma obywatelska – uzyskując 1787 głosów
• miasto jest nasze – uzyskując 993 głosów
• projekt Żoliborz – uzyskując 608 głosów 
i to na nich skoncentrujemy naszą uwagę.

od dawna wiadomo, że metoda liczenia głosów w wyborach 
samorządowych faworyzuje duże ugrupowania, a liczenie głosów  
metodą d’Hondta nie jest dla wszystkich zrozumiałe. 

W tym okręgu do zdobycia było 5 mandatów. aby wyliczyć, ile mandatów otrzyma dany komitet, w pierwszej 
kolejności łączną liczbę głosów dzielimy na 2, a potem, również łączną liczbę głosów, dzielimy na 3.

przykład

po uzyskało 1787 głosów, dzielimy to na 2, 
otrzymujemy 894, potem tę pierwotną wartość 
dzielimy na 3, czyli 1787/3 = 596, co daje nam:

1787 894 596

podobny zabieg stosujemy w przypadku 
innych komitetów: 1391 696 464

993 496 331

608 304 203

PO

PiS

MJn

PŻ

mandaty przyznawane są teraz najwyższym 
wartościom z powyższych przeliczeń. dla 
ułatwienia zaznaczam na żółto 5 najwyższych 
wartości według powyższych wyliczeń i osoby, 
które je otrzymują:

PioTr WerTenSTein-ŻułaWSki (597 głoSóW)PO

Monika kuroWSka  (367 głoSóW)PO

adaM bułaWa (554 głoSy)PiS

beaTa zaSada-WySoCka (285 głoSóW)PiS

konrad SMoCzny (427 głoSóW)MJn

Program wydarzeń oraz cykli filmowych kina Wisła (październik 2018)

Już 20 października o godz. 19:00
Kino Wisła zaprasza na na retransmisję przedstawienia z National Theatre w Londynie z 10 maja 2018 r.
Spektakl z cyklu National Theatre Live – Makbet William Shakespeare (1564–1616), Dramat (ok. 1606).

Najbardziej intensywna i przerażająca tragedia Szekspira wyreżyserowana przez Rufusa Norrisa („Opera za trzy grosze”).  
Rory Kinnear (Mackie Majcher w „Operze za trzy grosze”, „Młody Marks”, „Otello” w NT Live) gra owładniętego fatalnym pędem  
ku władzy Makbeta. Anne-Marie Duff („Shameless”, „Królowa dziewica”, „Sufrażystka”) wciela się w Lady Makbet, silną kobietę,  
która kieruje mężem na drodze do korony, skłaniając go do popełnienia zbrodni. W świecie zniszczonym przez wojnę domową 
małżeństwo walczy o przetrwanie. Budują swoją siłę i pozycję za pomocą morderstwa i oszustwa. Wydaje się, że kieruje nimi czyste, elementarne zło.

Bilety ulgowe 30zł, bilety normalne 35zł

Rezerwacja i zakup biletów online
www.novekino.pl

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

*godziny poszczególnych seansów 
mogą ulec nieznacznym zmianom.

W y b o r y  d o  r a d y  d z i e l n i C y  Ż o l i b o r z  W  2 0 1 4  r o k u
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To są chłopaki 
od czarnej roboty
autor tekstu:
JAKub KRySiAK

Zaczęło się od żyletek i noży w latach dwudziestych ubiegłego wieku, 
a skończyło na strzelaninach i porachunkach gangów. barakowcy 
niekiedy potrafili zasiać postrach wśród pozostałych mieszkańców 
Żoliborza. Kilka dekad później historia zatoczyła koło, jednak jej oblicze 
okazało się bardziej brutalne i bezwzględne. Przechodząca zmianę 
ustrojową Polska stała się polem walki o wpływy i pieniądze. 

W dniu zabójstwa na numer alarmowy zadzwonił 
anonim, przekazując informacje na temat dwóch 
mężczyzn w zielonych kombinezonach, którzy  
wsiedli do seledynowego poloneza widzianego później 
na trasie toruńskiej. jak wynika z zapisu rozmowy, 
świadek udzielił informacji na temat tego, jak wyglądali 
mężczyźni: „tak, jeden z nich był wysoki, dobrze zbu-
dowany, krótko ostrzyżony, z taką jakby czapeczką 
włosów na głowie. drugi miał długie ciemne włosy.  
ubrani byli w takie kombinezony robocze jasnozielone  
i przed trasą toruńską oni tam stali tym polonezem,  
bo akurat jechałem w tamtą stronę. Wyjeżdżając z 
parkingu, zamykałem bramę, ruszyłem stamtąd i 
usłyszałem trzy strzały, a ponieważ musiałem jechać 
inną drogą, wróciłem, widziałem człowieka leżącego 
przy bmW, młody człowiek z raną na głowie, i później 
wyjeżdżałem do broniewskiego i oni tym polonezem 
nawet tak ostro mnie wyprzedzili”.

Elektryk, który zatrząsł Żoliborzem
Wraz z transformacją ustrojową nastąpił rozwój organi-
zacji przestępczych. Formowanie gangów nie ominęło 
samego Żoliborza. swoją działalność rozpoczął stefan 
kolasiński, znany pod pseudonimem „ksiądz”; był ele-
ktrykiem w hucie Warszawa. W trakcie zmiany ustro-
jowej sprytnie zaobserwował, że rozmontowane organy 
ścigania nie sprawują żadnej kontroli. „ksiądz”, żądny 
łatwych pieniędzy, umiejący wymusić posłuszeństwo, 
założył grupę przestępczą, która zbierała haracze, kradła 
samochody i handlowała narkotykami. stefan kolasiński 
uznawał zwierzchnictwo gangu pruszkowskiego, z rami-
enia którego działania koordynował sam późniejszy 
świadek koronny - „masa”. W okresie działalności „grupy 
żoliborskiej” przez dzielnicę przetoczyły się krwawe po-
rachunki. W aurze polskiej złotej jesieni przy ulicy braci 
załuskich zastrzelono Wojciecha b. mężczyzna miał 

Rozbicie grupy pruszkowskiej 
umożliwiło „Komandosowi” 
przejęcie większości wpływów.  
W tym czasie Suga zyskiwał 
opinię jednego z najokrutniejszych 
ludzi ze świata przestępczego. 
Zaczęto się go bać.

tego dnia pomóc znajomemu przy przenoszeniu mebli. 
zanim opuścił swoje mieszkanie, zadzwonił do kolegi, 
by powiedzieć, że wychodzi. Wojciech b. nie dotarł 
jednak na umówione miejsce. pierwsza kula ugodziła 
mężczyznę pod pachą. kolejne pociski trafiły w kark i 
głowę. W myśl tego, co zeznała biegła z zakresu me-
dycyny sądowej, przez trzeci strzał: „nie istniała żadna 
szansa na uratowanie życia pokrzywdzonego, nawet  
w przypadku natychmiastowego udzielenia kwalifikow-
anej pomocy lekarskiej”. zdaniem policji zabójstwo 

Wojciecha b. miało charakter egzekucji. Według uzys-
kanych informacji, był on głównym dilerem narkotyków, 
które sprzedawał na Żoliborzu i bielanach. niewykluc-
zone, że mężczyzna zajmował się również ściąganiem 
haraczy i kradzieżą samochodów.  dlaczego doszło  
do tak bezwzględnego ataku?

Wojna pokoleń
W tym samym roku szef grupy żoliborskiej był tym-
czasowo aresztowany. W czasie odsiadki „księdza” 
część młodych członków gangu postanowiła działać 
na własną rękę i przejąć część interesów. „młodym 
Żoliborzem” kierował piotr W. znany pod pseudonimem 
„łańcuch”. kiedy „ksiądz” wyszedł z aresztu, został pobi-
ty przez zbuntowanych członków gangu, wśród których 
miał znajdować się Wojciech b. jeden ze świadków 
podczas zeznań mówił: od grupy stefana odłączyła się 
grupa ludzi. odszedł też Wojtek b. mniej więcej wtedy 
dwukrotnie rozmawiałem telefonicznie ze stefanem. 
mówił, że nie daruje tego pobicia, że zrobi z tymi ludźmi 
porządek. z jego wypowiedzi wynikało, że jest to kwes-
tia kilku dni i będzie po wszystkim. powiedział, że chce 
czterech ludzi z grupy co się odłączyła zabić,  
a innych pobić – połamać jako nieszkodliwych. od tego 
momentu stało się jasne, że w żoliborskim półświatku 
nastąpił podział. efektem miały być późniejsze  
morderstwa, z których większość nadal nie została  
do końca wyjaśniona, w tym także zabójstwo  
Wojciecha b. na sadach Żoliborskich. 
świadkowie tamtego zdarzenia wspominają o trzech 
osobach. zasypany liśćmi skwer, przy którym stał za-
parkowany samochód ofiary, stał się miejscem brutalnej 
egzekucji. czekający na Wojciecha b. ubrani byli  
w zielone kombinezony przypominające uniformy służb 
miejskich. po oddaniu strzałów dwie osoby odjechały 
seledynowym polonezem, trzecia zaś uciekła z miejsca 
zdarzenia białą fiestą. kim byli ludzie, którzy tamtego 
dnia pozorowali prace porządkowe?

Chłopcy od brudnej roboty
poloneza znaleziono pod mostem poniatowskiego. jak 
się okazało, zatrzymany właściciel samochodu nie miał 
żadnego związku z przestępstwem, a jego powiązanie 
z polonezem nie było trafne. mężczyzna wyjaśnił, że 
skradziono mu dowód rejestracyjny. kluczowa okazała 
się przeprowadzona cztery dni przed zabójstwem 
kontrola tego samego seledynowego poloneza caro, 
podczas której jednym z pasażerów był tomasz suga, 
„komandos”. był wychowankiem domu dziecka, nie miał 
matki ani ojca, nie założył też rodziny. skończył techni-
kum samochodowe. przed zabójstwem Wojciecha b. 
odsiedział rok w więzieniu za współudział w napadzie 
na listonosza. tomasz suga, pseudonim „komandos”, 
swojego czasu był jednym z najniebezpieczniejszych 
członków warszawskiego świata przestępczego. jak 
głosi plotka, mężczyzna chciał zostać komandosem, 
jednak przeszkodą był wzrost. „komandos” mierzył je-
dynie 176 cm. W ocenie psychiatrów suga był nieufny, 
zamknięty w sobie, egocentryczny, chłodny uczuciowo, 
nastawiony na realizację doraźnych potrzeb. dodają 
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również: „ma on poza tym tendencję do lekceważenia 
zasad współżycia społecznego i tolerancyjnej, mało 
wnikliwej oceny swoich postaw życiowych”. W czasach, 
kiedy Żoliborzem rządził „ksiądz”, „komandos” był wier-
nym żołnierzem bossa gangu. pełnił funkcję egzeku-
tora. jak zeznał jeden ze świadków: „o tomku i arturze 
krążyła plotka, że są od czarnej roboty. trzymali się blisko 
stefana k.”.

Zbrodnia doskonała czy nieudolność prokuratury?
po niespełna dobie od zamordowania Wojciecha b. 
policja zatrzymała podejrzanych, czyli artura h. „czachę” 
i tomasza s. „komandosa”. obaj mężczyźni podczas 
przesłuchań przekonywali, że nie znają zastrzelonego 
Wojciecha b. „czacha” zeznał, że nie zna „(…) tego koleżki, 
nie potrafię też powiedzieć, kto go zabił. tak w ogóle to 
zaszła pomyłka, że ja tutaj jestem zatrzymany”. mimo to, 
obaj trafili do aresztu dzięki odciskom zostawionym w 
polonezie i na magazynku znalezionym przy zwłokach 
Wojciecha b. policjanci mieli za zadanie obarczyć po-
siadanymi dowodami zatrzymanych. Wydawało się to 
o tyle trudne, że prokuratura nie posiadała ani jednego 
bezpośredniego dowodu. W dodatku sprawa posypała 
się w sądzie, bo nie przesłuchano osoby, która dzwoniła 
na numer alarmowy w dniu zabójstwa. Wskutek tego 
proces miał zacząć się od nowa, a zatrzymanym uchy-
lono tymczasowy areszt. jak dalej potoczyły się losy 
„czachy” i „komandosa” po kilkuletnim areszcie?
po wyjściu z więzienia „komandos” zastał nową 
rzeczywistość. jego macierzysty gang przestał istnieć, 
jednak nie przeszkodziło mu to w kontynowaniu działań 
przestępczych. rozbicie grupy pruszkowskiej umożliwiło 
„komandosowi” przejęcie większości wpływów. W tym 
czasie suga zyskiwał opinię jednego z najokrutniejszych 
ludzi ze świata przestępczego. zaczęto się go bać. 
ofiarą jego brutalności padł członek gangu z nowego 
dworu mazowieckiego, któremu przed śmiercią ściskał 
imadłem głowę, odrąbał dłonie i poderżnął gardło. jakby 

tego było mało, przejechał samochodem po zwłokach.
 
intryga „Komandosa” czy zamach na życie?
„komandosowi” zaczęło grozić niebezpieczeństwo. 
podczas strzelaniny w centrum handlowym „klif” bez 
draśnięcia uszedł z życiem, choć jego dwóch kom-
panów ucierpiało. jeden z nich poniósł śmierć na mie-
jscu. są głosy, że rzekomy zamach był intrygą samego 
„komandosa”, której celem miało być wyeliminowanie 
wspólników, którzy mataczyli przy przejęciu magazynu 
heroiny. oficjalnie jednak „komandos” był ofiarą całego 
zajścia. niedługo później tomasz suga zginął w taki sam 
sposób jak jego ofiara, Wojciech b.

Niewyjaśnione wątki
ostatnia rozprawa sądowa odbyła się 10 lat po za-
bójstwie na sadach Żoliborskich. na rozprawie stawił się 
tylko skład sędziowski. „komandos” został zastrzelony  
w 2002 roku, czyli 5 lat przed zakończeniem sprawy,  
z kolei drugi z oskarżonych „czacha” stawiał się na każdą 
rozprawę do 2003 roku. proces zawieszono i nakazano 
aresztować mężczyznę, ponieważ pojawiły się pode-
jrzenia, że ukrywa się on celowo. W 2006 roku okazało 
się, że „czacha” nie żyje. jak wynika z treści pisma, 
które wpłynęło z policji do sądu, na terenie twierdzy 
modlin policjanci odnaleźli „zakopane w worku zwłoki 
mężczyzny, które mogą należeć do wyżej wymien-
ionego”. „czachę” zabił zbuntowany członek gangu 
modlińskiego przejmujący wpływy w Warszawie. nadal 
pozostaje niewyjaśniony wątek morderstwa na sadach 
Żoliborskich. Według świadków, udział w nim wzięły 
trzy osoby. jedna z nich odjechała białą fiestą. nie ma 
podejrzeń, kim mogła być.

napisz do autora:
jakub@gazetazoliborza.pl

Jesteście z nami już 3 lata
dziękujemy!

jesienna

morfoza

nawet jeśli jeszcze nie dopadły was 
jesienne infekcje i nie narzekacie na 
żadne przewlekłe dolegliwości, warto 
wsłuchać się w sygnały, które wysyła 
domagający się uwagi organizm. 
najwyższy czas wybrać się na bada-
nia profilaktyczne i w końcu pokazać 
dentyście ten ząb, który od wielu ty-
godni tak lekko pobolewa… poza tym, 
koniec wakacji to dla większości  
z nas powrót do przesiadywania za 
biurkiem, za kółkiem i na kanapie 
przed telewizorem. kręgosłup  
i mięśnie prędzej czy później upomną 
się o swoje, a wtedy pomoże profes-
jonalny masaż i zestaw ćwiczeń przy-
gotowanych przez doświadczonego 
fizjoterapeutę. 
każdego może też dopaść „jesienna 
deprecha” albo chociaż chwilowe 
obniżenie nastroju. niby wszyscy 
wiemy, że każdy trening to zastrzyk 
endorfin, ale na myśl o bieganiu  
w deszczu albo ciężkiej pracy na 

lato w tym roku trzymało się dzielnie, ale nie 
oszukujmy się – poszło sobie już na dobre,  
a październik to krótsze dni i poranne przymrozki, 
ale też mniej wyjazdów i może trochę więcej czasu 
na to, aby o siebie zadbać?

siłowni wielu z nas ma ochotę jeszcze 
mocniej opatulić się ciepłym kocem.  
to może taniec? czysta przyjemność, 
która nie wymaga żelaznej kondycji, 
doskonale wpływa na sylwetkę i 
postawę, a zacząć można w każdym 
wieku, w parze, z grupą znajomych 
lub zupełnie solo. 
kiedy już zadbamy o podstawy, czas 
podkreślić urodę. jesienne wyzwania 
dla skóry to głównie przebarwienia 
posłoneczne i ogólne zachwianie 
równowagi spowodowane waha-
niami temperatur i rozpoczęciem  
sezonu grzewczego. Współczesna 
kosmetologia potrafi pomóc 
każdemu typowi skóry i sprawić, 
że nawet zimą będzie wyglądała 
całkiem wiosennie. pamiętajcie, że 
nie trzeba szukać daleko, żoliborskie 
salony i gabinety medycyny estetyc-
znej czekają na wasze jesienne meta-
morfozy!

autor tekstu:
ANNA POłAWSKA

jesien 2018

mediacreators
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uzupełnieniem zabiegów kosmetycznych, które oferujemy w enso 
esthetics, są zabiegi wykonywane przy pomocy najnowszej generacji 
sprzętu medycznego. W przypadku uporczywych przebarwień proponujemy 
zabieg diodowym laserem medycznym mediostar next pro. 

mediostar next pro to najwyższej klasy laser medyczny, który poza tym, 
że usuwa przebarwienia, pozwala na całkowicie bezbolesne usuwanie 
niechcianego owłosienia, i to nie tylko ciemnego czy czarnego, ale również 
jasnego, siwego czy rudego włosa. dzięki zastosowaniu opatentowanych 
technologii, zabiegi epilacji naszym laserem można wykonywać  
na opalonej skórze bez wystąpienia efektu gorących plam (poparzeń),  
a wysoka moc urządzenia pozwala zmniejszyć liczbę zabiegów w serii.
laser mediostar next pro jest również wykorzystywany do wykonywania 
zabiegów termoliftingu, fotoodmładzania, napinania i rozjaśniania skóry.  
zabiegi te powodują redukcję zmarszczek, zmniejszenie porów, poprawę 
struktury i rozjaśnienie skóry. 

polecamy również zabiegi modelowania sylwetki urządzeniem Vinu shape, 
które stanowi innowacyjne połączenie czterech technologii w walce o piękną 
sylwetkę. zabiegi Vinu shape dają najlepsze rezultaty w redukcji cellulitu  
i modelowaniu sylwetki, stymulują drenaż limfatyczny i pobudzają krążenie 
krwi, rozszerzają naczynia krwionośne i zwiększają przepływ tlenu we krwi. 

jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszam na bezpłatne konsultacje: 
monika majewska 509 274 046, www.enso-esthetics.pl

radzi ekspertka z firmy enSo eSTHeTiCS – Monika Majewska

lato już za nami. najwyższa pora pomyśleć o zabiegach, które będą idealne 
na jesienny czas.

Wiele naszych klientek boryka się z przebarwieniami posłonecznymi  
na skórze twarzy. nierówne zabarwienie powoduje, że skóra wygląda  
na przemęczoną i starszą niż jest w rzeczywistości. idealnymi zabiegami  
na ten problem są: dermapen, mikrodermabrazja diamentoWa  
oraz peelinG kaWitacyjny.

mikrodermabrazja jest jednym z najpopularniejszych zabiegów 
złuszczania naskórka, odsłaniającym nową warstwę skóry, usuwającym 
lub znacznie rozjaśniającym zmiany pigmentacyjne. skóra staje się bardziej 
elastyczna, lepiej ukrwiona, wzmaga się produkcja kolagenu i elastyny.

dermapen polega na wykonaniu kilku tysięcy specjalnych mikronakłuć  
za pomocą małych igieł. powstałe mikrourazy wykorzystują wrodzoną 
zdolność skóry do regeneracji i fizjologicznej indukcji kolagenu. podczas 
zabiegu wprowadzane są preparaty o właściwościach nawilżających, 
odżywczych i napinających. poprawia się gęstość skóry i jej elastyczność,  
a komórki regenerują.

peelinG kaWitacyjny to oczyszczanie skóry przy pomocy urządzenia 
wytwarzającego fale ultradźwiękowe, które powodują zniszczenie martwych 
komórek i odsłonięcie nowego naskórka. po zabiegu skóra jest gładsza  
i wyraźnie oczyszczona, zaskórniki mniej widoczne, a ilość sebum zmniejsza się. 

dowiedz się, które z zabiegów będą dla ciebie odpowiednie – skorzystaj  
z profesjonalnej konsultacji: karolina papierzyńska, tel. 512 720 830. 
polub nasz fanpage pracownia piękna karolina papierzyńska, pełen promocji  
i ciekawych postów o pielęgnacji ciała i twarzy.

radzi ekspertka z firmy enSo eSTHeTiCS – karolina Papierzyńska 1. Właściwie dobierz ustawienie monitora,  
wysokość biurka, a także odpowiednie krzesło. 
zadbaj o prawidłową pozycję siedzącą:
• górna część ciała wyprostowana
• podparty odcinek lędźwiowy kręgosłupa
• stopy całą powierzchnią przylegają do podłoża
• przedramiona oparte na stole.

2. rób krótkie przerwy na proste ćwiczenia,  
takie jak rozciąganie mięśni szyi, karku, ściąganie 
łopatek, delikatne ruchy miednicy w przód  
i w tył lub spacer. staraj się, aby takie ćwiczenia 
weszły ci w nawyk. 

3. zwiększ swoją codzienną aktywność – zamiast 
samochodu wybierz rower lub spacer, zacznij 
chodzić po schodach, spaceruj w trakcie rozmowy 
telefonicznej. 

pamiętaj, jeśli problemy z kręgosłupem już są twoją 
codziennością – nie będzie lepiej! Weź sprawy  
w swoje ręce, zadbaj o swoje zdrowie i zacznij 
ćwiczyć już dziś!

nie wiesz jak zacząć, nie potrafisz się zmotywować?
Zapraszamy do RehaFit Centrum Sprawności  
na zajęcia indywidualne lub grupowe!
tel. 22 211 34 88 • 882 005 773 • www.rehafit.waw.pl 

Jak utrzymać  
prawidłową postawę?

Zrób coś dla siebie i swojego zdrowia – zadbaj  
o swój kręgosłup, niech i on przejdzie 
metamorfozę tej jesieni!

bóle w dole pleców, sztywność karku, drętwienia 
kończyn – znasz te objawy? 

siedzący tryb życia to codzienność większości  
z nas. siedzimy w pracy, a czas wolny coraz częściej 
spędzamy przed telewizorem lub komputerem.  
na negatywne skutki siedzenia najbardziej  
narażony jest nasz kręgosłup.dolegliwości bólowe  
kręgosłupa są coraz częstszą przyczyną zgłaszania  
się do specjalistów.

ale bez obaw, możemy sobie pomóc!

już trzy godziny jakiejkolwiek aktywności fizycznej 
tygodniowo zmniejszają ryzyko dolegliwości bólowych  
w okolicy kręgosłupa. jeśli musimy spędzić kilka 
godzin dziennie w biurze, pomyślmy o ergonomii. 
dostosujmy odpowiednio swoje stanowisko pracy  
i nauczmy się utrzymywać prawidłową postawę.

zdrowe zęby, zdrowe ciało – 
holistyczne leczenie

Są sytuacje, które wymagają współpracy specjalistów z różnych dziedzin 
– zarówno na etapie diagnozowania, jak i leczenia. Takie podejście 
nazywa się holistycznym – mówi msc. orth. joanna nowicka, ortodontka, 
współwłaścicielka gabinetu stomatologicznego apolonia med.  
– Organizm człowieka jest zbiorem współzależnych układów, lekarze nie 
powinni o tym zapominać i skupiać się wyłącznie na swojej specjalizacji. 
Holistyczne podejście jest naszym credo – dodaje lek. stom. elżbieta 
zalewska, protetyk, współwłaścicielka apolonia med. – W Apolonia Med 
edukujemy Pacjentów w tym zakresie. W trosce o ich zdrowie, stworzyłyśmy 
klinikę stomatologiczną, w której pracują wybitni przedstawiciele 15 dziedzin 
medycyny – stomatolodzy wszystkich specjalności oraz lekarze: neurolog, 

Zęby to część całego układu kostnego człowieka, bardzo silnie 
związana z układem nerwowym i z narządami słuchu czy ruchu. 
Często okazuje się, że wada zgryzu jest wynikiem wady postawy. 
Właśnie dlatego o leczeniu należy myśleć w sposób całościowy, 
przykładając największą wagę do postawienia prawidłowej diagnozy  
i planu leczenia.

ekspertki: 
dr elżbieta zalewska 

msc. orth. joanna nowicka 
www.apolonia-med.pl 
ul. krasińskiego 61/63

tel.: 515 560 253

do 16.11.2018r. na hasło Gazeta Żoliborza  
50 % zniżki na konsultację u jednej z ekspertek!

laryngolog, ortopeda, internista, endokrynolog, lekarz medycyny estetycznej. całości dopełniają fizjoterapeuta, 
logopeda oraz dietetyk.
MSc. Orth. Joanna Nowicka: Dlaczego aż tyle? Ponieważ w Apolonia Med leczymy przyczyny, a nie tylko skutki chorób. 
Pracujemy zespołowo – konsultujemy przypadki, stawiamy wspólne diagnozy i tworzymy plany leczenia, uwzględniające 
pojawienie się poszczególnych specjalistów na różnych etapach.
Lek. stom. Elżbieta Zalewska: Korzyść dla Pacjenta to przede wszystkim możliwość przeprowadzenia kompleksowego 
leczenia w jednym miejscu. U nas Pacjent nie jest anonimowy – lekarze przekazują sobie wiedzę na temat postępów  
w leczeniu, kontrolując efekty. 
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Spodobał Ci się dodatek?
Chcesz, żeby znalazła się w nim Twoja firma?
Skontaktuj się z nami!

Leszek Cichocki
choreograf/instruktor tańca

Taniec polepsza samopoczucie

depresja staje się coraz większym problemem 
zarówno wśród dorosłych, ale również dzieci  
i młodzieży. badania international journal  
of neuroscience wykazały, że terapia ruchowa 
poprawia stany depresyjne, reguluje poziom serotoniny 
i dopaminy w organizmie, poprawiając samopoczucie. 
Gdy ci smutno, gdy ci źle, przyjdź na salę wytańcz 
się! Wybierz taniec towarzyski, jeśli chcesz aktywnie 
spędzić czas ze swoim partnerem. a może 
energetyczny hiphop lub emocjonalny jazz?  
to wszystko i wiele więcej na ul. przasnyskiej 6b  
w Akademii Tańca Reliese! zapraszamy!

powody, dla których powinieneś zapisać  
się na zajęcia taneczne już dziś?
Wyrzeźbiona sylwetka, jędrna skóra i utrata masy  
to tylko niewielka część pozytywnych skutków tańca!
poznaj ich więcej, zapisując się  
do akademii tańca reliese!

akademia tańca reliese • ul. przasnyska 6b klatka b • tel.: +48 530 635 636 • mail: warszawa@reliese.pl

niestety, złośliwość rzeczy martwych psuje nam plany – rower jest cały zakurzony, w oponach brak powietrza, 
łańcuch jakiś taki pordzewiały, kierownica skrzypi przy skręcaniu, a hamulce są dziwnie ,,gumowe’’. bierzemy zatem 
rower pod pachę, idziemy do najbliższego serwisu, a tam… kolejka. po chwili czekania, gdy już mechanik przyjmie 
nasze zgłoszenie, kolejne brutalne zderzenie z rzeczywistością – na nasz rower niestety będziemy musieli trochę 
poczekać. oczywiście, przytoczony powyżej scenariusz jest zbiegiem nieszczęśliwych zdarzeń, ale i tak przytrafia  
się on bardzo często. jak zatem możemy mu zapobiec? Oddając rower do serwisu jesienią. 

każdy z nas miał taką sytuację przynajmniej raz w życiu: pierwszy ,,wiosenny’’ 
dzień roku, przyjemne ciepło, świecące słońce… aż chciałoby się wziąć rower 
i ruszyć na wycieczkę.

Serwis rowerowy jesienią

Rower używany całorocznie: ludzie jeżdżący rowerem 
cały rok to wyjątkowi twardziele i chylimy przed nimi 
czoła. ale ich rowery nie są tak niezłomne jak oni sami  
i wymagają odpowiedniego przygotowania. Gdy  
na dworze wieje lodowaty wiatr, a do tego śnieg pada 
nam na twarz, wolelibyśmy nie mieć żadnej nieprzewid-
zianej awarii, która wydłużałaby czas spędzony  
na zewnątrz... Wiecie, że w mokrych warunkach klocki 
hamulcowe zużywają się ponad dwa razy szybciej? 
dlatego przed zimową jazdą warto sprawdzić dwa razy 
każdy element roweru, żeby w tych niesprzyjających 
mu warunkach zapewnić sobie przyjemną jazdę 
i bezawaryjność. zimą używa się zdecydowanie 
gęstszych smarów, nie tak łatwo wypłukiwanych przez 
wodę i lepiej zabezpieczających przed korozją. kontroli 
wymaga również ogumienie, a to dlatego, że wraz ze 
spadkiem temperatury guma robi się coraz twardsza, 
dając mniej przyczepności. dzięki odpowiedniemu 
przygotowaniu przed sezonem nasz sprzęt przetrwa 
jazdę nawet w najgorszych warunkach znacznie lepiej, 
a wiosenny serwis będzie przyjemniejszy, zarówno 
dla mechanika, jak i dla naszego portfela, ponieważ 
żywotność wielu elementów roweru można znacznie 
przedłużyć odpowiednio je zabezpieczając przed  
zimowymi jazdami.

Rower używany sezonowo: jeśli używasz roweru tylko 
wiosną, latem i wczesną jesienią, wykonanie przeglądu 
w okresie zimowym pozwoli ci przede wszystkim 
skrócić czas oczekiwania na rozpoczęcie sezonu.  
po kilku miesiącach użytkowania twój rower wymaga 
nasmarowania, może kończą się klocki hamulcowe,  
a pancerze straciły swoją elastyczność? nie ma żadnej 
różnicy, czy te czynności będą wykonane jesienią czy 
wiosną, a nałożenie świeżych smarów i odpowiednie  
napompowanie opon zabezpieczą elementy napędu  
i gumę przed długim postojem.
poza tym, skoro i tak ci się nie spieszy, mechanik może 
sprawdzić twój rower znacznie dokładniej, a ewentualny 
czas oczekiwania na sprowadzane na zamówienie niety-
powe części nie będzie się dłużył tak jak wtedy, gdy  
za oknem piękna pogoda, a znajomi co chwilę dzwonią  
z zaproszeniami na przejażdżkę.

porad udziela zespół z:
Skleprowerowy.pl, nowy Żoliborz
ul. rydygiera 8 (róg anny German)

Dlaczego warto to zrobić?
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agnieszka Wyrwał, ikona świata mody, przebojowa kobieta pełna energii  
i pomysłów.

Modny, elegancki  
i nowoczesny Żoliborz

Przedstaw się proszę naszym 
czytelnikom. Kim jesteś, co robisz 
w życiu zawodowym?
kim jestem? myślę, że jestem 
typową kobietą XXi w. Żartem 
mówiąc, działam w trybie 
wielozadaniowym, tak jak wszystkie 
kobiety, które łączą w swoim 
życiu różne role i wyzwania. jest 
to m.in. łączenie roli mamy z rolą 
przedsiębiorcy czy artystki, a także 
osoby zaangażowanej w działania 
społeczne i charytatywne.  
od 20 lat prowadzę własną firmę 
odzieżową, od lat pracuję z wieloma 
korporacjami czy agencjami 
reklamowymi, ale szersza grupa 
odbiorców prawdopodobnie zna 
mnie i moją pracę bardziej  
z pokazów mody w wielu miastach 
polski, ale także w mediolanie, 
berlinie czy Grodnie, czy też z mojej 
współpracy z przedstawicielami 
naszego rodzimego show-biznesu. 
ostatnio miałam też przyjemność 
współtworzyć projekt „stylowy 
senior”. być może mieszkańcy 
Żoliborza czy bielan mieli okazję 
oglądać pokazy mojej kolekcji 
przygotowane z myślą o seniorach,  
z ich udziałem w roli modeli.
A jakie gwiazdy ubierałaś? 
niezręcznie jest mi wymieniać znane 
osoby, które ubierałam, ale mogę 
wymienić moje znane przyjaciółki, 
które chodzą w moich kreacjach:  
na przykład kasia piasecka czy 
nasza sąsiadka z Żoliborza ola kutz. 
jedną z moich głównych klientek  
i przyjaciółek jest też magda Gessler. 
Fani jej programów mogli widzieć 

wiele moich kreacji w telewizji. praca 
i przyjaźń z magdą jest jedną  
z rzeczy, które niezwykle sobie 
cenię, zarówno w moim życiu 
zawodowym, jak i prywatnym. 
myślę, że wspólnie potrafimy 
czasem zaskoczyć zarówno siebie, 
jak i widzów. moim zdaniem  
to niezwykle ważne w życiu każdego 
człowieka, aby mieć odwagę i 
możliwość wyrażania siebie, nawet 
jeżeli czasem idziemy trochę pod 
prąd i łamiemy pewne bariery czy 
stereotypy. 
Skąd twoja pasja do mody?
już będąc nastolatką, chodząc 
do liceum plastycznego, zawsze 
starałam się wyróżnić i znaleźć 
swój indywidualny styl, jednak nie 
myślałam nigdy o projektowaniu 
ubiorów zawodowo. interesowała 

mnie raczej rzeźba i w tym czułam 
się najlepiej. myślę, że widać to  
w moich kolekcjach, gdyż 
projektując moje ubiory, podchodzę 
do nich bardziej rzeźbiarsko, 
kładąc duży nacisk na konstrukcję 
i formę przestrzenną. a wracając 
do pytania: modą zajęłam się dość 
przypadkowo. lata temu, wraz  
z moją przyjaciółką, teraz też 
sąsiadką z Żoliborza, wybrałyśmy  

Zawsze były mi bliskie ludzkie problemy 
i jak tylko potrafiłam i mogłam, 
włączałam się we wszelkiego rodzaju 
akcje pomocowe

się na pokaz mody. po tym 
wydarzeniu bardzo spontanicznie 
stwierdziłam, że to jest właśnie  
to, czym chciałabym się zajmować. 
podjęłam się więc dość dużego 
wyzwania i postanowiłam zrobić 
swoją pierwszą kolekcję. byłam już 
wtedy młodą mamą, nie miałam 
też żadnego doświadczenia w 
tym zakresie, miałam natomiast 
głowę pełną pomysłów. i udało się. 
kolekcja okazała się być wielkim 
sukcesem. od razu zaproponowano 
mi udział w konkursie na 
zaprojektowanie oraz wykonanie 
scenografii, kostiumów dla 
tancerzy do cyklu wielkich imprez 
muzycznych w całej polsce. konkurs 
wygrałam, a później przez cały rok 
podróżowałam po polsce, zajmując 
się m.in. nadzorem nad moją 

częścią wspomnianego projektu. 
potem przyszły kolejne zlecenia na 
scenografię, stoiska targowe  
i ubiory. ostatecznie po kilku latach 
stwierdziłam, że z tych wszystkich 
rzeczy, którymi się zajmowałam 
najbardziej cenię sobie modę  
i ona jest mi najbliższa. oczywiście 
wracam czasem też do innych 
moich zajęć, na przykład projektując 
scenografię czy kostiumy do 

Już będąc nastolatką, chodząc 
do Liceum Plastycznego, zawsze 
starałam się wyróżnić i znaleźć  
swój indywidualny styl.
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spektakli teatralnych, ale jest to bardziej sporadyczne.
Trochę prywatnie: jak łączysz rolę mamy z karierą 
zawodową?
 -  myślę, że to kwestia doświadczenia i umiejętności 
określania swoich priorytetów. dla mnie zawsze na 
pierwszym miejscu są moje dzieci i jeżeli potrafimy 
uporządkować swoje życie, określić co jest dla nas 
najważniejsze, cała reszta to kwestia dobrej organizacji 
pracy. oczywiście, jak dla każdej mamy, która jest 
aktywna zawodowo, niezwykle istotne jest wsparcie 
rodziny. teraz na przykład jesteśmy w środku kampanii 
wyborczej i prawdę mówiąc, gdyby nie wspierająca 
i wyrozumiała rodzina, byłoby ciężko pogodzić 
wszystkie obowiązki. moje dzieci są już dorosłe, albo 
prawie i przyznam się, że wspaniałym uczuciem jest 
obserwować jak dorastają, dojrzewają, rozwijają się 
również zawodowo i stają się dla nas wsparciem 
również merytorycznym. ostatnio zauważyłam, 
że coraz częściej kieruję się ich wskazówkami czy 
korzystam z ich pomocy. 
Podjęłaś decyzję o starcie w wyborach 
samorządowych. Dlaczego? 
powodów jest wiele. zacznijmy od tego, że zawsze 
były mi bliskie ludzkie problemy i jak tylko potrafiłam 
tylko mogłam, włączałam się we wszelkiego 
rodzaju akcje pomocowe. aktywnie uczestniczyłam 
i wspierałam wiele akcji charytatywnych, np. na 
rzecz hospicjum dla dzieci, czy domu artystów 
Weteranów scen polskich, prowadziłam też szkolenia 
motywacyjno-zawodowe dla młodzieży z małych 
miejscowości. zawsze też starałam się być wnikliwym i 
aktywnym obserwatorem naszego życia politycznego. 
pamiętam moje pierwsze wybory, w których miałam 

Władze samorządowe muszą zdecydowanie 
szybciej reagować na zmieniające się warunki

samorządowe powinny dbać o ochronę istniejących już 
terenów zielonych oraz w umiejętny sposób planować 
nowe nasadzenia drzew.  W kwestii nowych inwestycji 
chciałabym wspomnieć o odbudowie obiektów 
sportowych rks marymont. jest to miejsce niezwykłe, 
z bogatą historią sięgającą 1911 roku. obecnie jest to 
miejsce odstraszające i zaniedbane. najwyższy czas 
przywrócić jego świetność i wyremontować tak, aby 
mógł służyć mieszkańcom. kolejną inwestycją, która 
jest niezwykle bliska mojemu sercu, jest budowa 
nowego domu kultury na Żoliborzu oraz budowa 
nowoczesnego centrum kultury na „serku bielańskim”. 
jako absolwentka akademii sztuk pięknych, 
projektantka, ale też osoba związana częściowo  
z teatrem, w pewnym sensie więc przedstawicielka 
świata kultury i sztuki, wiem jak ważne jest dla rozwoju 
lokalnych talentów wsparcie władz samorządowych. 
nasi lokalni artyści zasługują na nowe sale 
wystawiennicze, sale teatralne czy koncertowe. 

prawo głosować i to uczucie, kiedy oddawałam 
mój pierwszy głos w lokalu wyborczym. był to taki 
moment w moim życiu, w którym poczułam, że biorę 
udział w czymś niezwykle ważnym, biorąc na siebie 
odpowiedzialność za wybór, którego dokonuję. prawdę 
mówiąc, to uczucie towarzyszy mi do dziś, za każdym 
razem, kiedy wchodzę do lokalu wyborczego. od 
tego czasu też jako wyborca biorę udział w każdych 
wyborach oraz mobilizuję innych do oddania swojego 
głosu. pamiętam wybory w 2007 roku, kiedy zawoziłam 
moje koleżanki ze studiów do ich lokali wyborczych, 
aby każda z nich zdążyła zagłosować. teraz 
wspominamy to czasem ze śmiechem, ale myślę,  
że to właśnie takie momenty w moim życiu 
prowadziły mnie do miejsca, w którym jestem 
dzisiaj. zaangażowanie obywatelskie jest niezbędne 
dla prawidłowego funkcjonowania demokracji. 
W nadchodzących wyborach postanowiłam 
więc zamienić funkcję obserwatora i aktywnego 
komentatora, na bycie tym, kto biorąc na siebie większą 
odpowiedzialność, może mieć większy wpływ na to, 
co dzieje się w naszej dzielnicy i mieście. odnoszę 
wrażenie, że osoby takie jak ja, całkowicie spoza 
polityki, ale jednocześnie z konkretnymi kompetencjami 
i doświadczeniem życiowym, mogą w bardzo  
konkretny sposób przyczynić się do zrobienia 
kolejnego kroku na drodze rozwoju Żoliborza,  
bielan, ale i całej Warszawy. dlatego właśnie 
postanowiłam kandydować do rady miasta.
Zmiany są potrzebne, oczywiście, ale co konkretnie 
chciałabyś zmienić na Żoliborzu i bielanach?
moim zdaniem najbliższe lata, a co za tym idzie 
najbliższa kadencja przyszłych władz samorządowych, 
będą kluczowe dla rozwiązania kilku problemów, 

z jakimi borykamy się dzisiaj i z ich ewentualnymi 
następstwami. z pewnością wszystkim nam zależy 
na jak najszybszej budowie nowych placówek 
oświatowych, jak tej zaplanowanej przy ulicy anny 
German czy Ficowskiego, ale musimy pamiętać 
również o bezpieczeństwie. chciałabym, aby normą 
w naszym mieście były nowoczesne systemy 
oświetleniowe na przejściach dla pieszych.  
W szczególności w okolicach placówek oświaty czy 
parków, czyli w miejscach, w których nasze dzieci 
najczęściej narażone są na niebezpieczeństwo. 
jak wiemy, w naszej dzielnicy stale powstają nowe 
inwestycje deweloperskie. Władze samorządowe 
muszą zdecydowanie szybciej reagować na 
zmieniające się warunki, ale moim zdaniem również 
deweloperzy powinni wziąć na siebie większą część 
odpowiedzialności i kosztów związanych z rozwojem 
infrastruktury wokół nowych osiedli. remont ulicy 
rydygiera oraz połączenie jej z ulicą powązkowską,  
czy też budowa ronda na skrzyżowaniu ulic 
krasińskiego z przasnyską, to inwestycje, na które z 
pewnością czekają mieszkańcy. pomoże to  
z pewnością w odkorkowaniu ulic krasińskiego, 
przasnyskiej i anny German oraz zwiększy poziom 
bezpieczeństwa w tym rejonie. Wszyscy wiemy jak 
dużym problemem okazuje się nieuporządkowanie 
spraw związanych z miejscami parkingowymi  
i ciągły ich brak. jest też problem bazy mpo przy 
ul. tatarskiej, która moim zdaniem powinna być 
stopniowo wygaszana, a nie rozbudowywana. 
istotnym czynnikiem wpływającym również na jakość 
naszego życia w mieście są tereny zielone, dające nam 
możliwość rekreacji w bezpośrednim sąsiedztwie, 
bez konieczności ucieczki z miasta. dlatego władze 

istotnym czynnikiem wpływającym również na jakość 
naszego życia w mieście są tereny zielone dające nam 
możliwość rekreacji w bezpośrednim sąsiedztwie, 
bez konieczności ucieczki z miasta. dlatego władze 
samorządowe powinny dbać o ochronę istniejących już 
terenów zielonych oraz w umiejętny sposób planować 
nowe nasadzenia.  
A jakie masz priorytety jeśli zostaniesz radną? 
poza tematami, o których wspomniałam wcześniej, 
absolutnym priorytetem jest wsłuchiwanie  
się w potrzeby mieszkańców, aby mieli oni realny 
wpływ na podejmowane przez władze samorządowe 
decyzje. Ważnym elementem jest prowadzenie 
właściwej polityki zdrowotnej z odpowiednim jej 
finansowaniem. bardzo istotne są również sprawy 
związane z naszymi warszawskimi seniorami.  
W tym obszarze widzę olbrzymie pole do poprawy 
jakości działań władz samorządowych. sprawy do 
rozwiązania „na wczoraj” to przede wszystkim problem 
tzw. „więźniów czwartego piętra”. osoby starsze czy 
niepełnosprawne, mieszkające na wyższych piętrach  
w domach bez windy często mają olbrzymie problemy 
z wydostaniem się z domu i często skazane są na łaskę 
i niełaskę sąsiadów czy rodziny. potrzebujemy też  
centrum usług społecznych oraz miejsc aktywności 
kulturalnej i sportowej dla seniorów. W mojej 
pracy zawodowej oraz społecznej poznałam wiele 
wspaniałych osób w wieku dojrzałym. nie ukrywam, 
że są dla mnie inspiracją w wielu moich działaniach. 
pamiętajmy, że kiedyś i my będziemy seniorami  
i ważne, abyśmy potrafili już dzisiaj zadbać o naszą 
wspólną przyszłość. Warszawa jest miastem 
nowoczesnym, a to oznacza, że musi być również 
miastem dojrzałym i dbającym o swoich mieszkańców. 
musimy zapewnić odpowiednią edukację 
i bezpieczeństwo naszym dzieciom, ale i godne życie 
seniorom. 
Program dla seniorów, program dla dzieci, nie za 
dużo tego trochę?
myślę, że jest jeszcze wiele innych obszarów 
naszego życia, które wymagają zmian i jako radna 
nie zamierzam się ograniczać. mam za dużo energii 
i chęci do pracy, aby kiedykolwiek powiedzieć „za 
dużo”. czasem trzeba mnie raczej hamować w moich 
zapędach i projektach, które prowadzę. myślę jednak, 
że to dobrze i chciałabym przekazać trochę tej energii 
władzom samorządowym. myślę, że tego potrzebują i 
potrzebuje tego Warszawa. 

napisz do autora:
mateusz@gazetazoliborza.pl
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kler
produkcja nie zwyciężyła na festiwalu w Gdyni, ale otrzymała dwie nagrody 
niezależne od decyzji jury: nagrodę dziennikarzy oraz nagrodę publiczności.

autor tekstu:
ANNA MALLORy

producent zastrzega, że podobieństwo do rzeczywistych 
osób i zdarzeń jest przypadkowe, ale prawda jest taka, 
że to film niemalże dokumentalny. każda przedstawio-
na sytuacja oddzielnie miała miejsce, a wypowiedzi 
bohaterów są często dokładnym przytoczeniem słów, 
które usłyszeli prawdziwi pokrzywdzeni. scenarzyści 
współpracowali między innymi z „nie lękajcie się” – 
fundacją zrzeszającą ofiary księży pedofili, dzięki czemu 
z sukcesem pokazali mechanizmy: dobór ofiar przez 
zboczeńców, sposób ich postępowania z dziećmi oraz 
systemowe tuszowanie spraw przez ich zwierzchników. 
Żaden kościół w polsce nie otworzył swoich podwojów 
dla ekipy. Film udało się nakręcić w czechach.  
z drugiej strony, kilkunastu polskich księży potwierdziło 
prawdziwość obrazu życia kleru. co więcej, duchowni 
doradzali reżyserowi przy kościelnych ceremoniałach, 
scenografii i kostiumach, czemu zawdzięczamy wierność 
realiom również w warstwie wizualnej. no, może  
z wyjątkiem księdza imprezującego w t-shircie  
z napisem „drogówka” – to już żarcik smarzowskiego.
pierwsza scena jest czysto rozrywkowa: księża 
imprezują, śpiewając przerobioną na swoją modłę 
(zamierzona gra słów) piosenkę kultu „maria ma syna”. 
później subtelnie i z humorem – np. o głowie państwa, że 
„miał być na każdy gwizdek” – punktowane są główne 

grzechy kościoła. każde zdanie wypowiedziane w filmie 
ma znaczenie – diabeł naprawdę tkwi w szczegółach. 
stopniowo smarzowski dodaje wagi. pożądanie władzy, 
pieniędzy i seksu wśród duchownych prowadzą do 
korupcji, chciwości i pedofilii. nie u wszystkich – są i tacy, 
którzy zapewniają dzieciom zagraniczne adopcje lub 
leczenie w niemczech. jednak każde działanie księży 
podkreśla przepaść między ich światem, a realiami 
życia wiernych. kler niczego sobie nie odmawia pod 
względem materialnym, knuje intrygi, manipuluje. Wierni 
natomiast pozostają wierni, nawet w ubóstwie. aktorzy 
z ekranu panują nad widownią. stopniowo chichoty 
milkną i nawet na sali wypełnionej po brzegi potrafi 
zapanować całkowita cisza. pod koniec filmu dominuje 
niewypowiedziane cierpienie. i dzieci i dorośli walczą ze 
swoimi wewnętrznymi demonami. nie sposób pozostać 
obojętnym wobec ich doświadczeń. nie bez powodu 
film rozpoczyna się cytatem z ewangelii według  
św. mateusza: „strzeżcie się fałszywych proroków, którzy 
przychodzą do was w owczej skórze, ale wewnątrz są 
drapieżnymi wilkami. po ich owocach poznacie ich”. 

napisz do autora:
anna@gazetazoliborza.pl

W ostatnim czasie dotarła do nas informacja o grupie turystów, którzy przez 
około 30 godzin koczowali na warszawskim lotnisku, nie mogąc odlecieć  
na wymarzony urlop na dominikanie z powodu awarii samolotu. ostatecznie, 
po dwóch daniach, lot został odwołany, a turyści wrócili do domów.  
jak wygląda ich sytuacja pod względem prawnym?

autor tekstu:
MAłGORZATA buCZKOWSKA

podstawę prawną dla powyższych problemów stanowi 
ustawa z dnia 24 listopada 2017 roku o imprezach  
turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, 
która weszła w życie 1 lipca 2018 roku. zgodnie z jej 
przepisami organizator turystyki (czyli najczęściej biuro 
podróży) ponosi odpowiedzialność za wykonanie usług 
turystycznych objętych zawartą z nami umową, bez 
względu na to, czy usługi wskazane w umowie mają 
być wykonane przez niego samego, czy przez innych 
dostawców usług turystycznych. 
W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek niezgodności  
z umową operator turystyczny ma obowiązek –  
w rozsądnym terminie – usunąć taką niezgodność, 
chyba że jest to niemożliwe albo wiąże się z 
niewspółmiernie wysokimi kosztami. co to oznacza  
w przypadku opóźnienia lotu? nic ponad to,  
że w najkrótszym możliwym czasie powinna zostać 
usunięta stwierdzona w samolocie usterka albo powin-
ien zostać zorganizowany transport inną maszyną. 
W przypadku stwierdzenia niezgodności ustawa 
przyznaje nam również prawo do obniżenia ceny za 
wykupioną usługę za każdy okres, w którym stwierdzo-
no niezgodność. Wyjątkiem jest sytuacja spowodowana 
wyłącznym działaniem lub zaniechaniem podróżnego. 
podróżnemu przysługuje także odszkodowanie lub 
zadośćuczynienie za poniesione szkody lub krzywdy, 
których doznał w wyniku niezgodności, i świadczenie to 
organizator turystyki powinien wypłacić niezwłocznie.
a co z turystami oczekującymi na zapewnienie im 
transportu do miejsca przeznaczenia? najdalej idącym 
uprawnieniem jest prawo odstąpienia od umowy  
o usługi turystyczne, bez ponoszenia opłat za 
odstąpienie, z uwagi na nieuniknione i nadzwyczajne 
okoliczności, które mają znaczący wpływ na przewóz 
podróżnych do miejsca docelowego. jeżeli zdecydu-
jemy się jednak oczekiwać na realizację opóźnionego 
lotu, nasze uprawnienia zależą od długości czasu 
oczekiwania i odległości od miejsca docelowego. 
zgodnie z przepisami rozporządzenia (We) nr 261/2004 
parlamentu europejskiego i rady z dnia 11 lutego 
2004 roku, pasażerowie opóźnionych samolotów mają 
prawo m.in. do otrzymania bezpłatnego posiłku oraz 
napoi w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania, 

a także zakwaterowania ich w hotelu, gdy występuje 
konieczność pobytu przez jedną albo więcej nocy  
(w tym transferu między lotniskiem a hotelem). 
uprawnienia te przysługują w przypadku wszyst-
kich lotów w odległości do 1500 km (jeżeli czas 
opóźnienia przekracza 2 godziny), lotów na terenie 
ue przekraczających 1500 km oraz lotów poza ue 
na dystansie pomiędzy 1500 a 3500 km (jeżeli czas 
opóźnienia przekracza 3 godziny) oraz pozostałych 
lotów (jeżeli czas oczekiwania przekracza 4 godziny). 
zdecydowanie inaczej wygląda sytuacja, gdy 
opóźnienie lotu ma miejsce w przypadku powrotu  
z wakacji. W tym przypadku nie możemy już 
zrezygnować z wycieczki, co nie oznacza, że nie 
przysługują nam żadne roszczenia. organizator turystyki, 
czyli biuro podróży, w którym wykupiliśmy wycieczkę, 
zobowiązane jest zapewnić nam nocleg (niekoniec-
znie w tym samym hotelu, w którym przebywaliśmy) 
i wyżywienie oraz zorganizować powrót do miejsca 
rozpoczęcia wycieczki, tak szybko jak będzie to możliwe. 
nie można pominąć również tego, że w sytuacji 
przedłużającego się oczekiwania na usunięcie 
niezgodności usługi turystycznej z umową możemy 
działać sami i później żądać zwrotu poniesionych 
kosztów. jeżeli zatem oczekujemy zbyt długo na 
samolot powrotny do kraju, możemy zakupić sami 
bilety i żądać od biura podróży zwrotu ich wartości. 
pamiętajmy jednak, że musimy wcześniej wyznaczyć 
operatorowi turystyki termin na wykonanie jego 
zobowiązania i nie może być to termin zbyt krótki (np. 
nie możemy żądać zapewnienia miejsca w samolocie 
powrotnym w ciągu godziny, bowiem wykonanie takie-
go zobowiązania może być po prostu niemożliwe). 
Warto pamiętać również o tym, że nowa ustawa  
o imprezach turystycznych usunęła zobowiązanie  
do złożenia reklamacji w terminie 30 dni od dnia  
powrotu z imprezy turystycznej, co oznacza, że możemy 
dochodzić swoich praw przez cały okres przedawnienia, 
czyli przez okres 3 lat. 

napisz do autora:
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Fort sokolnickiego kojarzymy obecnie przede wszystkim z centrum 
kulturalno-gastronomicznym. jednak już pierwsze spojrzenie na osobliwą 
konstrukcję tego obiektu, czerwone ceglane mury i otaczające wały, kieruje 
myśl w stronę bardziej odległej historii.

autor tekstu:
LiLiANA KOłłąTAJ

Fort powstał w połowie XiX wieku, na przedpolu 
cytadeli, wysunięty przed jej obrys o 500 metrów, jako 
jej uzupełnienie i wzmocnienie. Wzniesiono go w latach 
1849–1851 i rozbudowano w latach 1864-1874. 
był jednym z sześciu obiektów fortyfikacji pierścienia 
zewnętrznego otaczających twierdzę aleksandrowską. 
W czasach zaboru rosyjskiego nosił nazwę Fort sier-
gieja. 
po przejęciu cytadeli i otaczających ją fortów przez 
Wojsko polskie nazwę zmieniono. patronem fortu 
stał się michał sokolnicki, generał z czasów insurekcji 
kościuszkowskiej, legionów polskich i księstwa War-
szawskiego.
W latach międzywojennych teren fortu oraz jego 
zabudowania zostały włączone w obszar tworzonego 
właśnie wówczas parku Żeromskiego. zachowały się 
one do czasów współczesnych i obecnie wykorzysty-
wane są jako kawiarnie, kompleks widowiskowo-res-
tauracyjny i ośrodek edukacyjny dla dzieci. pozostałości 
wałów ziemnych wkomponowano w układ parku.
szczególną rolę pełnił Fort sokolnickiego pod koniec  
ii wojny światowej.
1 września 1944 r. rozpoczął w nim działalność szpital 
polowy. o jego istnieniu w Forcie przypomina tablica 
umieszczona przy bramie od strony ulicy czarnieckie-
go. przeniesiono tu rannych ze szpitali na krechowieck-
iej oraz śmiałej. zorganizowano salę operacyjną i 
pomieszczenie dla ciężko rannych. W przepełnionym 
Forcie udało się umieścić 400 rannych.
30 września 1944 r do Fortu wkroczyli niemcy. 
początkowo zachowywali się agresywnie i brutalnie.  
W szpitalu znajdowali się także ranni żołnierze niemiec-
cy. podkreślili oni dobre traktowanie i opiekę ze strony 
polskiego personelu. dzięki ich interwencji nie doszło 
do tragicznych wydarzeń aż do momentu ewakuacji 

szpitala. Wszystkich ciężko rannych wywieziono do 
szpitali w tworkach i pruszkowie. udało się też zdobyć 
transport na załadowanie całego wyposażenia szpital-
nego, które wspomogło szpitale podwarszawskie.  
od 3 października zaczęła się ewakuacja szpitala 
samochodami ciężarowymi i sanitarkami. do każdego 
transportu dołączył także personel sanitarny. Wśród 
“chorych” znajdowali się również powstańcy, młodzi 
chłopcy i dziewczęta, którym zrobiono fałszywe 
opatrunki gipsowe, oznakowane opisami rzekomych 
obrażeń. W latach powojennych w Forcie mieściła się 
siedziba archiwum akt nowych. od 1975 roku do Fortu 
wróciło Wojsko polskie, które zajmowało go także  
w latach międzywojennych. usytuowano tam  
centralne archiwum Wojskowe.  
pod koniec lat osiemdziesiątych XX wieku Wojsko  
polskie rozpoczęło proces opuszczania fortu, natomiast 
władze samorządowe zaczęły starania o jego przejęcie. 
ostatecznie po 1997 r. fort został przekazany agencji 
mienia Wojskowego, która wystawiła go na sprzedaż. 
cały teren wraz z zabudowaniami w roku 2003 kupiła 
dzielnica Żoliborz. Fort nadawał się wyłącznie  
do remontu. po kilku latach perturbacji finansowych  
i prawnych, w roku 2009 remont wreszcie ruszył  
i został zakończony ostatecznie w 2012 roku.
projekt budowlany Fortu wykonało biuro projektowe 
barysz point line z siedzibą w tychach. Wykonawcą  
rewitalizacji Fortu sokolnickiego była firma pbm 
południe. nowym gospodarzem terenu zostało konsor-
cjum nowy Fort sokolnickiego. obecnie obiekt funkc-
jonuje jako centrum sztuki Fort sokolnickiego.

napisz do autora:
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Fort Sokolnickiego
miasto Żoliborz

Co słychać na zatrasiu?
autor tekstu:
MARTA PONiATOWSKA

już niedługo na zatrasiu powstanie miejsce aktywności lokalnej (mal). 
sukces tej inicjatywy jest możliwy dzięki staraniom mieszkańców i bliskiej 
współpracy burmistrza krzysztofa bugli z administracją osiedla zatrasie. 

mal będzie mieścił się w lokalu 
usługowym w budynku przy  
ul. krasińskiego 38 c, który 
udostępniła administracja osiedla 
zatrasie. Finansowanie w całości 
zapewnia dzielnica Żoliborz. już 
wkrótce mieszkańcy zatrasia i okolic-
znych osiedli będą mogli cieszyć się 
zmiejsca otwartego i przyjaznego 
każdej oddolnej inicjatywie. od wielu 
lat toczą się działania zmierzające 
do wybudowania drogi dojazdowej 
do budynków znajdujących się przy 
ul. broniewskiego, szkoły podsta-
wowej nr 92 oraz przedszkola nr 87. 
dzięki staraniom stowarzyszenia 
Żoliborz demokratyczny udało się 
wypracować plan działania, który 
wydaje się być najszybszą drogą 
do sukcesu. sprawa nie jest prosta, 
ponieważ budowa drogi dojazdowej 
blokowana jest zapisami miejs-
cowego planu zagospodarowania 
przestrzennego (mpzp). zarząd 
dzielnicy Żoliborz zadeklarował 
współpracę i realizację budowy 
drogi przy wykorzystaniu zapisów 
tzw. specustawy drogowej, która 
daje możliwość realizacji inwest-

ycji drogowych z pominięciem 
mpzp. plan wydaje się zmierzać 
w dobrym kierunku, zarząd dróg 
miejskich (zdm) przyznał, że działki 
niezbędne do wybudowania drogi 
leżą w pasie drogi powiatowej. daje 
to możliwość powiatyzacji działek, 
na których będzie mieściła się 
droga. powiatyzacja jest niezbędna, 
aby dzielnica mogła zrealizować 
inwestycje, unikając płacenia odsz-
kodowania obecnemu właścicielowi 
terenu, którym jest skarb państwa. 
mieszkańcy czekają na tę inwestycję 
od ponad 50 lat.
zaniedbania dotyczą nie tylko 
drogi dojazdowej i indolencji zdm. 
administracja osiedla zatrasie od 
wielu lat nie wykonuje niezbędnych 
prac remontowych oczekiwanych 
przez mieszkańców. Widać brak 
dbałości o estetykę, czego na-
jbardziej jaskrawym przykładem jest 
wygląd wolnostojącego budynku 
usługowego przy ul. broniewsk-
iego 7. remontu wymagają klatki 
schodowe, windy w budynkach, 
jak również ciągi piesze na osiedlu. 
administracja osiedla przeprowadza 

doraźne prace, ale to nie wystarczy, 
niezbędny jest wieloletni, kom-
pleksowy plan remontów, który 
przywróci osiedlu dawną świetność. 
mieszkańcy z nadzieją patrzą na 
nową panią prezes zarządu Wsm. 
podobnie duże nadzieje pokładane 
są w radzie osiedla zatrasie  
i dyrektorze osiedla jako organach 
bezpośrednio odpowiedzialnych za 
realizację napraw. miejmy nadzieję, 
że w tym roku uda się wykonać 
zaplanowane przez administrację 
prace: remont balkonów, wymianę 
poziomów kanalizacyjnych oraz 
oświetlenia zewnętrznego, a na 
początku przyszłego roku gotowy 
będzie wieloletni plan remontowy.
powyższe aspekty nie wyczerpują 
tematów aktualnych na osiedlu za-
trasie. kolejnymi mogą być starania  
o wybudowanie dachu-balonu, który 
przykryłby nowo wyremontowane 
boisko przy szkole podstawowej 
nr 92, czy też dotyczący całego 
Żoliborza problem z brakiem mie-
jsc parkingowych. jak widać na 
przykładzie mal zatrasie, wiele  
inicjatyw udaje się doprowadzić  
do końca dzięki zaplanowanym  
i skoordynowanym działaniom oraz 
rozmowom pomiędzy mieszkańcami, 
administracją osiedla zatrasie oraz 
władzami dzielnicy Żoliborz.

Wyjaśnienie:
W uzupełnieniu do artykułu, który 
opublikowałam we wrześniowym numerze 
Gazety nowego Żoliborza, podaję adres stron 
internetowych, z których także korzystałam: 
http://cargocollective.com/powojennymod-
ernizm/Zatrasie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zatrasie

napisz do autora:
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Kulinarna stacja diagnostyczna
ulica rydygiera to miejsce, którego Żoliborzanom nie trzeba przedstawiać. 
zlokalizowana w samym sercu naszej dzielnicy, łączy tradycję z nowoczesnością. 
znajdziemy tutaj stare lokale usługowe, ale także pnące się w górę, nowoczesne 
apartamentowce. od prawie roku rydygiera (a dokładnie rydygiera 9) to także 
adres, pod którym zjemy najlepszego w Warszawie tatara, ale i prawdziwą włoską 
pizzę z opalanego drewnem pieca, ale po kolei…

Pomysł na Kulinarną stację diagnostyczną pojawił się spontanicznie. Plan był prosty: 
tchnąć nowe życie w opuszczony warsztat i myjnię samochodową. W surowych i pozornie 
nieprzyjaznych wnętrzach stworzyć miejsce, w którym goście będą mogli spotykać  
się ze sobą, ale też z ciekawymi smakami łączącymi to, co znane z tym, co nowe i ciekawe. 
tak zrodził się koncept dwóch restauracji, które – choć z pozoru zupełnie różne – 
posiadają wspólny mianownik: miłość do jedzenia i utalentowany zespół kucharzy.

Polot W Kuchni PolsKiej Fatto a mano

W miejscu myjni samochodowej powstał Polot 
w kuchni polskiej. Podczas remontu zachowano 
oryginalną bryłę i elewację budynku, 
wprowadzając jedynie niezbędne zmiany, 
umożliwiające działanie restauracji.  
ciekawy wystrój wnętrza przyciąga oko.  
W lokalu znajdziemy wiele nawiązań  
do Warszawy, a także czarno-białe zdjęcia 
starego Żoliborza. Wszystko to sprawia,  
że w Polocie aż chce się przebywać, a (niezbyt 
długi) czas oczekiwania na danie można 
wypełnić oglądaniem tej ciekawej galerii. 
menu to prawdziwy raj dla miłośników 

rodzimych smaków, którzy nie boją się nieco 
poeksperymentować. tatar z prażoną kaszą 
gryczaną i majonezem kawowym, miodowe 
żołądki gęsie, domowe kiszonki i śledź  
z kwaśnym jabłkiem tak pyszny, że przyjeżdżają 
po niego goście z całej Warszawy, to tylko 
niektóre z rarytasów, jakie tu znajdziemy. nie 
możemy też zapomnieć o tradycyjnych daniach, 
takich jak pierogi, które w tym miejscu zyskują 
zupełnie nowy wymiar. cieniutkie ciasto,  
po brzegi wypełnione wybornym farszem, 
działa na gości jak magnes. co więcej, co 
kilka dni szef kuchni wprowadza nowe 

dania, korzystając z sezonowych produktów 
najwyższej jakości. odwiedzając restaurację, 
nigdy nie wiadomo,  
na co akurat się trafi, zaskoczenie, jest tym  
milsze, gdy jest to danie rzadko serwowane  
w innych miejscach: gołąb, przepiórki, 
polędwica z jelenia. Poza daniami z karty, 
w dni powszednie między 12:00 a 16:00 
w Polocie zjemy też pyszny, dwudaniowy 
lunch w przystępnej cenie. tutejsi Kucharze 
udowadniają, że polska kuchnia nie musi być 
nudna. można poruszać się w niej z finezją, 
pasją i… z Polotem. 

aby znaleźć się w zupełnie innym świecie, 
wystarczy przejść przez patio, na którym króluje 
imponującej wysokości platan. Wraz z otwarciem 
drzwi do drugiej restauracji, goście przenoszą się 
do pachnącej oliwą i świeżo wypieczoną pizzą, 
słonecznej italii. aromat jest absolutnie obłędny  
i z pewnością jest to zasługą wielkiego, opalanego 
drewnem pieca, który został wykonany na 
specjalne zamówienie. niezwykłą atmosferę tego 
miejsca dopełnia wystrój, który robi duże wrażenie. 
Wszystko tutaj, w najmniejszym szczególe, 
zaprojektowane jest przez właścicielkę Kulinarnej 
stacji, która własnoręcznie wykonała większość 

dekoracji znajdujących się we wnętrzu. stąd też 
nazwa restauracji, bo fatto a mano to po polsku 
po prostu zrobione ręcznie. ręcznie robione są 
też wszystkie makarony, które są bardzo mocną 
pozycją w menu. goście mają okazję próbować 
przeróżnych sosów. zarówno wegetarianie, 
mięsożercy, jak i miłośnicy owoców morza,  
nie wyjdą stąd głodni ani rozczarowani.  
co więcej, stałym gościom (a takich Fatto  
ma coraz więcej) nie grozi nuda. Karta zmienia  
się co kilka miesięcy. szef kuchni dba 
bowiem o to, aby oferowane dania zawsze 
przygotowywane były z tego, co w danej porze 
roku jest najsmaczniejsze. zawsze w menu 
znajdziemy jednak lody. i całe szczęście!  
lody w Fatto oczywiście są domowe  
i po prostu przepyszne. jeśli ktoś planuje 
przejść na dietę, niech absolutnie nie zamawia 
deseru lodowego! na jednym po prostu trudno 
poprzestać. 

polotwkuchnipolskiej restauracjafattoamano

Gdzie nas znaleźć?
ul. ludwika rydygiera 9
01-793 Warszawa Żoliborz
+48 576 22 47 22 • kontakt@restauracjapolot.pl
+48 739 22 01 82 • kontakt@restauracjafattoamano.pl o restauracjach przy rydygiera 9 można napisać 

jeszcze wiele, wspominając na przykład o tym,  
że to idealne miejsce na formalne, nieformalne czy 
rodzinne spotkania i uroczystości, ale najlepiej  
tu przyjść i przekonać się, że naprawdę jest pysznie.  
Bez względu na to, czy wybór padnie na kuchnie, 
włoską czy polską, z pewnością wizyta nie 
zakończy się rozczarowaniem. Poza tym,  
kto powiedział, że nie można połączyć  
polsko-włoskich przyjemności?  
na przykład na przystawkę tatar w Polocie, potem 
fettuccine z owocami morza w Fatto a mano,  
a na koniec polski sernik albo zimne piwo 
kraftowe z zaprzyjaźnionego browaru. 
Naprawdę warto sprawdzić.
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25 X to światowy dzień pasty. Fajnie, ale 
co to takiego ta pasta?

To po prostu skrót od pasta asciutta 
i oznacza sposób podawania makaronu, 
który po ugotowaniu musi być odcedzo-
ny z wody i dopiero wtedy okraszony so-
sem.  

Makaron jest obecny w naszym mode-
lu żywieniowym od czasów starożytnej 
Grecji, a pierwowzór lasagni opisał już 
sam Cyceron.

Od jakiegoś czasu w Polsce modne są 
świeże makarony, a jak to wygląda we 
Włoszech?

Wśród mieszkańców Italii znaczną 
część stanowili marynarze i pasterze, po-
trzebujący żywności, którą można długo 
przechowywać. Na ich potrzeby powstał 
makaron suszony.

W dzienniku z roku 1154 arabski po-
dróżnik Al-Idrin opisuje makaron su-
szony w kształcie rurek, produkowa-
ny w Palermo i sprzedawany na całym 
Półwyspie Apenińskim. W 1474 pre-
fekt biblioteki  watykańskiej w swojej 
książce kucharskiej wymienił regiony 
Włoch, z których pochodzi najlepszy 
makaron (zwany wówczas vermicelli). 

Olbrzymi popyt na suszony makaron 
wywindował jego cenę do poziomu 
dwukrotnie wyższego od ceny mięsa 
i dopiero w 1602 r. ustanowiono jego 
cenę maksymalną, której przekrocze-
nie karane było męczarniami. W XVII 
w. sklepy z vermicelli były tak liczne, 
że papież Urban VIII w bulli z 1664 r. 
nakazał, aby odległość między nimi 
wynosiła minimum 25 metrów. Potem 
słowo maccheroni wyparło vermicel-
li. Wreszcie, na początku XX wieku, 
określenie pasta asciutta czy, jak wolą 
niektórzy, pastasciutta zastąpiło mac-
cheroni.  

Tak więc makaron suszony, który wy-
wodzi się z południa Włoch (gdzie, dą-
żąc do perfekcji, stosowano coraz lepsze, 
a zarazem droższe odmiany pszenicy), 
jest tam bardzo ceniony. We Włoszech 
północnych preferuje się natomiast ma-
karon świeży.

Dziś Włochy produkują 3,2 mln ton 
pasty rocznie, a spożycie na mieszkań-
ca to 32 kg. Każdy region, każde mia-
sto, a nawet wioska, ma swój własny sos 
i ulubiony kształt makaronu z przeszło 
300 typów. Ponad 300 typów makaronu, 
kto by je wszystkie spamiętał? Spokojnie: 
70% konsumpcji to wspaniała czwórka, 
czyli spaghetti, penne, fusilli i rigatoni, 
a jedynie 30% to pozostałe 296 lokalnych 
odmian.

W Trattoria Flaminia serwowane są 
makarony wchodzące w skład poker ro-
mano, czyli cacio e pepe, gricia carbo-
nara i matriciana (w Rzymie mówi się 
właśnie matriciana, a nie amatriciana), 
a także inne sosy pochodzące z całych 
Włoch. Oczywiście są one rygorystycz-
nie przygotowywane według autentycz-
nych przepisów, o czym bywalcy Flami-
nii doskonale wiedzą.

Ach ta pasta

FLAMINIA, rodzinna trattoria
specjalizująca się w kuchni rzymskiej,
posiadająca włoski certyfikat jakości

OSPITALITA ITALIANA
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Program występów włoskich piosenkarzy (X 2018)
• czwartek 4 X, godz. 19:00, Roberto Ruggeri
• piątek 12 X, godz. 19:00, Luigi Pagano
• czwartek 25 X, godz. 19:00, Roberto Ruggeri

18 PREZENTACJA
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