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Powyborcze House of Cards
Wybory samorządowe  
już za nami i warto je 
skomentować. Mandaty  
w dzielnicy zostały podzielone 
pomiędzy trzy siły: PO, PiS  
i MJN. Trzy lata ciężkiej 
pracy ministra Macierewicza, 
ministra Ziobry, prezydenta 
Dudy i poseł Pawłowicz 
zaowocowały tym, że  
Prawo i Sprawiedliwość  
z 8 mandatów zdobytych  
w 2014 roku, straciło dwa i w 
ostatnich wyborach otrzymało 
ich jedynie 6. Platforma 
Obywatelska (zwana również 
Koalicją Obywatelską) mocno 
na tym zyskała, z 8 mandatów 
z 2014 zwiększyła stan 

posiadania do 10 i zabrakło im 
kilku głosów do samodzielnej 
większości, którą dałoby  
11 mandatów. Trzecią siłą stały 
się ruchy miejskie w postaci 
Miasto jest Nasze - Koalicji 
dla Żoliborza, którzy uzyskali 
5 mandatów. Przyjrzyjcie się 
teraz uważnie tym liczbom. 
Rządzenie daje 11 mandatów. 
PO ma ich 10, PiS - 6, MJN - 5. 
Kto jest języczkiem u wagi? 
PO z PiS raczej się nie dogada 
(piszę “raczej”, bo były już 
takie koalicje w Warszawie). 
Żoliborskie ruchy miejskie 
powinny zatem odegrać 
kluczową rolę. Zobaczymy,  
jak sprawa się rozwinie. 

10

Mateusz Durlik
Redaktor naczelny

TYM ŻYJE ŻOLIBORZ

Niespodzianka wyborcza  
na Żoliborzu
Koalicja Obywatelska otarła się o samodzielne 
rządzenie, a do mandatu dającego samodzielną 
władzę zabrakło niewiele. Rada Dzielnicy Żoliborz 
składa się z 21 radnych, a do rządzenia niezbędne 
jest 11 mandatów. Koalicja Obywatelska otrzymała 10, 
PiS – 6, a z ramienia Miasto jest Nasze – Koalicja Dla 
Żoliborza w radzie będzie zasiadało 5 członków. Kto  
z kim zawiąże koalicję? O tym przekonamy się już  
w połowie listopada.

Więcej policji na ulicy 
Powązkowskiej?
Uprzejmie informuję, że do tutejszego Urzędu 
napływają prośby mieszkańców o interwencje 
w sprawie nieprzestrzegania przez kierowców 
przepisów drogowych. Dotyczą one głównie 
nieprzestrzegania prędkości na ulicy Powązowskiej 
– zaznacza w piśmie skierowanym do Naczelnika 
Wydziału Ruchu Drogowego na Żoliborzu 
Krzysztof Bugla. Burmistrz dzielnicy domaga się 
podjęcia działań, które skutkowałyby poprawą 
bezpieczeństwa.  Notoryczne kolizje znacząco 
wpływają na ruch drogowy, czego efektem  
są długie  i częste korki.

Z Zachodniej do Gdańskiej  
w 10 minut
Kolejowa linia obwodowa wreszcie otwarta.  
To alternatywna trasa dla linii średnicowej, dzięki 
czemu ruch będzie mógł rozkładać się równomiernie. 
Czas przejazdu z Warszawy Zachodniej do Warszawy 
Gdańskiej wyniesie ok. 10 minut – mówi Ireneusz 
Merchel, prezes PKP PLK. Początkowo pociągi pojadą 
60 km/h. Po uzyskaniu wszystkich zgód przyśpieszą 
do 80 km/h. Na trasie powstanie jeszcze jeden nowy 
przystanek Warszawa Powązki.

CYTAT MIESIĄCA

Warszawa dość już 
wycierpiała przez agresywny 
nacjonalizm. Nie tak 
powinno wyglądać stulecie 
niepodległości, stąd moja 
decyzja o zakazie marszu 

— Hanna Gronkiewicz-Waltz

Zeskanuj kod Qr 
i bądź zawsze 
na bieżąco!
Więcej światła  
wzdłuż Krasińskiego.  
Drogowcy ustawią blisko  
40 nowych latarni.  
Czy oznacza to,  
że będzie mniej kolizji?

www.gazetazoliborza.pl

Najpiękniejsze 
tkaniny i ceramika

ul. gen. Józefa Zajączka 15, 
Warszawa / Żoliborz

conco.pl

W CONCO projektujemy i szyjemy  
na miarę obrusy, serwetki, poduszki 

dekoracyjne, pościele i zasłony.
W naszym showroomie znajdziecie 

Państwo również idealne na prezent 
– polską ceramikę, szkło oraz 

akcesoria domowe światowych marek 
m.in. Seletti, Eva Solo, NKUKU, Serax,  

Petite Friture.

KRONIKA KRYMINALNA

Zamiast pokazać bilet, zrzucił 
kontrolera na tor kolejki metra
Po dwóch miesiącach poszukiwań policjanci 
aresztowali mężczyznę, który w lipcu zepchnął 
kontrolera biletów na tory. Incydent miał miejsce  
na peronie stacji Marymont. Doszło do wymiany zdań. 
W pewnym momencie pasażer, który miał okazać 
bilet, po prostu popchnął kontrolera - mówi Elwira 
Kozłowska z komendy policji na Bielanach. Na ratunek 
pokrzywdzonemu ruszyli pasażerowie. Kontroler  
w wyniku upadku złamał palec, doznał stłuczenia 
głowy i miał liczne krwiaki. Zatrzymanego oskarżono  
o narażenie życia. 
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WSZYSTKO KRĘCI SIĘ WOKÓŁ 
PROCHOWNI
Chciałam, aby Prochownia była czymś więcej niż tylko 
kawiarnią czy barem  – mówi Marianna Zjawińska  
w rozmowie z Mateuszem Durlikiem. Jak to się stało, 
że copywriterka rozkręciła cieszący się ogromnym 
powodzeniem lokal gastronomiczny?

KRWAWA WALKA O BRUDNE 
PIENIĄDZE
Członkowie żoliborskiego gangu w brutalny sposób 
pokazali swoją bezwzględność w walce o pieniądze.
Przekonał się o tym „Profesor” z wolskiego gangu, 
który zginął z rąk „Maria” – uważanego przez wymiar 
sprawiedliwości za przywódcę grupy żoliborskiej 
ściągającej haracze.

POTRAfIĘ SIĘ ZATRZYMAĆ
Wielu rodziców mówi: „dostawałem lanie i wyszło  
mi to na dobre”. Czy na pewno? – pyta Anna Szymańska 
w tekście na temat skutków wychowywania dzieci 
przemocą fizyczną. 

ZMIANA KIERUNKU JAZDY
12 października 2018 roku weszła w życie dyrektywa 
Parlamentu Europejskiego  w sprawie rodzaju paliw 
alternatywnych. Wprowadzone zostały zupełnie nowe, 
w żaden sposób nie przypominające dotychczasowych, 
oznaczenia rodzajów paliwa. 

MACIEJ ALEKSY DAWIDOWSKI
Znany z powieści „Kamienie na szaniec” Alek nie był 
postacią fikcyjną.  Podobnie jak inni bohaterowie realnie 
działał jako młody konspirator Polski Podziemnej. Po 
stracie ojca, Alek wraz z matką  
i siostrą przeprowadził się na Żoliborz. Jaka akcja  
w jego wykonaniu była najbardziej spektakularna?

KOLORY TAńCZĄ NA 
PAJĘCZYNACH
Chciałem zrobić coś, co zwróciłoby uwagę na 
niezwykłość tego drzewa – mówi Jan Sajdak o starej 
wierzbie. Młody artysta postanowił ozdobić witrażami 
starą wierzbę na Cytadeli. Mam nadzieję, że ta wierzba 
już będzie miała spokój, bo swoje  już przeżyła.
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Na początku mało kto wierzył, że to może tak fajnie wyjść. 
Cieszę się, że pokazałam i udowodniłam, że może się udać. 
Zwłaszcza, że kobiet w tej branży jest niewiele. Marianna 
Zjawińska, właścicielka klubokawiarni Prochownia Żoliborz.

Marianka, opowiedz nam trochę  
o sobie: kim jesteś, czym się  
zajmujesz?
Urodziłam się na Żoliborzu i całe 
moje życie kręci się wokół dzielnicy. 
Ludzie się czasem dziwią, ale do 
dzisiaj przyjaźnię się z dziewczynami, 
które poznałam w przedszkolu 
na Śmiałej. Dla mnie to normalne. 
Mój chłopak też jest z Żoliborza, 
tak jak większość przyjaciół. Cała 
moja rodzina tutaj mieszka. Kiedy 
przyjaciółka z Bielan szukała domu 
w Piasecznie, powiedziałam jej, że 
nie ma opcji, żeby się tak daleko 
wyprowadziła. Ostatecznie kupiła 
dom w Łomiankach. Skończyłam 
polonistykę na Uniwersytecie 
Warszawskim, a po studiach 

pracowałam w agencji reklamowej 
jako copywriter. Zawsze marzyłam 
o tym, aby na Żoliborzu powstało 
fajne, otwarte miejsce dla ludzi, więc 
kiedy nadarzyła się okazja zrobienia 
czegoś w Prochowni Północnej, 
postawiłam wszystko na jedną kartę 
i postanowiłam się zaangażować. 
Udało się. Przez chwilę pracowałam 
jeszcze w agencji, ale szybko się 
okazało, że nie połączę etatu z ciągle 
zwiększającymi się obowiązkami 
związanymi z prowadzeniem 

Wszystko kręci się 
wokół Prochowni
AUTOR WYWIADU:
MATeuSZ DurLIk

własnej firmy. Teraz zajmuję się już 
tylko Procho i różnymi innymi  
mniejszymi projektami.
A skąd w ogóle taki pomysł, żeby  
z branży marketingowej pójść  
w gastro?
Od zawsze chciałam stworzyć coś 
swojego i pracować sama na siebie. 
O posiadaniu kawiarni pierwszy raz 
pomyślałam jeszcze w liceum, na 
zaliczenie zajęć z przedsiębiorczości 
pisałam biznesplan właśnie  
o założeniu kawiarni. I dostałam 

fot: archiwum Prochowni Żoliborz
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Program wydarzeń oraz cykli filmowych kina Wisła (listopad 2018)

Już 9 listopada o godz. 19:15
Kino Wisła zaprasza 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.

Jeśli masz jakiś plan, jakiś pomysł 
albo wizję, i włożysz w to całe serce, 
powinno się udać

4
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pomaga w sprawach technicznych. Zawsze bardzo 
mnie wspierali i wierzyli, że się uda. Byłam kompletnie 
nieświadoma tego, jak wygląda prowadzenie własnej 
działalności i co się z tym wiąże – księgowość, podatki, 
zarządzanie personelem i ogólnie sprawy związane  
z gastronomią. Z dzisiejszej perspektywy  
to był naprawdę skok na głęboką wodę.  
Jedyne doświadczenie jakie miałam, wyniosłam  
z restauracji Żywiciel, w której podczas studiów 
pracowałam jako kelnerka. Początki były więc  
dla mnie wyjątkowo trudne, zwłaszcza, że od zawsze 

najlepszą ocenę, ku zdziwieniu kolegów. Najwyraźniej 
prowadzenie biznesu nadal uważane jest za męskie 
zajęcie. Mimo wszystko, jako młoda osoba nie do końca 
zdawałam sobie sprawę z ryzyka i nakładu pracy, z jakim 
wiąże się tego typu decyzja. Rozwój firmy wymaga 
dużych wyrzeczeń, poświęciłam jej cały swój prywatny 
czas, wszystko kręciło się wokół Prochowni.
I robiłaś to sama?
Sama na początku nie dałabym rady – pomagali  
mi rodzice, i w sumie nadal pomagają. Mama zawsze 
ratuje w kryzysowych sytuacjach, a tata, jako inżynier, 

To była moja wielka 
ambicja, aby stworzyć 
miejsce, które ludzie 
pokochają

Jeśli masz jakiś plan, jakiś pomysł albo wizję, i włożysz 
w to całe serce, powinno się udać. To jednak duże 
poświęcenie, trzeba się zaangażować na maxa.

#wpracy #wpracy #wpracy #wpracy #wpracy #wpracy

byłam Zosią Samosią i wszystko chciałam robić sama, 
nad wszystkim mieć kontrolę. Teraz już wiem,  
że to niemożliwe. Na szczęście udało mi się zbudować 
wspaniały zespół, dzięki któremu wszystko działa. 
Koncept i pomysł na działanie Procho jest w całości 
mój i nad ważniejszymi sprawami ciągle mam kontrolę. 
Czasem jestem nieugięta i uparta, bo staram się, żeby 
wszystko było spójne. Może jestem drobiazgowa  
i czepiam się szczegółów, ale ostateczny efekt budują 
właśnie takie drobne rzeczy.
Było to zatem wyzwanie.
Na początku praktycznie nie mieliśmy gości, więc 
wymyślaliśmy mnóstwo wydarzeń. Oczywiście nie na 
taką skalę, jak teraz. Pierwszy ekran na kino plenerowe 
był zwyczajną białą dyktą, a stelaż zbudował mój tata. 
Do wyświetlania filmów używaliśmy niewielkiego, 
domowego rzutnika. Na seanse przychodziło 20, 30 
osób, więc taki sprzęt był wystarczający. Gdy teraz  
wspominamy tamte projekcje, wszyscy się śmieją  
z totalnej prowizorki. Dzisiaj wygląda to zupełnie  
inaczej, korzystamy z profesjonalnych sprzętów. 
Trzeba się było nauczyć, jak organizować tego typu 
wydarzenia. Niektórzy patrzą dzisiaj na Prochownię  
i myślą, że to wszystko takie piękne i że taki sukces. 
Owszem, jest, ale  ile poświęciłam czasu i życia dla tego  
miejsca, wiedzą tylko moi najbliżsi. Siedziałam  
w kawiarni dosłownie od rana do nocy, byłam obecna 
przy każdej rezerwacji, na każdym wydarzeniu,  
no i robiłam wszystko – od szlifowania i malowania 

stołów, po parzenie kawy, prowadzenie działań 
marketingowych, robienie zdjęć, grafik, ogarnianie 
rezerwacji, wydarzeń, planowanie, księgowość.  
Na początku mało kto wierzył, że to może tak fajnie 
wyjść. Raczej spotykałam się z komentarzami: „każdy 
marzy o otwarciu własnej knajpy, ale wiesz jak jest”. No i 
cieszę się, że im pokazałam i udowodniłam, że może się 
udać. Zwłaszcza, że kobiet w tej branży jest niewiele.
A kiedy Prochownia zaczęła być opłacalna?
Jak zaczynałam jako 25-latka, w ogóle nie myślałam 
o finansach, o tym, że biznes musi się spinać. Zależało 
mi na tym i to była moja wielka ambicja, aby stworzyć 
miejsce, które ludzie pokochają. I na szczęście się udało. 
Myślę, że zadziałało tutaj wiele różnych czynników. 
Jednym z ważniejszych w mojej ocenie, oprócz 
poświęcenia i intuicji do trafionych pomysłów, są ludzie, 
bo to oni tworzą każde miejsce. A ludzi wokół mamy 
naprawdę wspaniałych – od Procho ekipy, po gości, 
którzy do nas przychodzą. 
Przez pięć lat zbudowaliście solidną markę. Z czego  
to wynika?
Powiedziałabym, że z determinacji i konsekwencji. 
Jeśli masz jakiś plan, jakiś pomysł albo wizję, i włożysz 
w to całe serce, powinno się udać. To jednak duże 
poświęcenie, trzeba się zaangażować na maxa. 
Chciałam, aby Prochownia była czymś więcej niż tylko 
kawiarnią czy barem – aby była miejscem, z którym 
ludzie będą się utożsamiać, w którym będą chcieli 
spędzać czas, które pokochają.

fot: archiwum Prochowni Żoliborz
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Kochają, lubią?
Takie mamy sygnały. Odwiedza 
nas mnóstwo osób, które z nami 
rozmawiają, chwalą, proszą  
o różne rzeczy, a my na ich potrzeby 
odpowiadamy. W Prochowni 
nawiązało się wiele przyjaźni, które 
trwają do dziś. Generalnie wszystko 
wskazuje na to, że mieszkańcy 
lubią Procho :) Wychowałam się 
na Żoliborzu i pamiętam, że kiedyś 
nic tutaj się nie działo, nie było 
restauracji, barów, kawiarni, trzeba 
było jeździć do centrum, żeby gdzieś 
wyjść. Teraz na szczęście wszystko 
się bardzo zmieniło. Cieszę się, że też 
miałam w tym udział.
Ale chyba nie wszyscy są 
pozytywnie nastawieni, prawda? 
Słyszałem trochę opinii, że 
niszczycie urok parku, niszczycie 
zieleń, co o tym sądzisz?
Ten temat wraca każdego sezonu 
letniego. Nasza działalność ożywiła 
park, kiedyś odwiedzany głównie 
przez spacerowiczów. Po otwarciu 
Prochowni charakter parku  

i sposób na spędzanie w nim czasu 
zaczęły się powoli zmieniać. Widać 
wyraźnie, że istniała potrzeba 
fajnie zaaranżowanej przestrzeni 
na świeżym powietrzu, gdzie 
można usiąść na leżaku, napić 
się kawy, lemoniady czy piwa. 
Przychodzi do nas mnóstwo matek 
z dziećmi, z wózkami – bardzo 
sobie cenią, że mogą posiedzieć 
razem wśród zieleni. Takiego 
ożywienia nigdy wcześniej nie 
było i czasem docierają do mnie 
głosy, choć nie bezpośrednio, że 
niektórzy przyzwyczaili się do 
innego charakteru parku – bardziej 
leniwego, spokojnego. Rzeczywiście, 
wokół Prochowni, zwłaszcza w 
ładną pogodę, jest duży ruch, ale 
wystarczy odejść nieco dalej i tam 
naszych gości nie ma. Jeśli chodzi  
o trawę, to jest ona naszym oczkiem 
w głowie i o nią naprawdę dbamy, 
dosiewamy, nawozimy, codziennie 
wieczorem ją podlewamy. Trudno 
jest jednak wszystkim dogodzić, 
zawsze będą głosy przeciwne.  

Na hasło „Gazeta” przy zakupie wakacji parking lub niespodzianka gratis – regulamin promocji dostępny w biurze.

r e k l a m a

Ale miasto się rozwija, społeczeństwo 
również – zmienia się sposób 
spędzania wolnego czasu i ludzie 
chcą wychodzić z domu, by pobyć 
właśnie w takich miejscach. Nie uda 
się już zatrzymać tego trendu. Ja 
się cieszę, że Żoliborz przestał się 
kojarzyć z sypialnią i zaczął żyć. 
Planujesz rozwój?
Co roku sobie obiecuję, że czas 
iść dalej, zrobić coś nowego. 
Rzeczywistość jednak weryfikuje 
moje plany – dotychczas nie było 
jak, bo Procho zabiera naprawdę 
dużo czasu, nawet po sezonie. Mam 
mnóstwo pomysłów, ale jeśli w mojej 
głowie powstaje jakiś nowy koncept, 
to muszę być go w 100% pewna. 
Na razie nic konkretnego nie mogę 
powiedzieć. Oprócz tego, że na 
pewno będzie to coś fajnego :)

Jedyna dobra odpowiedź na to pytanie nie istnieje. Nie zdradzimy Wam 
żadnej magicznej sztuczki, dzięki której przejeździcie z uśmiechem cały 
rok, ale podzielimy się z Wami wskazówkami, na podstawie których sami 
znajdziecie idealny zestaw dla siebie.

Jak ubrać się na rower jesienią i zimą?

złota zasada ubierania się do jazdy przy niższych 
temperaturach mówi: w momencie wyjścia  
na zewnątrz powinno być Ci trochę zimno. Podczas 
aktywności fizycznej nasz organizm generuje bardzo 
dużo ciepła, a najgorsze co możemy sobie zrobić  
to przegrzanie. Druga podstawowa reguła: lepiej  
mieć na sobie kilka cienkich warstw niż jedną bardzo 
grubą. Jest to szczególnie ważne jesienią, kiedy 
zdarzają się nagłe wahania temperatur. Możemy 
wtedy szybko zdjąć jedną warstwę i schować ją 
chociażby do plecaka, zapobiegając przegrzaniu.  
Jeśli planujecie np. dojazdy rowerem do pracy 
i chcecie możliwie skrócić czas poświęcony na 
przebieranie się, możecie w jakiś sposób mieszać 
odzież cywilną z rowerową, cały czas pamiętając  
o naszych podstawowych założeniach.

Po tym krótkim wstępie możemy przejść  
do konkretów. Zacznijmy od góry – obowiązkowo 
czapka lub chustka pod kask. Cienka, wiatroodporna, 
przy niższych temperaturach miło, gdyby zakrywała 
uszy. Ważne, żeby przymierzać ją z kaskiem! Dopóki 
temperatura nie spada mocno poniżej zera, na twarz 
wystarczy warstwa kremu, ale jeśli planujecie dłuższe 
wycieczki przy dużym mrozie, warto pomyśleć  
o kominiarce. Pierwszą warstwą ubioru właściwego 
powinna być bielizna termiczna – niekoniecznie 
najgrubsza, jaką znajdziecie. Świetnie oddaje wilgoć 
na zewnątrz, zapobiegając wychłodzeniu, ale 
pamiętajcie, że ona sama nie daje wiele ciepła! Na nią 
warto założyć bluzę, również oddychającą, o grubości 
dostosowanej do naszych potrzeb i pogody za oknem. 

Przy silnym wietrze lepszym rozwiązaniem będzie 
cieńsza bluza (lub nawet koszulka z długim rękawem) 
i jako kolejny element kurtka przeciwwiatrowa. Wraz 
ze spadkiem temperatur, dodawajcie kolejne warstwy, 
pamiętając o tym, że odzież przeciwwiatrowa czy 
przeciwdeszczowa powinna być zawsze na wierzchu, 
a termiczna najbliżej ciała. Na dłoniach koniecznie 
rękawiczki – nie muszą tak dokładnie przylegać jak 
letnie, więc jeśli jesteście na granicy dwóch rozmiarów, 
wybierzcie większy. Przy jesiennych ważna jest 
wodoodporność, przy zimowych – bezwględne 
ciepło. Jeśli chodzi o spodnie – mało znamy takich, 
którym marzną uda lub łydki, ponieważ to one 
na rowerze najbardziej pracują, ale w deszczowe 
dni zadbajcie o to, żeby zabezpieczyć je przed 
zmoknięciem. Niestety, marznące stopy to znacznie 
większy problem. 

Jeśli jeździcie na rowerze w cywilnych butach, 
wybierając model zimowy sprawdźcie podeszwę 
– nie każda będzie się dobrze trzymać na pedałach. 
Jeśli macie buty rowerowe, możecie je dostosować 
do trudniejszych warunków przez odpowiednie 
ochraniacze na każdą okazję – ocieplające, 
wodoodporne, wiatroszczelne. Dobra skarpetka też 
zdziała cuda, szczególnie polecamy modele z wełny 
Merino – bardzo szybko schnące i dające sporo ciepła.
..............................................................
Porad udziela zespół z:
Skleprowerowy.pl, Nowy Żoliborz
ul. Rydygiera 8 (róg Anny German)
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Kiedy ofiary były już zmasakrowane i było widać, że mieli 
dość, Mariusz nie przestawał – mówi jeden ze świadków. 
Walka o pieniądze i wpływy świata przestępczego nie zna 
granic brutalności.

Krwawa walka o brudne pieniądze
AUTOR TEKSTU:
jAkuB krYSIAk

Po tym jak policja sądowa zatrzymała mężczyzn 
z nożami ubranych w kamizelki kuloodporne, na salę 
sądową nie mają wstępu nawet rodziny czekające  
na wyrok bliskich. Byli to koledzy oskarżonych. 
Ponadto, prokuratorskie śledztwo utrudniała 
topniejąca w wyniku gangsterskich porachunków 
lista świadków. W połowie lutego 2001 roku, trzy lata 
po brutalnym morderstwie w agencji towarzyskiej 
Afrodyta na Żoliborzu, na salę sądową wchodzi ośmiu 
mężczyzn. Jeden z nich uważany jest za herszta grupy 
żoliborskiej. Pozostali to jego „żołnierze”. Cała ósemka 
niemal w rocznicę popełnionej zbrodni usłyszy 
werdykt sędziego. Trwająca cztery miesiące rozprawa 
toczy się pod szczególną ochroną policji sądowej  
i antyterrorystów. Jeden z głównych oskarżonych stał 
się celem półświatka przestępczego. Jego los  
po wyjściu z więzienia jest przesądzony.

Czwartek 12 lutego 1998 roku. O tej porze roku 
Warszawa jest jak zwykle zaśnieżona i skuta lodem. 
26-letni wówczas Mariusz B. podporządkował sobie 
część ludzi i przejął teren Stefana Kolasińskiego. Zyski 
czerpie głównie z wymuszanych haraczy  
od właścicieli agencji towarzyskich. „Mario” miał opinię 
nieobliczalnego. Potrafił nawet grozić śledczym  
z żoliborskiej komendy. W tym czasie wpływy  
z haraczy na Żoliborzu próbuje przejąć Zdzisław K. 
„Profesor” z konkurencyjnej grupy wolskiej. Działał 
generalnie na własną rękę, lecz czuł się mocny,  
bo był blisko związany z Pawłem M. „Małolatem” 

z grupy pruszkowskiej. Profesorowi zamarzyły się 
zyski z agencji towarzyskich – pisze w swojej książce 
najsłynniejszy w Polsce świadek koronny. Grupa 
wolska podbój Żoliborza rozpoczęła od legendarnej 
już wtedy agencji towarzyskiej „Afrodyta” przy ulicy 
Twardowskiego. Na miejscu „Profesor” wraz z Rafałem 
M. zdemolowali lokal i oświadczyli, że przejmują interes. 

Ogarnięty szałem oskalpował głowę ofiary
Dwudziestu mężczyzn uzbrojonych w pałki, noże  

i trzony siekier, pod przywództwem rozwścieczonego 
„Maria” wchodzi do agencji towarzyskiej „Afrodyta”. 
Szef jako jedyny ma przy sobie maczetę. Na miejscu 
pojawiają się „Profesor” i jego kompan, którzy zostali 
wezwani przez właścicielkę lokalu pod pretekstem 
pozbycia się namolnego klienta. Mężczyźni nie mają 
szans. Dla Zdzisława K. miała to być nauczka za przejęcie 
ochrony w nie swoim rejonie – mówiła prokurator 
podczas procesu. Członkowie żoliborskiego gangu nie 
mają litości dla swoich wrogów. Padają pierwsze ciosy. 
Najpierw biją pałkami w głowę, miażdżą kości, później 
zadają ciosy nożami w żebra, aż  w końcu w okolice 
serca. Szczególnym okrucieństwem wykazał się „Mario”. 
Kiedy ofiary były już zmasakrowane i było widać, że mieli 
dość, Mariusz nie przestawał – mówi jeden ze świadków 
– Nawet jego ludzie krzyczeli, by dał im już spokój. 
„Mario” ogarnięty szałem na odchodne oskalpował 
głowę Zdzisława K.

„Profesor” zmarł w drodze do szpitala, zaś Rafał N. 
przeżył jeszcze trzy tygodnie.

Dwudziestu mężczyzn uzbrojonych w pałki, noże 
i trzony siekier wchodzi do agencji towarzyskiej 
„Afrodyta”. Szef jako jedyny ma przy sobie maczetę

fot.: P. Świerlikowski

Każdy głąb latał 
potem po Żoliborzu  
i śmiał się, że Orzech 
spalił się ze wstydu 
w swoim czerwonym 
mitsubishi

W prokuratorskim śledztwie największe znaczenie 
miały zeznania Wojciecha K. ps. „Orzech”, który  
z „Afrodyty” odbierał haracz. Płaciłam co miesiąc 800 
dolarów. Po pieniądze przychodził Wojtek. Tamtego 
dnia był w agencji, ale z tego, co pamiętam, nie brał 
udziału w bójce – zeznała właścicielka lokalu.  
W półświatku mówiło się, że planował poczynania 
„Łańcucha”, bossa grupy żoliborskiej.

Zeznania „Orzecha” i jego wiarygodność próbowali 
podważyć oskarżeni i ich obrońcy. Twierdzili,  
że próbował on chronić siebie samego. Nieżyjący 
już dziś Wojciech K., ps. Orzech, który był głównym 
świadkiem podczas postępowania przygotowawczego 
w sprawie zabójstwa i śmiertelnego pobicia w agencji 
towarzyskiej Afrodyta, powinien mieć wówczas status 
podejrzanego i następnie oskarżonego – twierdzili 
obrońcy. Mimo że świadek nie żył, sędzia wierzył  
w prawdziwość zeznań Wojciecha K. Złożył zeznania, 
wiedząc, że grozi mu większe niebezpieczeństwo  
niż kara – powiedział sędzia Małek.

Na skraju Puszczy Kampinoskiej przy ulicy 
Rękopis na Wólce Węglowej nieznani sprawcy 
zastrzelili głównego świadka w postępowaniu 
przygotowawczym, po czym spalili jego zwłoki  
w pozostawionym samochodzie. Każdy głąb latał 
potem po Żoliborzu i śmiał się, że Orzech spalił się 
ze wstydu w swoim czerwonym mitsubishi – zeznał 
jeden z członków półświatka. Morderstwo nigdy nie 
zostało wyjaśnione. Nie wiadomo, czy „Orzech” zginął 
w wyniku walki o wpływy pomiędzy grupą „Łańcucha” 
a „Księdza”, czy został zabity, by nie dopuścić do jego 
zeznań w procesie „Maria” i pozostałych członków 
grupy. Nie jest wykluczone, że ma to związek z niniejszą 
sprawą – ocenił sędzia Wojciech Małek.

 „Orzech” na początku zgodził się zeznawać jako 
świadek incognito. Szczegółowo opowiedział, co stało 
się w „Afrodycie”. Jego opis wydarzeń pokrywał się  
z zeznaniami właścicielki agencji oraz dwójki 
ochroniarzy, którzy przerażeni widokiem rozszalałego 
„Maria”, schowali się do kuchni. Wojciech K. dla 
prokuratorów był kluczowym świadkiem w całej 
sprawie. Najgroźniejszy cyngiel w „młodym Żoliborzu” 
nie dożył nawet procesu, w którym miał zeznawać jako 
świadek.

 Kolejna, niewyjaśniona egzekucja świadka
Na warszawskim Żoliborzu trzech mężczyzn 

stało przed teatrem Komedia. W pewnym 
momencie podjechał do nich Polonez, z którego 
padły strzały. Jeden z mężczyzn zginął na 
miejscu, drugi został ciężko ranny i przewieziony 
do szpitala, trzeci zbiegł – powiedziała Polskiej 
Agencji Prasowej Anna Kędzierzawska z Zespołu 
Prasowego Komendy Stołecznej Policji. Kolejny 
epizod, wskazujący pozornie na gangsterskie 

porachunki, łączy się ze sprawą morderstwa „Profesora” 
i jego kompana. Mężczyzna, który zginął na miejscu, 
okazał się kolejnym świadkiem w postępowaniu 
przygotowawczym. Paweł M. z dwójką kolegów 
wypił piwo i kawę na tyłach teatru. W drodze do 
zaparkowanego samochodu został zastrzelony. Sprawa 
pozostaje niewyjaśniona.

Młody Żoliborz przejmuje kontrolę nad interesami
Mariusz B. pseudonim „Mario”, z zawodu stolarz, szlify 

zdobywa na dyskotekach jako bramkarz.  Swoją karierę 
przestępczą rozpoczyna pod przywództwem Stefana 
Kolasińskiego, bossa żoliborskiej grupy znanego jako 
„Ksiądz”. Kolasiński otoczył się ludźmi, których świadek 
koronny „Masa” określił jako „ostrych gangusów”.  
Byli nimi Artur M. „Budyń” i Krzysztof B., którzy zginęli  
w zamachu w galerii Klif oraz Tomasz Suga  
ps. „Komandos”. Do tego grona zaliczał się także  
„Mario”. Ksiądz nie brał do siebie ludzi przypadkowych, 
tylko takich, którzy już wcześniej udowodnili swoją 
wartość bojową – pisze w swojej książce „Masa”. 

„Ksiądz” jednak kilkakrotnie nadwyrężył lojalność 
swoich żołnierzy. Mariusz B. pobił „Stolarza”, członka 
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grupy wołomińskiej, który o całym zajściu poinformował 
swojego szefa Janusza Krupę ps. „Malarz”. Jakiś 
czas później „Malarz” spotkał się z oprawcą swojego 
człowieka. Krupa w obecności Mariusza B. zadzwonił 
do Stefana Kolasińskiego i zażądał ukarania sprawców 
pobicia. Wtedy Stefan, nieświadom tego, że telefon 
Malarza jest ustawiony na tryb głośnomówiący, 
powiedział: „Możecie dojebać moim ludziom. Ściągnijcie 
też z nich jakieś siano”. Takie sytuacje co jakiś czas  
się powtarzały – pisze Jarosław Sokołowski.

W efekcie Kolasiński zostaje upokorzony przez 
swoich ludzi, którzy ostatecznie zakładają okrzykniętą 
przez media grupę „młodego Żoliborza”, którą dowodził 
Piotr W., znany jako „Łańcuch”. Dochodzi do krwawej 
walki o wpływy, wskutek czego w okresie od 1997  
do 2002 roku giną kolejni członkowie świata 
przestępczego, w tym „Ksiądz”, którego morderstwo 
pozostaje niewyjaśnione.

największy wygrany w całej sprawie 
Często bywałem w Afrodycie, ale „Profesora” 

widziałem tam tylko raz. Zostaliśmy sobie przedstawieni 
– mówi podczas zeznań Piotr W. okrzyknięty ostatnim 
bossem żoliborsko-bielańskiego półświatka, znany jako 
„Łańcuch”. Z „Profesorem” rzekomo nie łączyły go nawet 
interesy. Według zeznań właścicielki agencji „Łańcuch” 
pojawił się w Afrodycie wraz z ekipą „Maria”.  
W odpowiedzi na zarzuty przyznał jedynie,  
że oskarżonych kojarzy z widzenia, a gdy „Profesor” 
umierał, był w Kielcach. O całej sprawie, jak twierdzi,  

wie tylko tyle, że „został zabity jakiś profesor”. 
Pierwotnym zamiarem oskarżonych było pobicie, 

ale przerodził się on w zamiar zabójstwa, bo w jakim 
celu wbili nóż, przecinając żebro, dochodząc do serca, 
dlaczego miażdżyli kości? – pytał sędzia. Mariusz B. 
“Mario” za przewodzenie odłamowi grupy żoliborskiej 
dostał pięć lat. Jest to drugi przypadek, w którym 
udowodniono mu kierowanie grupą przestępczą. Za 
zabójstwo “Profesora” – z konkurencyjnej grupy wolskiej 
– został skazany na 25 lat więzienia. 48-letni dziś „Mario” 
wyjdzie na wolność za 6 lat.

Za udział w morderstwie w sumie skazano trzy 
osoby. Cała trójka jest winna zabójstwa, a to, kto i jakie 
ciosy zadawał, ma mniejsze znaczenie – mówił sędzia 
Wojciech Małek. Dopiero przy orzeczeniu kary sąd 
uwzględnił różny udział poszczególnych sprawców. 
Pozostali skazani to Marcin K. „Gulka”, który dostał  
karę 15 lat więzienia i Mariusz S. „Stempel” z wyrokiem  
na 10 lat.

Pozostała piątka otrzymała kary od 5 do 9 lat 
więzienia za śmiertelne pobicie Rafała N. przy pomocy 
kijów i noży. Dobrze, że zostali skazani, ale moralnie 
czujemy się nadal pokrzywdzeni – powiedział ojciec 
ofiary. Wysokość kary nie usatysfakcjonowała 
prokuratorów ani bliskich rodziny. Od wyroku odwołali 
się wszyscy: oskarżeni, oskarżyciele i prokurator.  
Część skazanych wyszła już na wolność.

Bardzo często pytacie mnie, 
gdzie dobrze zjeść na Żoliborzu. 
Od paru lat nie mam kłopotu 
z odpowiedzią na to pytanie. 
Żoliborz przeszedł bowiem 
kulinarną ewolucję. Od czasów, 
kiedy jedynym posiłkiem poza 
domem, jaki można było tu zjeść, 
był obiad w Barze Sady (który 
skądinąd nie raz ratował nasz 
domowy mir) lub chińczyk  
na Marymoncie, sporo się 
zmieniło i dzisiaj wybór restauracji 
i rodzajów kuchni jest tak szeroki 
jak autostrada A1.
Żoliborz to wyjątkowe miejsce na 
kulinarnej mapie Warszawy, stąd 
nie jedzie się zjeść „na miasto”, 
tutaj się przyjeżdża z miasta, żeby 
zjeść i poczuć ten wyjątkowy 
klimat. Jednym z takich miejsc, 

do których lgną wycieczki z całej 
Warszawy, jest Targ Śniadaniowy, 
który w 2013 roku wystartował na 
Starym Żoliborzu. To wydarzenie 
nie tylko kulinarne. Po tylu latach 
Targ stał się miejscem spotkań 
towarzyskich Warszawiaków. To 
tutaj można zasmakować kuchni 
wielu żoliborskich restauracji, 
które w ostatnich latach pojawiają 
się jak grzyby po deszczu.  
Ale, ale… nie samym jedzeniem 
człowiek żyje, pić też trzeba. 
Kawa czy kieliszek prosecco z kija 
na trawce w Parku Żeromskiego, 
w kultowej Prochowni, to już 
obowiązkowy przystanek 
każdego spacerowicza  
czy rowerzysty. 
Od trzech lat jem i opisuję swoje 
doświadczenia kulinarne  

Gdzie dobrze zjeść?
AUTOR TEKSTU:
KarOlina KOłOdziejSKa

na łamach Gazety Żoliborza.  
Pisałam już o wielu ciekawych  
i smacznych miejscach,  
bo na Żoliborzu naprawdę ciężko 
jest „źle trafić”. Dziś przekazujemy 
w Wasze ręce mini przewodnik, 
w którym znajdziecie restauracje 
z czołówki żoliborskiego rynku 
gastronomicznego. Oczywiście 
to tylko namiastka z bogactwa 
pomysłów na to, gdzie zjeść  
na Żoliborzu. Jeśli nasz dodatek 
się Wam spodoba, będziemy 
wracali z kolejnymi edycjami. 
Jedzcie, pijcie i kochajcie, 
oczywiście na Żoliborzu. 

gangSterz Y ŻOlibOrz a W FilMaCH

Gangster Kwadrat, który był jednym z bohaterów drugiego sezonu serialu Pitbull, wzorowany jest na Piotrze 
W. ps. „Łańcuch”. Jak w serialu, tak i w prawdziwym życiu „Łańcuch” był informatorem policji, a jego znakiem 

rozpoznawczym było zamiłowanie do złotych łańcuchów. W rolę Kwadrata wciela się raper Maciej Łuczkowski 
znany pod pseudonimem „Kołcz”.

Postać bossa „starego Żoliborza” w serialu Pitbull wykreował Wojciech Mecwaldowski, dziś znany bardziej 
z komediowych ról. Stefan Kolasiński jest pierwowzorem dla serialowego Fogla, który kończy ze światem 

gangsterskim w momencie, kiedy trafia do więzienia za posiadanie narkotyków. W rzeczywistości „Ksiądz” został 
zamordowany w jednym ze swoich lokali, prawdopodobnie przez ludzi z „młodego Żoliborza”.
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Gdzie dobrze zjeść? Trattoria Flaminia poleca

W bieżącym numerze Gazety Żoliborza pada pytanie: gdzie 
warto zjeść? Poszukujących odpowiedzi zapraszamy  
do trattoria Flaminia. Lokal działający od kwietnia 2017 
i prowadzony według włoskiego modelu jako rodzinna 
restauracja, zwrócił na siebie uwagę mieszkających  
w Warszawie Włochów. Na miejscu zawsze znajdziemy 
któregoś z sympatycznych właścicieli, czyli panią Annę  
lub jej synów: Artura i Macieja. Nad smakiem potraw czuwa 
pater familias, czyli Piotr. Flaminia to antyczna ulica  
w Rzymie, przy której przez wiele lat mieszkał Piotr. Zespół 
zdolnych młodych kucharzy już wcześniej pracował  
w restauracjach prowadzonych w Warszawie przez Włochów, 
a następnie nauczył się także dań kuchni rzymskiej. Są one 
przygotowywane po części według domowych przepisów, 
przekazanych rodzinie właścicieli przez ich rzymskich sąsiadów 
i przyjaciół, a po części według przepisów, których Piotra 
nauczyli szefowie kuchni modnych restauracji w Neapolu.

Niektóre z dań Piotr robi sam, między innymi flaki  
po rzymsku czy ogony wołowe – właśnie te dwie potrawy  
są jego oczkiem w głowie. Jak wiemy, wiele dań kuchni  
domowej ma różne warianty, bo każda rodzina ma swoją 
wersję. Flaki i ogony Piotr przyrządza dokładnie tak jak 
podawane były w restauracji w rzymskiej dzielnicy Testaccio  
(to tam, gdzie stoi jedyna piramida w Rzymie), do której 
specjalnie na nie przyjeżdżali jego rodzice z via Flaminia. Zresztą 
Teresa, czyli mama Piotra, często gościła w kuchni Trattoria 
Flaminia, ucząc kucharzy jak zrobić sycylijską caponatę.

W domu właścicieli mówi się na nią caponata di mamma  

di Luca, ponieważ dania tego nauczyła ich pochodząca właśnie 
z Sycylii mama przyjaciela Piotra z dzieciństwa, który ma na imię 
Luca. Zresztą, jak nietrudno się domyślić, w domu właścicieli 
na co dzień od zawsze jada się prawie wyłącznie dania włoskie, 
dzięki czemu także we Flaminii często można trafić na potrawy 
spoza karty, które właściciele przygotowują ze względu  
na swoje upodobania (ragu napoletano, risotto z atramentem 
mątwy, jagnię po rzymsku, a nawet zupę z ryby płaszczki). 
Właściwie prawie o wszystkich potrawach z karty można 
opowiadać anegdotki, jak chociażby o podawanym na 
bruschette pasztecie po toskańsku, którego panią Teresę 

nauczyła sama księżna Di Savoia. Wieść o autentycznej w 100% 
kuchni rzymskiej w Warszawie rozniosła się lotem błyskawicy 
wśród mieszkających tu Włochów. Zaowocowało to audytem, 
którego uwieńczeniem było przyznanie certyfikatu jakości 
Ospitalita Italiana Ristoranti Italiani nel Mondo. Posiada  
go jedynie 26 restauracji w Polsce, z których tylko dwie w tym 
właśnie Flaminia są własnością Polaków a nie Włochów.  
Dalej już było tylko lepiej, do tego stopnia, że Flaminia została 
wskazana przez ambasadora Włoch jako jedna z restauracji 
przygotowujących potrawy podczas uroczystego bankietu 
wydanego z okazji Święta Republiki Włoch. Główni kucharze 

Flaminii z dumą stali obok kolegów z najlepszych włoskich 
restauracji w Warszawie.  Znakiem rozpoznawczym Flaminii  
jest dbałość o jakość oraz autentyczność, nie ma tu miejsca  
na wszechobecny w większości stołecznych lokali przerost formy 
nad treścią. Bardzo przyjemne są wieczory, kiedy można zjeść 
kolację, słuchając występów włoskich muzyków.

Flaminia już w kilka miesięcy po otwarciu została wyróżniona 
w szczególny sposób. Od 2016 roku w listopadzie odbywa się 
“Tydzień kuchni włoskiej na świecie – The Extraordinary Italian 
Taste”. Jest to inicjatywa wspierana przez włoski rząd.   
Na całym świecie organizowane są liczne wydarzenia mające 

na celu promowanie włoskiej kuchni. W zeszłym roku z tej okazji 
Ambasada Włoska właśnie we Flaminii zorganizowała kolację 
inaugurującą cały tydzień. Był to wyjątkowy wieczór, gdyż była to 
autorska kolacja Diego Bongiovanni, sklasyfikowanego  
na trzecim miejscu w rankingu najlepszych szefów kuchni  
we Włoszech. Ravioli z dynią to danie, którego nauczył kucharzy 

Flaminii i które od tego czasu 
często serwują.

Tegoroczna edycja odbędzie 
się w dniach od 19 do 24 XI  
i tak samo jak w ubiegłym 
roku, inaugurująca ją autorska 
kolacja Diego Bongiovanni 
odbędzie się we Flaminii. 
W pozostałe wieczory tego 
wyjątkowego tygodnia  
wystąpią włoscy muzycy.

Trattoria Flaminia
ul. Krasińskiego 41, 01-750 Warszawa
(22) 633 55 40 • trattoria.flaminia@gmail.com • www.trattoriaflaminia.com
nd - czw: 1200 - 2200 • pt - sob: 1200 - 2300

 Odpowiedź na pytanie, gdzie zjeść, pozostawiamy 
czytelnikom, ale na pewno warto osobiście sprawdzić, 
dlaczego mieszkający w Warszawie Włosi tak bardzo 
upodobali sobie to miejsce.
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Zaczynamy od mąki i jajek, wszystkie składniki 
skrupulatnie odważamy i wkładamy do maszyny. 
Jedne trafiają do dzieży, gdzie zagniatane są na 
ciasto do tortellini, ravioli i tagliatelle, kolejne do 
mieszarki do tłoczenia bardziej skomplikowanych 
kształtów, jak strazopretti czy gramigna. Każda 
receptura i sposób zagniatania zmieniają mąkę, 
wodę i jajka w charakterystyczny produkt zwany 
pastą. Dzisiaj, jutro i każdego następnego dnia 
tworzymy własny makaron. Nie zaopatrujemy 
się u znanego producenta świeżych mrożonych 
makaronów. Wierzymy, że pełna kontrola nad 
składnikiem jest podstawą w restauracji. Gotowy 
makaron odkładamy na kilka minut do wstępnego 
osuszenia i odrobinkę gotujemy na spróbowanie. 
Skrapiamy oliwą i próbujemy – za każdym razem 
ten sam zachwyt. Na czym polega sztuczka, że tak 
nieskomplikowane danie wywołuje takie emocje 
każdego dnia? Dla przykładu, ugotujmy sklepowy, 
niskiej jakości makaron i polejmy go pierwszą lepszą 
oliwą. Gwarantuję, że szału nie będzie. Włoska 
kuchnia bazuje na świętowaniu jakości produktu. 
Przy tak prostym daniu nie ma możliwości ukrycia 
niczego pod „gęstym sosem pieczeniowym”.

Oliwa to numer jeden włoskiej listy produktów. 
Potrafię pić ją jak nalewkę mojej cioci. Jest 
nieodłącznym składnikiem przy smażeniu, 
gotowaniu, marynowaniu, polewaniu sałatek czy 
pizzy. Niestety, większość tego tłuszczu, który jest 
dostępny w sklepach, to gorzki, niesmaczny płyn. 
Należy zwrócić uwagę na pochodzenie i sposób 
tłoczenia oliwy, gdyż w większości to mieszanki 
hiszpańskich i innych olejów, które nie zawsze 
pochodzą z pierwszego tłoczenia, a często nie 
są produkowane we właściwych, „zimnych” 
warunkach. Etykieta powinna informować  
o regionie, z którego oliwa pochodzi. Niestety, samo 
posiadanie ładnej butelki z dobrą oliwą w środku, nie 
gwarantuje nam jeszcze dobrego włoskiego dania. 

Jedni mówią: nie smażyć, inni: smażyć, ale  
z masłem, itd. Sposobów jest wiele. Pamiętajmy,  
aby nie smażyć na oliwie virgin w wysokiej 
temperaturze (to taka, w której zaczyna dymić). 
Do rondelka wlewamy odrobinę oliwy i ją 
podgrzewamy. Dorzucamy świeży, cieniutko 
pokrojony czosnek i smażymy około 15 sekund. 
Dolewamy więcej oliwy i zestawiamy z ognia,  
w ten sposób obniżamy jej temperaturę i nie palimy 
czosnku. Do tak przygotowanej oliwy dodajemy natkę 
i ugotowane spaghetti. Tak naprawdę tylko w taki 
sposób możemy sprawdzić jakość makaronu i oliwy. 

A może trochę parmezanu? Co to jest ten 
parmezan i dlaczego tak bardzo jest potrzebny  
do makaronu? Określa się tym słowem twarde sery 
podpuszczkowe – Parmigiano Reggiano (długo 
dojrzewający), Grana Padano, pecorino (owczy)  
czy polski Emilgrana. Jest ich wiele, ale łączy je jedno 
– glutaminian sodu. Dodatek odrobiny sera, oprócz 
kremowego, mlecznego i lekko pikantnego smaku, 

Przepis na włoskie przyjemności
daje efekt „piątego smaku” – umami. Podczas 
jego spożywania nasze doznania smakowe są 
mocniejsze. 

Szynki „crudo” to surowe lub inaczej długo 
dojrzewające wędliny. Zaznaczam, że szynki gotowe  
i pokrojone w plasterki w paczkach są przygotowane 
dla mało wybrednych smakoszy i leniwych 
kucharzy, i jest to zdecydowanie zły kierunek. 
Odradzam też kupowanie całej nogi i podejmowanie 
próby krojenia jej w domu. Nieudolnie pokrojona 
wędlina spowoduje, że nasz włoski produkt będzie 
niejadalny. Pamiętajmy także, aby wędlina nie była 
zbyt zimna podczas jedzenia. Temperatura pokojowa 
pozwoli wydobyć z niej cały smak i aromat.

Pomidory najlepiej smakują latem, zerwane 
prosto z krzaka; posypane solą i pieprzem, stanowią 
gotową przekąskę. Podawanie ich poza sezonem 
nie ma najmniejszego sensu. Późnym latem Włosi 
zbierają pomidory i pakują do puszek, aby zamknąć 
trochę smaku i słońca na chłodniejsze miesiące. 
Zachęcam do zapoznania się z odmianą pomidorów 
San Marzano, których używamy przez cały rok. 
Balans słodyczy, kwasowości i zawartość suchej 
masy nie wymagają korygowania. Mówi się,  
że to idealny pomidor do pizzy.

Polacy mają spirytusowy, Włosi mają 
balsamiczny – to zestawienie octów najlepiej 
zobrazuje, czym jest dobry produkt. Oryginalny 
Balsamico produkuje się wyłącznie z moszczu 
winogronowego, który poddaje się obróbce 
termicznej, a następnie przelewa w beczki i wystawia 
na skrajne temperatury, aby ostatecznie przez lata 
leżakował. Cena dochodzi do kilkuset złotych  
za małą buteleczkę. W sklepach większość tychże 
octów to podróbki i mieszanki. Warto chociaż raz 
spróbować oryginalnego octu balsamicznego.

Najczęściej używane słowa we włoskiej kuchni 
to „ingredienti, ingredienti, ingredienti”…

Filip Kosiń

Gdzie nas znaleźć?
ul. Ludwika Rydygiera 9 • 01-793 Warszawa

+48 739 22 01 82
kontakt@restauracjafattoamano.pl
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CHLEB
Dzień w SAMie zaczyna się jeszcze 
przed świtem. Od wczesnego poran-
ka piekarze ręcznie formują bochenki 
chleba na naturalnym zakwasie. Piec-
zywo długo dojrzewa, dzięki czemu ro-
zwija głęboki, bogaty smak. W naszej 
piekarni stosujemy jedynie tradycyj-
-ne techniki i receptury. Aby wypiec 
najlepszy chleb potrzeba tylko trzech 
składników – mąki, wody i soli. My 
dodajemy jeszcze czas, umiejętności 
i doświadczenie. Na nasz kompleks 
gastronomiczny składa się wiele ele-
mentów, ale chleb zawsze będzie jego 
centralną częścią i największą dumą.

LUNCHE I KOLACJE
SAM poleca się również po południu 
i wieczorem. Nasze menu tworzymy ze 
świadomością, że to co jemy ma zna- 
-mienny wpływ na nasze zdrowie i sa- 
-mopoczucie. Podajemy lekkie i odży-
wcze dania kuchni międzynarodowej. 
Zawsze znajdą coś dla siebie osoby na 
diecie wegetariańskiej roślinnej i bez-
glutenowej. Doskonale wiemy, że do-
bremu samopoczuciu sprzyja też kiel-
iszek wina – tego też u nas nigdy nie 
brakuje. Nie trzeba już wyprawiać się 
do centrum miasta. Wszystko czego 
potrzeba żeby miło spędzić wieczór, 
czeka za rogiem.

ŚNIADANIA
Już od ósmej czekamy na Was z bo-
gatym menu śniadaniowym. Serwujemy 
jajka na kilkanaście różnych sposobów 

SKLEP
Nasz sklep to miejsce w którym zebra- 
-liśmy najlepsze produkty polskie i za-
graniczne. 

Oprócz naszego pieczywa znaleźć moż-
na tu nabiał produkowany bezpośrednio 
przez hodowców, dania witalne i gotowe 
posiłki, które przygotowujemy codzien-
nie, słodycze i produkty bezglutenowe. 

GODZINY OTWARCIA

RESTAURACJA

PN. – 8.00.16.00
WT.- PT. – 8.00-22.00

SB. – 9.00-22.00
NDZ. – 9.00-21.00

SKLEP

PN.- NDZ. – 9.00-20.00

PIECZEMY CODZIENNIE

Rydygiera 9c
Tel. 606 836 83

JESIENNA OKAZJA
Dla ocieplenia jesiennej aury przez cały 
listopad proponujemy do kolacji butelkę 
wybranego wina w atrakcyjnych cenach 
sklepowych - już od 33 zł za butelkę!

Proponujemy też wina – regularnie 
próbujemy i wybieramy najlepsze tytuły 
w najbardziej atrakcyjnych cenach.

– marokańskie, bombajskie i tureckie 
to tylko kilka z nich. Podajemy owsian-
ki z ekologicznego, gniecionego przez 
nas ziarna, bezglutenowe kasze, granole 
i muesli. Wizyta u nas to też świetna 
okazja żeby rozpieścić swój organizm 
witaminowym koktajlem. To wszystko 
pod domem, po sąsiedzku, w swobod-
nej atmosferze.



18 19

ISSN
 2450-1034    gazeta bezpłatna

GDZIE DOBRZE ZJEŚĆ?

Rudawka to lokalna żoliborska 
pizzeria oferująca nie tylko pizze 

tradycyjne, ale też wegańskie  
i bezglutenowe. 

Zamów telefonicznie 795 60 55 99 
lub przez stronę www.rudawka.waw.pl  

i zapłać wygodnie gotówką, kartą lub online.

Serdecznie zapraszamy do miejsca,  
w którym serwujemy pyszne burgery  

i niepowtarzalną oranżadę.

ul. Krasińskiego 24
tel.: +48 534 604 534

Gazeta Żoliborza poleca
Poniżej lista żoliborskich restauracji, które przez kilka lat naszej działalności odwiedziliśmy  
i zrecenzowaliśmy lub do których naszym zdaniem warto zajrzeć. Więcej szczegółów  
o tych miejscach możecie, rzecz jasna, znaleźć na stronie internetowej gazetazoliborza.pl  
w zakładce Kuchnie Świata.

• Dom Made – ul. Mierosławskiego 12

• Fatto a Mano – ul. Rydygiera 9

• Polot w kuchni polskiej – ul. Rydygiera 9

• El Caribe, która została Żoliborską 

Restauracją Roku 2017 – ul. Mickiewicza 9 

• Prosta pasta – ul. Słowackiego 16/18

• SAM Żoliborz – ul. Rydygiera 9c

• Trattoria Flaminia – ul. Krasińskiego 41

• Ten Sushi – ul. Rydygiera 11

• Thaisty Żoliborz – ul. Mickiewicza 27

• Restauracja Pasadena – ul. Zajączka 9B

• Restauracja – Winiarnia Kotłownia –  

ul. Suzina 8

• Trattoria Prima Pasta – Pl. Wilsona 2

• Tęcza od Kuchni – ul. Suzina 8

• Odkupienie Win – Pl. Niemena 1

 • Via Suzina – ul. Suzina 8

• Sypka mąka – ul. Rydygiera 13  

• Good Company Madison Restaurant –  

ul. Szamocka 8

• Dziki Ryż – Pl. Inwalidów 10

• Żywiciel – Pl. Inwalidów 10

• Da Aldo – ul. Miciewicza 23

• Fawory – ul. Mickiewicza 21

• Nowa Fala – ul. Zajączka 7

• Pawilon Kulturalny – ul. Sady Żoliborskie 4

• Ósma Kolonia – ul. Słowackiego 15/19

• U dziewczyn – ul. Potocka 33

Restauracji na Żoliborzu jest oczywiście  

dużo więcej. Serdecznie zapraszamy  

do ich odwiedzania.

TODO SUSHI
ul. Krasińskiego 10 (okolice Pl. Wilsona)

czynne: 12:00 - 22:00
www.todosushi.pl

zamówienia i rezerwacje:
693-770-429
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AUTORKA TEKSTU:
anna SzYMańSKa

- Brawo Jasiu, wspaniałe opowiadanie – nauczycielka 
podała Jasiowi zeszyt i wyciągnęła rękę, by pogłaskać go 
po głowie.
Chłopiec skulił się, w jego oczach pojawił się ogromny 
strach.
- Jasiu, co się stało?
- Nic, proszę pani - wyszeptał chłopiec. Wpatrzony  
w ławkę, skubał brzeg zeszytu.
- Proszę pani, proszę pani - Natalka aż skacze w ławce.
- Natalko, poczekaj, teraz rozmawiam z Jasiem.
- Proszę pani, ale ja wiem, a Jasiek nie powie.
- Jasiu, czy to jest tajemnica? Czy Natalka może 
powiedzieć przy klasie? A może porozmawiamy  
we trójkę na przerwie?
- Na przerwie – ledwie słyszalnym szeptem, Jaś zgodził 
się na wyjawienie swojej tajemnicy.
Po klasie przeszła fala szeptów.
- Cisza, wracamy do lekcji. Dajcie Jasiowi spokój.
Po lekcji Jaś próbuje wymknąć się niezauważony,  
ale Natalka czujnie pilnuje. Nie ma rady, musi zostać.  
Ma pewność, że rozmowa nie będzie miła.
- Jasiu, opowiesz, co się dzieje?
Pani usiadła w ławce obok Jasia, Natalka przyciągnęła 
sobie krzesło i usiadła z drugiej strony. Chłopiec spuścił 
wzrok, skubie skórki przy paznokciach.
- Jasiu, opowiesz sam, czy Natalka ma zacząć?
- Natalka – odpowiada chłopiec ledwie słyszalnym 
szeptem.
- A bo proszę pani Jaś jest w domu bity i wyzywany.

- Natalko, to poważne oskarżenie, jesteś tego pewna? – 
pani próbuje zachować spokój, by nie spłoszyć Jasia.
- Tak, ja mieszkam pod nim i często słyszę. Wczoraj dostał 
jedynkę z przyrody i mama wyzwała go od debili i chyba 
mu przylała, bo coś pacnęło, a później Jaś zaczął płakać 
i się tłumaczył – przejęta Natalka mówi coraz prędzej. – 
Mama często traci cierpliwość i podnosi na niego rękę. 
Dlatego Jaś się boi, gdy ktoś przy nim podnosi rękę.
- Po co tyle gadasz, zasłużyłem, to oberwałem, tak musi 
być, zdenerwowałem mamę, więc zasłużyłem na karę – 
Jaś patrzy na Natalkę z wyrzutem.
- Dziękuję Natalko, że powiedziałaś. Tak trzeba, Jasiu.  
Nie można przejść obojętnie wobec przemocy. Zła 
ocena, czy zdenerwowanie kogoś, nie może być karane 
biciem i wyzywaniem. Pamiętacie lekcję o Prawach 
Dziecka? Mówiliśmy też o prawnym zakazie bicia.
- Bicie to nie tylko duże lanie, ale nawet słabe klapsy – 
Natalka po swojemu przypomina założenia.
- Brawo, Natalko, dobrze zapamiętałaś.
- Rozmawialiśmy też o tym w domu i rodzice jeszcze raz 
ze mną wszystko omówili. A jak dałam przykład Jasia, 
to mama się zainteresowała. Powiedziała, że to trzeba 
zgłosić. Wczoraj rozmawialiśmy. Mama miała przyjść 
do pani i porozmawiać. I z panią psycholog też. Mama 
wcześniej nie słyszała, bo mama Jasia wychodzi często 
do pracy na drugą zmianę.
- Dziękuję, Natalko, za twoją odwagę. Jasiu, do tematu 
jeszcze wrócimy i postaram się, żebyś dostał wsparcie  
i rozwiązanie tej sytuacji.

W opisanej szkole Jaś otrzymał wsparcie. Ale czy jest to normą we wszystkich szkołach? Czy wielu jest 
takich nauczycieli? Czy kadra szkoły zwraca uwagę na niepokojące odruchy lub zachowania? Czy dziecko 
otrzymuje wsparcie? Czy rozmawia się z rodzicami? Czy takie przypadki są zgłaszane do odpowiednich 
służb?

48%
BlISKo PołoWA PolAKóW

tWIeRdZI, Że MoŻNA 
udeRZyć dZIecKo ZA KARę

26%
StoSuJe KARy fIZycZNe

(KlAPSy, udeRZeNIA RęKą)
Badanie zlecone przez fundację Dajemy dzieciom siłę (sierpień 2017r.)

NAJcZęStSZe PoWody:
• utrata panowania nad sobą,

• zmęczenie,
• poczucie bezradności,

• brak wsparcia,
• nieznajomość innych metod 

wychowawczych.
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Potrafię się zatrzymać Zmiana kierunku jazdy
AUTORKA TEKSTU:
MałgOrzata buCzKOWSKa

Przez lata przyzwyczailiśmy się do utrwalonych już oznaczeń paliw  
na stacjach benzynowych, a i tak nie brakowało osób, które tankowały 
niewłaściwy dla swojego samochodu rodzaj paliwa. teraz będzie jeszcze 
trudniej.

12 października 2018 roku weszła w życie dyrektywa 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE  
w sprawie rodzaju paliw alternatywnych, która wprowadza 
zupełnie nowe, w żaden sposób nie przypominające 

dotychczasowych, oznaczenia rodzajów paliwa. W nowej 
rzeczywistości każdy rodzaj paliwa będzie miał inny 
symbol, a między sobą będą się one różnić nie tylko literą, 
lecz także kształtem:

N o W e  o Z N A c Z e N I A  P A l I W  N A  S t A c J A c h  B e N Z y N o W y c h

e5 e10 e85

B7 B10 XTL

H2 Cng

LPG LnG

Benzyna będzie oznaczona kółkiem, wewnątrz którego będzie się 
znajdowała litera E (to oznaczenie etanolu) oraz liczba określająca 
maksymalną procentową zawartość etanolu w paliwie, która jest 
zalecana do użycia w pojeździe, np. E5, E10 lub E85

Olej napędowy, czyli popularny diesel, oznaczony będzie kwadratem, 
wewnątrz którego będzie się znajdowała litera B (to oznaczenie 
biodiesla) oraz liczba określająca maksymalną procentową zawartość 
biodiesla w paliwie dopuszczalną do użycia w pojeździe, np. B7 
lub B10. Kwadrat będzie także symbolem parafinowanego oleju 
napędowego, wytwarzanego z surowców odnawialnych lub kopalnych 
innych niż ropa naftowa, jednakże wewnątrz tego kwadratu będzie 
znajdowało się oznaczenie XTL.

Paliwa gazowe oznaczone będą rombem, wewnątrz którego będzie 
się znajdowała informacja o tym, czy pojazd może zostać napełniony 
wodorem (oznaczenie H2), sprężonym gazem (oznaczenie CNG), 
skroplonym gazem ziemnym (LNG) czy gazem płynnym (LPG).

Nowe oznaczenia powinny pojawiać się  
na pistoletach i dystrybutorach z paliwem już 
od 12 października 2018 roku, początkowo mają 
pojawić się jako dodatkowa informacja dla starych 
oznaczeń i nie zastąpią one znanych od lat skrótów 
ON i Pb.  Nowe oznaczenia pojawiać się będą także 
na wlewach paliwa samochodów, które zostaną 
zarejestrowane po 11 października 2018 roku. 

Oznaczenia będą obowiązywać nie tylko wewnątrz 
Unii Europejskiej, ale częściowo także poza nią, 
m.in. w Szwajcarii, Liechtensteinie, Norwegii, Islandii, 
Macedonii, Serbii i Turcji. Jak podkreślają eksperci, 
nowe unijne prawo ma pomóc kierowcom  
w tankowaniu najbardziej odpowiedniego paliwa  
do naszych samochodów.
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AUTORKA TEKSTU:
liliana KOłłątaj

dawidowski
Alek dawidowski znany jest doskonale 
wielu powojennym pokoleniom  
z powieści Aleksandra Kamińskiego 
„Kamienie na szaniec”. Podobnie jak inni 
bohaterowie tej powieści, nie był postacią 
fikcyjną, lecz realnie działającym młodym 
konspiratorem Polski Podziemnej.

Oficjalnie w dokumentach wpisane miał Maciej Aleksy 
Dawidowski, ale w praktyce używał tylko drugiego imienia.  
Urodził się 3 listopada 1920 w Drohobyczu.

W 1929 ojciec Alka, również Aleksy, został dyrektorem 
administracyjnym w Państwowej fabryce Karabinów w Warszawie 
przy ul. Dworskiej 29/31 (obecnie ul. Kasprzaka). Rodzina 
Dawidowskich zamieszkała najpierw w Piasecznie, a następnie  
na Woli, w mieszkaniu służbowym dyrektora przy fabryce.

Był wysokim, przystojnym chłopakiem, doskonale 
wysportowanym. Często wspominane jest jego zdjęcie, gdy 
na rowerze jeździ po obrzeżu fontanny na terenie Politechniki 
Warszawskiej.  W 1933 dołączył do „Pomarańczarni”, czyli 
nazywanej tak od koloru chust 23 Warszawskiej Drużyny Harcerzy 
im. Bolesława Chrobrego.

W maju 1939 roku wraz z Jankiem Bytnarem, Tadeuszem 
Zawadzkim i Andrzejem Zawadzkim zdał maturę w słynnym 
„Batorym” – liceum im. Stefana Batorego przy ul. Myśliwieckiej. 7 
września 1939, po apelu Romana Umiastowskiego, Dawidowski 
opuścił Warszawę wraz ze swymi kolegami z drużyny  
w batalionie dowodzonym przez „Zeusa”, harcmistrza Lechosława 
Domańskiego, komendanta „Pomarańczarni”. Wrócił do stolicy  
na początku października.
Jesienią 1939 r. Niemcy aresztowali i rozstrzelali jego ojca.  
Po tych wydarzeniach Alek wraz z matką i siostrą przeprowadzili 
się na Żoliborz, do bloku przy ulicy Mickiewicza 18. Rodzina Alka 
mieszkała tam do listopada roku 1942. Alek pracował dorywczo, 
m.in. jako szklarz i rikszarz.

k ArTk A Z k ALenDArZ A

16.11.1930
Wmurowano kamień węgielny pod 
budowę kościoła św. Stanisława Kostki 
usytuowanego pomiędzy ulicami Hozjusza 
i Krasińskiego. Budowę kościoła przerwał 
wybuch II wojny światowej. Odbudowa  
ze zniszczeń wojennych nastąpiła dopiero 
w latach sześćdziesiątych. O kościele, jego 
historii i architekturze, odrębny duży artykuł 
znajdziecie w kwietniowym numerze 
Gazety Żoliborza z 2018 roku.
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Maciej Aleksy We wrześniu 1940 rozpoczął naukę w Państwowej Szkole Budowy 
Maszyn, dawnej Państwowej Wyższej Szkole Budowy Maszyn  

i Elektrotechniki im. H. Wawelberga i S. Rotwanda. Na jej  
funkcjonowanie wydały zgodę niemieckie władze okupacyjne, 

oficjalnie była to dwuletnia średnia szkoła techniczna. Działalność 
konspiracyjną Dawidowski rozpoczął od akcji małego sabotażu 
w PLAN-ie. Po odejściu z PLAN-u do czerwca 1940 r. działał w 

komórce więziennej Związku Walki Zbrojnej, utrzymującej łączność 
z Pawiakiem i Aresztem Centralnym przy ul. Daniłowiczowskiej. W 

czerwcu 1940 udało mu się ustalić, że więźniowie wywożeni  
z Pawiaka rozstrzeliwani są w lasach w pobliżu wsi Palmiry.

W marcu 1941 wraz z grupą przyjaciół z 23 WDH wstąpił do Szarych 
Szeregów, do Organizacji Małego Sabotażu „Wawer”. W czasach 

okupacji niemieckiej działał w konspiracji pod pseudonimami 
„Alek”, „Glizda”, „Kopernicki”, „Koziorożec”. Był jednym z najakty-

wniejszych członków „Wawra”. Przeprowadził samodzielnie wiele 
akcji sabotażowych. Specjalizował się w zarzucaniu polskich flag 
na druty tramwajowe, unieruchamiając linie z wagonami „nur für 

Deutsche”. Do ich zdjęcia niezbędne było użycie wagonów  
naprawczych lub wozów strażackich z drabinami. Rozgłos 

przyniosło Alkowi także usunięcie wielkiej flagi hitlerowskiej z 
gmachu PKO przy skrzyżowaniu Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej.

Najbardziej spektakularną akcją Dawidowskiego było zdjęcie  
niemieckiej tablicy z pomnika Mikołaja Kopernika, w dniu 11 lutego 

1942, z okazji rocznicy urodzin wielkiego polskiego astronoma.
Za zdjęcie niemieckiej tablicy Dawidowski otrzymał od 

Komendanta Głównego „Wawra” Aleksandra Kamińskiego  
honorowy pseudonim „Kopernicki”. Ale został także ukarany naganą 
za przeprowadzenie akcji bez zgody dowództwa. Po akcji wyjechał 

na krótko z Warszawy, a po powrocie ukrywał się pod różnymi 
adresami, zwłaszcza po aresztowaniu matki i wywiezieniu jej do 
obozu koncentracyjnego. Nie przeszkadzało mu to oczywiście  

w uczestniczeniu w dalszych działaniach sabotażowych.

Sprawność fizyczna przydawała mu się wielokrotnie, a nawet 
uratowała go od aresztowania. 17 stycznia 1943 został zatrzymany 

przez Niemców podczas ulicznej łapanki. Uratował się, wyskakując 
z ciężarówki, którą przewożono zatrzymanych.  W organizacji  

konspiracyjnej był zastępcą Janka Bytnara „Rudego”, a po jego 
aresztowaniu przejął jego funkcję. 26 marca 1943 r., podczas 

akcji pod Arsenałem zorganizowanej w celu odbicia „Rudego”, 
został ciężko ranny w brzuch. Mimo przeprowadzonej w Szpitalu 
Dzieciątka Jezus skomplikowanej operacji, zmarł 30 marca 1943 r. 

Tego samego dnia w szpitalu na Woli zmarł jego uratowany  
przyjaciel, Janek Bytnar.

Aleksy Dawidowski został w tajemnicy pochowany na Cmentarzu 
Powązkowskim w grobie rodzinnym Zdanowiczów.  Po wojnie jego 

ciało ekshumowano i przeniesiono do grobu Jana Bytnara  
w kwaterze Batalionu „Zośka” na Cmentarzu Wojskowym  

na Powązkach. Ponowny pogrzeb odbył się 4 kwietnia 1946.

k ArTk A Z k ALenDArZ A

16.11.1918
To właśnie z Żoliborza 100 lat temu świat 
dowiedział się, że po 123 latach okupacji 
odrodziło się Państwo Polskie.
16 listopada 1918 r. z radiostacji 
zamontowanej w rawelinie Cytadeli przy 
Alei Wojska Polskiego nadano w świat 
informację o powstaniu niepodległego 
państwa polskiego. Radiostacja ta powstała 
kilka lat wcześniej. W okresie okupacji 
1915-1918 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 Liege i dowództwem 
frontu Wschodniego. Gdy Niemcy 
opuszczali Warszawę, przekazali radiostację 
wojskom polskim nieuszkodzoną, choć 
bez dokumentacji technicznej. 16 XI 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.
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Kolory tańczą
na pajęczynach

AUTOR TEKSTU:
jAkuB krYSIAk

Tworzenie w myśl sztuki 
ziemi nie jest gotowym 
dziełem, które można 
postawić gdziekolwiek

fot.: J. Krysiak
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- Chciałem zrobić coś, co zwróciłoby uwagę na niezwykłość 
tego drzewa – mówi Jan Sajdak o starej wierzbie. Wcześniej 
drzewo miało zostać ścięte – teraz dzięki młodemu artyście 
stało się wierzbową świątynią.

- Usłyszałem dzieciaki przechodzące 
obok i jeden drugiego zapytał 
czy widział wierzbową świątynię. 
Pomyślałem wtedy, że ze swoim 
projektem trafiłem tak jak trzeba – 
opowiada artysta Jan Sajdak. Pozornie 
martwy i pusty w środku pień dzięki 
mieszkańcom został ocalony przed 
ścięciem. W korpusie wierzby  
na Cytadeli nadal płynie życie. 
Każdego roku wypuszcza nowe  
liście. – Mam nadzieję, że ta wierzba już 
będzie miała spokój, bo swoje  
już przeżyła – mówi Sajdak.
- Zawsze po lekcjach pół dnia 
biegaliśmy po parku. Wychowałem 
się na Żoliborzu i właściwie wszystkie 
drzewa mam tu schodzone.  
Ta wierzba od zawsze była niezwykłym 
punktem. Często wchodziłem do niej 
i wyobrażałem sobie różne rzeczy – 
wspomina artysta. Wiedział, że swój 
pomysł chce zrealizować w tym 
drzewie. – Bardzo wielu rzeczom, które 
zasługiwałby na poświęcenie całego 
życia, nawet nie poświęcamy sekundy 
myśli. Tej wierzbie należy  
się takie uświetnienie – zaznacza Jan. 
Wybór tworzywa, z którego 
wykonano witraż, nie był oczywisty. 
Szkło nie było brane pod uwagę ze 
względu na bezpieczeństwo. Wierzba 
jest miejscem spotkań wielu dzieci. 
Potrzebny był czas na poszukiwania 
i eksperymenty. – Zacząłem jeździć 
po wysypiskach i punktach recyklingu, 
żeby znaleźć jakiś materiał, który się 
nada – opowiada twórca. 
finalnie do wykonania witrażu Jan 
wykorzystał ścinki pleksiglasu. To 
stosunkowo uniwersalny materiał,  
a do tego łatwy w obróbce – 
dodaje artysta. Na początku miał 
jedynie wizję, która uwypukliłaby 
aurę wierzby z wykorzystaniem 
materiałów recyklingowych. Dostał 

Ta wierzba od zawsze 
była niezwykłym 
punktem. Często 
wchodziłem do niej  
i wyobrażałem  
sobie różne rzeczy

Stypendium Artystyczne  
m.st. Warszawy i zaczął realizować 
swoją koncepcję. – Moja wizja była 
niejasna, dlatego decyzja o przyznaniu 
stypendium pozytywnie mnie 
zaskoczyła – wyjaśnia twórca. 
Katastrofa! to koniec naszych 
eksperymentów!
Witraże zdobiące wierzbę są 
wypukłe i dopasowane do pnia. 
Żeby je zrobić, Jan musiał wykonać 
rusztowanie z listewek i odlew  
z pianki poliuretanowej. – Wyglądało 
to ohydnie, jak totalny wandalizm – 
przyznaje Sajdak – Ludzie podchodzili 
i z podejrzliwie pytali, co robię. Irytowało 
mnie to, ale później przerodziło się  
to w jedno z cenniejszych doświadczeń. 
Zobaczyłem, że ludziom to drzewo  

nie jest obojętne. 
Zdejmowanie negatywów  
było dla Jana jednym z najbardziej 
wymagających etapów. Dodatkowo 
pojawiły się wątpliwości czy zamykać 
wejście do wierzby. 
- Kiedy wysprejowałem pianką 
wejście, podbiegło dwóch chłopców. 
Usłyszałem jak jeden z nich krzyczy:  
„O nie! Katastrofa, zamykane jest 
wejście do naszej tajnej bazy. Koniec 
naszych eksperymentów” – opowiada 
artysta. – Do drzewa wchodzą 
pokolenia dzieci. Wiedziałem,  
że nie mogę zamknąć tego wejścia,  

bo to nie jest moja własność.
Na czym polega niezwykłość wierzby 
na Cytadeli? Kolorowa instalacja 
nierozerwalnie współgra z zastanym 
krajobrazem. – Dzieło stworzone  
w myśl sztuki ziemi nie jest czymś,  
co można postawić gdziekolwiek,  
w odróżnieniu do obrazu, który może 
wisieć na jakiejkolwiek ścianie – mówi 
Jan Sajdak. – Były święte gaje, posągi 
na wzgórzach czy stare drzewo, 
będące obiektem kultu, co czyniło 
naturę czymś sakralnym. Był to fakt 
duchowy i estetyczny.
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REKLAMA

Rodzinna kuchnia aRkadii 
Arkadia to nie tylko zakupy, ale też miejsce spotkań dla rodzin  
i przyjaciół. Znajdują się tu również lokale sprzyjające biznesowym 
rozmowom. Na pracowników okolicznych biur i studentów, którzy są częstymi 
gośćmi w tygodniu, czekają atrakcyjne oferty lunchowe w konkurencyjnych 
cenach. Razem z restauratorami strefy Grand Kitchen udało się stworzyć 
przestrzeń, w której można spędzić spokojnie czas z bliskimi. Warto  
tu zajrzeć, aby odkryć kulinarne propozycje z różnych stron świata.

W warszawskiej Arkadii dzieci spędzają radosny 

czas między innymi na placu zabaw, w sali zabaw 

Fikołki, kinie oraz za kółkiem interaktywnych wózków 

zakupowych. Rodzice natomiast korzystają z codziennych 

udogodnień, takich jak pokój rodzica czy przeznaczone 

dla rodzin miejsca parkingowe. Najbardziej rodzinna  

i najgorętsza pozostaje jednak Grand Kitchen – strefa 

restauracyjna, która przygotowała specjalne rodzinne 

promocje.

Kuchenne promocje

W wielu restauracjach klienci, którzy odwiedzili  

kino Cinema City, po emocjonującym seansie otrzymają  

aż dwadzieścia procent zniżki na całe zamówienie 

w lokalach: Azia, Black, Kozaczok, Zielona, Lalka, 

Fenicja, Vincent, Bierhalle, Trattoria Italia oraz 

Amrit, Thai Wok, Subway, KFC, Wiking i Burger King. 

Pizza Hut w ramach promocji z biletem Cinema City 

zaprasza na specjalną ofertę „Uczta” i „Wielka uczta”, 

a restauracja Street oferuje 10 proc. zniżki. Wystarczy 

poinformować obsługę restauracji oraz pokazać bilet 

z niedzielnego seansu i tego samego dnia można 

skorzystać z atrakcyjnej i najsmaczniejszej promocji 

Arkadii. Wpadnijcie z całą rodziną do kina,  

a potem koniecznie odwiedźcie Grand Kitchen – jest  

to idealny i sprawdzony plan na zakończenie rodzinnej 

niedzieli. Na tych, którzy odwiedzają Arkadię  

w tygodniu, czeka atrakcyjna okazja lunchowa 

obowiązująca od poniedziałku do piątku  

w godz. 12.00-16.00. W restauracjach Azia Concept, 

Black Real Burgers ‘n’ Bar, Kozaczok, Fenicja, Pizza 

Hut, Vincent, Street Restauracja, Bierhalle, Trattoria 

Italia, Thai Wok i Wiking można zjeść smaczny lunch  

w cenie od 15 do 25 zł. O szczegóły promocji  

i specjalnie przygotowane z jej okazji dania warto 

dopytać w lokalach – telefonicznie lub na miejscu.

Grand Kitchen Arkadii zadbało również o miejsca, 

gdzie pracownicy biurowi w spokojnej atmosferze 

przeprowadzą biznesowe spotkania. Przygotowana została 

dla nich oferta specjalna, w ramach której restauracje 

zapraszają na lunch w promocyjnych cenach lub dodają 

do zamówienia desery oraz napoje. Specjalną ofertę 

proponują restauracje: Amrit Express, Azia, Bierhalle, 

Black, Burger King, Fenicja, Godavari, Green it, KFC, 

Kozaczok, Lalka, North Fish, Pizza Hut, Redberry, Skok 

na Sok, Starbucks, Street, Subway, Tacamole, Thai Wok, 

Trattoria Italia, Vincent, Wiking oraz Zielona.

REKLAMA

Smaki świata w jednej kuchni

Kto z nas nie kocha włoskiego spaghetti? Czy jest 

potrawa, która bardziej zbliża ludzi niż pizza? Arkadia 

doskonale zna nasze kulinarne słabości  

i w swojej strefie oferuje popularny lokal Pizza  

Hut, gdzie margheritę czy capriciosę dostaniemy  

na takim spodzie, jaki lubimy – puszystym lub cienkim. 

Wszystkie pizze wypiekane są w prawdziwym kamiennym 

piecu na oczach gości. Dzieci chętnie zamówią  

tu spaghetti lub pizzę mini.

Amatorzy włoskich przysmaków pokochają także 

restaurację Black – za jej burgery w sezonowanych 

odsłonach oraz za mięsa takie jak: klasyczna wołowina, 

jagnięcina czy kurczak. Dla najmłodszych lokal 

przygotował miniburgery oraz uwielbiane nuggetsy. 

Burgery Blacka przygotowywane są także w wersjach 

wegetariańskich oraz wegańskich – popularnych wśród 

wszystkich gości. Prawdziwym miejscem przeznaczonym  

dla wegetarian oraz wegan jest jednak Zielona.  

W jej karcie szef kuchni uwzględnił dania nowoczesne  

i pełnowartościowe, które przygotowywane są w taki 

sposób, aby wydobyć z nich wszystkie walory smakowe  

i przede wszystkim prozdrowotne właściwości. 

Obowiązkowym punktem Grand Kitchen dla osób 

niejedzących mięsa jest także naleśnikarnia Lalka.

Kuchnie świata nie mogą obyć się bez bogatego wachlarza 

przypraw krajów arabskich. Smaków orientu skosztujemy  

w Fenicji – restauracji, która jest prawdziwą enklawą 

dań libańskich. Tutaj nasze pociechy chętnie spróbują 

na obiad zestawów z kurczakiem, a na deser galaretkę  

z lukumii. Intensywne i aromatyczne mieszanki przypraw 

to także Indie oraz restauracja Godavari. Z jej karty 

wybierzemy między innymi słynne Hyderabadi Biryani 

oraz naleśniki dosa. Kucharze Godavari mieszają 

tradycję z nowatorskim podejściem – warto wyruszyć 

także w tę podróż.

Od ziemi smoka po kraj kwitnącej 
wiśni 

Azia to unikalny dwupoziomowy lokal, który został 

zaaranżowany zgodnie z filozofią feng shui. Spotykają  

się tutaj najpopularniejsze smaki Dalekiego Wschodu, 

które odkryjemy w trzech konceptach. Hana Sushi  

to świeżość i lekkość potraw kuchni japońskiej, która 

nie ogranicza się tylko do sushi. Skosztujemy tu zupy 

miso, ramen oraz japońskie makarony. Koncept Dim 

Sum to chińskie wariacje na temat pierożków wonton – 

dostaniemy je tu z oryginalnym oraz klasycznym farszem. 

Trzeci kulinarny przystanek Azii to Nai Thai, czyli 

kuchnia Tajlandii. Pikantne udon, sławny pad thai oraz 

potrawy łączące mięsa ze słodyczą egzotycznych owoców? 

Tu musi być pysznie i... pikantnie. W restauracji Azia 

wielbiciele egzotycznych smaków na pewno znajdą coś dla 

siebie. Także w tej kulinarnej wycieczce nie zabraknie 

miejsca dla dzieci, które uwielbiają kurczaka w sosie 

słodko-kwaśnym oraz yaki udon – smażony makaron  

z kurczakiem i warzywami.

Pierogi i pielmieni

Żarkoje, deruny, szuba? Brzmi nieznajomo? Okazuje  

się, że tak bliska Polsce Ukraina ma przed nami 

jeszcze wiele do odkrycia. Poza wspomnianymi daniami, 

restauracja Kozaczok serwuje także podobno najlepsze 

pielmieni w mieście, choć żeby się o tym przekonać, 

musicie jak najszybciej odwiedzić ten lokal. Pierogi  

to oczywiście nie tylko kuchnia Ukrainy, ale także 

polski specjał. Tuż nieopodal Kozaczoka znajduje  

się restauracja Nadziane, gdzie dostaniemy ulubione 

klasyki: ruskie, z mięsem, z wody lub zapiekane.

A na deser?

Wiele lokali oferuje coś słodkiego, chociaż każdy 

w innym wydaniu. W restauracji Fenicja zamówimy 

śródziemnomorski specjał – baklawę. W Zielonej 

skosztujemy pysznych koktajli lub musu czekoladowego.  

W Azii natomiast oddamy się egzotycznej rozkoszy 

galaretki kokosowej, owoców w cieście lub lodów  

z japońskiej zielonej herbaty. Deser to oczywiście 

piekarnia Vincent. Znajdzie się tutaj coś dla 

wszystkich, którzy lubią wykwintne desery oraz popularne 

smakołyki, jak pączki czy bułki cynamonowe. Na kremowe 

latte lub cappuccino wpadniemy do Starbucksa – jednego 

z ulubionych miejsc spotkań z przyjaciółmi.



ul. Słowackiego 16/18
01-627 Warszawa

Rezerwacje: (22) 897 67 21
www.facebook.com/prostapastaslowackiego

Miejsce na Żoliborzu, gdzie włoskie smaki  
spotykają się z polskimi!


