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Tym żyje Żoliborz

Awantura Straży Miejskiej
z przedstawicielami KSW
Straż Miejska odholowała samochód, który
zaparkowano między żółtymi separatorami
na ul. Rydygiera, wyznaczającymi przepisowe
10 metrów od pasów. Tuż po przyjeździe lawety
z siedziby siłowni przybiegł mężczyzna, który
wskoczył na lawetę, starając się zapobiec zabraniu
auta. Strażnicy byli jednak nieugięci. W tym czasie
mężczyzna pobiegł po wsparcie i dotarł na miejsce
z dwoma kolegami. Samochód ostatecznie zabrano,
a jego właściciel będzie musiał zapłacić co najmniej
600 zł mandatu.

Parkujesz w niedozwolonym
miejscu? Spodziewaj się
holowania
– Projekt zmiany ustawy, który złożyliśmy
w październiku, przewiduje parkowanie na
chodnikach tylko, gdy zarządca drogi wyznaczy
odpowiednie miejsca – piszą na swoim profilu
na Facebooku działacze z Miasto Jest Nasze.
– W Polsce obowiązują archaiczne przepisy,
wprowadzone w stanie wojennym. To wtedy
pozwolono samochodom parkować na chodnikach,
a jedyną zasadą jest zachowanie 1,5 m dla pieszych.
To było opresyjne prawo, które pozwalało łatwiej
inwigilować i terroryzować obywateli – wyjaśniają
autorzy projektu.

Żoliborz upamiętnił “hakera
stulecia”
Złamał kod niemieckiej Enigmy, co według
historyków mogło ocalić życie niemal 30 milionów
osób. “Haker stulecia” – ten tytuł zdecydowanie
należy do Mariana Rejewskiego, który wraz z Jerzym
Różyckim i Henrykiem Zygalskim zmienił bieg
dziejów. 4 grudnia o godz. 13:00 przy ul. Mickiewicza
20 burmistrz Żoliborza, Krzysztof Bugla, odsłonił
tablicę upamiętniającą słynnego kryptologa.

Kronika kryminalna

Wyłudzał okup za skradzione
samochody, których nie miał
Kryminalni zatrzymali 53-latka poszukiwanego
3 listami gończymi. Groził pozbawieniem życia,
a za kilka tysięcy obiecał odzyskanie samochodu.
Swoje ofiary znajdował na portalach
społecznościowych. – Mężczyzna nie był
w posiadaniu skradzionych pojazdów – wyjaśnia
Elwira Kozłowska z żoliborskiej komendy.
Teraz za oszustwa grozi mu 8 lat więzienia.

Cytat miesiąca

— Rafał Trzaskowski zapowiada,
że podczas imprezy sylwestrowej
organizowanej przez Miasto
Stołeczne Warszawa nie będzie
pokazu głośnych fajerwerków

Zeskanuj kod QR
i bądź zawsze
na bieżąco!

www.gazetazoliborza.pl

Pieprzony żoliborz
Miłość ma w sobie wiele temperatur i kolorów. “Pieprzony”
w tym wypadku znaczy tak naprawdę kochany - Muniek
Staszczyk o kulisach powstawania przebojów i związkach
z Żoliborzem. Artysta wspomina też o nowej płycie, którą
planuje wydać w październiku 2019 r. Muniek zapowiada,
że premiera pierwszego singla zapowiadającego krążek
już w maju.

NIECH ŻYJE BAR!
Wizyta w barze mlecznym przy Krasińskiego dla wielu jest
częścią codziennej rutyny. - To zdecydowanie najlepszy
mleczak w stolicy – mówi jeden z wiernych bywalców
baru.

zarząd sukcesyjny
Nowe rozwiązanie dla przedsiębiorców już weszło w życie.
To milowy krok w prowadzeniu działalności gospodarczej z
uwagi na to, że pozwoli na zachowanie jej dotychczasowej
ciągłości również po śmierci właściciela firmy.

ajka
Wszystko, co się Ajce przytrafia, jest tak nieludzkie,
że wątpię, czy zachodni reżyser potrafiłby o tym
opowiedzieć. Siergiej Dworcewoj, z doświadczeniem
głównie dokumentalnym, w swojej fabule przedstawia
intymny portret kobiety, kumulujący w sobie całą sieć
problemów społecznych Wspólnoty Niepodległych
Państw, tak mistrzowsko, że film został kazachskim
kandydatem do Oscara. I byłby poważnym konkurentem
dla „Zimnej wojny”, gdyby nie brak inwestycji w promocję.

KRYMINALNA MAPA ŻOLIBORZA
Baraki na Powązkach, Las Bielański czy słynny “małpi gaj”
między ul. Felińskiego, Zajączka i Krajewskiego - tych
miejsc dawniej należało się wystrzegać. Przedwojenny
Żoliborz był dzielnicą kontrastów społecznych. Nie dziwi
więc, że niebezpieczeństwo czyhało za każdym rogiem.

Co pani robi z moim dzieckiem?
Trwają zajęcia dla dzieci, które mają problem
z panowaniem nad emocjami. Nagle rozlega się krzyk
i wyzwiska – to Jaś, kilkuletni uczestnik zajęć, demonstruje
swoją niechęć do grania według podanych zasad. Nie
ułatwiają też sprawy inni rodzice, którzy – w trosce o
własne dzieci – walczą o usunięcie „problematycznego”
dziecka z klasy albo wręcz ze szkoły. Zamiast uczyć
tolerancji wobec inności, zamiast uczyć współtworzenia
społeczności i wspierania, chcą zabierać „problemy”.

Rok pełen rewolucji

Potwierdzam - w tym
roku w Sylwestra
#WarszawaNieStrzela

To już ostatni moment,
by radni Żoliborza
wybrali zarząd dzielnicy.
Jeśli nie zrobią tego na
kolejnej sesji, prezydent
Warszawy wprowadzi
zarząd komisaryczny.
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Mateusz Durlik
Redaktor naczelny

Obiecałem sobie, że nie
będzie w tym numerze nic
o polityce. Powiedziałem
już dużo i chyba więcej nie
powinienem, choć muszę
przyznać, że bardzo kusi,
bo zarządu dzielnicy Żoliborz
jeszcze nie ma… choć ja go
już znam. No nic, milczę
w tym temacie. Pewnie
zauważyliście, że trzy miesiące
temu nasza gazeta doczekała
się naprawdę solidnej zmiany
wyglądu. Zmieniło się
w zasadzie wszystko: layout,
sekcje, objętość i nakład –
to coś, czym naprawdę warto
się chwalić. Zmieniliśmy

też trochę skład osobowy.
Na pokładzie powitaliśmy
Michała Bigoraja, speca od
muzyki, który długo pracował
w różnych wydawnictwach
muzycznych, a teraz zagościł
u nas i to od razu z impetem:
zrobił wywiad z autorem słów
„Zielony Żoliborz, pieprzony
Żoliborz” – Muńkiem
Staszczykiem. Liczymy
na owocną współpracę.
Dodatkowo tradycyjnie, jak
to w numerze grudniowym,
mamy dla Was kupony
rabatowe. Życzę miłego
korzystania z kuponów i miłej
lektury naszej gazety.
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Pieprzony Żoliborz
Autor Wywiadu:
Michał Bigoraj

Miłość ma w sobie wiele temperatur i kolorów. “Pieprzony”
w tym wypadku znaczy tak naprawdę kochany - Muniek
Staszczyk o kulisach powstawania przebojów i związkach
z Żoliborzem.

LUDZIE ŻOLIBORZA / MUZYCZNY PRZEGLĄD WARSZAWY
„Zielony Żoliborz, pieprzony
Żoliborz” to fragment utworu
„Warszawa” – przeboju zawieszonej
obecnie grupy T.Love, której jest
Pan liderem i założycielem. Nie
każdy wie, że epitet „pieprzony”
ma tu pozytywne zabarwienie.
Tak. To słowo, które mi przysporzyło
wiele miłości, ale też wiele
nienawiści, bo musiałem się
wielokrotnie tłumaczyć przed
tzw. konkretnymi chłopakami
z Żoliborza (śmiech). Na Żoliborzu
mieszkałem od 1988 do 1998 r. Moja
żona Marta pochodzi z tej dzielnicy.
Mieszkaliśmy w jej mieszkaniu
na ul. Przasnyskiej, niestety
je sprzedaliśmy. To było nasze
mieszkanie „źródłowe”, w nim się
wszystko zaczęło, urodziły się tam
nasze dzieci. Kocham Żoliborz
miłością dozgonną. Chciałem
przekornie – jako że miłość ma
w sobie wiele temperatur i kolorów –
napisać „pieprzony”, ale w znaczeniu
„zajebisty”, „fantastyczny”. Byłem
wówczas świeżo po przyjeździe
z Londynu, w którym ten tekst
powstał (dwie zwrotki) i często
w języku angielskim słowo „fucking”
ma pozytywne znaczenie, taki
odpowiednik polskiego „fajnie”.
Oczywiście „fucking” bywa też
negatywne. Będąc w Londynie,
językiem angielskim posługiwałem
się częściej niż polskim i tak mi
wówczas „wskoczyło”, że dobrym
rymem do słowa „zielony” będzie
„pieprzony”. Fajnie, że wówczas,
w roku 1990, w którym utwór był
hitem, nie zdjęła go żadna tzw.

fot. Leszek Zając
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cenzura mentalna. Utwór stał
się klasykiem i sobie już „chodzi”
tak od prawie 30 lat. „Pieprzony”
w tym wypadku znaczy tak
naprawdę „kochany”.
Na Przasnyskiej mieści się także
siedziba naszej redakcji.
To świetnie! Pod jakim adresem?
Przasnyska 6b.
My na Przasnyskiej mieszkaliśmy
w mieszkaniu w bloku nr 16. Dziś nie
wiem, kto tam mieszka, choć jakiś
czas temu odwiedziłem to osiedle,
ponieważ czasem przyjeżdżam na
Żoliborz. Oczywiście z Żoliborzem
bardziej związana jest moja żona,
która spędziła tu dzieciństwo.
Ja przyjechałem z Częstochowy.
Blok obok nas mieszkał mój
przyjaciel Paweł Dunin-Wąsowicz

(dziennikarz, publicysta i krytyk
literacki – przyp. M.B.), do którego
często wpadałem. Później, po około
10 latach, przeprowadziliśmy się
na Ochotę, na ul. Włodarzewską
przy Parku Szczęśliwickim, kiedy
za pierwsze naprawdę poważne
pieniądze zarobione za tantiemy
po sukcesie płyty zespołu
Szwagierkolaska („Luksus”
z 1995 r. – przyp. M.B.) mogliśmy
sobie pozwolić na zakup większego
mieszkania. Wprowadziliśmy
się do symbolu nowych czasów,
czyli na osiedle strzeżone, które
nie do końca mi się podobało,
ponieważ na Przasnyskiej był
większy luz. Ludzie się do siebie
uśmiechali, mówili wzajemnie
„dzień dobry”. A na Włodarzewskiej

Po powrocie z Londynu miałem
plan, że sformuję zespół na nowo
reklama

Program wydarzeń oraz cykli filmowych kina Wisła (listopad 2018)

Już 31 grudnia o godz. 20:30

Kocham Żoliborz miłością
dozgonną

Kino Wisła zaprasza na wyjątkową noc sylwestrową 2018/2019. Na Państwa czekać będzie wyśmienity catering (potrawy gorące,
przekąski zimne, sałatki, słodki poczęstunek, napoje) oraz konkursy z nagrodami.
Filmy:
GREEN BOOK [przedpremiera]: Wybitny muzyk jazzowy zatrudnia jako swojego szofera byłego bramkarza z nowojorskiego klubu nocnego i wspólnie
wyruszają w trasę koncertową. Wyprawa na głębokie południe USA da początek niewiarygodnej przyjaźni, która połączy dwa zupełnie różne światy.
ONI: Oni są u władzy. Oni są cyniczni, niemoralni i zachłanni. Oni chcą uwielbienia. Oni to Silvio Berlusconi, jego świta i orbitujący wokół nich
karierowicze, gotowi zrobić wszystko dla pieniędzy i politycznej chwały. Oni chcą uwieść tłumy. W świecie, gdzie najcenniejszą walutą jest młodość
i seks, oni nie mają sobie równych.
LUB
TYTUŁ NIESPODZIANKA

Bilet dla jednej osoby: 170zł • start imprezy: godz. 20:30, planowany koniec: godz. 3:00.

fot. Michał Bigoraj

Możliwy jedynie zakup biletów w kasie kina, rezerwacje nie są prowadzone, zwroty nie będą przyjmowane. Prosimy o przemyślany zakup biletów. Sprzedaż będzie prowadzona do 29.12. Liczba biletów ograniczona.

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.

5

ISSN 2450-1034 gazeta bezpłatna

6

LUDZIE ŻOLIBORZA / MUZYCZNY PRZEGLĄD WARSZAWY

LUDZIE ŻOLIBORZA / MUZYCZNY PRZEGLĄD WARSZAWY

7

Na Przasnyskiej miałem
swój pokoik, z którego
widok z okna wychodził
na podwórko.

archiwum FB T.Love

archiwum FB T.Love

Żoliborskie, parki, okolice placu
Wilsona. O Janku Benedku słyszałem
już wcześniej, przed wyjazdem
do Anglii, jak był on gitarzystą Tiltu.
Ale jego mieszkanie rzeczywiście
znajdowało się na Żoliborzu
Oficerskim. Zapoznaliśmy się ze sobą
i zaczęliśmy współpracę wiosną 1990
r. Wsiadałem w autobus linii 122 przy
skrzyżowaniu ulic Broniewskiego
z Krasińskiego, przejeżdżałem dwa
lub trzy przystanki na plac Wilsona,
wysiadałem, szedłem „z buta”
do Janka i tam żeśmy „dłubali”
piosenki na płytę „Pocisk miłości”,
która powstawała przez cały 1990
r. Piękny rok w Polsce, po upadku
komuny, rząd Mazowieckiego, wielki
optymizm, pierwszy kapitalizm.
Ludzie brali już wówczas swoje
życie w swoje ręce i w takim duchu
nowego tchnienia jest ta płyta.
Dołączył Jarosław Polak, który był
z Chomiczówki – czemu dał później
wyraz na solowej płycie (album
nazwany znanym już wówczas

Żoliborz był dla mnie niemal
samowystarczalny. Sady Żoliborskie,
parki, okolice placu Wilsona.

pseudonimem muzyka „Sidney Polak” ukazał się
w 2004 r. i zawierał przebój „Chomiczówka” – przyp. M.B.).
Później dołączył basista Paweł „Nazim” Nazimek i ostatni
z próbowanych wówczas gitarzystów Jacek „Perkoz”
Perkowski i ten skład się skrystalizował na lata (w 1993
r. Benedka zastąpił Maciej Majchrzak – przyp. M.B.).
Początek lat 90. kojarzy mi się całkowicie z Żoliborzem.
Żyliśmy skromnie w naszym mieszkanku z moich
oszczędności z Londynu, które szybko topniały, a zespół
jeszcze nie „ruszył z kopyta”. Było biednie – o czym jest
piosenka „Na bruku” (z płyty „Pocisk miłości” z 1991
r. – przyp. M.B.) z fragmentem „W naszej lodówce nie
znajdziesz nawet lodu” – ale fajnie. Wtedy na Żoliborzu
było oczywiście inaczej niż teraz. Nie było tylu knajp
i restauracji. Był na przykład bar Maciek przy Powązkach.
Były także koncerty w nieistniejącym już kinie Tęcza. Po

fot. Leszek Zając

Muniek pracował przez kilka
miesięcy w 1989 r., zawieszając
przed wyjazdem T.Love), ale
na Żoliborzu poza DuninemWąsowiczem poznał Pan
wiele innych ważnych dla Pana
osób. Choćby Jana Benedka,
kompozytora muzyki do m.in.
„Warszawy”, z którym po raz
pierwszy spotkał się Pan w jego
piwnicy na jednym z osiedli.
Historia „nowego” T.Love, które
powstało wiosną 1990 r., zamyka
się w mapie żoliborskiej. Wówczas
już na dobre „osiadłem” w tej
dzielnicy. Po powrocie z Londynu
miałem plan, że sformuję zespół na
nowo. Wtedy nie miałem jeszcze
samochodu i poruszałem się
głównie komunikacją miejską.
I to na ogół tylko po Żoliborzu.
Oczywiście czasem musiałem
pojechać do centrum czy na
uniwerek, ale jak przychodziła
wiosna, to Żoliborz był dla mnie
niemal samowystarczalny. Sady

fot. Michał Bigoraj

archiwum FB T. Love

były już nowe obyczaje, z których
jednak wiele też miło wspominam.
Dla wielu osiedle strzeżone to był
raj. Dla nas niekoniecznie. Owszem,
większa przestrzeń w porównaniu
do Żoliborza, na którym mieszkali
bardzo różni ludzie, ale wszyscy
się znali i były to czasy, w których
jak robiłem naprawdę ostre balangi,
to nie było żadnych pretensji.
Poza jednym sąsiadem (śmiech).
A na Włodarzewskiej w takich
sytuacjach kilkukrotnie była
wzywana policja.
Wprawdzie tekst do „Warszawy”
powstał w Londynie (w którym

latach kupiłem sobie kawalerkę na ul. Suzina,
w której, w tych słynnych blokach WSM (Warszawska
Spółdzielnia Mieszkaniowa – przyp. M.B.) z lat 30.,
mieszka mój brat cioteczny. Reasumując, jeśli chodzi
o Warszawę, to Żoliborz jest na zawsze numerem jeden
w moim sercu. Mieszkam teraz we Włochach,
w których też się zadomowiłem. Ale Żoliborz
to pierwsza miłość związana przede wszystkim
z rodziną i muzyką. Pomimo że pierwszą dzielnicą,
w której mieszkałem w Warszawie, był Grochów.
Bardzo wiele utworów T.Love zostało przez Pana
napisanych na Żoliborzu, np. „Potrzebuję wczoraj”. Niektóre
słowa, które w nim padają, odnoszą się do tej dzielnicy.
W mieszkanku na Przasnyskiej miałem swój pokoik,
z którego widok z okna wychodził na podwórko. To były
gomułkowskie bloki. Mieszali się w nich ludzie młodzi
ze starszymi, była to dzielnica całkiem spokojna. Marta
miała tam wielu przyjaciół. To były czasy, że wszystkie te
pary zaczęły „kwitnąć”, rodziły im się dzieci. I oni wszyscy
wychodzili na podwórko, spotykali się przy piaskownicy.
Rozmawiali, a dzieci bawiły się w tle. Jak pisałem
„Potrzebuję wczoraj”, to pamiętam swój ciężki poranek,
kiedy świeciło piękne majowe słońce, a ja jestem
na megakacu (śmiech). I tak sobie wówczas myślę: żona
na podwórku fajnie spędza czas, dzieciaki w piaskownicy,
a ja tu siedzę jakiś poturbowany na własne życzenie.
Siedzą we mnie jakieś substancje chemiczne, narkotyki,
alkohol. Wówczas byłem po imprezie w klubie Ground
Zero – wiadomo, rockn’n’rollowe życie (śmiech). To był
tzw. day after, czyli kac, a ja tęskniłem za tym, co było
wczoraj. Moja kochana, wyrozumiała żona poszła sama
na spacer z dziećmi, bo wiedziała, że muszę tego kaca
leczyć. Siedziałem więc sam w domu jak zombie, okno
otwarte i patrzę przez nie na tych wszystkich ludzi i tak
sobie mówię, jaki to jestem „rozpieprzony, rozpieprzony”,
czy że „chmury jak banie, fruwają nad blokami” –
to właśnie nad tymi blokami na osiedlu Zatrasie.
W tym mieszkaniu napisałem teksty do płyt, z których
wszystkie uważam za udane i ważne: „Pocisk miłości”,
„King” (1992 r. – przyp. M.B.), „Prymityw” (1994 r. –
przyp. M.B.), „Al Capone” (1996 r. – przyp. M.B.) i „Chłopaki
nie płaczą”. W latach 90. T.Love nagrał najlepsze płyty.
Nasze mieszkanie miało 46 m2, ale w moim pokoiku
miałem bardzo dobrą wenę. Zżyłem się z Żoliborzem
i tymi ludźmi głównie przez Martę. Na naszym osiedlu
ludzie trzymali się razem.
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10 rzeczy, których
nie wiedziałeś
o Muńku!

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Muniek przez 10 lat (1988 – 1998 r.)
mieszkał na żoliborskim osiedlu
Zatrasie przy ulicy Przasnyskiej 16.
Wujek Muńka, Celestyn
Dzięciołowski, grał w Legii
Warszawa w jednej drużynie
z Kazimierzem Górskim.
Utwór „Warszawa”, który jest
wyrazem miłości Staszczyka
do Warszawy, został napisany
w Londynie.
Poza Żoliborzem i Włochami,
Muniek mieszkał też na Grochowie,
Mokotowie i Ochocie.

Na Żoliborzu dorastały dzieci: Muńka
Staszczyka. Janek urodził się w 1990,
a Marysia w 1993 roku.

Muniek jest magistrem polonistyki
Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 2006 r. Muniek mieszka w innej
warszawskiej dzielnicy, Włochach,
której zadedykował utwór „Italia”.

Marta Staszczyk, czyli żona Muńka,
pochodzi z Żoliborza.

Większość utworów do płyt T.Love
z lat 90. Muniek Staszczyk napisał
w mieszkaniu przy ul. Przasnyskiej 16.
Muniek Staszczyk specjalnie naszym
Czytelnikom zdradził, jaka przyszłość
czeka zespół T. Love. Więcej
przeczytacie na gazetazoliborza.pl

Czy jednym miejscem, w którym Pan mieszkał na
Żoliborzu, była ulica Przasnyska?
Nie. Zanim poznałem moją żonę, to przez kilka miesięcy
w 1984 r. mieszkałem na Sadach Żoliborskich „kątem”
u mojej koleżanki Anki, niestety już świętej pamięci,
z naszej załogi punkowo-reggae’owej związanej przede
wszystkim z klubem Remont. Anka, która miała duże
mieszkanie i prowadziła tzw. dom otwarty, do którego
przychodzili niemal wszyscy z żoliborskich muzyków.
To w nim poznałem np. Rafała Kwaśniewskiego,
gitarzystę Elektrycznych Gitar. Siedziało się tam do nocy,
paliło trawę, piło piwo. Odżywialiśmy się głównie
w barze mlecznym Sady, który stoi do dziś. Mięta
do Żoliborza jest więc u mnie dozgonna. Przez wiele
lat np. przyjeżdżałem do pani Halinki do fryzjera, choć
mieszkałem już przy Parku Szczęśliwickim. Wspomnianą
kawalerkę też kupiłem sobie właściwie ze względów
sentymentalnych. Można też powiedzieć, że historia
zatoczyła koło, bo obecny skład projektu akustycznego
Muniek i Przyjaciele (zespół, który zrodził się w 2015 r.,
a w którym poza Muńkiem grają gitarzysta T.Love Janek
Pęczak oraz drugi gitarzysta Cezariusz Kosman; dawniej
był to basista tego zespołu Paweł Nazimek – przyp. M.B.)
ma próby w mieszkaniu Janka Pęczaka, który mieszka
na Żoliborzu. Zatem: Żoliborz rules! (śmiech).
Podczas naszej ostatniej rozmowy w styczniu 2018
r. wspominał Pan o możliwości nagrania solowego
albumu pod szyldem Zygmunt Staszczyk. Jak
rozwinęła się ta wizja i czy wiadomo już coś nowego
na temat przyszłości zawieszonego T.Love?
Zmieniło się o tyle, że płyta będzie pod szyldem Muniek
Staszczyk. Ponieważ po przemyśleniu z managementem
doszliśmy do wniosku, że jest to bardziej komunikatywne.
Tytułu jeszcze nie ma, utwory powstają. Pracuję w tym
momencie z Jurkiem Zagórskim, gitarzystą Natalii
Przybysz. Kawałki skomponowali mi Gaba Kulka, Julia
Marcel, Dawid Podsiadło, Wojciech Waglewski czy
Janek Pęczak. Mam już prawie pełną pulę utworów,
napisanych dziewięć tekstów. Myślę, że znajdzie się
na niej maksymalnie 11 utworów, w tym jeden cover
– utwór „Krajobraz z wilgą i ludzie” Marka Grechuty,
któremu chciałem oddać hołd moim ulubionym
jego utworem. Płyta jest przewidziana na październik
przyszłego roku. W marcu bądź kwietniu wchodzę
do studia, a w maju ma być wydany pierwszy singiel.
Zaplanowany mamy koncert w Stodole w listopadzie.
Na tym się teraz głównie skupiam. W przyszłym roku
będziemy to kontynuować. A T.Love? Sądzę, że jest
szansa na płytę. Myślę o tym, by reaktywować zespół,
nie wiem jeszcze, w jakim składzie. Jeśli będą sprzyjające
okoliczności, to myślę o powrocie na jesieni 2021 r.
Jesteś pierwszą osobą, której to mówię, ale robię
to tylko dlatego, że reprezentujesz gazetę z Żoliborza.

MUZYCZNY PRZEGLĄD WARSZAWY

Straciłeś głos?
Odzyskaj go z GeloVox!
Zbliża się ważne spotkanie z klientem, a głos odmówił
posłuszeństwa? Czujesz drażniącą suchość w gardle? Chrypa
nie daje Ci spokoju? Sposobem na problemy z podrażnionym
i suchym gardłem mogą być tabletki do ssania GeloVox.
Podczas ssania wytwarzają oryginalny kompleks hydrożelowy.
Zawiera on kwas hialuronowy, zapewniający intensywne
nawilżenie i ochronę podrażnionej błony śluzowej jamy
ustnej i gardła. Dzięki stosowaniu tabletek do ssania
GeloVox możemy wspierać dobrą emisję głosu – niwelować
suchość błony śluzowej gardła, chrząkanie, chrypkę,
suchy kaszel czy bolesne przełykanie. GeloVox pomoże
też zadbać o głos jeśli stosujemy leki wziewne lub jesteśmy
narażeni na zanieczyszczenia powietrza, dym papierosowy,
infekcje nosa i gardła. Warto dodać, że wyrób medyczny jest
odpowiedni dla dzieci od 6. roku życia, może być stosowany
przez diabetyków oraz osoby z nietoleracją laktozy
i glutenu. Pamiętaj o tabletkach do ssania GeloVox, jak znów
dopadnie Cię chrypa lub suchość w gardle.

Żoliborska Kępa Potocka ma się czym
pochwalić. Duże tereny zieleni sprzyjają
spacerom, na ulicy Kazimiery dwa lata temu
wymalowano piękny mural przedstawiający
Davida Bowiego, a tuż obok, na ul. Potockiej,
od marca 2017 r. mieści się „Klub Potok
– Drugi Dom Ludzi Rocka”. „Potok” jest
miejscem, gdzie pod jednym dachem
znajdziemy zawsze dobrą muzykę, słynną
już „cytrynóweczkę”, czy chociażby bogaty
asortyment piw. Nie bez kozery w nazwie
Klubu czytamy „Dom Ludzi Rocka”. Często
można spotkać tu artystów, ludzi sztuki
i kultury oraz wyznawców szeroko pojętego
gatunku rock. W Klubie „Potok” odbywają
się liczne koncerty, wernisaże i spotkania,
na przykład miłośników gier planszowych.
Można tu też spróbować swoich sił wokalnych
podczas częstych spotkań karaoke.
Priorytetem właścicieli Klubu jest zrzeszanie
wokół siebie wszystkich tych, którym nie
jest obca dobra zabawa, ale też zabawa,
która ma na celu niesienie pomocy. Imprezy
charytatywne są tu na porządku dziennym,
wymienić można „Cancel the Cancer”, „Karma
Wraca”, liczne zbiórki na protezy i leczenie, czy
chociażby tegoroczną pomoc w organizacji
projektu „Petardy – Gramy dla Puckiego
Hospicjum”. W tym żoliborskim Klubie przez
1,5 roku jego istnienia występowała cała
plejada polskiej sceny muzycznej, jak również
zespoły z Wielkiej Brytanii, Danii, Niemiec,
Szkocji. Zagrali tutaj, między innymi, znani
wszystkim: Farben Lehre, Maciej Balcar,
Golden Life, Closterkeller, Sztywny Pal Azji,
Apteka, Cochise, Lipali, Rezerwat, Proletaryat,
Gutek, Ceti. Klub promuje również młode,
nikomu nieznane jeszcze kapele, które
dopiero wkraczają na muzyczny rynek.
„Potok – Drugi Dom Ludzi Rocka” ma rzesze
stałych bywalców, chociażby dlatego, że jest
to kontynuacja legendarnego ClubRocka.
Z pewnością każdy znajdzie w tym miejscu
coś dla siebie i, tak jak większość, powróci tu.
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Targi Audio Video Show
Autor tekstu:
michał bigoraj

Eksluzywne marki, sprzęt audio i video najwyższej jakości, a do tego
mnóstwo bezcennej wiedzy. Za nami jedne z największych targów
muzycznych na świecie.
sprzęt tak ekskluzywnych marek
jak McIntosh czy Marantz.
Na targach można było obejrzeć
i w praktyce zapoznać się
ze wszystkimi elementami
wchodzącymi w skład
domowych urządzeń
audiowizualnych. Impreza
tradycyjnie cieszyła się
ogromnym wsparciem
i zainteresowaniem medialnym,
nie tylko ze strony prasy czy
portali o tematyce audiofilskiej.
Podczas imprezy, której
towarzyszyły także seminaria
inne i wydarzenia, można
było posłuchać, obejrzeć
i porównać urządzenia niemal
ze wszystkich pułapów
cenowych. Dużą popularnością
cieszyła się znajdująca się
na PGE Narodowym strefa
winyli, która przyciągnęła
licznych amatorów
analogowego brzmienia.
Uczestnicy targów mogli także
wziąć udział w spotkaniach
reklama

Odsłuch płyty “Equinoxe Infinity” Jeana-Michela Jarre’a

fot. Mateusz Durlik

W dniach 16-18 listopada
odbyła się w Warszawie
22. edycja targów Audio Video
Show. Impreza, które jak
zwykle przyciągnęła tysiące
odwiedzających i fanów
najwyższej jakości brzmienia
i obrazu, odbywała się w trzech
lokalizacjach: na Stadionie PGE
Narodowym, a także w hotelach
Radisson Blu Sobieski oraz
Golden Tulip.
Audio Video Show to największa
w Polsce, druga pod względem
wielkości w Europie i jedna
z największych na świecie,
wystawa sprzętu audio i video.
W tym roku udział w targach
zgłosiła rekordowa liczba
165 wystawców. Na ich potrzeby
zarezerwowano w sumie
170 sal, w których odbywały się
prezentacje sprzętu. W trakcie
targów mogliśmy oglądać
stoiska tak znanych producentów
jak Sony, Philips czy LG.
Mogliśmy również podziwiać

z uznanymi artystami
i legendami polskiego
dziennikarstwa muzycznego,
np. Markiem Niedźwieckim,
Markiem Sierockim czy Piotrem
Metzem. Gośćmi specjalnymi
byli, między innymi, Anna Maria
Jopek i Jean-Michel Jarre.
Legendarny twórca muzyki
elektronicznej w pierwszym dniu
targów osobiście zaprezentował
nam swoją najnowszą płytę
“Equinoxe Infinity”.

Pogodnych Świąt Bożego Narodzenia,
spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze
oraz samych szczęśliwych dni
w nadchodzącym roku
życzą

Rada i Zarząd Dzielnicy Żoliborz

ISSN 2450-1034 gazeta bezpłatna
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Niech żyje bar!
Autor tekstu:
jakub krysiak

ba R
Wizyta w barze mlecznym przy Krasińskiego dla wielu jest częścią
codziennej rutyny. - To zdecydowanie najlepszy mleczak w stolicy –
mówi jeden z wiernych bywalców baru.
- Zamówiłaś, kochanie? – pyta kasjerka zagubioną
licealistkę, w tle pobrzękują sztućce, talerze
i dobiegające odgłosy z kuchni.
- Tak, omleta – odpowiada i wyciąga kartę
płatniczą, bo bar, mimo że estetyką i panującym
klimatem przypomina odleglejsze czasy, podąża
za panującymi trendami i posiada terminal
do płatności bezgotówkowych.
- Cztery siedemnaście poproszę – mówi pani
w niebieskim fartuszku, która zapisuje zamówienia
na dotykowym monitorze w wysuniętym w głąb
sali jadalnej boksie.
- Omlet odbieramy! – dobiega chwilę później z kuchni
krzyk uśmiechniętej kucharki w niebieskim fartuszku.
Można poczuć się tu jak na planie filmowym produkcji
o Polsce lat 70. Gdy się stoi na ruchliwym skrzyżowaniu
ulic Krasińskiego i Broniewskiego, wzrok przyciąga
granatowy pawilon z żółtym napisem Bar„Sady”.
Całość przywołuje estetykę, jaką dziś możemy
jedynie podziwiać na zdjęciach z okresu PRLu.
- Kojarzy mi się z widokiem dawnej Warszawy –
czcionka szyldu, firanki w witrynach przełamane
zielenią wystającą z donic, bryła budynku, kolory
i klimat w środku to istna widokówka z dzieciństwa –
rzuca pośpiesznie mężczyzna w eleganckim płaszczu

z aktówką, pędem wychodząc z baru w kierunku
przystanku tramwajowego.
Klienci w szczególności polecają omlety. W barze
można spróbować przede wszystkim specjałów
polskiej kuchni - pierogi ruskie, zupy, makarony
z owocami, leniwe z masłem i cukrem, ziemniaki, filety
i mielone, a także surówki. Na deser galaretka,
a do popicia kompot. Wszystko w cenach zbijających
nieco z tropu przy pierwszej wizycie.
- Taki posiłek jest znacznie lepszy niż kebab czy
streetowe żarcie, którym miasto jest już przesycone. Może
jedzenie nie jest jakieś wykwintne, ale często smakuje
lepiej niż w niejednej, droższej knajpie. Przyjechałem
do Warszawy na studia, więc dla mnie to też pewien
rodzaj wspomnień. Podobne smaki serwowała mi babcia,
kiedy byłem dzieciakiem – mówi Arek, ubrany w skórzaną
ramoneskę i zwężane spodnie adidasa.
Parterowy pawilon z przeszklonym frontem jest
jednym z dzieł architektonicznych Haliny Skibniewskiej.
Przy wejściu do baru wzrok przykuwa kuchnia
odgrodzona barem, przy którym wydawane są posiłki.
Czekając w kolejce z plastikową tacą, widać, jak kucharki
wrzucają na talerzyki czy do garnków zamówione
potrawy, rozpalają kuchenki, krzątają się żwawo na tle
regałów z wielkimi metalowymi misami i garnkami

Dla mnie to pewien
rodzaj wspomnień.
Podobne smaki
serwowała mi babcia
od czasu do czasu pokrzykując: -Pierogi ruskie do odebrania!
„Bar Sady” jest miejscem wielu niezwykłych
wydarzeń. Kilka lat temu odbyła się tu wystawa prac
plastycznych, czy promocja książki „Przewodnik
po warszawskich blokowiskach” Jarosława Trybusia,
krytyka architektury i wicedyrektora Muzeum
Warszawy, który uważa osiedle Sady Żoliborskie
za jedną z cenniejszych osiedlowych perełek stolicy.
Wśród mieszkańców pierwszej kolonii osiedla,
sama premiera wywołała niemałą konsternację,
bo mieszkańcy nigdy dotąd nie utożsamiali swojego
osiedla z blokowiskami.
Parterowy pawilon, w którym znajduje się bar, ujmuje
przeszklonym frontem i modernistycznym dachem
w kształcie przechylonej litery „V”. Halina Skibniewska,
architektka, której dziś zawdzięczamy niewielkie
bloczki pośród gęstej i bujnej zieleni, nie zapomniała
infrastrukturze usługowej. Wokół budynków mieszkalnych
Skibniewska zaprojektowała pawilony handlowe,
wśród nich „Bar Sady”, które powstały w latach 60.
Zdarza się, że bar odwiedzają nawet celebryci.
Na jednej ze ścian wisi zdjęcie, które upamiętnia
wizytę Małgorzaty Domagalik i Krzysztofa Ibisza,
pozujących z pracownikami lokalu. Z kolei wśród
panującej wewnątrz życzliwości i spokoju ciężko
o zwariowane sytuacje. Samo miejsce wyłamuje się
ze standardu współczesnych lokali gastronomicznych.
Mimo że aktywność w social mediach jest dziś
nieodłącznym elementem prowadzenia biznesu,
to „Bar Sady” zdaje się na los odwiedzających.
W sieci jest obiektem różnorodnej galerii, którą można

znaleźć pod hasztagiem „BarSady”. „To jedno z tych
ponadczasowych miejsc wyróżniające nas na mapie
Europy” albo „Wynalazek systemu socjalistycznego,
który pielęgnujemy i staramy się zachować” –
komentują zdjęcia użytkownicy jednego z portali
społecznościowych.
Jeden z ostatnich lokali tego typu w stolicy ma się
dobrze, a w godzinach szczytu drzwi nie przestają
się otwierać. Czasami można zjeść tam również przy
muzyce „na żywo”, a wszystko dzięki panu, który gra
na akordeonie walczyki i różnego rodzaju melodie.
Choć widok ludzi siedzących przy kwadratowych
stoliczkach gęsto rozłożonych w sali jadalnej nie
powinien być niczym niezwykłym, to panująca aura
wydaje się nie pasować do współczesnych zachowań,
których znakiem rozpoznawczym jest wzrok wbity
w ekran telefonu. Pod oknem, na tle przebijających
się przez firanki smug światła, mężczyzna w średnim
wieku czyta gazetę, zaraz obok siedzi babcia
z wnuczką i wnuczkiem - żwawo rozmawiają ze sobą,
popijając kompot. Przy sąsiednim stoliku siedzi para
licealistów, którzy przy ziemniakach i mielonych
dyskutują bez wyciągania z kieszeni telefonu.
Nawet ci samotnie siedzący jakby chłonęli atmosferę
baru z wypisanym na twarzy spokojem.

Taki posiłek jest
znacznie lepszy
niż kebab czy
streetowe żarcie.
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Zarząd sukcesyjny
Autorka tekstu:
Małgorzata buczkowska

Nowe rozwiązanie dla przedsiębiorców już weszło w życie. To milowy
krok w prowadzeniu działalności gospodarczej z uwagi na to, że
pozwoli na zachowanie jej dotychczasowej ciągłości również po śmierci
właściciela firmy.
Podstawowym motywem wprowadzenia nowej
regulacji było to, że ogromna liczba przedsiębiorców
to osoby prowadzące jednoosobowe działalności
gospodarcze, zaś spory odsetek z nich to osoby
starsze, które mają już ponad 65 lat. W przypadku
ich śmierci prowadzone przez nich przedsiębiorstwo

w zasadzie przestaje istnieć. Pracownicy tracą
zatrudnienie, a kontrahenci dostawcę lub odbiorcę.
Rozwiązaniem właśnie tych problemów mają być
regulacje zawarte w ustawie z dnia 5 lipca 2018 roku
o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby
fizycznej.

najcz ę ś c i ej za d awane p y tan i a

Kto będzie mógł skorzystać z nowych rozwiązań?
Ustawodawca postanowił zaadresować nową regulację jedynie do osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą (jednoosobową lub w formie spółki cywilnej), czyli do osób wpisanych do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wydaje się być to naturalne, bo spółki prawa handlowego
– w przeciwieństwie do przedsiębiorców wpisanych do CEIDG – z chwilą śmierci wspólnika nie tracą swojej
podmiotowości prawnej i zazwyczaj mają czas na zorganizowanie swojego działania w nowych warunkach. Trzeba
jednak zwrócić uwagę na to, że nowe regulacje mają zastosowanie jedynie do osób wpisanych w CEIDG, jeżeli
więc ktoś spełnia pozostałe warunki konieczne do uznania go za przedsiębiorcę, ale nie jest wpisany do tego
rejestru, nie będzie mógł skorzystać z nowych rozwiązań.

Jakie rozwiązania wprowadza nowa ustawa?
Pozwala powołać zarządcę sukcesyjnego, dzięki któremu możliwe będzie dalsze funkcjonowanie firmy
po śmierci pierwotnego przedsiębiorcy. Ma to pozwolić nie tylko na zachowanie pracowników i realizację
zawartych kontraktów, ale i ułatwić konsumentom skorzystanie z przyznanych im praw.
Rozwiązania przyjęte w ustawie nie będą jednak stosowane automatycznie, ale będą wymagały podjęcia
odpowiednich działań. Może je wykonać sam przedsiębiorca jeszcze za życia (powołanie zarządcy
sukcesyjnego wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i wpisania do CEIDG) albo jego
spadkobiercy, w ciągu dwóch miesięcy od dnia jego śmierci.

Co będzie robił zarządca sukcesyjny?
Będzie zarządzał częścią majątku spadkowego, stanowiącą przedsiębiorstwo w spadku, czyli kontynuował
działalność prowadzoną wcześniej przez zmarłego przedsiębiorcę. Będzie miał też prawo do podejmowania
czynności sądowych i pozasądowych.

A kiedy wygaśnie zarząd sukcesyjny?
Rola zarządcy sukcesyjnego ma się – co do zasady – skończyć z chwilą dokonania podziału spadku, nie później
niż dwa lata od dnia śmierci przedsiębiorcy. Okres ten w szczególnych przypadkach może zostać przedłużony
do pięciu lat.

150 zł

20%

na pizze i pasty z karty

zniżki

ul. Felińskiego 15
na kurs
rabatu
Tel: 662 068 243
www.ledwojade.pl
prawa jazdy fb.com/ledwojade/
kat. a lub b Oferta ważna do 31.01.2019r.

produkty
ze sklepu internetowego!

Kod rabatowy: cbdpodchoinke
ul. Mickiewicza 52
Tel: 512 988 821
www.goodplant.pl
fb.com/goodplantpl/

10%

s t a ły
ra bat
na cały
koszyk

dla zarejestrowanych klientów

20%
rabatu na wszystkie
pizze z karty

Promocja ważna do 28.02.2019 r. tylko w lokalu.
Kupon należy okazać przed wydrukiem paragonu fiskalnego.

-15%

ul. Słowackiego 16/18, 01-627 Warszawa • rezerwacje: (22) 897 67 21 • fb.com/prostapastaslowackiego

-15%
rabatu

+

15%
na dowoln e
da n i e z m en u
r e s ta u r a c j i

30%

-25%

zniżki
na wszystkie usługi
Gabinet
kosmetyczny
ul. Krasińskiego 18/150
Tel.:(22) 839 80 92
Tel.: 512 473 513
www.gabinetpetoanna.pl

KALORYCZNOŚĆ
TEL. 516DOWOLNA
187 216 WWW.LEKKAKALORIA.PL

TEL. 516 187 216 WWW.LEKKAKALORIA.PL

na dowoln e
da n i e z m en u
r e s ta u r a c j i

Kupon ważny
do końca stycznia 2019 r.

20%

rabatu
na sushi

*Ważny wyłącznie w lokalu, nie obowiązuje w dostawie.

Kupon ważny do końca stycznia 2019 r.

ul. Włosciańska 35a paw. 15e |
ul. Gdańska 2 (w lecznicy dla zwierzat)
Tel: 516 06 08 08
Polub nas na Facebooku!

50% 5%
rabatu

kupon
rabatowy

za trzecią kanapkę normal

przy zakupie dwóch

Kupon obowiązuje przy zakupie na miejscu w restauracji przy Mickiewicza 27
oraz w CH Arkadia. Promocja obowiązuje do końca stycznia 2019.

50 zł
złzamiast
zamiast150
150złzł
50

JEDNODNIOWY ZESTAW
JEDNODNIOWY ZESTAW
DOWOLNA KALORYCZNOŚĆ

rabatu

zniżki na każde
zamówienie
z burgerem od 30 zł

Anna Peto

TT RREENNIINNGG EEMMS S
DD
I EI TA
E TA
5500%%TA
N INEIJE J
TA

15%

rabatu

Kupon ważny do końca stycznia 2019.

Tel.
Tel.792
792972
972080
080
www.protrener.com.pl
www.protrener.com.pl

conco.pl

Kupon ważny do 28.02.2019r. • Ilość miejsc ograniczona • ul. Mickiewicza 72, tel.: 510 101 813

Oferta ważna do 15 stycznia 2019 r.

ul. Mickiewicza 19
Tel.: 603069751
fb.com/TelAviv.UrbanFood.Mickiewicza19/v
www.telavivurbanfood.pl

StudioEMS
EMSŻoliborz
Żoliborz
Studio
ul.Mickiewicza
Mickiewicza1818
lok.
ul.
lok.
4343

Akcja ważna
do końca stycznia 2019

100% korzyści dla
naszych Klientów

Nowe, ciekawe miejsce na nocnej mapie
Żoliborza z wybornymi trunkami
i przepysznymi przekąskami, gdzie
w miłej atmosferze spędzisz wieczór
z przyjaciółmi.

na całe menu

TRENINGPRÓBNY
PRÓBNY
TRENING

-20%

na wszystkie produkty
znajdujące się
na ekspozycji Showroomu
CONCO na Zajączka 15

na dowolną serię zabiegów, odbierz
od nas Kartę Biznes Benefit i ciesz
się z rabatów gdziekolwiek jesteś

Promocja obowiązuje do 31.01.2019, tylko w lokalu. Należy poinformować obsługę
o kuponie, przed wydrukowaniem paragonu fiskalnego.

* nie łączy się z innymi promocjami

na wszystkie

Skorzystaj
z rabatu

Pl. Wilsona 2 (obok Kina Wisła)
tel. 570 020 700
01-615 Warszawa
www.trattoriaprimapasta.pl

rabatu

20%

-20%

Kumulacja!

Restauracja i Delikatesy
Szeroki wybór win włoskich
i hiszpańskich!

10% 15% 20%
rowery

akcesoria

serwis

Oferta ważna do 31.01.2019r.
ul. Rydygiera 8 (róg Anny German) • ul. Broniewskiego 7 (róg Krasińskiego)

Od 26 lat stawiamy na niezawodną
jakość usług oraz zadowolenie
naszych pacjentów.
ul. Ks. J. Popiełuszki 19/21 paw. 31, Warszawa
tel.: 22 833 46 12

20%
na scalling

GODZINY PRZYJĘĆ:
poniedziałek 9:00-15:00 • wtorek 9:00-20:00 • środa 9:00-20:00
czwartek 9:00-15:00 • piątek 9:00-15:00
ZAPRASZAMY

na cały asortyment

Akademia Rozwoju Umysłu dla dzieci 5-15 lat

40% rabatu
50%rabatu
na pakie t startow y

na pierwszy miesiąc zajęć

ul. Przasnyska 9 lok. 4a, 01-795 Warszawa • tel: 536 012 012
fb.com/BrainyZoliborz/ • www.brainyzoliborz.pl

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

Nowy żłobek na Żoliborzu
Nowy żłobek na Żoliborzu

Ajka

żłobek dla dzieci
żłobek dla dzieci
od 1 do 3 lat
od 1 do 3i lat
profesjonalna
troskliwa opieka

profesjonalna
i troskliwa opieka
ciepła i przyjazna
atmosfera
ciepła i przyjazna atmosfera

AutorKAtekstu:
tekstu:
Autorka
AnnaSzymańska
Mallory
Anna

bezpieczne, kolorowe wnętrza

Wszystko, co się Ajce przytrafia, jest
przystosowane dla dzieci
tak nieludzkie, że wątpię, czy zachodni
szeroka oferta zajęć
reżyser potrafiłby o tym opowiedzieć.
Nowy żłobek na Żoliborzu w ramach
nauka
przez zaba
czesnego

nauka samodzielnośc

Siergiej Dworcewoj, z doświadczeniem głównie.
rozwój umiejętności społec
dokumentalnym, w swojej fabule przedstawia
żłobek dla dzieci
intymny portret kobiety, kumulujący w sobie
całą
sieć3 lat
od
1 do
profesjonalna
i troskliwa opieka
problemów społecznych Wspólnoty
Niepodległych
ciepła
i
przyjazna
atmosfera
Państw, tak mistrzowsko, że film został kazachskim
szeroka oferta zajęć
kandydatem do Oscara. I byłby poważnym
bezpieczne,
kolorowe
wwnętrza
ramach czesnego
konkurentem dla „Zimnej wojny”, gdyby nie brak
przystosowane dla dzieci
inwestycji w promocję.

nauka przez
catering
dostosowany
zabawę
nauka przez
zabawę
re k l a m a

Film jest wprost porażający. Nielegalna imigrantka
z Kirgizji ukrywająca się w Moskwie przed gangiem,
do
potrzeb
żywieniowych
naukanauka
samodzielności
samodzielności poprzez
któremu jest winna pieniądze pożyczone na otwarcie
rozwój umiejętności
społecznych
rozwój umiejętności
społecznych
zakładu krawieckiego, pozostawia w szpitalu
noworodka i przemierza ulice miasta, wciąż krwawiąc
po porodzie. Zimno i zaspy śnieżne odzwierciedlają
Żłobek Qlka
bezpieczne, kolorowe
szeroka
oferta zajęć
zimno bijące od ludzi na jej drodze i bariery
na każdym
ul. Jasnodworska 7 lok. 103
GODZINY OTWAR
w
ramach
czesnego
wnętrza
przystosowane
kroku. Przewaga zbliżeń kamery przybliża nas do Ajki.
01-745 Warszawa
Poniedziałek - Piątek: 7.
tel. 690 901 061
Przelotnie widzimy skrawki życia bogatych, które tylko
dla dzieci
www.zlobekqlka.
catering dostosowany
kontakt@zlobekqlka.pl
podkreślają jego nieosiągalność dla bohaterki. Sceny
catering dostosowany
do potrzeb żywieniowych
z sukami w klinice weterynaryjnej przechodzą
do potrzeb żywieniowych
od mocnej do jeszcze mocniejszej i unaoczniają,
że moskwianie traktują psy lepiej niż ją. Kiedy wydaje
się, że człowieka nie może w życiu spotkać już
nic Qlka
Żłobek
GODZINY OTWARCIA:
gorszego, finał udowadnia, że może. ul. Jasnodworska 7 lok. 103
01-745 Warszawa
Poniedziałek - Piątek: 7.30-17.30
Reżyser pomysł zaczerpnął ze statystyk:
tel.„W
6902010
901 061
Zwww.zlobekqlka.pl
tym numerem Gazety Żoliborza
kontakt@zlobekqlka.pl
roku w szpitalach położniczych w Moskwie
248 dzieci
zostało porzuconych przez matki z Kirgistanu”. Czynią
tak kobiety z Azji Centralnej, gdzie rodzina stanowi
fundament kultury. Dlatego pokazał, jak instynkt
samozachowawczy zmusza człowieka
do przewartościowania norm moralnych.
Polska operatorka Jolanta Dylewska sceny
na ulicach Moskwy i w metrze kręciła ukrytą kamerą.
Podobnie jak w „Tulpanie”, debiucie fabularnym
Dworcewoja, obsadę stanowią głównie naturszczycy:
weterynarza gra prawdziwy weterynarz, położną
autentyczna położna, która na planie pełniła również
rolę konsultantki. Ale bez obaw – psy są tylko
ucharakteryzowane, przez Tomasza Matraszka,
Żłobek Qlka
na ranne. Główną rolę odtwarza przejmująco Samal
ul. Jasnodworska 7 lok. 103
Godziny otwarcia:
01-745 Warszawa
Poniedziałek - Piątek: 7:30-17:30
Jesljamowa – kazachska aktorka mówiąca po kirgisku,
tel. 690 901 061
www.zlobekqlka.pl
znana polskim widzom z „Tulpana”.

dla pierwszych 3 osób

zniżka 50%
w opłacie czesnego
za pierwszy miesiąc

kontakt@zlobekqlka.pl

20

HISTORIA

HISTORIA

1

Kryminalna mapa
Żoliborza
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Artykuł opracowano na podstawie tekstu “Niedole
policjantów z XXVI Komisariatu” autorstwa
Tomasza Pawłowskiego, “Nasz Żoliborz”,
nr 19, 06/2017, ISSN 1731-8661
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Marymont, czerwiec 1933 r. O tym, że niewinna rodzinna
sprzeczka może skończyć się tragicznie, przekonał się na
własnej skórze Franciszek Idzikowski. Podczas awantury
w domu przy ul. Szlacheckiej 16 Hubert Dłużniewski
zadał swojemu szwagrowi kilka ciosów nożem
kuchennym. Poszkodowany zginął na miejscu.
Nie tylko rodzinne kłótnie spędzały policjantom sen
z powiek. Dużo większym problemem były grasujące
bandy. Złodzieje znali się od najmłodszych lat,
a rabunków dokonywali zazwyczaj w kilka osób. Warto
przypomnieć tutaj sprawę z czerwca 1933 roku.
Z domu Jadwigi Łaby skradziono biżuterię i garderobę
o łącznej wartości 7000 złotych, co stanowiło wówczas
niebagatelną kwotę. Śledczy nie potrzebowali dużo
czasu, by ustalić, kto dokonał kradzieży. Byli to
rabusiowie zamieszkujący domy przy Marii Kazimiery
40, Warszawskiej 14 i Potockiej 52. O kosztownościach
wiedzieli od znajomego murarza, który niegdyś naprawiał
kuchnię w domu Jadwigi Łaby.
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Cios prosto w serce
i grasujące bandy
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Baraki na Powązkach, Las Bielański
czy słynny “małpi gaj” między
ul. Felińskiego, Zajączka
ej
i Krajewskiego - tych miejsc
w
jo
a
dawniej należało się
r
K
ii
m
wystrzegać. Przedwojenny
r
A
sł
a
ow
Żoliborz był dzielnicą
ac
kie
1
go
kontrastów społecznych.
Nie dziwi więc, że
niebezpieczeństwo
czyhało za każdym
rogiem.

makabryczne odkrycie
w gliniankach

Słodowiec, sierpień 1933 r. Z glinianek przy Włościańskiej
wyłowiono zwłoki kilkutygodniowego dziecka. Na jego
szyi znajdował się sznurek, do którego przymocowano
cegłę. Kto utopił niemowlę? Tego ówczesnym śledczym
nie udało się ustalić.

Gw

Autor tekstu:
Patryk Świerlikowski
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Nie tylko rodzinne
kłótnie spędzały
policjantom sen
z powiek.

Gałązka niezgody, czyli
jak siostra zabija brata

Powązki, maj 1927 r. Aby wywołać konflikt,
niejednokrotnie wystarczy iskra, a czasem nawet...
gałązka bzu. Historia, którą przypominamy, wydarzyła się
w maju 1927 roku przy ul. Pionierskiej 10. Janina Binkowa
zerwała gałązkę bzu w ogrodu swojej matki, co nie
spodobało się jej bratu, Bolesławowi Błaszczakowi. W
odpowiedzi dostał od siostry wiązankę wulgaryzmów,
a po wyproszeniu za drzwi schwyciła za nóż i zadała
mu głęboki cios w kolano lewej nogi. Na pomoc
awanturniczej córce nadbiegła jej matka, zaś na krzyk
rannego - żona Błaszczaka - donosił popularny wówczas
miesięcznik Polska Zbrojna. W bijatyce ucierpiała również
żona Błaszczaka, na którą rzuciły się obie kobiety. Matka
Janiny Binkowej zadała jej scyzorykiem silny cios
w głowę. Sprawczynie od razu uciekły do swoich domów,
a karetka przyjechała dopiero po dwóch godzinach.
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4

mąż bije żonę, ona
zadaje mu ciosy siekierą

Marymont, czerwiec 1933 r. Problemy małżeńskie nie
zawsze można rozwiązać pokojowo, szczególnie jeśli
mąż podejrzewa żonę o zdradę. Tym razem jednak
w ruch poszły radykalne środki. Stefan Kowalewski
dotkliwie pobił w nocy swoją żonę Mariannę, która, jak
twierdził, mogła mieć romans z innym mężczyzną. Kilka
godzin później kobieta odwzajemniła się mężowi. Zadała
mu dwa ciosy siekierą w głowę, następnie zamknęła
mieszkanie i poszła do najbliższego komisariatu, wówczas
znajdującego się przy Włościańskiej 45. Jęki rannego
męża obudziły sąsiadów. Wezwali patrol, który wyważył
drzwi i wszedł do mieszkania. Ofiarę szybko zabrano
do szpitala.

5

PSYCHOLOGIA

HISTORIA

gdzie wojsko,
tam złodzieje

i wrzucił do lodowatej rzeki. Spokojnym krokiem wrócił
do mieszkania, sądząc, że ofiara utopi się. Stało się inaczej.
Wartki nurt wyrzucił kobietę na brzeg. Natychmiast
zabrał ją policyjny patrol, by wyjaśnić, co się wydarzyło.
Już z samego rana mundurowi przyprowadzili
na komisariat Jana Chrostowskiego, który był tak
zszokowany, że od razu zemdlał. Przyznał się do
usiłowania zabójstwa. Sąd kazał go osadzić w areszcie.

7

małpi gaj, a złodziejom
w to graj

Stary Żoliborz, maj 1926 r. i październik 1928 r.
Kto wówczas odważył się pieszo chodzić przez lasek
między torami kolejowami, a ul. Felińskiego, Zajączka
i Krajewskiego, ten nieraz przekonał się, że wystarczy
chwila nieuwagi, by złodzieje okradli go dosłownie
ze wszystkiego. Policja była bezradna, choć wiedziała,
że tropy prowadzą do pobliskich baraków. Tam
również nie było za wesoło. Władysław Kożuchowski,
współwłaściciel firmy budowlanej, zastrzelił na planu
budowy Józefa Dominiaka. Robotnik upomniał się
o zaległą pensję. Z kolei dwa lata wcześniej prasa
rozpisywała się o napadzie na 16-letnią Irenę L., którą
zgwałcili nieznani sprawcy.

Cytadela, przełom listopada i grudnia 1927 r. Okres
przedświąteczny to wówczas prawdziwe żniwa dla
złodziei - w kasie 21. Warszawskiego Pułku Piechoty
znajdowało się sporo gotówki na wypłaty. Czas
jednak grał na niekorzyść rabusiów. Gdy wartownik
zauważył w jednej z uliczek Cytadeli trzech podejrzanie
zachowujących się mężczyzn, żandarmi niezwłocznie
wkroczyli do budynku dowództwa. W jednym z pokojów
złodzieje nieudolnie mocowali się z kasą pancerną.
Dostali wyrok 2 lat więzienia, ale wyszli z niego 8 miesięcy
Powązki, sierpień 1928 r. Rozszalały tłum wymierzył
przed zakończeniem kary.
karę mordercy nieznanego mężczyzny. 23-letni Edward
Kaniewicz został odbity z rąk funkcjonariuszy, którzy
prowadzili go do komisariatu. Gdyby nie policyjne posiłki,
mężczyzna nie przeżyłby samosądu.
...............................................
Słownik przedwojennych złodziei:
Lewy brzeg Wisły niedaleko Cytadeli, listopad 1933 r.
doliniarze - złodzieje kieszonkowi
Gorący romans z inną kobietą, zimna kąpiel dla...
kradzież na lipko - włamanie przez okno
własnej żony, choć wszystko zakończyło się wyjątkowo
kradzież na szpryng - zabranie rzeczy z przedpokoju
szczęśliwie. Jan Chrostowski zaprosił swoją małżonkę
kradzież na pasówkę - dzięki dorobionym kluczom
na spacer brzegiem Wisły. Porę wybrał dość nietypową,
kradzież na potok - zabranie rzeczy z jadącego wozu
ponieważ zbliżała się północ. Nie bez przyczyny kradzież na wydrę - wyrwanie torebki z ręki
zaprzyjaźnił się z inną kobietą, więc żona stała mu na
przeszkodzie. W pewnym momencie chwycił ją za gardło pajęczarze - złodzieje bielizny

8

6

tłum ma zawsze
rację

chciał utopić żonę
w wiśle
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Co pani robi z moim dzieckiem?!
Autorka tekstu:
Anna Szymańska

Trwają zajęcia dla dzieci, które mają problem z panowaniem nad
emocjami. Nagle rozlega się krzyk i wyzwiska – to Jaś, kilkuletni
uczestnik zajęć, demonstruje swoją niechęć do grania według podanych
zasad.
Ponieważ w ruch poszły także ręce i nogi, dla
bezpieczeństwa Jasia i innych uczestników, terapeutka
wyprowadza go do sąsiedniej salki. Jaś nadal krzyczy,
przeklina, rozrzuca krzesła, wali pięściami w fotele,
atakuje terapeutkę – rzuca się na nią z pięściami,
kopie. Terapeutka szybkim chwytem unieruchamia
chłopcu ręce i blokuje jego nogi. Jaś rzuca się, krzyczy,
wyzywa ją. Terapeutka nie zwalnia chwytu. Po kilku
minutach chłopiec zaczyna uspokajać się. Nagle
do pokoju wpada ojciec chłopca i krzyczy:
- Co pani robi z moim synem? Jak pani śmie go
tak trzymać? Dlaczego pani wykręca mu ręce?
Chłopiec, czując, że ma wsparcie rodzica, znowu
zaczyna krzyczeć i wyrywać się.
- Proszę natychmiast puścić mojego syna!
Ponieważ rozsierdzony ojciec usiłuje wyrwać chłopca
z rąk terapeutki, ta odpuszcza. A rodzic, nie pomny,
że słuchają inni rodzice i dzieci – nadal krzyczy.
- Proszę się uspokoić i przestać krzyczeć – mówi
terapeutka spokojnym głosem – porozmawiamy
po zakończeniu zajęć.
Jakże często walczymy z nauczycielami,
którzy gnębią nasze kochane dzieci, którzy są
niesprawiedliwi i się uwzięli na takie wspaniałe
i grzeczne dziecko. Walczymy z dyrekcją, która trzyma
stronę takich fatalnych pedagogów. Walczymy
z innymi rodzicami. Ciągle walczymy, bo wydaje
nam się, że cały świat jest przeciw nam i naszemu
dziecku. Bywa, że walczymy z drugim rodzicem, który
czegokolwiek wymaga od dziecka. Przecież ono
ma czas, kiedyś się nauczy. Cóż, że pyskuje –
on tak wyraża swoją niezależność. Pobił kolegę? O nie,
z pewnością było inaczej, nasze dziecko jest idealne,
wspaniałe, spokojne, grzeczne. Czy faktycznie?
Sytuację, którą opisałam, można rozpatrywać
z 4 stron: dziecka, rodzica, terapeuty i postronnego
widza. Warto się zastanowić: jakie reakcje są właściwe
i budujące? Które z nich mogą przynieść więcej
szkody niż pożytku? Czy zawsze obrona dziecka jest
faktycznie jego obroną i przyniesie korzyści?
Dlaczego nie wierzymy w kompetencje specjalistów?

Dlaczego nie zastanawiamy się, jaki jest cel ich
działania, tylko od razu atakujemy? Może dlatego,
że nie chcemy okazać się złymi rodzicami, by nikt
nie podważał naszych kompetencji? Może chcemy
ukryć własne kompleksy? Warto zastanowić
się nad motywami naszej walki o dobro dziecka.
Czy faktycznie walczymy o jego dobro? Oceńmy,
z perspektywy przyszłej dorosłości naszej pociechy,
czy słusznie walczymy.
Obracam się w kręgu rodziców dzieci z ADHD,
zespołem Aspergera i innymi trudnościami
wychowawczymi. Bardzo często słyszę o ich walkach
ze szkołą, z innymi rodzicami. Faktycznie, często
mają rację, bo kadra w wielu szkołach nie wie jak
postępować z takimi nie-zwykłymi uczniami
i – zamiast poprawiać ich funkcjonowanie społeczne
– chce się pozbyć problemów, albo czyni większe
szkody (częste u tych dzieci są fobie społeczne
i depresja, a u rodziców poczucie bezsilności, frustracji,
wykluczenia społecznego, wypalenia). Zamiast „grać
do jednej bramki”, trwa walka rodzice-szkoła-dziecko.
Nie ułatwiają też sprawy inni rodzice, którzy –
w trosce o własne dzieci – walczą o usunięcie
„problematycznego” dziecka z klasy albo wręcz
ze szkoły. Zamiast uczyć tolerancji wobec inności,
zamiast uczyć współtworzenia społeczności
i wspierania, chcą zabierać „problemy”, usuwać
kamyki spod stóp własnego dziecka. A może jednak
warto dać dzieciom szansę na lekcję różnych
zachowań społecznych? Uczyć radzenia sobie z nimi,
nauczyć empatii i wspierania zamiast unikania?
Przyjrzyjmy się naszym walkom. Oceńmy ich
długofalowe konsekwencje. Być może okaże się,
że zamiast walki, w większości przypadków lepsze
efekty przyniosą zrozumienie, współpraca i wsparcie.

Czy zawsze obrona dziecka
jest faktycznie jego obroną
i przyniesie korzyści?
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Najlepsza kartka świąteczna

A. Moravia, F. Nietzsche, P. Pasolini, F. Liszt (jak głosi
anegdota, poproszony przez rzymską arystokratkę,
aby zagrał coś na pianinie, urażony odpowiedział:
„Pani, posiłek już opłaciłem”), G. Rossini, Stendhal,
M. Twain, R. Wagner, O. Wells oraz kolejny Polak –
Czesław Miłosz. Wśród licznych osobistości warto
wspomnieć także kardynała Joachima Pecci,
późniejszego papieża Leona XIII; dało to asumpt do
powstania legendy, iż jeśli kardynał zagości w Caffe

Autorką zwycięskiej kartki świątecznej jest Ala Stączek, 7 lat

Greco, to zostanie on w przyszłości papieżem. Nic
dziwnego, że przebywając w miejscu spotkań elity
swojej epoki, Henryk Sienkiewicz sformułował
aforyzm: „Każdy cywilizowany człowiek ma dwie
Ojczyzny – własną i Włochy”.
Ciekawe, jakie potrawy podawano podczas Świąt
Bożego Narodzenia? Danie od dawna serwowane
właśnie w tym okresie to ravioli nadziewane dynią

Autor tekstu:
anna szymańska

i ciasteczkami amaretti. Jest ono tak bardzo lubiane,
że obecnie podawane jest przez cały sezon jesiennozimowy. Kucharzy trattorii Flaminia przygotowywania
Obchodzimy 100-lecie odzyskania niepodległości,

pisarz, Henryk Sienkiewicz, wielokrotnie podróżował

tego pysznego dania nauczył Diego Bongiovanni,

więc hymn Polski rozbrzmiewa bardzo często w tych

do Włoch, a wizyta w maleńkim kościółku Quo Vadis,

jeden z najlepszych włoskich szefów kuchni, podczas

dniach. Niewiele osób wie, że Polska i Włochy to jedyne

położonym przy starożytnej Via Appia, zainspirowała

uroczystej kolacji zorganizowanej tu przez Ambasadę

państwa na świecie, które wzajemnie się przywołują

pisarza do napisania słynnej powieści. Podobno

Włoch. Posiłek warto zakończyć espresso, które najlepiej

w swoich hymnach. I tak, w czwartej zwrotce Canto

spędził on we Włoszech najszczęśliwsze chwile

smakuje pite przy barze, czyli tak jak robią to Włosi.

Degli Italiani słyszymy:

swojego życia. Artyści polscy jako miejsce spotkań
upodobali sobie salon artystyczny, jakim była

già l’aquila d’Austria / już austriacki orzeł

działająca od 1760 elegancka kawiarnia Caffe Greco.

le penne ha perdute / stracił swe pióra

Jest to najstarsza nadal funkcjonująca kawiarnia

e il sangue polacco / i polską krew

w Rzymie i prawie najstarsza we Włoszech. Położona

bevé col cosacco / pił wraz z Kozakiem

przy via dei Condotti (to tu znajdują się najdroższe

ma il cor le bruciò / lecz wypaliła mu serce.

butiki Rzymu) nieopodal Schodów Hiszpańskich

Konkurs Gazety Żoliborza na najlepszą świąteczną kartkę okazał się
niesamowitą gratką dla naszych czytelników, a szczególnie ich pociech!

kawiarnia jest zaliczana do grona najpiękniejszych
Rozbiory sprawiły, że pod koniec XVIII w.

na świecie. Pierwotna funkcja kawiarni była inna niż

we Włoszech formowały się Legiony Polskie,

obecnie, a wtenczas było to miejsce spotkań, w którym

a w wieku XIX mieszkała znaczna grupa polskiej

oprócz kawy serwowano także posiłki. Najmodniejszy

emigracji. Wspomnieć warto, iż w Rzymie mieszkali

lokal Caput mundi, czyli stolicy świata, był oblegany

Mickiewicz, Słowacki, Norwid i Krasiński. Inny wielki

przez liczne grono pochodzących z całego
świata artystów, intelektualistów oraz polityków
mieszkających w Rzymie. Oprócz wyżej wymienionych
Polaków, wiernymi bywalcami Caffe Greco w jej
przeszło 250-letniej historii byli: Hans Ch. Andersen,
Ludwik II książę Bawarski, H. Berlioz, Buffalo Bill,
G. Bizet, G. Byron, G. Casanova, G. D’Annunzio,
F. Chateaubriand, J.W. Goethe, M. Gogol (to właśnie
tu pisał swoją powieść „Martwe Dusze”), E. Grieg,
H. Ibsen, J. Joyce, G. Leopardi, T. Mann, F. Mendelssohn,

Włoscy
Włoscymuzycy
muzycyna
nażywo
żywow
wtrattoria
trattoriaFlamina:
Flamina:
Roberto Ruggeri
– wtorek
11–XII
Roberto
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piątek
14 XII.- piątek 14 XII
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Trattoria Flaminia
ul. Krasińskiego 41, 01-750 Warszawa
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Wyłonienie zwycięskiej kartki było dla nas nie lada
wyzwaniem, bo wybór był niemały. Postanowiliśmy,
że kartki będą anonimowe, podpisane jedynie numerem,
a głosowanie będzie tajne. Nie mogliśmy uwierzyć,
gdy okazało się, że kartka 7 letniej Ali Stączek, okazała
się bezkonkurencyjna, zdobyła o połowę głosów więcej
niż inne kartki z czołówki. Mieliśmy ogromną przyjemność
wręczyć zwyciężczyni nagrodę osobiście. Wówczas
okazało się, że uwielbia wykonywać przeróżne prace
plastyczne i jest to jej największą pasją. Ala wspomniała,
że najtrudniejsze było narysowanie św. Mikołaja z profilu.
Z pomocą przyszła mama Jola, która wcieliła
się w rolę modela i dzięki temu święty z długą
brodą wygląda doskonale!
Serca redakcji skradł św. Mikołaj, ale wyjątkowy
okazał się przede wszystkim „domowy chórek”.
Jesteśmy przekonani, że te domki śpiewają kolędy!

Ala Stączek, autorka
nagrodzonej pracy,
ze swoim bratem
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Święta z Polotem
Filip Kosiń,
Szef Kuchni
w Restauracji Polot
ul. Rydygiera 9
adres do zamówień świątecznych:
kontakt@restauracjapolot.pl

Chyba skończyły się te czasy, w których
w okresie przedświątecznym rodzina
wspólnie przygotowywała potrawy
wigilijne. Wszyscy krzątali się po
kuchni, ktoś doprawiał barszcz, inny
lepił uszka. Dzisiaj jedyne, co zdążymy
zrobić, to kupić prezenty i nie spóźnić
się na kolację wigilijną.
Przygotowania spadają na jedną
osobę, która w wielkim stresie
próbuje stawić czoło oczekiwaniom
rodzinnych biesiadników. Upocona
i zdenerwowana, nie ma już nawet
ochoty usiąść i cieszyć się świąteczną
atmosferą. Czy jest możliwe, aby

KUCHNIE ŚWIATA

KUCHNIE ŚWIATA

w domowej kuchni kilka chwil przed
wieczerzą był porządek, Szef/Szefowa
słuchał/a kolęd, a potrawy niemalże
same wskakiwały na stół?
Nie jest to łatwe, ale moje pomysły
powinny znacznie uprościć sprawę.
Zaczynamy od MEP (fr. mise en
place, tutaj odnosi się do dobrego
zorganizowania przed właściwym
gotowaniem) – zapisujemy menu, liczbę
gości, listę zakupów i cenne uwagi.
Ustalamy, kiedy przygotujemy każde
danie (i czy wszystkie robimy sami),
potrzebne składniki i liczbę porcji.
Zadajemy sobie pytanie: Czy
wszystkie potrawy robimy sami?
Czy jest coś, czego nie umiemy zrobić
albo co ktoś z domowników, czy może
nawet pani Basia ze sprawdzonego
stoiska targowego, potrafi przyrządzić
znacznie lepiej niż my? Sugeruję zostawić
jedno czy dwa dania specjaliście – nikt
się nie “kapnie”, a nam będzie dużo
łatwiej skoncentrować się na reszcie.
Barszcz czerwony. Buraki możecie
zakwasić, kiedy chcecie. Po okresie
zakwaszania (około 6 dni) należy zlać
zakwas. Można go przechowywać

w lodówce lub zamrozić. Pozostawione
kwaśne buraki zalewamy wodą tak,
aby je tylko przykryć i dodajemy
drobno pokrojone warzywa, jabłka,
majeranek, chrzan, przyprawy;
doprowadzamy do wrzenia
i gotujemy 10 minut. Zestawiamy
z ognia i odstawiamy do maceracji
na 12 godzin (najlepiej przykryć
i wystawić na balkon). Odlewamy wywar
i w ten sposób mamy dodatkowy płyn
do naszego barszczu, który mrozimy.
24 grudnia łączymy zakwas i wywar,
doprawiamy wedle uznania. Można użyć
dodatkowego soku ze świeżego buraka,
miodu czy odrobiny koncentratu
burczanego. Ja lubię barszcz
esencjonalny, kwaskowy, który podaję
zawsze ze słodkim farszem z kapusty
i grzybów (kulebiak) i posypuję świeżym
majerankiem i tartym chrzanem.
Kulebiak to znakomita alternatywa
dla uszek. Farsz to po prostu kapusta
z grzybami; proponuję zrobić go ze słodkiej
białej i mieszanych suszonych grzybów.
Trzeba zwrócić uwagę na to, by farsz nie był
za mokry, gdyż spowoduje to namoczenie
ciasta kruchego przy wypieku. Farsz robimy

dużo wcześniej i mrozimy, a wypiekamy
w Wigilię. Należy odmrozić go dzień
wcześniej na durszlaku i odcisnąć
z nadmiaru wody. Ciasto na kulebiak
również możemy wcześniej zafoliować
i zamrozić albo przygotować do 4 dni
wcześniej i przechowywać w lodówce.
Wigilijna zupa grzybowa (klarowna,
bez zabielania) świetnie się mrozi. Możemy
zamrozić jedynie mocną esencję
z grzybów, a tuż przed wieczerzą dodać
bulion warzywny i kilka suszonych
grzybów, aby obudzić świeże aromaty.
Łazanki można zrobić i ususzyć albo
najlepiej poszukać dobrego włoskiego
sklepu i kupić jajeczne kwadraciki, które
ugotujemy z samego rana i przelejemy
olejem (należy je zostawić w temperaturze
pokojowej, nie chłodzić).
Kompot z suszu – dopiero gdy
dorosłem, zrozumiałem elegancję
tego napoju. Pamiętajcie o połączeniu
suszonych i wędzonych owoców, dodajcie
pomarańcze, kawałeczek imbiru i kilka
świeżych owoców. Zabieg ten pomoże
wytworzyć wielopoziomowy smak
i słodko-kwaśny balans. Zastanówcie się,
czy na pewno musicie użyć cukru; jeśli jest
niezbędny, skorzystajcie raczej z dobrego
miodu czy cukru kokosowego lub
trzcinowego. Proponuję zalać wszystkie
owoce i przyprawy wodą i doprowadzić
do wrzenia, ale nie gotować; zestawić
z kuchenki, przykryć szczelnie folią
spożywczą i wystawić na balkon. Przy
sprzyjającej grudniowej aurze postoi nawet
tydzień. Pamiętajcie, aby nie przesadzić

z ilością wody, zawsze można jej dolać.
Śledzie kupcie najlepszej jakości.
Zadbajcie o dobry produkt, a dodatki
będą już tylko formalnością. Polecam
klasyczne z cebulką i olejem lnianym,
zachęcam także do skorzystania
z mojego przepisu. Śledzie odpowiednio
zamarynowane mogą być
przechowywane około tygodnia.
Pamiętajmy, aby olej lub zalewa zakrywały
rybę, wtedy nie będzie się tak szybko psuła.
W Wigilię wystarczy przełożyć danie
na półmiski czy do salaterki.
Ryba po grecku i w galarecie. Dobrze
zalana galareta postoi w lodówce bez utraty
jakości trzy dni. Sugeruję jednak,
aby oba dania były bez ości, w związku
z tym odpuściłbym karpia, a użył
sandacza, dorsza lub suma. Warzywa do
ryby po grecku można zrobić wcześniej,
a w samą Wigilię kilka godzin przed
wieczerzą upiec lub ugotować ładne
kawałki – na przykład dorsza –
i poprzekładać farszem na półmisku.
Sos chrzanowy do galarety robimy
z kwaśnej śmietany, majonezu, chrzanu,
drobno krojonych ugotowanych białek
i utartych, również ugotowanych żółtek.
Pierogi i uszka to czasochłonne
zadanie, tylko zaprawieni w boju lepią z dużą
prędkością. Mam tu trzy rozwiązania:
1) lepimy dużo wcześniej i mrozimy surowe
„na płasko”, następnie przekładamy
do woreczków i gotujemy od zamrożonych
tuż przed podaniem; 2) lepimy jeden lub
dwa dni wcześniej i gotujemy, a następnie
hartujemy, suszymy, przelewamy olejem

przepisy na święta
bożego narodzenia

Sprawdź, jak przygotować
kulebiaka i marynatę
do śledzia!
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i przechowujemy w lodówce, a odsmażamy
przed podaniem; 3) ktoś lepi za nas.
Nie brałbym się za lepienie pierogów
24 grudnia, nie tylko z powodu braku
czasu, ale i dlatego, że pobrudzimy siebie
i kuchnię w mące i farszu.
Smażonego karpia przygotowujemy
przed podaniem. Dzień wcześniej
obkładamy dzwonki czy filety cebulą
i przyprawami, nie solimy. Świeża
zamarynowana ryba może być
przechowywana do 3 dni w lodówce. Solimy
kilka minut przed smażeniem. Układamy
rybę skórą do dołu. Możemy ułatwić sobie
pracę, przekładając karpia z patelnią
do nagrzanego do 180 stopni pieca.
Ciasta – jeśli masz sprawdzone
przepisy, to wiesz co robić. Nie próbujcie
eksperymentować w Święta, bo zakalce
i przypalone spody tylko wyprowadzą was
z równowagi. Pamiętajmy, aby podczas
przechowywania ciasta szczelnie foliować,
bo przechwytują aromaty z otoczenia.
Pamiętajmy, że balkon to dobra lodówka,
ale czasem lubi przymrozić. Oczy jedzą,
ładne podanie i piękna zastawa nie raz
uratują nawet rozszarpaną rybę.
Jeżeli to wszystko i tak was przerasta
albo zwyczajnie nie macie czasu,
zapraszamy po nasze świąteczne
paczki, które uratują wigilijną kolację.
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Jak ubrać się na Sylwestra?
Niezależnie od tego, czy przed nami sylwestrowa impreza
w domu w gronie przyjaciół, czy w modnym klubie, warto
skorzystać z poniższej listy wskazówek stylistki i doradcy
wizerunku pracującej dla warszawskiej Arkadii, Angeliny
Felchner, która na co dzień świadczy usługę przeglądu szafy.
Każdego roku przed imprezą
sylwestrową, szczególnie do kobiet,
powraca to samo pytanie:
w co się ubrać, aby wyglądać modnie
i szykownie? Witać nowy rok chcemy
z gronem znajomych, stąd coraz
częściej decydujemy się na wariant
domówki. Bynajmniej nie oznacza
to, że tego dnia chcemy zrezygnować
z wystrzałowej kreacji.

CEKINY
W aktualnej kolekcji sklepów
wybór sukienek, spódnic, bluzek
wyszywanych cekinami jest bardzo
duży. Przy okazji taka opcja
załatwia nam temat biżuterii, bowiem
cekiny nie wymagają dodatków. Mała
podpowiedź – jeśli chcesz podkreślić
talię i wybierasz obcisłą sukienkę
z cekinami, pomyśl nad mniej
oczywistym obuwiem – na przykład
sznurowanymi botkami na lekkiej
platformie, które ciekawie przełamią
styl sukienki. I na odwrót – luźne
cekinowe sukienki zestawiaj
z kozakami za kolano lub klasycznymi
szpilkami – nietaliowana, prosta
forma sukienki wydłuży nogi.
Najciekawsze propozycje sukienek
z cekinami i nie tylko znajdziesz
w arkadyjskich sklepach, między
innymi w salonach H&M, Mohito,
Mango, New Look, Zara, House, Reserved.

SPODNIE
Dla wielu kobiet, które spotykam
w swojej pracy, sukienki i spódnice

są z różnych względów nie
do przyjęcia, nawet przy takiej
okazji jak sylwestrowa impreza.
Czarne klasyczne spodnie mogą
okazać się genialną alternatywą
dla sukienki, jeśli poszukasz
niebanalnej góry. Skup się na
tkaninie i formie. W zestawie
z klasycznymi spodniami pięknie
łączą się tunikowe, lekkie bluzki
z mocnym akcentem w talii (pasek,
przeszycie). Idealnie, jeśli długa
bluzka będzie miała głęboki dekolt.
Klasyczne, w kant, prosto skrojone,
znajdziesz w takich sklepach jak
Camaieu, Garry Weber, New Look oraz
Orsay. Do salonów Uterqüe, Nissa,
Promod oraz Simple warto zajrzeć
zarówno po klasyki, jak i modele
nieco bardziej ekstrawaganckie.

ASYMETRIA
Pobaw się formą, wybierając bluzkę
lub sukienkę z asymetrycznie
wyciętym ramieniem. To świetny
pomysł dla kobiety, która może
się pochwalić szczupłymi ramionami
i obojczykiem. Najczęściej taką
sylwetkę mają panie o tzw. klasycznej
figurze gruszki, czyli z szerszymi
biodrami i bardzo szczupłą górą.
Jeśli jesteś „gruszką” i podoba
ci się fason asymetrycznej bluzki,
to na dół powinnaś wybrać szerokie
do ziemi spodnie lub ołówkową
spódnicę za kolano. Panie, które
są szczupłe również w biodrach,
mogą pozwolić sobie na przykład
na skórzane szorty. Wiele ciekawych

wzorów znajdziemy w salonach
Stradivarius, Bershka oraz Pull&Bear.
Pamiętajmy także o krótkich seriach
w Patrizia Aryton oraz o niedawno
otwartym salonie Sfera – mnóstwo
nietuzinkowych i kolorowych modeli.

DAMSKI GARNITUR
Ponadczasowa klasyka to coś,
w co z pewnością warto zainwestować
nie tylko z okazji sylwestra.
Damskie smokingi dodają charakteru
i są dobrym pomysłem dla każdej
kobiety, pod warunkiem, że umiejętnie
dobierzemy fason marynarki
i spodni do sylwetki. A mamy w czym
wybierać. Od spodni typu cygaretki
po szerokie i długie, dokładnie
takie, jakie nosiła słynna aktorka
Marlena Dietrich. Jeśli twoja
sylwetka ma wyraźnie dłuższy tułów
niż nogi, sięgnij po fason taliowanej
marynarki, czyli modele typu blazer
(obecnie bardzo popularne) odpadają.
Niebanalne propozycje marynarek
oraz dopasowanych spodni znajdziemy
w salonie Patrizia Aryton. Koniecznie
odwiedźcie w Arkadii takie marki
jak: Tatuum, Taranko, Orsay, Reserved
oraz Promod. Doradcy w tych salonach
zaproponują nie tylko klasyczne
kroje, ale również te welwetowe,
z cekinami i o ciekawej kolorystyce.

KOMBINEZON
Od kilku sezonów obserwuję wielki
powrót mody na kombinezony. Jest
to strój bardzo wymagający, ale
wart uwagi. Każda sylwetka kobieca
może pozwolić sobie na wariację
na temat kombinezonu. Panie
o obfitych kształtach powinny szukać
modeli, które mają odciętą talię,
skośne kieszenie i zaszewki na linii
biustu. Niezbędny będzie także dekolt
w kształcie litery V. Jako okrycie
wierzchnie proponuję marynarkę
w kolorze kombinezonu. W tym sezonie
szalenie modne są kombinezony
z cekinami, satynowe i połyskujące,
co może okazać się ciekawą
propozycją dla nastolatki, gdyż
trend ten wymaga drobnej, szczupłej
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sylwetki. W tym roku jest w czym
wybierać. Projektanci marek H&M,
Massimo Dutti, Uterqüe, Mango,
Mohito, Reserved oraz Promod
przygotowali wiele ciekawych modeli.

DODATKI
Równie istotne jak strój są dodatki
(jeśli nie najistotniejsze), ponieważ
potrafią podkręcić nawet najprostszą
„małą czarną”. Wiem, że nie każda
kobieta lubi biżuterię, ale akurat
na tę jedną noc w roku warto się
przełamać. Duże błyszczące kolczyki
będą pasowały do wielu stylizacji.
Polubią się zarówno ze swetrem
i cekinową mini, jak i z sukienką
kompletnie pokrytą cekinami.
To jedyny raz w roku, kiedy nadmiar
w modzie nie szkodzi… Modne
są również szerokie kolie, które
przyciągają uwagę i fantastycznie
łączą się z włosami upiętymi
do góry. Sylwestrową biżuterię
znajdziecie w arkadyjskich salonach
W.Kruk, Yes, Pandora, Jubitom, Apart,
Lilou oraz Swarovski. W trendach
torebek również mamy wachlarz
możliwości. Może w tym roku, zamiast
klasycznej prostokątnej kopertówki,
wybierzesz wyhaftowany złotymi nićmi
aksamitny worek…? Torebki w bogatym
wzornictwie proponują: Zara, Mohito,
H&M, Reserved, Orsay, Gino Rossi,
Kazar, Prima Moda oraz Wittchen.

MODA MĘSKA NA SYLWESTRA
Panowie w modzie sylwestrowej mają
zdecydowanie mniejsze pole do popisu
niż panie. Liczą się klasa i klasyka,
czyli odpowiedni ubiór – taki, który
podkreśli męskie proporcje, a przede
wszystkim, mając na myśli garnitur,
odpowiedni rozmiar. Umówmy się,
że marynarki z połyskiem, kolorowe
krawaty, tzw. koszule z systemem
wodociągowym (to wszelkie podwójne
kołnierzyki, kolorystyczne wstawki
przy guzikach) to przeszłość
i odradzam panom tenże kierunek,
który kojarzy się ze wszystkim
poza dobrym gustem… A zatem:
panowie, jeśli wasze wymiary są
proporcjonalne, a sylwetkę macie
szczupłą, to bez problemu ubierzecie
się w sklepach zarówno sieciowych,
jak i w butikach. Ci z panów,
których rozmiar jest większy
i tym samym mniej wymiarowy, poza
krawcem mogą skorzystać z opcji,
które oferują sklepy dedykowane
modzie męskiej, czyli z poprawek
krawieckich. Salony Bytom, Digel,
Lavard oraz Vistula uwzględniają
w swojej ofercie takie poprawki.
Po gotowe kroje zajrzymy natomiast

do Peek&Cloppenburg, Zara oraz Royal
Collection.
Poza tym panowie powinni postawić na
śnieżnobiałą wysokiej jakości koszulę,
a zatem wykonaną z grubszego splotu
bawełny. Nie musicie (jeśli nie wymaga
tego dress code imprezy) zakładać
krawata. Marynarka granatowa lub
czarna to klasyka gatunku. Do tego
spodnie (nie mogą być za duże, co jest
niestety częstym błędem). A jeśli nie
garnitur, to pozostaje jeszcze look
casualowy, czyli na przykład wygodna
ciemna marynarka i czarne jeansy.
Kolejny niezwykle ważny punkt to buty.
Tutaj, w zależności od charakteru
stroju, najlepiej sprawdzą się buty
typu oxford, sztyblety i tym podobne
– koniecznie dobrej i sprawdzonej
firmy. Przed całonocną imprezą
taneczną warto, a nawet trzeba, wziąć
pod uwagę fakt, iż nowe, pierwszy raz
założone buty to nie najlepszy pomysł,
ponieważ istnieje spora szansa, że

okażą się wyjątkowo niekomfortowe.
Dlatego obuwie również trzeba
przetestować przed imprezą
i po prostu „ponosić”. Męskie buty
to zdecydowanie Gino Rossi, Kazar,
Wojas, Ryłko, Bytom, Clarks oraz Ecco.

PRZEGLĄD SZAFY
Przed każdą ważną imprezą
warto jednak skorzystać z porad
profesjonalnego stylisty. Przegląd
szafy dla stałych klientów Arkadii
jest bezpłatny. Wystarczy posiadać
Kartę Stałego Klienta Arkadii i umówić
się na wizytę przez stronę internetową
www.arkadia.com.pl – to z pewnością
zaoszczędzi dużo stresu związanego
z przygotowaniami.

Angelina Felchner
Stylistka i doradca do spraw wizerunku
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SPORT

Jak ubrać się na rower jesienią i zimą?
narzędziownika, a jego wykonanie
i design. Na tym polu ciężko pobić
produkty firm Lezyne, Blackburn,
Crankbrothers. Dobrym dodatkiem
może wtedy być książka ,,Sztuka
serwisowania roweru górskiego’’
Lennarda Zinna. Wbrem temu, co
wskazuje nazwa, można z nią nauczyć
się podstaw serwisowania każdego
roweru, nie tylko ,,górali’’.
Nie lubisz dawać praktycznych
prezentów? Jeśli szukasz upominku
dla aspirującego zawodnika, który
spędza długie godziny trenując
na rowerze, świetnym pomysłem
będzie bon na usługę bikefittingu.
Święta coraz bliżej, a Ty wciąż głowisz się nad
Specjalista ustawi wtedy pozycję
prezentami? Jeśli jedną z osób, na które wciąż
na rowerze zgodnie z budową ciała,
historią kontuzji i preferencjami, tak aby
nie masz pomysłu, jest ktoś zarażony ,,cyklozą’’,
kolarz mógł jeździć dłużej, szybciej
postaramy się rozwiązać Twój problem.
i wygodniej. A może znasz maniaka
szybkiej jazdy, ale w terenie? Zapisz
Z rowerzystami/kolarzami jest
Nawet jeśli ktoś nie lubi sam
go wtedy na szkolenie z techniki jazdy.
jeden ogromny problem – kochają
serwisować swojego jednośladu,
Co prawda większość takich szkoleń
swoje rowery. I właśnie dlatego
to podstawowe czyszczenie i
odbywa się w górach, ale nie powinno
odradzamy kupowanie jakichkolwiek smarowanie każdy rowerzysta
być problemu ze znalezieniem też
części rowerowych. Szansa trafienia
powinien wykonywać samodzielnie.
jest bardzo mała, a poza tym,
Dlatego, zapytani o pomysł na prezent, takiego, które odbywa się bliżej
sami dobrze wiemy, że wiele osób
jako jedną z pierwszych rzeczy zawsze Warszawy. Wesołych Świąt i samych
dobrze wybranych prezentów!
zawsze znajdzie jakieś oszczędności
proponujemy zestaw kosmetyków
na części, a często odkłada w
lub środków chemicznych do roweru. .......................................................................
Porad udziela zespół z:
czasie zakup innych rowerowych
Rozrzut jest bardzo duży, możesz
Skleprowerowy.pl, Nowy Żoliborz
,,przyjemności’’, wśród których
kupić płyn do mycia i smar za około
ul. Rydygiera 8 (róg Anny German)
najlepiej szukać idealnych prezentów. 60 zł, ale bez problemu znajdziesz
Dobrym pomysłem są rzeczy
też bardzo rozbudowane zestawy
zużywające się lub takie, których
pielęgnacyjne za około 300 zł.
ma się kilka, w zależności od okazji.
Pamiętaj też, że każdy ucieszy się
Dlatego zaczniemy od rękawiczek.
z zestawu dobrych narzędzi. W tej
Odpowiednie rękawiczki potrafią
kategorii najbardziej trafione będą
odmienić wrażenia z jazdy na rowerze, kieszonkowe ,,zestawy ratukowe’’ do
a lubią szybko się przecierać i
drobnych napraw w trasie, ale jeśli ma
większość intensywnie jeżdżących ma to być coś naprawdę wyjątkowego,
co najmniej kilka par na różne okazje.
nie patrz na ilość funkcji takiego
Z naszego doświadczenia wynika, że
większości osób brakuje dobrych rękawiczek
zimowych, które – jeśli mają być naprawdę
dobre – powinny być dedykowane do jazdy
na rowerze. Złota rada: kup w lokalnym
sklepie rowerowym i dopytaj o możliwość
ewentualnej wymiany na inny rozmiar.
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Miejsce na Żoliborzu, gdzie włoskie smaki
spotykają się z polskimi!
ul. Słowackiego 16/18
01-627 Warszawa
Rezerwacje: (22) 897 67 21
www.facebook.com/prostapastaslowackiego

