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TYM ŻYJE ŻOLIBORZ

Szczury grasują w Parku
Kaskada?
“Czy mogą Państwo coś pilnie zrobić z gniazdem
szczurów pod Państwa tarasem?” – pyta na
Facebooku pan Jakub, który na swoim profilu
zamieścił film, na którym widać wybiegające
z pobliskiej burgerowni gryzonie. Okazuje się,
że problem jest o wiele większy. Szkodniki są
w krzakach, pod kioskiem, a pojedyncze osobniki
pojawiają się nawet w odległych o kilkaset metrów
opuszczonych toaletach przy pętli tramwajowej.
Czy trzeba będzie na dwa dni zamknąć park
i przeprowadzić deratyzację?

Słowackiego: Więcej światła
na przejściu dla pieszych
Drogowcy doświetlili przejście dla pieszych przy
skrzyżowaniu ul. Słowackiego z Urzędniczą i Hanki
Czaki. Często dochodziło na nim do wypadków,
ponieważ widoczność nie była najlepsza.
– Widziałem kilka sytuacji, w których nieomal
doszłoby do kolizji. Wystarczy przecież chwila
nieuwagi, by pieszy znalazł się pod kołami
samochodu – podkreśla pan Marek, który mieszka
w okolicy. W tym roku na Żoliborzu ZDM planuje
remont oświetlenia na węźle ul. Krasińskiego
z Wisłostradą. Do wymiany będą też lampy
pod wiaduktem przy Wisłostradzie.

Co z parkingiem
podziemnym przy metrze
Plac Wilsona?
Przyszłością parkingu podziemnego przy pl. Wilsona
zainteresował się jeden ze stołecznych radnych
Sławomir Potapowicz (Nowoczesna). Zwrócił się do
wiceprezydenta Warszawy, Roberta Soszyńskiego,
z pytaniem o termin otwarcia parkingu w centralnym
punkcie Żoliborza. W odpowiedzi wiceprezydent
wspomina o „pustce technologicznej” pod ulicą
Słowackiego, która ma zostać objęta koncesją
nadaną prywatnemu inwestorowi.

W zeszłym roku na Żoliborzu Straż Miejska podjęła
blisko 16 500 interwencji związanych z ruchem
drogowym. Najwięcej interwencji dotyczących
ruchu drogowego podjęto w rejonie ulic: Rydygiera,
Felińskiego i Przasnyskiej.

CYTAT MIESIĄCA

— prof. Andrzej Elżanowski
w wywiadze dla Polsat News (09.01.2019)

Zeskanuj kod QR
i bądź zawsze
na bieżąco!
Bezlitosna, inteligentna
satyra, gdzie świat
Hollywood pokazany jest
bez lukru. O spektaklu
“Apartament prezydencki”
w Teatrze Komedia
opowiada Sylwia Gliwa.

www.gazetazoliborza.pl

Wychodzę z założenia, że najlepiej pracuje się, realizując
swoje hobby — mówi w rozmowie z Gazetą Żoliborza Maciej
Stokowski, założyciel Potoku, jednego z niewielu miejsc
w Warszawie, gdzie można posłuchać muzyki rockowej
i punk-rockowej. Dlaczego Drugi Dom Ludzi Rocka
to wyjątkowe miejsce? Kiedy na rynku pojawi się
żoliborski browar?

TO MIAŁ BYĆ ŻART
Zabili sekretarkę, bo chcieli mieć dragi, alkohol i niezapomnianą studniówkę. Przeczytanie aktu oskarżenia czy
zarzutów wywołało wstrząsające wrażenie – mówił
adwokat jednego ze sprawców. Na początku śledztwa
jest głównym podejrzanym w sprawie zabójstwa Jolanty
Brzozowskiej. Nie miał żadnego alibi.

ZIMOWY ZAWRÓT GŁOWY
Wyjazdy na narty, snowboard, a może wspólne wyjście
na łyżwy czy sanki? Nikt nie ma wątpliwości, że
najmłodsi z niecierpliwością czekają na ferie zimowe.
Czy trzeba wyjeżdżać za granicę, aby spędzić miło czas?
Przygotowaliśmy dla Was przegląd miejsc na Żoliborzu,
gdzie na pewno nie będziecie się nudzić!

W PAJĘCZYNIE PLANÓW
Wielu z nas sporządza sobie bilans: plany, które robiliśmy
w poprzednim roku kontra zrealizowane postanowienia,
nowe zamierzenia na nowy rok, plany do kontynuacji.
Czy pomaga nam to w osiągnięciu celów? Może tylko
niepotrzebnie tracimy czas i narażamy się na frustracje?

W poszukiwaniu swojego miejsca

Straż miejska w akcji

Z całą odpowiedzialnością
odstrzał dzików
nazywam faszystowską
etyką eksterminacji
niepożądanych gatunków,
wszelkimi środkami, bez
względu na jakiekolwiek
etyczne względy

YOU WILL NEVER ROCK ALONE

Mateusz Durlik
Redaktor naczelny

Felieton do tego wydania poświęcę moim przemyśleniom
i faktom dotyczącym problemów z miejscami parkingowymi,
które, jak pewnie wiecie, dotykają nie tylko naszą dzielnicę,
ale w zasadzie całą Warszawę i inne większe miasta.
Faktem jest, że miejsc parkingowych w Warszawie jest mało.
Za mało, aby spełnić oczekiwania wszystkich kierowców.
Prawda jest taka, że podczas powojennej odbudowy
Warszawy nie przygotowano miasta na przyjęcie takiej
liczby aut (i dobrze), w związku z tym problem z deficytem
miejsc postojowych jest de facto nierozwiązywalny.
Samochodów jest tak dużo, że jeśli nawet stworzymy nowe
parkingi, kosztem zieleni rzecz jasna (bo inne możliwości to
zabieranie pasów ruchu), to i tak za chwilę będą one zajęte.
Poza tym, za te miejsca ktoś będzie musiał zapłacić,
a wiemy, że kierowcy nie są do tego skorzy; jest na Żoliborzu
kilka parkingów płatnych, które stoją puste. Z danych GUS
wynika, że w 2016 roku 60% warszawiaków miało samochody,
a na przykład w Nowym Jorku samochód posiada niespełna
25% mieszkańców. Można to tłumaczyć lepszą komunikacją
miejską w USA, ale to oczywiście nie jest jedyna przyczyna.
W Polsce, kraju przez lata poniewieranym wojnami, zaborami,
i innymi sytuacjami, które miały dramatyczny wpływ na
naszą gospodarkę, majątek stał się jednym z ważniejszych
elementów świadczących o statusie. Im więcej pieniędzy,
im więcej dóbr, tym większa wartość człowieka (przynajmniej
w jego oczach). Dlatego niektórzy posiadają po kilka
samochodów, choć najpewniej nie są im one niezbędne.
Ja sam mam samochód i oczywiście nim jeżdżę, natomiast
staram się – kiedy jest to możliwe – nie korzystać z niego.
Myślę, że to dobry kierunek w dobie deficytu bezpłatnych
miejsc parkingowych i fatalnej jakości powietrza. Zastanówcie
się nad tym.
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Vice
AUTORKA TEKSTU:
ANNA MALLORY

To de facto nieautoryzowana
biografia jednego z najbardziej
wpływowych polityków świata –
Dicka Cheneya.
Składa się z trzymających w napięciu
dramatyzacji, ze znakomitym Stevem
Carellem w roli „Dona” Rumsfelda,
oraz z zapisów archiwalnych. Twórcą
jest Adam McKay, autor słynnego
„The Big Short”, którego dwaj aktorzy
pojawiają się także w „Vice”, tylko
w innych rolach. Uwaga: w następnym
akapicie będą spoilery, ale tylko
ułamka rozbudowanej historii.
Dick Cheney jest bezwzględny
i piekielnie inteligentny – jego
odtwórca, Christian Bale, odbierając
Złoty Glob, podziękował Szatanowi
za inspirację. Polityk ten trzykrotnie

Kadr z filmu
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jest bliski śmierci na zawał, ale złego
diabli nie biorą. To opowieść
o człowieku z sercem tak zepsutym,
że wymagało wymiany – na serce
weterana wojny, którą Biały Dom
prowadził. Jest machiaweliczny,
o nienasyconej żądzy władzy. Stał
za ustawą likwidującą obowiązujące
od lat 40. prawo, które wymagało,
aby media przedstawiały obie
strony po równo. Poskutkowało
to utworzeniem Fox News – stacji
rozpowszechniającej kłamstwa
rządu, która przesunęła telewizję
mocno w prawą stronę. Z biegiem

lat działa z coraz zimniejszą krwią.
Rozgrywa wszystkich wokół siebie,
zwłaszcza młodego George’a
W. Busha. Wytrwale manipulował
materiałami otrzymanymi od służb
wywiadowczych oraz współpracownikami, dotąd, aż doprowadził
do wojny w Iraku. Po jej rozpętaniu
wartość Halliburton, spółki naftowej,
której jest prezesem, wzrosła
o 500%. Pominięto kwestię udziału
polityków w handlu bronią. Ale i tak
wiele brudnych zagrywek zostaje
wypunktowanych.

prezentacja

Afrodyzjaki w kuchni włoskiej
Czy wiecie, że Walentynki, czyli dzień
zakochanych, uważa się za święto włoskie?
To właśnie we Włoszech znajduje się
miejsce kultu – bazylika Św. Walentego
w Terni, do której co roku w lutym
przybywają narzeczeni z całego świata.

REZERWACJE NA WALENTYNKI

+48 739 22 01 82
Znajdziesz nas na Żoliborzu przy ul. Rydygiera 9!
GODZINY OTWARCIA:
poniedziałek – czwartek: 12.00-22.00
piątek – sobota: 12.00-23.00
niedziela: 12.00-21.00

Nic dziwnego, że w kraju, gdzie czci się
z należytym szacunkiem patrona miłości,
znaleźć można wiele afrodyzjaków…
w kuchni oczywiście.
Wierzono, że bogate w proteiny trufle,
których walory smakowe oraz zapachowe
już od czasów rzymskich uważane były
za afrodyzjak, wzmacniają siły witalne.
Dodatkowym powodem do dumy jest fakt,
że najdroższe grzyby świata, czyli trufle
białe, występują tylko w Italii. W Fatto
a mano serwujemy je jako dodatek
do risotto, makaronu oraz tortellini.
Bottarga – suszona ikra cefala
morskiego, bogata w minerały i witaminy,
podobnie jak owoce morza, jest

także włoskim afrodyzjakiem. Ten
„Śródziemnomorski Kawior”, uwielbiany
przez Włochów, ma nie tylko wyjątkowy
smak, ale także właściwości pobudzające,
dodające sił witalnych. Zapraszamy
do Fatto a mano na spaghetti z bottargą
i kalmarami, nie tylko w Walentynki!
Pomidory, nazywane „jabłkami
miłości”, zwiększają doznania seksualne.
Seler z kolei podnosi poziom hormonów
szczęścia. Ostra papryczka chili działa
z kolei podniecająco oraz wzmaga apetyt
na seks. I na końcu – uwielbiana czekolada
– zawierająca substancje wzmagające
produkcję hormonów, zarówno u pań,
jak i panów.

ISSN 2450-1034 gazeta bezpłatna
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You will never rock alone
AUTOR WYWIADU:
MATEUSZ DURLIK

Maciej Stokowski, współwłaściciel Pub Potok, jednego
z niewielu miejsc w Warszawie, gdzie można posłuchać
muzyki rockowej i punkrockowej.
hard i punk rock. Patrząc na zespoły,
które u nas grają, to głównie punk.
Dużo macie koncertów miesięcznie?
Sporo, około 12. Każdy weekend
mamy zajęty, a czasami dodatkowo
dochodzi czwartek lub niedziela.
Koncerty odbywają się regularnie,
miesiąc w miesiąc, bez względu
na porę roku. W wakacje robimy
przegląd młodych kapel, które chcą
zobaczyć, jak to jest wystąpić na
scenie z profesjonalnym sprzętem.
Organizujemy również koncerty
znanych zespołów w całej Polsce.
Proletariat, Farben Lehre, Analogs,
Bang Bang, Zwłoki.
Można powiedzieć, że jesteście
żoliborskim Jarocinem.
Tak, Żolibocin. Większość tych
zespołów faktycznie grała w Jarocinie,
ale nasze relacje są naprawdę bardzo

archiwum Potok Pub

Planujemy wprowadzić browar
żoliborski. Najpóźniej wiosną powinien
pojawić się na naszych półkach

dobre. Przykładowo, często jadamy
razem obiady, które osobiście gotuję
wszystkim członkom zespołów,
to naprawdę zacieśnia relacje.
Dlaczego Potok nazywa się drugim
domem ludzi rocka?
To jest nasze hasło na WiFi, gdyby
ktoś, przechodząc obok, chciał
sobie coś z netu zassać, to może się
podpiąć pod naszą sieć, używając
właśnie takiego hasła. A tak serio, to
naprawdę jesteśmy drugim domem
dla niektórych ludzi. W sensie
dosłownym, niejednokrotnie zdarzało
nam się, że w środku tygodnia ktoś
z naszych klientów przenocował
na kanapie w lokalu. You will never
rock alone, mówimy. Masz jakieś
problemy, wpadnij do nas, postaramy
się pomóc, a na pewno przyjmiemy
z otwartymi ramionami. To, co nas
jednak cechuje, to nie jesteśmy
miejscem nastawionym na zysk
i konsumpcję. To co zarobimy, w dużej
mierze przeznaczamy na różne akcje
charytatywne, zbiórki, na protezy,
leczenia, itp. Mamy szereg działań
i trudno je teraz wszystkie wymienić.
Nie ma weekendu, żebyśmy na coś
nie zbierali, czegoś nie organizowali,

a zespoły często nas wspierają,
nie pobierają opłat za koncerty.
Macie jednak szersze plany
dotyczące rozwoju na Żoliborzu?
Mamy, planujemy wprowadzić
browar żoliborski. Pracujemy nad
nazwą, ale najpóźniej wiosną

powinien pojawić się na naszych
półkach, a być może na półkach
innych miejsc z Żoliborza. Oczywiście
zyskiem chcemy podzielić się
z potrzebującymi z naszej dzielnicy.
Dziękuję za rozmowę.

Często jadamy razem obiady, które
gotuję wszystkim członkom zespołów,
to naprawdę zacieśnia relacje.

archiwum Potok Pub

nie można było robić koncertów,
a ja o tym marzyłem. Zwykła pijalnia
piwa to nie do końca moja bajka.
Imprezy, koncerty, ułatwiają rozwój
miejsca. Stąd przenosiny na Żoliborz.
Ta knajpa na Racławickiej cały
czas działa?
Nie, nie. Zmienił się jej właściciel
i w tej chwili jest tam sklep rowerowy.
Ile jest w Warszawie takich miejsc
jak twoje?
Jest ich co najmniej 11, m.in. Stodoła,
Hybrydy, Palladium, Proxima,
Progresja, Hydrozagadka, Pogłos,
Worek Kości, i inne.
Co do samej muzyki, to wy chyba
nie jesteście takim stricte rockowym
pubem, leci u Was sporo cięższej
muzyki, prawda?
Choćby na koncertach. Naszym
najczęściej granym repertuarem jest

archiwum Potok Pub

Maćku, na początek chciałem
zapytać kim jesteś i skąd się tutaj,
na Żoliborzu, wziąłeś?
Wziąłem się tutaj z Izabelina,
miejscowości położonej niedaleko
Warszawy, bardzo blisko Żoliborza,
a z dzielnicą jestem związany od
niedawna. Wcześniej mój jedyny
kontakt z Żoliborzem to pętla i autobus
nr 708, którym tutaj przyjeżdżałem
i przesiadałem się do innych środków
lokomocji, aby pojechać dalej. Teraz
jestem już tutaj regularnie, ze względu
na Potok – klub, który prowadzę.
Skąd pomysł na knajpę rockowo-punkową?
Wychodzę z założenia, że najlepiej
pracuje się, realizując swoje hobby,
wtedy tak naprawdę nie chodzi się
do pracy, a do miejsca realizacji pasji.
Dodatkowo, dzięki takiemu zajęciu
można poznawać nowych ciekawych
ludzi. Sam pomysł urodził się
w mojej głowie już dawno. Kiedyś,
w latach 2004-2010, prowadziłem na
Racławickiej Club Rock, tylko że tam

ISSN 2450-1034 gazeta bezpłatna
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To miał być żart
AUTOR TEKSTU:
JAKUB KRYSIAK

Zabili sekretarkę, bo chcieli mieć na dragi, alkohol i niezapomnianą
studniówkę. Przeczytanie aktu oskarżenia czy zarzutów wywołało
wstrząsające wrażenie – mówił adwokat jednego ze sprawców.

HISTORIA
Piątek, 19 stycznia 1996 roku. Jak zwykle o tej
porze, śnieg i lód skuwają Warszawę. Do biura
„Abigel”, znajdującego się w bloku mieszkalnym na
Tarchominie, próbują dostać się dwie uczennice. Chcą
skserować notatki do szkoły. Pukają do drzwi - nikt
nie otwiera. Jedna z nich naciska na klamkę, żeby
przekonać się, czy biuro rzeczywiście jest zamknięte.
Tego samego dnia, kiedy przyszli policjanci, czułem,
jak mi się świat wali. Na podłodze leżała ona – Jolka
– relacjonuje w liście do znanej psycholog Krzysztof
Orszagh, właściciel agencji, w której dokonano zbrodni.
– Ta śliczna twarz, teraz tak nienaturalna, wyrażająca
cierpienie. Ściany, sufit, zasłony, sprzęt biurowy,
dokumenty, wszystko obficie zbryzgane jej krwią.
Była po prostu ideałem asystentki
Jolanta Brzozowska była najmłodsza spośród
siódemki rodzeństwa. Kilka miesięcy przed śmiercią
miała wziąć ślub. Do Warszawy przeprowadziła
się od razu po maturze. Pierwszą pracę zdobyła
w jednej z telewizyjnych firm. Później została asystentką
w firmie „Abigel”. Była niezawodna, perfekcyjna, uczciwa,
dyspozycyjna. – Jej ciepły uśmiech był jak balsam –
wspomina Orszagh. Feralnego dnia wyszedł z pracy
wcześniej. Początkowo jest głównym podejrzanym
w sprawie zabójstwa Jolanty Brzozowskiej. Nie ma
żadnego alibi. – W areszcie doszedłem do obłędu.
Po przesłuchaniu na policji, gdy wtłaczali mi, że to
zrobiłem, że miałem Bóg wie jakie motywy, zacząłem
się zastanawiać, czy oni nie mają racji. To było chore –
mówił w wywiadze dla Gazety Wyborczej. Po zwolnieniu
z aresztu natychmiast rozpoczął prywatne śledztwo.
Prywatne śledztwo naprowadza na nowy trop
W ramach prywatnego śledztwa Orszagh dotarł
do osoby, która miała wpływy w Centertelu. Już wtedy
wiedział, w jakim kwartale ulic znajduje się ukradziona

W areszcie doszedłem
do obłędu. Zastanawiałem
się, czy może ja czegoś
nie pamiętam
komórka. Dodatkowo mężczyzna kupił pager z tym
samym numerem, co ten ukradziony. Dzięki temu
pozyskał pseudonimy morderców. Z przesyłanych
wiadomości udało się namierzyć osobę, która
w konwersacji podpisywała się SM. Kim była i czy
to ona ukradła urządzenia? Okazało się, że trop
prowadził do Sebastiana Mikulskiego. – Zrabowane
rzeczy przekazałam Sebastianowi do sprzedania
– mówi w trakcie zeznań Monika Osińska. Mikulski
wskazał policji adres trzech licealistów. Cała trójka
równo miesiąc po morderstwie składa zeznania.
Przeciętny chłopak z normalnego domu
Myśl o dokonaniu napadu pojawiła się spontanicznie
– zeznaje Monika Osińska, pseudonim „Osa”. Weszłam
do bufetu, nie poszłam na lekcje, bo przed wyjściem
z domu spożyłam trzy piwa EB – opowiada w sądzie
dziewczyna. W bufecie spotkała Marcina Murawskiego,
pseudonim „Jogi” i Roberta Gołębiowskiego, znanego
jako „Gołąb”. Chodziliśmy często na piwo i dyskoteki
– mówi Monika. Jak zeznała, rabunek zaproponowała
żartem. Z konkretną propozycją wychodzi Murawski.
Powiedział, że jest trochę rzeczy do wyniesienia
z agencji „Abigel” na Tarchominie – relacjonuje Osińska.
– Wpuścilibyśmy go do domu nawet w środku nocy.
Był poza wszelkim podejrzeniem do samego końca
– pisze Krzysztof Orszagh. Marcin Murawski od trzech lat
kolportował dla „Abigel” krzyżówki. Pracę znalazła mu
matka. Chciała, żeby poznał życie i nauczył się uczciwie
zarabiać. Nie zawalał szkoły, a na osiedlu miał dobrą opinię.

fot.: Jakub Krysiak

Jak to możliwe, że Robert, syn bardzo
zamożnych rodziców, zabija dla pieniędzy,
dla bardzo małych pieniędzy?
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fot.: Patryk Świerlikowski
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Osińską. Licealiści umówili się,
że zaatakują na komendę „już”,
którą miała wydać „Osa”. „Jogi”
wyszedł do toalety, kiedy wrócił do
pomieszczenia biurowego, zapytał
ją: – Czy już?
Dwukrotnie pytająco kiwał głową
Marcin, ale ja zaprzeczyłam. Było
mi szkoda tej dziewczyny, kiedy
patrzyłam jej w oczy – relacjonuje
podczas zeznań Monika. Pierwszy
cios zadał „Gołąb”. Bez słowa wszedł
do pokoju i uderzył Jolantę
Brzozowską kijem bejsbolowym
w głowę. Wtedy Osińska wypowiedziała umówione „już”. Podczas
składania zeznań zaprzeczyła
jednak, że dała znak do ataku.
Wychodzi z pokoju. Szuka gotówki
i przedmiotów nadających się
do sprzedaży. Gołębiowski
zadaje ofierze kolejne ciosy.
– Po pierwszym ciosie zdałem
sobie sprawę, że już nie ma odwrotu,
trzeba brnąć dalej – zeznaje
Murawski. W pewnym momencie
„Jogi” idzie do kuchni po nóż.
Wbiłem go trzy razy w szyję Jolki
i zostawiłem w jej szyi, a Robert
zakręcił nim jak śrubokrętem, mówił
później, że dla pewności – dodaje
Marcin Murawski.
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Po pierwszym ciosie zdałem sobie
sprawę, że już nie ma odwrotu,
trzeba brnąć dalej
Ćpał i ciął się, by uciec od problemów
– Jak to możliwe, że Robert,
syn bardzo zamożnych rodziców,
zabija dla pieniędzy, dla bardzo
małych pieniędzy? – pyta Krzysztof
Orszagh. Przed popełnioną zbrodnią
„Gołąb” miał sprawę o wymuszanie
pieniędzy na małolatach. Jego
ucieczką od kłopotów były dragi
i ból. W klasie maturalnej został
ojcem. Dąży do zaspokojenia
doraźnych potrzeb. Cechuje go
egocentryzm, niezrównoważenie
emocjonalne i wysoki poziom
agresywności – napisali w opinii
biegli z Oddziału Psychiatrii Sądowej.
Przyszedł do mnie Robert
i zapytał, co zrobić, żeby przestała
tak charczeć, bo nie może już
na nią patrzeć. Wzięłam szlafrok
i powiedziałam, żeby zakrył jej
twarz. Nie ruszała się. Była cała
zakrwawiona – mówi na nagraniu
z wizji lokalnej „Osa”. Przed wyjściem
z mieszkania dziewczyna poczuła,
że zgłodniała. W lodówce był tatar,
którego zjadła.
Po ok. 10–15 minutach cała
trójka niepostrzeżenie wychodzi
ze skradzionymi rzeczami
i autobusem jadą na plac Bankowy.
Stamtąd idą do Pizzy Hut
przy Rotundzie. Łupem padł
magnetowid, dwie komórki, pagery,
kolczyki, kalkulator i sztuczna
biżuteria. Wszystkiego nie udaje się
sprzedać. Zrezygnowani dzielą się
pieniędzmi. W efekcie każdy z nich
otrzymuje jedynie 130 zł.
Pierwsza kobieta skazana na
dożywocie
Wizji lokalnej poddali się
Gołębiowski i Osińska. To oni
bagatelizowali swój udział w tej
zbrodni. – Przyznaję się jedynie do
tego, że brałam udział w tym całym

zdjęcie z wizji lokalnej

„Jogi” w wieku 16 lat trafił na sądową
wokandę za kradzież pieniędzy, a jakiś
czas później został zatrzymany
wraz ze swoimi znajomymi za jazdę
kradzionym samochodem.
Do chwili przyjścia policjantów
nic nie wiedziałem o zabójstwie
dziewczyny – mówi ojciec „Jogiego”
w trakcie prowadzonego śledztwa.
– Mówiłem, że nie mogę się tam
pokazać, bo mnie znają, i że jeśli się
tam pokażę, to trzeba będzie tam
znajdującą się osobę zabić – mówi
podczas zeznań Marcin. Cała trójka
uzgodniła, że pojedzie do agencji.
Nie wiedzieli, ile osób będzie
w biurze. W międzyczasie Osińska
zadzwoniła do „Abigel”, żeby umówić
się na rozmowę o pracę. Telefon
odebrała Jolanta Brzozowska.
Kobiety umówiły się na spotkanie
w biurze między 16 a 17. Do bloku
przy ulicy Erazma z Zakroczymia 6
na Tarchominie weszła cała trójka.
Plastrami opatrunkowymi zakleili
wizjery sąsiadów, po czym
zadzwonili dzwonkiem do
mieszkania, w którym znajdowała
się siedziba „Abigel”. Drzwi otworzyła
wysoka, 22-letnia dziewczyna w
kremowym sweterku adidasa. Do
części biurowej mieszkania weszli
Monika i Marcin. Gołębiowski stał
w przedpokoju. Rozmawialiśmy na
temat mojego zatrudnienia w agencji
– zeznaje „Osa”. Jolanta Brzozowska
spisywała umowę o pracę z Moniką
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zdarzeniu, ale nie dotknęłam ofiary,
ja tylko zabierałam rzeczy – mówi
podczas kolejnych zeznań Monika
Osińska. Najpełniejsze wyjaśnienia
złożył jednak Murawski, który
w trakcie procesu nie odpowiadał
na pytania. Potwierdzał tylko te
wyjaśnienia, które złożył zaraz po
pierwszych zeznaniach.
Niedoszli maturzyści zostali
skazani na 25 lat więzienia. Jako
żywo nie pamiętamy takiej sprawy,
bo nawet, jeśli zamierzali zabić,
to przecież nie musieli zadawać tak
strasznych obrażeń, pastwić się
w niewyobrażalny sposób podkreśla sędzia, wydając wyrok.
Głos ofiar bandytów
Po wizji lokalnej Krzysztof
Orszagh postanowił powołać
stowarzyszenie pomocy ofiarom
zbrodni. Proces trójki maturzystów
staje się precedensem. Po raz
pierwszy w Polsce, za zgodą
sądu, przedstawiciel organizacji
pozarządowej może zgłaszać
wnioski podczas procesu, a nawet
wygłaszać mowę końcową. Udział
Krzysztofa Orszagha w sprawie Joli
Brzeskiej sprawia, że proces staje się
medialnym spektaklem. Dzięki temu
jego stowarzyszenie zyskuje rozgłos.
Po latach stowarzyszenie brało
udział w kilkunastu procesach.
Pojawiają się głosy o wyłudzaniu
przez Orszagha pieniędzy od
bliskich ofiar za pomoc w procesie.
Jedną z takich osób jest Ryszard
Aniołkiewicz, którego syn, pracownik
Ery GSM, został zamordowany
w czerwcu 1997 r. na skraju lasu
w podwarszawskim Komorowie.
Ojciec zastrzelonego mężczyzny
chciał, by stowarzyszenie było
oskarżycielem społecznym. Podczas
rozmowy Krzysztof Orszagh zażądał
ode mnie pieniędzy w kwocie
2500 złotych za pomoc – relacjonuje
Ryszard Aniołkiewicz w rozmowie
z Jackiem Hugo Baderem. Rodzina
ofiary otrzymała wtedy wysokie

zdjęcie z wizji lokalnej
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Mówiłem, że nie mogę się tam pokazać,
bo mnie znają. Inaczej trzeba byłoby
zabić znajdującą się osobę zabić
wsparcie od operatora sieci
komórkowej. Stowarzyszenie
nie wzięło udziału w procesie.
Według oficjalnej wersji nie
dopełniło na czas formalności.
W międzyczasie Orszagh
zamyka swoją firmę. Wewnątrz
stowarzyszenia panują złe nastroje.
Pracownicy nie otrzymują pensji,
a Stowarzyszenie Przeciwko
Zbrodni im. Jolanty Brzozowskiej
nie posiada nawet wpisu w KRS.
Dodatkowo rozliczenia z dotacji
budzą wątpliwości. Połowa naszej
dotacji poszła na pomoc prawną dla
ofiar przemocy i ich rodzin – mówi
jeden z przedstawicieli organizacji,
który przekazał pieniądze na rzecz
stowarzyszenia.
Kilka lat później Orszagh
obejmuje funkcję Rzecznika Praw
Ofiar, a następnie zostaje doradcą
Rzecznika Praw Obywatelskich.
Wzywał do zaostrzenia prawa.
Opowiadał się za karą śmierci.
Po latach staje się znany przede
wszystkim z organizowania
tzw. dzikich adopcji dzieci. Przez

jego kancelarię na Żoliborzu
przewinęły się setki par chcących
adoptować dziecko. W ubiegłym
roku został skazany przez szwedzki
sąd na pięć i pół roku więzienia
za sutenerstwo i gwałt.
Poszukiwała akceptacji.
W więzieniu zmienia tożsamość
Monika, w porównaniu ze swoimi
kolegami, nie miała nawet drobnych
zatargów z prawem. Uczyła się
dobrze, a jej poziom inteligencji
mieścił się w normie. Według
biegłych dużą rolę w jej życiu
odgrywały kontakty z rówieśnikami.
Psychologowie zaznaczyli, że
cechuje ją egocentryzm, jednak
łatwo akceptuje zdanie grupy, przez
co odczuwa lęk przed odrzuceniem.
Wyrok wydany przez sędziego
sprawia, że Monika Osińska jest
pierwszą kobietą w Polsce skazaną
na dożywocie. Osadzona zmieniła
swoje dane osobowe. Od zeszłego
roku może ubiegać się o przepustkę.
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Wyjazdy na narty, snowboard, a może wspólne wyjście na łyżwy czy
sanki? Nikt nie ma wątpliwości, że najmłodsi z niecierpliwością czekają
na ferie zimowe. Czy trzeba wyjeżdżać za granicę, aby spędzić miło czas?
O tym, że nauka może być przyjemna,
twórcza i radosna, przekonamy się
w klubokawiarni Kółko i Krzyżyk przy
ul. Rydygiera. Sala urodzinowa, mały
ogródek, kawiarnia z domkiem do
zabaw, sala do zabaw edukacyjnych
czy sklep z zabawkami: to wszystko
znajdziemy na 150 metrach kwadratowych przestrzeni zaprojektowanej
z myślą o najmłodszych. Założyciele
klubokawiarni są pewni, że wspólna
zabawa gwarantuje szczęśliwe
dzieciństwo. Do nauki języka angielskiego zaprasza Teddy Eddie, psotny
miś, który mieszka w skarpecie.
Natomiast jeśli Wasze dzieci są uzdolnione tanecznie i lubią bawić się przy

muzyce, z pewnością spodoba im
się balet. Pierwsze kroki i pozy tańca
klasycznego, tworzenie własnych
choreografii, a co najważniejsze —
rozwijanie wyobraźni ruchowej. Kto
wie, może odkryjemy przyszłe talenty?
Tajniki sztuki baletowej można
też zgłębić w Tutu Balet. Na czym
polega jeté, port de bras czy słynne
pointy? Dlaczego ważne jest
partnerowanie, szczególnie
w adagiu i kodzie? Te wszystkie
zagadnienia poznają stopniowo
młodzi adepci tańca klasycznego.
Kilka miesięcy wytężonej pracy
często wystarczy, by wystąpić na
pierwszych pokazach. Każdego

Nauka przez zabawę to idealny
sposób, by skutecznie przekazywać
dzieciom wiedzę

roku uczniowie Tutu balet występują
na specjalnych pokazach w ramach
akcji Otwieramy Żoliborz.
W swoje skromne progi zaprasza
również QlkaCafe. Lokal przy
Przasnyskiej kusi aromatyczną kawą,
pysznymi ciastkami i wyjątkowymi
warsztatami. Wśród propozycji dla
dzieci: Plastyka Smyka, Qlkowe
przedszkolaki, Funny Judo, Tańczące
Brzdące Pierwsze Kroki - Barwy
Muzyki i Sensoryka Smyka. Gdy
dzieci będą bawić się w gronie
rówieśników, rodzice na pewno
nie będą narzekali na nudę.
Na chłodne, zimowe dni QlkaCafe
proponuje m. in. herbatę rozgrzewającą, musy owocowe i świeże soki.
Marshall, Mini, Bella, Elza, Minionek,
Batman, a także Spiderman i Lord
Vader – czy jest miejsce, gdzie można
spotkać te wszystkie postaci z bajek?

#radość

#zabawa
Najmłodszym mieszkańcom Żoliborza
polecamy wizytę w Arkadii, gdzie
na drugim piętrze, obok kina Cinema
City i sklepu muzycznego, znajdziemy
miejsce przygotowane z myślą
o wszystkich spragnionych wyjątkowych przygód. Sala Zabaw Fikołki
to największe miejsce na zimowej
mapie Żoliborza, gdzie najmłodsi
mieszkańcy aktywnie spędzą czas.
Już przy wejściu wita nas Wiewiórka,
która zaprasza nas na specjalne
warsztaty edukacyjne. Pytania
niezwykle ważne: dlaczego słodzik
jest zdrowszy od cukru? Jaki wpływ
na nasze zdrowie mają witaminy?
Po tej krótkiej lekcji odwiedzamy
kolejne sale, gdzie sportowe emocje
sięgają zenitu. Kilka rodzajów
zjeżdżalni, tyrolka, sieć Spidermana
i tor przeszkód, a dla spragnionych
rywalizacji mistrzostwa świata
na boisku do piłki nożnej. – Nie
spodziewałam się, że zabawie może
towarzyszyć tak wielka frajda – mówi
z uśmiechem pani Agnieszka,
która z dumą obserwuje piłkarskie
zmagania swojego syna.
Tuż obok w skupieniu pracują
młodzi naukowcy. Opracowują
specjalny płyn, który w spoczynku
zachowuje się jak zwykła ciecz, ale
wystarczy, że dostarczymy mu jakąś
energię, by zaczął stawiać opór.
Młodzi laboranci stworzyli w ten
sposób nienewtonowskie paski,

które po warsztatach zabrali do domu.
Niebywałych rewolucji dokonać
także można… w kuchni. Nowe smaki,
zapachy, a to wszystko połączone
ze świętowaniem urodzin. Zanim
jednak na stole pojawił się tort
i wszyscy goście zaśpiewali „sto lat”
Zuzi, dzieci wzięły udział w warsztatach kulinarnych, podczas których
powstały przepyszne burgery.
Instruktorzy pomagają młodym
adeptom sztuki kulinarnej, pokazują,
jak prawidłowo posługiwać się
sztućcami i czym można urozmaicić
przygotowywane danie. – Cieszy nas,
że najmłodsi uczą się pracować
w grupie, pomagać sobie, wymieniać
składnikami, a nierzadko zdrowo
rywalizować. Jesteśmy przekonani,
że zaprocentuje to w dorosłym życiu.

#przyjaciele
A na razie – pora zjeść te pyszne
burgery, bo wystygną!
Pełni energii zaglądamy jeszcze
na ściankę wspinaczkową. Do wyboru
12 tras o różnym stopniu trudności,
w zależności od wieku i umiejętności.
– Dzieci poniżej 11 lat zapraszamy
do „Małpiego Gaju”, gdzie czeka
na nich specjalna 4-poziomowa
konstrukcja – wyjaśniają animatorzy
z Sali Zabaw Fikołki. – Niesłabnącą
popularnością cieszy się też labirynt,
który stanowi nie lada wyzwanie.
Z kolei boisko z piłeczkami to miejsce,
gdzie dzieci puszczają wodze swej
fantazji i urządzają zabawy, którym
towarzyszy dużo frajdy.
Mamy nadzieję, że już nie
możecie doczekać się atrakcji,
które na Was czekają!

Materiały promocyjne Sali Zabaw Fikołki

Zimowy zawrót głowy
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LUDZIE ŻOLIBORZA

Ragù bolognese
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Wojciech Zabłocki
AUTORKA TEKSTU:
LILIANA KOŁŁĄTAJ

Mieszkańcy Żoliborza Oficerskiego
kojarzą doskonale dwie wille w stylu
zakopiańskim przy ulicy Kaniowskiej.
Spacerowicze też na pewno je pamiętają.
W jednej z nich od wielu lat mieszka
obecnie już mocno starszy pan, Wojciech
Zabłocki. Nie dość, że mieszka, ale nawet
sam ją zaprojektował i wybudował.

A W WALENTYNKI...
W ten wyjątkowy dzień zakochanych będzie można zjeść romantyczną kolację,
słuchając włoskich szlagierów w wykonaniu Filippo Pollino, zaś następnego
wieczoru, w piątek, wystąpi Luigi Pagano Quartet.
Bolonia, stolica regionu Emilia Romania, przez wielu jest uważana za kulinarną

odpowiedzi wskazały, iż w ubogich rodzinach faktycznie zdarzają się przypadki,

stolicę Włoch. Raczy nas fantastycznymi produktami gastronomicznymi, jak

kiedy zostało trochę sosu z niedzielnego obiadu i wtenczas dodaje się do niego

parmigiano reggiano, zampone, finocchiona, mortadella, prosciutto di Parma,

wieprzowinę z zielonym groszkiem. Taką właśnie „zubożałą” wersję jada się ze

ocet balsamiczny, a także wyśmienitymi winami Lambrusco i Sangiovese.

spaghetti. Dało to asumpt do opracowania oficjalnego przepisu spaghetti bolognese

Turyści zwiedzający miasto często próbują w restauracjach zamówić

przez szefa kuchni Stefano Boselli. Zmienił on proporcje mięsa, dając aż 80%

spaghetti bolognese. W pozostałej części półwyspu

wieprzowiny i zaledwie 20% wołowiny, i oczywiście na

takie zamówienie powoduje rozbawienie personelu,

końcu zielony groszek. Mecenas Mazzoni notarialnie

natomiast w Bolonii – wręcz konsternację. Sos

zarejestrował przepis i od tego czasu jeździ po świecie,

ragù bolognese serwowany jest właściwie

propagując go. Danie zdobyło uznanie w Nowym Jorku

wyłącznie z lasagną lub tagliatelle. Napływ

i Wielkiej Brytanii, natomiast we Włoszech, delikatnie

turystów chcących koniecznie zamówić danie

mówiąc, budzi ambiwalentne uczucia. W samej

poznane w pseudowłoskich restauracjach

Bolonii są one natomiast bardzo wyraziste. Główne

spowodował, iż dwa lata temu zajęto się sprawą.

stowarzyszenie gastronomiczne Accademia della

Jak zwykle, kiedy we Włoszech chodzi o jedzenie,

Cucina nie pozostawiło na spaghetti bolognese suchej
nitki. Doskonałą ilustracją tych emocji była reakcja

sprawę potraktowano śmiertelnie poważnie
(nieprawdopodobną, wagę, jaką przykłada się do jedzenia w tym społeczeństwie

na pytanie, które padło podczas uroczystej kolacji zorganizowanej niedawno przez

sybarytów, najlepiej obrazuje fakt, iż znani projektanci mody Dolce & Gabbana

Ambasadę Włoch w trattoria Flaminia. Przygotował ją Diego Bongiovanni, uważany

sygnują ekskluzywną linię makaronów). Najpierw przeprowadzono tysiące ankiet

za najbardziej reprezentatywnego przedstawiciela nowego pokolenia kucharzy we

wśród mieszkańców regionu, pytając, czy jedzą ragù ze spaghetti. Uzyskane

Włoszech. Powszechnie znany z innowacyjności (gotuje używając żelazek czy lokówek),

Do jesieni zeszłego roku mieszkał tam ze swą żoną, Aliną Janowską,
znaną aktorką i działaczką żoliborską (16.04.1923 r. – 13.11.2017 r.).
Wojciech Zabłocki szerszemu ogółowi znany jest przede
wszystkim jako sportowiec i olimpijczyk. Dziedziną jego
zainteresowań przez całe życie była szermierka, której podstawy
poznawał u węgierskiego szablisty Jánosa Keveya. Brał udział
w czterech igrzyskach olimpijskich, na których zdobył trzy medale
w konkurencjach drużynowych – dwa srebrne i brązowy. Zdobył
dziewięć medali mistrzostw świata, a także pięć tytułów mistrza
Polski. W 1953 r. został indywidualnym mistrzem świata juniorów.
W trakcie swej kariery sportowej związany był m.in. z Klubem
Sportowym Marymont Warszawa. Z czynnego uprawiania sportu
wycofał się w 1965 roku, po igrzyskach w Tokio.
Drugą jego pasją jest architektura. Studia w tym kierunku
ukończył w 1954 r. na Wydziale Architektury Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jego specjalnością była architektura
obiektów sportowych i w swej pracy zawodowej zajmował się
przede wszystkim budownictwem sportowym. Wśród jego
projektów najbardziej znane to sala gier AWF w Warszawie, Ośrodek
Przygotowań Olimpijskich w Warszawie, kompleks sportowy
w Koninie, Centrum Sportowe w Zgorzelcu, ośrodek sportowy
w Puławach, ośrodek sportowy w Aleppo. Wraz z rzeźbiarzem
prof. Gustawem Zemłą zaprojektował m.in. Pomnik Powstańców
Śląskich w Katowicach.
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03.01.2005
Po przenosinach z Wawelskiej, Muzeum
Sportu i Turystyki rozpoczyna swą pracę
w żoliborskim Centrum Olimpijskim.
Nie jest jeszcze w pełni otwarte dla
zwiedzających, ale już działa. Od stycznia
do czerwca 2005 r. trwa rozpakowywanie
eksponatów i urządzanie pracowni
muzealnych, pierwsze lekcje muzealne,
giełdy kolekcjonerów, obsługa pierwszych
gości. Oficjalne otwarcie w nowym
miejscu nastąpiło dopiero ponad rok
później, w listopadzie 2006 r., ale już
przez te kilkanaście miesięcy Muzeum
przeprowadziło wiele wystaw.

na pewno nie stroni od nowinek. Kiedy podczas rozmowy z uczestnikami kolacji został
spytany o to danie, najpierw nie wierzył, że ktoś we Włoszech wpadł na taki pomysł,
potem potraktował to jako niesmaczny żart, a wreszcie – nie krył dezaprobaty, określając
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całą inicjatywę profanacją kuchni włoskiej.
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Flaminia będzie można zamówić tradycyjną i oryginalną wersję dania.
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Muzeum Sportu i Turystyki
AUTORKA TEKSTU:
LILIANA KOŁŁĄTAJ

Gdy jadąc Wybrzeżem Gdyńskim mijamy wielki przeszklony gmach,
nie bardzo kojarzymy go z bardziej odległą historią Warszawy. Bo też –
rzeczywiście – sama budowla powstała dopiero w roku 2004. Jednak
instytucje, które znalazły swe nowe siedziby w tym budynku, istniały
w Warszawie już dużo wcześniej.

Gmach Centrum Olimpijskiego, w którym mieści się Muzeum Sportu i Turystyki

Polski Komitet Olimpijski, który
jest głównym dysponentem tego
wielofunkcyjnego obiektu, został
utworzony już 12 października 1919 r.
Prezesem został wybrany książę
Stefan Lubomirski, a protektorat objął
Naczelnik Państwa Józef Piłsudski.
Komitet miał zorganizować start
reprezentacji Polski na Igrzyskach
Olimpijskich w Antwerpii w 1920 r.
Przeszkodziła temu polsko-rosyjska
wojna roku 1920. Pierwszymi zawodami,
w których udział polskich sportowców
przygotował PKOl, był Tydzień

Sportów Zimowych w Chamonix,
czyli I Zimowe Igrzyska Olimpijskie
w styczniu roku 1924. Kilka miesięcy
później – od maja do lipca 1924 r. –
odbyły się VII Letnie Igrzyska
Olimpijskie w Paryżu, w których także
uczestniczyła reprezentacja Polski.
Nasi sportowcy zdobyli wówczas
pierwsze dwa medale olimpijskie:
srebrny w kolarstwie torowym oraz
brązowy w jeździectwie. Od tego
czasu Polski Komitet Olimpijski działa
nieprzerwanie do dziś. Jego
prezesem jest Andrzej Kraśnicki.

Dokumentowaniem poczynań
i sukcesów polskich sportowców
zajmuje się instytucja, która także
ma swoją obecną siedzibę
w gmachu przy Wybrzeżu Gdyńskim
– Muzeum Sportu i Turystyki. Historia
Muzeum nie jest wprawdzie aż tak
długa, jak dzieje PKOl, ale liczy już
prawie 70 lat. I właśnie tej instytucji
poświęcimy tu chwilę uwagi.
W latach 1950-1951 powstaje
plan utworzenia muzeum sportu,
pierwsze eksponaty gromadzone
są w siedzibie Stołecznego Komitetu
Kultury Fizycznej przy ul. Rozbrat.
27 października 1952 r. zostaje
powołane do życia Muzeum Sportu.
Muzeum otrzymuje do dyspozycji
60m² w budynku Akademii
Wychowania Fizycznego na
Bielanach. Początkowo zatrudnia...
aż dwie osoby, dyrektora i jednego
pracownika. Dyrektorem zostaje
mgr Maria Morawińska-Brzezicka.
W 1954 Muzeum zatrudniało już pięć
osób, a zbiory ponownie trafiły
do budynku przy ulicy Rozbrat,
gdzie rozpoczęły się przygotowania
do stworzenia pierwszej ekspozycji
stałej, która obejmuje 16 dyscyplin
sportu oraz dzieła sztuki. Oficjalne
otwarcie nastąpiło 22 lipca 1955 r.
W roku 1961 do programu merytorycznego placówki włączono turystykę.
Muzeum zmieniło nazwę na Muzeum
Kultury Fizycznej i Turystyki.
3 listopada 1966 r. Muzeum
rozpoczęło działalność w nowej
siedzibie na stadionie RKS SKRA.
W roku 1971 nastąpiła zmiana nazwy

na Muzeum Sportu i Turystyki.
W roku 1989 odbyła się pierwsza
Giełda kolekcjonerów pamiątek
sportowych, a w roku 1993 – pierwszy
Przegląd Filmów Alpinistycznych
im. Wandy Rutkiewicz. W latach
2000-2001 Muzeum rozpoczęło
lekcje muzealne i spotkania
muzealne dla przedszkolaków,
prowadzone przez pracowników
MSiT. W roku 2002, z okazji Jubileuszu
50-lecia, Muzeum zostało odznaczone
m.in. Honorową Odznaką “Za zasługi
dla Miasta Stołecznego Warszawy”,
“Honorową Plakietą Polskiego
Komitetu Olimpijskiego oraz
Wyróżnieniem FAIR PLAY 2002.
Jednocześnie stan zatrudnienia
spada z 32 pracowników (stan
w roku 1982) do 17 i zaczynają
pojawiać się problemy finansowe.
W roku 2004 drugi sezon zimowy
ekipa MSiT pracowała w nieogrzewanych pomieszczeniach, z powodu
załamania finansowego właściciela
stadionu RKS SKRA, 4 maja Muzeum
na Stadionie “Skry” zostało zamknięte
dla zwiedzających. Rozpoczęły
się przygotowania zbiorów
do przeprowadzki do Centrum
Olimpijskiego na Żoliborzu.
3 stycznia 2005 Muzeum Sportu
i Turystyki, po przenosinach z ulicy
Wawelskiej, zaczęło swą pracę
w żoliborskim Centrum Olimpijskim.
Od stycznia do czerwca 2005 r.
trwało rozpakowywanie eksponatów
i urządzanie pracowni muzealnych,
pierwsze lekcje muzealne, giełdy kole-
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kcjonerów, obsługa pierwszych gości.
Oficjalne otwarcie w nowym miejscu
nastąpiło dopiero w listopadzie 2006
r. Obecnie ekspozycja prezentowana
na około 1000 m² to ponad 3.000
eksponatów oraz prawie 600 zdjęć
związanych głównie ze sportem
i turystyką polską, wybranych
ze zbiorów Muzeum, które liczą
ponad 50.000 eksponatów i 55.000
zdjęć oraz filmów. Ekspozycja ukazuje
dzieje sportu od antycznej Grecji,
poprzez narodziny nowożytnych
Igrzysk Olimpijskich w XIX wieku
oraz rozwój sportu w Polsce: od jego
początków na przełomie XIX/XX
wieku aż po współczesność.
Na wystawach znajdziemy także
dokumenty i eksponaty przybliżające
postaci znanych i wybitnych polskich

sportowców, m.in. Bronisława Czecha,
Janusza Kusocińskiego, Stanisławy
Walasiewicz, Jerzego Kuleja, Ireny
Szewińskiej, Ryszarda Szurkowskiego,
Kazimierza Deyny, Wandy Rutkiewicz,
Otylii Jędrzejczak, Adama Małysza.
Wśród ciekawostek wymienić
warto ekspozycję sprzętu himalaistycznego, oryginalne medale
olimpijskie czy kajak, na którym pływał
po mazurskich jeziorach Karol Wojtyła.

Ekspozycja wewnątrz Muzeum Sportu i Turystyki
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Kajak Karola Wojtyły, którym pływał po Mazurach
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Sypka Mąka i...
AUTOR TEKSTU:
KAROLINA KOŁODZIEJSKA

Na Rydygiera w lokalu po dawnym Eat and Meat kilka miesięcy temu
otworzyła się restauracja Sypka Mąka i Masło. Okazję do jej odwiedzenia
miałam dopiero niedawno, w okresie przedświątecznym.
JEDZENIE:

OBSŁUGA:

CENY:

LOKALIZACJA:

W trakcie przygotowań do świąt miło
jest znaleźć chwilkę wytchnienia od
gotowania i próbowania kapusty
z grochem, czy śledzi w śmietanie.
Tym tropem idąc, w sobotni,
grudniowy wieczór znaleźliśmy się
w Sypkiej. Restauracja na Rydygiera
to siostra ursynowskiej Sypkiej Mąki,
cieszącej się bardzo dobrą sławą.
Oba lokale to miejsca stworzone
przez Jurka Sobieniaka, szefa kuchni
znanego z telewizji śniadaniowej,
warszawskiego restauratora,
którego portret wiszący na ścianie
mogłam oglądać podczas całego
wieczoru spędzonego na degustacji.
Miłym zaskoczeniem był dla nas
właśnie rozpoczynający się koncert
akordeonowy. Takiej muzycznej
przyjemności w Sypkiej możemy
zaznać w każdą sobotę wieczorem.

fot.: Mateusz Durlik

Zacznę od karty – jest ona szeroka,
a forma jej podania nie zachęca do
czytania. Luźno spięte, chaotycznie
poukładane kartki nie ułatwiają
podjęcia decyzji, a karta śniadaniowa
wieczorem nie jest mi potrzebna.
Jest oczywiście mącznie i maślano,
czyli tak jak lubię. Mamy duży wybór
makaronów (28 zł – 36 zł), pizzy (27 zł –
44 zł), czy sandwiczy (29 zł – 39 zł),
a na większy głód do wyboru są mięsa
oraz inne dania główne (32 zł – 53 zł)
i dość bogate przekąski, szczególnie
cenowo (29 zł – 56 zł). Po dokładnym
wczytaniu się w kartę, odnajduję sporo
dań autorskich, szczególnie w swoich
udziwnionych, w moim odczuciu,
nazwach. Ze względu na tak obszerny
wybór i skomplikowaną nomenklaturę,
myślę sobie, że może warto dopytać
o specjalność weekendu, którą

WYSTRÓJ:

restauracja chwali się również
w swoich mediach społecznościowych.
Przemiły kelner informuje mnie, co
daniem owym jest: burger z polędwicą
z dorsza z sosem kaparowym,
cukinią, papryką, czerwoną cebulą
i pieczonymi batatami, serwowany
z frytkami z selera w wędzonej papryce
i sosem tatarskim. Nie ukrywam,
czuję się zachęcona i ogarnia mnie
nieodparta chęć skosztowania
tego dania przy akompaniamencie
czerwonego Primitivo w całkiem
przyzwoitej cenie (15 zł). Kelner
komunikuje również pospiesznie, że
danie weekendowe to owszem jest,
ale ja go nie dostanę… Jak to? A no tak
to, że burger „tak ładnie się sprzedał,
że zostało niestety tylko kilka porcji na
jutro”... Mamy sobotę wieczór, weekend
pełną gębą, a towar staje się towarem
deficytowym? Nie odpuszczam.
Proszę o decyzję szefa kuchni. Niestety
wyrok już zapadł, burgera nie będzie.
Choćbym się popłakała jak małe
dziecko, któremu rodzic nie pozwala
się bawić zabawką, bo ją zniszczy i nie
będzie dla młodszego rodzeństwa,
lub któremu nie pozwala się otworzyć
prezentów od Mikołaja, decyzja jest
niezmienna. Czuję się jak bohaterka
świata Barei – pani kochana, a co by
było, gdyby jutro gość przyszedł,
a pani by mu „burgiera” zjadła?
No wstyd! Utrzymuję jednak powagę
i zamawiam coś innego. Na myśl
przychodzi mi od razu Właściciel

i zastanawiam się, co On by zrobił w takiej sytuacji... Myśląc
o Panu Jerzym, zamawiam Makaron Jurka, czyli wstążki
w sosie maślano-truflowym z marchewką i ciecierzycą,
podany z owczym serem (25 zł). Nadal rozczarowana,
myślę sobie – raz kozie śmierć – i na przystawkę
zamawiam danie o odpowiedniej nazwie, czyli zapiekany
ser kozi w miodzie z pieca szamotowego z cytrynową
sałatką, grzankami domowymi i piklowanymi jabłkami
(29 zł). Drugim zestawem, jaki zamawiamy, jest sandwich
vz burgerem wołowym, rokietą, salami spianata i piklami
(29 zł) oraz pizza – również z salami, ale na ostro (26 zł).
Żadne z czterech dań nie poprawiło mi nastroju,
nie zaczarowało. Makaron Jurka to danie bardzo proste,
smaczne, ale bez polotu, mało wyraziste, a ciecierzyca
z puszki to rozczarowanie. Kozi ser jest pyszny, ale
zdominowany przez przesadną słodycz sosu na bazie
miodu; sałata cytrynowa okazała się zbyt kwaśna, aby
zrównoważyć smaki, a jej świeżość pozostawia nieco
do życzenia. Niestety, burgera też nie mogę pochwalić,
na co bardzo liczyłam. Pięknie podane danie, dobra
bułka, uwielbiane przeze mnie pikle… wszystko OK, ale
to, co najważniejsze, czyli mięso, nie było OK. Burger był
suchy i zupełnie pozbawiony soków. Pizza przygotowana
poprawnie, ale nie zmieniła ona mojego rankingu miejsc,
w których można zjeść najlepszą pizzę na Żoliborzu.
Koniecznie trzeba było osłodzić ten wieczór, a że desery
w menu są naprawdę intrygujące, wybór padł na to,
co w taki zimowy wieczór zdaje się być najlepsze –
ganasz z gorzkiej czekolady z sosem karmelowym (17 zł).
Nie ukrywam, że po raz pierwszy spotkałam ganasz
jako deser sam w sobie. Zwykle delektowałam się nim
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Jest mącznie i maślano,
czyli tak jak lubię.
jako polewą do ciasta, ale tutaj forma jego podania mnie
bardzo zaskoczyła. Dostałam pyszny, ciężki i gęsty kawał
czekolady polany ciepłym karmelem. Ten deser ma
szansę stać się moim ulubionym ratunkiem na długie
zimowe wieczory na Żoliborzu. Idealnie poprawi nastrój,
nawet jeśli następnym razem w Sypkiej Mące i Maśle
zjem pyszniej i bez wpadek, a nie wątpię, że taka szansa
jest i na pewno z niej skorzystam.

reklama

fot.: Mateusz Durlik
reklama

Program wydarzeń oraz cykli filmowych kina Wisła (styczeń 2019 r.)

Już 5 lutego o godz. 18:30
Kino Wisła zaprasza na przedpremierowy pokaz filmu ,,Wszyscy wiedzą’’ w ramach cyklu Kobiecy Świat. Najnowszy film dwukrotnego laureata Oscarów
Asghara Farhadiego to przejmująca opowieść o wielkiej miłości i sekretach rodzinnych. W rolach głównych występują Penélope Cruz i Javier Bardem.
Przed seansem losowanie nagród.

Od 28 stycznia do 10 lutego
Zima w mieście w Kinie Wisła
W poniedziałki, środy i piątki o godz. 12:00 w programie premierowe filmy. Po filmie warsztaty na temat bezpieczeństwa,
pokazy akrobacji i sztuk walki oraz zajęcia plastyczne. Szczegóły znajdą Państwo na naszej stronie internetowej.

www.novekino.pl

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.
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językowych i opinii o nich, sprawdzić,
do których mamy dogodny dojazd/
dojście) i dużych decyzji (zgromadzić
fundusze, ustalić z rodziną grafik,
wykupić kurs i kupić podręcznik/
AUTORKA TEKSTU:
ćwiczenia/płyty, konsekwentnie
ANNA SZYMAŃSKA
chodzić na zajęcia i uczyć się między
zajęciami). Plany ćwiczą nas
Stary rok już za nami. Zamknięty rozdział, nic już nie zmienimy. Rozpoczyna
w konsekwencji i dotrzymywaniu
się nowy rok, jawiący się nam niczym czysta, gotowa do zapisania karta.
słowa. Ich realizowanie pokazuje
naszą silną wolę, ćwiczy wytrwałość
Wielu z nas sporządza sobie bilans:
w dążeniu do celów.
plany, które robiliśmy w poprzednim
Obiecujemy, projektujemy,
roku kontra zrealizowane postanomarzymy... Nowy rok jawi nam
wienia, nowe zamierzenia na nowy
się jako pasmo sukcesów do
rok, plany do kontynuacji. Cieszymy
osiągnięcia! Czujemy moc sprawczą,
się z sukcesów, tłumaczymy się sami
dostajemy wiatr w skrzydła. Damy
przed sobą z niepowodzenia (,,miałem
radę, mamy przecież kolejne 365 dni
masę pracy, przychodziłem do domu
na realizację. Nasze dążenia osobiste,
skonany”, ,,nikt mnie nie mobilizował”,
zawodowe, rodzinne krzyżują
,,zabrakło kasy”...), punktujemy
się i przeplatają z planami innych.
dodatkowe działania.
Jeśli np. zaplanujemy codzienne
Objedzeni po świętach,
poranne pływanie, to nie damy
Wybawieni noworocznie, zasiadamy
rady zawozić dzieci do szkoły;
i snujemy marzenia, wyznaczamy cele
z drugiej strony – odwożenie dzieci
na kolejny rok. Sypią się nowe pomysły.
na popołudniowe zajęcia może
Chcemy również wrócić do tych,
uniemożliwić nam dopasowanie się
które nie doczekały się realizacji.
do harmonogramu zajęć w szkole
Tłumaczymy sobie, że poprzednio
Ułożenie grafiku dla
Nowy żłobek najęzykowej.
Żoliborzu
zbyt wysoko ustawiliśmy poprzeczkę, Zdjęcie: Andrzej Kosiba. Bardzo dziękuję, Andrzeju, że zgodziłeś się na jego wykorzystanie
kilkuosobowej rodziny to wielkie
więc teraz będzie bardziej realnie.
siłownia po pół godziny – no tak,
czasu. Planowanie jest ważne, gdyż
wyzwanie. A jeszcze trzeba znaleźć
Zakładamy zrzucenie nie 20, tylko
ale w styczniu ciężko biegać po
wymusza uporządkowanie myśli,
każedla dzieci
żłobek
czas na delegacje, comiesięczne
10 kg – przecież zdrowiej jest chudnąć śniegu, siłownia kosztuje, a święta
przewidywać konsekwencje, ustalać
od 1 do 3 lat
zebrania w klubie/szkole, różne
powoli. Może nie kurs japońskiego,
nadwyrężyły portfel, a jeszcze ferie
zależności (,,jeśli zapiszę sięprofesjonalna
na kurs i troskliwa opieka
ciepła i przyjazna atmosfera
imprezy okolicznościowe,
tylko włoskiego? Przecież nie polecimy trzeba dziecku zabezpieczyć…
włoskiego i będę konsekwentnie
do Japonii, a podróż do Włoch jest
zacznę na wiosnę, będzie łatwiej”.
chodzić, to mam szansę nauczyć się bezpieczne, kolorowe wnętrza
przystosowane dla dzieci
bardziej realna. Znajome?
Czy warto robić plany? Może tylko nowego języka; jeśli się nie zapiszę,
,,W styczniu codzienne bieganie
niepotrzebnie tracimy czas i narażamy to tracę tę szansę”), zmusza do podejnauka przez zabawę
po pół godziny, dwa razy w tygodniu się na frustracje? Nie, to nie jest strata
nauka samodzielności
mowania drobnych (poszukać szkół

Ponad dwie trzecie Polaków
odkłada realizację ważnych
zamiarów na później

W pajęczynie planów

Badanie TNS Polska, „Barometr ING: Realizujemy czy snujemy”

rodzinne, koleżeńskie, służbowe.
mamy czas, jeszcze zdążymy,
Nieplanowane, wyjątkowe sytuacje
zaczniemy później... Czas ucieka,
mogą spowodować rozerwanie tej
mijają kolejne miesiące, a wraz z nimi
misternej pajęczyny i cały grafik się wali. plany stają się coraz mniej realne.
Ile projektów z poprzednich lat
Jak więc podejść do naszych
faktycznie zrealizowaliście? Co się
zamierzeń, by je urzeczywistnić?
udało? Co zawiesiliście? TNS Polska
Zacznijmy od osobistej deklaracji:
przeprowadziło badanie „Barometr
„koniec, nie ma wymówek, plany
ING: Realizujemy czy snujemy”.
rozpisuję i je realizuję!”. Właśnie
Wynika z niego, że ponad dwie trzecie „rozpisuję”, „realizuję” zamiast
Polaków odkłada realizację ważnych
„rozpiszę”, „zrealizuję”. Nie „kiedyś
zamiarów na później. Najczęstszym
rozpiszę”, nie „kiedyś zrealizuję”,
powodem, jak wynika z tych badań,
ale już, teraz, z konkretnymi krokami
jest brak środków finansowych.
i datami na ich wykonanie. Otwórzmy
Czasami życie płata nam figla
więc nową kartę w planerze. Spiszmy
i staje okoniem (to chyba z przekory,
scenariusz działania do każdego
żeby nie tylko świąteczny karp był
z zamierzeń, szukajmy niezbędnych
królem). Musimy dostosować się
informacji, adresów, specjalistów,
do innego rytmu dnia, zmieniamy
trenerów. Wytyczajmy realne
miejsce zamieszkania lub pracę,
cele. Zastanów się, czy masz tyle
opieka nad dzieckiem lub chorującym samozaparcia, by je osiągnąć,
bliskim okazuje się większym
czy faktycznie ci na nich zależy?
wyzwaniem i pożera nas czasowo
Tworząc naszą pajęczynę planów,
i emocjonalnie. Albo kontuzja
nie zapomnijmy o czasie na oddech.
nogi unieruchamia na kilka tygodni,
Zadbajmy o czas wolny dla siebie,
po czym przez kilka miesięcy dochorodziny, dlana
przyjaciół,
na czytanie
Nowy dla
żłobek
Żoliborzu
dzimy do jakiejkolwiek formy. Jeszcze książek, pójście na spacer.

Nowy żłobek na Żoliborzu

rozwój umiejętności społecznych
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NAUCZĘ SIĘ
WŁOSKIEGO,
ANGIELSKIEGO LUB
HISZPAŃSKIEGO
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szeroka oferta zajęć
w ramach czesnego
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SCHUDNĘ, BY
LATEM WBIĆ SIĘ
W SUPER KOSTIUM

W NOWYM ROKU
PRZESTANĘ PALIĆ
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dla dzieci
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odi przyjazna
1 do 3 lat
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przystosowane dla dzieci
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NAKŁAD GAZETY ŻOLIBORZA

22 000
CZYTELNIKÓW
KAŻDEGO MIESIĄCA

Jakie sekcje znajdziesz w Gazecie Żoliborza?
MIASTO ŻOLIBORZ

PSYCHOLOGIA

Ważne i interesujące tematy
związane z Żoliborzem

Praktyczne porady dotyczące
wychowania dzieci i relacji
międzyludzkich

HISTORIA

LUDZIE ŻOLIBORZA
Wywiady, rozmowy z ludźmi,
którzy swoimi działaniami
przyczynili się do rozwoju naszej
dzielnicy

Żoliborz przez pryzmat historii,
ciekawe miejsca i wydarzenia, które
kiedyś miały miejsce na Żoliborzu

PRAWO

KUCHNIE ŚWIATA

Praktyczne i użytkowe porady
prawne dla mieszkańców
Żoliborza

Recenzje, opinie, wywiady
poświęcone gastronomicznej
części Żoliborza

KULTURA

DODATKI TEMATYCZNE

Premiery filmowe i nowości
muzyczne, recenzje, wywiady,
sztuka wizualna, spektakle
teatralne

Wszystko, co interesuje
mieszkańców, zebrane
w praktyczne kilkustronicowe
dodatki

www.facebook.com/gazetazoliborza

Jesteś świadkiem ważnego
wydarzenia na Żoliborzu?
Prześlij informację, zdjęcie lub film!
interwencja@gazetazoliborza.pl

