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Szanowni Czytelnicy,

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

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

Liliana Kołłątaj - przewodniczka warszawska, pilotka
wycieczek, dziennikarka, prelegentka, autorka
i redaktorka portali i stron internetowych o tematyce
varsavianistycznej i turystycznej, inicjatorka
i koordynatorka Klubu Globtrotera Warszawa.
Małgorzata Buczkowska - radca prawny Okręgowej
Izby Radców Prawnych w Warszawie. Specjalizuje
się w doradztwie z zakresu szeroko rozumianego
prawa spółek, prawa umów, obsłudze korporacyjnej
przedsiębiorców, a ostatnio w sprawach rodzinnych.
Anna Szymańska - autorka poradnika „Wychowanie?
Da się zrobić!”, współpracuje
z Fundacją SAVANT, współadministrator grupy
na FB „ADHD, ZA oraz inne trudności rozwojowe
i wychowawcze”.
Karolina Kołodziejska – autorka cyklu „Kuchnie Świata”,
od wielu lat mieszka i pracuje na Żoliborzu, pasjonatka
dobrego jedzenia, obserwatorka ewolucji restauracyjnokulturalnego życia naszej dzielnicy, mama pięcioletniej
Żoliborzanki.

Zbliża się hucznie w naszym
kraju obchodzona symboliczna
rocznica narodzin chłopaka,
który nie miał lekko. Nie dość, że
przyszedł na świat w zagrodzie
ze zwierzętami, jako dziecko
uchodźców, to jeszcze okazało się,
że wybijał się ponad przeciętność,
więc mu establishment zgotował
krwawą łaźnię po trzydziestce.
W tym miesiącu z tej okazji
większość z nas naje się i opije ile
wlezie, czy ktoś wierzy w boskie
pochodzenie tego chłopaka, czy
nie.
A my przygotowaliśmy dla
Was numer pełen ciekawych
tekstów, z których moim
faworytem jest opisany przez
Lilianę w dziale Historia obiekt
Alfa, rodem z najlepszych filmów
szpiegowskich. Niezmiennie
o ważnych sprawach, tym
razem świątecznych, pisze Ania
w dziale Psychologia, a Małgosia
w rubryce Prawo opisuje
wyznaczone prawem granice
kontaktu cielesnego, żebyśmy
poza czytaniem o #metoo poznali
konkretne paragrafy.
Radosnych Świąt i Szczęśliwego
Nowego Roku!
życzą
Michał Lehr-Kowalski
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www.facebook.com/gazetanowegozoliborza

Wesołych Świąt
projekty graficzne

Wydawca: PKM Żoli Media, ul. Przasnyska 6B, 01-756 Warszawa,
NIP 656 21 29 216, Nr rach. 31 1140 2004 0000 3302 7372 0854
Redaktor naczelny: Michał Lehr-Kowalski, michal.lehr-kowalski@nowyzoliborz.pl
Redakcja: Małgorzata Buczkowska, Liliana Kołłątaj, Mateusz Durlik, Anna Szymańska, Karolina Kołodziejska, Korekta: Anna Poławska; Skład: DAP Design
Projekt okładki: Michał Lehr-Kowalski, Zdjęcie na okładce: Anna Orłowska
REKLAMA: Mateusz Durlik, tel.: 535 249 771, mateusz.durlik@nowyzoliborz.pl; Jolanta Nowak, tel. 576 896 852, jola@naszzoliborz.pl;
Nakład: 6500 egz.

LUDZIE ŻOLIBORZA

Michał Lehr-Kowalski

Kawowarzy
żoliborscy
Kawiarnia uznana za
jedną z najlepszych
w Warszawie. Na ścianach
prezentuje unikatową
sztukę i design. Przy
stolikach – miejsce
spotkań z lokalnymi
twórcami. Wieczorny
spot na miłosne rendezvous, a w weekendy
lokal zapełniany przez
spragnione pysznego
śniadania rodziny.
Fawory.

Ile lat działają Fawory?
Joanna: Chyba już będzie pięć.
Skąd pomysł na otworzenie kawiarni, i to na Żoliborzu?
Bartek: To wynikało z potrzeby własnej, na kawę jeździliśmy do Centrum, a lokal Faworów kłuł w oczy piękną witryną. Plus wieloletnia miłość do kawy i chęć podzielenia się tym.
Joanna: Pomysł wziął się z tego prostego faktu, że w kawiarni bardzo przyjemnie się
siedzi. Można coś robić przy okazji, można nic nie robić. Taki trochę bezczas. Siedzieć, patrzeć, pić kawę z wolna – to moja ulubiona forma spędzania czasu w kawiarni. Prywatny czas na bycie. Lubię też to, że kawiarnia to taka wspólna przestrzeń.
Każdy coś do niej wnosi. Jest taka, jak ludzie, którzy w niej bywają. Taka przestrzeń,
żeby się chciało przychodzić, nawet jak jest zimno i pada. I to jest chyba najważniejsza funkcja kawiarni – łączenie ludzi. Uwielbiam jak ludzie się poznają w Faworach,
coś potem wspólnie robią, tworzą. Rozrasta się sieć sąsiedzka. Żoliborz jest do tego
idealny. Bardzo tu dużo ludzi, którzy żyją ciekawie, są otwarci, towarzyscy, kreatywni. Zresztą, mieszkamy tu i uwielbiamy Żoliborz.
Czyli wcześniej nie zajmowaliście się gastronomią?
Joanna: Ja pracowałam w TVP Kultura.
Bartek: Wcale, po jakimś krótkim flircie z korpo włóczyłem się po świecie, m.in. żeglowałem po Atlantyku, Karaibach, eksplorowałem Andy, pomieszkiwałem w Buenos Aires, Nowym Jorku i Berlinie, a po powrocie do Warszawy zamieszkałem na
Żoliborzu i zacząłem robić meble. I żeglować zawodowo przez kilka miesięcy w roku.
Jak powstał koncept Faworów?
Joanna: Usiedliśmy przy stole z naszymi wspaniałymi przyjaciółmi (Marcin, Borys –
pozdrawiamy!) i wyszło z tego, że otworzymy coś na kształt baru prasowego – z gazetami wiszącymi na ścianach na długich kijach. Wszyscy będą siedzieć, pić kawę
i czytać… he he. Później koncept ewoluował. Wymyśliliśmy, że Fawory to ma być
swobodne miejsce, w którym wszyscy nasi znajomi czuliby się jak u siebie. A później
wszystko zadziało się samo. Stworzyli je ludzie, którzy tam przychodzą, no i oczywiście ci, którzy tam pracują. To fantastyczna ekipa. Trochę szalona.
Bartek: Z jednej strony, złożyła się na to mieszanka miejsc, które polubiliśmy
w różnych miastach, w których przyszło nam mieszkać. Fascynująco zaczęło się
robić jak zrobiliśmy przegląd warszawskich palarni i odkryliśmy świat kaw speciality, czyli kaw wysokiej jakości, palonych metodą rzemieślniczą. Wcześniej
sam kupowałem zwykłą kawę włoską w sklepie i zaparzałem ją w kawiarce, a tu
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nagle takie bogactwo smaków. Z drugiej strony, nałożyła się nasza praktyka kulinarna, wegetarianizm, kuchnia pięciu przemian, zdrowe odżywianie. Ale tak naprawdę, to w sumie nic oryginalnego, podczas jakichś targów gastro słyszałem,
że badania wykazały, że to takie dość powszechne marzenie: otworzyć kawiarnio-galerię.
Jak dziś postrzegacie miejsce Waszej kawiarni na mapie Żoliborza?
Joanna: Nareszcie jest jakaś mapa! Bardzo jesteśmy zadowoleni, że tyle się dzieje.
Bartek: Mi się bardzo podoba, że tu na odcinku między Pl. Inwalidów a Gen. Zajączka zrobiło się takie zagłębie gastronomiczne Żoliborza i cieszę się że, Fawory mają
w tym swój udział.
Kilka dni temu otworzyliście nową kawiarnię w Kinie Elektronik. Czego możemy
spodziewać się w „Nowej Fali“?
Bartek: Nowa Fala to zdecydowanie miejsce, w którym można napić się dobrej kawy,
ściągamy kawy z najlepszych warszawskich palarni. Ponadto, z racji, że jest tam niezłe zaplecze, mamy tam m.in. piec, będziemy tam podawać rano świeżo wypiekane
skonsy, a w okolicy lunchu flamy, czyli tartę flambée pochodzącą z Alzacji.
Sama kawiarnia jest ulokowana w dość sporej przestrzeni holu kina, ale tak ją zaprojektowaliśmy, że mimo to jest dość przytulnie i wygodnie, więc można się tam poczuć swobodnie, a jednocześnie schować się od zgiełku ulicy; przed kinem jest parking, więc odpadają problemy z parkowaniem.
Do tej pory to miejsce nie miało zbyt wiele szczęścia i nie zaistniało na gastronomicznej mapie dzielnicy. Czy „Nowa Fala“ ma być typową kafeterią przykinową,
czy będzie atrakcyjna dla szerej grupy klientów?
Joanna: Bardzo nam się podoba zestawienie kawy z kinem. Kawa od zawsze łączy
się z filmem, z procesem twórczym, dyskusyjnym. To bardzo dobry duet. Kawiarnia w kinie to taki pomysł na ominięcie całej sprawy z popcornem i colą. Można
zjeść domowe ciasto, prażone migdały czy wypić dobrą kawę. To się łączy z dobrym
kinem. A w Elektroniku jest naprawdę uważnie wyselekcjonowany repertuar (kino
to weszło właśnie do europejskiej sieci kin studyjnych Europa Cinemas). Są tam festiwale, mnóstwo pokazów przedpremierowych, teatry telewizji, etiudy dyplomowe
studentów. Na miejscu jest Warszawska Szkoła Filmowa, której studenci to bardzo
duże i aktywne twórczo grono. Wszystko to tworzy ciekawą społeczność i naprawdę warto zajrzeć do Elektronika, żeby sobie posiedzieć przy kawie, wybrać się na film
albo spotkanie z twórcą i dyskusję. Polecam każdemu.
Zarówno w Faworach, jak i w „Nowej Fali“, zwracają uwagę nietypowe, piękne
meble. Skąd się wzięły?
Bartek: Jeśli chodzi o projekt wnętrza i mebli do Nowej Fali, to chciałem, aby całość
była dość spójna i wpisała się w modernistyczny budynek. Zresztą, poza zapleczem,
kolory i oświetlenie sali były już narzucone, dlatego też jest tam dużo drewna, bo zależało mi, aby tą przestrzeń ocieplić przy zachowaniu jej stylu. Fawory to raczej wyraz moich osobistych fascynacji. Bardzo lubię łączyć drewno i metal, w obu miejscach jest sporo sklejki, bo uważam, że to świetny, trwały materiał, w pewnym sensie
już klasyczny, bardzo lubię jego warstwową fakturę. Samo wyprodukowanie mebli
jest etapowe, współpracuję z bardzo dobrymi warszawskimi rzemieślnikami, niektóre elementy robię sam, a niektóre zlecam.
Czy to znaczy, że można je kupić?
Bartek: Jestem w trakcie tworzenia sklepu internetowego z meblami, będą tam moje
projekty, ale też moich znajomych, którzy robią piękne i trwałe rzeczy.
Bardzo dziękuję za rozmowę i do zobaczenia w „Nowej fali“!

fot. Anna Orłowska
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Wnętrze kawiarni Nowa Fala w Kinie Elektornik

6

LUDZIE ŻOLIBORZA

LUDZIE ŻOLIBORZA

7

Żadnego trudu nie
żałuję bo efekty
rekompensują wysiłek
Mamy przyjemność
rozmawiać z Panią
Dyrektor Małgorzatą
Załawą-Dąbrowską,
zarządzającą siecią
działających na terenie
Warszawy dwunastu
przychodni, z których
cztery znajdują się u nas,
na Żoliborzu.

Pani Dyrektor, na początku wywiadu chciałbym zapytać Panią o wyzwania związane z zarządzaniem publicznym zakładem opieki zdrowotnej w sytuacji zmniejszonych przez NFZ kontraktów.
Sektor publicznych usług medycznych to sektor specyficzny, obciążony potrzebami
i oczekiwaniami pacjentów oraz ograniczeniami wynikającymi z funkcjonowania
Narodowego Funduszu Zdrowia, który jest płatnikiem świadczeń opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych. Aby móc realizować usługi medyczne dla
pacjentów ubezpieczonych, SPZZLO Warszawa-Żoliborz regularnie startuje w konkursach ofert organizowanych przez NFZ. Respektując nowoczesne standardy opieki
zdrowotnej oraz dbając o wysoką jakość usług, systematycznie inwestujemy w infrastrukturę, kupujemy sprzęt medyczny najnowszej generacji oraz uruchamiamy nowe
poradnie i pracownie. Nasze działania są doceniane, dzięki czemu uzyskujemy kontrakty, pomimo znacznych ograniczeń dotykających całą branżę medyczną, jednakże
nie w takim zakresie, w jakim jesteśmy gotowi działać. Dlatego stopniowo rozszerzamy zakres działalności, w tym o świadczenia komercyjne, aby móc zwiększyć dostępność pacjentów do usług, na które jest duże zapotrzebowanie społeczne.
Czy mimo tego są Państwo w stanie pełnić swoją służbę lekarską w taki sposób,
jakiego wymaga sztuka?
Przede wszystkim jesteśmy lekarzami i dobro pacjenta jest dla nas najważniejsze. I bynajmniej nie jest to pusty slogan. Młody człowiek, decydując się na taką drogę życiową,
zdaje sobie sprawę, że czeka go dużo pracy, wyzwań, trudnych decyzji oraz odpowiedzialność za zdrowie i życie drugiego człowieka. Dlatego dla nas wszystkich – lekarzy - medycyna to nie tylko praca czy zawód, ale służba, pasja, a przede wszystkim
profesjonalizm. Motto SPZZLO Warszawa-Żoliborz brzmi „Kompleksowe świadczenie usług medycznych na najwyższym poziomie przez profesjonalną kadrę. Pacjent naszym przyjacielem”. Pacjenci są dla nas najważniejsi, szczególnie, że zdrowiem wielu
zajmujemy się od kilkunastu lat, opiekując się całymi rodzinami. Nasze działania na
rzecz jakości usług oraz komfortu obsługi pacjenta są regularnie doceniane przez niezależne gremia ekspertów. Od lat posługujemy się godłem promocyjnym Teraz Polska
za świadczenia rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży. Posiadamy także liczne nagrody,
w tym Mazowiecką Nagrodę Jakości, Polską Nagrodę Jakości, czy Znakomitego Przywódcę. Jednakże najważniejsze jest dla nas zadowolenie pacjentów, dlatego rokrocznie
przeprowadzamy badanie satysfakcji klienta zewnętrznego, aby móc na bieżąco wprowadzać niezbędne korekty w funkcjonowaniu naszych placówek.

fot. Mateusz Durlik

Mateusz Durlik

Cztery placówki znajdują się na Żoliborzu, czy różnią się czymś szczególnym od
pozostałych?
Przede wszystkim na Żoliborzu mieści się nasza siedziba przy ul. Szajnochy 8. Jest to
największa przychodnia, w której znajdują się Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej, zarówno dla dzieci (zdrowych i chorych), jak i dla dorosłych, a także poradnie specjalistyczne, w tym w zakresie chirurgii ogólnej, dermatologii, ginekolo-

reklama

CAFE AND LOUNGE BAR BUT GOOD MUSIC FIRST

SYLWESTER 2018
DO 15 GRUDNIA 250 ZŁ/OS* – BILETY JUŻ W SPRZEDAŻY!
DJ TENESSEE | JOHN JAMES wokal | OLAF WĘGIER saksofon
OPEN BAR: whisky, wódka, piwo, wino, prosecco ALL NIGHT LONG | BUFET: ciepły, zimny, słodki
* Impreza w naszej artystycznej przestrzeni skierowana do ludzi, którzy cenią dobrą MUZYKĘ w fajnym towarzystwie.
Muzykę zapewnia Anseba Music Agency, wiodąca agencja muzyczna działająca w obszarze rynku eventowego.
DRESS CODE: creative black tie

CAFE AND LOUNGE BAR, ul. Rydygiera 13 B lok. U2
+48 602 757 850 anna.gonet@anseba.com
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Przy ul. Kochowskiego 4
mieści się przychodnia
specjalistyczna
dedykowana głównie
młodym pacjentom

Przychodnia, przy
ul. Felińskiego 8, to
placówka niezwykła, nie
ze względu na zakres
usług, tylko na znaczenie
dla lokalnej społeczności

gii, gruźlicy i chorób płuc, kardiologii, neurologii, onkologii, ortopedii, osteoporozy,
reumatologii, stomatologii oraz urologii. Świadczymy również usługi rehabilitacyjne i fizykoterapeutyczne oraz diagnostyczne, w tym laboratoryjne i obrazowe (RTG,
MMG, USG, EKG, KTG, densytometria). Przy ul. Kochowskiego 4 mieści się przychodnia specjalistyczna dedykowana głównie młodym pacjentom, w której przyjmują lekarze alergolodzy (sama mam tam przyjemność pracować), dermatolodzy,
kardiolodzy, okuliści, otolaryngolodzy, ortodonci i stomatolodzy. Świadczymy usługi
medyczne także dla pacjentów dorosłych w poradniach: alergologicznej, logopedycznej, dermatologicznej i psychologicznej. Mieści się tam również Poradnia Zdrowia
Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, w której pracują lekarze psychiatrzy, psycholodzy i logopedzi. Pracownia USG wykonuje badania echa serca dla młodych pacjentów, a badania elektrokardiograficzne realizowane w pracowni EKG uzupełniają diagnostykę kardiologiczną. Natomiast z usług medycznych przychodni przy ul.
Elbląskiej 35 korzystają zarówno najmłodsi pacjenci, jak i seniorzy. Dla tych ostatnich stworzyliśmy specjalny „kompleks” senioralny, w ramach którego funkcjonuje Poradnia Geriatryczna, Dzienny Ośrodek Psychogeriatryczny oraz Klub Seniora. Na Elbląskiej mieści się również Poradnia POZ (dla dzieci i dorosłych), Poradnia
Ginekologiczno-Położnicza, Poradnia Zdrowia Psychicznego oraz Oddział Dzienny
Rehabilitacji. Prognozując rozwój nowych osiedli w ramach tzw. Zielonego Żoliborza, Żoliborza Artystycznego oraz Młodego Żoliborza, dwa lata temu na Elbląskiej
otworzyliśmy nową poradnię dla dzieci, aby przygotować się na przyjęcie najmłodszych żoliborzan. Czwarta nasza żoliborska przychodnia, przy ul. Felińskiego 8, to
placówka niezwykła, nie ze względu na zakres usług, tylko na znaczenie dla lokalnej
społeczności. Kilka lat temu placówce groziło przejęcie przez spadkobierców przedwojennego właściciela, co skutkowałoby zamknięciem przychodni, stanowiącej zabezpieczenie medyczne dla pacjentów często korzystających z usług od kilku pokoleń. Po pokonaniu licznych trudności obiekt udało się zachować w naszych zasobach.
Był to kolejny dowód na to, że nasze działania są skuteczne i mają sens, co niezmiernie ucieszyło naszych pacjentów.
A czy mieszkańcy Żoliborza mogą u Was wykupić sobie karty prywatnej opieki medycznej, uprawniające do innego rodzaju świadczeń (np. prywatne wizyty,
szybsze terminy konsultacji, itp.)?
Ze względu na duże zapotrzebowanie na wybrane usługi medyczne w tym roku zdecydowaliśmy się rozszerzyć naszą działalność komercyjną w zakresie rehabilitacji
i fizykoterapii. W poradni przy ul. Szajnochy 8 proponujemy różnorodne pakiety
masaży leczniczych, w tym specjalne dla pacjentów z osteoporozą, chorobami reumatologicznymi, zmianami zwyrodnieniowymi, pakiety limfatyczne oraz dla kobiet
w ciąży. Mamy też pakiety w zakresie kinezyterapii, w tym wyciąg trakcyjny, ćwiczenia czynne w odciążeniu, ćwiczenia izometryczne, a także pakiety na zabiegi fizykoterapeutyczne. Ze względu na proces starzenia się społeczeństwa, tego typu usługi są
bardzo ważne, ponieważ każdy z nas w którymś momencie życia będzie potrzebował
tego typu wsparcia terapeutycznego. Wprowadziliśmy także nowość - pakiety ogólnie usprawniające dla ludzi młodych - na które też jest duże zapotrzebowanie. Jako
jedyny z otwartych podmiotów leczniczych posiadamy Pracownię Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego mieszczącą się w przychodni przy ul. Żeromskiego 13, w której można wykonać także badania wysokospecjalistyczne odpłatnie,
co w przypadku długich terminów oczekiwania w ramach NFZ jest dużym ułatwieniem dla pacjentów.
Kilkakrotnie słyszałem opinię, że dobrze się u Was pracuje, panuje opinia, że stawiacie bardzo na rozwój pracowników. Czy mogłaby Pani nieco przybliżyć nam
o co dokładnie w tym chodzi?
Spełniony pracownik, mogący realizować się zawodowo, to fundament firmy. Jest
to szczególnie istotne w branży medycznej, gdzie wobec kadry stawia się duże wy-

LUDZIE ŻOLIBORZA

zwania, nie tylko merytoryczne, ale i psychologiczne. Dlatego obejmując stanowisko dyrektora dużego podmiotu leczniczego wyznaczyłam sobie trzy cele: rozbudowę infrastruktury, zakup nowoczesnego sprzętu medycznego oraz właśnie
inwestycje w ludzi. Wspieram rozwój edukacyjny pracowników, współfinansując
studia podyplomowe, organizując szkolenia, kursy i warsztaty zawodowe oraz psychologiczne. Ważne jest również budowanie zgranego zespołu oraz efektywne motywowanie pracowników, dlatego organizuję wyjazdy szkoleniowo-integracyjne
oraz ustanowiłam roczną nagrodę dyrektorską, która jest swoistym uznaniem dla
zaangażowania pracowników. O dobrych warunkach pracy w naszym Zakładzie
może też świadczyć fakt, że chcą u nas pracować najlepsi specjaliści w Warszawie,
dzięki czemu zwiększa się nasza konkurencyjność, również w konfrontacji z jednostkami niepublicznymi.
Na koniec wywiadu chciałbym zapytać o to, co osobiście uważa Pani na temat
strajku lekarzy rezydentów, popieracie ich postulaty?
To nie był strajk, to był protest lekarzy rezydentów. Ten protest był ważny, ponieważ uzmysłowił władzom oraz pacjentom, w jakich warunkach pracują i uczą się,
robiąc kilkuletnie specjalizacje, młodzi lekarze. Jaka odpowiedzialność na nich
spoczywa. Są to ludzie, którzy maja dużą wiedzę, mają świadomość jak wygląda medycyna europejska, a nawet światowa i zasadnie chcieliby móc korzystać
z takiego poziomu kształcenia rezydenckiego również w naszym kraju. Chcieliby także europejski poziom leczenia ofiarować polskim pacjentom. Słusznie domagają się podwyższenia PKB i słusznie domagają się większych wynagrodzeń za
swoja ciężką pracę nie tylko dla siebie, ale i dla swoich nauczycieli – starszych lekarzy. Słusznie także domagają się pracy w godnych warunkach i we właściwym
czasie. Praca 12 do 16 godzin na dobę (do której przywykła część starszego pokolenia lekarskiego) nie jest rozwiązaniem na problemy w polityce zdrowotnej
państwa. Zmęczony, czasami do granic wytrzymałości fizycznej, lekarz nie stanowi właściwego zabezpieczenia jakości usług medycznych. Wystarczy przy tym
wspomnieć, że średnia życia lekarza w Polsce jest o dwa lata krótsza niż średnia życia obywatela. Rezydentom, tym którzy jeszcze nie wyjechali, należy za
ich postawę podziękować i czekać na efekty ich protestu. Dodam, że poparła ich
Naczelna Izba Lekarska, Okręgowe Izby lekarskie z całej Polski, rektorzy uniwersytetów medycznych oraz, co znamienne, pacjenci. Ponieważ młodzi, dobrze
wykształceni lekarze to nasza przyszłość, przyszłość nowoczesnego europejskiego państwa. Bez zwiększenia finasowania na profilaktykę, diagnostykę, leczenie
oraz wynagrodzenia dla personelu medycznego nie poprawimy sytuacji w ochronie zdrowia.
Ostatnie pytanie, jak godzi Pani taki natłok pracy z życiem prywatnym, sypia
Pani czasem?
Przyznam, że krótko, zdecydowanie za krótko. Jestem równocześnie menadżerem
dużego podmiotu leczniczego i aktywnie pracującym lekarzem alergologiem. Nie
jest to ośmiogodzinny etat, tylko kilkanaście godzin pracy dziennie. Do tego regularne, według mnie obowiązkowe, szkolenia zawodowe, zarówno w zakresie zarządzania, jak i wiedzy medycznej. Czasami mam wyrzuty, że może za mało czasu poświęcam życiu prywatnemu, w tym rodzinie. Chociaż mąż i dzieci to medycy, więc
dobrze to rozumieją. Kiedyś postanowiłam być lekarzem, chociaż nie była to tradycja
rodzinna. Dzisiaj mogę powiedzieć, że spełniam się zawodowo, również jako matka
i żona. Zarówno sukcesy organizacyjne Zakładu, którym od 12 lat kieruję, jak i efekty leczenia moich pacjentów, moja rodzina i dzieci – młodzi lekarze, z których jestem
dumna - to świadectwo, że można połączyć wiele różnych obowiązków. Wymaga to
dużego wysiłku, dobrej organizacji, stałego kształcenia się, systematyczności, a czasem nawet poświęcenia. Żadnego z tych trudów nie żałuję, ponieważ efekty cieszą
i rekompensują wysiłek.
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W poradni przy
ul. Szajnochy 8
proponujemy różnorodne
pakiety masaży
leczniczych, w tym
specjalne dla pacjentów
z osteoporozą, chorobami
reumatologicznymi,
zmianami
zwyrodnieniowymi,
pakiety limfatyczne oraz
dla kobiet w ciąży

Średnia życia lekarza
w Polsce jest o dwa lata
krótsza niż średnia życia
obywatela. Rezydentom,
tym którzy jeszcze nie
wyjechali, należy za ich
postawę podziękować
i czekać na efekty ich
protestu
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Partnerzy sekcji

Zastanawiasz się nad kupnem prezentu?
Szukasz czegoś niezwykłego, luksusowego
i oryginalnego?
Zimowa ceremonia piękności, świąteczny
czar aromatów… Brzmi pięknie, zmysłowo
i zapowiada niezwykłe doznania.

Agnieszka
Płusa

OFERTA ŚWIĄTECZNA DOSTĘPNA W SPRZEDAŻY
JUŻ OD 1 GRUDNIA.
Gorąco zapraszamy,
Ewa Lewandowska,
manager Yonelle Beauty Institute, z zespołem

Takie przyjemności możesz podarować swoim bliskim,
zarówno paniom, jak i panom, w Instytucie Yonelle.
Na przepięknym Żoliborzu, z dala od miejskiego
zgiełku, od 15 lat znajduje się prawdziwa oaza spokoju i dobrego samopoczucia – Instytut Yonelle.
Każdego roku, w grudniu przygotowujemy wyjątkową
ofertę na zakup świątecznych prezentów – wśród nich
są: cudownie rozpieszczające zmysły masaże ciała (już
od 100 zł), zabiegi pielęgnacyjne twarzy wzbogacone
o autorskie Królewskie Masaże Twarzy i Karku ( już
od 260 zł), a także pielęgnacja dłoni i stóp oraz rytuały pielęgnacyjne włosów. Wszystkie te zabiegi otulone
są świątecznymi aromatami.

www.instytut.yonelle.pl

Możesz je kupić i podarować w formie eleganckiego zaproszenia, do którego dołączamy kosmetyczny upominek. Zakupione u nas prezenty cieszą oko,
gdyż efektownie je pakujemy i świątecznie ozdabiamy.
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KUCHNIE ŚWIATA

Przekonaj się, że PRZYJEMNOŚĆ
JEST NAJLEPSZYM PREZENTEM!

Karolina Kołodziejska
YONELLE BEAUTY INSTITUTE
ul. gen. J. Zajączka 9a, Warszawa, tel. 22 331 39 05-06

Właścicielka Zakładu Fryzjerskiego
na Duchnickiej 3
agnieszkaplusa.com

to styl jest najważniejszy. Dobrze dopasowana i wykonana fryzura da nam poczucie pewności i zadowolenie. Karnawał daje
przyzwolenie na szaleństwo!
Wykorzystaj to!
Wymyślenie i zaplanowanie fryzury to
pierwszy krok, następnie trzeba przygotować włosy. Nie ma dobrej stylizacji bez
pielęgnacji. Zdrowe, zadbane włosy to połowa sukcesu. W tym okresie włosy często
są suche i elektryzują się, więc dbaj o nawilżenie. Szczególnie jeśli planujesz mieć
rozpuszczone włosy.
Kolejny etap fryzury karnawałowej to stylizacja włosów, czyli wybór odpowiedniego kosmetyku.
Wybieramy go pod kątem kształtu fryzury
i trwałości, bo to jeden z warunków udanej

imprezy. Dzięki stylizacji włosy możemy
wygładzić, pofalować, pognieść, pokręcić
lub zwiększyć ich objętość. Faktura włosa
pomoże nam w zaplataniu lub w upinaniu.
Włosy gładkie i śliskie trudno jest zaplatać i upinać, więc warto je wcześniej spryskać na całej długości lakierem. Kolejnym
sposobem na karnawałowe szaleństwo jest
dopięcie sztucznych włosów, aby objętość
była większa, warkocz grubszy, a kucyk
bogatszy. Proponuję nie przesadzać z ilością dopinanych włosów, aby nie popaść
w sztuczność, która mało komu służy.
Jeśli jest to dla Ciebie zbyt trudne, zapraszamy do nas na Duchnicką 3.

Przekonaj się, że PRZYJEMNOŚĆ
JEST NAJLEPSZYM PREZENTEM!
Zastanawiasz się nad kupnem prezentu?
Szukasz czegoś niezwykłego, luksusowego
i oryginalnego?
Zimowa ceremonia piękności, świąteczny
czar aromatów… Brzmi pięknie, zmysłowo
i zapowiada niezwykłe doznania.

OFERTA ŚWIĄTECZNA DOSTĘPNA W SPRZEDAŻY
JUŻ OD 1 GRUDNIA.
Gorąco zapraszamy,
Ewa Lewandowska,
manager Yonelle Beauty Institute, z zespołem

Takie przyjemności możesz podarować swoim bliskim,
zarówno paniom, jak i panom, w Instytucie Yonelle.
Na przepięknym Żoliborzu, z dala od miejskiego
zgiełku, od 15 lat znajduje się prawdziwa oaza spokoju i dobrego samopoczucia – Instytut Yonelle.
Każdego roku, w grudniu przygotowujemy wyjątkową
ofertę na zakup świątecznych prezentów – wśród nich
są: cudownie rozpieszczające zmysły masaże ciała ( już
od 100 zł), zabiegi pielęgnacyjne twarzy wzbogacone
o autorskie Królewskie Masaże Twarzy i Karku ( już
od 260 zł), a także pielęgnacja dłoni i stóp oraz rytuały pielęgnacyjne włosów. Wszystkie te zabiegi otulone
są świątecznymi aromatami.

www.instytut.yonelle.pl

Możesz je kupić i podarować w formie eleganckiego zaproszenia, do którego dołączamy kosmetyczny upominek. Zakupione u nas prezenty cieszą oko,
gdyż efektownie je pakujemy i świątecznie ozdabiamy.

YONELLE BEAUTY INSTITUTE
ul. gen. J. Zajączka 9a, Warszawa, tel. 22 331 39 05-06

Trattoria Flaminia
Znajdujemy się w okolicy postprzemysłowej, mało zachęcająco wyglądającej, chyba że potrzebujecie umyć samochód w myjni ręcznej usytuowanej
tuż przy warsztatach samochodowych.
Jest jednak miejsce, które przyciąga spojrzenia w tym mało atrakcyjnym
otoczeniu szyldem iście włosko brzmiącym – Trattoria Flaminia. Spore wnętrze, wysoki sufit, duże okna dające sporo światła i minimalistyczny wystrój,
a jednak jest mi tam dobrze, bo przytulnie.
Lubię włoską kuchnię, mam już na
Żoliborzu swoje ukochane miejsce, które jak dotąd zaspokajało moje potrzeby
w tym aspekcie w 100%, czy nadal tak
będzie?…
Niedzielny obiad rodzinny, dorośli,
dzieci, spore zamieszanie, wprowadziliśmy prawdziwie włoski klimat. Obsługa okiełznała nas dość sprawnie, choć
przyznam, że czekaliśmy długo na przyjęcie zamówienia (w lokalu był komplet gości). Karta dań w mojej ocenie
jest zbyt rozbudowana, mamy do wyboru cztery zupy, czternaście past, a nie
możemy zamówić klasycznego spaghetti bolognese, mała wpadka na dzień dobry (dzieciaki niezadowolone). Jeśli
chodzi o dzieci, wybór padł na farfalle z szynką, groszkiem i śmietaną, dla
starszeństwa bardziej klasycznie - filet z indyka w sosie winnym z kaparami i pomidorkami koktajlowymi, trippa
alla romana, czyli flaki po rzymsku, dla
wszystkich oczywiście również pizza,
klasyczna i na ostro.

©Jef Milano - stock.adobe.com

W nadchodzącym karnawale jest z czego
wybierać, ale zdecydowanie najmodniejszy będzie warkocz, a dokładnie różne jego
wydania. Zaczynając od klasycznego, kończąc na upięciu przypominającym warkocz. Może być wersja luźna lub wygładzona, na długich lub krótkich włosach,
całkowicie spiętych lub częściowo rozpuszczonych.
Objawieniem karnawału będzie kucyk!
Upinamy go wysoko i perfekcyjnie prostujemy. Bardziej urozmaicona wersja kucyka
to warkocz zapleciony przy skórze głowy.
Pojawią się też wszelkiego rodzaju bogate
ozdoby do włosów. To dla tych pań, które
lubią zaszaleć.
Każdą fryzurę trzeba dokładnie przemyśleć, zaplanować i dopasować do stroju,bo

Wella Professionals

Karnawał z warkoczem

Kiedyś już pisałam o „pizzy pod
blokiem”, że to wyjątkowo wygodne danie i jeśli jest dobre, to restauracja będzie cieszyła się powodzeniem.
W przypadku Flaminii pizza może
stać się jej wizytówką. Pyszne, cienkie ciasto, gorąca, chrupiąca, wprost
włoska w smaku i wyglądzie. Jedzcie pizzę, ale nie zamawiajcie dzieciom makaronu z szynką i groszkiem
bo jest ryzyko, że wyląduje na podłodze  To niestety nieudana zamiana,
spaghetti bolognese być musi i nic go
nie zastąpi, no, chyba że indyk, którego babcia zamówiła z opiekanymi
ziemniaczkami. Smaczny, świeży kawałek mięsa w aromatycznym kaparowym sosie z pomidorkami koktajlo-

wymi, godny polecania. Dla bardziej
wymagających flaczki po rzymsku to
danie o tyle niespełniające wymagań,
że zwyczajnie rozgotowane i „zaciągnięte” mąką. To zły wybór.
Wróćmy zatem do pizzy, która obiecuje nam wiele więcej od kuchni Flaminii
i nie zamierzam poddać się w jej testowaniu. W smaku pizzy jest pasja, czuć
smaki śródziemnomorskie. Śmiem
wierzyć, że w tak obszernej karcie dań
muszą być jeszcze inne propozycje,
w których szef kuchni oddaje to, co go
inspiruje we włoskiej kuchni, a zarazem
to, co obiecuje nam w swojej pizzy.
Póki co, mam nadal swoją ulubioną
restaurację po drugiej stronie ul. Krasińskiego.
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Żyjąc bardziej świadomie, coraz
więcej osób w poszukiwaniu wysokiej jakości chleba decyduje się na
pieczenie go w domu. Z podobnych
pobudek, około12 lat temu zdecydowałyśmy się na produkcje domowych wypieków na potrzeby naszej
restauracji Cafe 6/12, a w kolejnych
latach otworzyłyśmy dwie piekarnie
z dużo bogatszym asortymentem.
Mimo złej reputacji chleba lansowanej
w ostatnich czasach przez dietetyków oraz
swoistej mody na produkty bezglutenowe
(wykluczając ok. 2% grupę chorych na celiakie), okazuje sie, ze są chleby które nadal mogą być zdrowym dodatkiem w pełnowartościowej diecie.

PREZENTACJA

PREZENTACJA

tywne peptydy, które potencjalnie mogą
mieć wpływ na obniżenie ciśnienia krwi.

Chleb jest z nami od tysiącleci w różnych
formach i smakach, ale dopiero od kilkudziesięciu lat, kiedy zaczęto produkować
chleb na masową skalę, skracając proces
fermentacji i wprowadzając nowe, szybkie
technologie i dodatki, stało się coś niedobrego z naszym codziennym pieczywem.
Czas produkcji chleba od momentu mieszania mąki do gotowego, zapakowanego
produktu to w przypadku piekarni komercyjnych około 3,5 godziny, a przy produkcji
chlebów długo fermentujących to 38-42
godzin! Liczby mówią same za siebie.
Tradycyjna technologia z wydłużonym
procesem fermentacji, którą stosujemy
w naszych wyrobach ma wpływ nie tylko
na walory smakowe i wygląd pieczywa,
ale przede wszystkim może mieć korzystny
wpływ na nasze zdrowie.
Długo fermentujące chleby na zakwasie,
szczególnie te wysokobłonnikowe, z mąki
mielonej z pełnego ziarna, mają działanie
prebiotyczne. Błonnik i łatwo przyswajalna

Pieczywo wysokiej jakości, jedzone z umiarem, wzbogaca i urozmaica naszą dietę.

skrobia mają działanie odżywcze na florę
bakteryjną jelit, a Lactobacillus plantarum
wzbogaca tę florę i stymuluje nasz system
immunologiczny. Zwiększona kwasowość
ciasta wstępnie „trawi“ mąkę i neutralizuje kwas fitowy, który zwykle jest związany
z mikroelementami zawartymi w mące. Proces fermentacji wpływa na ich uwolnienie
i umożliwia wchłanianie wapnia, magnezu,
żelaza, fosforu czy też cynku w procesie
trawienia. Degradacja glutenu w trakcie
przedłużonej fermentacji, zmniejsza jego
nietolerancje u osób wrażliwych. Namnożone witaminy B1 i B2 w czasie dojrzewania
ciasta chlebowego są zachowane w dużym
stopniu również po jego wypieczeniu. Długo fermentujący chleb zawiera także bioak-

Z jednej strony zachęcając do prób pieczenia
własnego chleba w domu, co również jest dla
wielu swoistym zajęciem terapeutycznym,
jednocześnie trzeba przyznać, że praca nad

chlebem długo dojrzewającym wymaga cierpliwości, a technologia niestety nie zawsze
wpisuje się w nasze napięte grafiki. Dlatego
też osoby, które nie są w stanie podjąć takiego
przedsięwzięcia, a żyją zdrowo i świadomie,
namawiam do kupowania sprawdzonego pieczywa w małych, rzemieślniczych piekarniach.
Małgorzata Kusina-Doran
współwłaścicielka piekarni SAM
na Rydygiera 9c
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Anna Szymańska

Drogi Mikołaju!
Drogi Święty Mikołaju,
w tym roku byłam bardzo
grzeczna, możesz spytać
mamę albo tatę. Pod
choinę chciałabym lalkę,
wózek, ubranka, konika
i pieska. Prawda, że
dostanę wszystko? Byłam
bardzo grzeczna, a babcia
powiedziała, że spełniasz
prośby tylko grzecznych
dzieci. To Maćkowi nic
nie dasz, bo on mi podarł
chustkę i zabrał ołówek,
oczywiście mówił, że
tylko pożyczył i niechcący
zgubił, ale ja wiem, że jest
niegrzeczny. Tata też był
niegrzeczny…

Kochany święty Mikołaju, wiem, że
nie bardzo byłem grzeczny, chociaż
bardzo się starałem. Przepraszam Cię
bardzo mocno i obiecuję, że w przyszłym roku jeszcze bardziej się będę
starał i może wtedy zasłużę na prezent. Przepraszam, że rozwaliłem samochodzik i tory, które dałeś mi
wcześniej. Były super, no ale… niechcący wlazłem na nie i się połamały. Jeśli dla mnie masz tylko rózgę, to
proszę – daj mamie i babci coś ślicznego, bo one są wspaniałe, że tak ze
mną wytrzymują...
Dwa przykładowe listy dwojga różnych dzieci. Z pewnością wersji listu „do świętego Mikołaja” można by
przytoczyć o wiele więcej. Są listy przepraszające, tłumaczące, proszące, ba –
nawet żądające. Niektóre dzieci piszą
o swoich marzeniach, inne dają gotową listę nawet z adresami sklepów,
jeszcze inne wypisują listę dla siebie
i dla najbliższych. Dzieci marzą o dobrach materialnych, ale i o niematerialnych. Warto wczytać się w te listy,
warto zobaczyć, o czym marzą dzieci
i co te listy mówią o sytuacji dziecka,
jego emocjach i wartościach, jakie są
dla niego ważne.
Czy na prezent gwiazdkowy dziecko musi zasłużyć nienagannym zachowaniem przez cały rok? Czy jest to dla
dziecka wykonalne zadanie? Szczerze
powiedziawszy, bałabym się o zdrowie takiego zawsze grzecznego dziecka. Wiem, milczenie jest złotem, ale…
kiedy w pokoju z dziećmi robi się cicho, to zwykle potrzebna jest natych-

miastowa interwencja. Rozważmy, czy
kilka złych uczynków, „niegrzeczności”, gorszych ocen zaprzepaszczą wielomiesięczne liczne starania, ciężką
pracę nad sobą i swoimi odruchami
czy emocjami?
Żądamy od naszych dzieci, żeby były
zawsze „grzeczne”. Grzeczne - czyli jakie? Według wielu dorosłych, dzieci nie powinno się widzieć ani słyszeć. Powinny same sobą się zajmować
(ale bez „głupich pomysłów”), nie zawracać głowy dorosłym, bezwzględnie
słuchać dorosłych… Czy za to kochamy swoje dzieci i za to dajemy im prezenty?
William Sears napisał kiedyś: „Jeśli
zastanawiasz się, jak zareagować na jakieś zachowanie swojego dziecka, zadaj sobie pytanie: Gdybym była swoim
dzieckiem, jak chciałabym, aby zareagowali moi rodzice? Prawdopodobnie to będzie właściwa odpowiedź”.
I inne pytanie – czy dziecko powinno dostawać wszystko, czego sobie zażyczy?
Zapewne wielu z Czytelników pamięta Dudleya Dursleya – kuzyna
Harry’ego Pottera. Dudley był rozpieszczany przez swoich rodziców.
Wmawiano mu jego wyższość nad kuzynem, nie reagowano, a wręcz akceptowano jego znęcanie się nad osieroconym Harrym. Miał wszystko,
rodzice wręcz obsesyjnie zasypywali go słodyczami. W ekranizacji powieści możemy być świadkami jedenastych urodzin chłopców. Harry nie
dostaje prezentu. Dudley zaś skrzęt-

nie przelicza swoje – jest ich trzydzieści siedem, ale to o jeden mniej
niż rok wcześniej. Dudley wybucha, wszczyna awanturę. Ojciec próbował mu wytłumaczyć, że niektóre
prezenty są droższe (wśród prezentów są np.: komputer, telewizor, zdalnie sterowany samolot, złoty zegarek,
magnetowid, kamera wideo, kilkanaście gier komputerowych, rower wyścigowy), ale dla Dudleya liczy się
ilość, a nie jakość. Mama, by załagodzić sytuację, jedzie z synem i mężem
do sklepu i dokupuje dwa prezenty,
aby jej synek miał o jeden więcej niż
w poprzednim roku. (A tak na marginesie – już kilka dni po urodzinach
Dudley zepsuł większość swoich cennych prezentów).
Wbrew pozorom, takie spełnianie
wszystkich zachcianek i zasypywanie
dziecka wieloma drogimi prezenta-

mi nie jest dla niego dobre. Kreatywność rodzi się z marzeń, a nie ich spełniania. Może warto nie ulegać modzie
na pewne prezenty, a postawić na te,
które rozwijają wyobraźnię,doskonalą
zdolności manualne, poprawiają sensorykę? A może - zamiast modnego
tabletu - podarować książki przygodowe, bierki albo deskorolkę? A może
wybrać prezent, przy którym rodzinnie będziemy spędzać czas?
Czy darczyńcy powinni licytować się
wartością podarunków? Czy chcemy
udowodnić, że jesteśmy hojni, bogaci,
że stać nas na drogie prezenty? Czy nie
liczy się dla nas radość innych, a tylko to, jak dużo wydaliśmy na prezent?
Drogie prezenty spełniają też funkcję polepszaczy naszego „ego” - uwielbiamy słyszeć podziw obdarowanych:
„Ojej, ale się wykosztowałeś”, „Ty zawsze kupujesz takie drogie prezenty”.

Czy nie jest to chęć „wykupienia” sobie
miłości dziecka? A może w ten sposób
chcemy odpokutować poczucie winy
za brak czasu dla niego? Mam nadzieję, że powodem nie jest zbieranie argumentów, by później wypominać je
dziecku, manipulować lub szantażować nimi i wymuszać pewne zachowania.
Prezent nie musi być kosztowny. On powinien przekazać informacje: „Myślę o tobie”, „Kocham cię”,
„Chcę sprawić ci radość”, „Chcę twojego szczęścia”. Podarowanie ciekawego
eksponatu do kolekcji żab czy zakładek sprawi większą radość niż drogocenny wazon, który jest kosztowny,
ale absolutnie nie jest w guście obdarowanego. Prezent powinien być dodatkiem do świąt, a nie być wartością
samą w sobie.
Wesołych Świąt!

reklama

Szanowni Państwo
Na nadchodzące
Święta Bożego Narodzenia
życzymy
pogody ducha i wielu pięknych chwil
w gronie najbliższych.
Niech troski i kłopoty dnia powszedniego
zostaną przed progami Waszych domów.
A w nadchodzącym roku 2018
niech dopisze Wam zdrowie
i spełnią się wszystkie życiowe plany.

Rada i Zarząd
Dzielnicy Żoliborz
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Liliana Kołłątaj

Obiekt Alfa
Powązki... Wiadomo,
Cmentarz Powązkowski.
A nawet dwa cmentarze.
Obiekt Alfa. Ekspozycja masek przeciwgazowych

Obiekt Alfa.Dyspozytornia i klimaty PRL-u

A tymczasem... Na Powązkach trafiają się także klimaty rodem z PRL-u i powieści
szpiegowskich.
Obiekt ALFA. Brzmi całkiem jak z Archiwum X lub z opowiadań Lema.
To tajny schron przeciwatomowy i laboratorium wojskowe z czasów PRL-u. Mieści
się na terenie Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii. Miejsce objęte było
klauzulą tak wysokiej tajności, że nie wiedzieli o nim nawet żołnierze z sąsiedniej
jednostki ani użytkownicy hipodromu Klubu Legia, graniczącego przez płot
i odległego o niecałe 100 metrów.
Od niedawna Obiekt został odtajniony i jest dostępny do zwiedzania, choć wejście
tam nie jest sprawą prostą.
Historia Obiektu Alfa sięga połowy lat siedemdziesiątych XX wieku. Docelowo
miały powstać trzy takie obiekty – Alfa, Beta i Gamma. Koszty wykonania okazały
się jednak tak ogromne, że zbudowano tylko jeden. Jego powierzchnia nie jest
imponująca, to zaledwie 150 m², tyle co przeciętnej wielkości willa jednorodzinna.
Jednak użyte tu materiały o wysokiej wytrzymałości oraz grubość stropów i drzwi
pancernych, a także specjalistyczne wyposażenie, wielokrotnie przewyższają wartość
zwykłego domu. Obiekt Alfa posiadał najnowocześniejsze w Polsce – na ówczesne
czasy – laboratorium biologiczne III klasy bezpieczeństwa.
Były tu prowadzone między innymi badania nad ochroną przed bronią masowego
rażenia, skażeniami chemicznymi i biologicznymi, wytrzymałością organizmu
ludzkiego oraz zachowaniem ludzi w warunkach izolacji i zagrożenia. Obiekt Alfa
pełnił rolę tajnego laboratorium wojskowego, a dodatkowo także rolę schronu

przeciwatomowego, jednak, ze względu na niewielką powierzchnię, dostępnego
tylko dla wybranej grupy osób – najwyższych rangą specjalistów i naukowców
wojskowych. Swoje funkcje spełniał jeszcze w pierwszej dekadzie XXI wieku.
Do chwili obecnej Obiekt posiada oryginalne, w pełni sprawne instalacje
i urządzenia. Znajdują się tu między innymi komory służące do odkażania, laboratoria,
komory badawcze, gabinet lekarski, biuro, dyspozytornia, maszynownia z potężnymi
wentylatorami i filtrami, dostarczającymi oczyszczone powietrze z zewnątrz.
Zachowało się także oryginalne i nadal działające wyposażenie pomieszczeń:
sprzęt laboratoryjny, urządzenia biurowe, łączność wewnętrzna, kamery, rejestratory
promieniowania i inne urządzenia. Oryginalne meble z lat siedemdziesiątych
i osiemdziesiątych, kuchnia wyposażona „gierkowską” zastawą stołową i wiele
przedmiotów, których działania i przeznaczenia współczesna młodzież może się
tylko domyślać, tworzą atmosferę żywcem przeniesioną z czasów PRL-u.
Obiekt Alfa znajduje się na terenie wojskowym (Wojskowy Instytut Epidemiologii
na Powązkach) i jest udostępniany do zwiedzania, po uprzednim uzgodnieniu
i uzyskaniu przepustki. Zwiedzanie organizowane jest przez firmę zewnętrzną i trwa
ok. 2 godzin.
Ilustracje do tekstu zostały wykonane podczas wizyty Klubu Globtrotera
w Obiekcie ALFA w dniu 18 listopada 2017 r. Zainteresowani takim grupowym
zwiedzaniem mogą skontaktować się z Klubem Globtrotera Warszawa poprzez
stronę na Facebooku lub mailowo z autorką artykułu: klubglobtrotera@gmail.com.

KARTKA
Z KALENDARZA

Obiekt Alfa. Do środka wchodzi się przez
system komór i drzwi pancernych

Obiekt Alfa. Przenośne urządzenia pomiarowe

19 grudnia 1875 r.
oddano do użytku Most przy Cytadeli.
Był to pierwszy w Warszawie most kolejowy. Połączył trzy istniejące wówczas dworce: Warszawsko-Wiedeński po stronie śródmiejskiej z Partnerskim i Terespolskim
po stronie praskiej. Bezpośrednią konsekwencją decyzji o budowie mostu kolejowego w miejscu było powstanie tzw. linii obwodowej. Tory tej linii do dziś stanowią południową granicę Żoliborza z Wolą i ze Śródmieściem. Most został zniszczony przez
Niemców we wrześniu 1944 roku. Przetrwały jednak przęsła, które do dziś stanowią
podstawę konstrukcyjną współcześnie istniejącego mostu.
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Małgorzata Buczkowska

Gdzie prawo
stawia granice
Nietykalność osobista to jedno z najbardziej cenionych przez nas praw
obywatelskich. Została nam zagwarantowana już w Konstytucji. Mimo
tego, niejednokrotnie rezygnujemy
z niej w celu uzyskania innych wartości, np. przejazdów środkami komunikacji miejskiej czy udziału w koncercie, gdzie na małej powierzchni
zazwyczaj stłoczonych jest wiele osób.
Niektórym z nas taka utrata dystansu
do innych nie przeszkadza, niektórzy
jednak czują wówczas dyskomfort,
zwłaszcza, że tłok może doprowadzić
do sytuacji, których niejednokrotnie
wolelibyśmy uniknąć. Czym jednak
jest nietykalność osobista i gdzie prawo stawia granice, których przekroczyć nie można?
Pojęciem nietykalności cielesnej prawo określa przyznaną każdemu człowiekowi swobodę do dysponowania
własnym ciałem oraz gwarancję wolności od fizycznych oddziaływań na
nie. Żaden przepis prawa nie określa jednak jakie konkretnie zachowania należy uznać za naruszenie przyznanego nam prawa, a w szczególności
nie reguluje tego, czy powinna zostać
zachowana jakakolwiek odległość od
drugiego człowieka, aby nie doszło
do naruszenia jego nietykalności cielesnej. Pewne wskazówki daje nam
w tym zakresie literatura i orzecznictwo. Sąd Apelacyjny w Białymstoku
wskazał, że naruszeniem nietykalności cielesnej są wszystkie czynności od-

działujące na ciało innej osoby, które
nie są przez nią akceptowane. Sąd ten
wskazał również, że naruszenie nietykalności cielesnej nie musi łączyć się
z powstaniem obrażeń, jednakże musi
mieć ono wymiar fizyczny. Nauka prawa wskazuje całą gamę różnego rodzaju zachowań, które określane są jako
naruszenie nietykalności cielesnej. Należą do nich m.in. szarpanie, szczypanie, potrącenie, podstawienie nogi,
spoliczkowanie, oplucie, popchnięcie,
ale i przytulenie, zrzucenie czapki, oblanie płynem, przytrzymanie czy pociągnięcie za włosy.
Aby lepiej chronić przyznane nam
prawo osobiste, naruszenie nietykalności cielesnej zostało uregulowane
w Kodeksie karnym (k.k.) jako czyn
zabroniony. Zgodnie z art. 217 k.k.,
kto uderza człowieka lub w inny sposób narusza jego nietykalność cielesną, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo jej pozbawienia
nawet do roku. Warto wskazać, że
w przypadku tego przestępstwa odpowiedzialność sprawcy nie jest uzależniona od tego, czy jego bezprawne
działanie doprowadziło do powstania
jakichkolwiek obrażeń u pokrzywdzonego (nawet nieznacznych), ani
czy wywołało u niego inny skutek,
np. ból. Wywołany jednak skutek, jeżeli nastąpi, nie może prowadzić do
zmian anatomicznych lub fizjologicznych organizmu. Jeżeli zmiany takie
wystąpią, prawdopodobnie będziemy

mieli do czynienia z lekkim uszkodzeniem ciała.
W literaturze podkreśla się również,
że dla naruszenia nietykalności cielesnej istotny jest brak woli pokrzywdzonego na ingerencję w sferę jego
cielesności, a zatem każda nasza akceptacja albo dobrowolna zgoda na
określone zachowanie zalegalizuje ingerencję innej osoby w sferę naszej
cielesności.
Przestępstwo naruszenia nietykalności cielesnej zostało co do zasady uregulowane jako przestępstwo
ścigane z tzw. oskarżenia prywatnego. Oznacza to nic innego jak to, że
aby możliwe było pociągnięcie jego
sprawcy do odpowiedzialności, konieczne jest sporządzenie przez pokrzywdzonego, a potem popieranie
przed sądem tzw. prywatnego aktu
oskarżenia. Przestępstwo to może być
też ścigane z urzędu, jeżeli prokurator
uzna to za celowe z uwagi na interes
społeczny. W takiej sytuacji pokrzywdzony może do niego przystąpić jako
oskarżyciel posiłkowy.
Trzeba również pamiętać o zachowaniu terminu do wytoczenia postępowania. Aby ściganie popełnionego czynu nie uległo przedawnieniu,
prywatny akt oskarżenia musi zostać złożony przed upływem roku od
dnia, w którym dowiemy się o osobie
sprawcy tego czynu, nie później jednak niż przed upływem 3 lat od chwili
jego popełnienia.
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