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Szanowni Czytelnicy!

Obchodzimy w tym miesiącu 
dwulecie działalności gazety. Okładka 
pokazuje, jak duży jest to dorobek. 
Pominąłem w tym zestawieniu dwie 
pierwsze okładki, które ukazały się, 
kiedy nie byłem jeszcze naczelnym – 
oszczędzę sobie i Wam tego widoku ;)

Ponieważ pracujemy 
w mikroskopijnym zespole, 
projektowanie szaty graficznej 
wziąłem na siebie. Zależy mi na tym, 
aby naszą gazetę dobrze się czytało, 
wprowadzam mniejsze i większe 
zmiany, które najbardziej widoczne 
są na okładce. W tym miejscu muszę 
podziękować ponownie autorom 
fontów, z których korzystamy 
(www.kroje.org), czyli Ani 
Wieluńskiej (Lombard) i Mateuszowi 
Michalskiemu (Nocturne) i dobremu 
duchowi reformy layoutu - Pawłowi.

Dziękuję Wam, wspaniali Czytelnicy, 
że jesteście z nami! Dziękuję wydawcy 
Mateuszowi, za nieustanną siłę 
do działania, zaraźliwy optymizm 
(„Pewnie, że zdążymy na jutro!“) 
i najwspanialszemu zespołowi 
redakcyjnemu: Ani, Karolinie, Lilianie, 
Małgosi i Ani oraz Pawłowi. Z Wami 
zdążymy na jutro!

Z listów od Was, z Waszych pytań 
i komentarzy na FB, powstają kolejne 
tematy, kolejne wywiady, kolejne 
artykuły. Piszcie do nas - czekamy 
na Wasze pomysły. Będziemy dzięki 
temu tworzyć coraz lepszą gazetę!

 
Zapraszam do lektury!

Michał Lehr-Kowalski
redaktor naczelny

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.

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.

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.

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 restauracyjno-
kulturalnego życia naszej dzielnicy, mama pięcioletniej 
Żoliborzanki.

Redakcja
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W dniach od 6 do 8 października Arkadia będzie świętować swoje 13. Urodziny. 
W tym roku wydarzenie będzie powiązane z otwarciem nowej strefy Grand Kitchen 
oraz finałem przebudowy, dlatego też obchody będą szczególnie huczne. Punktem 
kulminacyjnym Urodzin będzie sobota, 7 października, kiedy to odbędzie się pokaz 
fajerwerków, Noc Zakupów oraz koncert Sarsy.

Dla wszystkich klientów Arkadia przygotowała niezwy-
kłe trzydniowe wydarzenie pod intrygującym tytułem 
„Tajemniczy Ogród Wrażeń”. Nawiązując do symbolicz-
nej nazwy Arkadii oznaczającej raj, sprawimy, że jej 
główny hall zamieni się w tajemniczą, zieloną krainę, 
w której wszystko jest możliwe. Dzięki oryginalnej 

scenografii w postaci roślinnego labiryntu, klienci 
zostaną przeniesieni do odległych zakątków świata, 
w których poznają nowe kultury i smaki oraz rozwiążą 
niezwykłe zagadki z wykorzystaniem zmysłów – smaku, 
węchu, słuchu, wzroku i dotyku. Program atrakcji za-
powiada się następująco:

6-8 października (piątek-niedziela), godz. 12.00-18.00, hol główny
• Escape Plan – pierwsza taka atrakcja w polskich centrach 

handlowych: escape room w postaci roślinnego labiryntu, 
w którym goście Arkadii będą mogli rozwiązywać zagadki 
poświęcone ludzkim zmysłom, takim jak: węch, słuch, 
dotyk, smak i wzrok;

• Food Festival – w specjalnej strefie klienci posiadający 
Kartę Stałego Klienta będą mogli skosztować przysmaków 
z arkadyjskich restauracji;

• Zmysłowe warsztaty dla dzieci – dla dzieci zostaną 
przygotowane niezwykłe warsztaty nawiązujące do pięciu 
zmysłów – smaku, węchu, słuchu, wzroku i dotyku;

• Pokazy poświęcone kulturze azjatyckiej we współpracy z Azia 
Concept, największym najemcą Grand Kitchen – każdego dnia 
wydarzenia zostanie przybliżona klientom kultura innego 
azjatyckiego państwa: Chin, Japonii oraz Tajlandii;

• Występy artystyczne trupy teatralnej – zabawne skecze, 
tańce i piosenki, osnute wokół sztuki kulinarnej z róż-
nych stron świata.

13. 
URODZINY 
ARKADII

CZYLI „TAJEMNICZY 
OGRÓD WRAŻEŃ”

6-8 października (piątek-niedziela), godz. 12.00-18.00, strefa Grand Kitchen, I piętro
• Warsztaty kulinarne z Fundacją „Szkoła na widelcu” 

– edukacyjne warsztaty oparte na zasadach zdrowego 
żywienia, w zabawny sposób pokazujące dzieciom sztu-
kę gotowania i promujące zdrowy styl życia. Początek 
cotygodniowego cyklu „Arkadia na widelcu”. Szczegóły 

na www.grandkitchen.pl. (uwaga: w piątek odbywają się 
tylko zamknięte warsztaty dla szkół).

• Strefa malucha – warsztaty plastyczne, konkursy dla naj-
młodszych i malowanie buziek.

7 października (sobota) – główne atrakcje (poza stałymi elementami programu):
• 15.00 – Pokaz kulinarny ambasadora arkadyjskiej strefy 

restauracyjnej, Grzegorza Łapanowskiego wraz z poczę-
stunkiem dla publiczności;

• ok. 20.00 – Pokaz fajerwerków – spektakularne zwieńczenie 
całego wydarzenia w postaci 10-minutowego widowiska w takt 
muzyki;

• 20.00-24.00 – Noc Zakupów – sobotni wieczór pełen atrak-
cyjnych rabatów;

• 20.30 – Koncert gwiazdy – przed arkadyjską publicznością 
wystąpi Sarsa, jedna z najbardziej popularnych polskich 
wokalistek.

8 października (niedziela) – poza stałymi elementami programu:
• 15.00 – Pojedynek blogerów – kulinarna rywalizacja pomiędzy 

blogerami kulinarnymi, przeprowadzona przez Grzegorza 
Łapanowskiego.

Ponadto klienci będą mieli okazję skorzystać z zabawnej 
gifbudki oraz wziąć udział w atrakcyjnych konkursach 
z nagrodami. Czas umilać będą dodatkowo etiudy w postaci 

skeczy na scenie głównej, pokazy tańca z różnych stron 
świata oraz pokazy live cookingu. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w zabawie!
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W dniach 9-10 września w Parku Że-
romskiego odbyły się I Żoliborskie 
Targi Przedsiębiorczości, których or-
ganizatorem był „Nasz Żoliborz”, pro-
ducent lokalnej żoliborskiej aplika-
cji, lokalnej wyszukiwarki produktów 
i usług, dzięki której zachęcamy miesz-
kańców Żoliborza do wydawania swo-
ich pieniędzy właśnie w tej dzielnicy. 
Ideą Targów była promocja lokalnych 
przedsiębiorców wśród mieszkańców. 
W dwa dni odwiedziło nas blisko 5000 
osób. 

Podczas dwudniowych targów moż-
na było spotkać lokalnych wystawców, 
którzy prezentowali swoje produkty 
lub usługi. Poniżej kilka słów o niektó-
rych wystawcach.

Eat&Meat, restauracja z ul. Rydygie-
ra, częstowała Was pysznymi przeką-
skami oraz rozdawała kupony upraw-
niające do 30% zniżki w restauracji.  

Centrum Młodego Odkrywcy prze-
prowadziło bardzo interesujące zaba-
wy z robotami. Dzieci mogły rozegrać 
mecz przy użyciu robotów lub przejść 
przez labirynt.

Tutu Balet zachęcał do udziału naj-
młodszych w zajęciach baletowych, 
które odbywają się w każdą sobotę 
i poniedziałek w Teatrze Komedia. 

Optyk Wojciech Sala rozdawał ulot-
ki z 15% rabatem, prowadził bezpłat-
ne konsultacje, zachęcając do badania 
wzroku.

Ludzie Tego Miasta sprzedawali żo-
liborskie koszulki, ale również, dzię-
ki zaprzyjaźnionej grupie muzycznej, 
umilali czas uczestnikom targów.

Academy of Language, żoliborska 
szkoła językowa zlokalizowana przy ul. 
Rydygiera 11, zapraszała na zajęcia ję-
zykowe dzieci oraz młodzież.

Instytut Norel-Wilsz rozdawał bez-
płatne próbki swoich kosmetyków oraz 
doradzał, jak dbać o skórę.

Firma Active Studio sprzedawała mi-
nerały, które cieszyły się bardzo dużym 
zainteresowaniem przybyłych gości.

Zapach Lawendy, lokalny producent 
zabawek, sprzedawał maskotki, które 
były robione na miejscu, podczas tar-
gów.

Restauracja Via Suzina, która razem 
z restauracją Kotłownia działa przy ul. 
Suzina, częstowała uczestników pysz-
nymi zupami i zachęcała do odwie-
dzin, rozdając ulotki. Serdecznie za-
chęcamy wybrania się do tej restauracji 
na pyszną pizzę.

ZolPan, producent systemów deko-
racyjnych, zachęcał uczestników do 
skorzystania z szerokiej oferty tynków, 
farb i wszelkich materiałów niezbęd-
nych do wykończenia mieszkania.

Przedszkola Dziecięcy Kącik i Bali-
bu proponowały interakcję z dziećmi; 
zabawy i balony to tylko część atrak-
cji, jakie te dwa przedszkola serwowa-
ły maluchom.

Sklep Słoneczny sprzedawał natural-
ne kosmetyki i zdrowe jedzenie, każ-
dy miał okazję porozmawiać na temat 
zdrowego sposobu życia.

 Muzeum Sportu i Turystyki rozda-
wało ulotki, prowadziło ciekawe zaba-
wy dla najmłodszych, chociażby koło 
fortuny. 

Pierwszego dnia Targów odbyła się 
również bardzo interesująca deba-
ta, z udziałem Pana Grzegorza Wol-

fa, wicedyrektora Biura Rozwoju Go-
spodarki w m.st. Warszawy, Pana 
Krzysztofa Bugli, Burmistrza Dziel-
nicy Żoliborz m.st. Warszawy, Bo-
rysa Musielaka, założyciela Reak-
torX, platformy dla startupów oraz 
Mateusza Durlika, wydawcy Gaze-
ty Nowego Żoliborza (to ja ). De-
bata była w całości poświęcona te-
matowi wspierania lokalnych firm 
przez „miasto”, przez pryzmat Żoli-
borza. Debatę poprowadził Stanisław 
Trzciński, znany żoliborzanin, zało-
życiel prowadzący Stanisław Trzciń-
ski z STX Jamboree agencji marke-
tingu muzycznego.

Debata była spotkaniem różnych wi-
zji rozwoju przedsiębiorczości. Dy-
rektor Wolf podkreślał, że każdy 

przedsiębiorca, który ma pomysł na 
rozwój firmy, powinien zgłosić się do 
centrum kreatywności przy ul. Smol-
nej i porozmawiać o tym, w jaki spo-
sób miasto mogłoby wspomóc go 
w dalszym procesie. Ja (Mateusz Dur-
lik) zwróciłem uwagę na to, że budżet 
Warszawy na wspieranie przedsię-
biorców to 800  000 zł; jest to kwota, 
która powinna być większa, zwłasz-
cza, że budżet Warszawy to około 15 
mld zł. Burmistrz dzielnicy, Krzysz-
tof Bugla, zwracał uwagę na już ist-
niejące programy pomocowe w naszej 
dzielnicy, mówił m.in. o preferencyj-
nych warunkach wynajmu niektórych 
lokali, chociażby Prochowni czy For-
tu Sokolnickiego. Borys Musielak mó-
wił o partnerstwie między przedsię-

biorcami, o wzajemnym wspieraniu 
się w realizacji celów. Zwrócił również 
uwagę na sukcesy przedsiębiorców, 
którzy byli otwarci na wielokulturo-
wość zatrudnienia. Dzięki innemu 
spojrzeniu na biznes można stworzyć 
większą konkurencyjność, co z po-
wodzeniem powinno przełożyć się na 
korzyści biznesowe.

Wśród publiczności padały również 
pytania dotyczącego tego, w jaki spo-
sób pomóc choćby lokalnym rzemieśl-
nikom, na co wcześniej odpowiadał 
Burmistrz, mówiąc o preferencyjnych 
warunkach wynajmu powierzchni. 

Bardzo dziękujemy wszystkim za 
przybycie na I Żoliborskie Targi Przed-
siębiorczości i do zobaczenia w przy-
szłym roku. 

I Żoliborskie Targi 
Przedsiębiorczości

Mateusz Durlik

Patroni medialni:Organizator: Partnerzy:Patron:
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Pieczeń rzymska w sosie włoskim 
na talerzu polskim, fondue, fasolka 
po bretońsku, czy może langosz droż-
dżowy? Nie wiesz, co zjeść albo na-
wet nie wiesz, co jesz? Znudziło Ci 
się jedzenie w domu, nie masz czasu 

na gotowanie, chcesz spróbować cze-
goś nowego? Zapoznaj się z naszym 
smacznym przewodnikiem po kuch-
ni europejskiej na żoliborskiej mapie 
kulinarnej. Restauratorzy przygoto-
wali dla Was krótkie opisy swoich lo-

kali i rodzajów kuchni, jakimi mogą 
Was uraczyć. Z tym przewodnikiem 
traficie do miejsc, których jeszcze nie 
znaliście i o których jeszcze mogliście 
nie przeczytać w naszym bloku kuli-
narnym. 

Trattoria Prima Pasta
Plac Wilsona 2
tel. 570 020 700
Przepyszne makarony, prawdziwa, włoska pizza oraz szeroka 
oferta win, a ponadto fantastyczna atmosfera. Wszystkie pa-
sty i pizze również w wersji bezglutenowej :-)

Trattoria Flaminia 
ul. Krasińskiego 41
tel. 22 633 55 40
Rodzinna restauracja  specjalizująca się w tradycyjnej kuch-
ni rzymskiej, zapewniamy miłą i swobodną atmosferę , duży 
wybór makaronów , pizza ( także na cieście bezglutenowym)  
i scrocchiarella, owoce morza i mięsa z grilla, a także desery 
własnoręcznie przygotowywane.

Ósma Kolonia
ul. Słowackiego15/19
tel. 500 581 805
Dbamy o to, aby jedzenie było smaczne, świeże oraz zdrowe, 
a składniki, z których tworzymy nasze dania, najwyższej ja-
kości. Używamy mąk oraz kasz z polskich młynów, świeżych 
ziół oraz produktów z certyfikatem ekologicznym. Głęboko 
wierzymy, że wyłącznie takie podejście do gotowania ma sens 
i jest właściwe dla naszego zdrowia i samopoczucia.

Good Company Madison Restaurant
ul. Szamocka 8
tel. 517 521 531
To nowoczesne miejsce  z dobrą atmosferą, zdrową, róż-
norodną kuchnią przygotowywaną na oczach gości - LIVE 
COOKING. To idealne miejsce na śniadanie, lunch, czy ko-
lację z przyjaciółmi. To otwarta kuchnia z własnymi wyro-
bami takimi jak ciasta, torty, pieczywo, pierogi, pizza i wiele 
innych produktów, to również miejsce przyjazne dzieciom.  
Zapraszamy.

Pawilon Kulturalny
Sady Żoliborskie 4
tel. 539 999 989
Serwujemy kuchnię włoską opartą wyłącznie na najlepszych 
włoskich składnikach, w tym pizzę. Organizujemy eventy 
oraz rodzinne uroczystości.

Rudawka Pizza Grzechu Warta
ul. Popiełuszki 19 lok. 12i13
tel. 795 605 599
Niewielka żoliborska pizzeria, gdzie zjeść można nie tylko 
pizzę, ale też makarony, sałatki, dania z pieca czy słynne już 
zapiekanki. Warto też wspomnieć, że Rudawka oferuje także 
pizze i dania wegańskie i bezglutenowe.

Via Suzina
ul. Suzina 8
tel. 690 021 882
Uwielbiamy włoską kuchnię, pizzę, pasty, proste dania z lo-
kalnych, świeżych produktów. Chcieliśmy stworzyć proste, 
spokojne, ciepłe, lokalne miejsce, goszczące przede wszyst-
kim sąsiadów zza rogu, pozwalające spotkać się, dobrze zjeść, 
napić się dobrego wina lub kawy. Miejsce, w którym również 
urządziliśmy 40-metrową salę zabaw dla dzieci. Nasze dania 
oparte są o produkty pochodzące z Włoch, chyba, że lepsze, 
świeższe są nasze, polskie. 

Restauracja U Lotników
ul. Krasińskiego 56
tel. 697 024 581
Powstała z miłości do jedzenia, do tradycyjnej polskiej, domowej 
kuchni. Specjalizujemy się  w organizowaniu uroczystości rodzin-
nych tj. obiad weselny, komunie, chrzciny, oraz konsolacje. Z pasją 
i zaangażowaniem przygotowujemy codzienne menu oraz indy-
widualne zamówienia także dla firm i grup turystycznych.
Serdecznie zapraszamy i życzymy smacznego !!!

U Dziewczyn
ul. Potocka 33
tel. 882 001 736
Nazwa, która mówi o naszym przedsięwzięciu i o nas samych 
wszystko. Jest przyjaźń i jest jedzenie. To podstawa. Wszystko 
inne zaczyna się gdzieś pomiędzy jednym, a drugim. Zapra-
szamy do nas z pupilami.

Eat&Meet Food and Wine Restaurant
ul. Rydygiera 13
tel. 508 131 319
To miejsce nowoczesne, utrzymane w minimaliźmie, ale jedno-
cześnie ciepłe i przyjazne, oferujące najwyższej jakości kuchnię 
śródziemnomorską. Przerwa na lunch, spotkanie z przyjaciół-
mi, rodzinna niedziela, wieczorny drink, a może spotkanie biz-
nesowe? Można odnaleźć się tu w każdej sytuacji. Dania kuchni 
włoskiej, hiszpańskiej czy francuskiej - lekkie i podane w cieka-
wych kompozycjach - pozwalające cieszyć się ich smakiem, za-
pachem i widokiem. Każda wizyta będzie przyjemnością.

Tęcza od kuchni
ul. Suzina 8
tel. 602 284 226
Pięknie odrestaurowane dwupoziomowe wnętrze skrywa wi-
niarnię i restaurację modern kitchen. Zjecie smaczny lunch, 
wieczorem napijecie się wina z przyjaciółmi, spotkacie są-
siadów, potańczycie na comiesięcznych „Pląsach od kuchni”, 
wybierzecie się na degustację lokalnych miodów, wernisaż, 
otwarte spotkanie z artystami.

Kuchnia europejska

r e k l a m a

Karolina Kołodziejska
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W ostatnim czasie jedno z żolibor-
skich osiedli obiegła informacja o tym, 
że spółka odpowiadająca za realizację 
ich budynków rozpoczęła proces li-
kwidacji. Nie byłoby w tym nic nad-
zwyczajnego gdyby nie to, że w budyn-
kach stwierdzono liczne wady, które 
dotychczas nie zostały skutecznie usu-
nięte a okres rękojmi jeszcze nie uległ 
zakończeniu. Wobec powyższego na-
turalnie pojawiło się pytanie kto po 
rozwiązaniu dewelopera będzie po-
nosił odpowiedzialność za wady bu-
dynku i lokali w nim wyodrębnionych 
i czy rozwiązanie spółki deweloper-
skiej w ogóle nie przekreśli możliwo-
ści dochodzenia roszczeń przysługują-
cych z tego tytułu. 

W pierwszej kolejności wskazać nale-
ży, że sam fakt powzięcia uchwały o roz-
wiązaniu spółki i rozpoczęcie procesu 
jej likwidacji nie stanowi żadnego nad-
zwyczajnego i nieoczekiwanego zdarze-
nia. Działanie takie nie powinno dziwić 
zwłaszcza w odniesieniu do tzw. spółek 
deweloperskich, tj. spółek tworzonych 
na potrzeby konkretnej inwestycji i wy-
korzystywanych w zasadzie tylko do jej 
realizacji (mimo że spółki te są zazwy-
czaj zakładane na czas nieoznaczony 
w rzeczywistości czas ich trwania jest 
określony i jest to czas niezbędny dla 
zrealizowania i rozliczenia podejmowa-
nego przedsięwzięcia inwestycyjnego). 
Po zakończeniu inwestycji i rozliczeniu 
wypracowanego zysku spółka dewelo-
perska - będąca najczęściej spółką córką 
rzeczywistego dewelopera – która nie 

wykonuje już żadnych przynoszących 
zyski działań, zaczyna generować tylko 
koszty i traci ekonomiczne uzasadnie-
nie swojego istnienia. Co więcej, mimo 
iż spółka nie przynosi zysków obciąża 
ją (przynajmniej teoretycznie) ryzyko 
związane z ewentualnymi roszczeniami 
wspólnot mieszkaniowych i właścicieli 
sprzedanych przez nią lokali. Dewelo-
perzy nierzadko podejmują więc dzia-
łania zmierzające do rozwiązania takich 
podmiotów. Skutkiem tych działań jest 
zniknięcie z obrotu prawnego podmio-
tu, do którego mogłyby zostać skiero-
wane roszczenia o naprawienie wad bu-
dynku lub lokalu. 

Niestety opisane powyżej działanie – 
nawet jeżeli faktycznie zmierza do po-
krzywdzenia właścicieli lokali - jest 
działaniem w pełni zgodnym z prze-
pisami aktualnie obowiązującego pra-
wa. Dlaczego? Dlatego, że żaden prze-
pis prawa nie zobowiązuje podmiotu 
realizującego przedsięwzięcie inwesty-
cyjne do zastosowania wobec kupują-
cych jakichkolwiek zabezpieczeń ani 
nie nakazuje utrzymywania bytu praw-
nego spółki deweloperskiej przez jaki-
kolwiek czas po zakończeniu inwestycji 
(np. do chwili upływu terminu rękoj-
mi czy chwili zaspokojenia roszczeń 
nabywców lokali). Wobec powyższego, 
w skrajnych przypadkach, można wy-
obrazić sobie sytuację, w której dewelo-
per niezwłocznie po wybudowaniu bu-
dynku, wydaniu lokali ich nabywcom 
i przeniesieniu na nich praw własno-
ściowych podejmie uchwałę o rozwią-

zaniu spółki i rozpocznie proces likwi-
dacji. Oczywiście działanie takie może 
budzić wątpliwości co do uczciwości 
dewelopera (pierwsze co się w takiej sy-
tuacji nasuwa na myśl to to, że dewe-
loper zmierza do uniknięcia odpowie-
dzialności za wady budynku), jednakże 
w polskim porządku prawnym nie jest 
to działanie w żadnej mierze naruszają-
ce przepisy powszechnie obowiązujące-
go prawa. 

Spełnienie zatem jakich warunków jest 
konieczne, aby doszło do rozwiązania 
spółki deweloperskiej? Odpowiedź na 
to pytanie znajdziemy w przepisach Ko-
deksu spółek handlowych /dalej k.s.h./. 
Zgodnie z art. 270 k.s.h., który dotyczy 
spółki z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią, a która jest najczęściej wybieraną 
w polskim obrocie formą prawną, jedną 
z okoliczności uzasadniających rozwią-
zanie spółki jest wola jej wspólników. 
Mogą bowiem oni w stosownej uchwa-
le podjąć decyzję o rozwiązaniu spółki. 
Ustawa nie uzależnia podjęcia tej decy-
zji od konieczności zaistnienia jakich-
kolwiek przesłanek, decydująca jest wy-
łącznie wola wspólników spółki, która 
ma zostać zlikwidowana. Wprawdzie 
ustawa dla ważności uchwały o roz-
wiązaniu spółki wymaga zaprotokoło-
wania jej przez notariusza i osiągnięcia 
wymaganej większości głosów, jednak-
że w przypadku deweloperskich spółek 
córek, które w zasadzie zrealizowały już 
postawiony im cel trudno łudzić się że 
te formalne warunki nie zostałyby speł-
nione.

Po powzięciu uchwały o rozwiązaniu, 
spółka musi rozpocząć proces likwida-
cji i dokonać stosownego zgłoszenia do 
rejestru przedsiębiorców. To wówczas 
zmianie ulega firma spółki, uzysku-
jąc dodatkowe oznaczenie „w likwida-
cji” a zarząd traci umocowanie do dzia-
łania i zastępowany jest przez jednego 
albo kilku likwidatorów. Zadaniem li-
kwidatorów jest przeprowadzenie pro-
cesu likwidacji, czyli zakończenie bie-
żących interesów spółki, ściągnięcie 
wierzytelności, wypełnienie zobowią-
zań i upłynnienie majątku spółki. Nowe 
interesy likwidatorzy mogą wszczynać 
tylko wówczas, gdy jest to potrzebne do 
ukończenia spraw będących w toku. Li-
kwidatorzy powinni ogłosić o powziętej 
uchwale dotyczącej rozwiązania spół-
ki i otwarciu jej likwidacji, wzywając 
jednocześnie wierzycieli do zgłoszenia 
ich roszczeń w terminie trzech miesię-
cy od dnia tego ogłoszenia. Ogłosze-
nie o otwarciu likwidacji ukazuje się 
w specjalnym piśmie przeznaczonym 
m.in. do tego rodzaju ogłoszeń - Mo-
nitorze Sądowym i Gospodarczym /da-
lej MSiG/ - i z praktycznego punktu wi-
dzenia nie stanowi nic innego jak fikcję 
publicznego poinformowania o posta-
wieniu spółki w stan likwidacji. Czemu 
uważam, że takie ogłoszenie jest jedynie 
fikcją? Dlatego że przeciętny Kowalski 
– nawet jeżeli wie o istnieniu Monitora 
Sądowego i Gospodarczego – nie trak-
tuje go jako codziennej lektury i raczej 
nie dowie się z niego, że spółka która 
wybudowała jego osiedle postanowiła 
się rozwiązać. Wiedzę taką uzyskujemy 
zazwyczaj z innych źródeł. 

Otwarcie likwidacji spółki deweloper-
skiej – mimo że jest początkiem jej koń-
ca - rodzi kolejne pytania. Ile minimal-
nie musi trwać proces likwidacji spółki? 
Czy po otwarciu likwidacji deweloper 
nie zniknie z dnia na dzień? I komu po 
jego rozwiązaniu będzie można zgła-
szać roszczenia wynikające z rękojmi, 
która od 25 grudnia 2014 roku trwa aż 
pięć lat? 

Odpowiedzi na powyższe pytania nie 
są proste. Przede wszystkim żaden prze-
pis prawa nie określa tego jaki powinien 
być minimalny czas prowadzenia li-
kwidacji. O długości postępowania li-
kwidacyjnego każdorazowo decydu-

je specyfika danej spółki, ilość i waga 
jej zobowiązań oraz aktywność rynko-
wa. Spółka, która nie prowadzi inten-
sywnej działalności i nie jest stroną zbyt 
wielu umów z pewnością przeprowadzi 
likwidację szybciej niż podmiot o roz-
ległych interesach czy podmiot wobec 
którego podniesiono szereg roszczeń. 
W każdym jednak przypadku podział 
między wspólników majątku pozosta-
łego po zaspokojeniu lub zabezpiecze-
niu wierzycieli nie może nastąpić wcze-
śniej niż po upływie sześciu miesięcy 
od dnia ogłoszenia o otwarciu likwida-
cji i wezwaniu wierzycieli. Można zatem 
twierdzić, że postępowanie likwidacyj-
ne powinno trwać nie krócej niż sześć 
miesięcy od dnia ogłoszenia o otwar-
ciu likwidacji. Po upływie tego okre-
su, wspólnicy spółki mogą zatwierdzić 
sprawozdanie likwidacyjne i wnieść 
o wykreślenie spółki z rejestru. W tym 
przypadku istotne jest również to, że 
przed wydaniem przez sąd rejestrowy 
stosownego postanowienia o wykreśle-
niu spółki z KRS, sąd nie weryfikuje - 
bo i nie bardzo ma ku temu narzędzia 
– czy rzeczywiście spółka w sposób pra-
widłowy przeprowadziła czynności li-
kwidacyjne. 

A co z roszczeniami wobec spółki? 
Zaspokojenie istniejących wierzycie-
li należy do czynności likwidacyjnych. 
Likwidatorzy powinni nie tylko wypeł-
nić wymagalne zobowiązania wobec 
znanych im wierzycieli, ale również 
złożyć do depozytu sądowego sumy 
potrzebne do zaspokojenia lub zabez-
pieczenia tych znanych im wierzycie-
li, którzy nie zgłosili swoich roszczeń, 
wierzycieli których roszczenia nie są 
jeszcze wymagalne i tych wierzycie-

li, których roszczenia są przedmiotem 
sporu. Dopiero po wykonaniu tych 
czynności możliwe jest sporządzenie 
i zatwierdzenie sprawozdania likwi-
dacyjnego. Przepisy jednak w żadnym 
miejscu nie nakładają na likwidowa-
ny podmiot bezwzględnego obowiąz-
ku zaspokojenia wszystkich wierzycieli 
i uregulowania wszystkich zobowiązań 
w sytuacji, gdy majątek spółki nie wy-
starczy na ich pokrycie. Powyższe ro-
dzi ryzyko, że przy stosunkowo nie-
wielkim majątku spółki mogą pozostać 
tacy wierzyciele, którzy nie otrzymają 
należnych im świadczeń.

A czy wierzyciele, których roszcze-
nia nie zostały zaspokojone mają moż-
liwość zablokowania lub wstrzyma-
nia postępowania o wykreślenie spółki 
z KRS? Niestety przepisy k.s.h. nie przy-
znają wierzycielom takiego prawa. Co 
więcej, istnienie niewypełnionych zo-
bowiązań nie pociąga za sobą jakiejkol-
wiek odpowiedzialności, ani nie zamyka 
drogi do wykreślenia spółki z rejestru. 

Na koniec, aby rozwiać wszelkie wąt-
pliwości, wskazać należy, że sam fakt 
pozostawania na rynku spółki dewelo-
perskiej nie gwarantuje należytego za-
spokojenia roszczeń właścicieli loka-
li. Możliwość ich zaspokojenia zależna 
jest bowiem nie do samego faktu ist-
nienia spółki ale od wielkości posiada-
nego przez nią majątku, który mógłby 
stanowić źródło zabezpieczenia podno-
szonych roszczeń. Jeżeli spółka nie bę-
dzie posiadała majątku, z którego wie-
rzyciel mógłby uzyskać zaspokojenie, 
nawet jeżeli jego roszczenia te zostaną 
potwierdzone prawomocnym orzecze-
niem sądu mogą nigdy nie zostać wy-
egzekwowane. 

Likwidacja 
dewelopera, 
czyli kto odpowie za wady budynku 
i lokali po rozwiązaniu spółki?

Małgorzata Buczkowska
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„Spadaj grubasie” – 
słów kilka o psychicznej 
przemocy w szkole

Anna Szymańska

Siedzi sam w ławce, sam chodzi na 
przerwach. Lekcje dają się przeżyć, ale 
przerwy to jedna wielka porażka. Jego 
plecak staje się piłką kopaną przez cały 
korytarz i spadającą ze schodów. Ciągle 
słyszy: „idź stąd, nie potrzebujemy spa-
ślaka”, „ale cuchniesz! w chlewie ze świ-
niami się bawiłeś?”. Jest wyśmiewany, 
izolowany. Nauczyciele zdają się nie za-
uważać problemu, a gdy próbuje uzy-
skać ich interwencję, słyszy, że „nieład-
nie skarżyć”. Gdy zauważa swój „portret” 
z niewybrednym komentarzem wymalo-
wany na tablicy - wybucha. Wali na oślep, 
krzyczy, płacze… Do klasy wchodzi na-
uczycielka. Chwyta go za ramię i każe mu 
się uspokoić, bo dostanie karę...

 Przemoc – słowo, które kojarzy się 
z ranami, bólem, siniakami… Czy fak-
tycznie dotyczy tylko ran fizycznych? 
Niestety, przemoc psychiczna wyrządza 
większe szkody. Wiele się mówi o stal-
kingu, mobbingu, ostatnio także o bul-
lyingu. Czym one są?

Stalking – uporczywe nękanie, powo-
dujące poczucie zagrożenia lub istot-
ne naruszenie prywatności. To złośliwe 
i powtarzające się nagabywanie, na-
przykrzanie się czy prześladowanie, za-
grażające czyjemuś bezpieczeństwu, to 
także śledzenie ofiary, osaczanie jej (np. 
poprzez ciągłe wizyty, telefony, smsy, 
pocztę elektroniczną, podarunki).

Mobbing – prześladowanie podwład-
nego lub współpracownika, a ostatnio 
szerzy się także wśród dzieci i młodzie-
ży w szkołach. Ma na celu: poniżenie, 
ośmieszenie, zaniżenie samooceny, wy-

eliminowanie albo izolowanie. Między-
narodowa Organizacja Pracy definiuje 
mobbing jako „obraźliwe zachowanie 
poprzez mściwe, okrutne, złośliwe lub 
upokarzające usiłowanie zaszkodzenia 
jednostce lub grupie pracowników”.  

Bullying – powtarzalne zachowania 
o charakterze agresywnym jednego lub 
grupy sprawców wobec ofiary, tyranizo-
wanie z intencją skrzywdzenia drugiej 
osoby, znęcanie się. W pracy S. Orłow-
skiego „Mobbing i bullying w szkole: 
charakterystyka zjawiska i program za-
pobiegania” znajdziemy podział na:
„1) bullying bezpośredni

a) fizyczny – popychanie, plucie, 
kopanie, uderzanie, zabieranie 
i chowanie rzeczy, zmuszanie 
do wykonywania poniżających, 
ośmieszających lub odrażających 
czynności, w tym kopro- i urofil-
nych i seksualnych;

b) słowny (emocjonalny) - grożenie, 
poniżanie przez przezywanie, wy-
śmiewanie, robienie min i prowo-
kowanie;

2) bullying pośredni (ukryty)
a) relacyjny – obmawianie, rozpusz-

czanie plotek, namawianie innych 
do izolacji ofiary, odrzucania jej 
i ignorowania;

b) cyber bullying – umieszcza-
nie w sieci (e-maile, blogi, itp.) 
oszczerczych informacji”.

Fundacja „Dzieci Niczyje” (obecnie 
„Dajemy dzieciom siłę”) w 2012 r. prze-
prowadziła kampanię społeczną „Słowa 
ranią na całe życie”. Miała ona przyczy-

nić się do wzrostu świadomości społe-
czeństwa, że przemoc werbalna (krzyk, 
wyzwiska, obraźliwe etykiety), nie-
sie długotrwałe negatywne konsekwen-
cje, wpływające zarówno na obecne, jak 
i przyszłe funkcjonowanie dziecka. War-
to się zastanowić, może warto podobny 
program skierować do uczniów. W wy-
wiadzie A. Szyłło z J. Węgrzynowską czy-
tamy: „Według danych stowarzyszenia 
Bliżej Dziecka, 3 proc. dzieci w polskich 
podstawówkach i gimnazjach doświad-
cza przemocy ze strony rówieśników 
bardzo często, a 8-9 proc. - często. Co 
się tym dzieciom dzieje? Zdarzają się np. 
pobicia, choć przemoc fizyczna to sto-
sunkowo niewielki ułamek problemu. 
Wielu dorosłym, zarówno nauczycie-
lom, jak i rodzicom, wciąż się wydaje, że 
skoro dziecko nie ma podbitego oka czy 
rozbitej głowy, to jaka to przemoc? Może 
dziecko, narzekając, ‚’wyolbrzymia’’, 
a sprawa sama jakoś się ułoży? Otóż czę-
sto najbardziej dotkliwym i wyniszcza-
jącym rodzajem przemocy ze strony ró-
wieśników jest przemoc psychiczna”.

W erze powszechności Internetu i te-
lefonów komórkowych coraz częściej 
dochodzi do szykanowania na porta-
lach społecznościowych, udostępniania 
prześmiewczych filmików. Zdarzają się 
samobójstwa dzieci, które były spowo-
dowane tymi działaniami rówieśników.  

Stygmatyzacja „ofiary” często jest 
efektem przypadku. Wystarczy ubrać 
się inaczej niż koledzy, bawić się 
„zbyt dziecinnie”. Najczęściej obiek-
tem drwin, szykan i agresji są dzieci 
wrażliwe, z niską samooceną, dzieci 
wycofane, lękliwe, mające problemy 
z nawiązywaniem kontaktów spo-
łecznych. One nie potrafią odpowie-
dzieć na zaczepki, nie bronią się, czę-
sto płaczą.

Na zajęciach psychologii uczono, że 
w typowej klasie kształtują się grupy, 
które odgrywają zwyczajowe role: li-
der, pupilek lidera, outsider, klaun, ko-
zioł ofiarny. Całe szczęście, że jest coraz 
więcej klas, gdzie nie ma takich po-
działów. Wielka w tym zasługa wycho-
wawców, którzy ustalają reguły i konse-
kwentnie je egzekwują. Wykorzystują 
oni godziny wychowawcze – jako czas 
na rozmowy o prawidłowych relacjach, 
o przemocy, inności, o szanowaniu 
praw każdej jednostki. Uczą sposobów 
radzenia sobie z przemocą, budowania 
prawidłowych relacji w grupie.

„Zakaz używania przemocy (psy-
chicznej oraz fizycznej)” – to jedna 
z głównych zasad stosowanych w MOS 
KĄT. Konsekwencją jej złamania jest 
nawet relegowanie ze szkoły. Otacza 
się wsparciem „ofiarę”, ale i rozmawia 
ze sprawcą. Uczy się prawidłowych po-

staw społecznych, rozwiązywania pro-
blemów, ponoszenia konsekwencji.

Uczmy młodych ludzi radzenia so-
bie z przemocą – zarówno fizyczną, jak 
i psychiczną. Pokazujmy wzorce prawi-
dłowych zachowań społecznych. Uczyć 
można wszędzie – w domu, w szko-
le (zajęcia z wychowawcą lub peda-
gogiem), czy na zajęciach terapeu-
tycznych (w Polsce są to m.in. TUS 
– trening umiejętności społecznych 
i TZA – trening zastępowania agresji).

Czego uczyć? Właściwych zasad po-
stępowania, ponoszenia konsekwen-
cji swoich czynów, społecznie akcepto-
wanych sposobów wyładowania złości. 
Dzieci, które mają problemy z lękliwo-
ścią - właściwej postawy ciała (proste 
plecy, pewne stanie na nogach, patrze-
nie w oczy), mówienia zdecydowanym 
głosem. Przećwiczmy „na sucho” różne 
warianty odpowiedzi na zaczepki (np. 
„nie mów tak do mnie”), zmiany tema-
tów („ciekawe, czy przeczytałeś wszyst-
kie tomy Harrego Pottera”, „o, zobacz, 
pada deszcz”). Dobrym rozwiązaniem 
bywa też obrócenie sytuacji w żart, 
ignorowanie czy też nie dawanie po-
znać po sobie, że dotknęły słowa agre-
sora.

Dziecko samo może nie dać sobie 
rady z grupą, czy szczególnie spryt-
nym agresorem. Powinno wiedzieć, do 
kogo może się zwrócić się o pomoc, 
z kim może szczerze i otwarcie rozma-
wiać o swoich problemach. Tu ważna 
jest rola kadry szkoły i rodziców – nie 
wolno bagatelizować zgłaszanych przez 
dziecko kłopotów. Trzeba dziecko wy-
słuchać i pomóc w rozwiązaniu zaist-
niałej sytuacji. Przy zastosowaniu wła-
ściwych metod najczęściej udaje się, by 
dzieci same doszły do porozumienia.

Bywają sytuacje skrajnie trudne i wte-
dy dziecko trzeba zabrać z toksyczne-
go środowiska. Powinna to być jednak 
ostateczność, gdy wszelkie inne meto-
dy zawiodą. To nie dziecko zawiodło. 
Dziecko ma prawo do poszanowania 
swojej godności, swojej indywidualno-
ści. Gwarantuje to art. 30 Konstytucji 
RP: „Przyrodzona i niezbywalna god-
ność człowieka stanowi źródło wolno-
ści i praw człowieka i obywatela. Jest 
ona nienaruszalna, a jej poszanowanie 
i ochrona jest obowiązkiem władz pu-
blicznych”.

Maciek niedawno dołączył 
do klasy. Po raz kolejny 
na przerwie próbuje 
z kimś się pobawić. 
Chociaż wychowawczyni 
tłumaczyła dlaczego 
trafił do klasy w środku 
roku, chociaż zapewniała, 
że klasa przyjmie go 
życzliwie, on nadal czuje 
się obco. 
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Dlaczego karate
W dzisiejszych czasach dzieci często 
spędzają wolny czas przed ekranem 
telewizora, komputera czy smartfona. 
Często w związku z tym mają obniżo-
ną sprawność fizyczną, a przebywanie 
w wirtualnym świecie nie uczy ich, 
niestety, jak obcować z rówieśnikami. 
Karate nie jest pewnie cudownym le-
karstwem na wszelkie problemy współ-
czesnego świata, ale może im częściowo 
zaradzić.
Po pierwsze, karate to niezwykle uroz-
maicony trening ogólnorozwojowy. 
Dzieci uczą się koordynacji ruchowej, 
dynamiki i szybkości, sprawności, która 
pozostaje na wiele lat.
Trening karate to nie tylko sprawność 
fizyczna, to także nauka życia i kształ-
towanie charakterów. Poprzez trening 
karate dziecko nabiera cennych umie-
jętności, takich jak: wzmożona kon-
centracja, konsekwencja w działaniu, 
zdrowa rywalizacja, w tym umiejętność 
radzenia sobie (nie poddawania się) 
w sytuacji porażki. Dodatkowo, trening 
karate to działanie w grupie. Ćwiczy-
my z partnerami, a klub staje się gru-
pą przyjaciół, którzy wzajemnie sobie 
pomagają na treningach i wspierają się 
na zawodach. Dzieci nabierają poczu-

cia pewności siebie i lepiej radzą sobie 
w sytuacjach kryzysowych.
Wszystkie umiejętności, których dziec-
ko nabywa podczas treningów karate, 
przydają mu się także w zajęciach szkol-
nych: koncentracja, wyznaczanie sobie 
realnych celów, współzawodnictwo, ra-
dzenie sobie z niepowodzeniami, praca 
indywidualna, a także zdolność do pra-
cy w grupie, to cechy wręcz pożądane, 
by nie powiedzieć niezbędne w realiach 
współczesnej szkoły.

Rola instruktora w treningu karate
Aby móc nauczyć czy przekazać te 
wszystkie wartości dziecku, potrzebny 
jest dobry instruktor – sensei. Przed za-
pisaniem dziecka czy wybraniem szkoły 
karate warto sprawdzić trenerów, zapy-
tać znajomych, a nawet przejść się na 
trening.

A jak to wyglada w UKS Mushin
W naszym klubie zajęcia prowadzę ja 
i Zosia Nowakowska, wspaniały na-
uczyciel, który ma świetne przygoto-
wanie pedagogiczne i merytoryczne, 
dzieci ją wręcz kochają. Była bardzo do-
brą zawodniczką i członkinią kadry nie 
tylko w karate, ale i w lekkiej atletyce.
Odwołujemy się do tradycji, która obo-

wiązuje w Japonii, mianowicie obo-
wiązki instruktora karate porównuje 
się do zasady działania kompasu, w tym 
sensie, iż wskazuje on swym uczniom 
prawidłowy kierunek drogi.
Instruktor zyskuje szacunek i zaufanie 
uczniów, dając przykład nienagannej 
postawy i nieskazitelnego charakteru. 
Poprzez ustawiczny wysiłek i pracę nad 
wzniesieniem się na wyższy poziom 
techniczny, zawsze o krok wyprzedza 
rozwój swojego ucznia, znowu wskazu-
jąc mu w ten sposób drogę.
Dzięki uważnej analizie fizycznej, psy-
chicznej i psychologicznej kondycji 
ucznia, zawsze znajduje się w odpo-
wiedniej pozycji, by pokierować jego 
rozwojem. Tak rozumiany symbol 
kompasu jest wskaźnikiem jego odda-
nia i poświęcenia się najwyższym stan-
dardom karate w roli instruktora, trene-
ra i nauczyciela.

Skąd pomysł na karate na Żoliborzu
Z Żoliborzem oboje jesteśmy związani 
od urodzenia. Tutaj się wychowaliśmy, 
tu mieszkali nasi dziadkowie, rodzice. 
Na Żoliborzu chodziliśmy do szkoły. 
Planując założenie klubu, chcieliśmy, 
aby nasza filozofia życia i spędzania 
czasu była zgodna z miejscem, w któ-

rym będziemy prowadzić szkołę karate. 
Nasze barwy klubowe – zieleń – nawią-
zują do zielonego Żoliborza, do parków 
i przyrody, która nas tutaj otacza.

Gdzie trenujecie
Prowadzimy zajęcia karate w szkołach 
podstawowych na terenie dzielnicy Żo-
liborz.
Głównym miejscem, w którym odby-
wają się treningi, jest hala sportowa 
przy SP nr 267 przy ul. Braci Załuskich 
1. Prowadzimy zajęcia także w innych 
szkołach, zapraszam do odwiedzenia 
strony www.karatezoliborz.pl, na której 
znajdą Państwo dokładne informacje 
i godziny treningów w poszczególnych 
sekcjach. Wychodząc naprzeciw rodzi-
com, którzy są zapracowani, odbieramy 
dzieci ze świetlic; staramy się posze-
rzać i rozpowszechniać karate w naszej 
dzielnicy, propagując zdrowy styl życia, 
i pokazać karate na najwyższym pozio-
mie. Chciałbym zaznaczyć, że karate 
będzie już w 2020 r. pokazową dyscy-
pliną olimpijską na IO w Tokyo. Może 
nie w 2020 r., a cztery lata później, jakiś 
wychowanek – Żoliborzanin, Żolibo-
rzanka – weźmie udział w igrzyskach.

Kto może trenować karate
Karate mogą trenować wszyscy od 5. do 
105. roku życia, tak naprawdę nie ma 
żadnych ograniczeń wiekowych.
W zależności od wieku i zaawansowa-
nia, dzieci dzielone są na grupy.
Zajęcia treningowe (nabory) dla dzie-
ci prowadzimy w trzech grupach wie-
kowych. Najmłodsza grupa to dzieci 
w wieku 4-5 lat (przedszkolaki), kolejne 
grupy to dzieci w wieku 5-8 lat i 9 – 12 
lat, a także starsi, młodzież, dorośli – 
studenci (zaliczamy WF).
W naszym klubie pilnujemy ze szczegól-
ną troską, by dzieci ćwiczyły w grupie 
rówieśników – nie ma mowy, by dzieci 
np. 5- czy 6-letnie ćwiczyły z dziećmi 
w wieku 10 – 12 lat (ze względów pe-
dagogicznych jest to poważny błąd na 
tym etapie szkolenia). Dzieci są uczone 
karate od podstaw.
W pierwszych miesiącach największą 
wagę przykładamy do ćwiczeń ogól-
norozwojowych, w które wplatane są 
elementy karate (podstawowe pozycje, 
uderzenia i kopnięcia). Równie waż-
nym elementem treningu jest wpajanie 

dzieciom podstawowych zasad i cech, 
którymi kierują się sztuki walki, takich 
jak: dyscyplina, kultura, cierpliwość, 
szacunek do innych i siebie samych, wy-
trwałość w dążeniu do celu oraz radze-
nie sobie w sytuacjach nowych, trudnych 
i nieznanych. 
Wszyscy nasi trenerzy kierowani do 
grup dziecięcych posiadają odpowied-
nie kwalifikacje, jak również, co bardzo 
ważne, odpowiednie podejście. W gru-
pach dziecięcych zajęcia prowadzone 
są przez dwóch trenerów, co zapewnia 
najwyższą jakość nauczania.
Klub aktualnie specjalizuje się w szko-
leniu dzieci – jest to zasługa odpowied-
niego systemu szkolenia wypracowa-
nego przez lata. Każde dziecko, które 
do nas trafi, ma zapewnioną ciągłość 
szkolenia, tzn. zaczynając swoją przy-
godę z Karate Shinkyokushin w wieku 
dziecięcym, ma zapewnione szkolenie 
aż do wieku seniorskiego. Na każdym 
etapie szkolenia dzieci mają wyznacza-
ne nowe cele, co powoduje, że trening 
jest dla nich cały czas atrakcyjny.
Jesteśmy klubem, który w swoim dorob-
ku ma medalistów mistrzostw Europy, 
mistrzostw Polski czy innych zawodów 
ogólnokrajowych i zagranicznych. Je-

steśmy przekonani, że przy odrobinie 
talentu oraz ciężkiej pracy i wytrwało-
ści, każde dziecko, które do nas trafi, jest 
w stanie osiągnąć sukcesy sportowe na 
miarę naszych najlepszych zawodników.

Czy dorosły może cwiczyc karate
Mamy zajęcia dla dorosłych, seniorów 
- trenujących zarówno zawodniczo, jak 
i rekreacyjnie.
Ćwiczy sporo rodziców, którzy dołą-
czyli do klubu dzięki namowom swoich 
dzieci.
Treningi w tych grupach mają na celu 
naukę realnej samoobrony, treningi 
wzbogacamy o trening Crossfit, który 
poprawia ogólne przygotowanie fizycz-
ne i motoryczne.
Dla Pań z Żoliborza prowadzimy bez-
płatne zajęcia z samoobrony w porozu-
mieniu z Biurem Sportu Dzielnicy Żoli-
borz. Panie nabierają na nich pewności 
siebie i realnych umiejętności radzenia 
sobie ze stresem czy napastnikiem.
W okresie ferii zimowych czy wakacji 
letnich organizujemy kolonie sporto-
we, obozy, gdzie dzieci i dorośli oprócz 
treningów aktywnie spędzają czas na 
nartach, snowboardzie, pływaniu i wy-
cieczkach.

Jak można sprawdzić postęp w karate
Trzy razy w roku przeprowadzane są eg-
zaminy na stopnie kyu.
Czas pomiędzy egzaminami przezna-
czony jest na naukę i doskonalenie no-
wych elementów technicznych i założeń 
taktycznych.
Adepci karate uczą się kata – układów 
formalnych, ćwiczą kihon – techniki 
ręczne i nożne, a na samym kóncu sta-
ramy się to wszystko połączyć i zastoso-
wać w kumite, czyli walce.
Dzieci walczą w kaskach i ochrania-
czach tułowia, dbamy o bezpieczeństwo 
dzieci podczas kumite i podczas całego 
treningu. Dzieci ćwiczą u nas w profe-
sjonalnym i atestowanym sprzęcie do 
karate.

Na koniec zapraszamy wszystkich chęt-
nych, niezależnie od wieku i umiejętno-
ści, na pierwsze bezpłatne zajęcia oraz 
do odwiedzenia naszej strony www.
karatezoliborz.pl polubienia nas w me-
diach społecznościowych – na Facebo-
oku i Instagramie.

MUSHIN znaczy karate
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Historia tych okolic pod koniec wieku XVIII wiązała się ściśle z dziejami Familii. Ale 
to już temat na całkiem oddzielną opowieść.

Kilka lat temu odmalowano budynek, a szkoła wzbogaciła się o nową, obszerną 
i nowoczesną salę gimnastyczną, która udostępniana jest także osobom spoza szkoły. 
Co ciekawe, główne wejście od strony ul. Elbląskiej na co dzień jest praktycznie 
nieużywane. Do szkoły wchodzi się boczną bramą, od strony parkingu osiedlowego. 
Główne drzwi otwierane są „od wielkiego dzwonu”, na rozpoczęcie i zakończenie 
roku szkolnego i z okazji dni otwartych.

Szkoła - zabytek

Liliana Kołłątaj

Zaledwie kilka takich obiektów pozostało do dziś w Warszawie. Ostatnio 
odmalowana i odremontowana, prezentuje się całkiem ciekawie i reprezentacyjnie. 
Budynek szkolny, zaprojektowany przez Tadeusza Zielińskiego, z 26 salami lekcyjnymi, 
oddano do użytku w roku 1929. Znalazły w nim siedzibę Szkoły Powszechne nr 73 
i 159. W szkołach działały kluby kulturalne i sportowe, m.in. koło „Strzelca”, Klub 
Sportowy „Orkan”. W świetlicy występowali znani artyści. W 1937 r. na scenie przed 
szkołą zaśpiewał nawet Jan Kiepura.

W czasach okupacji hitlerowskiej w Szkole nr 159 prowadzono tajne nauczanie 
języka polskiego i historii Polski, powstała drużyna „Szarych Szeregów”, do swoich 
plutonów werbowały Armia Krajowa i Armia Ludowa. Korpus Bezpieczeństwa 
prowadził tam tajną podchorążówkę. O determinacji i odwadze polskiej młodzieży 
i nauczycieli świadczyć może fakt, że w tej samej szkole mieli bardzo niebezpieczne 
sąsiedztwo: zakwaterowanej tam jednostki niemieckich saperów. W pobliżu 
stacjonowały także inne niemieckie jednostki wojskowe, na Forcie Bema i na terenie 
obecnego Instytutu Chemii.

Czasy II wojny światowej zmieniły okolice ulicy Elbląskiej w morze gruzów, nad 
którym górował stosunkowo mało zniszczony gmach szkolny. Szkoła Podstawowa nr 
159 wznowiła działalność już we wrześniu 1945. SP nr 73, z powodu braku uczniów, 
przeniesiona została na Pragę. SP nr 159 im. Konstantego Jagiełły funkcjonowała do 
początków XXI w. Ponieważ zmniejszyła się liczba dzieci w okolicy, funkcję szkoły 
podstawowej przejęła ostatnio SP nr 92 im. Jana Brzechwy (niegdyś im. Che Guevary) 
położona kilkaset metrów dalej, na sąsiednim osiedlu. Budynek przy Elbląskiej zajął 
Zespół Szkół 54, w skład którego weszły: LXIV L.O. im. Stanisława Witkiewicza 
oraz Publiczne Gimnazjum nr 54 im. księcia Adama Kazimierza Czartoryskiego. 
Gimnazjum za swego patrona nie przypadkiem przyjęło właśnie Czartoryskiego. 

Na zupełnie 
współczesnym osiedlu 
w centrum Żoliborza, 
przy ulicy Elbląskiej 51,  
stoi sobie szkoła – 
zabytek, której historia 
liczy już prawie 90 lat.

Należąca do SPZZLO Warszawa-Żoliborz 
przychodnia przy ul. Elbląskiej 35, mieszcząca 
się w stylowym budynku z lat 50-tych XX wie-
ku, świadczy kompleksowe usługi medyczne, 
obejmujące podstawową opiekę zdrowotną, 
zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i doro-
słych. Zakres świadczeń POZ obejmuje pora-
dy i badania lekarzy internistów i pediatrów, 
wizyty domowe, opiekę pielęgniarki i położ-
nej środowiskowej, diagnostykę oraz szcze-
pienia ochronne. W placówce realizowane 
są także programy profilaktyczne w zakresie 
profilaktyki gruźlicy, chorób układu krążenia 
oraz raka szyjki macicy. Szeroką gamę świad-
czeń medycznych dopełniają usługi ginekolo-
giczno-położnicze, w tym Szkoła Rodzenia, 

rehabilitacyjne oraz w zakresie zdrowia psy-
chicznego. Dla seniorów świadczone są usługi 
geriatryczne i psychogeriatryczne. Uzupełnie-
nie usług skierowanych do seniorów stanowi 
Klub Seniora, zapewniający podopiecznym 
różnorodne atrakcje, w tym wykłady, pro-
jekcje, spotkania z ciekawymi gośćmi oraz 
warsztaty. Pacjenci przychodni Elbląska mają 
również dostęp do diagnostyki medycznej, 
w tym Pracowni EKG, w której wykonywana 
jest rejestracja elektrycznej czynności mięśnia 
sercowego oraz punktu pobrań krwi, gwaran-
tującego badania laboratoryjne i bakteriolo-
giczne. 

Od maja 2016 roku młodzi pacjenci korzy-
stają z usług Poradni dla Dzieci Zdrowych, 
w której  realizowane są badania i porady 
lekarskie, badania przesiewowe i bilansowe, 
opieka patronażowa oraz szczepienia ochron-
ne wynikające z określonego prawem kalenda-
rza szczepień, a także dodatkowe. Natomiast 
Poradnia dla Dzieci Chorych gwarantuje ba-
dania i porady lekarskie na miejscu oraz wi-
zyty domowe lekarza i pielęgniarki środowi-
skowo-rodzinnej, która wykonuje m.in. takie 
zabiegi jak iniekcje, stawianie baniek oraz za-
kładanie opatrunków. W przypadku najmłod-
szych pacjentów pielęgniarka odwiedzająca 
rodzinę w domu doradza w różnych ważnych 

kwestiach, które dla młodych rodziców mogą 
nie być oczywiste, np. takich jak pielęgnacja 
skóry i karmienie niemowlęcia. Pielęgniarka 
rodzinna opiekuje się młodym pacjentem do 
uzyskania przez niego pełnoletności. 

Wybrałeś już lekarza pediatrę  
dla swojego dziecka?

Wybrałeś już pielęgniarkę  
środowiskowo-rodzinną  

dla swojego dziecka?

Przychodnia przy ul. Elbląskiej 35 
Tel. 22 633 42 77, 784 474 218

www.spzzlo.pl

Przyjazna dla dzieci 
placówka na Elbląskiej 

p r e z e n t a c j a
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PIOTR PAWŁOWSKI
Urodził się 19 sierpnia 1925 roku w Miłosławiu, niewielkim 

mieście w województwie wielkopolskim, niedaleko Wrześni. 
Zainteresowanie sztuką tetratralną i wybór aktorstwa jako dro-
gi życiowej spowodowały, że zamieszkał w Krakowie.

W roku 1949 ukończył studia aktorskie w PWSA w Krakowie 
i już 29 października tego samego roku debiutował jako aktor 
na scenie Teatru Rapsodycznego. W 1959 ukończył studia na 
Wydziale Reżyserii PWST w Krakowie i w tym samym roku za-
debiutował jako reżyser teatralny.

W Krakowie mieszkał i pracował w latach 1949–1962, wystę-
pował na scenach teatrów Rapsodycznego i Starego. Na począt-
ku lat sześćdziesiątych rozpoczął współpracę z warszawskimi 
teatrami. Przeniósł się do Warszawy i zamieszkał na Żoliborzu, 
na osiedlu Zatrasie, przy ulicy Elbląskiej. 

W latach 1962-1973 był aktorem kolejno teatrów: Polskiego, 
Dramatycznego i Ludowego. Na początku lat siedemdziesią-
tych trafił do Teatru Ateneum, z którym związał się na prawie 
dwadzieścia lat, aż do zakończenia swej pracy teatralnej w 1991 
roku.

Wystąpił w blisko pięćdziesięciu spektaklach Teatru Telewizji. 
Zajmował się także reżyserią teatralną.

Popularność przyniosły mu role filmowe; m.in. w ekraniza-
cjach powieści - w 1965 r. wystąpił w „Faraonie” jako arcyka-
płan Herhor, w roku 1974 jako król Jan II Kazimierz w „Poto-
pie”. 

Mimo świetnego warsztatu aktorskiego, reżyserzy filmo-
wi nie powierzali mu głównych ról. Rzec można, że był akto-
rem drugiego planu, grywał także w epizodach, ale jego kre-
acje mocno zapadały w pamięć. Przede wszystkim jednak 
kojarzymy go z serialami telewizyjnymi: jako ojca Kolum-

ba w „Kolumbach”, jako Leopolda Niwińskiego, ojca Wład-
ka w „Polskich drogach”, jako lekarza psychiatrę, biegłego na 
procesie Kazanowicza w „Domu”, jako profesora Jerzego Su-
checkiego „W labiryncie”.

W popularnym serialu „Najdłuższa wojna nowoczesnej Euro-
py” użyczył swego głosu jako narrator.

Nie tworzył wokół siebie nimbu gwiazdorstwa, nie był 
obiektem plotek czy skandali. Współpracownicy i znajomi 
zapamiętali go jako człowieka spokojnego, uczynnego i po-
godnego. Sąsiedzi z Zatrasia mieli okazję poznać go od jesz-
cze innej, nietypowej strony i niektórzy żartowali nawet, że 
był to najlepszy aktor wśród stolarzy i najlepszy stolarz wśród 
aktorów, bowiem hobbystycznie zajmował się tworzeniem 
mebli własnego pomysłu, jak niegdyś Harrison Ford, a współ-
cześnie Piotr Polk.

Zmarł 27 lutego 2012 w wieku 86 lat. Pochowany został na Sta-
rym Cmentarzu Powązkowskim.
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13 października 1923 r. o godz. 9.00
Na Cytadeli doszło do eksplozji prochowni.
W wyniku eksplozji prochu do pocisków artylerii ciężkiej zginęło 28 osób, 89 
zostało rannych, a uszkodzeniu uległy wszystkie budynki w Cytadeli i w okolicy.
Prochownia znajdowała się przy murze zewnętrznym Cytadeli blisko X Pawi-
lonu, który w tym czasie zamieszkany był przez rodziny wojskowych. W godzi-
nach porannych przebywały tam głównie kobiety i dzieci. 
Eksplozja była odczuwalna w całej Warszawie, a nawet dalej - w Otwocku, Rem-
bertowie, Piasecznie, Mińsku Mazowieckim. Na najbliżej położonym Cytadeli 
Żoliborzu Oficerskim podmuch zawalił dachy budowanych wówczas kilkudzie-
sięciu domów, w wyniku czego obrażenia odnieśli cieśle i dekarze. W wielu bu-
dynkach Starego Miasta wypadły szyby. Zadrżały także wieże kościoła św. Flo-
riana na Pradze, co później spowodowało ich obniżenie.
Bez wątpienia wybuch nie był przypadkiem, lecz akcją przeprowadzoną z premedy-
tacją. Podejrzewano, że sprawcami byli komuniści, powiązani z komunistycznymi 
organizacjami dywersyjnymi poza granicami Polski. Osądzono nawet i skazano na 
dożywocie dwóch wojskowych, poruczników Bagińskiego i Wieczorkiewicza, dzia-
łających w Komunistycznej Partii Polski. Jednakże szczegóły tego wydarzenia do 
dziś pozostają niewyjaśnione, a prawdziwi sprawcy nieznani.

KARTKA 
Z KALENDARZA

Od ubiegłorocznej akcji „200 drzew 
dla Żoliborza” minęło już sporo czasu. 
Dzięki niej zazieleniliśmy m.in. część 
rezerwy drogowej wzdłuż ul. Krasiń-
skiego, Żoliborz Artystyczny, Kępę Po-
tocką i kilka innych lokalizacji. Pro-
gram ten był jednak robiony „na 
szybko”, projekt nasadzeń został stwo-
rzony przez naszą koleżankę, archi-
tektkę krajobrazu Katarzynę Łowicką. 
W międzyczasie mieliście okazję prze-
czytać mój materiał dotyczący nowego 
programu, tym razem „2000 drzew dla 
Żoliborza”. W lutowym wydaniu prze-
kazywałem Wam treść pisma, z jakim 
zwróciłem się, w imieniu Stowarzysze-
nia Nowy Żoliborz, do wiceprezydenta 
Warszawy, Pana Michała Olszewskie-
go. Tym razem podkreśliłem jednak, 
że Stowarzyszeniu zależy na tym, aby 
program był przeprowadzony przez 
urzędników miejskich. W związ-
ku z tym, 27 września Stowarzyszenie 
Nowy Żoliborz podpisało z Zarządem 
Zieleni m.st. Warszawy (ZZW) poro-
zumienie o realizacji tego przedsię-
wzięcia, jednak w dużo bardziej rozbu-
dowanej formie. Zarząd Zieleni zadba 
bowiem nie tylko o drzewa, ale tak-
że o całą infrastrukturę „miękką”, tzn. 
kwiaty, trawę, krzewy, dodatkowo mo-
żemy również liczyć na elementy infra-
struktury „cięższej” i małej architektu-
ry, czyli np. ławki. 

Porozumienie zakłada pośrednictwo 
Stowarzyszenia rozłożone na kilka eta-
pów. Pierwszym będzie zorganizowa-
nie spotkań z mieszkańcami Żoliborza. 
W tej chwili mamy wskazane dwa ter-
miny: pierwsze spotkanie odbędzie się 
14 października w kawiarni Odkupie-

nie Win, zlokalizowanej przy ul. Cze-
sława Niemena 1/lokal U5, spotkanie 
potrwa od godziny 12 do 14. Kolejne 
- 7 października w recepcji bloku Ry-
dygiera 15. Na obu spotkaniach miesz-
kańcy będą mogli wskazać lokaliza-
cje, w których chcieliby, aby znalazła 
się nowa zieleń. Dodatkowe terminy 
i miejsca zostaną wskazane na Fanpa-
ge’u Stowarzyszenia Nowy Żoliborz już 
wkrótce. 

Kolejnym etapem będzie spotka-
nie z zarządcami gruntów, na których 
mogłaby się znaleźć nowa zieleń. Jeśli 
zarządcy wyrażą zgodę na tworzenie 

obszarów zieleni, a dodatkowo będą 
w stanie zapewnić trwałość przedsię-
wzięcia (będą pilnowali, aby nikt nie 
niszczył terenu), pielęgnację (podlewa-
nie, itp.) oraz ogólnodostępność (każ-
dy musi mieć do tego terenu dostęp), 
ZZW będzie mógł rozważyć wykona-
nie takich nasadzeń. Na tym kończy 
się rola Stowarzyszenia Nowy Żoli-
borz.  Zarządcy sami podpiszą umo-
wę z ZZW.

Według deklaracji ZZW, jeżeli doj-
dzie do porozumienia z zarządcami te-
renów, cała zieleń powinna pojawić się 
jeszcze w 2018 roku.

Zieleń

Mateusz Durlik
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