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BETONOWĄ  PUSTYNIĘ?
CZY  DA  SIĘ  OŻYWIĆ

CENTRUM LOKALNE NA PL. GRUNWALDZKIM
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Szanowni Czytelnicy,

Mam nadzieję, że imprezy sylwestrowe były huczne i przyjemne, 
zrobiliście postanowienia na 2017 rok, a nawet wciąż jeszcze 
wierzycie, że uda się Wam je zrealizować! Za to trzymam kciuki, a do 
Waszych rąk oddaję numer styczniowy. A w nim Michał Kostrzewa 
pisze o planach dotyczących centrum lokalnego na pl. Grunwaldzkim, 
czyli wprowadzeniu tam przestrzeni przyjaznej mieszkańcom i łączącej 
Stary i Nowy Żoliborz. Mateusz Durlik zaś prezentuje, startującą 
w lutym nową aplikację, której głównym zadaniem będzie wspieranie 
lokalnych przedsiębiorców oraz ułatwianie życia mieszkańcom. 
Udział Urzędu Dzielnicy gwarantuje jakość tego projektu. Poza tym 
nasze stałe rubryki - poradniki prawny i psychologiczny oraz recenzja 
w ramach cyklu Kuchnie Świata.

Zapraszam do lektury!

Michał Lehr-Kowalski
redaktor naczelny

r e k l a m a

Gazeta Nowego ¯oliborza ka¿dego 
miesi¹ca dostarcza kompleksowe 
informacje dotycz¹ce najwa¿niejszych 
tematów z ¿ycia ca³ej dzielnicy.
Czytelnictwo na poziomie 22 000 osób 
zapewnia bardzo skuteczna formê 
docierania do ¯oliborzan z niemal 
ka¿dym komunikatem. 

6000 egzemplarzy każdego miesiąca 
w wysyłce bezpośredniej trafi a

do mieszkańców Żoliborza.
22 000 osób każdego miesiąca 
czyta Gazetę Nowego Żoliborza 

Kuchnie świata

Historia Tu się żyje

Prawo Poradnik

Każdego miesiąca 
odwiedzamy żoliborskie 
restauracje i oceniamy 
jakość świadczonych 

przez nich usług

W każdym wydaniu przybliżamy Wam 
Historię Żoliborza

Bieżące sprawy 
Żoliborza.

Na jej łamach 
znajdziecie porady 

prawne dotyczące wielu 
zagadnień, które mogą 

Was nurtować.

Porady dla rodziców, 
dla osób szukających 

mieszkania, itp.

 Każdego miesiąca kompleksowe 
informacje na najbardziej interesujące 

dla mieszkańców tematy, a w nich 
m.in. tereny zielone, infrastruktura, 

ciekawe wywiady, konkursy, itp.

Bardzo precyzyjna grupa docelowa. 
Osoby w wieku 20-40 lat, 

menedżerowie i specjaliści zarabiający 
powyżej średniej krajowej, młode 

małżeństwa z dziećmi, właściciele fi rm. 

Jedyna na Żoliborzu bezpłatna gazeta 
drukowana na bardzo dobrej jakości 

papierze zapewniająca długotrwałość 
komunikatów. 

CZYTELNICY

DYSTRYBUCJA SEKCJE

Mieszkańcy 
Bezpośrednio do skrzynek pocztowych 
wszystkich mieszkancow Żoliborza 
Południowego. Jedyna gazeta 
dystrybuowana tą drogą. 

Lokale usługowe i gastronomiczne
Do większości lokali usługowych na 
całym Żoliborzu 

Targ śniadaniowy, jako jedyny 
miesięcznik, który tam dociera. 
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Na początku grudnia zakończyły się 
konsultacje społeczne dotyczące 
Centrum Lokalnego Plac Grunwaldzki. 
Podsumujmy zatem cały dotychczasowy 
projekt: skąd się w ogóle wziął, na czym 
polega i czego możemy się spodziewać.

Plac – nie plac

Dzisiejszy Plac Grunwaldzki nie przypomina tego, co zwycza-
jowo nazywamy placem: miejskiej przestrzeni o regularnych 
kształtach i wyraźnych granicach, domkniętej zwykle zabudową. 
Jest to raczej niewygodny węzeł komunikacyjny, otoczony od 

zachodniej strony zapuszczonymi nieużytkami. A historia tego 
miejsca zapowiadała się imponująco!

Tuż po I wojnie światowej tereny dzisiejszego Żoliborza stały się 
miejscem realizacji wizjonerskich projektów architektonicznych. 
Jednym z nich był kompleks składający się z przebudowanej 
i otwartej Cytadeli, najszerszej ulicy w Warszawie – Alei Wojska 
Polskiego oraz dwóch reprezentacyjnych placów: Inwalidów 
oraz Grunwaldzkiego. W założeniu tu miały odbywać się defilady 
– wychodzić z Cytadeli i uroczyście kończyć się na monumen-
talnym placu Grunwaldzkim.

Projekt został zrealizowany jedynie w części – z budowy placu 
zrezygnowano w latach 30. Po wojnie stworzono kilka ambitnych 

koncepcji, których wdrażanie rozpoczęto, ale – po rozgrzeba-
niu – zarzucono.

XXI wiek

Dzisiaj Plac Grunwaldzki przestał być peryferyjnym węzłem na 
skraju Starego Żoliborza. Od jednej strony podpełza do niego 
Muranów z Arkadią, planowanymi wieżowcami przy rondzie Ra-
dosława i planowaną linią SKM, od drugiej – powstaje bez planu 
miejscowego megaosiedle na Żoliborzu Południowym, gdzie 

CENTRUM LOKALNE  
PLAC GRUNWALDZKI

MICHAŁ KOSTRZEWA

r e k l a m a
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już niebawem będzie mieszkała jedna trzecia całej dzielnicy. 
Rola tego miejsca zmieni się diametralnie. A Żoliborz potrzebuje 
publicznej przestrzeni o wysokiej jakości i bogatej ofercie usłu-
gowej. Pełniący tradycyjnie tę rolę plac Wilsona, mimo dużej 
pracy wykonanej przez lokalną społeczność, bliskości parku 
Żeromskiego oraz szybko rosnącej oferty gastronomicznej, 
nadal pozostaje raczej głośnym i niezbyt wygodnym węzłem 
komunikacyjnym, niż miejscem, w które mieszkańcy szliby 
tłumnie spędzać czas. 

Centrum Lokalne

W 2015 roku miasto ogłosiło projekt Centrów Lokalnych, któ-
rego celem było wybranie 10 miejsc w Warszawie i zainwesto-
wanie niemałych pieniędzy w celu uczynienia ich atrakcyjnymi 
obszarami dla lokalnych mieszkańców.

Czym jest centrum lokalne? Może być właściwie wszystkim: 
placem, skwerem, lokalnym bazarkiem czy nawet skrzyżowa-

niem z przystankiem. Ważne jest to, aby była to przestrzeń po-
wszechnie dostępna, wielofunkcyjna, mająca ofertę dla różnych 
grup wiekowych i łącząca ludzi – tworząca lokalną wspólnotę.

Do programu zgłoszono ponad 500 miejsc w Warszawie. Kilkoro 
okolicznych mieszkańców związanych z lokalnym stowarzysze-
niem Nowy Żoliborz zgłosiło Plac Grunwaldzki. I udało się – po 
kilku rundach z 500 zostało 10 miejsc. Nasz plac jest jednym z nich.

I jak to ugryźć?

Aby pomóc miastu zagospodarować teren w sposób zgodny 
z oczekiwaniami mieszkańców, w 2015 roku burmistrz powo-
łał zespół konsultacyjny składający się z radnych, urzędników 
i przedstawicieli lokalnych organizacji. Jego zadaniem było 
zebranie pomysłów, jak teren zagospodarować.

Prędko okazało się, że realizacja programu może być bardzo 
trudna. Równocześnie dla tego terenu jest uchwalany, w śli-

maczym tempie, miejscowy plan zagospodarowania. Trudno 
jest określić, co z rzeczy, które można zrobić dziś, w przyszłości 
będzie dobrze uzupełniało spodziewane poważne inwestycje. 

W tym miejscu warto dodać, że działki w rejonie placu to 
wciąż własność miasta – i jeśli wszystko pójdzie zgodnie 
z założeniami, to po uchwaleniu planu na tym terenie po-
wstanie elegancki miejski plac z półokrągłymi pierzejami 
między Broniewskiego, a Aleją Jana Pawła II. Niestety nadal 
są to tylko plany i – choć ich realizacja jest bardzo prawdopo-
dobna – nie można było projektowania Centrum Lokalnego 
na nich oprzeć.

Pierwotny plan

Ostatecznie zdecydowano, że należy na razie skoncentrować 
się na miejscach, w których przyszły plan nie wprowadzi istot-
nych zmian. A są to: odcinek Alei Wojska Polskiego od Placu 
do pomnika, teren placu zabaw Figle i Psoty, dawna rezerwa 
terenowa na drugą jezdnię Broniewskiego, skwerek przed pocz-
tą oraz teren między ulicą Rydygiera, a budynkiem, w którym 
jest lodziarnia Ulica Baśniowa. 

Zaplanowano też interesujące rozwiązanie: tunel pieszo-ro-
werowy w nasypie Alei Jana Pawła II, łączący osiedle WSM II 
przy Zajączka z Żoliborzem Południowym. Taki tunel pod istot-
ną barierą, jaką jest wspomniana aleja, ułatwiłby wzajemny 
dostęp mieszkańcom obu osiedli do lokalnych usług: miesz-
kańcom Żoliborza Południowego do lodziarni i stacji Veturilo, 
mieszkańcom WSM – do placu zabaw, budowanego zespołu 
żłobkowo-przedszkolnego oraz licznych sklepów, lokali gastro-
nomicznych i usługowych na ulicy Rydygiera.

Te pomysły przekazano zewnętrznej firmie, która przedstawiła 
je mieszkańcom w ramach konsultacji społecznych.

Konsultacje społeczne

Jesienią 2016 roku odbył się cykl spotkań z mieszkańcami, na 
którym firma prowadząca je przedstawiała pomysły i zbiera-
ła opinie. Konsultacje cieszyły się dużym zainteresowaniem: 
zarówno na spotkaniach w liceum im. Sempołowskiej, jak i w 
terenie, uczestniczyły w nich dziesiątki osób z zainteresowaniem 
przyglądających się projektom i dzielących swoimi pomysłami.

W efekcie powstał plan uwzględniający doposażenie wymienio-
nych obszarów w elementy czyniące z nich atrakcyjną przestrzeń 
publiczną. Najbardziej śmiałą koncepcją, a zarazem budzącą naj-
więcej kontrowersji, było uporządkowanie Alei Wojska Polskiego 
i nadanie jej docelowego kształtu. Przyczyną kontrowersji było 
zaplanowane wyburzenie samowoli budowlanej ze sklepem 
Carrefour, która od dwudziestu lat szpeci aleję chwały oręża pol-
skiego. Chodziło nie o samo usunięcie baraku, bo co do tego, że 
stoi on na przeszkodzie przywróceniu alei jej należnego majesta-
tu, panuje powszechna zgoda, a raczej o sam sklep, widocznie 
potrzebny w tym miejscu. Mimo że kilkadziesiąt metrów dalej, 
w budynku przy Alei Wojska Polskiego 41, też jest sklep spożywczy.

Podsumowanie

W grudniu odbyło się w Urzędzie Dzielnicy spotkanie pod-
sumowujące konsultacje. Zastosowano zasadę: nic przeciw 
mieszkańcom. W związku z tym, na razie całe inwestycje w cen-
trum lokalne zostaną skierowane na tereny znajdujące się na 
Żoliborzu Południowym, gdzie mieszkańcy nie grymasili i zde-
cydowanie poparli zaprezentowane pomysły. To dla nas dobre 
wiadomości, wszak kwota, o której mowa, może sięgnąć 10 
milionów złotych. To dla Żoliborza kosmiczne pieniądze. Budżet 
na inwestycje w całej dzielnicy w ostatnich latach wynosił zale-
dwie 7 milionów, a niebawem może zostać obniżony do około 
4. O dalszych postępach w procesie będziemy informować.
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NASZ ŻOLIBORZ
Żyj lokalnie, to myśl przewodnia i hasło nowego 
programu, którego celem jest wspomaganie 
lokalnych żoliborskich przedsiębiorców. 

W 2013 roku, kiedy wprowadzałem się z rodziną na Żoliborz 
Południowy, miałem duży problem z „organizacją przestrzenną”. 
Nie bardzo wiedziałem gdzie co jest, gdzie się udać, jeśli chcę np. 
wyprawić córce urodziny, gdzie kupić karmę dla kota, czy zjeść 
obiad lub skoczyć na piwo. Już wtedy wpadł mi do głowy pomysł, 
żeby coś z tym zrobić,  aby ludzie mieli jakąś platformę, która uła-
twi poruszanie się po swojej okolicy. We współpracy z Urzędem 
Dzielnicy Żoliborz, postanowiłem stworzyć produkt, który będzie 
odpowiedzią na poszukiwania osób, mających podobny problem 
do mojego oraz moich znajomych z bloku, z osiedla, a także coś, 
co zachęci mieszkańców do wydawania pieniędzy właśnie na 
Żoliborzu, czyli do wspomagania lokalnych przedsiębiorców. 
Produktem tym jest aplikacja, która będzie do pobrania od lutego, 
bezpłatnie dla systemów Android i iOS. Aplikacja będzie spełniała 
trzy podstawowe funkcje dla użytkowników. 

• Wyszukiwarka produktów i/lub usług – to odpowiedź na 
to, o czym pisałem na samym początku. Jeśli będziecie szu-
kali jakiegokolwiek produktu lub usługi, wystarczy wpisać 
to w wyszukiwarce, a ona automatycznie pokaże wszystkie 

obiekty z Żoliborza, które uczestniczą w programie i które 
weszły z nami we współpracę. Dodatkową funkcją będzie 
mapa, która pokieruje nas bezpośrednio do wybranego przez 
nas obiektu.

• Pieczątki – dodatkową funkcją aplikacji będzie możliwość 
zbierania pieczątek przez użytkowników i wymieniania ich 
na nagrody. Każdy obiekt może ustalać własny regulamin 
konkursu. Przykładowy regulamin wygląda tak: „Za każde 
wydane 100 zł otrzymujesz pieczątkę. Po zebraniu 10 pie-
czątek otrzymujesz 50% rabatu na dowolny produkt”. Pie-
czątki przyznawane są w kilka sekund przez pracownika i nie 
wymagają żadnych kartek lub kuponów. Wszystko odbywa 
się z poziomu aplikacji. 

• Dla zameldowanych – zakładka, którą w całości zarządza 
Urząd Dzielnicy Żoliborz. Jeżeli jesteś zameldowany na 
Żoliborzu, możesz potwierdzić to wchodząc na stronę UD 
Żoliborz. Tam w specjalnej zakładce (której jeszcze nie ma) 
będzie możliwość wygenerowania sobie jednorazowego 
kodu, który potem wkleja się w zakładce dla zameldowa-
nych. System błyskawicznie zidentyfikuje hasło i od tej chwili, 
każdy zameldowany będzie mógł korzystać z dodatkowych, 
stałych rabatów od instytucji podległych UD. W tej chwili 
będzie to basen – ze stałym rabatem 10%, sezonowo lodo-

wisko – ze stałym rabatem 25%. W kolejnych miesiącach 
będą dochodziły kolejne funkcjonalności. Można liczyć na 
stały rabat na siłownię, fitness i wiele, wiele innych.

 Jeśli nie jesteś zameldowany na Żoliborzu, wystarczy udać 
się do UD i dokonać tej formalności. Urzędnik automatycznie 
wygeneruje Ci kod, dzięki któremu będziesz w stanie przejść 
powyższy proces w aplikacji szybko i sprawnie. 

Aby aplikacja była efektywna dla użytkowników, tzn. spełniała 
swoje funkcje, musi posiadać możliwie dużo obiektów (firm), 
które w precyzyjny sposób uzupełnią „tagi”, czyli słowa kluczowe 
opisujące ich profil i działalność. Właśnie na podstawie tych 
„tagów” przedsiębiorcy i usługodawcy będą wyszukiwani przez 
użytkowników apki. 

W chwili pisania tego artykułu dołączyło do nas 50 obiektów 
z różnych branż.  Zachęcamy wszystkich przedsiębiorców do 
zgłaszania się do programu. Z warunkami przystąpienia do 
projektu można zapoznać się na stronie www.naszzoliborz.pl. 
Aplikacja jest prosta i intuicyjna, zarówno dla przedsiębiorców, 
jak i dla beneficjentów, czyli mieszkańców naszej dzielnicy; poza 
tym, przedsiębiorcom daje sporo możliwości analitycznych 
oraz marketingowych.          

Oficjalny start zaplanowano na luty 2017, wtedy też nastąpi 
bardzo obszerna promocja, zachęcająca Was do instalacji apli-
kacji. Pamiętajcie, że tylko dzięki jej używaniu, a jednocześnie 
dzięki wspomaganiu lokalnych przedsiębiorców, produkt ten 
ma rację bytu i przyniesie Wam korzyści w postaci rabatów 
cenowych, czy innych działań promocyjnych proponowanych 
przez przedsiębiorców oraz przez UD Żoliborz. 

Pamiętajcie również, że w aplikacji nigdy nie będzie miej-
sca dla firm, które na Żoliborzu nie działają. Wspomagamy 
lokalny rynek i tylko takich przedsiębiorców zapraszamy do 
współpracy.  

MATEUSZ 
DURLIK

www.naszzoliborz.pl www.facebook.com/aplikacja.nasz.zoliborz/
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STARORZECZE RUDAWKI

W grudniowym numerze pisałam o Drnie, 
jednej z historycznych rzek Żoliborza, po której 
pozostały jeszcze niewielkie ślady. Tym razem 
słów kilka o drugiej z dawnych żoliborskich 
rzek - Rudawce. Na większości swego biegu 
rzeka ta zanikła, ewentualnie występuje 
w postaci cieków podziemnych, ale tu i ówdzie 
wyłania się jeszcze na powierzchnię.

Jeszcze pod koniec XVII w. przez północną Wolę i wschodni 
Żoliborz płynęła rzeka Rudawka, zwana też Rudawą, w górnym 
biegu - Pisią. Jej bagienne brzegi porastał las, głównie olcho-
wy. Rudawka miała swoje źródła w rejonie Powązek i Lasku na 
Kole. Dalej płynęła przez Powązki, przez dzisiejszy Park Olszyna, 
Słodowiec i Marymont, spotykając się z Wisłą w Lesie Bielań-
skim, w okolicy dzisiejszych ulic Klaudyny i Podleśnej. W rejonie 
obecnych ulic Powązkowskiej i Elbląskiej znajdowała się wioska, 
a nieco dalej usytuowały się młyny.

W połowie XVIII w. tereny wsi Powązki wydzierżawione zostały 
przez księcia Adama Czartoryskiego i jego małżonkę Izabellę 
z Flemingów. Wówczas nad brzegami Rudawki powstała ro-
mantyczna posiadłość wiejska, a nurt rzeki został przegrodzony 
tamami, które utworzyły tu rozległy staw na wprost książęcej 
siedziby. Wtedy to po raz pierwszy zdeformowano bieg rzeki.

W wieku XVIII i XIX bagienne tereny nad Rudawką były stop-
niowo osuszane i melioryzowane, a sama rzeka kanalizo-
wana, co sukcesywnie obniżało poziom wody w Rudawce. 
Nurt jej widoczny był jeszcze w czasach II wojny światowej. 
Działania wojenne doprowadziły do zrujnowania tam i sta-
wów oraz kanałów regulujących rzekę. Rudawka przemieniła 
się częściowo w bagienne rozlewiska, częściowo wyschła. 
Na tyłach osiedla Rudawka prawie do końca lat osiemdzie-
siątych XX wieku istniały trzy stawy, osuszone później pod 
budowę trasy Toruńskiej. Obecnie rzeka w większej części 
zanikła lub płynie w postaci wód podskórnych. Przebieg 
rzeki został ostatecznie zatarty przez budowę trasy AK. Jej 
niewielkie pozostałości w Parku Olszyna i w rejonie jej ujścia 
do Wisły zostały skanalizowane.

Śladem po rzece są też kilkusetmetrowy fragment jej wy-
schniętego koryta i zagłębienia po stawach z czasów posia-
dłości Czartoryskich przy trasie AK, od wiaduktu w pobliżu 
głównego wejścia na Cmentarz Powązkowski do okolic ulicy 
Broniewskiego (okolice ulic Sybilli i Izabelli). Również wzdłuż 
trasy AK, w rejonie ulic Kaskadowej i Gdańskiej, znaleźć można 
wyraźne fragmenty starorzecza i dawnego koryta Rudawki. 
Istnienie rzeki i jej nazwa utrwalone zostały w nazwach osiedli 
Rudawka, Marymont-Potok i Marymont-Ruda. To właśnie 
tu, na Marymoncie i Słodowcu, stały nad Rudawką młyny, 
produkujące wyśmienitą makę, co utrwaliło się w popularnym 
w Warszawie powiedzeniu: „delikacik z marymonckiej mąki”. 

Na Marymoncie Rudawka zmienia bieg i zamiast płynąć wprost 
w dół do Wisły przez Kępę Potocką, odbija na północny zachód 
w stronę Lasku Bielańskiego.

Kanałek na Kępie Potockiej sprawia nawet wrażenie, jakby był 
fragmentem ujścia Rudawki do Wisły, ale nim nie jest. To dla 
odmiany fragment starorzecza Wisły i jej okolicznych dopływów, 
zwany Łachą Potocką. Natomiast ujście Rudawki do Wisły znaj-

duje się na tyłach dawnego klasztoru kamedułów na Bielanach. 
Oczywiście także w postaci zmeliorowanego kanałku.

Obszary dawnego przebiegu Rudawki na terenie Żoliborza są 
nadal zadrzewione, a nawet zalesione i świetnie nadają się do 
kilkukilumetrowych spacerów, a nawet przejażdżek rowerowych 
- od ulicy Sybilli przez Park Olszyna, ulice Ogólną, Kaskadową 
i Gdańską, aż po Osiedle Potok. 

LILIANA KOŁŁĄTAJ
Przewodnik warszawski, pilot wycieczek, dziennikarz, prelegent, autor i redaktor portali i stron internetowych 
o tematyce varsavianistycznej i turystycznej, inicjatorka i koordynator Klubu Globtrotera Warszawa.

ANNA GERMAN

„Człowieczy los nie jest bajką ani snem.
Człowieczy los jest zwyczajnym, szarym dniem.
Człowieczy los niesie z sobą trudy, żal i łzy.
Pomimo to można los zmienić w dobry lub zły.”

 ***

Wigilia i Święta 2016 przyniosły nam wiele smutnych informa-
cji o stratach, jakie poniosła kultura polska i światowa. Ode-
szło wielu artystów, którym nie udało się wygrać z chorobą. 
Taki właśnie bywa człowieczy los.
Tytuł i słowa tej piosenki na zawsze już kojarzyć będą nam się 
z Anną German. To także jedna z tych ikon polskiej kultury, 
które przegrały starcie z chorobą. W tle słychać jej czysty, 
dźwięczny, tak charakterystyczny głos. 
Anna German urodziła się 14 lutego 1936 roku, daleko poza 
granicami Polski, w Urgencz, w Uzbekistanie.
W 1937 r. ojciec Anny został aresztowany w Urgenczu przez 
NKWD pod zarzutem szpiegostwa i rozstrzelany w 1938. Anna 
z matką zostały wysiedlone z Fergany. NKWD zesłało je do 
Kirgistanu. W 1946 r. matka Anny, jako żona Polaka, złożyła 
dokumenty repatriacyjne i razem z córką i matką wyjechała 
do Polski. Początkowo mieszkały w Nowej Rudzie. W 1949 r. 
przeprowadziły się do Wrocławia. Tam Anna ukończyła szkołę 
i studia, zostając dyplomowanym geologiem. Zawsze jednak 

fascynowały ją muzyka i śpiew. Anna German zadebiutowała 
na scenie w 1960 roku we wrocławskim kabarecie „Kalam-
bur”. Potem przyszły festiwale w Sopocie, Opolu, San Remo. 
I nagrody.
W 1966 r. podpisała trzyletni kontrakt z włoską firmą fonogra-
ficzną CDI. 
W roku 1967, w trakcie jej pobytu we Włoszech, doszło do 
wypadku samochodowego, który piosenkarkę przykuł do 
łóżka na 3 lata. Anna German na scenie pojawiła się dopiero 
w 1970 roku.
Ze Zbigniewem Tucholskim poznali się we Wrocławiu, 
w 1960 roku. Przez 12 lat byli po prostu parą. Po wypadku 
Anny German, Tucholski porzucił karierę naukową, by 
opiekować się ukochaną. To dzięki jego poświęceniu i miło-
ści piosenkarka nie straciła wiary, że będzie kiedyś chodzić. 
Ślub wzięli 23 marca 1972 r. w Zakopanem. Zamieszkali 
w Warszawie, na Żoliborzu. W 1975 roku urodził się syn - 
Zbigniew junior. 
W połowie lat 70. wykryto u piosenkarki chorobę nowotwo-
rową. Jesienią 1980 r. po powrocie z koncertów w Australii 
nastąpił nawrót choroby. I znowu rozpoczęła się nierówna 
walka z losem, w której mąż i syn wspomagali ukochaną żonę 
i mamę.
Dzielna walka Jej i Jej Rodziny z rakiem zakończyła się 25 sierp-
nia 1982 roku.
Artystka pochowana została na Cmentarzu ewangelicko-re-
formowanym w Warszawie. 
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ODMIENNOŚĆ  
– DAR CZY PRZEKLEŃSTWO? 
„Inna? Znajoma tylko pół na pół
 jak czterolistna koniczyna pośród miliona innych ziół[…]”

W parku stoi grupka rówieśników, śmieją się. Wydaje się, że 
wszyscy świetnie się bawią. Dopiero uważne oko obserwatora 
widzi zgrzyt – jedna z osób, mimo widocznego „uśmiechu”,  ma 
oczy pełne łez. Ze śmiechu? Niestety, nie. To grupa wyśmiewa 
się z jakiegoś niekonwencjonalnego zachowania współto-
warzysza. Dlaczego więc trwa on w tej nieprzyjaznej grupie?

Inny obrazek. Zadzwonił dzwonek na koniec lekcji. Ze szkoły 
wypada chmara dzieciaków. Jedne od razu kierują się do bram-
ki wyjściowej, inne gonią na boisko, jeszcze inne przystają. 
Czekają na kolegę? Wydaje się, że tak. Po chwili w drzwiach 
pojawia się dziewczynka. Niepewnie rozgląda się wkoło. Wi-
dać, że chce przejść niezauważona. Grupka skupia się, widać, że 
o czymś żywo dyskutują. Z grupki odchodzi jedna z dziewcząt. 
Słychać: „Jesteś nowa?”. Dziewczynka nieśmiało przytakuje. 
„Chodź z nami, opowiemy Ci jak radzić sobie u nas”. Nowa ma 
łzy w oczach. Jeszcze rano bała się, że jako „obca”, a do tego tak 
inna od młodzieży w tym kraju, będzie znowu odosobniona, 
„wyklęta”, zostawiona sama sobie, czy wręcz szykanowana. 
Po kilku dniach można zaobserwować, że dziewczynka została 
przyjęta nie tylko do tej grupy, ale także reszta młodzieży 
zaakceptowała ją i z czystej ciekawości, z zainteresowaniem 
wypytuje o tę nieznaną im „inność”.

Można też zobaczyć taką scenkę: na murku siedzi grupa chłop-
ców. Ubrani w prawie jednakowe czarne stroje. Podchodzi 
do nich dziewczyna: cała w różach, nawet włosy i makijaż ma 
różowe.  Dogadają się? Wyśmieją ją? Mija ich grupka chuli-
ganów – śmiechy, popychania, niewybredne teksty… Co się 
stanie? Czy dojdzie do siłowej konfrontacji? Jak każda ze stron 
odbiera odmienność innych?

Albo: w sklepie panuje duży ruch. Nagle jeden z klientów 
zaczyna krzyczeć. Trudno zrozumieć słowa, raczej przypo-
mina to szczekanie. Część osób staje i gapi się, przy okazji 
komentując zajście. Kilka osób stara się  nie zwracać uwagi, 
albo z delikatnym uśmiechem zrozumienia przechodzi obok. 
Ktoś pyta o coś towarzyszącą mu kobietę. Ta spuszcza wzrok, 

coś tłumaczy, a jednocześnie usiłuje uspokoić krzyczącego. 
Co czuje każda ze stron w tej sytuacji?

Klasa szkolna. Nauczyciel prowadzi zajęcia. Co chwilę przerywa 
tok wykładu i karcąco patrzy w stronę wiercącego się ucznia. 
Widać, że chłopiec jest impulsywny i łatwo się rozprasza. Jak 
reaguje klasa? Jak odbiera siebie i daną sytuację chłopiec? 

Inna? Dziwny? Odmienna? Każdy jest w jakimś sensie inny. 
Ale… Dlaczego niektórzy czują się bardziej „inni”, odmienni? 
Dlaczego mówimy „on jest inny”, „ona się wyróżnia”, „ale 
z niego dziwak”? Czy odmienność to coś gorszego? Dlaczego 
inność jednych przyjmujemy jako coś cudownego, a odmien-
ność innych jako tragedię?

Ciekawe jest także to, że ta sama osoba w różnych grupach 
może być różnie postrzegana, nawet w tej samej grupie wie-
kowej. Ekscentryczne stroje jednych zachwycają, uznajemy, 
że  „to artystyczna dusza”, „ma swój styl”, „umie się wyróżnić”, 
a innych – wzbudzają litość lub kpiny.  

Można być odmiennym w różnych „kategoriach”: orientacji 
seksualnej, stylu ubioru, dysfunkcji, sposobu widzenia i przed-
stawiania świata, wyglądu… Czy zawsze oznacza to porażkę? 
Czy jest to dar, który można umiejętnie wykorzystać?  

Jesteś inny. I nie ma w tym nic złego. Jesteś gwiazdą estrady, 
królem seksu, maniakiem murali, jesteś geniuszem astrofizyki, 
jesteś „zwykłym Kowalskim”, jesteś... Jak się z tym czujesz? 
Czy jesteś prawdziwy w tym, co robisz, czy tylko grasz? Czy 
to jest Twój świat? A może naśladujesz innych, by poczuć się 
lepszym, innym?

Są cechy, które u jednych akceptujemy, a u innych wzbudzają 
w nas odrazę. Z sympatią patrzymy na ruchliwego, uśmiechnię-
tego szkraba na placu zabaw, ale denerwujemy się, gdy ten sam 
szkrab, dokładnie tak samo zachowuje się w sklepie. Lubimy 
pokazy mody, ale „odmiennie” ubrana dziewczyna na ulicy staje 

się w naszych oczach „wydrą”. Bawi nas serialowy „Pytalski”, 
ale burczymy, gdy nasz potomek zadaje zbyt wiele pytań. Wiele 
osób dąży do ujednolicenia, „wtopienia się w tłum”, a tu nagle 
ktoś wystaje i nie ma siły, żeby go upchnąć w ramki. W szkole 
dostaje ciągle uwagi, w pracy jest „na cenzurowanym”…

 „Dary, dary losu gdy nie czujesz ich, to nie ma po co żyć [...] I to 
coś, co sprawia jaki człowiek jest”*. Jak się czuje „odmieniec”? 
Czy odbiera swoją odmienność jako dar, czy jako przekleństwo? 
Dobrze się czuje w swojej skórze, czy marzy o innym życiu? Czę-
sto przez całe życie czuje się niezrozumiany, nawet odrzucony. 
Chce realizować siebie i to co dla niego jest ważne, ale… czuje 
pustkę. Ta pustka boli. Stoi z boku nurtu życia, ma wrażenie 
wyobcowania. Cóż z tego, że tłumy oklaskują na koncertach, że 
wystawy są oblegane, że na wykładach sale pękają w szwach… 
„Kto sam ten nasz najgorszy wróg, a śpiewak także był sam…”**.

Są ludzie, którzy tak bardzo chcą być zauważeni, że robią 
wszystko, byle zwrócić na siebie uwagę. Swoim strojem, 
zachowaniem wręcz krzyczą „zobacz mnie”. Często na siłę 
„przyklejają się” do kogoś popularnego, by razem z nim być 
w blasku fleszy. Są „inni”, ale chcą być inaczej „inni”. Przywdzie-
wają maski, małpują zachowania i gesty. Ich odmienność im 
ciąży, jest ich przekleństwem i na siłę próbują się zmienić.

A czy zastanowiłeś się kiedyś jak czuje się rodzina odmieńca? 
Czy dla nich inność to dar czy przekleństwo? Jak znoszą nad-
miar popularności, wścibskie pytania, zdjęcia z zaskoczenia? 
Jak czują się, gdy są napiętnowani innością, wytykani palca-

mi, gdy wypomina się im zachowanie „zakały rodu”? Jak Ty 
reagujesz? Zrzucasz winę na bliskich odmieńca? A może sam 
jesteś rodzicem odmieńca? Masz to szczęście, ale i wielką od-
powiedzialność, a czasami, niestety, wielce utrudnione życie. 

„Spróbuj trochę siebie dać tym co mają gorszy świat, narwij 
im obłoków by więcej nieba mieli w sobie”*. Odmienność jest 
cennym darem. Dzięki niej mamy wyjątkowych ludzi, w których 
cieniu wielu chciałoby się grzać. Takie osoby stają się często 
idolami, bożyszczami tłumów. Są wielbieni, niemalże noszeni 
na rękach. Dzielą się swoim darem, są szczęśliwi, że robią to co 
lubią i że innym się to podoba. Są też naukowcy, którzy zapatrzeni 
w swoje badania, często jakby oderwani od rzeczywistości, 
odmienni dziwacy, pomagają rzeszom w zwalczeniu chorób 
czy poprzez wynalezienie produktów ułatwiających życie.

Tak wiele pytań, wątpliwości… Czy jest jedna odpowiedź na 
tytułowe pytanie? Według mnie nie ma. Odmienność ma 
wiele twarzy. Najczęściej nie jest od nas zależna. Odmien-
ność jest wielkim darem, ale bywa, że jest trudna do... życia, 
jest wręcz przekleństwem dla nią obdarowanego. Wspaniałe 
słowa zostawił Aleksander Kamiński:  Być dzielnym i umieć 
się pięknie różnić. Warto być innym, odmiennym, ale trze-
ba szanować inność innych.  Ta inność może rodzić ciekawe 
przeżycia artystyczne, ciekawe i potrzebne wynalazki, albo 
po prostu być innym smakiem życia.

*  Ryszard Rynkowski (muzyka), Jacek Cygan (słowa) „Dary losu”

**   Jacek Kaczmarski „Mury”

ANNA SZYMAŃSKA
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Jesteśmy w sercu naszej pięknej dzielnicy. Przy 
Pl. Wilsona można spędzić całe południe, a że 
jest piątek, mamy wolny dzień, wybieramy 
kino, obiad i spacer. O filmie nie będę pisała, 
choć zachęcam do odwiedzania naszego 
kameralnego kina, jest blisko, tanio i nie ma 
półgodzinnej emisji reklam. Z kina natomiast 
blisko jest do restauracji Trattoria Prima Pasta. 
Czy zachęcam również do odwiedzenia tego 
miejsca? Jeszcze się zastanawiam, napiszę 
Wam w podsumowaniu tej recenzji, na razie 
poświęćcie chwilę na przeczytanie, zanim 
poświęcicie czas na wizytę w tej restauracji. 

Nie nazwałabym tego miejsca restauracją, a bistro. Trattoria 
Prima Pasta to miejsce na szybki obiad, szybki lunch, kawę, czy 
kieliszek prosseco z kija. Wystrój i zapach (chyba niestety jakiejś 
spalenizny) nie zachęcił nas do długiego przesiadywania. Na 
niekorzyść przemawia niestety również brak toalety w środku, 
żeby skorzystać z toalety, należy wyjść z restauracji  z kluczykiem 
otrzymanym od obsługi (o zgrozo!) na korytarz. Poczułam się 
jak dziesięć lat temu na CPN-ie w trasie Warszawa- Radom (bez 
urazy dla mieszkańców tego miasta), niehigieniczne i nieele-
ganckie rozwiązanie.  

Podchodzi do nas przemiła Kelnerka, dobrze zna menu, za-
chęca do skosztowania różnych dań, opowiada o nich z pasją. 
Wybieramy zupę rybną, bruschettę (3 rodzaje – z pomidora-
mi i bazylią, z serem kozim i gruszką, ze szpinakiem i serem 
feta), panini z łososiem oraz z polecanych dań pasta spinaci 
– świeży szpinak, cebula, czosnek, pomidorki cherry. Po dość 
długim jak na niemal pustą restaurację czasie dostajemy na-
sze przystawki. Zupa jest dobra, ale to nie jest prawdziwie 
włoska zuppa di pesce - ze świeżymi małżami, krewetkami 
i filetami ryby. Zupa jest bardziej potrawką z kawałkami ryby, 
w towarzystwie dość mocno rozgotowanych warzyw, smaki 

„przegryzły się” niestety już chyba kilka dni wcześniej, więc 
nie wybija się na pierwszy plan aromat ryb. Brakuje zielonego 
wykończenia, natka pietruszki na pewno ożywiłaby nie tylko 
wygląd, ale i smak tego dania. Maleńkie bruschetty również 
nie powaliły na kolana. W klasycznej i szpinakowej – główne 
składniki nie dały się specjalnie wyczuć, gdyż zostały zabite 
zbyt dużą ilością pieczonego czosnku, jedynie wersja z ko-
zim serem bardzo smaczna. Panini z łososiem było dobre, 
chrupiące danie na szybką przekąskę jak będziecie głodni 
szli do kina. Zarówno bruschetty, jak i panini, polane zostały 
czymś w rodzaju sosu balsamico, który miał bardzo kwaśny 
smak, zakładam, że sos jest kupiony, a nie zrobiony na miejscu. 
Kompletnie niepotrzebny dodatek do tych dań, jak również 
niepotrzebne są wątpliwej urody i smaku zdobienia talerzy 
w postaci rzuconej karbowanej sałaty i kilku kawałków wa-
rzyw – démodé.  Wreszcie pasta con spinaci. Makaron był 
bardzo dobry (właściciel chwali się na stronie, że makarony 
sprowadza z Włoch), jednak mimo wszystko, szkoda, że nie 
jest ręcznie robiony na miejscu. Odkąd sama robię maka-
ron, wiem, że nie ma lepszego. W daniu znowu wyczuwalny 
aż nadto smak czosnku, a za mało szpinaku. W miseczce do 
posypania parmezan, żal, że nie dostałam świeżo startego 
sera na talerz, szczególnie, że w restauracji są dobre sery, 
nawet można je kupić w mini delikatesach. Na koniec spore 
zaskoczenie deserem. Nieco mało kawowe, ale pyszne tira-
misu podane w pucharku poprawiło mi humor na resztę dnia. 

Teraz muszę dotrzymać słowa i napisać Wam, czy zachęcam do 
odwiedzenia restauracji Trattoria Prima Pasta. Siedzę i myślę. 
Piszę i kasuję to, co napisałam, kolejne zdanie wyrzucam. 
Jestem w kropce, ale może jakoś uda mi się z tego wybrnąć. 
Cóż… na Pl. Wilsona jest wiele miejsc, w których można zjeść. 
Jak to dobrze, że nie jesteśmy na Żoliborzu zdani na jedną 
knajpę co miało miejsce jeszcze jakieś kilkanaście lat temu. 
Czytajcie, a potem idźcie i jedzcie, gdzie chcecie i co chcecie. 
Ja na razie do Trattorii Prima Pasta się nie wybieram, ale może 
Wy będziecie mieli więcej szczęścia i smaku na talerzach. Czego 
Wam, jak również wszystkim naszym żoliborskim lokalom 
gastronomicznym, życzę z tego miejsca na cały rok.

TAK BLISKO A TAK DALEKO

KAROLINA KOŁODZIEJSKA

Jedzenie
Obsługa

Wystrój
Ceny

Lokalizacja
Ocena restauracji:

MAŁGORZATA BUCZKOWSKA
radca prawny

POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE 
SPORÓW KONSUMENCKICH
Polubowne sądownictwo konsumenckie znane 
jest w Polsce od początku lat 90-tych XX wieku, 
kiedy utworzono pierwszy stały polubowny 
sąd konsumencki. 10 stycznia 2017 roku 
wchodzi w życie ustawa, która jest wynikiem 
konieczności dostosowania prawa polskiego 
do regulacji europejskich, i która ma jeszcze 
bardziej, niż dotychczasowe ustawodawstwo, 
propagować polubowne formy rozwiązywania 
sporów z udziałem konsumentów.

Ustawa z 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązy-
waniu sporów konsumenckich określa m.in. obowiązki przed-
siębiorców w związku z powstaniem sporów z udziałem kon-
sumentów i zasady prowadzenia polubownych postępowań 
pozasądowych. Znajdzie ona zastosowanie do tych sporów, 
które powstaną pomiędzy konsumentem - czyli osobą fizyczną 
dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej 
bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową - która 
ma miejsce zamieszkania na terytorium Polski lub innego pań-
stwa członkowskiego UE, a przedsiębiorcą, mającym siedzibę 
na terytorium RP. 

Jednym z najważniejszych obowiązków, jakie nakłada na przed-
siębiorców nowa ustawa, jest poinformowane konsumenta -  
jeżeli złożona przez niego reklamacja nie doprowadzi do rozstrzy-
gnięcia sporu - o tym, czy przedsiębiorca wyraża zgodę na udział 
w konsumenckim postępowaniu pozasądowym, czy też nie 
zamierza brać w nim udziału. Brak przekazania konsumentowi 
stosownej informacji traktowany będzie jak wyrażenie zgody na 
poddanie się procedurze pozasądowej. Art. 23 w/w ustawy nie 
wskazuje żadnego konkretnego terminu, w którym stanowisko 
przedsiębiorcy co do udziału w postępowaniu pozasądowym 
powinno zostać przekazane konsumentowi. Z treści przepisu 
należy jednak wywieść, że informacja ta powinna zostać skiero-
wana do konsumenta najpóźniej wraz z informacją zawierającą 
stanowisko przedsiębiorcy co do złożonej reklamacji. 

Informacja ta powinna zostać konsumentowi przekazana na 
papierze lub innym trwałym nośniku (np. na płycie CD, nośni-

ku USB), co oznacza, że ustne poinformowanie o braku zgody 
na udział w nowym postępowaniu nie będzie mogło być uznane 
za skuteczne.

Postępowanie pozasądowe będzie mogło zostać także za-
inicjowane przez samego przedsiębiorcę, jeżeli na etapie 
postępowania reklamacyjnego nie dojdzie do rozwiązania 
sporu z konsumentem. Przedsiębiorca mający zamiar w ten 
sposób rozwiązać spór, powinien poinformować konsumen-
ta (również na trwałym nośniku) o zamiarze wystąpienia 
z wnioskiem o wszczęcie postępowania. Biorąc jednak pod 
uwagę doświadczenie w tym zakresie, należy stwierdzić, 
iż sytuacje, w których to przedsiębiorca będzie inicjował 
postępowanie zmierzające do pozasądowego rozwiązania 
sporu z konsumentem, będą należały do sytuacji margi-
nalnych. 

Postępowania w sprawach pozasądowego rozwiązywa-
nia sporów konsumenckich prowadzić będą tzw. podmioty 
uprawnione, tj. podmioty które spełnią wymagania ustawy 
i które uzyskają wpis do właściwego rejestru. Rejestr będzie 
prowadzony przez Prezesa UOKiK i będzie dostępny na jego 
stronie internetowej.

Zaletą postępowania pozasądowego będzie: (i) krótki czas 
rozpoznania sprawy (w założeniu nie dłużej niż 90 dni, dłuż-
szy czas rozpoznania sporu będzie mógł mieć miejsce jedynie 
w wyjątkowych, szczególnie skomplikowanych przypadkach), 
(ii) dostępność (postępowanie będzie mogło być prowadzone 
nie tylko w formie papierowej, ale i elektronicznie), (iii) niskie 
koszty (w założeniu dla konsumenta postępowanie powinno 
być bezpłatne, ale gdyby podmioty uprawnione zdecydowały 
się na wprowadzenie odpłatności, łączne koszty postępowania 
nie powinny znacząco utrudniać konsumentowi dostępu do 
tego postępowania). 

Na koniec wskazać należy, że rozstrzygnięcie wydane w toku 
postępowania pozasądowego będzie miało wiążący charak-
ter jedynie, gdy strony zostaną poinformowane o wiążącym 
charakterze rozstrzygnięcia i konsekwencjach niezastosowania 
się do niego oraz wyrażą na to zgodę.
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