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Szanowni Czytelnicy!

Pytałem wielu osób i okazuje się, 
że zgodnie z moją intuicją, w tym 
roku dzieci po raz pierwszy od 
niepamiętnych czasów nie pójdą do 
szkoły pierwszego września, mimo 
że wypada w tygodniu szkolnym. 
Osobiście nie mam nic przeciwko  
4 września, wręcz przeciwnie, jest to 
mój ulubiony dzień w roku, jednak 
awangardowość tego posunięcia 
co najmniej pobudza do myślenia. 
Mam nadzieję.

Zajmujemy się w tym miesiącu, 
na ile pozwala na to nasz format, 
tematem dzieci ruszających 
do placówek oświatowo-
wychowawczych. Stowarzyszenie 
Nowy Żoliborz poprosiło 
o oczyszczacze powietrza do 
przedszkoli - zarząd dzielnicy, 
pomny zeszłorocznego smogu, 
ochoczo podjął się sfinansowania 
odpowiednich urządzeń, 
o czym pisze Mateusz Durlik. 
Małgosia Buczkowska w swojej 
rubryce zajmuje się prawnymi 
obowiązkami opiekunów dzieci, 
a Ania Szymańska w dziale 
Psychologia przypomina dorosłym, 
jak poważnym wydarzeniem 
w życiu dziecka jest pierwszy dzień 
w szkole.

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

 CHCESZ WSPIERAĆ PRZEDSIĘBIORCÓW Z ŻOLIBORZA? TO PROSTE!
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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 niezwykłe 
trzydniowe wydarzenie pod intrygującym tytułem „Tajem-
niczy Ogród Wrażeń”. Nawiązując do symbolicznej 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 przenie-
sieni do odległych zakątków świata, w których poznają 
nowe kultury i smaki oraz rozwiążą niezwykłe zagadki 

z wykorzystaniem zmysłów – smaku, węchu, słuchu, wzroku 
i dotyku. Wśród wielu przewidzianych atrakcji znajdują 
się m.in.: 
• Koncert gwiazdy – przed arkadyjską publicznością w so-
botni wieczór, 7 października wystąpi Sarsa, jedna 
z najbardziej popularnych polskich wokalistek;

• 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;

• Spektakularny pokaz kulinarny Grzegorza Łapanowskiego 
– w sobotę, 7 października;

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

• Pokazy poświęcone kulturze azjatyckiej we współpracy 
z Azia Concept, największym najemcą Grand Kitchen 
- w każdy dzień wydarzenia zostanie przedstawiona 
kultura kolejnego  państwa: Chin, Japonii oraz Taj-
landii;

• Noc Zakupów – sobotni wieczór pełen atrakcyjnych raba-
tów;

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

• Pojedynek blogerów – kulinarna rywalizacja pomiędzy 
blogerami kulinarnymi, przeprowadzona przez Grzegorza 
Łapanowskiego w niedzielę, 8 października;

• Zmysłowe warsztaty dla dzieci – przez wszystkie 3 dni 
dla dzieci zostały przygotowane niezwykłe warsztaty 
nawiązujące do 5 zmysłów - smaku, węchu, słuchu, wzroku 
i dotyku;

• Warsztaty kulinarne z Fundacją „Szkoła na widelcu” – 
edukacyjne warsztaty na terenie strefy Grand Kitchen.

Ponadto klienci będą mieli okazję skorzystać z zabawnej 
gifbudki oraz wziąć udział w atrakcyjnych konkursach. Czas 
umilać będą dodatkowo etiudy w postaci skeczy na scenie 
głównej, pokazy tańca z różnych stron świata oraz pokazy 
live cookingu we współpracy z marką Tefal. 

Zapraszamy do udziału w zabawie!

13. 
URODZINY 
ARKADII
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Jesteś jedną z najbardziej aktywnych mieszkanek Żoliborza. Angażujesz się 
w niezliczone akcje i stowarzyszenia. Realizujesz własne, prożoliborskie pomysły. 
A może jednak listę organizacji, których jesteś członkiem, da się określić?
Miło mi usłyszeć, że tak mnie postrzegasz :) Rzeczywiście, angażuję się w prace kilku 
stowarzyszeń, w różnorodne projekty i działania na rzecz Żoliborza. W sumie we 
wszystko, co mi w duszy zagra, co mnie porwie. Albo spadnie jak most z jasnego nieba... 
Choć oczywiście sprawy całej Warszawy i kraju także zajmują moją uwagę, bo przecież 
Warszawa to moje ukochane, rodzinne miasto, a Polska to moja trudna ojczyzna. 
Aktywnie działam w Stowarzyszeniu Żoliborzan. Włożyłam mnóstwo wysiłku 
i pracy, aby wielu znanych żoliborzan podpisało list otwarty żoliborskich środowisk 
twórczych do Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz w sprawie kontrowersyjnego mostu 
Krasińskiego. Brałam także udział w pracach tzw. mostowego Okrągłego Stołu, podczas 
których próbowaliśmy przekonać urzędników miejskich do zaniechania budowy mostu, 
zwłaszcza w projektowanym kształcie. 
W Święto Niepodległości dzielimy się z sąsiadami kokardkami i ciasteczkami. Częstuję 
sąsiadów biało-czerwonymi ciasteczkami i rozdaję miniaturowe biało-czerwone 
wstążeczki. To mój pomysł na dzielenie się radością. Bo dla mnie to radosne święto 
i tego dnia powinniśmy się wszyscy, niezależnie od poglądów politycznych, cieszyć 
z jednego z nie tak znowu wielu polskich wielkich zwycięstw. 
Jestem członkiem Towarzystwa Przyjaciół Warszawy. Będąc wieloletnią laureatką nagród 
w konkursie „Warszawa w kwiatach”, dałam się wciągnąć w prace przy konkursie. A przy 
okazji zaktywizowałam seniorkę, ponieważ „sprzedałam” ten konkurs matce mojego 
męża, którą namówiłam do działania i która przez wiele lat, przy mojej niewielkiej 
pomocy, konkurs prowadziła. 
Moja przyjaźń z „Bednarską” jest bardzo długa. W stanie wojennym działałam 
w Solidarności Nauczycielskiej. Składałam i kolportowałam podziemny biuletyn 
KOS. Miałam to szczęście, że na swej zawodowej i konspiracyjnej drodze spotkałam 
fantastycznych kolegów-buntowników, m. in. Włodzimierza Paszyńskiego, Mirosława 
Sawickiego, Marzenę Okońską, Krystynę Starczewską. Zostałam przez nich zaproszona 
do prac nad tworzeniem niezależnego systemu oświatowego w Polsce. Efektem tych 
prac jest właśnie warszawskie I Społeczne Liceum Ogólnokształcące. Jestem dumna, że 
pod aktem założycielskim liceum widnieje mój podpis. 
Jest jeszcze Projekt Żoliborz, stowarzyszenie, które w wyborach w 2010 roku przebojem 
zdobyło 4 mandaty w Radzie Dzielnicy. Ostatnimi czasy o Projekcie mało się mówi i jest 
mi przykro z tego powodu. Może za mało się staram.

Jestem również przewodniczącą Stowarzyszenia Marii Kazimiery 18/20/22/24/26 
i Miejskiego Eksperymentu Mieszkaniowego, a także koła Nowoczesna Warszawa-
Żoliborz. Hmm, gdyby nie to, że to praca społeczna, ktoś mógłby mnie nazwać 
etatową przewodniczącą ;)
Na Marii Kazimiery organizowałam gwiazdki podwórkowe, pikniki ogrodnicze oraz 
Dni Sąsiada, a w Miejskim Eksperymencie Mieszkaniowym bronię z koleżankami 
z innych dzielnic praw lokatorów warszawskich domów czynszowych, m. in. tych 
żoliborskich, przy ul. Marii Kazimiery i Mickiewicza, bo substancja, w której 
mieszkają, ulega degradacji z powodu braku zainteresowania ze strony miasta. 
Braku troski i braku środków finansowych. Bez zmiany sposobu własności 
i zarządzania, za kilka lat to osiedle będzie wielkim wstydem i kłopotem dla naszej 
dzielnicy.
W Nowoczesnej działam na rzecz przywrócenia demokracji i faktycznego pluralizmu 
politycznego w naszym kraju. Choć nie myślałam, że jeszcze kiedykolwiek będę 
musiała to robić. Kiedy powstała Nowoczesna, włączyłam się w jej prace, ponieważ 
utożsamiam się z jej programem i miałam nadzieję na udział we wcielaniu naszych 
pomysłów w życie. Kandydowałam nawet do Sejmu z jej listy z pięknym numerem 
10. Wtedy myślałam, że będę pracować, a nie walczyć o Konstytucję. 
Jestem wściekła na samą myśl, że gdybym te dwa lata poświęciła na prace przy 
wdrożeniu naszych wspólnych, w tym wielu moich, pomysłów na poprawę 
funkcjonowania systemu oświaty, mielibyśmy system oświaty porównywalny 
z fińskim. Zaznaczam, że mam na myśli poprawę i unowocześnienie istniejącego 
systemu, a nie chaotyczne wywracanie go do góry nogami. Działania obecnego 
rządu są podszyte sentymentem i strachem przed wszystkim, co nowe i nowoczesne. 
A przede wszystkim, przed niezależnością sposobu myślenia dzieci i młodzieży. 
Mówienie, że wszystko w polskiej szkole było wspaniałe, byłoby hipokryzją, ponieważ 
zawsze może być lepiej. Rozwój polega na podążaniu za światem, wprowadzaniu 
śmiałych, dobrze przemyślanych zmian. I zaznaczam, że zmianą nie nazywam 
powrotu do przeszłości, bo z nowoczesnej drogi nie da się zawrócić. Coś mi się wydaje, 

Michał Lehr-Kowalski

Wzorowa sąsiadka

W cyklu prezentacji 
ciekawych osobowości 
Żoliborza, przedstawiamy 
mieszkankę, można by 
powiedzieć, wzorcową. 
Zapraszam do 
zapoznania się z Jolantą 
Zjawińską. 

LUDZIE ŻOLIBORZALUDZIE ŻOLIBORZA

Kiedy powstała 
Nowoczesna, włączyłam 
się w jej prace, ponieważ 

utożsamiam się z jej 
programem i miałam 

nadzieję na udział 
we wcielaniu naszych 

pomysłów w życie
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że rządzący jeszcze sobie tego nie uświadamiają. W czasie rewolucji przemysłowej 
zdesperowani robotnicy niszczyli maszyny, jednak to nie powstrzymało zmian.  
Totalitarnego, pruskiego modelu edukacji z okrojonym tendencyjnie programem 
nie zaakceptuję nigdy. Nie po to tworzyłam niezależny system oświaty po upadku 
komuny, żeby teraz się poddać.

Jakie tematy są „Twoje”? Które obszary najbardziej Cię interesują?
Jakie trudne pytanie! Mam chyba swoiste społeczne ADHD, bo wszystkie tematy 
są moje! Jestem typem człowieka, który zwraca uwagę i reaguje na wszystko. 
Wiem, że to może być męczące, zwłaszcza dla urzędników, ale interesują mnie 
zarówno drobne sprawy, jak uszkodzony kosz na śmieci czy nieczynna latarnia lub 
pomalowane na żółto skrzynki gazowe, jak i te większe, np. brak toalety publicznej 
w Parku Żeromskiego, krzywe chodniki i ścieżki rowerowe kończące się w najmniej 
spodziewanym miejscu. A także te największej wagi, jak groźba zniszczenia tkanki 
żoliborskiej planowanym, przeskalowanym mostem Krasińskiego czy szeroko 
rozumiany problem miejsc parkingowych.
Martwi mnie na przykład brak konsensusu w sprawie budowy Centrum Lokalnego 
przy pl. Grunwaldzkim i drapieżna zabudowa Żoliborza Południowego. Dlatego 
wspieram działania przyjaciół z Nowego Żoliborza i jestem przeszczęśliwa, że już za 
chwilę zacznie tam działać nowiuteńki zespół żłobkowo- przedszkolny. Nawet wiem, 
czyje dzieci będą się tam bawić!
Dzięki Twojemu pytaniu dochodzę do wniosku, że interesuje mnie po prostu 
człowiek. Przecież za tymi koszami, ławkami, latarniami, trawnikami, chodnikami, 
ścieżkami rowerowymi, mostami i wszelkimi żoliborskimi wydarzeniami stoi 
człowiek. To dla ludzi są te chodniki, drzewa, klubokawiarnie, dla nich wszystko 
się dzieje. A ponieważ współczesny sposób życia sprzyja atomizacji, bardzo 
ważne w pracy społecznej jest budowanie więzi społecznych, bo to przecież one 
kształtują kontrolę społeczną, normy i wartości. One wyzwalają energię. A nie ma 
lepszego sposobu na ich budowanie, jak protest przeciw mostowi, obrona parków 
przed zakusami miasta, konsultacje, zbieranie podpisów pod petycjami, składanie 
projektów w ramach budżetu partycypacyjnego, czy organizacja różnych wydarzeń 
społeczno-kulturalnych. Na Żoliborzu mieszkają wyjątkowi, cudowni ludzie! Ale 
tego nie muszę Ci chyba mówić.
Każda rzecz, którą uda mi się załatwić dla dobra innych, to dla mnie sukces. Chcesz, 
to podsumujemy - sukcesem była wymiana młodzieżowa z Holandią. Wolne wybory 
i powstanie „Bednarskiej”. Wymiana piasku w piaskownicy w Parku Żeromskiego 
w dawnych, dawnych czasach, kiedy traktowano to jako dziwactwo i fanaberię – 
taki malutki sukcesik. Nowe chodniki, z czego najbardziej cieszą te wyczekane 40 
lat w dzielnicowej części al. Wojska Polskiego. Rewitalizacja parku Fosa i Stoki 
Cytadeli, na którą straciłam nadzieję, gwiazdki podwórkowe, pikniki sąsiedzkie 
i zainicjowane przez mnie 2 lata temu wigilie sąsiedzkie dla mieszkańców. To, że 
ludzie uśmiechają się do siebie, tańcząc poloneza. Ogromnym, przeogromnym 
sukcesem było zaniechanie przez władze miasta budowy przeprawy mostowej 
w planowanym kształcie, w czym miałam niemały udział. To oczywiście sukces 
wielu środowisk, które uwierzyły, że zgoda buduje! Oraz oczywiście powstanie 
klubokawiarni Prochownia Żoliborz. 

Jak dajesz radę „załatwiać” sprawy typu krzywy chodnik czy źle wykonany 
remont? Czy trzeba mieć znajomości?
Mój mąż nazywa mnie człowiekiem do zdań specjalnych. Już tak mam, że prędzej 
załamuję się przy drobnostce, niż przy rzeczy niemożliwej do zrobienia. Kiedyś 
kilku bardzo ważnych urzędników czekało na zaświadczenie, o które jakoś wcześniej 
zapomnieli mnie poprosić, a które było niezbędne do załatwienia sprawy. Mówiąc 
wprost, przez niechlujstwo jednego z nich sprawa musiała być odłożona. Ja się 
uparłam, że właśnie następny dzień to dla mnie jedyny możliwy termin na podpisanie 
dokumentów. Termin uzyskania zapomnianego zaświadczenia to minimum 7 dni, 

ja miałam półtora. I tak sobie siedzieli ci ważni urzędnicy, a obok nich mój mąż, 
czytający ze stoickim spokojem gazetę. Ważni urzędnicy powoli zbierali się do 
wyjścia, bo zbliżała się godzina 16:00 i „ona, czujesz ona przecież nie zdąży”. Na to 
mój mąż podniósł wzrok znad gazety i spokojnie rzucił: „to państwo nie znacie mojej 
żony”. No nie znali. Skończyliśmy o 18:00. Miałam dziką satysfakcję.
Chcesz mówić o chodnikach, proszę bardzo. Krzywy chodnik to żaden problem. 
Po pierwsze, trzeba go zauważyć, co dla wielu osób wcale nie jest takie oczywiste. 
Pamiętam moje zaskoczenie podczas zbierania podpisów pod wnioskiem o remont 
chodnika w al. Wojska Polskiego. Sąsiadka z kamienicy obok zdziwiła się, że chodnik 
jest w stanie katastrofalnym. Powiedziała: „Naprawdę jest taki połamany i krzywy? 
Oj, nie zauważyłam, ale skoro mówisz, że jest taka potrzeba, to oczywiście podpisuję 
i mój mąż także”. Przy najbliższej zaś okazji zapytała: „To kiedy w końcu będzie 
ten remont, bo teraz to mnie strasznie wkurza ten stary, połamany, niebezpieczny 
chodnik. Ile czasu jeszcze będziemy czekać?”.
Potem trzeba napisać merytoryczne, ale porywające pismo i zebrać pod nim jak 
najwięcej podpisów, co wymaga chodzenia po okolicznych domach. Nie jest to 
wdzięczne zajęcie i zajmuje sporo czasu, ponieważ ludzie wracają do domów 
o różnych porach i często trzeba do jednej osoby pukać kilka razy. Ale za to ile ludzi 
można poznać przy takiej okazji, ilu ciekawych rzeczy się dowiedzieć! Są to więc te 
tzw. minusy dodatnie, parafrazując klasyka.
Potem to już pozostaje tylko pismo złożyć w urzędzie i… do urzędu chodzić, chodzić 
i jeszcze raz chodzić. Taki chodnik trzeba po prostu wychodzić. A jeśli się tyle razy 
chodzi, to siłą rzeczy ma się znajomych w urzędzie, choć - bo zapytałeś o znajomości 
- nie nazwałabym tego znajomościami.
Potrzebny jest zatem pomysł, determinacja, praca i konsekwencja w działaniu. 
A także otwartość, szczerość i uśmiech. Uśmiech jest najważniejszy. Wtedy wszystko 
się da, można nawet dostać zgodę na adaptację strychu, którego w latach 80. ponoć 
„nie było”, więc na odczepnego urzędnicy mi ten strych obiecali. Myśleli, że darowują 
mi Niderlandy, lecz skoro słowo się rzekło, to kobyłka musiała stanąć u płotu. Strych 
pięknie zaadaptowaliśmy, choć oczywiście była to droga pod górę. Ale to już osobna 
historia.

Skąd Jolanta Zjawińska wzięła się na Żoliborzu?
Żoliborz to moje miejsce na ziemi, choć urodziłam się i wychowałam w Śródmieściu, 
tuż obok Politechniki Warszawskiej. Dla mnie miasto to były szare kamienice i szare 
chodniki, gdzieniegdzie rachityczne drzewka, żadnych trawników. Kamienna 
pustynia, bo zieleń była właściwie tylko w parkach, a parki były jakby osobnym 
bytem, inną częścią dzielnicy – do parku się chodziło.
Kiedy zakochałam się w moim mężu, zakochałam się także w Żoliborzu. Zwyczajnie 
przyjechałam tu za mężem. To była miłość od pierwszego wejrzenia. Od pierwszej 
grudniowej, śnieżnej nocy, kiedy płatki śniegu wirowały nad bajkowymi domami 
Żoliborza Oficerskiego.
Przedtem sporadycznie bywałam tylko na placu Komuny Paryskiej, bo stamtąd 
jeździło się do Kampinosu na rajdy harcerskie. Do dzisiaj pamiętam święte oburzenie 
Krzysia i pierwszą lekcję żoliborskości: „Jaki plac Komuny?! To jest plac Wilsona. 
Wilsona przez ‘w’. Nie mów po angielsku, bo to straszny obciach na Żoliborzu”. 
Mąż zaproponował mi to, co Kazimierz Brandys w swoich Listach do pani Z. 
proponował adresatce listu, czyli „Żoliborz jako światopogląd i obyczajowość”. 
Namówił mnie skutecznie na ten model. Dodatkowo również w sensie 
mieszkaniowym. 
Żoliborz był jakimś objawieniem, tu wszystko się przenikało, domy, drzewa, 
kamienice, skwery, parki. Przez wiele lat odnosiłam zresztą nieodparte wrażenie, że 
mieszkam w parku. Kocham tę dzielnicę i nie wyobrażam sobie życia gdzie indziej. 
Jest mi bliskie wszystko, co żoliborskie – parki, ulice, domy, sklepy, kawiarnie. 
I ludzie, bo oni są tu najważniejsi. Dla mnie Żoliborz to także jedna wielka rodzina. 
Mam tu mnóstwo fantastycznych przyjaciół, sąsiadów i znajomych. 

Trzeba napisać 
merytoryczne, ale 
porywające pismo 

i zebrać pod nim jak 
najwięcej podpisów

Żoliborz był jakimś 
objawieniem, tu wszystko 

się przenikało, domy, 
drzewa, kamienice, 

skwery, parki

Krzywy chodnik  
to żaden problem.

Po pierwsze,  
trzeba go zauważyć

Interesuje mnie po prostu 
człowiek
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Twoja córka, Marianna stworzyła Prochownię Żoliborz, najpopularniejszy lokal 
na mapie dzielnicy, ale też rozpoznawalny w Warszawie. Czy pomagasz jej trochę?
Marianna stworzyła to miejsce i jego klimat. To jej sukces. Niełatwe wyzwanie stało 
się jej misją. Chciała stworzyć na Żoliborzu miejsce z duszą. Bezpretensjonalną 
klubokawiarnię, w której ludzie będą się czuli jak u siebie w domu. Miejsce, z którym 
będą się utożsamiać, w którym będą chcieli odpoczywać, pracować, uczyć się i bawić. 
Miejsce, w którym będą się jednocześnie odbywać ciekawe wydarzenia. 
Nie ukrywam, że Prochownia Żoliborz jest także urzeczywistnienie moich marzeń 
z czasów, kiedy Żoliborz był gastronomiczną i kulturalną pustynią. Bardzo mi to 
doskwierało najpierw jako młodej matce, która krążyła po parku, marząc o kawie, 
później jako matce nastolatek jeżdżących „za tory”. Sami także nie mieliśmy z mężem 
gdzie wpaść, tak ot, na kawę. Tak zwyczajnie, po sąsiedzku, bez ceregieli.
Do konkursu na wydzierżawienie Prochowni Północnej przystąpiłyśmy razem, 
traktując to jako projekt rodzinny. Uważałyśmy, że takie międzypokoleniowe 
połączenie sił będzie bardziej efektywne i to było założenie słuszne. Budynek 
prochowni to bardzo trudny technicznie obiekt, więc do prac adaptacyjnych włączał 
się także mój mąż, który jest inżynierem. Bez jego pomocy byłoby nam bardzo trudno, 
więc on także miał niemały udział w przedsięwzięciu. Taka synergia rodzinna. Nie 
wiem, czy wiesz, ale nie wróżono nam powodzenia.
Jednak po kilku miesiącach niezwykle wytężonej wspólnej pracy, udało nam się 
zaadaptować ten niełatwy budynek na klubokawiarnię. Otworzyłyśmy Prochownię 
Żoliborz, którą prowadzi Marianna i którą ja się zachwycam :) Czujesz grę słów? 
Moim zdaniem robi to wspaniale. Pracuje ciężko na sukces, o którym wspomniałeś, 
ponieważ nie wystarczy mieć misję. Trzeba jeszcze wytrwale pracować, żeby 
wypełnić tę misję. To niezwykle stresująca praca, ale dająca wiele satysfakcji. 
Kolejne edycje Kina pod chmurką oraz plenerowe koncerty, spektakle teatralne 
i potańcówki, a także różnorodne warsztaty i wystawy, gromadzą w Prochowni 
Żoliborz setki widzów. Prawda, że udało się jej ożywić park Żeromskiego? Ja 
wpadam na kawę, spotykam się ze znajomymi, zawsze służę pomocą w razie 
potrzeby, w końcu jestem mamą, ale nie angażuję się bezpośrednio w działalność. 
Mam najbardziej komfortową sytuację na świecie – mogę, ale nie muszę. Myślisz, 
że jestem samolubna?
Cieszę się ogromnie, że w ciągu ostatnich kilku lat na Żoliborzu powstało wiele 
ciekawych kawiarni i restauracji. Jest gdzie nie tylko smacznie zjeść oraz napić się 
kawy, dobrego wina lub piwa z lokalnego browaru, ale także posłuchać ciekawej 
muzyki na żywo czy poezji. Można obejrzeć filmy, wystawy, wziąć udział 
w warsztatach lub spotkaniach z ciekawymi ludźmi. Żoliborz przeszedł długą 

drogę – od kulturalnej pustyni do znaczącego ośrodka kultury. Mam nadzieję, 
że to między innymi dzięki działalności takich miejsc jak Prochownia Żoliborz 
ludzie, zwłaszcza młodzi, wreszcie zaczęli identyfikować się z Żoliborzem. Myślę, 
że Prochownia walnie przyczyniła się do tego, że już nie muszą jeździć „za tory”, 
bo tu znaleźli miejsce dla siebie. W końcu to też ich dzielnica, prawda?  Żoliborz 
przestał być sypialnią, do której tylko z konieczności wraca się z centrum 
Warszawy.

Tematem, który przewija się w moich wywiadach, wypływa zupełnie naturalnie, 
jest kontrowersyjna działalność Fortu Sokolnickiego, który miał spełniać rolę 
naszego domu kultury. Czy Prochowni udaje się współpracować z tą instytucją? 
Jesteście w końcu sąsiadami.
Każesz mi stąpać po śliskim gruncie… Wiele sobie obiecywałam po forcie po 
formalnym przekazaniu przez Agencję Mienia Wojskowego kluczy w 2006 roku. Nie 
tylko ja uważałam, że fort krył w sobie ogromny potencjał i byłby idealnym miejscem 
na dom kultury, którego nie mamy na Żoliborzu. Z niecierpliwością czekałam na 
efekty rewitalizacji. Jednak zarówno sposób przeprowadzenia remontu, jak i sposób 
przeznaczenia obiektu, nie spełniły moich oczekiwań.  Po pierwsze, remont nie został 
przeprowadzony prawidłowo. Po drugie, nadzór pozostawiał wiele do życzenia. 
Po trzecie wreszcie, nadal nie mamy domu kultury, na który wszyscy tak bardzo 
liczyliśmy.
Dlatego Prochownia Żoliborz, choć bardzo malutka, stara się na tyle, na ile może, 
wypełnić tę lukę i pełnić funkcję domu kultury. Jest to szczególnie widoczne w sezonie 
wiosenno-letnim. A przecież jesteśmy jak Dawid i Goliat. Choć jesteśmy sąsiadami 
i nie można nas rozdzielić, bo mamy wspólny adres i wspólną infrastrukturę, 
czyli wspólne zasilanie energetyczne, sieć 
wodociągową i kanalizacyjną oraz system 
przeciwpożarowy, to nasz związek nazwałabym 
białym małżeństwem, na dodatek zawartym 
pod przymusem. Nie ma płaszczyzny 
porozumienia, bo nadajemy na innych falach 
i mamy inne priorytety.

Jakie są Twoje najbliższe plany? 
Najważniejsze to pilotowanie sprawy 
budowy parkingu podziemnego w pustce 
technologicznej nad torami odstawczymi 
metra oraz przywrócenie placowi Wilsona 
miejskiego charakteru. Wraz z członkami 
żoliborskiego koła Nowoczesnej, od jakiegoś 
czasu zabiegamy o przychylne wiatry w mieście 
dla tych przedsięwzięć.
Będę także pracować nad tym, aby plac 
Inwalidów miał w ogóle jakiś charakter, bo 
ten plac jest nijaki, chociaż ma ogromny, 
niewykorzystany potencjał wypoczynkowo-
rekreacyjny. Razem ze Stowarzyszeniem 
Żoliborzan będę także pilnować, aby trasa 
mostu Krasińskiego została ostatecznie 
wykreślona ze studium.
Będę również usilnie zabiegać o tzw. kontrapasy 
rowerowe na Żoliborzu Historycznym. Jako 
zdeklarowana rowerzystka, zrobię, co w mojej 
mocy, żeby rowerowy ruch pod prąd na 
ulicach jednokierunkowych był legalny, bo 
na wąskich uliczkach nie da się wyznaczyć 
pasów rowerowych, a jazda po chodnikach 

Otworzyłyśmy 
Prochownię Żoliborz, 
którą prowadzi 
Marianna i którą ja się 
zachwycam.

Balet DLA DZIECI
 na Zoliborzu

Zapisy: tel. 512 093 763, e-mail: monikacaputa@hotmail.com
adres: ul. J. Słowackiego 19a facebook.com/tutubalet
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Otwieramy Żoliborz polonezem, maj 2016
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Mateusz Durlik

W związku z tym, że w Warszawie od dłuższego czasu 
mamy spory problem ze złą jakością powietrza, walka ze 
wszechobecnym smogiem jest bardzo trudna, a według ba-
dań najbardziej na jego trujące właściwości narażone są dzie-
ci i osoby starsze. Stowarzyszenie Nowy Żoliborz posta-
nowiło zadbać o interes tych, którym trudno jest to zrobić 
samodzielnie, czyli o dzieci. Jeszcze w ubiegłym roku wystą-
piło do Zarządu Dzielnicy Żoliborz z petycją o wyposażenie 
placówek oświatowych na Żoliborzu w oczyszczacze powie-
trza. Pod petycją podpisało się blisko 150 osób. 

Poniżej treść petycji.

Pan Krzysztof Bugla
Burmistrz Dzielnicy Żoliborz 
Miasta Stołecznego Warszawy
ul. Słowackiego 6/8
01-627 Warszawa 
 
Szanowny Panie Burmistrzu,
W związku z fatalnym stanem powietrza w całej Warszawie, 

zwracam się do Pana z prośbą  w imieniu tej części społe-
czeństwa, której bardzo ciężko zadbać o zdrowie bez pomo-
cy dorosłych, w imieniu dzieci. Od dłuższego czasu może-
my zaobserwować duże pogorszenie jakości powietrza, co ma 
ogromny wpływ na zdrowie, zwłaszcza dzieci. Zwłaszcza te 
najmłodsze od dłuższego czasu nie mogą wychodzić na dwór, 
a i w salach przedszkolnych/szkolnych powietrze pozostawia 
wiele do życzenia. W związku z tym, w imieniu Stowarzysze-
nia Nowy Żoliborz, zwracam się do Pana z ogromną proś-
bą o zakup oczyszczaczy powietrza do wszystkich placówek 
oświatowych na terenie dzielnicy Żoliborz. Urządzenia filtru-
jące powinny mieć funkcję eliminowania szkodliwych pyłów.  

Mateusz Durlik
Prezes Zarządu 
Stowarzyszenie Nowy Żoliborz
 

Burmistrz Dzielnicy Żoliborz, Pan Krzysztof Bugla, po-
twierdził, że jakość powietrza jest poważnym problemem 
i oczywiście przychylają się do petycji i już od tego roku za-
czną wyposażać placówki oświatowe w oczyszczacze. Poni-
żej lista przedszkoli, które otrzymają oczyszczacze w najbliż-
szym czasie.

1. Przedszkole nr 433, ul. Rydygiera 8
2. Przedszkole nr 87, ul. Broniewskiego 9D
3. Przedszkole nr 197, ul. Popiełuszki 3A
4. Przedszkole nr 212, ul. Rudnickiego 2 

Informację o zarezerwowaniu środków na ten cel potwier-
dził również naczelnik wydziału oświaty dla Dzielnicy Żoli-
borz, Pan Artur Nawrot.   

Przedszkola 
smogoodporne
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jest niezgodna z przepisami. Przecież takie rozwiązania stosuje się nie tylko w wielu 
europejskich miastach, ale również w polskich, więc chyba u nas tez można przekonać 
do tego pomysłu decydentów i mieszkańców.
Zaś całkiem niedawno wnioskowałam o utworzenie woonerfu na ul. Śmiałej, 
bo to miejsce jest nań wprost wymarzone. Woonerf to zwyczajna ulica, która 
swoim ukształtowaniem wymusza ograniczenie prędkości i nie rozgranicza stref 
przeznaczonych dla pieszych, samochodów oraz rowerów. Taka ulica bez podziału na 
jezdnię i chodniki. Przestrzeń zaprojektowana w ten sposób motywuje mieszkańców 
do tego, żeby spędzali w tym miejscu wolny czas, co może pięknie wpisać się 
w działania biblioteki i przedszkola przy tej ulicy. Dodatkowo woonerf spowoduje, 
że skrzyżowanie ul. Śmiałej i al. Wojska Polskiego harmonijnie wkomponuje się 
w pas zieleni rozdzielający dwie jezdnie alei. Mam nadzieję, że projektanci wezmą 
pod uwagę moją propozycję. 
Wszystkie te działania pewnie pochłoną sporo czasu, ale kiedy przychodzi sukces, 
zapomina się o tych przepracowanych dziesiątkach godzin i nieprzeczytanych 
gazetach. W końcu Żoliborz to stan umysłu, a to zobowiązuje. Więc po prostu 
trzeba zakasać rękawy i pracować. Samo się nie zrobi i nikt za mnie tego nie zrobi. 
Chociaż… poczekaj, coraz częściej mówię „nikt za nas tego nie zrobi” – żoliborski 
kapitał społeczny został zbudowany i coraz więcej osób podąża tą samą aktywną 
drogą. I za to jestem wdzięczna! Wszystkim, których znam i tym, których jeszcze nie 
znam. Że im się też chce chcieć. 
Kocham Żoliborz coraz bardziej i jest to już miłość dojrzała.

Dziękuję za to, że chciało Ci się ze mną ten wywiad przeprowadzić i mam nadzieję, 
że nikogo z czytelników nie zanudzę.

Przed koncertem w Prochowni Żoliborz
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Pewnie nie raz słyszeliście o tym, że 
wraz z urodzeniem się Waszego dziec-
ka wszystko się zmieni i nic nie będzie 
już takie jak wcześniej. Ta święta praw-
da znajduje również zastosowanie do 
zasad naszej odpowiedzialności cywil-
nej, ale czy zawsze?

Zgodnie z art. 427 Kodeksu cywilne-
go /dalej „k.c.”/ kto z mocy ustawy lub 
umowy jest zobowiązany do nadzoru 
nad osobą, której z powodu wieku albo 
stanu psychicznego lub cielesnego winy 
poczytać nie można, ten zobowiązany 
jest do naprawienia szkody wyrządzo-
nej przez tę osobę. Jedyną możliwością 
zwolnienia się od tej odpowiedzialno-
ści jest udowodnienie, że osoba zobo-
wiązana do nadzoru prawidłowo go 
sprawowała, albo że szkoda powstałaby 
również przy starannym wykonywaniu 
nadzoru. 

Kim zatem jest osoba, której winy 
przypisać nie można, a kim osoba zobo-
wiązana do nadzoru? Pierwszym z po-
wyższych jest przede wszystkim mało-
letni do lat 13. Wskazuje na to art. 426 
k.c., zgodnie z którym dziecko do lat 13 
nie ponosi odpowiedzialności za wy-
rządzoną szkodę. Osobami zobowią-
zanymi do nadzoru nad małoletnim są 
natomiast w pierwszej kolejności jego 
rodzice, którzy wg przepisu ustawy ob-
ciążeni są obowiązkiem pieczy nad oso-
bą dziecka. Zobowiązanym do nadzo-
ru – na podstawie umowy – będą także 
inni opiekunowie dziecka, np. niania 

czy wychowawca w przedszkolu albo 
szkole. Umowne źródło odpowiedzial-
ności mogą stanowić wszelkie ważnie 
zawarte umowy. Nie jest istotne to, czy 
są one odpłatne czy nie i czy zawarto je 
na czas określony czy nieokreślony. Mu-
simy jednak pamiętać, że aby możliwe 
było pociągnięcie do odpowiedzialno-
ści za czyn niedozwolony dziecka oso-
by umownie zobowiązanej do nadzoru, 
piecza nad małoletnim musi być wyko-
nywana w sposób stały. Nie może być to 
zatem piecza sprawowana incydental-
nie (np. chwilowy nadzór sąsiadki, któ-
ra również przebywa na placu zabaw 
albo jednorazowe powierzenie opieki 
nad dzieckiem członkowi rodziny). 

Osoby zobowiązane do nadzoru nad 
małoletnim ponoszą odpowiedzialność 
za wyrządzoną przez niego szkodę, je-
żeli w sposób zawiniony nie dopełni-
ły obowiązku nadzoru. Rozkład ciężaru 
dowodu nie jest jednak dla nich korzyst-

ny. Ustawodawca wprowadził bowiem 
w art. 427 k.c. domniemanie winy 
w nadzorze, co oznacza, że aby uwolnić 
się od odpowiedzialności, konieczne jest 
udowodnienie, że nadzór był sprawowa-
ny z zachowaniem należytej staranności. 

Aby zatem możliwe było pociągnięcie 
do odpowiedzialności osoby zobowią-
zanej do nadzoru, konieczne jest łączne 
spełnienie następujących okoliczności: 
wyrządzenie szkody czynem niedozwo-
lonym przez osobę, której - z powodu 
wieku albo stanu psychicznego lub cie-
lesnego - nie można przypisać winy, ist-
nienie osoby, która na podstawie ustawy 
lub umowy, zobowiązana jest do nadzo-
ru nad sprawcą i która z własnej winy 
nie wypełniła tego obowiązku w sposób 
należyty. Dla skutecznego dochodzenia 
odpowiedzialności konieczne jest także 
istnienie związku przyczynowego po-
między szkodą a niedopełnieniem obo-
wiązku nadzoru.

Czy zawsze 
odpowiadamy  
za nasze dzieci?

Małgorzata Buczkowska
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W piątkowy wieczór, spacerując 
z przyjaciółką po Żoliborzu, zaciągnę-
łam ją do Thaisty przy pl. Wilsona. Już 
od dłuższego czasu miałam ochotę na 
spróbowanie zachęcająco wyglądają-
cych lodów, wystawionych w samym 
wejściu do niedużej knajpki. 

W rzeczy samej, lodami się zaintere-
sowałyśmy, ale zapachy sprowokowa-
ły nas do zamówienia czegoś na po-
czątek. Wybór padł na klasyka tajskiej 
kuchni – pad thai. Jedno z kurczakiem, 
drugie z krewetkami, fura pysznego, 
smażonego makaronu, całość delikat-
nie ostra, doskonale słodka i akurat 
kwaśna, wszystkie smaki wyważone, 
a aromat nieziemski. Proces gotowa-
nia jest widoczny z otwartej kuchni, co 
pobudza zmysły. Dania podane są bar-
dzo apetycznie. Czas oczekiwania jest 
w sam raz, jednak okraszony mało dys-
kretnym zachowaniem kelnerek, które 
stoją i szepczą między sobą, sprawiając 
wrażenie, że zaglądają nam w talerze 
lub wyczekują naszego wyjścia.

Celem naszej wizyty nie była jednak 
degustacja dań z głównego menu, choć 
z pewnością wrócimy spróbować kil-

ku kolejnych, lecz lody, lody i jeszcze 
raz lody. 

Lody robione są przez właścicie-
li własnoręcznie, są wyrobem natural-
nym, podawanym w wafelkach słod-
kich lub bezcukrowych. Smaków do 
wyboru jest niewiele, ale po co nam 
ilość, ważna jest przecież jakość. Te, 
których spróbowałyśmy, dzielą się na 
dobre, pyszne i wybitne. Dobry arbuz 
z miętą, pyszne mango lassi, wybitny 
solony karmel, pomarańcza i czekola-
da. O tym ostatnim słów kilka, gdyż ni-
gdy czekoladowych nie wybieram, je-
śli mam do wyboru owoce. Tym razem 
jednak kolor skusił mnie do degustacji 
i nie żałuję. Miałam wrażenie, że jem 
najpyszniejsze brownie w życiu, aro-
matyczne, gęste i wytrawne. Mogła-
bym zjeść całe wiadro tych lodów, gdy-
by nie wcześniej skonsumowany pad 
thai. 

Przedłużamy lato i idziemy koniecz-
nie na najlepsze, odkryte przeze mnie 
w tym sezonie lody do Thaisty Stary 
Żoliborz. Mam to szczęście, że mam 
tak blisko i pewnie to nie była moja 
ostatnia wizyta i ostatnia relacja. 

Żoliborskie Thaisty

Karolina Kołodziejska

Jedzenie
Obsługa

Wystrój
Ceny

Lokalizacja
Ocena:

To miał być jesienny wpis o ciepłym obiedzie, jednak jako fanka lodowych 
deserów, nieskrępowana mało letnią aurą, postanowiłam raz jeszcze właśnie 
o lodach, ale nie tylko…
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Szkolne kamyki,  
czyli niepokoje 
pierwszych dni w szkole 

Anna Szymańska

Ileż marzeń, pragnień, ileż ciekawości, 
strachu, wątpliwości! W młodych głów-
kach powstaje zamęt. Ciekawość nowego 
miesza się z lękiem i niepewnością. Nie 
wiadomo, co silniejsze: strach czy cie-
kawość. Dzieci chcą być dorosłe, „duże”, 
a jednocześnie boją się, że skończy się za-
bawa, zacznie tajemnicza „nauka”. Ro-
dzice także chcą i nie chcą tej dorosłości 
swych pociech. Z jednej strony wiedzą, 
jak ważna jest wiedza i jak dużo ich po-
ciechy muszą się nauczyć, by bez więk-
szych problemów funkcjonować w dzi-
siejszym świecie, z drugiej – szkoda im 
mijającego bezpowrotnie czasu beztro-
skiego dzieciństwa, naiwności dziecię-
cej i „przytulaków”. Przecież poważnego 
ucznia nie wypada przytulać i całować 
przy kolegach! Nie wypada mówić piesz-
czotliwie „Misiu”, czy „Maleństwo”. Ten 
mały człowieczek zaczyna wyrastać na 
poważnego ucznia, jeszcze chwila i... sta-
nie się wyszczekanym nastolatkiem.

Każde dziecko jest inne. Inaczej się za-
chowuje, inaczej reaguje na obcych, na 
stres, inaczej podchodzi do obowiązków. 
Są dzieci odważne, które nie boją się ni-
czego i nikogo, albo tylko nielicznych 
osób. Są dzieci, które są wycofane, cho-
wają się przed wszystkim, unikają nawet 
wzroku obcych. Są dzieci obowiązko-
we i dzieci roztrzepane. Są dzieci bar-
dzo sprawne ruchowo i intelektualnie, są 
też dzieci obarczone wieloma choroba-
mi i ułomnościami, zarówno fizycznymi, 
jak i psychicznymi. Ale wszystkie muszą 
być kochane i wszystkie muszą być trak-
towane poważnie. Każde z dzieci podle-

ga obowiązkowi szkolnemu. Każde trze-
ba przygotować do samodzielnego życia 
w społeczeństwie.

* * *
Wreszcie to, co długo zapowiada-

ne – „zobaczysz w szkole”, „dowiesz 
się w szkole” – staje się. Wreszcie będę 
„duży”. Skończą się żarty z „malucha”. 
Wreszcie będę mógł zrozumieć, o czym 
mówią starsi koledzy. Będę wiedzieć, co 
to jest klasówka, odrabianie lekcji, świe-
tlica, tarcza, po co jest dzwonek, kla-
sa, do czego służą ekierki i cyrkle, co to 
jest tabliczka mnożenia. Trudno docze-
kać do rana, każda minuta ciągnie się go-
dzinami. Mamo, czy już idziemy? Czy 
mam wziąć tornister? Co dzisiaj będzie? 
Chodź, bo już późno. Bo zaczną bez 
nas! Czy długo tam będziemy? Czy dzi-
siaj będą lekcje? Tornistry przygotowane, 
wszystko świeżutkie, nowe. Nie można 
włożyć dresów, trzeba mieć strój galowy. 
Mama na zakupach pozwoliła wybierać 
ołówki, kredki, farby, gumkę, teczkę, pu-
dełko na kanapki. Z przygotowanej dłu-
giej listy skompletowaliśmy pełne wypo-
sażenie ucznia. Mamo, nie mów do mnie 
”Misiu”, mów do mnie „uczniu”!

* * *
W przedszkolu był najstarszy, wszystko 

i wszystkich znał. Na płaczące, niezdar-
ne maluchy patrzył z wyższością. A teraz 
– nowi koledzy, koleżanki, nowe panie 
wychowawczynie, nowe panie w świe-
tlicy, w szatni, panie woźne, panie w sto-
łówce, wszędzie pełno dzieci, nowe po-
mieszczenia, nowe dźwięki, hałas, nowe 
wymagania. W szkolnej szatni są boksy 

dla poszczególnych klas, ale nie ma po-
mocnej dłoni, trzeba wszystko robić sa-
memu. W klasach królują ławki, nie ma 
zabawek, za to jest wielka tablica. Kory-
tarze wydają się przeogromne, ale w cza-
sie przerw panuje na nich wielki hałas 
i zamęt. W szkole są też inne nowości: 
jest olbrzymia sala gimnastyczna, ostry 
dźwięk dzwonka wzywający na lekcje 
lub kończący je. Każde dziecko ma tor-
nister, który codziennie trzeba przepa-
kować, nie wolno zapomnieć o zabra-
niu do szkoły książek, zeszytów, piórnika 
i innych ważnych rzeczy. Są też zupełnie 
nowe obowiązki. Nie ma czasu na zaba-
wę. Nieliczne zabawki siedzą smutnie po 
kątach, czasami któraś nieśmiało wyjrzy 
z tornistra. Nie można bezkarnie pobie-
gać, starsi koledzy chcą sprawdzić, co też 
to za „maluchy” przyszły i często w nie-
ciekawy sposób testują nowoprzybyłych. 

Nagle z najstarszego stał się „malu-
chem”... Z tego, który już wszystko wie 
– tym, który wie najmniej. Czym zaim-
ponować? Jaką wiedzą, jaką umiejętno-
ścią się wykazać? I ten wszechobecny ha-

łas, ruch. Wszystko jest większe. Trzeba 
ciągle uważać, trzeba o sobie decydować, 
pamiętać tyle rzeczy!

Dorośli często nie zdają sobie sprawy, że 
dla dziecka taka zmiana życia to olbrzy-
mi stres. Ze swego dzieciństwa pamięta-
ją jakieś urywki, strzępy, raczej wrażenia 
niż fakty... Czy jest możliwe bezbolesne 
przejście ze świata zabawy do świata na-
uki? Zerówka miała spełniać taką rolę. 
Miała być pomostem między przedszko-
lem a szkołą. Czy rzeczywiście spełnia 
tę funkcję? Czy przygotowuje dzieci nie 
tylko intelektualnie, ale i emocjonalnie? 

Dziecko sześcio-, siedmioletnie jesz-
cze słabo radzi sobie ze swymi emocja-
mi. Zaczyna wreszcie rozdzielać „ja – 
świat”, zaczyna rozumieć, że inni też coś 
czują. Powoli uczy się wyobrażać sobie, 
co czują inni, że każdy ma swoje, odręb-
ne życie. 

Są różne dzieci. Jedne przyjmują sło-
wa pani jak świętość, inne sprawdzą każ-
de jej słowo kilka razy; jedne siedzą pra-
wie nieruchomo przez całą lekcję, inne 
muszą choćby pomachać nogami czy 

postukać ołówkiem, a jeszcze inne – 
będą wstawać, chodzić po klasie, śpie-
wać, pogwizdywać… Trudna jest rola 
nauczycielki. Ale czy rola ucznia jest ła-
twa? Nauczyciel ma za sobą wiele lat na-
uki, wielki bagaż doświadczeń. Nauczył 
się radzić sobie ze stresem własnym i in-
nych. Poznał mechanizmy przeżyć, pro-
cesy myślowe, nauczył się nauczać... 
Uczeń – ma zaledwie kilka lat życia i ma-
leńki węzełek doświadczeń. Często po 
raz pierwszy w życiu zostaje na tak dłu-
go bez mamy czy kogoś bliskiego, często 
po raz pierwszy sam ma decydować, od-
powiadać za swoje zachowanie. Nie ma 
obrońcy – musi sobie radzić sam. Zosta-
je wpuszczony w tryby wielkiej machiny, 
gdzie trzeba wyrobić sobie odpowied-
nią pozycję (albo przynajmniej spróbo-
wać tego dokonać). Musi nauczyć się żyć 
w nowej społeczności, a przy tym – musi 
posiąść wiedzę wymaganą przez pro-
gram nauczania. 

Bądźmy dla naszych pierwszaków wy-
rozumiali i cierpliwi, by szkolne kamyki 
nie przekształciły się w głazy.

Pierwszy września – 
magiczna data dla tysięcy 
pierwszoklasistów. Tę 
chwilę bardzo przeżywają 
rodzice, mimo że są już 
dorośli i wiedzą, co się 
wydarzy. A co dzieje się 
z dziećmi? 

23 września 2017 (sobota) godz. 11.00 – 17.00, teren Defabryki
ul. Duchnicka 3, wstęp wolny

Zabierz rodzinę, przyjaciół, psa i kota i przyjdź na PIKNIK 
artystyczny na Żoliborzu!

Defabryka zaprasza na prezentację nowego muralu Łąka 
Polska Sylwii Jóźwiak.

Skorzystaj z bezpłatnych porad architektów, specjalistów 
z zakresu projektowania wnętrz i oświetlenia. 
Weź udział w konkursach i wygraj wartościowe vouchery na 
usługi i zakupy. 

Strefa food: Mizu sushi, lody rzemieślnicze, gofry, lemoniady, 
food trucki, słodkości, kawiarnia mobilna i inne

Strefa chillout: leżaki, stoliki, muzyka, sztuka, miski dla 
czworonogów

Strefa dzieci: animacje artystyczne, ogrody w szkle, malowanie 
muralu, tworzenie origami, szycie maskotek, projektowanie 
form z balonów, nauka kaligrafii, układanie puzzli z dywanów, 
inne gry i zabawy oraz nagrody

Szczegółowy program na stronie http://defabryka.pl/piknik-artystyczny/

r e k l a m a
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kolumnę. Niemcy podjęli próbę odzyskania ładunku. Nie zdecydowali się na 
pełny atak, podeszli w pobliże klasztoru i podłożyli ogień. Atak został odparty, 
pożar ugaszony. Podjęto jednak decyzję o ewakuacji szpitala, który 18 sierpnia 
został przenisiony do domów prywatnych na ul. Krasińskiego, Tucholskiej 
i Krechowieckiej.

Po ewakuacji szpitala ufortyfikowano zabudowania, zaminowano przedpole, 
klasztor stał się powstańczą redutą, nazwaną Twierdzą Zmartwychwstanek.

Tuż obok Twierdzy znajdował się właz do kanału, który był jedyną drogą na 
Starówkę i do Śródmieścia. Przewodnikami byli harcerze z 227 plutonu zgrupowania 
„Żyrafa”. 8 sierpnia ze Starówki wyruszył patrol kanałowy i jako pierwsza grupa 
wyszedł na powierzchnię na Żoliborzu. Rozpoznany został podziemny szlak 
ewakuacji kanałami ze Starego Miasta. Właz używany był do 29 września, kanałami 
przerzucano na Starówkę broń i amunicję. Tu przyjmowane były oddziały wycofujące 
się ze Starego Miasta, ranni żołnierze i cywile ze Starówki. Przy klasztorze na ulicy 
Krasińskiego wzniesiono barykady, tworzące linię obrony Żoliborza i chroniące 
właz do kanału. W nocy z 25 na 26 sierpnia właz był wykorzystywany także przez 
ewakuujących się ze Starówki żołnierzy AL. Część z tych żołnierzy zasiliła załogę 
Twierdzy Zmartwychwstanek. Znalazło to odzwierciedlenie w tekście o walkach 
toczonych przez AL i AK w obronie Twierdzy Zmartwychwstanek, na tablicy 
Tchorka ustawionej w latach pięćdziesiątych na skweru u zbiegu ulic Krasińskiego 
i Popiełuszki.

29. września odbyła się ostatnia bitwa o Twierdzę Zmartwychwstanek.
Do walki z polskim oddziałem zgrupowania Żyrafa, liczącym 117 żołnierzy 

ruszyło ok. 2000 żołnierzy niemieckich, 16 czołgów, 6 dział samobieżnych oraz 
Goliaty. Twierdzę bombardowały także artyleria i samoloty. W bitwie oddział Żyrafy 
stracił 2/3 uprzedniej liczebności, ponad 70 żołnierzy.

Około godz. 18:30, wobec przeważających sił nieprzyjaciela, zapada decyzja 
o opuszczeniu Twierdzy przez powstańców. 

Wojska niemieckie nie zajęły klasztoru nawet po zakończeniu powstania, z obawy 
że budynek został całkowicie zaminowany.

Zniszczony w ok. 80 % budynek szkoły i klasztoru został po wojnie częściowo 
odbudowany i już w 1946 roku powróciły do niego uczennice. 

Od roku szkolnego 2006/2007 do szkoły zaczęto do przyjmować także chłopców.

Twierdza 
zmartwychwstanek

Liliana Kołłątaj

Niewiele osób wie jednak, a jeszcze mniej pamięta, jak ten gmach wyglądał przed 
wojną.

Obecne budynki, odbudowane po wojnie, stanowią jedynie ok. 1/3  dawnej 
kubatury. Zmienił się także wygląd klasztoru. W miejscu jednego ze zniszczonych 
skrzydeł klasztoru w latach 1981–1984 zbudowano kościół św. Jana Kantego.

Po zakończeniu I wojny światowej Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstanek 
nabyło działkę między ul. Stołeczną (dziś Popiełuszki) a Krasińskiego, by zbudować 
na niej ogromny budynek mający pomieścić szkołę powszechną, gimnazjum, 
liceum ogólnokształcące, Seminarium Nauczycielskie, pomieszczenia klasztoru dla 
sióstr, internat dla 300 dziewcząt i przedszkole. Budowę gmachu rozpoczęto w 1928 
r., trwała kilka lat i nie została w pełni ukończona przed 1939 rokiem. Szkoła ruszyła 
w roku 1930 . W latach 30-tych XX wieku uczyło się tu ok. 800 dziewcząt łącznie we 
wszystkich typach szkół.

W czasie II wojny do roku 1943 funkcjonowała tu szkoła powszechna, którą 
Niemcy oficjalnie pozwolili siostrom prowadzić. Ułatwiło to organizację tajnego 
nauczanie także na poziomie gimnazjum i liceum, które prowadzone było przez 
cały czas okupacji i objęło ok. 1000 uczniów. Co roku odbywały się nawet egzaminy 
maturalne. 

1 sierpnia 1944 roku klasztor zamienił się w szpital powstańczy. Do funkcji tej 
przygotowywany był już wcześniej.

Przez pierwsze dni Powstania terenu klasztoru zgodnie z konwencją genewską,  
spełniał  jedynie funkcje medyczne, a pierwszymi pacjentami byli żołnierze 
niemieccy. Od 3 sierpnia także szpital  bombardowany był z samolotów oraz 
ostrzeliwany przez pociąg pancerny z dworca Gdańskiego. 

17 sierpnia pod klasztor podjechała kolumna niemieckich ciężarówek 
wypełnionych amunicją i materiałami wybuchowymi. Żołnierze „Żyrafy” zdobyli 

Gmach przy 
skrzyżowaniu 
ulic Krasińskiego 
i Popiełuszki 
kojarzy chyba każdy 
mieszkaniec Żoliborza. 
To siedziba kościoła, 
klasztoru zakonu 
zmartwychstanek 
i szkoły żeńskiej dla 
młodzieży świeckiej 
prowadzonej przez ów 
zakon.

Klasztor zmartwychwstanek i kościół św.Jana Kantego

Ruiny Twierdzy Zmartwychwstanek po Powstaniu WarszawskimTablica przy ul.Popiełuszki upamiętniająca właz do kanałów



O Powstaniu Warszawskim mówi się dużo. Często jednak bez-
osobowo. Gdy przychodzi wymienić konkretne nazwiska, przy-
pomina się kilka najbardziej znanych. A przecież były ich tysią-
ce. Przywołajmy tu choćby tylko dwóch żołnierzy Powstania na 
Żoliborzu.

***

Mieczysław Roman Niedzielski
„ŻYWICIEL”
1897 - 1980

Urodził się 9 sierpnia 1897 w Jeziornej k. Warszawy.
Przed wojną oficer saperów.
W konspiracji od stycznia 1940, w ZWZ-AK w Warszawie. 

Od wiosny 1940 komendant Obwodu Żoliborz Okr. Warszawa-

-Miasto ZWZ - Okr. Warszawa AK w stopniu majora; od 11 li-
stopada 1942 - podpułkownik.

W Powstaniu Warszawskim nadal komendant II Obwodu Żo-
liborz pod pseudonimem Żywiciel, a od 9 sierpnia 1944 jako 
Boruta.

Dwukrotnie ranny: 23 i 30 września 1944.
Obroną Żoliborza dowodził do końca września. Zgodził się na 

kapitulację dopiero po osobistej interwencji płk „Wachnowskie-
go”. 

24 września 1944 komendant Okr. AK Warszawa, gen. Antoni 
Chruściel „Monter”, przedstawił go do awansu na pułkownika.

Po kapitulacji Żoliborza 30 września 1944, wyniesiony na no-
szach, przebywał w obozach jenieckich kolejno w Altengrabow 
i Sandbostel, i w Oflagu w Lubece. W maju 1945 został stamtąd 
uwolniony przez wojska brytyjskie.

Po wojnie pozostał na emigracji - początkowo w Wielkiej Bry-
tanii.

Od 1946 roku mieszkał w USA, gdzie pracował jako robot-
nik fizyczny.

Zmarł 18 maja 1980 w szpitalu w Chicago. W roku 1992 pro-
chy pułkownika Niedzielskiego zostały sprowadzone do Polski 
i pochowane w kwaterze Żywiciela na Powązkach Wojskowych.

***

Julian Eugeniusz Kulski
„GOLIAT”

Jeden z niewielu żyjących jeszcze powstańców warszawskich.
Urodził się 3 marca 1929 w Warszawie, w rodzinie Juliana Kul-

skiego, architekta i wysokiego urzędnika państwowego, póź-
niejszego wiceprezydenta Warszawy, zastępcy prezydenta Ste-
fana Starzyńskiego.

W czasie powstania żołnierz 226 plutonu II Obwodu „Żywi-
ciel” zgrupowania „Żniwiarz”, do którego dołączył 1 sierpnia 
1944 jako ochotnik.

Po Powstaniu jeniec Stalagu XI-A Altengrabow, z którego 
przeszedł w maju 1945 roku do alianckiego obozu przejściowe-
go.

Po wojnie wyjechał do Wielkiej Brytanii, gdzie rozpoczął stu-
dia w Szkole Architektury w Oksfordzie, a w 1949 roku trafił do 
Stanów Zjednoczonych i tam kontynuował studia (które ukoń-
czył w 1953 roku) na wydziale architektury na Yale Universi-
ty. Członek American Institute of Architects. Mieszka w Wirgi-
nii. Ekspert Banku Światowego w Azji, Ameryce Południowej, 
Afryce i Europie, nadzorujący projekty architektoniczne finan-
sowane przez BŚ. Autor autobiograficznej książki „Dziedzictwo 
Orła Białego”

31 lipca 2017 został odznaczony Krzyżem Komandorskim 
z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Powstańcze biografie dowódców żol iborza
HISTORIA HISTORIA 2120

31.08. - 1.09.
Trwa ewakuacja żołnierzy i cywilów ze Starówki kanałami na Żoliborz.
Ewakuowani ranni ze Starego Miasta trafiają do szpitali polowych (m.in. szkoła 
przy ul. Czarnieckiego i Fort Sokolnickiego) i punktów sanitarnych na Żolibo-
rzu. Opieka nad rannymi żołnierzami polskimi i niemieckimi prowadzona jest 
na Żoliborzu do końca Powstania, czyli do 30 września.

16.09.
Niemcy atakują Żoliborz od zachodu i południa, tracąc 110 żołnierzy.

17.09 - 20.09.
Samoloty radzieckie i artyleria ostrzeliwują zajętą przez Niemców Cytadelę. 
Bombardowanie powtarzają następnego dnia oraz 20 września, jako działania 
osłonowe dla desantu na Żoliborzu. Jednak z bardzo słabym skutkiem.

18.09.
Na żoliborskim brzegu, w pobliżu Cytadeli, ląduje 78 żołnierzy 6. Pułku Piecho-
ty 2. Dywizji Piechoty Wojska Polskiego. Na przyczółku pododdziały ponoszą 
niestety duże straty. Mimo kilkakrotnych prób, nie zdołają połączyć się z po-
wstańcami zgrupowania Żywiciel.

21.09.
Niemcy ostatecznie likwidują desant na Żoliborzu.

29.09.
Ostatnia bitwa o Twierdzę Zmartwychwstanek.
Do walki z polskim oddziałem zgrupowania Żyrafa, liczącym 117 żołnierzy, 
rusza ok. 2000 żołnierzy niemieckich, 16 czołgów, 6 dział samobieżnych oraz 
Goliaty. Twierdza jest także bombardowana przez artylerię i samoloty. W bitwie 
oddział Żyrafy traci ponad 70 żołnierzy.
Około godz. 18:30, wobec przeważających sił nieprzyjaciela, zapada decyzja o 
opuszczeniu Twierdzy przez powstańców. 

29.09. i 30.09.
Niemcy przypuszczają ostateczny atak na Żoliborz. Dysproporcja sił na korzyść 
Niemców jest ogromna. Atakują m.in. siłami 19. Dolnosaksońskiej Dywizji Pan-
cernej, wzmocnionej 560. Batalionem do Zadań Specjalnych. Atak poprzedza 
bombardowanie lotnicze i silny ostrzał artyleryjski. 

30.09.
Na Żoliborzu jednostki „Żywiciela” zepchnięte zostają w rejon ograniczony uli-
cami Mickiewicza, Krasińskiego i Potockiej.
O godz. 18:30 dzielnica kapituluje. 

30.09.
Niemcy wkraczają do Szpitala Polowego w Forcie Sokolnickiego, który przejął 
rannych i chorych z innych szpitali polowych Żoliborza. Rozpoczynają się przy-
gotowania do ewakuacji ponad 600 rannych oraz personelu i sprzętu medycznego.
Od 3 października rozpoczyna się transport Szpitala do Pruszkowa i Tworek.

KARTKA 
Z KALENDARZA

Powstańczy 
wrzesień  
na Żoliborzu

Niemiecki oddział szturmowy na ulicy 
Piaskowej na Woli przygotowuje „Goliathy” 
do ataku - widok od ulicy Powązkowskiej.
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Interna (z łac. internus - wewnętrzny) 
bywa nazywana królową nauk medycz-
nych, ze względu na szerokie spektrum 
schorzeń narządów wewnętrznych, któ-
rymi się zajmuje, obejmujące choroby 
układu krążenia, dokrewnego, odde-
chowego, pokarmowego, moczowego, 
kostno-stawowego, mięśniowego oraz 
tkanki łącznej. W skład interny wcho-
dzi wiele dziedzin medycznych, w tym 
alergologia, angiologia, pulmonologia, 
diabetologia, endokrynologia, immu-
nologia, gastroenterologia, geriatria, he-
matologia, hepatologia, hipertensjologia, 
kardiologia, nefrologia, reumatologia 
oraz leczenie chorób zakaźnych. Medy-
cyna wewnętrzna zajmuje się także le-
czeniem stanów zagrożenia życia, w tym 
niewydolnością oddechową, zawałem 
serca, nagłym zatrzymaniem krążenia, 
zaburzeniami rytmu serca, wstrząsem, 
obrzękiem płuc a nawet śpiączką. 

Lekarz pierwszego kontaktu – in-
ternista w przypadku osób dorosłych 
lub pediatra dla dzieci - nadzoruje cały 
proces leczenia pacjenta, zaczynając od 
profilaktyki, poprzez diagnostykę, le-
czenie, rehabilitację oraz kontrolę stanu 
zdrowia, zajmując się zdrowiem całe-
go organizmu ludzkiego, nie tylko jego 
jednym organem, czy wybranym zakre-
sem. W razie konieczności pogłębienia 
diagnostyki oraz wzmocnienia terapii 
wystawia skierowanie do lekarza specja-
listy, do szpitala, a także do sanatorium. 
Z usług poradni podstawowej opieki 
zdrowotnej powinniśmy korzystać przy-
najmniej raz w roku, aby na podstawie 
analizy krwi i moczu skontrolować swój 
stan zdrowia. Internista/pediatra w opar-
ciu o wyniki badań jest w stanie wykryć 
wszelkie nieprawidłowości i rozpocząć 
odpowiednie leczenie. Ważną rolą le-
karza pierwszego kontaktu jest nadzór 
nad pacjentem leczącym się u różnych 
specjalistów oraz obserwacja interakcji 
pomiędzy lekami stosowanymi przez 
pacjenta. Lekarz pediatra jako specjali-

sta, zajmujący się opieką medyczną nad 
dziećmi i młodzieżą do 18 roku życia, 
cyklicznie wykonuje bilans zdrowia 
dziecka, ocenia stopień rozwoju psy-
chometrycznego, rozpoznaje zaburzenia 
rozwojowe, zleca szczepienia ochronne 
i badania przesiewowe. Udziela także 
rodzicom niezbędnych informacji od-
nośnie pielęgnacji, karmienia oraz wła-
ściwej opieki nad niemowlęciem. 

Bezpieczeństwo zdrowotne całej ro-
dziny – dzieci, rodziców oraz seniorów 
– zapewniają poradnie podstawowej 
opieki zdrowotnej w przychodniach 
rejonowych. Najlepszym sposobem za-
pewnienia sobie dostępu do świadczeń 
medycznych jest złożenie deklaracji 
wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej 
w wybranej przez siebie placówce ochro-
ny zdrowia. Po złożeniu deklaracji mamy 
możliwość zapisania się rano, w dniu pla-

nowanej wizyty, do lekarza internisty lub 
pediatry, przychodząc osobiście do pla-
cówki, dzwoniąc lub za pośrednictwem 
osoby trzeciej. Świadczenia medyczne 
to usługi szczególnego rodzaju, w któ-
rym duże znaczenie ma osobisty kontakt 
z lekarzem, jego zaangażowanie oraz 
zrozumienie dla potrzeb i oczekiwań 
pacjenta. Z tego powodu wyboru leka-
rza pierwszego kontaktu warto dokonać 
świadomie, biorąc również pod uwagę, 
takie czynniki, jak odległość placówki 
od miejsca zamieszkania oraz dostęp do 
innych usług medycznych, w tym specja-
listki, diagnostyki oraz leczenia środowi-
skowego. 

Małgorzata Zaława-Dąbrowska 
Dyrektor SPZZLO  

Warszawa-Żoliborz 
Lekarz pediatra, alergolog

Lekarz pierwszego kontaktu gwarancją 
bezpieczeństwa całej rodziny
„Jeden doświadczony lekarz wart jest stu wojowników” 
(sentencja przypisywana Homerowi)
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Nasz Żoliborz  
organizuje 

I  Żoliborskie  
Targi Przedsiębiorczości 

Ideą targów jest promocja lokalnych 
żoliborskich przedsiębiorców wśród 

mieszkańców Żoliborza  
i zachęcanie tych ostatnich do wydawania 

swoich pieniędzy właśnie na Żoliborzu. 

Pierwszy dzień targów 
• w godzinach 12-14 odbędzie się Debata, w której wezmą udział  

przedstawiciele władz miasta jak i władz Żoliborza. 

Zaproszeni goście:
• zastępca dyrektora Biura Rozwoju Gospodarki Urzędu m.st. Warszawy Grzegorz Wolff 
• burmistrz dzielnicy Żoliborz Pan Krzysztof Bugla 

Skład osób biorących udział w debacie uzupełnimy o wybranych lokalnych przedsiębiorców. 
Debatę poprowadzi znany Żoliborzanin Stanisław Trzciński.  

• o godzinie 22:00 uczestników i gości targów zapraszamy na koncert do Boogaloo Beach Bar na którym 
zagra Mystic Nights - Jeru The Damaja + Mystic Roots. 

Drugi dzień targów 
O godzinie 16 w Prochowni odbędzie się impreza kończąca targi, na której zagra DEEPWATER: duet, który od 5 lat gości 
w warszawskich klubach. Twórcy cyklu Le’tan i rezydenci Cudu nas Wisłą. Gajkowsky i Wae to koneserzy dobrego smaku, 
sportów miejskich i krajoznawczych wycieczek. Na imprezach najczęściej grają hip-hop, r’n’b oraz elektroniczne brzmienia. 
Wszystko spaja słowo klucz: tanecznie.


