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Szanowni Czytelnicy,

Ostatnie przedwakacyjne 
wydanie Gazety Nowego Żoliborza 
jest pierwszym wydaniem po 
uchwaleniu i uprawomocnieniu się 
planu miejscowego dla Żoliborza 
Południowego i temu poświęcamy 
trochę miejsca w gazecie. Z planem 
wiąże się bowiem afera, którą 
opisujemy. 

Zachęcamy też do przeczytania 
recenzji filmu „Zimna Wojna”; 
znajdziecie ją w nowej sekcji 
o nazwie Kultura, która będzie 
towarzyszyła nam przez kilka 
najbliższych miesięcy. 

W sekcji Prawo Małgosia 
Buczkowska pisze o bardzo 
głośnym temacie RODO – czyli 
ochronie danych osobowych. Po 
miesięcznej przerwie wraca do 
nas Karolina Kołodziejska z sekcją 
Kuchnie Świata, gdzie poddaje 
ocenie restaurację „Fatto a Mano”. 

Ania Szymańska w sekcji 
psychologicznej opowiada o czasie 
dzieci, a dokładniej o tym, jak 
nam się wydaje, że wygląda życie 
dziecka. 

Liliana Kołłątaj opisuje nam 
w sekcji Historia, jaki jest kłopot 
z ulicą Kłopot. W sekcji Sport 
natomiast pobliski sklep rowerowy 
radzi, jak dobrać odpowiedni rower 
dla siebie i rodziny.

Mateusz Durlik
redaktor naczelny

Mateusz Durlik – redaktor naczelny, 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 sześcioletniej 
Żoliborzanki.

Anna Mallory – Wykształcona w lingwistyce, sztuce, 
literaturze i nie tylko. O filmach pisze po polsku 
i angielsku od 10 lat. Uczyła się kilkunastu języków, 
więc, choć kino kocha niezależnie od gatunku, za 
dubbingiem nie przepada.
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Przyjdź  i  kreatywnie 
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W ponad 20 miejscach odbędzie się wydarzenie #KulturalnyŻoliborz,
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wiele różnych atrakcji – to właśnie #KulturalnyŻoliborz.

Więcej szczegółów na: www.fb.com/KulturalnyZoliborz

Serdecznie zapraszamy do udziału.

16.06.2018



4 5REKLAMAREKLAMA

Można by powiedzieć, że od lat panuje moda na ekologię, ale 
dbanie o środowisko nie jest trendem, który przeminie po 
jakimś czasie – jest to zobowiązanie na dekady. Jeśli chcemy 
sami dobrze żyć i przekazać kolejnym pokoleniom zdrowe śro-
dowisko, musimy aktywnie działać i na stałe zmieniać nasze 
przyzwyczajenia. Arkadia podjęła to wyzwanie – ekologiczne 
podejście jest dla centrum niezwykle ważne, dlatego wprowa-
dziło wiele rozwiązań, które pozwalają dbać o środowisko.

Jak ekologicznie dotrzeć do Arkadii?
W ciepłe miesiące rower to idealny środek transportu. 
Przejażdżka jednośladem jest nie tylko przyjemna i zdro-
wa, ale też dobra dla środowiska. Warto wybrać ten śro-
dek transportu, udając się do Arkadii. Centrum oferuje 
wiele rozwiązań dla kolarzy. Przed Arkadią znajduje się 
stacja Veturilo licząca 35 stojaków z rowerami. Wygod-
nie można z centrum dojechać zwłaszcza do stacji metra 
Dworzec Gdański, gdzie także zlokalizowana jest stacja 
Veturilo. Arkadia zadbała również o możliwość bezpiecz-
nego pozostawienia roweru przed dwoma głównymi wejściami 
do centrum oraz na parkingu. Na rowerzystów czeka ponad 

80 specjalnych miejsc postojowych, a niebawem liczba ta 
będzie podwojona.

Na popularności zyskują auta elektryczne – ekologiczna 
alternatywa dla pojazdów na benzynę. Takie auta nie za-
nieczyszczają powietrza, są ciche i przyjazne środowisku. 
Oczywiście trzeba je ładować. Ilość stacji ładowania po-
jazdów elektrycznych nie jest tak duża jak ilość trady-
cyjnych stacji paliw, co stanowi wyzwanie dla posiadaczy 
eko-aut. Na szczęście w Arkadii funkcjonuje właśnie taki 
punkt ładowania. Można go znaleźć na poziomie -1 parkingu.

Każdy lubi mieć czysty samochód, ale częste korzystanie z myjni 
oznacza zużywanie znacznych ilości wody. Odpowiedź na ten 
problem stanowi ekologiczna myjnia samochodowa Autonatura, 
działająca na parkingu Arkadii i oferująca innowacyjną tech-
nologię mycia aut bez użycia wody, co pozwala zaoszczędzić 
nawet 200 litrów wody na jednym pojeździe! Dzięki nowoczesnym 
rozwiązaniom zastosowanym w myjni zminimalizowana jest także 
ilość odpadów i zanieczyszczeń. Produkty myjące są przyjazne 
środowisku i w blisko 100 procentach biodegradowalne.

Zielono i oszczędnie
Arkadia już na etapie projektowania wybierała rozwiązania 
przyjazne środowisku. Mało kto wie, że centrum handlowe 
pokrywa zielony dach – kluczowy element systemu utrzymywa-
nia równowagi ekologicznej. Dzięki dobraniu odpowiedniej 
roślinności, na powierzchni 27 tys. mkw. została utworzona 
powierzchnia czynna, która umożliwia wprowadzenie wody 
opadowej do gruntu, pochłania pyły i zanieczyszczenia 
atmosferyczne, a także stanowi dodatkową warstwę izolacji 
termicznej i akustycznej obiektu.

Po kilku latach funkcjonowania obiektu wszystkie żarówki 
zostały wymienione na ledowe, a zasady funkcjonowania wind 
i schodów ruchomych zostały przeorganizowane, co umożli-
wiło zmniejszenie zużycia energii elektrycznej o cztery 
procent. Żarówki led są bardzo ekologiczne – nie zawierają 
szkodliwych dla środowiska substancji, takich jak rtęć, 
i są długowieczne, nie stają się więc śmieciami tak szybko 
jak tradycyjne żarówki.

Ekologia jako rozrywka
Co roku Arkadia organizuje na swoim terenie wydarzenia, 
promujące proekologiczne postawy. Podczas warsztatów te-
matycznych dzieci i ich opiekunowie mogą dowiedzieć się 
wiele na temat dbałości o środowisko i oczywiście świetnie 
się bawić.

Od 2017 roku w Arkadii odbywają się cykliczne warsztaty 
„Arkadia na widelcu”, podczas których dzieci uczą się 
przygotowywać smaczne i zdrowe posiłki, a jednocześnie do-
wiadują się, jak nie marnować jedzenia w trakcie gotowania.

Pszczoły – mieszkańcy Arkadii
Pszczoły odgrywają w naszym ekosystemie niezastąpioną 
rolę. Aż 2/3 produktów, które jemy, powstaje bezpośrednio 
albo pośrednio dzięki tym pożytecznym owadom! Niestety, 
są one zagrożone – zmieniający się klimat, chemizacja 
rolnictwa oraz liczne choroby stanowią dla pszczół wielki 
problem. Coraz więcej osób i instytucji zdaje sobie z tego 
sprawę, dlatego powstają liczne, wartościowe inicjaty-
wy mające na celu pomoc pszczołom, takie jak miejskie 
pszczelarstwo.

Arkadia zaangażowała się w ten oryginalny ruch, przy-
czyniając się do ratowania zagrożonego gatunku, poprzez 
danie pszczołom nowych możliwości zamieszkania i rozmna-
żania się. We współpracy z firmą Pszczelarium, zajmującą 
się popularyzacją miejskiego pszczelarstwa, na zielonym 
dachu centrum zostało postawionych pięć drewnianych uli, 
do których wprowadzono pięć pszczelich rodzin, które żyją 
nad Arkadią przez cały rok – nawet w zimie. Dach Arkadii 
jest dla pszczół idealnym domem – spełnia wszystkie warunki 
niezbędne dla lokalizacji uli – w bezpośrednim otoczeniu 
znajduje się źródło wody, powierzchnia dachu nie nagrzewa 
się, a lokalizacja jest ustronna.

Gdy myślimy o pszczołach, wyobrażamy je sobie na otwartych 
łąkach lub polach, dlatego idea miejskich pasiek może 
wydawać się zaskakująca, ale te owady mogą zadomowić się 
nawet w największych metropoliach. Warszawa jest bardzo 
zielonym miastem, pszczoły mogą więc wybierać wśród setek 
gatunków drzew, krzewów i kwiatów. Pszczoły latają aż do 
czterech kilometrów od swojego ula w poszukiwaniu nekta-
ru, co oznacza, że dzięki arkadyjskim pszczołom rośliny 
kwitnące w pobliżu centrum, a także te rosnące w okolicz-
nych ogródkach działkowych, mogą wydawać dorodne owoce 
i wysiewać nasiona. Co ciekawe, owoce zapylone naturalnie 
przez pszczoły są smaczniejsze niż te zapylane sztucznie.

Pytaniem, które zawsze pojawia się w kontekście miej-
skich pszczół, jest jakość produkowanego przez nie miodu. 
Mogłoby się wydawać, że w mieście, gdzie powietrze jest 
niestety zanieczyszczone, pszczoły będą tworzyć miód, 
który nie jest zdrowy dla ludzi. Nic bardziej mylnego. 
Pszczoły filtrują zebrany przez siebie nektar, co gwarantu-
je, że nie ma w nim żadnych zanieczyszczeń i pierwiastków 
szkodliwych dla ludzi. Miód z Warszawy był badany przez 
firmę Pszczelarium i nie stwierdzono w nim żadnych metali 
ciężkich ani węglowodorów aromatycznych. Dodatkowo, miód 
miejski charakteryzuje się wyjątkowym smakiem – powstaje 
z nektaru z wielu różnorodnych roślin, często takich, do 
których pszczoły żyjące na wsi nie mają dostępu. O walorach 
miejskiego miodu można przekonać się samemu – słoiczki 
miodu zebranego przez arkadyjskie pszczoły dostępne są na 
stronie www Pszczelarium.

ARKADIA  
JEST EKO

Czy centrum handlowe może być przyjazne środowisku? Oczywiście! Arkadia pokazuje 
jak wiele ekologicznych rozwiązań można wprowadzić w tak wielofunkcyjnym 
obiekcie. Ułatwienia dla rowerzystów, stacja ładowania pojazdów elektrycznych, 
proekologiczne wydarzenia, miejska pasieka – to wszystko i wiele więcej można 
znaleźć w Arkadii.
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19 kwietnia 2018 roku został uchwa-
lony miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego dla Żoliborza Po-
łudniowego. Zgodnie z procedurą, po 
uchwaleniu planu radni miejscy mieli 7 
dni na przesłanie go do oceny wojewo-
dy mazowieckiego, który to miał 30 dni 
na odniesienie się do niego i zgłoszenie 
ewentualnych uwag. Wszyscy miesz-
kańcy, którym leżało na sercu uratowa-
nie resztek zieleni, czekali w napięciu 
na jego decyzję. Biorąc pod uwagę to, 
jak dotychczas wyglądała ocena planów 
miejscowych, były podstawy do obaw. 
Zdzisław Sipiera (wojewoda mazowiec-
ki z PiS) miał bowiem w zwyczaju dość 
często uchylać, przynajmniej w części, 
zapisy planów uchwalanych przez radę 
miasta (w której większość ma PO). 
Tym razem jednak wojewoda nie dość, 
że nie uchylił żadnego zapisu planu i w 
ogóle nie skorzystał z prawa do zgłasza-
nia uwag, to opublikował uchwałę tuż po 
jej podjęciu przez radę miasta, co spo-
wodowało, że plan stał się prawomocny 
i obowiązujący już 27 maja. Uchwalenie 
planu pozwoliło na uchronienie kilku 
terenów przed zabudową mieszkanio-
wą, a kilku innych – przed jakąkolwiek 
zabudową. Symbolem tego planu stała 
się działka zlokalizowana u zbiegu ulic 
Przasnyskiej i Krasińskiego, tzw. Zielona 
Działka. Obszar ten był przeznaczony 

pod budowę dwóch budynków o łącz-
nej powierzchni mieszkalnej przekra-
czającej 5000 metrów kwadratowych. 
Plan miejscowy uregulował zapisy tak, 
że w tym miejscu nie może powstać za-
budowa. To właśnie z tym terenem wią-
że się afera.

W 2014 roku wspomniana wyżej 
działka została wystawiona na sprzedaż 
przez Biuro Gospodarki Nieruchomo-
ściami. Do przetargu zgłosiło się kilka 
firm, ale ostatecznie zwyciężyła firma 
Kapitał Ziemski Sp. o.o. Przetarg został 
ogłoszony na podstawie warunków za-
budowy wydanych w końcówce pierw-
szej dekady XXI wieku. Potem przez 
kilka lat działka przechodziła przez 
różne firmy: Projekt Słowiańska, Terra. 

Spółki te miały jednak wspólny mia-
nownik. Prezesem zarządu podczas 
sprzedaży działki zawsze była Justy-
na Kaniewska, a kupującym zawsze był 
Wojciech Stankiewicz. Nie ma w tym 
oczywiście niczego niezgodnego z pra-
wem. Ostatecznie działka została sprze-
dana za blisko 18 mln złotych firmie 
Jezierski Business Park, co nastąpiło 
w 2016 roku. W podobnym czasie Biuro 
Architektury i Planowania Przestrzen-
nego (BAiPP), na którego czele stanęła 
Marlena Happach (z którą rozmawia-
liśmy w poprzednim numerze Gaze-
ty Nowego Żoliborza), wznowiło prace 

Plan miejscowy 
dla Żoliborza 
Południowego  
z aferą w tle

19 kwietnia 2018 roku 
został uchwalony 
miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego dla 
Żoliborza Południowego. 
Zgodnie z procedurą,  
po uchwaleniu planu 
radni miejscy mieli  
7 dni na przesłanie go 
do oceny wojewody 
mazowieckiego, który 
to miał 30 dni na 
odniesienie się do niego 
i zgłoszenie ewentualnych 
uwag.

nad planem. Po „narysowaniu” planu, 
prace trafiły do komisji planowania 
w mieście, na której dowiedzieliśmy się 
od prezydenta Michała Olszewskiego, że 
zleca kontrolę w sprawie możliwych nie-
prawidłowości dotyczących wydanych 
przez Urząd Dzielnicy Żoliborz warun-
ków zabudowy, na podstawie których 
rozstrzygnięto przetarg w 2014 roku. 

Po śledztwie dziennikarskim dotar-
liśmy do informacji, że warunki zabu-
dowy (WZ), na podstawie których Ka-
pitał Ziemski wygrał przetarg, zostały 
wydane dużo wcześniej i obowiązywa-
ły nie tylko dla tej działki, ale również 
dla sąsiedniej nieruchomości (obec-
nie Wardom), która została zbudowana 
wcześniej. Spowodowało to, że WZ zo-
stały skonsumowane i nie obowiązują. 
Oznacza to w uproszczeniu, że nabyw-
ca działki, w świetle prawa, kupił dział-
kę bez możliwości ubiegania się o po-
zwolenie na zabudowę mieszkaniową. 
Inwestorzy oczywiście bardzo szybko 
się zorientowali i wystąpili do Urzędu 

Dzielnicy Żoliborz, do Wydziału Ar-
chitektury, którym wówczas kierował 
burmistrz Witold Sielewicz, o wyda-
nie WZ zastępczej. Zastępcze warunki 
zabudowy zostały wydane w trybie na-
tychmiastowym, co dziwi. Dodatkowo, 
były korzystniejsze od tych, które in-
westor miał otrzymać podczas przetar-
gu, co dziwi jeszcze bardziej. Wydanie 
w ciągu blisko miesiąca WZ-ki, która 
jest korzystniejsza niż wcześniej skon-
sumowana, daje do myślenia. Wygląda 
to bowiem tak, jakby inwestor był przez 
burmistrza Sielewicza faworyzowany. 
Ja oczywiście wierzę w ludzi i interpre-
tuję to jako troskę o budżet dzielnicy, 
która z tego tytułu miałaby otrzymać 
dodatkowe środki (podatki, itp.). 

Poprosiliśmy o komentarz w tej spra-
wie wiceprezydenta Warszawy Michała 
Olszewskiego. 

„Po analizie tej sprawy nabraliśmy wąt-
pliwości w zakresie sprzedaży działki 
i procesu wydawania decyzji o warun-
kach zabudowy. Czynności te wykony-

Mateusz Durlik

Nie wykluczamy 
złożenia do prokuratury 

zawiadomienia 
o popełnieniu 
przestępstwa

Prezydent Michał Olszewski
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ZIMNA WOJNA

Anna Mallory

Na Zachodzie panuje romantyczny obraz krajów komunistycznych. Historia miło-
sna osadzona w realiach Wschodniej Europy lat 50. i 60. XX wieku wychodzi naprze-
ciw temu wyobrażeniu. Jednak dwudziestominutowa owacja na stojąco po premierze 
w Cannes, gdzie reżyser Paweł Pawlikowski kilka dni później otrzymał nagrodę, to nie 
jest jedynie wynik zachodniej fascynacji światem zza żelaznej kurtyny.

Już od początku urzekają wysokokontrastowe czarno-białe zdjęcia autorstwa Łukasza 
Żala. Wydobywają detale, nadają kształty, niemalże malują każdy kadr. Drobiazgowo 
odtworzono realia powojennej Polski oraz NRD, Jugosławii, Francji sprzed pół wieku. 
Każdy element – scenografia, charakteryzacja, kostiumy, muzyka, nawet dialogi – od-
daje język epoki. W plenerach błoto i deski, po których wchodzi się do dworku, nie-
skoszone łąki, bite drogi, we wnętrzach portrety Stalina i Lenina, palenie w pomiesz-
czeniach. W ścieżce dźwiękowej słyszymy zarówno oryginalne pieśni ludowe napisane 
przez Tadeusza Sygietyńskiego (założyciela Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni 
i Tańca Mazowsze), jak i standardy jazzowe George’a Gershwina. W rolach głównych 
Joanna Kulig, której styl gry przypomina tutaj Jennifer Lawrence, jako femme fatale, 
oraz Tomasz Kot jako mężczyzna, który najpierw chce ją wykorzystać, ale szybko sam 
zostaje usidlony. Partnerują im Agata Kulesza i Borys Szyc – komunistyczni do szpiku 
kości, jak za Stalina. Znany z prowadzenia wielu imprez Krzysztof Materna pojawia się 
przez chwilę jako konferansjer.

Film zaczyna się subtelnie, a potem niepostrzeżenie oplata emocjami tak potężnymi, 
że aż trudno wstać z miejsca. To „Romeo i Julia” rozdzieleni polityką mocarstw. Zim-
na wojna toczy się tutaj na kilku poziomach. Oczywista jest ta między Wschodem i Za-
chodem Europy, ale i kochankowie toczą ze sobą cichą wojnę. Jest też gra polityczna na 
poziomie mikro: między muzykiem, a jego przyjacielem karierowiczem. Całość pora-
ża. Potrzeba dłuższej chwili, żeby dojść do siebie po seansie.

Każdy zachwyt nad tym 
filmem jest uzasadniony. 

r e k l a m a

Na hasło „Gazeta” przy zakupie wakacji parking lub niespodzianka gratis – regulamin promocji dostępny w biurze.

wała dzielnica Żoliborz. Wyjaśnienia wy-
maga również kwestia wydanego ostatnio 
przez zarząd dzielnicy Żoliborz pozwole-
nia na budowę. Zleciliśmy kontrolę, która 
ma wyjaśnić nasze wątpliwości. Nie wy-
kluczam zawiadomienia do prokuratury 
o popełnieniu przestępstwa.”

Jeśli wynik kontroli zleconej przez 
Ratusz będzie wskazywał na nieprawi-
dłowości, również nie wykluczamy zło-
żenia przez Stowarzyszenie Nowy Żo-
liborz zawiadomienia do prokuratury 
o podejrzeniu popełnienia przestęp-
stwa przez byłego już wiceburmistrza 
dzielnicy Żoliborz Witolda Sielewicza. 

Sprawę komentuje również wicebu-
rmistrz dzielnicy Żoliborz, Grzegorz 
Hlebowicz:

„Od 10 maja 2018 roku trwa kontro-
la, cytuję: „Legalności decyzji o warun-
kach zabudowy oraz pozwoleniu na 
budowę wybranych dla nieruchomości 
przy ul Krasińskiego róg Przasnyskiej”. 

Trudno jest komentować kontrolę 
w jej trakcie, ale nie mogę się pozbyć 

wrażenia, że kontrola, która jest skut-
kiem doniesienia pana przewodniczą-
cego komisji planowania rady Warsza-
wy Czaykowskiego oraz pana prezesa 
Stowarzyszenia Nowy Żoliborz, Mate-
usza Durlika, jest realizowana ze sta-
rannością równą tej, z którą zredago-
wano jej tytuł i zakres. 

Pozwolenie na budowę wydane prze-
ze mnie nie może być poddane kontroli 
z przyczyn formalnych. 

Akta tego postępowania zostały 
przekazane do wojewody mazowiec-
kiego dnia 28 lutego 2018 r. Wojewo-
da, jako organ II instancji, rozpatruje 
odwołanie od wydanego przeze mnie 
pozwolenia, w związku z czym nie-
możliwe było przeprowadzenie kon-
troli postępowania dzielnicy jako or-
ganu I instancji.

Kontrolerzy przeceniają rolę dzielnicy 
w procesie uchwalania MPZP czy zby-
wania nieruchomości.”

Tymczasem cieszymy się małym zwy-
cięstwem nad deweloperami.  

Wiceburmistrz dzielnicy Żoliborz,  
Grzegorz Hlebowicz

Trudno jest komentować 
kontrolę w trakcie jej 
trwania
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Agnieszka  
Płusa 
Wieloletni szkoleniowiec 
Stylista gwiazd 
Właścicielka Zakładu Fryzjerskiego 
przy ul. Duchnickiej 3 

Zakład Fryzjerski Agnieszki Płusy 
został nagrodzony w  międzynarodo-
wym konkursie A’Design Award. 

W tym jednym z wiodących na świe-
cie konkursów designerskich zakład zo-
stał uhonorowany w kategorii „Interior 
Design”. To miejsce z  ciekawym wnę-
trzem ma również… duszę.

Defabryka – miejsce, w  którym mie-
ści się zakład, jest nieprzypadkowe. Po-
stindustrialny budynek dawnej Fabryki 
Wynalazków Instytutu Mechaniki Pre-

cyzyjnej w swoje DNA ma wpisane za-
miłowanie do najwyższej formy estety-
ki i piękna. 

Wnętrze zostało zaprojektowane 
przez  duet tworzony przez  Dorotę Kuć 
i Karinę Snuszkę z Mood Works, autor-
skiego studia architektonicznego. Jego 
minimalistyczny styl przełamano moc-
nymi akcentami, takimi jak charakte-
rystyczna tapeta Fornasett Muralas-
-Cole&Son. Zaaranżowana przestrzeń 
oraz wyjątkowa dbałość o szczegóły de-

Partnerem sekcji jest Agnieszka Płusa

Nowoczesny Zakład 
Fryzjerski

finiuje na nowo koncept salonu fryzjer-
skiego jako miejsca, w  którym można 
nie  tylko zadbać o  siebie czy  zrelakso-
wać się, ale  także poobcować ze sztuką, 
czy chłonąć inspiracje i najnowsze tren-
dy. Jasne, przejrzyste wnętrze, dębowa 
podłoga oraz  inspirujące książki i  desi-
gnerskie dodatki, takie jak kultowy wó-
zek Boby Trolleyod od Joe Cesare Co-
lombo, doskonale komponują się z ciszą, 
która  panuje tutaj, mimo nieustannie 
działających suszarek. Perełką zakładu 
są figurki Vitra oraz porcelana Bossa.

Dobiegająca z  głośników muzyka – 
jazz oraz  chill out – pozwala zamknąć 
oczy i  nieco zwolnić. To  tutaj poczy-
tasz ciekawą książkę. I  będziesz chcieć 
wrócić do  ulubionej kawy lub  aro-
matycznej herbaty w  pękatej szklan-
ce bez  ucha.  Mamy czas dla każdego 
– dla znanego i  nieznanego. Z  wielką 
przyjemnością gościmy mamy z dzieć-
mi. Wasi pupile są również mile wi-
dziani. Dla nas wystrój, atmosfera, de-
tale oraz  smak kawy są bardzo ważne, 
ale  najważniejsze są Twoje  włosy. Od-
wiedź nasz zakład na Duchnickiej! Pra-
cujemy tam we troje :-)

25 maja zaczęło być bezpośrednio sto-
sowane unijne rozporządzenie w spra-
wie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu ta-
kich danych, popularnie zwane RODO. 
Wielu z nas zastanawiało się (i wielu 
pewnie nadal się zastanawia), jaki bę-
dzie ono miało wpływ na nasze życie? 
Czy w praktyce nie uniemożliwi nam 
normalnego funkcjonowania? A przede 
wszystkim, w jaki sposób spełnić 
wszystkie jego wymagania? Nie ma bo-
wiem polskich przepisów w tym zakre-
sie, a specjaliści zajmujący się ochroną 
danych osobowych wielokrotnie pod-
kreślali, że rozporządzenie unijne jest 
bardzo ogólne i niejednoznaczne, a za 
jego naruszenie grożą bardzo wysokie 
kary. Co zatem zrobić, aby nie narazić 
się na niepotrzebną odpowiedzialność?

Przede wszystkim podkreślić nale-
ży, że każdy przedsiębiorca zobowią-
zany jest stosować się do wymogów 
RODO. Nie jest ważne, czy prowadzisz 
dużą firmę i zatrudniasz kilkadzie-
siąt osób, czy jesteś jednoosobowym 
przedsiębiorcą. Jeżeli tylko prowadzisz 
działalność gospodarczą, musisz sto-
sować RODO! Musisz, bo nawet pro-
wadząc jednoosobową firmę przetwa-
rzasz dane osobowe innych, takie jak 
imię i nazwisko klienta, jego numer te-
lefonu czy adres e-mail. Zgodnie z ideą 
płynącą z RODO, sposób ochrony da-
nych osobowych powinien przede 
wszystkim zostać dostosowany do za-
kresu ich przetwarzania w twojej fir-

mie oraz uwzględniać ryzyko utraty 
tych danych i skutków, jakie będzie to 
niosło dla osób, których dane te doty-
czą. Obecnie nikt (niestety) nie da ci 
100% odpowiedzi, w jaki sposób po-
winieneś chronić dane osobowe, któ-
re przetwarzasz, aby w pełni uchronić 
się przed ewentualną odpowiedzialno-
ścią. Pewne działania powinieneś jed-
nak wykonać. W pierwszej kolejności 
ustal, jakie dane osobowe przetwa-
rzasz i w jakim celu są one potrzebne. 
Pamiętaj, że powinieneś przetwarzać 
tylko te dane, które są niezbędne dla 
osiągniecia celu, w którym je przetwa-
rzasz. Następnie powinieneś poinfor-
mować osoby, których dane posiadasz, 
nie tylko o samym fakcie ich przetwa-
rzania, ale i o tym, kto jest administra-
torem tych danych oraz w jakim celu 
i jak długo będzie je przetwarzał. Jeśli 
pozyskujesz nowe dane osobowe, pa-
miętaj, że zgoda na ich przetwarzanie 

nie może być już domyślnie zaznaczo-
na, a powinna być wyrażona w sposób 
jednoznaczny przez samego zaintere-
sowanego.

Nie zapominajmy także o tym, że 
zgody na przetwarzanie danych oso-
bowych i działania informujące o tym, 
kto i w jakim celu dane przetwarza, po-
winny być sformułowane w sposób ja-
sny, językiem prostym i zrozumiałym 
dla osób, których dane dotyczą. 

Na koniec warto też wspomnieć, że 
wprawdzie dla spełnienia obowiązków 
wynikających z RODO nie jest w za-
sadzie wymagane prowadzenie żadnej 
dokumentacji potwierdzającej prze-
strzeganie jego postanowień, w prak-
tyce jednak – biorąc pod uwagę to, że 
w przypadku kontroli to przedsiębior-
ca ma obowiązek udowodnić, że posta-
nowień rozporządzenia unijnego prze-
strzega - trudno wyobrazić sobie, żeby 
dokumentacji takiej nie posiadać.

RODO,  
czyli nowa rzeczywistość  
w ochronie danych osobowych

Małgorzata Buczkowska
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Karolina Kołodziejska

Lubię po włosku... dlatego nie mogło 
mnie tu zabraknąć, a w zasadzie nas. 
W piękną majową niedzielę wybrali-
śmy się całą rodziną, aby świętować 
imieniny mojej mamy w restauracji 
Fatto a Mano na Rydygiera. Kulinarną 
Stację Diagnostyczną, bo tak właściciel 
nazwał to małe zagłębie restauracyjne, 
odwiedzam już po raz wtóry. Historię 
tego miejsca znają już czytelnicy mar-
cowego wydania GNŻ, recenzowałam 
wtedy kuchnię po polsku serwowa-
ną w restauracji Polot. Dla tych, któ-
rzy nie mieli okazji przeczytać, krótkie 
wyjaśnienie: obie restauracje powsta-
ły pod koniec zeszłego roku w samym 
sercu Żoliborza Południowego, w nie-
użytku po starej myjni samochodowej. 
Na stronie Fatto a Mano możemy prze-
czytać, że wszystko – pizza, makarony, 
wina – jest najlepsze, a na pewno naj-
lepsze na Żoliborzu.  Brzmi jak obiet-
nica. 

Fatto a Mano to elegancka restau-
racja, po wejściu do niej można za-
chwycić się estetyką wnętrza. Na 
pierwszym planie jawi nam się logo 
ciekawie zaprezentowane na korkowej 
ścianie. Jasne meble, obszerne kanapy, 
nisko wiszące wielkie klosze, wszyst-
ko to w otoczeniu dużej ilości zieleni 
daje wyjątkowy efekt. Serce restaura-
cji, czyli kuchnia, widoczna jest nie-
mal jak na dłoni za przypominającą 
szkolną stołówkę wydawką. Tak jest 
wewnątrz, ale ze względu na to, że tej 

wiosny mamy piękne lato – na wspól-
nym dla obu restauracji patio wy-
stawiono dodatkowe stoliki. Jak się 
przekonaliśmy, każde miejsce siedzą-
ce było oblegane tego dnia jak skle-
py przed niehandlową niedzielą. Obie 
restauracje tej niedzieli organizowały 
przyjęcia komunijne, było sporo lu-
dzi, jednak nasza indywidualna rezer-
wacja również została przyjęta. Czy 
słusznie? Sprawdzam!

Zajęliśmy duży okrągły stół na ze-
wnątrz, dzięki czemu nasze dziecia-
ki mogły skorzystać z kącika zabaw 
i animacji, jakie w każdą niedzielę 
ułatwiają rodzicom zjedzenie posił-
ku w jako takim spokoju. Menu Fat-
to zmienia się zgodnie z rytmem pór 
roku, trafiamy na sezon szparagów. 
Zatem na pierwszy rzut – przystaw-
ka: zielone szparagi z pancettą, gor-
gonzolą, żółtkiem i sosem maślanym 
(26 zł). Jędrne, lekko słodkie szpara-
gi idealnie połączyły się z gorgonzolą 
i masłem, ale już całość stała się zbyt 
słona. Kolejna przystawka to zupa 
rybna na wywarze z homara (22 zł), 
treściwa, pełna smacznych kawałków 
dorsza i łososia, szczególnie przypa-
dła do gustu dzieciakom, może dlate-
go, że nie była aż tak bardzo rybna... 
W karcie Fatto znajdziemy oczywi-
ście włoskie „must have”, czyli maka-
rony i pizzę. Jeśli macie jednak dość 
klasycznego spaghetti bolognese, za-
mówcie smaczne bucattini z pomi-
dorami (26 zł), nie pożałujecie. Na 
naszym stole nie mogło również za-
braknąć pizzy... a może i mogło? Fat-
to nie dotrzymało obietnicy, ta pizza 
nie jest najlepsza na Żoliborzu. Cia-
sto to niepokrojony flaczek (25-30 zł), 
daleko mu do ideału z drugiego końca 
ulicy w kierunku metra... Mam cichą 
nadzieję, że to jedynie wypadek przy 
pracy, jakkolwiek ciężko wybaczyć 
takie faux pas. Spróbujcie dorsza (49 
zł), ale tylko jeśli lubicie jeść dość tłu-
sto. Przyjemna ryba utopiona została 
w salsie z pancetty i pora, gdyż chy-

ba chlupnęło się kucharzowi na talerz 
nieco zbyt dużo oliwy. Danie wyglą-
dało pięknie, wiosennie i kolorowo, 
ale jako całość stworzyło tłustą emul-
sję, która nie każdemu będzie odpo-
wiadać. Jeśli lubicie cielęcinę i macie 
nieco większy budżet, na kolację za-

mówcie cielęcinę milanese ze szpina-
kiem, boczniakami i genialnym so-
sem grzybowym (54 zł). Na koniec 
wrócę jeszcze do makaronów i dania, 
które chyba najbardziej mi smakowa-
ło – tortellini z cielęciną, farszem z ło-
patki i grasicy cielęcej (34 zł). Delikat-
ne ciasto, aksamitny, rozpływający się 
w ustach farsz, idealna ilość pieroż-
ków. To danie stało się kołem ratun-
kowym tego popołudnia. 

Zamawiamy jeszcze trzy desery, bo 
tyle ich jest w karcie. Większość mo-
jej rodziny to lodożercy, dlatego też 
nie mogliśmy się oprzeć włoskim ge-
lato, które w Fatto a Mano są wyro-
bem rzemieślniczym. Lody jednogło-
śnie oceniamy jako znakomite – trzy 
smaki za 20 zł. Panna cotta w kompo-
cie rabarbarowym z truskawkami, ba-
zylią i orzechami to deser ładny w for-
mie, lecz nijaki w smaku (22 zł). Na 
koniec kompozycyjne show – sezono-
we owoce w ciepłym sosie zabaglione 
z prosecco, a sos podawany jest bez-
pośrednio z syfonu (22 zł). Ciekawy 
sposób serwowania deseru nie ratuje 
jednak niedopieszczonego, kwaśnego 
rabarbaru i mało atrakcyjnych smako-
wo o tej porze roku owoców.

Próbuję odpowiedzieć sobie na pyta-
nie, czy nasza rezerwacja w taki dzień 
była sensowna... zdaje się, że mogło 
być lepiej, jeśli chodzi o smaki i ja-
kość dań. Czy to przez pośpiech? Czy 
to przemęczenie ekipy w tak gorący 
i tłoczny dzień? Nie wiem, ale zdaje 
się, że moje poprzednie wizyty obfi-
towały w bardziej pozytywne emocje. 
Ten obiad był trochę na siłę i nieco 
nieokiełznany przez kuchnię, choć 
obsługa kelnerska stanęła na wysoko-
ści zadania w trakcie tej „tabaki”, jaką 
tego dnia mieli w Fatto a Mano. 

Mimo ambiwalentnych odczuć, 
wszystkie dania (no, może prócz piz-
zy...) zniknęły z talerzy w naszych lu-
biących dobrze zjeść brzuchach. Pójdź-
cie i jedzcie, a sami ocenicie. Moje 
oceny znajdziecie pod artykułem.

Kulinarna Stacja 
Diagnostyczna  
- po włosku

Jedzenie
Obsługa

Wystrój
Ceny

Lokalizacja
Ocena:
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Czas dzieci

Anna Szymańska

„Dzisiaj 2-latki potrafią obsługiwać te-
lefony, tablety i telewizory.  Kiedy ja mia-
łem 2 lata, jadłem błoto i piasek z pia-
skownicy”.

„Dzisiaj 3-latek potrafi sam ściągnąć 
sobie grę na telefonie, zainstalować 
i grać. Ja? Kiedy ja miałem 3 lata, biega-
łem po podwórku i jadłem błoto”.

Zapewne powiecie: postęp techno-
logiczny. Ale czy ten postęp ma dobry 
wpływ na rozwój dzieci?

- Rośnie liczba dzieci otyłych.
- Rośnie liczba dzieci z zaburzeniami 

integracji sensorycznej.
- Rośnie liczba dzieci z dolegliwościa-

mi fizycznymi.
- Rośnie liczba osób z problemami ko-

munikacyjnymi.
- Rośnie liczba coraz młodszych dzieci 

z zaburzeniami depresyjnymi, a nawet 
popełniających samobójstwa.

Dlaczego tak się dzieje? Spróbujmy 
przyjrzeć się temu, czym zajmują się na-
sze dzieci.

Współcześni rodzice zbyt często są za-
jęci, a nawet zestresowani pracą, przez co 
przenoszą wychowanie i edukację swo-
ich dzieci na szkoły, media albo spe-
cjalnie zatrudniane opiekunki. Zapisują 
dzieci na kolejne zajęcia. Kupują im co-
raz to nowsze gadżety, ciągle podnoszą 
poprzeczkę. Obiecują coraz droższe pre-
zenty. Żeby mieć „chwilę spokoju”, wrę-
czają maluchowi tablet lub sadzają go 
przed telewizorem.

Kiedyś trudno było zagonić dzieci do 
domu, teraz – trudno je wygonić na 
dwór. Kiedyś gwarne podwórka i pla-
ce zabaw, obecnie często świecą pustka-
mi. Dzieciaki, jeśli już są na podwórku, 
to często siedzą z nosem w telefonie lub 
tablecie. Zaginęło wiele podwórkowych 
zabaw. Które z dzisiejszych dzieciaków 
skacze „w gumę”? Które gra w kapsle? 
Które w ostatnim czasie bawiło się na 
trzepaku? Zamykamy dzieci w domu, 
bo chcemy uchronić je przed czyhający-
mi na nie niebezpieczeństwami, wypad-
kami, a także nieznajomymi. Wiele dzie-

ci ma tak wypełniony plan dodatkowych 
zajęć, że trudno wpleść zwykłe zabawy 
na świeżym powietrzu – czyż to nie pa-
radoks? Według badań sondażowych, 
przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii, 
aż 75% dzieci w wieku 5-12 lat spędza na 
dworze mniej czasu niż… więźniowie.

„Ale przecież dzieci mają w szkole lek-
cje w-fu”… Czy faktycznie dzieci aktyw-
nie w nich uczestniczą? Nagminne jest 
wypisywanie zwolnień nawet z błahe-
go powodu („przecież to mało ważny 
przedmiot, nic się nie stanie, gdy trochę 
opuści”). Wiele dzieci ma też zwolnie-
nia od razu na cały rok. Czy faktycznie 
nie mogą wykonywać żadnych ćwiczeń? 
Wystarczy wypisać grupy ćwiczeń, które 
dziecko może wykonywać, czy których 
nie może wykonywać. Ruch jest po-
trzebny do rozwoju, a także stanowi od-
prężenie od siedzenia w ławkach.

Sporo się mówi o nowym zjawisku, 
tzw. hiper rodzicielstwie. To nadmier-
na uwaga, a także przesadne chwalenie, 
przesada w trosce i dbałości. To sta-
wianie dziecka na piedestale i robienie 
z niego bóstwa. To usuwanie każdego 
„kamyka” z ich drogi. Dziecku nie wol-
no się pobrudzić, przewrócić. To wręcz 
osaczenie dziecka „dla jego dobra”. Ro-
dzice ograniczają autonomię dziecka, 
we wszystkim decydują za nie: wybie-
rają mu kolegów, ingerują w gusta (mo-
dowe, kulinarne, muzyczne…), organi-
zują każdą minutę życia, bo chcą, by za 
wszelką cenę odniosło sukces (oczywi-
ście według ich standardów). Uważa-
ją, że ich dziecko jest idealne i atakują 
każdego, kto podważa ten obraz. Wi-
sząc na dziecku, odcinają je od realnego 
świata, podnoszą poziom stresu, zabu-
rzają poczucie bezpieczeństwa, obniża-
ją tolerancję na niepowodzenia i fru-
stracje.

Bycie rodzicem to nie tylko zapew-
nienie jedzenia, ubrania, miejsca do 
snu, nie może zamykać się na kupowa-
niu kolejnych gadżetów. Bycie rodzi-
cem, a nie treserem – to podstawowy 
cel wychowania. To BYCIE z dzieckiem, 
UCZENIE samodzielności, ufania so-
bie i innym, PRZYZWALANIE na do-
świadczanie różnych emocji i rozwijanie 
intuicji, POMOC w odnalezieniu swo-
jej pasji, radzeniu sobie z różnymi emo-

cjami i różnymi życiowymi sytuacjami. 
To także TOWARZYSZENIE w rozwoju 
i doświadczaniu świata i WZMACNIA-
NIE społecznie pożądanych zachowań.

Dajmy dzieciom czas – na zabawę, na 
własne zainteresowania, na bycie dziec-
kiem. A przede wszystkim – na bycie 
sobą. Dziecko musi mieć czas na zaba-
wę, na nudzenie się, wyszukiwanie i roz-
wijanie swoich zainteresowań, na po-
czytanie wybranej przez siebie lektury. 
Ma to duże znaczenie dla jego rozwoju, 
a także pozwala rozładować stres, napię-
cie czy przebodźcowanie, które towarzy-
szą mu np. w szkole czy zajęciach poza-
lekcyjnych. Kontakty społeczne także 
powinny być możliwie różnorodne, by 
dziecko nauczyło się wybierać i radzić 
sobie w różnych sytuacjach.

Rodzicielstwo to okazywanie serca, 
miłości, wzmacnianie więzi emocjonal-
nej, to czas dla dziecka (ale wyważony, 
a nie przytłaczający). Dzięki temu dziec-
ko ma poczucie bezpieczeństwa, bo wie, 
że rodzic jest dla niego dostępny, że znaj-
dzie dla niego czas. Warto przypomnieć 
sobie swoje dzieciństwo – co wtedy było 
ważne? Co docenialiśmy? Co nas razi-
ło? Co uznawaliśmy za niesprawiedli-
wość? Odpowiedź na te pytania pozwoli 
nam uświadomić sobie błędy i pułapki, 
w które nie powinniśmy wpadać, wy-
chowując własne dziecko.

Bardzo częstym zjawiskiem jest niewy-
słuchanie dziecka – bo nie masz czasu, 
bo jesteś zmęczony, bo z kimś rozma-
wiasz. Odganiasz się od dziecka, ka-
żesz być cicho, czasami nawet krzyczysz. 
Może następnym razem zaproponuj, by 
poczekało 5 minut? A może ustal pory 
na czas tylko dla dziecka? U maluchów 
jest to trudne, bo on musi „już”, dla nie-
go jego sprawy są najważniejsze. Ale 
u nieco starszych dzieci z pewnością się 
sprawdzi. Takie rozmawianie, a nie mó-
wienie do dziecka, sprzyja budowaniu 
relacji. Jeśli dziecko ciągle słyszy „nie te-
raz”, to w pewnym momencie przesta-
nie do nas przychodzić ze swoimi spra-
wami, poszuka słuchaczy gdzie indziej. 
Jaką mamy pewność, że wybierze wła-
ściwych?

Innym niebezpiecznym zjawiskiem 
jest cała gama porównań, zaszuflad-
kowań, etykietowania. Każde dziecko 

jest inne, więc takie porównania mogą 
znacznie zaniżać jego samoocenę, wy-
robić wyuczoną bezradność, a nawet 
wzbudzić nienawiść do rodziców.

W Polsce obowiązuje zakaz używa-
nia przemocy wobec dzieci. Czy zdaje-
my sobie sprawę, że przemoc psychiczna 
(np. krzyk, poniżanie, wyzywanie) czy-
ni równie wielkie szkody jak przemoc 
fizyczna? Taka przemoc wobec dziecka 
jest najczęściej objawem nieradzenia so-
bie dorosłych z zaistniałą sytuacją.

Nie ma nieomylnych ekspertów wy-
chowania. Takie same sytuacje w róż-
nych rodzinach są różnie rozwiązywane, 
co wcale nie oznacza, że któraś z rodzin 
postępuje niewłaściwie. Nie ma jednego 
modelu, jednej „sztampy”. Ale najważ-
niejsze jest to, by te rozwiązania nie wy-
korzystywały przemocy. Dzieci dopiero 
uczą się życia i rozwiązywania proble-
mów – nauczmy je właściwych sposo-
bów. Wzmacniajmy rodzinne emocjo-
nalne więzi, ale nie twórzmy z rodziny 
więzienia.

Spędzanie czasu z dzieckiem jest prze-
jawem miłości i więzi. Czasami wystar-
czy być tylko dla dziecka kilkanaście mi-
nut dziennie. Ale to ma być czas dziecka 
– bez telefonów, bez rodzeństwa. Cała 
uwaga rodzica ma być skoncentrowana 
na dziecku – uważne wysłuchanie jego 
opowieści, spokojna rozmowa o spra-
wach dziecka, wspólne rysowanie, czy-
tanie…

Im więcej czasu spędzimy od wcze-
snego dzieciństwa rodzinnie, tym ła-
twiej będzie utrzymać więź emocjonal-
ną, gdy z malucha wyrośnie nastolatek 
i zacznie się „wyrywać” z domu do ko-
legów. Tym lepiej będziemy znać swoje 
dziecko, a ono będzie miało dobre wzor-
ce na swoje dorosłe życie.

Zróbmy co jakiś czas rodzinny detoks 
od technologii. Kupujmy książki (papie-
rowe), gry planszowe, sprzęt sportowy 
i rodzinnie czytajmy, grajmy. Znajdźmy 
codziennie 5 sekund na drobiazgi, które 
są tak ważne do utrzymania i rozwijania 
więzi – powiedz „kocham cię”, przybij 
piątkę, powiedz „ale mam fajne dziec-
ko”, przytul, ot tak, bez powodu, wrzuć 
do śniadaniówki karteczkę z serdusz-
kiem, powalczcie na łaskotki, zróbcie 
konkurs min, prześlij całusa...

Jakie są główne zajęcia 
dzieci? Odpowiedź wydaje 

się prosta – spanie, 
jedzenie, zabawa i nauka. 
W internecie krążą memy, 

które uzmysławiają, jak 
bardzo zmienił się świat, 

nawet w przypadku tak 
zwykłej czynności, jaką 
jest zabawa maluchów:

r e k l a m a

Lato w mieście. Wakacje, to czas atrakcji w kinie Wisła, 
przygotowanych specjalnie dla najmłodszych kinomaniaków.  W lipcu 
i sierpniu dwa razy w tygodniu przed wybranymi seansami przygotowane 
będą specjalne atrakcje, m.in. spotkanie z policjantem – rozmowa na 
temat bezpieczeństwa na drodze i nie tylko, warsztaty z ceramiki, konkursy 
z nagrodami, happy seats, słodycze i wiele innych niespodzianek.

Kino letnie. W lipcu i sierpniu zapraszamy do kina Wisła na Kino Letnie, 
podczas którego dwa razy w tygodniu na ekranie będzie można zobaczyć 
najlepsze filmy 2017/2018 roku, wyróżnione i nagrodzone. Będzie to 
idealny czas na nadrobienie filmowych zaległości. Bilety w atrakcyjnych 
cenach. Szczegóły już w czerwcu na stronie internetowej.

W samo południe. W każdy wtorek o godzinie 12:00 zapraszamy 
na cykl filmowy ‘’W samo południe’’, seans dla seniorów. Bilety w cenie 
12 zł. Po sensie kawa, herbata gratis.

Seans w ciemno. W każdy czwartek około godz. 20:45 
cykl filmowy ‘’Seans w ciemno’’. Za każdym razem jest to film 
przedpremierowy niespodzianka.

W każdą sobotę i niedzielę istnieje możliwość zorganizowania 
urodzin dla dzieci. W cenie biletu jest zestaw (popcorn + napój), 
zwiedzanie kabiny projekcyjnej, prezent dla solenizanta. Opcja z tortem 
lub bez tortu. Szczegóły na stronie internetowej.

Istnieje możliwość wynajęcia sali kinowej na imprezy 
zamknięte - szkolenia, występy teatralne, prezentacje, itp. Dysponujemy 
salą na 118, 120 i 498 osób. Wszelkie informacje dotyczące wynajmu 
sali 665 790 750

Idealny pomysł na prezent, to podarowanie najbliższej osobie 
Vouchera – karnetu otwartego na dowolny film repertuarowy (nie 
obowiązuje na wydarzeniach specjalnych, cyklach filmowych, itp.).

Karta Stałego Widza, osoby, które często odwiedzają kino 
zachęcamy do zakupu Karty Widza.  Kartę Widza można nabyć w kasie 
kina Wisła. Upoważnia jej posiadacza do zakupu biletów i karnetów 
w cenach specjalnych.

Program wydarzeń oraz cykli filmowych kina Wisła (czerwiec 2018)

Rezerwacja i zakup  
biletów online  

www.novekino.pl
Kino Wisła, Plac Wilsona 2,  

tel. 22 839 23 65

*godziny poszczególnych seansów 
mogą ulec nieznacznym zmianom.



Równolegle powstały jednak plany budowy ulicy Mickiewicza i wiaduktu nad tora-
mi oraz połączenia ich z Bonifraterską, i ostatecznie ta koncepcja została zrealizowana.

Z biegiem czasu ulica Kłopot została przecięta torami rozbudowującego się Dworca 
Gdańskiego, który przez pewien czas spełniał bardzo ważną rolę w komunikacji War-
szawy z Mazowszem i resztą kraju, a nawet z Europą.

Kraniec ulicy, znajdujący się za torami, zanikł zupełnie. Urwało się naziemne połą-
czenie w tym rejonie centrum Warszawy z północą miasta. W czasach Wielkiego Kry-
zysu lat trzydziestych pojawiło się tam zbiorowisko bieda-domów, zamieszkałych przez 
bezdomnych i bezrobotnych, które zlikwidowane zostało przez Niemców w latach II 
wojny światowej.

Pozostało połączenie podziemne. W postaci kanału ściekowego.
Kanał ten powstał najprawdopodobniej jeszcze za czasów carskich, przy okazji budo-

wy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, i odprowadzał ścieki ze Śródmieścia przez Żoli-
borz, Marymont (ul. Kolektorska) do Wisły na wysokości Lasku Bielańskiego. I funk-
cjonuje do czasów współczesnych. Działał także w okresie II wojny światowej i to tędy 
prowadził szlak kanałowy ze Starówki na Żoliborz.

W latach powojennych budowa szerokiej ulicy, początkowo Buczka, później Słomiń-
skiego, wzdłuż linii kolejowej do Mostu Gdańskiego, ostatecznie położyła kres dawne-
mu przebiegowi ulicy Kłopot. Pozostał kilkudziesięciometrowy fragment polnej drogi 
na tyłach ogródków działkowych.

Na początku XXI wieku w miejscu zachodniej części ogródków powstało Centrum 
Handlowe Arkadia. Po pewnym czasie ulica łączącą wyjazd z zaplecza Arkadii z no-
wym osiedlem przy Burakowskiej uzyskała nazwę Kłopot.

Kilkanaście lat później inwestorzy weszli na tereny po drugiej stronie trasy przeloto-
wej. I tam natrafili na podziemny ślad ulicy Kłopot – wspomniany wyżej, wciąż funk-
cjonujący kanał ściekowy. Kanał ten oczywiście został wykorzystany przy budowie 
osiedla. A kwestie projektowo-budowlane spowodowały powstanie szerokiej i wyso-
kiej, aż pięciokondygnacyjnej, bramy w budynku przy ulicy Słomińskiego, prawie na 
wprost Dworca Gdańskiego.

Tak to Kłopot raz jeszcze przypomniał o sobie.

Kłopot  
z ulicą Kłopot

Liliana Kołłątaj

A tymczasem tereny Arkadii to już Muranów, a skoro Muranów – to już Śródmieście 
(przynajmniej w tej części Muranowa). Tak wygląda to według klasyfikacji MSI. Linia 
granicy między Żoliborzem, a Śródmieściem, przebiega bowiem wzdłuż linii kolejowej 
prowadzącej do Dworca Gdańskiego. Wiele osób do Żoliborza zalicza jednak intuicyj-
nie tereny między tą linią, a ulicą Słomińskiego.

Ot, taki mały kłopot z określeniem lokalizacji.
Jakby na potwierdzenie tych rozbieżności, na tyłach Arkadii, pomiędzy Centrum 

Handlowym, a torami kolejowymi, biegnie ulica o nazwie, nomen omen... Kłopot. Jej 
trudny do zdefiniowania początek ma miejsce gdzieś w okolicy myjni samochodowej 
przy Dworcu Gdańskim, a koniec dobiega do ulicy Burakowskiej.

I tu dopiero naprawdę zaczyna się kłopot.
Gdy bowiem spojrzymy na przedwojenne i jeszcze wcześniejsze plany Warszawy, na 

żadnej z nich ulicy o tej nazwie nie znajdziemy. Nie dlatego, że takiej ulicy wówczas nie 
było; owszem, była i miała nawet całkiem spore znaczenie.

Jej bieg jednak po II wojnie został kompletnie zmieniony i ma się nijak do wcześniej-
szego układu ulic w tym rejonie. Historia całkiem podobna jak z Nalewkami, które po 
wojnie pojawiły się na nowo w zupełnie innym miejscu. Choć nie do końca, bo współ-
cześni deweloperzy przypomnieli fragment przebiegu owej „kłopotliwej” ulicy na no-
wym muranowskim osiedlu, przy ulicy Stawki. Jak? O tym za chwilę.

Na razie wróćmy na Żoliborz. I zacznijmy od początku.
Dlaczego w ogóle łączymy historię tej ulicy z Żoliborzem?
Ulica Kłopot oraz sąsiednia, Pokorna, pojawiły się na planach Warszawy już w XVIII 

wieku. Pokorna była przedłużeniem przedwojennych Nalewek i, podobnie jak po Na-
lewkach (tych oryginalnych), nie pozostał po niej nawet ślad. Kłopot zaś stanowiła 
kontynuację Bonifraterskiej.

Obydwie, Kłopot i Pokorna, jak na owe czasy dość szerokie i długie, wyprowadza-
ły z centrum Warszawy na północ, czyli na obecny Żoliborz, w kierunku Szosy Ma-
rymonckiej. Na Żoliborzu, z biegiem czasu i rozwoju zabudowy okolicy, połączyły się 
z dzisiejszą ulicą Felińskiego, która, żeby było ciekawiej, nosiła wówczas nazwę Ma-
rymoncka. Ulica początkowo biegła wśród pól, jednak na początku XIX wieku z obu 
stron otoczona była już zabudowaniami.

Kłopoty z Kłopotem zaczęły się z chwilą rozpoczęcia budowy Cytadeli. Nie dość, że 
wprowadzono w tym rejonie zakaz budowy obiektów trwałych, to jeszcze rozebrano 
domy tu wtedy stojące, tworząc puste przedpole Cytadeli.

Powstanie w drugiej połowie XIX wieku Nadwiślańskiej Drogi Żelaznej i Dworca Ko-
welskiego (obecnie na jego terenie znajduje się Dworzec Gdański) nieco zmodyfikowa-
ło przebieg ulicy, ale nadal łączyła ona Śródmieście z Żoliborzem.

Po pierwszej wojnie światowej, gdy w obręb Warszawy włączono tereny daleko wysu-
nięte na północ, powstała nawet koncepcja utworzenia z ulicy Kłopot głównej arterii 
przelotowej na kierunku Południe – Północ.

Gdyby przeciętnego 
mieszkańca Warszawy 
zapytać, w jakiej 
dzielnicy znajduje się 
Centrum Handlowe 
Arkadia, zapewne 
w wielu przypadkach 
usłyszelibyśmy 
odpowiedź: na 
Żoliborzu. Ba, nawet 
wielu żoliborzan 
bez wahania tak by 
odpowiedziało.

Ul. Kłopot na aktualnym planie Warszawy

ul. Kłopot na planie Warszawy z 1913 r.ul. Kłopot na planie Warszawy z 1856 r.
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19 czerwca 1932 r.
uroczyście otwarto Park Żeromskiego.
Prace przy organizacji Parku na terenach przedpola Fortu Sokolnickiego rozpoczęto 
dwa lata wcześniej – w czerwcu 1930 r. 
Kilka lat poźniej przy wejściu do Parku stanęła ulubiona rzeźba żoliborzan - Alina, 
dziewczyna z dzbanem, wyrzeźbiona przez Henryka Kunę na zamówienie władz 
dzielnicy, specjalnie dla ozdoby Parku. 

KARTKA 
Z KALENDARZA



1918 SPORTHISTORIA

Generał Wiktor Thommée
Urodził się 30 grudnia 1881 r. w ewangelickiej 

rodzinie pochodzenia francuskiego, w Święcia-
nach na Wileńszczyźnie, wówczas w obrębie Im-
perium Rosyjskiego. Edward Thommée, ojciec 
Wiktora, brał udział w Powstaniu Styczniowym. 
W odwecie Rosjanie pozbawili rodzinę fabryki 
rękawiczek i zakazali mieszkania w Wilnie. Wów-
czas cała rodzina przeniosła się do Petersburga.

Tam Wiktor ukończył szkołę realną i wstąpił do 
szkoły oficerskiej. Jako podporucznik otrzymał przydział do 
124 Woroneskiego pułku piechoty, z którym walczył w wojnie 
rosyjsko-japońskiej 1904–1905.

Niewielu żołnierzy może pochwalić się tak bogatą biografią 
żołnierską. Przypomnijmy jej najważniejsze epizody.

Od 17 lipca 1914 r. Wiktor Thommée dowodził kompanią 
w carskim pułku piechoty. W 1916 r. został adiutantem szta-
bu XXXXVIII Korpusu na Froncie Rumuńskim. W czasie 
walk na froncie japońskim i podczas I wojny światowej był 
kilkakrotnie ranny.

Służąc w armii carskiej, nie zapomniał jednak o swej pol-
skości.

Po przeniesieniu na front rumuński zorganizował z Broni-
sławem Nakoniecznikowem placówkę Związku Wojskowych 
Polaków, organizację zrzeszającą polskich żołnierzy carskiej 
armii. Po rewolucji działał w Organizacji Werbunkowo-Agi-
tacyjnej, która werbowała polskich żołnierzy do wojsk pol-
skich na Kaukazie. 

W roku 1918 był m.in. kwatermistrzem Wojska Polskie-
go na Wschodzie, I oficerem sztabu oraz p.o. szefa sztabu 
4 Dywizji Strzelców Polskich gen. Lucjana Żeligowskiego. 
W grudniu 1918 r. zorganizował przerzut oddziałów do Ode-
ssy – udało mu się zdobyć kilka okrętów Czarnomorskiej Flo-
ty Ochotniczej.

Po powrocie do kraju z dywizją gen. Żeligowskiego, od 
czerwca 1919 został szefem sztabu tej dywizji. Gen. Żeli-
gowski ocenił go wówczas takimi słowami: „Podpułkownik 
Thommée jest bardzo doświadczonym bojowym oficerem(...) 
niestrudzonym pracownikiem i oficerem, bardzo lubianym 
w dywizji. Jest bardzo skromnym i uczciwym człowiekiem”. 
Takie opinie o Wiktorze Thommée jako o żołnierzu i człowie-
ku pojawiały się jeszcze wielokrotnie.

W czerwcu 1920 r. podpułkownik Thommée objął dowódz-
two 28 pułku Strzelców Kaniowskich, a następnie XIX i XX 
Brygady Piechoty. W sierpniu 1920 r. walczył pod Radzymi-
nem. Za udział w wojnie polsko-bolszewickiej otrzymał Vir-
tuti Militari V klasy.

W październiku 1922 trafił do Torunia i został tam I ofi-
cerem sztabu Inspektoratu Armii nr III. W kwietniu 1924 r. 
awansowano go na stopień generała brygady i powierzono 
mu dowodzenie 15 Dywizją Piechoty w Bydgoszczy. Od listo-
pada 1934 do lutego 1938 gen. Thommée był dowódcą Okrę-
gu Korpusu nr VIII w Toruniu. Z tych czasów w Toruniu do 
dziś zachował się dworek, zwany Generałówką. 

Do 1 września 1939 dowodził Okręgiem Korpusu nr IV 
w Łodzi.

1 września 1939 objął dowództwo Grupy Ope-
racyjnej „Piotrków”, wchodzącej w skład Armii 
„Łódź”. 7 września przejął dowództwo nad Armią 
„Łódź”, porzuconą przez gen. Rómmla, i ruszył 
z oddziałami w stronę Warszawy.

Po ciężkich walkach i nieudanej próbie przebi-
cia się do Warszawy generał skierował Armię do 
Modlina i przejął obronę Twierdzy. Od 18 wrze-
śnia trwały ataki na Modlin. Generał wspominał 
później, że głównym celem utrzymania Twierdzy 
było „odciągnięcie jak największej ilości sił nie-

mieckich od Warszawy i wytrwanie jak najdłużej w łączno-
ści z obroną stolicy”.

29 września, po kapitulacji Warszawy, po wyczerpaniu za-
pasów żywności, wody, lekarstw i amunicji, generał zdecydo-
wał się na kapitulację Twierdzy, do tego momentu nie zdo-
bytej przez Niemców, mimo ciągłego ostrzału artyleryjskiego 
i bombardowań prowadzonych przez setkę samolotów.

Mimo honorowych warunków kapitulacji Modlina, 7 li-
stopada 1939 generał został aresztowany przez Niemców. 
Przebywał w kilku obozach jenieckich, m.in. w Königsteinie 
i Johannisbrunnie. W Dössel 27 września 1944 został ranny 
w wyniku przypadkowego zbombardowania obozu. Po wy-
zwoleniu obozu w kwietniu 1945 r. najpierw leczył się we 
Francji, Włoszech, a następnie wyjechał do Wielkiej Brytanii.

Powojenne losy generała to klasyczny przykład traktowa-
nia przedwojennych oficerów przez władze PRL-u. W stycz-
niu 1947 r. generał Thommée powrócił do Polski i natychmiast 
zgłosił się do Wojska, lecz nie został przyjęty. Jako inwalidę wo-
jennego przeniesiono go w stan spoczynku, ale bez emerytury. 

Początkowo generał zamieszkał u rodziny w Toruniu, a na-
stępnie w małym mieszkanku w Gdańsku, gdzie żył w nę-
dzy, pracując w Gdańsku i w Gdyni, jako woźny, stróż nocny 
i dozorca domu. Po kilku latach udało mu się sądownie wy-
walczyć rentę inwalidzką. Dopiero po osobistym wstawien-
nictwie marszałka Konstantego Rokossowskiego uzyskał 
należną mu emeryturę i przedwojenne mieszkanie w Warsza-
wie, na Żoliborzu, w rejonie Placu Inwalidów.

Zmarł 13 listopada 1962 w Warszawie. Został pochowany 
w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. 
Już pośmiertnie, 1 stycznia 1964 roku, Prezydent RP na emigra-
cji August Zaleski awansował go do stopnia generała dywizji.

Jako że Wiktor Thommée był ewangelikiem, upamiętniono 
go, wraz z żoną, tablicą na cmentarzu ewangelicko-augsbur-
skim w Warszawie.

Nazwiskiem generała nazwana została ulica w Modline, pro-
wadząca do lotniska Warszawa-Modlin. Większa jej część prze-
biega w obrębie Twierdzy Modlin, której obroną dowodził we 
wrześniu 1939 roku. Upamiętniono generała także w Warszawie, 
ulicą na wojskowym osiedlu Boernerowo (część Bemowa).

W uznaniu zasług dla Bydgoszczy, od 1990 jedna z bydgo-
skich ulic nosi nazwisko generała. 

„Dał się poznać jako człowiek o niesłychanej energii, tężyź-
nie i żołnierskim fasonie. Nie było widać po generale jakie-
goś załamania się, a przeciwnie, podnosił nas wszystkich na 
duchu ” – tak wspominał generała jeden z żołnierzy z czasów 
obrony Twierdzy Modlin.

Poszukiwania roweru należy zacząć od zadania so-
bie kilku podstawowych, ale bardzo ważnych pytań:
– Do jakich celów będę używać roweru? Będzie potrzebny na 

zawody, dojazd do pracy, wycieczki po mieście, czy może 
wyprawy do lasu lub w góry?

– Jakich akcesoriów potrzebuję? Czy przyda mi się bagażnik, 
nóżka, błotniki, oświetlenie, koszyk?

– Jaki kolor ma mieć mój rower? Niebieski, żółty, czy klasycz-
nie czarny? Kolor może wydawać się mało ważny, jednak 
z doświadczenia wiemy, że jest bardzo istotny przy wyborze.

Po określeniu podstawowych potrzeb możemy przejść do 
rozważań nad typem roweru. Zapraszamy na krótki przegląd 
obecnej oferty na rynku.

 
Rowery miejskie
Zwane często ,,damkami” lub ,,holendrami”. Coraz popular-
niejszy segment rowerów, idealne na dojazd do pracy, czy na 
kawę z przyjaciółką. Tu warto zwrócić uwagę na opcje wspo-
magane elektrycznie.

Cechy Korzyści

Konstrukcja – wyprostowana pozy-
cja jazdy

Zapewnia wygodę jazdy i doskona-
łą widoczność

Niski przekrok Ułatwia częste wsiadanie i zsiadanie

Możliwość montażu dodatkowych 
akcesoriów

Koszyk, w którym przewieziemy 
torebkę lub drobne zakupy

Rowery trekkingowe
Często mylone są z miejskimi, ale są 
dużo lepiej przystosowane do jazdy na 
długich dystansach.  

Cechy Korzyści

Zmienna geometria, 
regulowany mostek

Możliwość dopasowania pozycji do rowerzysty, 
od pozycji bardziej pochylonej po wyprostowaną

Amortyzator z przodu Zapewnia komfort w każdym terenie

Bagażnik Możliwość montażu sakw do 25 kg

Rowery fitness
Rowery na tyle sportowe, że można używać ich do treningu, ale 
też tak wygodne i praktyczne, że dłuższa wycieczka czy dojazd 
do pracy nie jest problemem. Rowery te dzielą się na dwa typy: 
crossowe i hybrydy. 

Rowery crossowe
Pozwalają nam zapuścić się dość daleko od utwardzonych 
dróg, ale kopny piach, błoto przekraczają możliwości nawet tak 
uniwersalnych maszyn. 

Cechy Korzyści

Amortyzacja z przodu Zapewnia wygodę i komfort na 
utwardzanych drogach

Dosyć sportowa geometria 
roweru Wygoda podczas dłuższych jazd

Montaż akcesoriów: bagażnik, 
nóżki, błotniki

Dostosowanie roweru do własnych 
potrzeb

Rowery hybrydowe
To rowery do zdecydowanie szybszej jazdy, nie tylko po mieście.

Cechy Korzyści

Węższe opony Niższe opory toczenia dają uczucie płynniejszej jazdy

Lżejszy sztywny widelec Niższa waga roweru

Twardsze przełożenie Możliwość osiągania wyższych prędkości

Rowery górskie
Bardzo popularne, obecnie coraz czę-
ściej spotykane w odmianach elek-
trycznych. Idealne do jazdy w terenie.

Cechy Korzyści

Terenowe opony Większa przyczepność, nawet na mokrych kamieniach

Amortyzator Bezpieczniejsze pokonywanie przeszkód na drodze

Szeroka kierownica Lepsze prowadzenie

Pochylona pozycja Odciążenie kręgosłupa, mniej drgań przenoszonych 
na odcinek lędźwiowy

Rowery szosowe
Najszybsze, najlżejsze, najbardziej 
sztywne maszyny w naszym arsenale. 
Rowery przeznaczone do długich dy-
stansów po asfaltowych drogach.

Cechy Korzyści

Niska waga Zwrotność, dynamika

Wąska opona Najniższe opory toczenia

Sztywny widelec Niższa waga roweru, większe prędkości na drodze

Rowery gravelowe
Rowery szutrowe, najbardziej uniwersalne, idealne do codzien-
nego użytkowania.

Cechy Korzyści

Szersza opona  
niż 33 mm

Rower idealnie prowadzi się po drogach asfal-
towych i ścieżkach szutrowych

Możliwość zamontowa-
nia bagażnika i sakw

Rozwiązanie idealne na długie wyprawy tury-
styczne

Szersza kierownica Łatwiejsze prowadzenie roweru

Krótszy mostek Bardziej wyprostowana niż w rowerze szoso-
wym pozycja, co zwiększa komfort jazdy

Podsumowanie
Jaki rower wybrać? Zastanówmy się razem. Wystarczy  tylko 
przyjść do sklepu na jazdę próbną, zadać nam wszystkie pyta-
nia, jakie tylko przyjdą ci do głowy, i cieszyć się dobrym wybo-
rem, czego wszystkim życzymy :)

W następnym artykule:
Zabierz rower na wakacje – jak bezpiecznie przewozić rower.

Porad udziela zespół z:
Skleprowerowy.pl, Nowy Żoliborz 

ul. Rydygiera 8 (róg Anny German)

Jaki typ roweru wybrać?
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