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ARKADIA
– WIĘCEJ
NIŻ ZAKUPY
Rozmowa z Filipem Kryłowiczem, dyrektorem warszawskiej Arkadii

siłki, jednocześnie świetnie się bawiąc. Warsztaty są
dostępne dla dzieci od 5. do 15. roku życia, których
rodzice lub opiekunowie posiadają Kartę Stałego Klienta Arkadii. Zapisy na zajęcia odbywają się online od
poniedziałku do czwartku na stronie www.grandkitchen.
pl. Można się na nie rejestrować również podczas ich
trwania na miejscu. Zupełną nowością będą specjalne
warsztaty dla szkół – w jeden piątek miesiąca wezmą
w nich udział dwie wybrane klasy.
Arkadia może również poszczycić się bogatą ofertą rozrywkową. Jaką?

Arkadia to jedno z największych w Polsce centrów handlowych, ale zakupy to tylko jedna z wielu jej funkcji,
dostępnych dla odwiedzających. Bogata oferta restauracyjna, liczne wydarzenia i warsztaty, kino, siłownia
– to wszystko czeka na gości Arkadii. Słowem – stała to
oferta czy zmienna?

Oferta Arkadii to nie tylko 12 nowych konceptów restauracyjnych, otwartych w tej przestrzeni?

Każdy fan kina znajdzie idealny dla siebie film w naszym piętnastosalowym kinie – Cinema City Arkadia,
w którym zmieścić się może aż 2700 osób. Wyjątkowe
doświadczenie zapewniają w nim najwyższej jakości
systemy dźwiękowe i ekrany oraz najwygodniejsze
fotele. Cinema City Arkadia oferuje nowatorską technologię 4DX, oddziałującą na wszystkie pięć zmysłów,
dzięki poruszającym się fotelom i odczuwalnym efektom, takim jak wiatr, mgła, błyski piorunów i zapachy.

Arkadia otworzyła się w Warszawie ponad 13 lat temu
i od tego czasu stała się najpopularniejszym centrum
handlowym w stolicy. Może się wydawać, że po takim
czasie wszyscy warszawiacy będą ją znali na wylot,
ale Arkadia stale zmienia się dla swoich klientów
i oferuje coraz to nowe sklepy, restauracje i usługi, a także organizuje wyjątkowe wydarzenia, zawsze
szykując coś niespodziewanego.

Oprócz strefy Grand Kitchen w Arkadii znajdują się
także inne popularne restauracje i kawiarnie – A.Blikle, Amrit Express, Bierhalle, Burger King, Carte
d’Or, Costa Coffee, Cukiernia Sowa, E. Wedel, Green
Caffe Nero, Green It, Grycan, KFC, Lalka, McDonald’s,
North Fish, Redberry, Skok na Sok, Street, Subway,
Tacamole, Tchibo, Thai Wok, Trattoria Italia, Vincent i Wiking.

Osoby zainteresowane aktywnym spędzaniem czasu
z chęcią skorzystają z przestronnego i komfortowego klubu Calypso. W klubie miłośnicy sportu znajdą
najwyższej jakości sprzęt treningowy, studio cardio
z plazmowymi ekranami, studio do spinningu, studio
fitness, programy energetyzujące oraz relaksacyjne,
treningi personalne, nowoczesną maszynę wibrującą
Power Plate, saunę oraz profesjonalnych trenerów.

Zasmakuj w Arkadii – to podobno nowe wyzwanie dla zarządcy centrum handlowego. Co kryje się za tak smakowitym hasłem?

Od pewnego czasu prowadzą Państwo również działania dodatkowe wokół Grand Kitchen. Proszę o nich opowiedzieć.

Arkadia to przestrzeń przyjazna rodzinom z dziećmi. Co
w tym zakresie mają Państwo do zaoferowania gościom?

Tak, ambasadorem Grand Kitchen jest znany polski
kucharz Grzegorz Łapanowski. W obrębie strefy od października realizowane są cykliczne warsztaty kulinarne
dla dzieci, organizowane wspólnie z Fundacją „Szkoła
na widelcu”. Uczestnicy warsztatów mogą dowiedzieć
się, jak przygotowywać zdrowe i pełnowartościowe po-

Mali goście mogą wypożyczyć w recepcji gry albo książeczki, a także bawić się na bezpłatnym placu zabaw,
zlokalizowanym na pierwszym piętrze albo spędzić
czas w sali zabaw Fikołki. Fikołki na 1200 mkw. oferują ściankę wspinaczkową z 12 torami do wspinania,
labirynt z torem przeszkód, boiska do piłki nożnej

W zeszłym roku zakończyliśmy największą przebudowę
od momentu powstania Arkadii. Na pierwszym piętrze
stworzona została zupełnie nowa, elegancka strefa
gastronomiczna – Grand Kitchen, w której znajduje
się 12 restauracji, kawiarni i wysp kulinarnych.
Grand Kitchen to swoista podróż przez świat smaków,
od restauracji Azia Concept, która łączy w sobie
koncepty takie jak: japońskie Hana Sushi, chińskie
Dim Sum, tajskie Nai Thai i bar Hana Sushi Express,
przez pierwszy w Polsce koncept Black Burgers,
libańską restaurację Fenicja, idealny dla wegan
i wegetarian lokal Zielona, naleśnikarnię Lalka,
znaną włoską restaurację Pizza Hut w zupełnie nowym
koncepcie z kamiennym piecem, wyspę restauracyjną
La Manga, serwującą hiszpańskie tapas i pinchos,
stanowisko Nadziane z bogatą ofertę pierogów, kończąc na Godavari, specjalizującej się w kuchni
południowych Indii.

Na terenie Grand Kitchen można nie tylko zjeść pyszny
obiad czy lunch, ale też wybrać się na kawę albo deser
do kawiarni Starbucks, Consonni czy Café Vincent.
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i koszykówki, a także kilka zjeżdżalni. W sali zabaw
organizowane są również warsztaty tematyczne – kulinarne, taneczne i eksperymentalne. Fikołki to
świetne miejsce na organizację zabaw urodzinowych
w salach ozdabianych dowolnymi bajkowymi motywami.
Rodzice mogą obserwować swoje dzieci, jednocześnie
relaksując się w kawiarni i delektując kawą, herbatą
i różnorodnymi przekąskami.
Inne udogodnienia dostępne dla rodziców to wypożyczalnia wózków dla dzieci, dostępna na parterze,
specjalne poszerzone miejsca parkingowe zlokalizowane tuż przy wejściach do centrów czy znakomicie
wyposażone pokoje rodzinne, gdzie można w wygodnych
warunkach przewijać i karmić dzieci.
W Państwa centrum handlowym dostępna jest również szeroka, bezpłatna oferta pozahandlowa. Jak ona wygląda,
jak z niej korzystać?
Przygotowaliśmy dla naszych klientów wyjątkowy zestaw
zniżek i usług premium dostępnych z Kartą Stałego
Klienta. Posiadacze Karty mogą skorzystać z porad
profesjonalnego stylisty, który pomoże wybrać modne
i indywidualnie dopasowane stroje i skonsultować się
z doradczynią stylu, która razem z klientem przejrzy
garderobę i wskaże, jakich ubrań należy się pozbyć,
a co trzeba dokupić. W soboty stałym klientom torby
pomoże nosić consierge. Kartę Stałego Klienta można
założyć w Arkadii oraz na stronie internetowej www.
arkadia.com.pl.
Dla wszystkich odwiedzających centrum dostępne są
takie udogodnienia, jak bezpłatne Wi-Fi na terenie całego centrum, wypożyczalnia power banków do
ładowania telefonów i tabletów, strefa wypoczynku
na pierwszym piętrze, fontanna z wodą pitną i nowa
Strefa Usług na poziomie -1 z szatnią, punktem odbioru przesyłek kurierskich i paczkomatem InPost.
Serdecznie zapraszamy, stale szykujemy dla naszych
gości coś nowego!
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Mateusz Durlik

Pani Marlena
Happach. Szefowa
Biura Architektury
i Planowania
Przestrzennego
w Warszawie, czyli
jednostki, która
odpowiada za
planowanie przestrzenne
w Warszawie.

Po ponad czternastu latach Plan Miejscowy dla Żoliborza Południowego został
w końcu uchwalony. Jednak dla wielu ludzi zwrot MPZP może cały czas być
enigmatyczny i dlatego chciałbym zapytać Panią, co to w ogóle jest MPZP i jak
się go tworzy?
Plan miejscowy, czyli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP)
jest lokalnym aktem prawa. Tak jak ustawy uchwalane przez sejm regulują co
można robić (a czego nie można) na poziomie całego kraju, tak plany miejscowe
uchwalane przez Radę m.st. Warszawy określają, co można zbudować (a czego
nie) w naszym mieście. Plan miejscowy dotyczy spraw związanych z budową
i przebudową domów, ulic, placów, infrastruktury oraz urządzaniem parków
i skwerów. Plan określa, czy w danym miejscu można zbudować tylko budynki
mieszkalne, czy mogą lub powinny znaleźć się w nich sklepy w parterach, czy
zbudować można tylko biura albo szkołę, albo że nic nie można zbudować, bo
dane miejsce przeznaczone jest na park.
Plan określa zasady kształtowania zabudowy. Decyduje jak wysokie mogą powstać
budynki. Wskazuje ile miejsca mogą zająć budynki na działce oraz jaką powierzchnię
powinna zająć zieleń. Plan miejscowy może też zawierać zapisy dotyczące długości
elewacji, stosowanej kolorystyki i doboru materiałów, a także kształtu dachów.
Podstawowym celem planu miejscowego jest ukonstytuowanie akceptowalnego dla
wszystkich stron kompromisu, uwzględniającego potrzeby mieszkańców, właścicieli
terenów i inwestorów, użytkowników i społeczników, przy zastosowaniu całej
dostępnej fachowej wiedzy.
Sam proces przygotowania planu jest złożony i czasochłonny. Zgodnie z ustawą, plan
przygotowuje prezydent. Oczywiście nie robi tego własnoręcznie. Każdy plan ma
swojego projektanta, który kieruje zespołem specjalistów z różnych branż – ochrony
środowiska, komunikacji, infrastruktury technicznej, ekonomii. Plan Żoliborza
Południowego opracowała ekipa pod kierunkiem Anny Kosik-Kłopotowskiej
z Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego. Warto pamiętać, że historia
planu dla Żoliborza Południowego zaczęła się jeszcze wcześniej. Wielu architektów
i urbanistów kojarzy ten teren z projektem nieżyjącego już architekta Andrzeja
Kicińskiego, którego sugestywna wizja na pewno w dużym stopniu wpłynęła na
kierunek myślenia o przestrzeni tego rejonu.
Wracając do samej procedury: od strony formalnej i merytorycznej w imieniu
prezydenta kierują nią przedstawiciele naszego biura. W przypadku dzielnicy
Żoliborz planami zajmuje się Wydział Zagospodarowania Przestrzennego, którego
naczelnikiem od 2017 r. jest Maria Jeleń, a wszystkie warszawskie plany i wszystkie

Fot. Kinga Gut

Po 14 latach Żoliborz
doczekał się planu

wydziały zagospodarowania podlegają mojemu zastępcy, legendarnemu już w wielu
kręgach Markowi Mikosowi.
Jednak ostateczne decyzje co do planu podejmują nie urzędnicy czy projektanci,
ale wybrani w demokratycznych wyborach radni. To Rada m.st. Warszawy, poprzez
uchwałę o przystąpieniu do planu, rozstrzyga o tym, czy dany plan ma być opracowany,
a uchwalając gotowy plan, decyduje o tym, czy ma się on stać obowiązującym
prawem. W trakcie przygotowania planu Komisja Ładu kilkakrotnie zapoznaje się
z projektem i może zgłaszać uwagi, to też komisja ostatecznie rekomenduje (lub nie)
plan do uchwalenia.
Swój czas na głos w toku procedury mają oczywiście także mieszkańcy, właściciele,
inwestorzy i wszyscy zainteresowani. Są dwa takie etapy – poprzez wnioski do
planu na samym początku oraz poprzez uwagi w trakcie wyłożenia, czyli publicznej
prezentacji gotowego projektu planu.
Dlaczego Pani zdaniem uchwalanie planów trwa w niektórych przypadkach tak
długo?
Przyczyn jest wiele. Jak już wspominałam, sama procedura jest długa i skomplikowana.
I może to paradoksalne, ale uwzględnienie głosu społecznego jeszcze ją wydłuża.
Jeżeli przyjęte uwagi złożone w trakcie wyłożenia wpłyną na projekt w taki sposób,
że ograniczą czyjeś prawo do dysponowania swoją własnością, to projekt planu musi
być wyłożony ponownie. W takim przypadku powtarza się wszystkie niezbędne
czynności – także uzgodnienia i opinie, jeśli w ich zakresie zaszły zmiany. Dodatkowe
wyłożenia pozwalają więc na uwzględnianie kolejnych uwag, ale też wydłużają
procedurę uchwalania o co najmniej kilka miesięcy. Dodatkowy czas pochłania

Ostateczne decyzje co
do planu podejmują
nie urzędnicy czy
projektanci, ale wybrani
w demokratycznych
wyborach radni
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Wuzetki – narzędzie
stworzone do
uzupełniania zabudowy
– stały się podstawą
do zabudowywania
całych kwartałów, bez
żadnej spójnej myśli
planistycznej, a co
gorsza, bez możliwości
zabezpieczenia terenów
pod usługi publiczne,
takie jak szkoły czy parki

też dostosowanie projektów planów do zmian prawnych wynikających z kolejnych
orzeczeń sądowych. To bardzo żmudne i przyznam frustrujące, kiedy kolejny raz
wracamy do zmian w pierwszej części tekstu planu, zawierającej, jak każdy zapis
prawny, zestaw definicji…
W Warszawie musimy też niestety pokonać trudności organizacyjne. U nas toczy
się wiele procedur jednocześnie. Jedną trzecią powierzchni miasta pokrywają
plany w trakcie procedury – jest ich ponad dwieście. Powierzchniowo niemal tyle
samo, ile uchwalonych zostało przez ostatnich 20 lat. Nie da się działać skutecznie
przy tak szerokim froncie prac. To dlatego po moim przyjściu do biura przyjęłam
zasadę priorytetyzacji. Uzgadniamy z odpowiedzialnym za nasz obszar działania
wiceprezydentem Michałem Olszewskim, które rejony wymagają najpilniej ustaleń
planistycznych. Czyli na raz robimy planów mniej, ale dzięki temu możemy je robić
szybciej, bo pomiędzy kolejnymi etapami nie zachodzą tak znaczące zmiany poprzez
rozwijającą się, mimo braku planu, zabudowę. To właśnie ten słynny wyścig planu
z wuzetkami. W efekcie, w zeszłym roku udało się uchwalić 19 planów, a kolejne 4
były do Rady przekazane. Staramy się listę systematycznie skracać i dlatego też tak
niechętnie podejmujemy się kolejnych planów. Przede wszystkim musimy zakończyć
rozpoczęte procedury.
Jest też grupa planów, które zostały wszczęte, ale ich uchwalenie nie jest możliwe
przed uchwaleniem nowego studium, czyli za 3-4 lata. Dlaczego? Bo plan miejscowy
musi być zgodny ze studium. A wuzetki niestety nie. Jeżeli na danym terenie
zagospodarowanie terenu na podstawie decyzji o warunkach zabudowy przekroczyło
już parametry określone przez studium, to uchwalenie planu nie jest już możliwe.
Niestety, w takim przypadku nowe studium będzie już tylko konstytuować stan
obecny, a nie kreować politykę urbanistyczną. Wuzetki – narzędzie stworzone do
uzupełniania zabudowy – stały się podstawą do zabudowywania całych kwartałów,
bez żadnej spójnej myśli planistycznej, a co gorsza, bez możliwości zabezpieczenia
terenów pod usługi publiczne, takie jak szkoły czy parki. To może zrobić tylko plan
miejscowy. Ale akurat w tych kwestiach, po batalii o plan dla Żoliborza Południowego,
wasi czytelnicy pewnie są już ekspertami.
Wiem, że włożyli Państwo mnóstwo pracy w „nasz” plan. Co tak wyjątkowego,
i zarazem trudnego, się w nim znalazło, że potrzeba było tak dużo czasu na jego
uchwalenie?
Na poziomie projektu zadanie było bardzo trudne, bo przy tak zaawansowanym
stanie zabudowy niewiele właściwie pozostało do zaprojektowania, a jednocześnie
oczekiwania wobec koncepcji planistycznej były bardzo wygórowane. To w końcu
Żoliborz – kolebka wzorcowych osiedli mieszkaniowych.
Dość ambitnie podeszliśmy też do konsultacji z mieszkańcami, inwestorami,
użytkownikami. Ten plan był wykładany jako jeden z pierwszych po stworzeniu
w naszym biurze nowego Wydziału Dialogu. Właściwie testowaliśmy na nim
pierwsze zmiany – dyżury projektantów w terenie, plansze z rysunkiem planu na
miejscu, dodatkowe kolorowe ogłoszenia.
No i najważniejsza sprawa – ten plan to przykład bardzo trudnego kompromisu.
Wyważenie interesów wszystkich stron było tu dużym wyzwaniem. I chyba żadna
z tych stron nie jest do końca zadowolona; udało się wprowadzić przestrzeń
publiczną i zieleń, ale dość symboliczną i mocno okrojoną względem pierwotnych
zamierzeń. Z drugiej strony, usługi publiczne i park powstać mogły tylko kosztem
zaplanowanych już inwestycji. To generuje koszty , zarówno w formie potencjalnych
odszkodowań, jak i zawiedzionych ambicji niektórych deweloperów.
Nie wszystkich udało się przekonać do tego rozwiązania. Także radni bardzo długo
i przy burzliwych dyskusjach podejmowali ostateczną decyzję. Gdyby nie ogromna
determinacja, przede wszystkim prezydenta Michała Olszewskiego oraz strony
społecznej, nagłaśniającej temat w mediach i bardzo aktywnej na wszystkich etapach
procesu, na pewno dzisiaj nie odpowiadałabym na Pana pytania o uchwalony plan.

MIASTO ŻOLIBORZ

Jak jest z rygorem wykonalności planów? Czy w ogóle coś takiego posiadają? Jeśli
w planie miejscowym, w określonym obszarze, narysowana jest droga (tak jak
w przypadku drogi wzdłuż torów, równolegle do ul. Rydygiera,) a faktycznie tej
drogi nie ma, to czy jest jakiś przepis, który nakazuje władzom zrealizowanie
zapisów planu w określonym terminie?
Plan miejscowy to zapisane zasady, a nie projekt wykonawczy. Plan określa
możliwość budowania na określonych w nim warunkach, ale nie może nikomu
nakazać zbudowania domu, to już zależy od woli właściciela gruntu. Nie podaje
również – tak jak to jest w przypadku projektu budowlanego – jak dokładnie ma
wyglądać budynek, ile mieć pięter, jaką powierzchnię, itd. Plan określa jedynie
pewne widełki, w których można budować: budynek nie może być ani niższy, ani
wyższy niż plan na to pozwala, nie może zająć powierzchni większej niż określony
procent powierzchni działki, itp. Zwykle inwestorom zależy na tym, żeby skorzystać
z możliwości zabudowy, jaką daje im plan. Często pociąga to za sobą budowę nowych
ulic i placów, szkół, przedszkoli i innych usług publicznych, urządzenie terenów
zieleni, itp. Inwestor niejednokrotnie partycypuje w kosztach takich przedsięwzięć.
Oczywiście miasto musi spełniać swoje obowiązki względem mieszkańców –
budować szkoły, parki i drogi. Na ogół jest to jednak proces długotrwały – wieloletni,
wymaga bowiem przygotowania szczegółowych projektów, uzyskania pozwoleń
i uzgodnień, pozyskania finansowania, itp. W żaden sposób plan miejscowy nie
obliguje ani właścicieli prywatnych, ani publicznych, do realizacji jego zapisów
w określonym czasie.
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Plan miejscowy to
zapisane zasady, a nie
projekt wykonawczy.
Plan określa możliwość
budowania na
określonych w nim
warunkach, ale nie
może nikomu nakazać
zbudowania domu,
to już zależy od woli
właściciela gruntu

Po jakim dokładnie czasie od uchwalenia planu zaczyna on prawomocnie
obowiązywać?
Niestety, nie wszystkie terminy są możliwe do wyliczenia co do dnia. Zgodnie z art.
90 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, prezydent miasta powinien przedłożyć
wojewodzie uchwałę rady miasta w terminie 7 dni od jej podjęcia. Od momentu
otrzymania uchwały wojewoda ma 30 dni na stwierdzenie jej nieważności w całości
lub w części. Następnie uchwała musi zostać opublikowana w dzienniku urzędowym
województwa. W tym przypadku ustawodawca nie określił wprost terminu, w jakim
nastąpić powinna publikacja planu miejscowego. Zgodnie z ustawą o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, ogłoszenie planu miejscowego
w dzienniku urzędowym województwa powinno nastąpić niezwłocznie. Wejście
w życie planu następuje zgodnie z terminem określonym w uchwale – w przypadku
Żoliborza Południowego po 30 dniach od publikacji. Dla planów wszczętych po 2010
r. ten termin jest zwykle krótszy, choć liczy nie mniej niż 14 dni.
Co w przypadku, kiedy wojewoda podejmie decyzję o wyłączeniu jakiegoś
obszaru z planu? Co to oznacza dla całego planu? Przechodzi on dalej bez tego
miejsca, czy wraca do Pani biura i jest procedowany raz jeszcze?
Jeżeli wojewoda stwierdzi istotne naruszenie zasad sporządzania planu, może
stwierdzić nieważność uchwały w całości lub w części. Każdy taki przypadek trzeba
bardzo szczegółowo przeanalizować, bo możliwości postępowania są różne. Jeżeli
gmina (w naszym przypadku miasto) uzna, że poprzez rozstrzygnięcie naruszony
został interes prawny, kompetencje lub uprawnienia, może złożyć skargę. Podstawą
do wniesienia skargi jest uchwała Rady. O ostatecznym wyniku przesądzi w takim
przypadku Sąd Administracyjny. Jeśli nie ma przesłanek do złożenia skargi, albo
też została ona odrzucona lub oddalona, to trzeba powtórzyć wszystkie czynności
niezbędne do doprowadzenia planu do zgodności z przepisami prawa. Oznacza to
powrót do tego momentu procedury, w którym wojewoda stwierdził niezgodność,
może być to więc ponowne wyłożenie części planu, a może być to rozpoczęcie
całej procedury – od podjęcia uchwały o przystąpieniu – od początku. W takich
przypadkach do czasu uchwalenia kolejnego planu uchylony zapis, na przykład
dotyczący konkretnego terenu, nie obowiązuje.

Jeżeli wojewoda stwierdzi
istotne naruszenie
zasad sporządzania
planu, może stwierdzić
nieważność uchwały
w całości lub w części
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URODA

LUDZIE ŻOLIBORZA

W zgodzie z naturą

Wieloletni szkoleniowiec
Stylista gwiazd
Właścicielka Zakładu Fryzjerskiego
przy ul. Duchnickiej 3

Dlaczego jakość jest tak ważna?
Wielki przemysł, na przykład branża
odzieżowa, kieruje się prostą zasadą:
sprzedać szybko, tanio i dużo, często
„byle co”, by konsument po kilku praniach rzecz wyrzucił i wrócił po nową.
Abstrahując od zasadności kupowania
ponad miarę, zastanówmy się, czy bawełniana bluzka gwarantuje nam komfort, którego szukamy i zdrowy kontakt
ze skórą. Otóż nic bardziej mylnego. Konwencjonalna bawełna uprawiana jest bowiem z wykorzystaniem
ogromnych ilości szkodliwych pestycydów, farbowana toksycznymi barwnikami, nie wspominając o wykorzysty-

Fot. Kinga Gut

Masz problem z włosami?
Znamy rozwiązanie!

waniu na plantacjach pracy nieletnich.
Oferowana przez nas odzież wykonana jest z bawełny organicznej, uprawianej zgodnie ze swoim naturalnym
rytmem wzrastania, zbieranej ręcznie
i barwionej naturalnymi barwnikami,
co ma kluczowe znaczenie w kontakcie
ze skórą człowieka. W Urban Nature
kochamy również len, ceniąc sobie ten
szlachetny, ekologiczny materiał. Len
należy do najstarszych tkanin, jakie
udało się człowiekowi pozyskać z zasobów natury – wytwarzany jest od ponad 6 tysięcy lat! – przy czym jest dwu-trzykrotnie mocniejszy od bawełny.
Czy współczesny mieszkaniec dużego
miasta ma wpływ na środowisko i to,
w jakiej rzeczywistości żyje?
Jako konsumenci mamy wybór: co zjeść,
w czym podać jedzenie, w co się ubrać,
jakimi przedmiotami otaczać, by jak
najmniej szkodliwie oddziaływać na
środowisko. Czy takie postawy są możliwe do manifestowania w wielkim mieście? Oczywiście. Zdarza Ci się wyrzu-
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Agnieszka
Płusa

Czym jest Urban Nature?
Urban Nature to sklep z polską modą
i designem, połączony z galerią sztuki.
Powstał na cudownym Żoliborzu Artystycznym, który okazał się idealną lokalizacją do zbudowania pomostu między
człowiekiem w tętniącym życiem mieście, a naturą. To efekt osobistych poszukiwań harmonii w życiu codziennym. Nasza idea narodziła się z myślą
o współczesnej kobiecie – aktywnej, odważnej i świadomej. To ona bowiem jest
mózgiem większości wyborów czynionych dla swojego domu i budowania
stylu. Oddajemy jej ocenę talentu rodzimych artystów.
Jakie wartości znajdziemy w Urban
Nature?
W Urban Nature raczej nie spotkamy
wielkich nazwisk i artystów z pierwszych stron gazet. Promujemy ludzi
tworzących w zaciszu swojego warsztatu, z potrzeby serca i przekonań, szanujących pracę swoją i innych, łączących
z powodzeniem rzemieślnicze tradycje z nowoczesnym wzornictwem. Unikalność kolekcji gwarantują stosowane
w nich naturalne materiały,

Partnerem sekcji jest Agnieszka Płusa

cać jedzenie czy ubrania? Nie wyrzucaj,
oddaj potrzebującym, którzy dadzą im
„drugie życie”. Wybieraj świadomie, pokochaj minimalizm i prostotę, kieruj się
znaną zasadą „less is more”. Wspieraj artystów-rzemieślników, a nie wielki przemysł. Natura Ci za to podziękuje, a Ty,
poprzez swoje działania, będziesz mieć
realny wpływ na świadomość społeczną. Kupując mniej, ale świadomie, produkujemy też mniej odpadów.

Odżywka sprawia, że włosy są przyklapnięte. Najczęściej zdarza się to
włosom cienkim. Aby temu zaradzić,
warto stosować delikatne odżywki,
a nie maski. Świetnym rozwiązaniem
jest odżywka w piance, która dzięki
swojej lekkości łatwo i szybko wypłukuje się z włosów. Nie polecam nakładania odżywki od nasady włosów, bez
względu na to, czy są one grube, cienkie
czy normalne. Nie należy też stosować
odżywek bez spłukiwania.

Włosy plączą się i są suche. To może
spotkać każdego, nawet tego, kto ma naturalne włosy. Aby tego uniknąć, zawsze po
myciu nakładaj odżywkę nawilżającą, a jeśli ta nie pomaga, zastąp ją maską. Rozczesuj włosy po nałożeniu odżywki lub maski,
a przed suszeniem zastosuj wygładzający
lub nawilżający spray. Susz włosy suszarką
z użyciem szczotki, nie pozostawiaj włosów, aby same wysychały.
Włosy nie mają połysku. Nie jest dobrze, gdy tak się dzieje. Brak połysku może

być objawem chorobowym. Jeśli wiążesz
to ze zmianą diety lub słabą kondycją organizmu, skonsultuj się z lekarzem. Na
szczęście choroba to nie jedyna przyczyna.
Włosy mogą być matowe, bo są obciążone
pielęgnacją lub stylizacją, winne mogą być
też źle dobrane kosmetyki, zbyt intensywna pielęgnacja lub za dużo stylizacji. Rozwiąże ten problem szampon oczyszczający,
najlepiej zastosowany u fryzjera.
Wypadnie, łupież, łojotok… Nie należy
leczyć się samemu, o tym problemie najlepiej porozmawiać z fryzjerem lub trychologiem.
Jeśli masz inne pytania, przyjdź do nas na
Duchnicką 3.

Jaki człowiek pasuje do Urban Nature?
Każdy, kto szanuje środowisko i żyje
z nim w harmonii, komu nie jest obojętne, na co wydaje swoje pieniądze, kogo
wspiera i co manifestuje poprzez swój
ubiór i pozostałe wybory.
Zapraszamy do odwiedzin
w Urban Nature! To nie tylko
miejsce na zakupy, ale też przestrzeń
inspirujących spotkań z twórcami,
które wkrótce wpiszą się w naturalny
rytm miasta :)
www.urbannature.pl

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

PREZENTACJA

PRAWO

Trattoria Flaminia

Poproszono mnie o przygotowanie
artykułu-toastu z okazji pierwszych
urodzin Trattoria Flaminia. Robię to
chętnie, ponieważ komplementy same
cisną się na usta.
Pamiętam jak rok temu, zaraz po
otwarciu lokalu, zajrzałem do niego
z ciekawości, myśląc sobie: ot, kolejna
na Żoliborzu restauracja włoska, których i tak mamy zatrzęsienie. Zamówiłem swoje ulubione danie i smakowało inaczej niż dania dotychczas jedzone
w Warszawie. Zacząłem podpytywać
obsługę i dowiedziałem się, że Flaminia
to ulica w Rzymie, przy której przez kilkanaście lat mieszkał właściciel restauracji. Na wzór włoski, żoliborska trattoria prowadzona jest rodzinnie. Celem
kulinarnym było dokładne odtworzenie smaków Rzymu, przy użyciu oryginalnych przepisów i produktów. Cóż,
nie jestem znawcą kuchni włoskiej, więc
nie potrafiłem określić, ile w tym prawdy, ale zacząłem obserwować rozwój tej
restauracji, a trzeba przyznać, że wydarzyło się dużo.
W listopadzie w wielu miejscach
świata obchodzony jest tydzień kuchni
włoskiej. W poniedziałek 21 listopada
o godz. 19:00, jednocześnie na całym
świecie, przemawiali przedstawiciele
Ambasad Włoch, inaugurując to wydarzenie. W Polsce miało to miejsce
właśnie w Trattorii Flaminia, gdzie odbyła się pokazowa kolacja z udziałem
Diego Bongiovanni, klasyfikowanego na trzecim miejscu w rankingu szefów kuchni we Włoszech, autora książek kucharskich, obecnie już celebryty
prowadzącego własne programy telewizyjne.
6 grudnia to dla Trattorii Flaminia
wielkie święto: właśnie tego dnia uroczyście wręczono restauracji certyfikat
jakości Ospitalita Italiana, dzięki któremu dołączyła ona do grona 23 restauracji włoskich w Polsce mogących
poszczycić się tym wyróżnieniem. Grudzień to tradycyjnie miesiąc firmowych
spotkań, nie inaczej było w Trattorii Flaminia, w której Ambasada Włoch zorganizowała okolicznościowe przyjęcie
dyplomatyczne.

21 lutego Włoska Izba Handlowo-Przemysłowa zorganizowała w trattorii swoje cykliczne spotkanie Aperitivo Italiano. Rzecz warta odnotowania,
ponieważ, jak jest to napisane na stronie CCIIP, spotkania te są organizowane wyłącznie w najlepszych włoskich restauracjach.
Ciekawą inicjatywą było zorganizowanie w restauracji zabawy z okazji 2771
urodzin Rzymu (w poprzednim numerze umieściliśmy przedruk dotyczący
tego wydarzenia z Gazzetta Italia). Teraz, z okazji Festa della Republica, ponownie wystąpią włoscy muzycy. W piątek 1 czerwca Roberto Ruggeri zagra
rzymskie stornelli. W sobotę 2 czerwca
wystąpi duet Francesco Chiarini i Andrzeja Mikulskego, którzy zaprezentują
wyjątkowe interpretacje włoskich piosenek. Biorąc pod uwagę olbrzymie zainteresowanie poprzednią zabawą, warto pospieszyć się z rezerwacją miejsc (*).
I najnowsza wiadomość: ambasador
Włoch wybrał Trattorię Flaminia, aby
wraz z kilkoma innymi restauracjami
przygotowała przyjęcie dyplomatyczne
w ramach uroczystych obchodów włoskiego Święta Niepodległości. Zresztą,
w restauracji bardzo często słychać gwar
rozmów po włosku. To przybysze z Italii mieszkający w Warszawie zjeżdżają
tu z całego miasta (stanowiąc niekiedy
większość gości).
Trattoria Flaminia to kuchnia włoska
oraz ta rdzennie rzymska. Zjemy tu da-

13

Małgorzata Buczkowska

Ścieżki rowerowe
– czy na pewno są
dla wszystkich?
nia będące symbolem Wiecznego Miasta: kalmary w pomidorach z groszkiem, flaki po rzymsku, ogony wołowe,
cztery rzymskie makarony, pizzę z ziemniakami. Nie zapominajmy też o deserach własnej produkcji. Karta win, licząca kilkadziesiąt pozycji, obejmuje
wyłącznie trunki włoskie. Wśród nich
legendarna Lupicaia – według sommelierów specjalizujących się w winach
włoskich, będąca winem, którego powinno się spróbować chociaż raz w życiu (we Włoszech smakowane jest właśnie w najważniejszych dniach naszego
życia). Dodam, że z bogatej karty win aż
12 można zamówić na kieliszki.
W tym miesiącu restauracja obchodzi swoje pierwsze urodziny i będzie je
świętować hucznie i tradycyjnie po włosku.
Auguri – buon compleanno
Trattoria Flaminia!
(*) Rezerwacji miejsc w terminie
1 i 2 czerwca dokonać można już teraz,
dzwoniąc pod numer telefonu
22 633 55 40.
PS: Trattoria Flaminia nie przestaje nas
zaskakiwać. Oddając numer do druku,
dowiedzieliśmy się, że restauracja nawiązała współpracę ze szkołą gastronomiczną Istituto di Istruzione Superiore “Lazzaro Spallanzani” z Modeny oraz, że już w te
wakacje przyjedzie do Warszawy pierwszy uczeń, aby odbyć staż zawodowy.

Wiosna w pełni. Wokół nas pełno rowerzystów, rolkarzy oraz osób jeżdżących na hulajnogach, deskorolkach czy
longboardach. Niektórzy poruszają
się po ścieżkach rowerowych, inni po
chodnikach. A jak wygląda to w świetle przepisów prawa?
Najmniejsze wątpliwości dotyczą rowerzystów. Zgodnie z art. 33 Prawa
o ruchu drogowym (PoRD) tam, gdzie
zostały wytyczone ścieżki rowerowe,
mają oni obowiązek poruszać się po
nich, jeżeli ścieżki nie ma – co do zasady – powinni poruszać się ulicą, chyba że zachodzi jeden z przypadków
wprost wskazanych w ustawie, który
pozwala im na poruszanie się po chodniku (np. nadzorują dziecko do lat 10,
które jedzie rowerem).
Inaczej wygląda sytuacja osób poruszających się na hulajnogach, longboardach i deskorolkach oraz rolkarzy.
Osoby te bardzo często korzystają ze
ścieżek rowerowych, zapominając
o tym, że w świetle prawa o ruchu drogowym, traktowane są jako piesi. Powyższe wynika z szerokiej definicji
pieszego i braku uregulowania odnoszącego się bezpośrednio do nich. Do
osób poruszających się na hulajnogach, longboardach, deskorolkach oraz
rolkarzy znajdują zatem zastosowane
te same przepisy co do pieszych. Podobnie jak piesi, mają oni obowiązek
korzystania z chodnika lub drogi dla
pieszych, a w razie ich braku – z pobocza. Tylko wyjątkowo, jeżeli nie ma
pobocza lub czasowo nie można z nie-

Fot. ©nito - stock.adobe.com
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go skorzystać, mają prawo poruszać się
po jezdni (po lewej jej stronie) i to tylko pod warunkiem, że będą zajmować
miejsce jak najbliżej krawędzi jezdni
i ustępować miejsca nadjeżdżającym
pojazdom. Czasem mogą jednak poruszać się drogą rowerową. Kiedy? Zgodnie z ustawą, może to nastąpić jeżeli brak jest chodnika lub pobocza albo
nie ma możliwości skorzystania z nich.
W takiej jednak sytuacji powinni pamiętać, że zobowiązani są do tego, aby
ustąpić miejsca rowerzystom.
Wyjątek dotyczy tzw. strefy zamieszkania, czyli obszaru obejmującego drogi publiczne lub inne drogi, na których
obowiązują szczególne zasady ruchu
drogowego, a wjazdy i wyjazdy ozna-

czone są odpowiednimi znakami drogowymi. Tam każdy pieszy, w tym
również osoba korzystająca z hulajnogi, longboardu, deskorolki czy rolek,
korzysta z całej szerokości drogi i ma
pierwszeństwo przed pojazdem.
A co nam grozi, jeżeli poruszając
się na rolkach, hulajnodze, longboardzie czy deskorolce nie zastosujemy
się do obowiązujących przepisów prawa? Popełnimy wykroczenie polegające na stworzeniu zagrożenia dla ruchu drogowego, za co możemy zostać
ukarani mandatem nawet do wysokości 500 złotych. Warto więc pamiętać
o powyższych zasadach i w ten sposób
dbać o bezpieczeństwo własne i innych
użytkowników drogi.
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tę cudowną atmosferę? Czy też koleje losu oderwą dziecko od matki? Czy
stworzą kochającą, szanującą się rodzinę?

Serce matki
... Jedynie serce matki
uczuciem zawsze tchnie
Jedynie serce Matki
o wszystkim dobrze wie
Dać trochę ciepła umie
i każdy ból zrozumie
A gdy przestaje dla nas bić,
tak ciężko, ciężko żyć.
(Ludwik Szmaragd, 1932)

Mami, pobawisz się ze mną?
Mamusiu, jesteś najukochańsza!
Mamo, daj mi spokój!
Weź przestań, dlaczego się ciągle
czepiasz, inne matki tak nie przynudzają!
Matuś, bardzo cię kocham.
Maj, miesiąc miłości, uwieńczony jest
Dniem Matki. O matkach, mamach,
mateńkach powstało wiele utworów, ale
chyba najbardziej znanym i wzruszającym jest zacytowana wyżej piosenka
„Serce matki” w wykonaniu Mieczysława Fogga.
Serce matki… Czy łatwo być matką?
Czy każda kobieta – nie od strony biologicznej, ale psychicznej – nadaje się
na matkę? Nie ma jednej złotej metody
na wychowywanie. Bycia matką najczęściej uczymy się w toku życia własnego dziecka. Jakie są matki? Jak to ludzie
– różne. Jedne czekają na swojego potomka z utęsknieniem, inne są ciążą za-

skoczone, czasami nawet złe, że ciąża
„zniszczy im karierę”. Jedne dzieci hołubią, „usuwają każdy pyłek spod stóp”,
inne tresują, niektóre odrzucają...
Matka od pierwszej chwili
Pierwszy krzyk, wyczekiwany, mocno
przeżywany. Chwilę po urodzeniu nagle
odchodzą zmęczenie i ból. Załzawionymi oczyma, pełnymi szczęścia i miłości, nowi rodzice patrzą z zachwytem
na swojego potomka. Oto jest – wyczekiwany, wymarzony, ukochany. Pierwsze chwile z dzieckiem – nieporadność,
lęk, a przede wszystkim wielka potrzeba
trzymania maleństwa w ramionach. Instynkt macierzyński, nadzieje, deklaracje, marzenia… Mama przytula drobną,
kruchą istotkę do serca, a ona śpi ufnie
w kokonie ramion. Uspokaja ją znany
rytm – dźwięk, który słyszała już w łonie matki. Zjednoczenie, a już rozłączenie. Otwiera się nowa historia. Czy uda
się w całym toku wychowania utrzymać

reklama

Program wydarzeń oraz cykli filmowych kina Wisła (maj 2018)
‘’Kobiecy Świat’’

‘’Rekolekcje filmowe’’

(przed i po seansie zapraszamy Panie do strefy urody)
8 maja, godzina 18:30 ‘’Tully’’

Prelekcja: ks. Marek Kotyński,
15 maja, godzina 18:30 ‘’Paweł, apostoł Chrystusa’’

‘’Rodzic w kinie’’

‘’PFFF Polskie kino dla obcokrajowców’’

(seans dla rodziców z dziećmi)
8 maja, godzina ok 12-12:45 ‘’Tully’’ przedpremiera
22 maja, godzina ok 12-12:45 ‘’Prawdziwa historia’’

‘’Czeskie środy’’

‘’W samo południe’’

8 maja, godzina 12:00 ‘’Śmierć Stalina’’
15 maja, godzina 18:30 ‘’Prawdziwa historia’’
22 maja, godzina 12:00 ‘’Katyń’’

‘’Krytycznym okiem’’
(prelekcja: Jakub Majmurek)
9 maja, godzina 20:30 ‘’Prawdziwa historia’’ przedpremiera

29 maja, godzina 20:30 ‘’Twarz’’

30 maja, godzina 20:30 ‘’Żart’’

,,Seans w ciemno’’

W każdy czwartek, godzina 20:45
przedpremierowy film niespodzianka

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.

Matka z wyboru
„Nie ta matka, która urodziła, lecz
ta, która wychowała”. To znane powiedzenie niesie ze sobą kolejną prawdę.
Dziecko czasami traci mamę – z powodów losowych, gdy przedwczesna
śmierć przerywa jej życie albo gdy
z różnych powodów decyduje się ona
oddać swoje dziecko. Kiedy w życiu
malucha zabraknie tego serca, wtedy może pojawić się inne – czułe serce matki, która nie urodziła, ale która
przyjęła do swojej rodziny to stęsknione matczynej miłości serce opuszczonego dziecka. Rola zastępczej mamy
jest bardzo trudna. Mimo że stara się
ona być najlepszą opiekunką, to zawsze
gdzieś z tyłu głowy ma pytania: „Kim
byli biologiczni rodzice?” i „Co dziecko
ma w genach?”. Bywa też, że adoptowane dziecko potrafi w złości wykrzyczeć,
że nie jest jego „prawdziwą matką”. Adoptując dziecko, trzeba niestety być i na
taką sytuację przygotowanym.
Matka-treser
W niektórych rodzinach rodzice
wysoko ustawiają poprzeczkę. Wymagają perfekcjonizmu i zaangażowania dzieci w zdobywanie wiedzy.
Najczęściej w takich rodzinach ojciec zajęty jest zarabianiem, a matka
staje się nadzorcą i treserem: wozi na
dodatkowe zajęcia, pilnuje odrabiania lekcji, wpaja perfekcjonizm zarówno w stylu ubierania się, jak i w
wysławianiu się, zachowaniu. Wybiera dziecku kolegów, lektury, filmy…
A wszystko to „dla dobra dziecka”.
Dziecko zwiedza kolejne kraje, muzea, chodzi do teatru i opery, uczy
się kilku języków, wie jak mówić i jak
się zachowywać „wśród elit”. Czy będzie przygotowane do samodzielnego
życia w społeczeństwie? Serce matki
podpowiada: „daję mu lepszą przyszłość”, „ma podstawy, by zostać kimś
ważnym”, „kocham moje dziecko,
daję mu to, czego sama nie miałam”,
czy też „mnie tak wychowano, to i ja

tak będę wychowywać – najważniejsza jest wiedza i ogłada towarzyska”...
Matka, która jest matką i ojcem
Gdy w rodzinie zabraknie ojca, lub
gdy jest on tylko gościem w domu, wtedy cały ciężar wychowania spoczywa
na mamie. Musi ona radzić sobie z codziennością, a także z różnymi niecodziennymi sytuacjami. Trudno zrozumieć, gdy przez problemy z dzieckiem
(chorym, trudnym, nietypowym…) silny mężczyzna opuszcza rodzinę, zostawiając wielki ciężar na kruchych barkach kobiety. I ta krucha kobieta staje
się silną matką. Walczy o dziecko jak
lwica, szuka rozwiązań, dobija się do
specjalistów. A równocześnie stara się
zapewnić dziecku matczyne ciepło i zapełnić lukę po drugim rodzicu. Trudna to rola, wymagająca wielkiej energii,
a tym samym obarczona ryzykiem wypalenia. Nie zawsze udaje się matkom
sprostać takiej podwójnej roli. Dzieci potrafią ją obarczać winą za odejście
ojca, „dają popalić”, nawet terroryzują.
Całe szczęście, nie jest to reguła. Wielu
samotnym matkom udaje się wspaniale
wychować swoje pociechy.
Ojciec, który jest ojcem i matką
Nie każde dziecko ma szczęście dorastać u boku matki. Dzieje się tak – jak
to w życiu – z różnych powodów. Bywają przypadki losowe, gdy mama jest
chora i przedwcześnie umiera. Są też
przypadki, gdy opuszcza dziecko, zostawiając je (a czasami i kilkoro dzieci) pod opieką ojca. I wtedy ojciec musi
sprostać podwójnej roli. O ile fizycznie
bywa mu łatwiej (np. dźwigać niepełnosprawne dziecko), o tyle psychicznie może być o wiele trudniej. Wielu
samotnych ojców w pełni zasługuje na
słowa uznania.
Matka-przyjaciółka
Nie ma jednego uniwersalnego wzoru
wychowania. Wiele zależy od członków
rodziny, od ich osobowości, od tradycji rodzinnych. Czasami potrzebna jest
żelazna konsekwencja, w innych rodzinach panuje luźna atmosfera oparta na
dużej otwartości. Jeśli uda się być i dobrą matką i przyjaciółką swoich dzieci,
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to duże osiągnięcie, bo – niestety – role
matki i przyjaciółki są różne z założenia.
Miłość heroiczna
Rodzi się dziecko. I zaczyna się nowy
rozdział w życiu rodziny. Wspaniale, gdy dziecko rozwija się prawidłowo
w kochającej rodzinie. Nie zawsze tak
się dzieje. Choroba, czy też zaburzenie
mogą ujawnić się jeszcze w życiu płodowym, albo po kilku, kilkunastu latach życia. Kochający rodzice są gotowi zrobić wszystko dla swojego dziecka.
Czasami jest to jednak praca 24 godziny na dobę. Walka o dziecko to nie tylko zdobywanie leków czy funduszy na
niezbędne operacje, to także całkowita opieka nad niepełnosprawnym potomkiem, dźwiganie, mycie, karmienie, ubieranie, rehabilitacja, to także
(niestety bardzo częste) wykluczenie
społeczne, a nawet drwiny, wyzwiska,
pogarda. W trudnych przypadkach jeden, a czasami obydwoje rodziców
muszą zrezygnować z pracy. W takich
domach miłość przeplata się z bezsilnością, zmęczeniem fizycznym i psychicznym, a także (zbyt często) z biedą
i wykluczeniem społecznym. Heroiczni rodzice bardzo często są więźniami w swoim domu, przykuci do dziecka. Walczą o każdy oddech, o każdy
uśmiech, o każdy gest swojego dziecka
– to daje im radość i siły do przeżywania kolejnych trudnych dni.
Najmilejsza jest mi w życiu Mama,
ta moja Mama, ta ukochana;
Która dla mnie tak się poświęciła
i wychowała – więc kocham Ją!
Jak często mówisz mamie, że ją kochasz? Jak często z nią rozmawiasz?
Czy jesteś dla niej dobrym dzieckiem?
Grzejmy się w cieple serca matki, dajmy naszym matkom ciepło naszych
serc.
Z okazji Dnia Matki – wszystkim
Wspaniałym Kochanym Mamom składam najserdeczniejsze życzenia: wiele
sił, by wychować wspaniałe dzieci, wiele dobra od dzieci i wielu szczęśliwych
lat w szczęśliwych rodzinach.
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Dworca Gdańskiego
historia nie zawsze
przyjemna
Gdy się tak głębiej
zastanowić, to Dworzec
Gdański zawdzięczamy
słynnemu Leopoldowi
Kronenbergowi.
Pierwsza stacja bowiem,
parterowy drewniany
budynek, została
wybudowana prawie
w miejscu obecnego
dworca w latach 1878–
1880, jako dworzec
Kolei Nadwiślańskiej,
której inwestorem
i fundatorem był
właśnie Kronenberg.

Obiekt powstał w rejonie przedpola Fortu Pawła (później Fort Ludwika Mierosławskiego), należącego do zewnętrznego pierścienia umocnień Cytadeli, na terenie pasa ziemi
objętego zakazem stałej zabudowy. Początkowo funkcjonował pod nazwą Dworzec Nadwiślański, a następnie, od początku wieku XX aż do I wojny światowej, jako Dworzec Kowelski. O Dworcu Kowelskim pisałam dokładniej w marcowym numerze Gazety.
Na zachód od budynku dworca znajdowały się bocznice z barakami. W pobliżu ul.
Dzikiej powstała stacja towarowa. Budynek dworca został spalony w 1915 przez Rosjan podczas ich wycofywania się z Warszawy.
Jeszcze w trakcie I wojny światowej na miejscu spalonego dworca wzniesiono trzy
drewniane baraki. Od tego czasu pojawiła się nazwa Dworzec Gdański.
W latach 1932–1939 w centrum miasta, na miejscu wcześniejszego Dworca Wiedeńskiego, powstał Dworzec Główny, który stał się najważniejszą stacją stolicy i przejął z Gdańskiego komunikację międzynarodową.
Dla Dworca Gdańskiego i jego okolic nastały czasy mało chwalebne. Sam dworzec obsługiwał głównie trasy podmiejskie. Zarówno poczekalnia, jak i pociągi, były
wiecznie przepełnione. Aż do lat powojennych mieszkańcy Warszawy nie doczekali
się realizacji planowanych zmian i nowej inwestycji.
W czasach Wielkiego Kryzysu w latach międzywojennych na zapleczu Dworca Gdańskiego powstało najpierw schronisko, a później osiedle bieda-domów dla
bezrobotnych i bezdomnych. Składało się z 52 parterowych drewnianych baraków,
w których zamieszkało 3 tysiące osób! Kolejny tysiąc tłoczył się w prowizorycznych
ziemiankach, powstających wzdłuż torów, aż do dzisiejszych ulic Burakowskiej i Piaskowej. Całość, ogrodzona zasiekami z drutu kolczastego, przypominała raczej więzienie niż domy mieszkalne. Rejon ten nazywano osiedlem tyfusowym, gdyż na potrzeby schroniska zajęte zostały domy epidemiologiczne, tzw. baraki tyfusowe.
Kolonia działała do sierpnia 1944 roku, gdy została spalona przez Niemców, a jej
mieszkańców wypędzono.
W czasie II wojny światowej dworzec funkcjonował jako Warszawa Gdańska, z niemiecką nazwą Warschau Danziger Banhof.
Na czasy okupacji niemieckiej przypadają najbardziej tragiczne chwile w historii
Dworca. To właśnie tu, na terenie stacji towarowej, przy zachodniej bocznicy, znajdowało się bezpośrednie przejście z Umschlagplatz.
W czasie likwidacji getta warszawskiego w latach 1942−1943 tysiące Żydów przeszły
tędy, trafiając do obozu zagłady w Treblince oraz obozów pracy w dystrykcie lubelskim.
Paradoksem i ironią historii nazwać można fakt, że w latach PRL-u Dworzec Gdański ponownie stał się miejscem exodusu żydowskich mieszkańców Warszawy.
W czasie Powstania Warszawskiego dworzec wraz z linią kolei obwodowej tworzyły barierę oddzielającą oddziały AK na Starym Mieście od powstańczego Żoliborza.

Tereny Dworca stanowiły także jeden z najsilniejszych ośrodków niemieckiego
oporu w północnej części Warszawy.
Powstańcy usiłowali wywalczyć korytarz między dzielnicami. Oddziały Obwodu
Żywiciel, wspierane przez oddziały z Puszczy Kampinoskiej, dwukrotnie próbowały przebić się w kierunku Starówki. Niestety, kolejne dwa nocne ataki, 19/20 i 21/22
sierpnia 1944 roku, mimo ciężkich walk, zakończyły się ogromnymi stratami po
stronie powstańców (ok. 600 żołnierzy zabitych lub rannych), a dworzec pozostał
niezdobyty. Opór niemiecki, wspomagany m.in. przez pociąg pancerny, okazał się
niemożliwy do pokonania. Straty niemieckie nie są dokładnie znane, nie były jednak zbyt duże.
Drewniane pawilony dworca zostały spalone przez Niemców pod koniec okupacji.
Po roku 1945 zlikwidowano stację towarową. Obecnie w jej miejscu znajduje się
osiedle mieszkaniowe „Stawki”. Umschlagplatz upamiętniono pomnikiem przy ulicy
Stawki, prawie dokładnie tam, gdzie się znajdował w czasach wojny.
Żołnierze Powstania, którzy zginęli podczas ataków na Dworzec Gdański, pochowani zostali na wydzielonej kwaterze na Powązkowskim Cmentarzu Wojskowym,
w rejonie mogił powstańczych.
Po wojnie Dworzec Gdański stał się pierwszym i na krótko znów najważniejszym
dworcem Warszawy. Nowy, murowany budynek, według projektu Stanisława Kallera, został oddany do użytku 12 września 1959.
Jeszcze długo, bo prawie do końca lat siedemdziesiątych, obiekt pełnił funkcję
dworca dalekobieżnego, będąc m.in. przystankiem dla pociągów tranzytowych
między Związkiem Radzieckim a Zachodem. Obsługiwał wówczas połączenia zagraniczne z Moskwą, Leningradem, Berlinem, Paryżem, Ostendą, Pragą i Wiedniem. Dzięki temu właśnie Dawid Bowie w latach siedemdziesiątych, podczas swej
podróży na trasie Moskwa – Paryż, kilkadziesiąt minut przerwy podczas postoju
technicznego pociągu spędził na spacerze po Żoliborzu. Tej krótkiej wizycie słynnego piosenkarza zawdzięczamy mural, który za sprawą fanów artysty pojawił się
na ścianie budynku na Muranowie, w 2017 roku, w rocznicę śmierci Dawida Bowiego.
Dworzec Gdański jako dworzec komunikacji międzynarodowej spełnił niemiłą rolę
w biografii wielu osób w pamiętnym roku 1968. Po tzw. wydarzeniach marcowych
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wielu obywateli polskich, głównie Żydów, zostało zmuszonych do wyjazdu z Polski.
Odjeżdżali oni właśnie z Dworca Gdańskiego. W marcu 1998 na wschodniej ścianie
budynku dworca odsłonięto tablicę upamiętniającą ten fakt. Umieszczono na niej
słowa Henryka Grynberga: „Tu więcej zostawili po sobie niż mieli”.
O peronie tego dworca w marcu 1968 r. śpiewał Wojciech Młynarski w piosence
„Tak jak malował pan Chagall”.
Tych miasteczek nie ma, nie
Ale, krawcze, oczy twe
Miał kolega, gdy pociągu zabrzmiał gwizd
Pozostały na peronie
Nasze zaciśnięte dłonie
I ten szept: „Bywaj zdrów, napisz list”.
A zapłakane oczy lśnią
Otula się marcową mgłą
Smutny pociąg i odpływa w dal, hen, w dal
O ciepłym, dobrym domu sen
W tunelu czarnym ginie, hen
Nie tak malował pan Chagall.
Odkąd w roku 1975 wybudowano Warszawę Centralną, Dworzec Gdański coraz
bardziej spadał do roli stacji kolei podmiejskiej, obsługując linię do Legionowa, Nasielska i Tłuszcza, stopniowo ulegając zaniedbaniu, a także zostając w tyle pod względem infrastruktury i nowoczesności względem innych dworców warszawskich.
Budynek dworca miał pecha do pożarów. Pierwszy raz uległ zniszczeniu na skutek
pożaru w roku 1984. Został odbudowany dopiero po kilku latach. Przy odbudowie
zyskał jedną kondygnację. W połowie stycznia 1987 od pożaru, który powstał w kiosku z pamiątkami, zajęła się i spłonęła duża część dachu. Akcję gaśniczą utrudniał
siarczysty mróz, tego dnia temperatura spadła do minus 25 °C.
Pierwsze zmiany na korzyść nastąpiły w 2003 roku. Kolejne po remoncie i przebudowie w latach 2009-2010 oraz w 2015.
Po otwarciu pierwszej linii metra i skomunikowaniu stacji metra z dworcem powstał pierwszy w mieście węzeł przesiadkowy łączący metro, tramwaje i linie autobusowe, komunikację miejską z koleją aglomeracyjną i regionalną. W efekcie z Dworca
Gdańskiego korzysta coraz więcej pasażerów, tym bardziej, że od kilku lat odjeżdżają
stąd także pociągi w kierunku lotniska Modlin.
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W miejscu, gdzie obecnie znajduje się kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski,
u zbiegu ulic Gdańskiej i Dembińskiego, kilka wieków temu Jan III Sobieski zbudował
pałac dla królowej Marii. Później pałacyk ten pełnił funkcję willi myśliwskiej królów
Augusta II, Augusta III i Stanisława Augusta Poniatowskiego, a wokół znajdował się tak
zwany zwierzyniec. Odbywały się tutaj także honorowe pojedynki.

14 maja 1744 roku
(w źródłach podawana jest też data 16 marca 1744) doszło tam do honorowego
pojedynku między Kazimierzem Poniatowskim, bratem późniejszego króla
Stanisława Augusta, a Adamem Tarło, wojewodą lubelskim. Rzecz szła o honor
obrażonych dwóch panien z towarzystwa, Anusi Lubomirskiej i Izabeli
Poniatowskiej. W pojedynku zginął wojewoda. Prawdopodobnie jednak nie zabił
go Poniatowski, lecz – korzystając z zamieszania – ktoś z licznej obstawy księcia.
Pojedynki oczywiście były wówczas zakazane, wobec czego Kazimierz Poniatowski
został skazany na karę lekkiego więzienia. Za zabójstwo ostatecznie nie
odpowiadał, ale zła sława ciągnęła się za nim dość długo.
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