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Szanowni Czytelnicy! 

Wakacje uważamy za rozpoczęte! Można to poznać nie tylko po 
temperaturach, czy coraz większej opaleniźnie mieszczuchów, ale, 
co najprzyjemniejsze, po opustoszałych ulicach, po których jeździ 
się dużo swobodniej. Niestety, w tej sprawie tylko wakacje są po 
naszej stronie. Ojciec dyrektor Mateusz Durlik zdobył niepokojące 
informacje o planach budowy kolejnych apartamentowców przy 
Przasnyskiej, co może skutecznie zaBLOKOWAĆ tę już tłoczną ulicę.

Żeby jednak trochę rozluźnić atmosferę, proponujemy dwa 
artykuły o naszych parkach - Żeromskiego i Kaskada. Z kolei 
w poradniku prawnym Małgosia Buczkowska zajmuje się sprawą 
samochodowego transportu rowerów, czyli możliwością zdobycia 
trzeciej rejestracji do samochodu.

Życzymy Wam wspaniałych wakacji, na rowerach i nie tylko.  
Widzimy się we wrześniu! 

Michał Lehr-Kowalski
redaktor naczelny
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Warsztaty dla dzieci i młodzieży
W ramach projektu „Recykling zabawek”, organizowanego w Arkadii od marca 
br. przez Fundację Instytut Innowacji, dzieci zachęcane są do oddawania 
swoich zabawek, których już nie używają, innym potrzebującym dzieciom. 
Zabawki, które trafiają na stoisko-kontener w naszym centrum, są przekazywane 
potrzebującym dzieciom.

„Zaczytana ławka”  
przed Arkadią
Pod koniec czerwca przed Arkadią 
stanęła dekoracyjna ławka w kształcie 
książki, opatrzona bajkowym motywem 
warszawskiej syrenki. To wkład centrum 
handlowego w projekt „Zaczytane 
ławki”, którego celem jest stworzenie 
szlaku literackiego składającego się 
z 15 ławek, nawiązującego do dzieł 
literatury polskiej, bajek oraz baśni. 
Kontynuacją akcji będzie zbiórka 
książek na terenie Arkadii, która 
potrwa do końca grudnia.

W ramach tego projektu wolontariusze fundacji prowa-
dzą również zajęcia z recyklingu: uczą, jak można wy-
korzystać różne materiały i zrobić kreatywną zabawkę 
z niepotrzebnych przedmiotów lub opakowań, a także 
naprawić starą zabawkę i dać jej „drugie życie”. 

Raz w miesiącu w Arkadii organizowane są kreatywne 
warsztaty dla dzieci, powiązane z tym właśnie pro-
jektem. Pierwsze wakacyjne wydarzenie o tej tematyce 
odbyło się w ostatni weekend czerwca, a kolejne pla-
nowane jest po wakacjach, na 24-25 września.

W wakacje natomiast fundacja Instytut Innowacji za-
prasza co dwa tygodnie, począwszy od 9-10 lipca, na 
warsztaty międzykulturowe. Wolontariusze fundacji 

pochodzący z różnych krajów europejskich przybliżą 
dzieciom kulturę swoich narodów, obyczaje i histo-
rię. Będzie to niezapomniana okazja m.in. do nauki 
hiszpańskiego tańca flamenco czy gry we francuskie 
bulle. W weekend 9-10 lipca zaczniemy od warsztatów 
poświęconych kulturze Niemiec. Przedstawimy wiele 
ciekawostek i niezwykłe miejsca, a na zwycięzców 
quizów będą czekały upominki. 

Uczestnicy warsztatów dowiedzą się również, na czym 
polega wolontariat. Młodzież będzie miała okazję 
uzyskać cenne informacje na temat Wolontariatu Eu-
ropejskiego, powiemy też, w jaki sposób i dokąd 
można wyjechać w ramach funduszy unijnych programu 
Erasmus Plus. 

„Zaczytane ławki” to pomysłowa inicjatywa fundacji 
zaczytani.org. Kilkanaście ławek zostało zlokalizo-
wanych w prestiżowych i atrakcyjnych miejscach w sto-
licy, m.in. pod Pałacem Kultury i Nauki, Biblioteką 
Narodową, Centrum Nauki Kopernik, ZOO, w ogrodzie 

na dachu Biblioteki UW, przed ASP, na Bulwarach 
Wiślanych czy ul. Francuskiej. Wnikają one w tkan-
kę miasta, promując czytelnictwo wśród mieszkańców 
i turystów, a także Wielką Zbiórkę Książek, w ramach 
której tysiące osób przekazały organizatorowi już 
ponad 172 tysiące książek, które wsparły 268 biblio-
tek w szpitalach. 

Uzupełnieniem każdej z ławek, opatrzonej innym moty-
wem literackim, jest wydarzenie z udziałem popularnej 
osoby, która czyta bajki najmłodszym zgromadzonym 
wokół ławki.

LETNIE ATRAKCJE W ARKADII
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W oczekiwaniu na Miejscowy Plan Zagospodarowania Prze-
strzennego, nie mogąc się go doprosić od kilku lat, dotarła do 
nas informacja od anonimowego, życzliwego mieszkańcom, 
urzędnika w mieście. U zbiegu ul. Przasnyskiej i ul. Krasińskiego 
stoi dość duży biurowiec, który kiedyś był siedzibą Konsalnetu, 
w tej chwili jest zarządzany przez spółkę B+P, dawniej zwane 
Problem Sp. z o.o., i sporo firm wynajmuje tam biura, m.in. 
Gazeta Nowego Żoliborza (mam nadzieję, że po tym artykule 
nie wypowiedzą nam umowy najmu).

Firma ta ma dość interesujące plany co do tego terenu i bynaj-
mniej nie są one interesujące dla mieszkańców naszej części 
dzielnicy, a na pewno spowodują potężny wzrost ruchu. Spółki 
te wystąpiły do miasta z wnioskiem o wydanie decyzji o Wa-
runkach Zabudowy dla zabudowy mieszkalnej, składającej 
się z 8 budynków, w zdecydowanej większości z nich, miałoby 
powstać 7 kondygnacji. Można to zobaczyć na mapie (nie jest 
ona może jakoś super przejrzysta, ale raczej każdy powinien 
zobaczyć, jak bardzo rozległe plany ma B+P).

Z wstępnych wyliczeń może to oznaczać, że na Żoliborzu Południo-
wym przybędzie ponad 1000 nowych mieszkań!!! Jeśli w każdym 
z nich zamieszkają przynajmniej dwie osoby (z doświadczenia wiemy, 
że może być ich jednak więcej), oznacza to…  zresztą sami wiecie, co 
to oznacza. W obliczu wkrótce rozpoczynającej się budowy zespołu 
bloków przez firmy Apricot (blisko 1200 mieszkań) i Layetana (blisko 
1000 mieszkań), niedługo nie będziemy mieli gdzie palca włożyć, 
a wyjazd z Przasnyskiej w kierunku Krasińskiego oraz z Rydygiera 
w zasadzie w każdym kierunku będzie istnym koszmarem. 

Co można z tym zrobić? W zasadzie niewiele. Deweloper 
pominął w tej sytuacji naszą dzielnicę (ze względu na po-
wierzchnie użytkową mieszkalną PUM ) i złożył wniosek 
bezpośrednio do miasta. Jedyną deską ratunku jest możliwie 
pilne wyłożenie, a w konsekwencji uchwalenie MPZP, który 
to w tym miejscu wprawdzie dopuszcza zabudowę, lecz tylko 
taką, jaka istnieje w tej chwili. Oznacza to, że jeśli B+P bę-
dzie chciała zburzyć obecny biurowiec, będzie mogła w jego 
miejsce postawić inny biurowiec o maksymalnej wysokości 
18 metrów (co w praktyce oznacza podobną wysokość do 
obecnej). 

Jakie są nasze plany? Chcemy dalej konsekwentnie naciskać 
na ratusz, żeby możliwie szybko wyłożył MPZP, wraz z uwa-
gami dzielnicy, a potem, aby rada miasta możliwie szybko 
go uchwaliła. Jest to jedyna szansa na to, aby proces został 
wstrzymany. 

Chciałbym również w bardzo dużym uproszczeniu przybliżyć 
Wam „hierarchię” w decyzjach związanych z budową bloków, 
domów, a w zasadzie czegokolwiek. 

Każdy, kto chciałby coś wybudować, musi najpierw wystąpić 
o wydanie Warunków Zabudowy dla danego terenu (może 
to zrobić każdy), określą one, co i gdzie można wybudować. 
Po uzyskaniu WZ można na  ich podstawie przygotowywać 
projekt zabudowy i z nim zwrócić się o wydanie pozwolenia 
na budowę (w międzyczasie oczywiście pojawiają się jeszcze 
inne dokumenty, ale nie będę o nich pisał, bo nie mają tutaj 
aż tak dużego znaczenia). Do tego momentu, jeśli pojawi się 
prawomocny MPZP, jest on dokumentem nadrzędnym, który 
automatycznie anuluje istniejące warunki zabudowy oraz anu-
luje proces wydawania pozwolenia na budowę. Od tej chwili 
nie wydaje się już żadnej WZ-ki dla terenu objętego planem, 
a projekt tworzony przez osobę zainteresowaną wybudowa-
niem czegokolwiek musi być zgodny z MPZP. Jeśli natomiast 
plan miejscowy zostanie uchwalony po wydaniu pozwolenia 
na budowę – nie ma już żadnej siły i nikt nie jest w stanie ni-
czego zmienić. 

W takiej sytuacji warto pamiętać, ze samo wyłożenie MPZP 
też nie rozwiązuje naszych problemów, ponieważ powinien 
on również zawierać takie zapisy, które będą dla mieszkańców 
satysfakcjonujące (jak najmniejsza intensywność zabudowy 
i jak najwięcej zieleni), ale to raczej oczywiste. 

Mam nadzieję, że tę grę na czas wygramy i nie dojdzie do dodat-
kowego zaludnienia ŻP. Będziemy informować Was na bieżąco 
na temat statusu naszych prac. Trzymajcie kciuki!

MATEUSZ 
DURLIK CIASNO NA 

ŻOLIBORZU 
POŁUDNIOWYM

Dotarliśmy do bardzo 
niepokojących 
dla mieszkańców 
informacji o planach, 
które w drastyczny 
sposób zwiększą 
zaludnienie Żoliborza 
Południowego…
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O tej dzielnicy zwykło się mówić - Zielony 
Żoliborz. Teraz wydaje się to oczywiste. Park 
Kaskada, Park Żeromskiego, zielone place i 
skwery, zieleń osiedli i ogródków działkowych. 

Gdy jednak w latach dwudziestych XX wieku zaczynały tu po-
wstawać pierwsze osiedla mieszaniowe, wznoszono je - choć 
dziś trudno w to uwierzyć - na bezdrzewnym pustkowiu. Tereny 
Żoliborza Oficerskiego, Urzędniczego, Dziennikarskiego i dalej, 
na początku XX wieku stanowiły bowiem esplanadę „policjanta 
Warszawy” - Cytadeli Aleksandrowskiej, rozległej twierdzy z we-
wnętrznym i zewnętrznym pierścieniem fortów, z ogromnymi 
pustymi przestrzeniami, ogołoconymi z zabudowań i zieleni. 
Na tych pustych terenach, po I wojnie światowej, architekci 
i urbaniści wytyczali ulice, planowali osiedla.

Dopiero w roku 1925, według planu zabudowy stworzonego 
przez Józefa Jankowskiego, Tadeusza Tołwińskiego oraz Antonie-
go Jawornickiego, powstała ulica Adama Mickiewicza. Łącznie 
z ulicami Zygmunta Krasińskiego i Juliusza Słowackiego oraz 
aleją Wojska Polskiego, tworzyła wówczas siatkę głównych osi 
rozwojowych i komunikacyjnych rozbudowywanej dzielnicy.

Na przecięciu ulicy z Aleją Wojska Polskiego utworzono plac 
Inwalidów, zaś na zbiegu alej trzech Wieszczów powstał plac 
Żeromskiego - późniejszy plac Wilsona. Pomiędzy placem, uli-
cami Mickiewicza i Krasińskiego, a Żoliborzem Oficerskim, trwał 
Fort Sokolnickiego, wraz z otaczającą go pustą przestrzenią. 
Zbudowany za czasów carskich Fort Siergieja, przemianowa-
ny po I wojnie na Fort Sokolnickiego, należał do pierścienia 
zewnętrznego fortyfikacji Cytadeli. Fort wzniesiono w latach 
1849-1851 oraz rozbudowano w latach 1864-1874. W 1944 

roku, w czasie Powstania Warszawskiego, znajdował się w nim 
szpital. Pozostałości fortu, po częściowej odbudowie i renowacji, 
można oglądać do dziś. Fort i jego otoczenie stały się bowiem 
w latach trzydziestych jakby osnową dla powstającego Par-
ku Żeromskiego. Obecnie zabudowania dawnej działobitni, 
głównego obiektu fortu, stanowią siedzibę Centrum Sztuki, 
zaś w obiektach pomocniczych usytuowano kawiarnię, galerię 
i restaurację. Zachowały się także fragmenty wałów ziemnych.

Park Żeromskiego, o powierzchni 6 ha, założony został w 1932 
roku z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Żoliborza. Projektan-
tami parku utworzonego w stylu modernistycznym byli Leon 
Danielewicz i Stanisław Zadora-Żeleński. Na skwerze, zaraz za 
głównym wejściem od pl. Wilsona, ustawiono fontannę z rzeźbą 
„Alina – dziewczyna z dzbanem”. Wykonał ją - specjalnie na za-
mówienie władz dzielnicy, jako zaplanowaną dekorację, znany 
rzeźbiarz Henryk Kuna. O Alince pisałam już wcześniej, artykuł 
poświęcony tej rzeźbie znajdziecie w lutowym wydaniu gazety. 

Lata II wojny światowej i czasy Powstania Warszawskiego nie 
sprzyjały dbaniu o zieleń miejską. We wrześniu 1944 roku na 
ulicy Mickiewicza i Placu Wilsona pojawiły się niemieckie czołgi. 
Park dość mocno ucierpiał. Po wojnie władze dzielnicy i urbaniści 

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

PARK ŻEROMSKIEGO
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mieli pełne ręce roboty w innych dziedzinach, więc parkiem nikt 
się specjalnie nie przejmował. Uporządkowany pobieżnie, coraz 
bardziej zaniedbany, z czasem stał się miejscem, które mieszkańcy, 
z wyjątkiem lokalnej lumperii, odwiedzali niechętnie.

Dobre czasy nadeszły wraz z uruchomieniem Centrum Sztuki 
w Forcie Sokolnickiego.

W latach 2003-2005 przeprowadzono gruntowną rewitalizację 
i modernizację parku. Jej autorzy, Marek Szeniawski i Wojciech 
Trzópek, oparli się na założeniach projektu pierwotnego. Odre-
staurowano także fontannę i wyeksponowano dwa kamienie upa-
miętniające 5. i 75. rocznicę odzyskania niepodległości. Nowością 
jest m.in. plac zabaw dla dzieci o powierzchni ponad 2 tys.  mkw. 
- największy warszawski plac zabaw. W jego pobliżu ustawiono 
kamień upamiętniający Jacka Kuronia. W południowym naroż-
niku utworzono „kącik zakochanych” z zabytkowym poidełkiem. 

Spacerując po parku, warto wyjść przez jego bramę przy Forcie 
od strony ul. Czarneckiego i zerknąć na wprost oraz na prawo 
i lewo. Na wprost i w prawo zobaczymy zabytkową szkołę, któ-
ra powstała w dwudziestoleciu międzywojennym dla synów 
rodzin żołnierskich z pobliskiego Żoliborza Oficerskiego i ma za 
sobą także bohaterskie epizody z czasów II wojny i Powstania 
Warszawskiego. Po lewej zaś zobaczymy osobliwy budynek, 
przypominający stację kolejki linowej na Kasprowy Wierch, 
niegdyś prywatną willę, obecnie użytkowaną przez NFOZ.

***

Zainteresowanych historią i ciekawostkami Żoliborza  
zapraszamy na spacery z przewodnikiem:

17 lipca, niedziela, godz.11.00 -13.00 - Spacerkiem przez 
zielony Żoliborz: Żoliborz Urzędniczy, Żoliborz Oficerski, Park 

Żeromskiego. Spotkanie przy poczcie na Placu Grunwaldzkim.

24 lipca, niedziela, godz.11.00 - 13.00 -  W cieniu Cytadeli:  
od Placu Inwalidów do Krzyża Traugutta. Spotkanie przy 

pomniku Dywizji Gen. Maczka na Placu Inwalidów.

KALENDARIUM  
LIPIEC - SIERPIEŃ

7 lipca 1946 r. 
wmurowano kamień węgielny pod budowę budynków XI Kolonii 
Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Sarbiewskiego,

18 lipca 1977 r. 
otwarto linię tramwajową wzdłuż Broniewskiego, Wólczyńskiej 
i Nocznickiego pod Hutę,

1 sierpnia 1944 r. 
przed godziną „W” Powstania Warszawskiego pierwsze walki wybuchły 
na Żoliborzu, w rejonie ul. Krasińskiego,

5 sierpnia 1935 r. 
rozpoczęto budowę wiaduktu żoliborskiego, popularnie zwanego 
Wiaduktem Gdańskim.

22 sierpnia 1944 r. 
w nocnym natarciu w rejonie Dworca Gdańskiego poległo kilkuset 
powstańców,

24 sierpnia 1962 r. 
otwarto Muzeum X Pawilonu na Cytadeli.
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Jakie są cele wczesnej  
edukacji językowej?

Wbrew obiegowym opiniom, że wczesna edukacja językowa 
ma jedynie stworzyć pewną bazę oraz sprawić, że dziecko za-
pamięta kilka pojedynczych słów i będzie lepiej przygotowane 
do póżniejszej nauki, możliwe jest nauczenie dziecka prostych 
wyrażeń i zwrotów, tak żeby umożliwić mu podstawową komu-
nikację z rówieśnikami na zagranicznych wakacjach. Dziecko 
musi mieć świadomość, że uczy się języka właśnie po to, żeby 
się komunikować w prawdziwym świecie. W tym celu należy 
stworzyć na lekcji języka obcego takie warunki, które umożli-
wią dziecku poznawanie świata wszystkimi zmysłami poprzez 
muzykę, twórcze działanie oraz odwoływanie się do wyobrażni.

W MAŁA LINGUA wprowadzamy dzieci do baśniowego świata 
Livendell, w którym mieszka Rodzina Blabbersów, gdzie świat 
ludzki miesza się ze światem kosmicznych stworów, magicznych 
wróżek, światem pełnym przygód. Tak docieramy do dziecięcej 
wyobraźni. Dzieci, zaciekawione historiami Blabbersów, wcie-
lają się w role baśniowych bohaterów, chętnie angażują się na 
zajęciach, wypowiadając pełnozdaniowe komunikaty językowe.

Czy każdy może i powinien  
uczyć się matematyki?

Każde małe dziecko uwielbia matematykę – regularności otacza-
jącego je świata oraz jego przewidywalność dają mu poczucie 
bezpieczeństwa. Małe dzieci posiadają wręcz predyspozycje 
do nauki matematyki, gdyż cechuje je wrodzona otwartość, 
chęć poszukiwania i odkrywania oraz dążenie do zrozumienia 
podstwowych reguł rządzących światem matematyki. Nieste-
ty, często będąc już w szkole podstawowej, tracą to naturalne 
zamiłowanie do matematyki, a lekcje tego przedmiotu stają 
się udręką. 

We współczesnym świecie umiejętności matematyczne sta-
ją się podstawą, bez której trudno wyobrazić sobie sukces 
nie tylko w zawodzie informatyka czy księgowego, ale także 
w profesjach, które jeszcze niedawno w ogóle z matematyką 
nie miały nic wspólnego. Najbardziej poszukiwanymi pracow-
nikami są ci, którzy znają się na liczbach i potrafią analizować 
tzw. „big data”. Ponadto, znajomość matematyki przydaje 
się również w życiu codziennym, gdy na przykład zawieramy 
umowę kredytu bankowego, polisy ubezpieczeniowej czy 
chociażby jesteśmy klientem zwykłego sklepu.

W MATPLANECIE dbamy o to, żeby dzieci były zmotywowane 
i chciały testować różne rozwiązania w bezpiecznych warun-
kach, bez strachu, że zostaną skrytykowane, jeśli ich proces 
myślowy nie doprowadzi prosto do celu. 

Czego klocki LEGO® mogą nauczyć  
nasze dzieci?

Kultowe klocki LEGO®, oprócz świetnej zabawy, mogą również 
stać się nieocenioną pomocą w uczeniu się i budowaniu do-
świadczenia edukacyjnego według koncepcji STEM. STEM to 
nowoczesne podejście do rozwijania kompetencji w dziedzinie 
nauk ścisłych i technicznych, które zakłada integrację wiedzy 
z różnych dziedzin. Każdy z komponentów koncepcji STEM 
ma nauczyć dzieci czegoś innego, i tak:
• SCIENCE, czyli NAUKA – poszerza zasób słownictwa nauko-

wego;
• TECHNOLOGY, czyli TECHNOLOGIA – rozwija umiejętności 

kreatywnego i analitycznego myślenia;
• ENGINEERING, czyli  INŻYNIERIA – kształtuje umiejętność 

myślenia technicznego podczas budowania wież, mostów, 
kolejek górskich etc.;

• MATH, czyli MATEMATYKA – podnosi poziom umiejętności ma-
tematycznych (liczenie, dzielenie, mierzenie, szacowanie, etc.)

To wszystko sprawia, że dzieci nie tylko rozwijają umiejętnoci 
pracy zespołowej i lepszej organizacji czasu, ale również myślą 
w sposób krytyczny oraz kreatywnie rozwiązują problemy. 
W BRICKS4KIDZ®  jesteśmy przekonani, że nauka jest najefek-
tywniejsza, gdy wykorzystujemy właśnie naturalną ciekawość 
i kreatywność dzieci.

MAŁGORZATA BUCZKOWSKA
radca prawny

WAKACJE NA DWÓCH KÓŁKACH, 
CZYLI JAK ZGODNIE  
Z PRAWEM PRZEWOZIĆ JEDNOŚLAD

Sezon wakacyjny w pełni. Wielu z nas albo już 
wyruszyło, albo zaraz wyruszy na zasłużone 
urlopy. Ci, którzy nie wyobrażają sobie wakacji 
bez dwóch kółek, mogą zastanawiać się,  
w jaki sposób bezpiecznie i zgodnie z prawem 
przewieźć rower do miejsca przeznaczenia. 

Oczywiście najłatwiej jest zapakować rower do bagażnika 
naszego samochodu, biorąc jednak pod uwagę to, że zazwyczaj 
na urlop wybieramy się z rodziną, a rowerów jest kilka, umiesz-
czenie ich w bagażniku auta może okazać się niemożliwe. 

W takiej sytuacji pozostaje nam jedynie zaopatrzenie się 
w zewnętrzny bagażnik do przewożenia rowerów. Na rynku 
możemy spotkać kilka propozycji: bagażnik dachowy, bagażnik 
montowany na haku holowniczym czy bagażnik montowa-
ny na tylnej klapie samochodu. Rozwiązania te są wygodne, 
jednak w niektórych przypadkach – używając ich, możemy 
naruszyć przepisy prawa. 

Decydując się na zamontowanie w naszym samochodzie ba-
gażnika do przewożenia rowerów, pamiętajmy o przepisach 
ustawy o ruchu drogowym, która zakazuje zasłaniania tablic 
rejestracyjnych i świateł, a to może nastąpić po zamontowaniu 
niektórych bagażników rowerowych. Za zlekceważenie tego za-
kazu możemy otrzymać mandat nawet w wysokości  500 złotych. 

Co zatem zrobić, aby nie naruszyć przepisów prawa i nie ryzyku-
jąc konieczności zapłaty mandatu, przewieźć rower do punktu 
docelowego? Od 1 stycznia 2016 roku wystarczy wyrobienie 
trzeciej tablicy rejestracyjnej (wcześniej było to niemożliwe) 
i umieszczenie jej na bagażniku w miejscu konstrukcyjnie do 
tego przeznaczonym. 

O wydanie takiej tablicy może wystąpić właściciel pojazdu. 
Jeżeli jest ich kilku, wystarczy wniosek jednego z nich. Wniosek 
należy złożyć urzędzie komunikacji, właściwym dla miejsca 

rejestracji pojazdu. Trzecią tablicę można uzyskać już przy 
pierwszej rejestracji samochodu albo później. Koszt jej wyda-
nia to 52,50 złotych. Dla zalegalizowania tablicy urząd wyda 
nam także jeden komplet nalepek legalizacyjnych. W przypad-
ku zaginięcia tej tablicy, postępowanie odbywa się na takich 
samych zasadach jak w przypadku zgubienia jakiejkolwiek 
tablicy rejestracyjnej.

Warto także pamiętać, że trzecią tablicę możemy otrzymać 
jedynie w sytuacji, gdy posiadamy tzw. białe tablice rejestra-
cyjne. Jeżeli w Twoim samochodzie zamontowane są jeszcze 
stare, tzw. czarne tablice, konieczne będzie uzyskanie tablic 
białych. 

Pamiętajmy też o tym, że nie warto oszczędzać na kosz-
tach wyrobienia trzeciej tablicy rejestracyjnej i zastępować 
jej kartonowym czy plastikowym prostokątem z ręcznie 
napisanym numerem Twojego samochodu. Używanie ro-
bionych na własną rękę kopii tablic rejestracyjnych rów-
nież może zakończyć się mandatem, bowiem prostokąty 
te nie są tablicami rejestracyjnymi, w które powinno być 
wyposażone auto.
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POWSTANIE WARSZAWSKIE  
NA ŻOLIBORZU

Żoliborz w trakcie Powstania ucierpiał 
znacznie mniej niż inne dzielnice Warszawy, 
mimo, że Powstanie tu się rozpoczęło, trwało 
praktycznie do samego końca (czyli poddania 
Śródmieścia)  i tu odbyła się najkrwawsza 
jego bitwa. W związku z nadchodzącą 72. 
rocznicą przyjrzyjmy się najważniejszym 
wydarzeniom i miejscom z nim związanym.

W przededniu wybuchu polskie siły konspiracyjne na Żoliborzu 
były zorganizowane w II Obwód AK „Żywiciel”, dowodzony 
przez ppłk Mariana Niedzielskiego, „Żywiciela”. Obwód składał 
się z kilku zgrupowań, których nazwy zaczynały się na Ż (Żaglo-
wiec, Żniwiarz, Żubr, Żmija, Żaba, Żyrafa)  - to ostatnie działało 
na terenie dzisiejszego Żoliborza Południowego i Powązek, 
ale trzeba pamiętać, że w trakcie walk ich struktura i nazwy 
zmieniały się kilkakrotnie. Łącznie było to niespełna 3500 osób.

Cele postawione przez Obwodem obejmowały zdobycie licz-
nych niemieckich obiektów na terenie dzielnicy, z których 

najważniejsze to Cytadela, Dworzec Gdański, Instytut Che-
miczny (dziś IChP), Centralny Instytut Wychowania Fizycznego 
(dziś AWF), czy bateria przeciwlotnicza na Burakowie (dziś 
Sady Żoliborskie).

Pierwsze strzały

Do pierwszej potyczki w Powstaniu doszło o godzinie 13:50, 
czyli ponad 3 godziny przed godziną W, na ulicy Krasińskiego. 
Grupa żołnierzy Kompanii Dywersji Bojowej Żniwiarz transpor-
towała broń ze skrytki na Żoliborzu Urzędniczym do punktu 
zbornego na ulicy Suzina. Gdy przechodzili przez Krasińskie-
go, napatoczyli się na patrol niemiecki samochodzie, któremu 
wydały się podejrzane nietypowo ubrane osoby niosące duże 
pakunki. Wywiązała się strzelanina, w efekcie której Niemcy 
zamknęli całą dzielnicę (wówczas peryferyjną i oddzieloną od 
Warszawy torami i oceanem ruin Muranowa) i przystąpili do 
przeszukiwania. Podczas przeszukań dostrzeżono grupę męż-
czyzn w budynku kotłowni (później kino Tęcza), gdzie wywiązała 
się kolejna strzelanina. Tam zginął plut. pchor. Leon Krzysztoń 
„Bogdan” - pierwsza z ponad 200 000 ofiar powstania.

Brak zaskoczenia i trudności logistyczne wywołane przez 
ten incydent były jedną z przyczyn, dla których 1 sierpnia nie 
osiągnięto żadnego z wyznaczonych celów.

Droga do Śródmieścia

W zaistniałej sytuacji kluczowym zadaniem stało się połączenie 
Starego Miasta z Żoliborzem i zapewnienie powstańcom do-
staw z Puszczy Kampinoskiej. Było to zadanie trudne, bowiem 
dworzec Gdański znajdował się w rękach niemieckich, zaś 
Niemcy zdawali sobie sprawę z zagrożenia i teren ufortyfiko-
wali.  Wkrótce po wybuchu spalili osiedle dla bezrobotnych 
i bezdomnych, znajdujące się przy dworcu, między dzisiejszą 
stacją metra, a sklepem Biedronka, by oczyścić przedpole. 
Setki bezdomnych zamieszkały w parku Żeromskiego, co było 
w późniejszym czasie źródłem wielu problemów.

Ataki powstańcze na Dworzec Gdański nastąpiły w noce 20/21 
i 21/22 sierpnia. Oba zakończyły się niepowodzeniem. Słaba 
koordynacja z siłami Starówki, nieprzygotowanie części żoł-
nierzy do walki miejskiej, dobra niemiecka obrona, m.in. za 
pomocą pociągu pancernego, spowodowały porażkę – w okolicy 
wiaduktu na Andersa zginęło ponad 500 osób. Był to jeden 
z najkrwawszych epizodów i punkt zwrotny w Powstaniu, który 
zbiegł się z ostatnim dużym sukcesem, czyli zdobyciem PAST-y 
na Zielnej. Od tego dnia niemieckie siły zaczęły przeważać.

Republika Żoliborska

Plan generałów von dem Bach-Zelewskiego i  Reinefartha, 
odpowiedzialnych za pacyfikację Warszawy, jako najważniejsze 
priorytety uznał utrzymanie łączności między Rzeszą a frontem 
wschodnim (przebiegającym ulicami Wolską, Chłodną, Elek-
toralną, Senatorską do Mostu Kierbedzia) oraz minimalizację 
ryzyka ataku Armii Czerownej (jak się okazało to drugie zupeł-
nie niepotrzebnie). Wojskom niemieckim postawione zostały 
zadania w tamtych częściach Warszawy, co spowodowało 
swoisty oddech na Żoliborzu. Mimo trwających w Warszawie 
rzezi, na Żoliborzu organizowały się władze samorządowe, 
sprawnie działała samopomoc sąsiedzka, a nawet  wychodziła 
prasa (także dziecięca!). Ten okres przeszedł do historii jako 
„Republika Żoliborska”.

Wyjście z kanałów

W obliczu zbliżającego się upadku Starówki, jej obrońcy z koń-
cem sierpnia i początkiem września  ratowali życie, ucieka-
jąc kanałami. Ponad 800 osób uciekło z placu Krasińskich do 
skrzyżowania ulic Popiełuszki i Krasińskiego. Kilkukilometrowa 
droga zajmowała wiele godzin w bardzo trudnych warunkach. 
W okolicy włazu, z którego wychodzili, znajduje się do dziś 
tablica pamiątkowa.

MICHAŁ   
KOSTRZEWA
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Sushi dla zapracowanych 
– zdrowa alternatywa dla fast foodu www.tensushi.pl

Pracownicy biurowi nie odżywiają się 
najlepiej. Wciąż bardzo popularne jest 
zamawianie na obiad fast foodów w rodzaju 
pizzy czy burgerów. Na szczęście coraz 
wyraźniejsze są także zdrowe tendencje 
żywieniowe. Jednym z ulubionych 
lunchów osób pracujących w 
biurowcach jest sushi.  

Sushi to dużo zdrowsza alternatywa dla 
powoli odchodzących do lamusa tłustych 
i zasolonych fast foodów. Łączy w sobie 
wiele zalet – jeśli choć raz spróbowaliście 
słynnej, japońskiej potrawy, wiecie, że jej smak 
może uzależnić. Niewielkie porcje bazujące na japoń-
skim ryżu są pożywne i lekkostrawne, a różnorodność 
dodatków zachęca do odkrywania nowych połączeń.

Japonia na talerzu Polaka

Japońska kuchnia to jed-
na z najzdrowszych na 
świecie. Znana jest 
z potraw o niskim 
poziomie chole-
sterolu, za to bo-
gatych w witaminy 
i żelazo. – Pierwszą 
gwiazdą kuchni ja-
pońskiej, która zawitała 
na talerzach Polaków, było 
właśnie sushi, które w kraju nad Wisłą 
zadomowiło się kilkanaście lat temu. Co bardzo nas cieszy, 
popularność tego dania cały czas rośnie – mówi Tomasz 
Bojanowicz, reprezentujący warszawską sieć restauracji 
Ten Sushi. 

Podstawą sushi jest japoński ryż oraz prażone algi morskie. 
Te ostatnie nadają potrawie charakterystyczny smak, 
ponadto stanowią cenne źródło żelaza, jodu, wapnia oraz 

witamin – A, D i B12. Ostatnia informacja szczególnie 
zainteresuje wegetarian, którzy często borykają się z nie-

doborami tej witaminy. A co ponadto? W sushi 
znajdziecie całe bogactwo dodat-

ków. Przede wszystkim ryby 
i owoce morza, w szcze-

gólności krewetki, 
kraby, tuńczyka, 
węgorza czy łoso-
sia. Ale nie tylko. 
Mogą to być też 

jajka, wodorosty, 
grzyby, tofu i właści-

wie każde warzywo. A do 
tego przyprawy o niezwykle 

wyrazistych smakach – sos sojowy, 
imbir oraz japoński chrzan.

Sekret tkwi w różnorodności

Szczególną popularnością sushi cieszy się wśród pracow-
ników biurowców. – Szacujemy, że 60% zamówień z naszej 
restauracji trafi a właśnie do pracowników okolicznych 
biur. Zdarzają się zamówienia na 30-40 zestawów, często 
dla całej fi rmy. Tendencja jest rosnąca. Zauważyły ją już 
fi rmy cateringowe, które coraz chętniej włączają sushi 
do swojego stałego menu – przekonuje przedstawiciel 
Ten Sushi. 

Sekret popularności sushi tkwi zapewne także w jego róż-
norodności. Z kolorowych, cieszących oko nigiri-zushi, 
maki-zushi, chirashi-zushi i pozostałych, skomponujemy 
zestawy praktycznie dla każdego. Jesteś wegetariani-
nem, kobietą w ciąży, osobą odchudzającą się? Znajdzie  
się zestaw także dla Ciebie. Doświadczenie pokazuje, 
że nawet osoby z początku nieprzekonane, zakochają 
się w sushi.

Rzeź Marymontu

W obliczu zbliżającej się do Wisły Armii Czerwonej Niemcy 
13 września wysadzili w Warszawie wszystkie mosty, w tym 
oba przy Cytadeli. Wkrótce potem doszło do kolejnego krwa-
wego incydentu – Rzezi Marymontu. Szturmujące oddziały 
niemieckie dokonały rabunków i zastrzeliły około 500 miesz-
kańców na Marymoncie. Pomnik upamiętniający to zdarzenie 
znajduje się w Parku Kaskada. Warte odnotowania jest to, że 
tych zbrodni dopuścili się żołnierze Wehrmachtu, a nie, jak 
w przypadku większości innych – SS.

Upadek

30 września, po dwóch dniach zmasowanych ataków jednej 
z najlepszych niemieckich pancernych dywizji 19 PZD Nie-
dersachcesn i krwawych walkach na terenie klasztory Zmar-
twychstanek na rogu Krasińskiego i Popiełuszki, Żoliborz, jako 
przedostatnia dzielnica Warszawy, skapitulował.

***

1 sierpnia z reguły nasz urząd organizuje wycieczkę śladami 
Powstania Warszawskiego na Żoliborzu. Prowadzi ją prze-
wodnik warszawski rodem z Żoliborza. Mamy nadzieję, że 

w tym roku też się odbędzie – jeśli tak, to polecamy.

Na Cmentarzu Wojskowym znajduje się kwatera poległych 
żołnierzy  Żywiciela. Leży tam również zmarły w latach 80-

tych ppłk Niedzielski „Żywiciel”.

Urząd przygotował rok temu darmową aplikację „Śladami 
Powstańczego Żoliborza” – można ja pobrać z Appstore 

i Google Play.
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PARK KASKADA 
Z CYKLU: W ZIELONE GRAMY

Zaprojektowany i oddany do użytku w 1951 roku na 
Marymoncie park był ogromnym, 7-hektarowym 
założeniem, obejmującym rejon rzeczki Rudawki. 

Według twórcy koncepcji, inż. Ludwika Lawina, miał być przestrzenią pełną atrakcji 
dla małych i dużych mieszkańców. Do czasu wybudowania Trasy Toruńskiej istniały 
tam boiska do koszykówki i siatkówki, kilka piaskownic, a nawet boiska z przeznacze-
niem nie tylko sportowym, ale również kulturalnym. Jednak wspomniana inwestycja 
drogowa radykalnie zmniejszyła obszar parku, który aktualnie jest zaledwie zielonym 
uroczyskiem wokół dość kontrowersyjnej z punktu widzenia estetycznego sztucznej 
sadzawki, z bardzo abstrakcyjną bryłą „kaskadowej” fontanny.

MICHAŁ 
LEHR-KOWALSKI




