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Szanowni Czytelnicy!

Lody, lody dla ochłody! Tym 
zawołaniem wkraczamy w okres 
wakacji, upałów, urlopów i spotkań 
w żoliborskich parkach, na 
kocach, na trawnikach, z dziećmi, 
z rodzinami, z przyjaciółmi. 
Pod tym zawołaniem Karolina 
recenzuje w czerwcowym 
numerze trzy pierwsze lodziarnie. 
A Małgosia, swoim (w)prawnym 
okiem przeszukała przepisy 
dotyczące przydomowego 
grillowania, żebyśmy wiedzieli, 
kiedy nasza przyjemność staje się 
utrapieniem innych.

Nadszedł czas głosowania 
w budżecie partycypacyjnym, więc 
Mateusz prezentuje najciekawszy 
jego zdaniem projekt.

A ja zapraszam do lektury 
wywiadu z bardzo ciekawymi 
żoliborzanami z ul. Lisa Kuli.

Zapraszam do lektury!

Michał Lehr-Kowalski
redaktor naczelny

Michał Lehr-Kowalski - redaktor naczelny, żoliborski 
aktywista, twórca Kreatywnego Żoliborza, stworzył 
i prowadził przez 3 lata #DomKulturyWilson, aktualnie 
zarządza projektami w studio Kotbury.

Mateusz Durlik - wydawca, autor artykułów dotyczących 
spraw Żoliborza Południowego, prezes Stowarzyszenia 
Nowy Żoliborz, twórca jedynej żoliborskiej aplikacji Nasz 
Żoliborz, lokalny aktywista.

Małgorzata Buczkowska - radca prawny Okręgowej 
Izby Radców Prawnych w Warszawie. Specjalizuje 
się w doradztwie z zakresu szeroko rozumianego 
prawa spółek, prawa umów, obsłudze korporacyjnej 
przedsiębiorców, a ostatnio w sprawach rodzinnych.

Liliana Kołłątaj - przewodniczka warszawska, pilotka 
wycieczek, dziennikarka, prelegentka, autorka 
i redaktorka portali i stron internetowych o tematyce 
varsavianistycznej i turystycznej, inicjatorka 
i koordynatorka Klubu Globtrotera Warszawa.

Anna Szymańska - autorka poradnika „Wychowanie? 
Da się zrobić!”, współpracuje  
z Fundacją SAVANT, współadministrator grupy  
na FB „ADHD, ZA oraz inne trudności rozwojowe 
i wychowawcze”.

Karolina Kołodziejska – autorka cyklu „Kuchnie Świata”, 
od wielu lat mieszka i pracuje na Żoliborzu, pasjonatka 
dobrego jedzenia, obserwatorka ewolucji restauracyjno-
kulturalnego życia naszej dzielnicy, mama pięcioletniej 
Żoliborzanki.
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Jeden z najbardziej znanych i cenionych polskich kucharzy, Grzegorz Łapanowski, 
został twarzą nowej strefy restauracyjnej Arkadii pod nazwą Grand Kitchen. Strefa 
niebawem zacznie funkcjonować na pierwszym poziomie centrum w wyniku rozbudowy 
Arkadii, w ramach której powstaje również nowa przestrzeń rodzinno-eventowa, 
tereny rekreacyjne oraz nieobecne dotąd w naszym kraju formaty sklepów i lokali.

Grand Kitchen to nowa strefa restauracyjna Arkadii, której 
wielkie otwarcie zaplanowane jest na wczesną jesień. Ten 
nowatorski koncept opiera się na atrakcyjnie zaaranżowa-
nej przestrzeni o różnorodnej ofercie gastronomicznej, 
w której klienci będą mogli zasmakować kuchni z różnych 
stron świata – w tym azjatyckiej, hiszpańskiej, włoskiej 
czy libańskiej. Nowa przestrzeń, pełna światła i ciepłych 
kolorów, ma zachęcić gości do celebrowania wspólnych po-
siłków z rodziną i znajomymi, a także organizacji lunchów 
w przyjemniej, spokojnej atmosferze.

– Często zapominamy o tym, jak ważne dla naszych co-
dziennych relacji są wspólne posiłki oraz towarzyszą-
ce im rozmowy. Dlatego cieszę się, że będę mógł mieć 
swój udział w tworzeniu tego wyjątkowego miejsca – mówi 
Grzegorz Łapanowski, ambasador Grand Kitchen. – Razem 
z Fundacją „Szkoła na widelcu” od niemal 10 lat działamy 
na rzecz lepszego jedzenia w szkołach i przedszkolach, 
a także promujemy wiedzę na temat zdrowego odżywiania 
wśród dzieci, ich rodziców oraz nauczycieli i pracowników 
stołówek. Jako ambasador Grand Kitchen planuję wspólnie 

z Arkadią wielką kampanię; w ciągu 50 tygodni zrealizujemy 
200 warsztatów kulinarnych przez cały rok, dostępnych 
bezpłatnie dla wszystkich. To unikalne w swojej skali 
działanie, dzięki któremu jeszcze lepiej promować będziemy 
edukację kulinarną.

Arkadia promuje zdrowy styl życia

Tak właśnie warszawska Arkadia, wspólnie z Grzegorzem 
Łapanowskim, rozpoczyna długoterminowe działania mające 
na celu poprawę nawyków żywieniowych i stylu życia wśród 
dzieci i młodzieży. Jest to część większej strategii CSR 
„Lepsze Miejsca 2030”, realizowanej przez właściciela 
Arkadii, firmę Unibail-Rodamco. 

– W 2016 roku jako grupa rozpoczęliśmy realizację ogól-
noeuropejskiej strategii CSR, której długofalowym celem 
jest zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 50 proc., ale 
niezwykle istotny jest również dla nas w jej realizacji 
aspekt wspierania lokalnych społeczności. W zrównowa-
żony rozwój angażujemy również pracowników firmy, którzy 

włączają się w działania na zasadzie wolontariatu – mówi 
Jakub Skwarło, dyrektor operacyjny Unibail-Rodamco na 
Europę Centralną.

W ramach realizowanej strategii CSR już na początku czerwca 
na terenie Arkadii odbędzie się trzydniowe wydarzenie z oka-
zji Dnia Dziecka pod nazwą „Foodmagedon”, łączące koncepcję 
wzmocnienia prozdrowotnych postaw u dzieci i rodziców 
z zabawami polegającymi na wielostopniowej rywalizacji 
pomiędzy uczestnikami imprezy. Jesienią tego roku ruszą 
także cykliczne warsztaty kulinarne, współorganizowane 
przez fundację „Szkoła na Widelcu”, podczas których dzieci 
będą zgłębiały wiedzę na temat przygotowywania pełnowar-
tościowych posiłków, a przy okazji świetnie się bawiły.

Niezwykłe smaki z całego świata

Oprócz wyjątkowych wydarzeń kulinarnych, zaplanowanych 
w obrębie strefy restauracyjnej Grand Kitchen, goście zy-
skają dostęp do szerokiej oferty wydzielonej przestrze-
ni gastronomicznej. Wśród nowych restauracji pojawią się 
m.in.: Azia Concept – dwupoziomowy lokal, w skład którego 
wchodzić będzie restauracja japońska HANA SUSHI, kuchnia 
chińska DIM SUM, kuchnia tajska NAI THAI, a także bar Hana 
Sushi Express, Zielona z kuchnią wegetariańską i wegańską, 
Lalka – lokal serwujący naleśniki w najróżniejszych warian-
tach oraz Fenicja – restauracja oferująca potrawy kuchni 
libańskiej. Ponadto na terenie Grand Kitchen został otwarty 
także lokal Pizza HUT w zupełnie nowej, nieznanej dotąd 
w Polsce odsłonie. Koncepcja ta opiera się na wprowadzeniu 
do oferty nowych propozycji pizz, które są przygotowywa-
ne i wypiekane w kamiennym piecu na oczach gości, a także 
świeżego baru sałatkowego z zupełnie nowymi smakami. Goście 

nowej strefy restauracyjnej będą mieli do dyspozycji także 
Starbucks, w którym bariści będą regularnie prezentowali 
alternatywne metody zaparzania kawy. Pojawią się także cztery 
wyspy restauracyjne, a wśród nich m.in. Cafe Vincent, czyli 
piekarnio-kawiarnia w stylu francuskim, La Manga serwująca 
hiszpańskie tapas, pinchos oraz pełne słodyczy Consonni.

Nowe, unikalne sklepy

W wyniku rozbudowy Arkadii zostaną otwarte nowe sklepy, 
a wśród nich Victoria’s Secret w nowym koncepcie, nie-
dostępnym dotychczas w Polsce. Pojawi się też przebudo-
wany Empik w nowatorskiej odsłonie, ponieważ w obrębie 
sklepu zostaną umieszczone m.in. interaktywne urządze-
nia multimedialne pełniące funkcję personalnego doradcy 
klienta oraz duże ekrany prezentujące aktualności ze 
świata kultury i rozrywki. Zmiana nastąpiła także w nowo 
otwartym salonie Smyk, który w wyniku przebudowy będzie 
sąsiadował z Empikiem. Ponadto znaczące zmiany przeszedł 
już salon H&M, który w wyniku rozbudowy zyskał dział H&M 
Home, trzeci poziom i tym samym stał się flagowym sklepem 
marki. W najbliższych miesiącach planowane są również 
kolejne otwarcia – m.in. firm do tej pory nieobecnych na 
polskim rynku.

Jeszcze więcej udogodnień

Arkadia, w 2012 roku, jako pierwsze w Polsce oraz trzecie 
w Europie centrum handlowe uzyskała czterogwiazdkowy znak 
jakości oferty i usług.

– Chcemy zapewnić naszym klientom najwyższą jakość usług, 
dlatego stale inwestujemy w nasze centra. Nasi goście 
mają już dostęp do usług, takich jak: szatnie, aplikacje 
na smartfony, bezpłatny i nieograniczony dostęp do WiFi 
czy usług typu „premium”. Teraz przyszedł czas na wpro-
wadzenie kolejnych udogodnień i bezpłatnych atrakcji, 
które sprawią, że nasi klienci będą jeszcze bardziej za-
dowoleni z wizyt w Arkadii – mówi Jakub Skwarło, dyrektor 
operacyjny Unibail-Rodamco na Europę Centralną.

W wyniku rozbudowy centrum handlowego zostanie utworzona 
wyjątkowa strefa rodzinno-eventowa, łącząca Grand Kitchen 
z obecnym food courtem oraz częścią rozrywkową Arkadii 
– kinem Cinema City oraz ponad tysiącmetrową salą zabaw 
dla dzieci pod nazwą „Fikołki”. Nowościami będą także: 
piąty kompleks toalet, przebudowa wejścia z parkingu, 
wejście do fitness clubu Calypso w pobliżu lokalu C&A oraz 
usprawniona komunikacja do strefy restauracyjnej z nowymi 
windami oraz ruchomymi schodami. 

Zmiany widoczne będą też na zewnątrz Arkadii. Powstaną tu: 
bezpłatny plac zabaw, nowoczesna fontanna, nowe tereny 
zielone z ławkami. Zostaną utworzone także dodatkowe za-
daszone i monitorowane miejsca na rowery, ułatwiony będzie 
również dostęp do przystanków oraz postojów taksówek. 

GRZEGORZ ŁAPANOWSKI 
AMBASADOREM GRAND KITCHEN W ARKADII
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Jak to było z logo TVP?
A.B.: Był początek lat 90’ i nowe władze telewizji postanowiły zmienić cały branding, 
który oczywiście kojarzył się fatalnie. Zaproszono mnie do konkursu na logo 
„Jedynki”. Przygotowałem trzy propozycje, godzinę przed złożeniem prac doczytałem 
w warunkach konkursu, że trzeba złożyć 4 projekty, więc dołączyłem ekspresowo 
jeszcze jeden. I to właśnie on wygrał. Potem okazało się, że jest tak elastyczny, że 
może być wykorzystany również dla całej telewizji.

Czy zaraz potem otworzyłeś Kotburego?
A.B. Nie, potem zostałem redaktorem naczelnym tygodnika ;-) tygodnika dzieci 
„Pentliczek”. Sprzedawał się w kilkudziesięciu tysiącach egzemplarzy, prenumerowały 
go przedszkola w całej Polsce. Dopiero potem, w 1996 roku, otworzyłem Kotburego 
z siedzibą na Żoliborzu. Był przede wszystkim platformą do tworzenia kolejnego 
pisma „Plac Słoneczny 4”, tym razem dla starszych dzieci. Ze względu na nieadekwatną 
do ówczesnych potrzeb rynku wizję wydawcy, niestety tytuł nie przetrwał. Jednak już 
w tym czasie projektowałem logosy, więc Kotbury żyje do dziś.

Teraz masz wspólnika?
Tak, od 2000 r. zacząłem współpracować z Jackiem Ebertem, który właśnie odszedł 
z agencji Publicis, którą tworzył od początku. Wynajęliśmy pokój na Kaniowskiej, 
przy agencji Testardo, w której pracowała Małgosia.

M.J.: Tak, Budek przychodził do nas do pokoju, do pięciu dziewczyn, żeby podlewać 
kwiatki :)

Małgosiu, a Ty skąd wzięłaś się na Lisa Kuli?
M.J.: Pochodzę z Łodzi, gdzie stawiałam pierwsze poważniejsze zawodowe kroki 
próbując swoich sił w dziennikarstwie  najpierw w radio, potem w lokalnym TVN-ie. 
Spora grupa znajomych wywędrowała do Warszawy, jedni pociągali za sobą drugich 
i tak trafiłam na Żoliborz, do agencji PR, w której poznałam Budka. Zaproponował 
mi współpracę przy Kotburym i tak spędziliśmy kolejne 10 lat razem, również jako 
para, doczekaliśmy się dziecka.

A skąd pojawił się pomysł Mouse House? Nie miałaś wystarczająco dużo 
obowiązków w Kotburym?
M.J.:  Kiedy spełniłam się macierzyńsko, dziecko podrosło, zaczęła narastać we 
mnie potrzeba zrobienia czegoś na własny rachunek. To było tuż przed moimi 40 
urodzinami. Budek wyjechał na chwilę do Finlandii, a ja w tym czasie postanowiłam 
porzucić strefę komfortu i - trochę ku własnemu zaskoczeniu - zająć się modą. 
W czasie jego nieobecności nie tylko wymyśliłam cały biznes, ale też nazwę, a nawet 
zaprojektowałam logo. W Excelu!

Jako to?! Zrobiłaś logo w Excelu??? :)
M.J.: Tak! Umiałam posługiwać się tylko tym programem, więc skorzystałam z niego! :)

Michał Lehr-Kowalski

Kot i Mysz,
czyli kreatywne 
zagłębie na Lisa Kuli 3

Tym razem w ramach 
cyklu wywiadów, 
przedstawiających 
kreatywnych żoliborzan, 
zapraszam na spotkanie 
z Małgorzatą Jodełło 
i Andrzejem Budkiem, 
którzy prowadzą swoje 
biznesy – sklep i markę 
modową oraz studio 
projektowe na jednej 
z najbardziej uroczych 
uliczek dzielnicy  
– Lisa Kuli.

LUDZIE ŻOLIBORZALUDZIE ŻOLIBORZA

0% 35% 100%*, plakat 
wyborczy,  
Andrzej Budek, 1989
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A.B.: Pierwsza nazwa była również bardzo ekstrawagancka – Szara Mysz! :)

M.J.: Na szczęście wrócił Budek, dokładnie w moje urodziny i uratował sytuację. 
Ponieważ wiedziałam, że musi być w nazwie mysz, żeby nawiązać do już istniejącego 
kota, wymyślił Mouse House i zaprojektował logo.

A moda?
M.J.: Kiedyś w knajpce na Suzina odbywały się kobiece wieczory. Na jednym z nich 
zobaczyłam, jak dwie panie wymieniają się piękną tiulową spódniczką dla dziecka. 
Bardzo chciałam taką kupić dla naszej córki, więc odnalazłam autorkę. Okazało się, 
że jest to Magda Rams, założycielka marki Kids On The Moon. Trafiłam w tym czasie 
na na targi ubrań dla dzieci w Forcie Sokolnickiego, gdzie  z zachwytem odkryłam 
więcej wspaniałych projektów. Wiesz, to był sam początek mody designerskiej dla 
dzieci, dopiero pojawiały się pierwsze lokalne marki. Zauważyłam jednak, że nie ma 
jeszcze sklepów z takimi ubrankami dla dzieci.

Sklep powstał od razu na Lisa Kuli?
M.J.: Tak, wynajęłyśmy z Magdą Rams lokal na parterze, Magda miała tu swoją 
pracownię, a ja prowadziłam sklep. Budek nie zgodził się na zakup mebli z Ikei 
i zrobił większość mebli samodzielnie, z grubego kartonu. Do dziś zresztą został mu 
zachwyt nad możliwościami tego materiału i projektuje z niego piękne i funkcjonalne 
meble. Krótko mówiąc, bez niego nie byłoby tego wszystkiego. Jesteśmy zgranym 
tandemem. Mam do Budka 100% zaufania.

Teraz bardziej wolisz projektować grafikę, czy meble?
A.B.: Chodzi o zadanie. Ciekawe zadanie. Wszystko jedno co, czy grafikę, czy obiekt. 
Jak zrobić, żeby zadziałało, żeby się udało. Rozwiązać problem, łamigłówkę – to jest 
ciekawe! O tyle bardziej teraz ciekawi mnie robienie z tektury, że mniej tego zrobiłem.

A jak to jest pracować razem? Jak to jest pracować z partnerką?
A.B.: Jest i łatwiej i trudniej.

M.J.: Łatwiej, bo się znamy, wiemy, czego oczekujemy, mamy podobny gust 
i podobnie postrzegamy świat.

A.B.: Czasami trudniej, bo przynosi się problemy do domu. Ale jak są fajne momenty, 
to te fajne momenty też przynosi się do domu więc bilans jest raczej na plus.

Co zmieniło się, gdy Małgosia otworzyła sklep, gdy zniknęła z Kotburego?
A.B.: Nie zniknęła tak całkiem, przeniosła się dwa piętra niżej ;)

M.J.: Budek zaczął wydawać obiady, zawozić i odbierać dziecko ze szkoły. Przejął 
sporą część obowiązków domowych. Trwało to prawie rok, kiedy sama prowadziłam 
sklep i musiałam tam być cały czas.

A.B.: Przez jakiś czas jeszcze Małgosia prowadziła sprawy Kota z parteru. Potem już 
musieliśmy znaleźć kogoś na jej miejsce, choć do dziś prowadzi sprawy rachunkowe.

A miałeś kiedyś pomysł, żeby zrobić z Kotburego dużą agencję?
W ogóle nie mieliśmy z Jackiem takiego pomysłu. Chcieliśmy mieć niedużą firmę 
i robić przyjemne rzeczy. Stąd też nazwa, która miała odstraszyć nadętych klientów, 
być sitem, które przepuści tylko fajnych ludzi. Jacek miał nie najlepsze doświadczenia 
z korpo-agencjami, a ja nigdy nie miałem nawet takiego pomysłu, więc byliśmy 
w tym zgodni.

A jacy są najlepsi klienci?
A.B.: Autentyczni.

A co to znaczy?
A.B.: Tacy, którzy chcą osiągnąć naprawdę najlepsze efekty, a do tego robią to 
z przyjemnością i luzem. Kiedy słuchamy się nawzajem i dążymy razem do 
najlepszego rozwiązania. Trochę jak z szyciem ubrania na miarę. Chcę tworzyć coś 
takiego, żeby zamawiający czuł się w tym tak dobrze, że nie zechce tego w ogóle 
zdejmować.

Małgosiu, poza Mouse House i sprzedażą designerskich marek dla dzieci i kobiet, 
współtworzysz markę Kids On The Moon.
M.J.: Pracując z Magdą w tej samej przestrzeni cały czas miałyśmy ze sobą kontakt, 
przyglądałam się więc trochę z boku procesowi prowadzenia biznesu modowego. 
W pewnym momencie płynnie przeszłyśmy na bliską współpracę, przejęłam część 
zadań. Czułam, że sklep to dla mnie za mało, ale nie miałam know-how, żeby 
samodzielnie stworzyć markę. Skorzystałam z okazji i zrealizowałam swoje kolejne 
marzenie. Talent Magdy, moja pasja i wyjątkowe zdolności organizacyjne, połączone 
z niebywałą pracowitością trzeciej wspólniczki Joanny Markert, tworzą mieszankę, 
która - mam nadzieję - pozwoli nam wypłynąć na szerokie wody. 

I jak Ci z tym?
M.J.: To jest bardzo trudny biznes. Działam w dużym stopniu intuicyjnie, ale też 
posługując się wiedzą, którą zdobyłam prowadząc Kotburego. Jeżdżę z projektami 
Kids on the Moon na targi do Paryża, a jak wszystko się dobrze ułoży, to pojadę wkrótce 
też do Nowego Jorku i Tokio. Wymaga to wszystko ogromnej pracy i zaangażowania, 
sprawia jednak dużo satysfakcji. A jest ona tym większa, że wszystko dzieje się na 
moim ukochanym Żoliborzu.

Bardzo dziękuję Wam za rozmowę i do zobaczenia na Lisa Kuli 3!

Znaki graficzne Andrzeja Budka
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Od 14 do 30 czerwca będzie można 
oddawać głosy na projekty zgłoszo-
ne do tej edycji budżetu partycypa-
cyjnego. Stowarzyszenie mieszkań-
ców Nowy Żoliborz, jak co roku, 
rekomenduje projekt, który jego zda-
niem jest najbardziej wartościowy 
dla mieszkańców. W tym roku mamy, 
jako mieszkańcy, potężną szansę na 
to, aby stworzyć przestrzeń zieleni, na 
której zarówno my, nasze dzieci, jak 
i osoby z każdej grupy wiekowej będą 
mogły miło spędzać czas. Jako stowa-
rzyszenie bardzo długo analizowali-
śmy obszary i możliwości Żoliborza 

Południowego, który bardzo szybko 
stał się liderem naszych analiz, z kil-
ku powodów. 

1. W ubiegłym roku obiecaliśmy pro-
jektodawcom pomysłu „Skwer Anny 
German”, że wesprzemy inicjaty-
wę zagospodarowania przestrzeni 
w rezerwie Krasińskiego na zieleń. 
Od początku uważaliśmy ten pomysł 
(przy lekkich modyfikacjach i więk-
szej inwestycji w zieleń) za bardzo 
dobry, dlatego w tym roku uwzględ-
niliśmy go jako jeden z elementów 
naszego projektu. 

2. Rezerwa jest cały czas zagrożona 
„długą ręka deweloperów”. W każdej 
chwili któryś z nich może wystąpić 
do Biura Architektury i Planowania 
Przestrzennego z wnioskiem o wy-
danie decyzji o warunkach zabudo-
wy, dlatego teren trzeba koniecznie 
i możliwie szybko zagospodarować.  

3. Potężna przestrzeń między ul. Anny 
German a ul. Przasnyską, dotych-
czas niszczona i rozjeżdżana przez 
nielegalnie parkujące samochody, 
stanowiła dla nas wątpliwą ozdobę. 
Z drugiej strony, między ul. Przasny-
ską a Powązkowską, przestrzeń jest 
już częściowo zagospodarowana, ale 
cały czas mało przyjazna ludziom, 
a teren ten ma olbrzymi potencjał.

Aby było łatwiej głosować, przybli-
żę Wam to, co w tym obszarze mogło-
by się znaleźć, jeśli projekt zwycięży. 
Przede wszystkim rezerwa ul. Krasiń-
skiego zostanie oddzielona od jezdni 
żywopłotem, tak aby nie tworzyły się 
potencjalne zagrożenia, zwłaszcza dla 
najmłodszych, a dodatkowo po to, aby 
absorbował pyły i spaliny samochodo-

we. Przez całą długość terenu (od ul. 
Powązkowskiej do ul. Broniewskie-
go) będzie poprowadzona kręta ścież-
ka, którą można będzie spacerować. 
Będzie miała długość blisko kilome-
tra. Przy ścieżce znajdą się też ławki, 
na których będzie można usiąść i od-
począć. Przy każdej ławce zostaną za-
montowane estetyczne kosze na śmie-
ci. W przestrzeni powstaną również 
dwa boiska do badmintona z siatką, 
które będą utworzone na istniejącej 
trawie, tak aby nie betonować tej prze-
strzeni. W wybranych miejscach skwe-
ru zostanie usytuowanych 5 huśtawek. 
Niewątpliwą zaletą w upalne dni będą 
pergole (2 sztuki), które będą chroni-
ły nas przed słońcem, a dodatkowo bę-
dziemy mogli skorzystać z poidełka dla 
nas i naszych zwierząt. Całość zostanie 
dodatkowo wyposażona w „drewnia-
ną architekturę”, tj. drewniane siedzi-
ska, podesty do siedzenia, chodzenia 
i leżenia, a część trawników zostanie 
wygrodzona po to, aby nie wjeżdża-
ły na nie samochody. Na koniec, jeśli 
projekt wygra, stanie się coś, o co od 
dawna walczy wiele stowarzyszeń. Zo-
staną zniwelowane schody do przy-

stanku tramwajowego na skrzyżowa-
niu ul. Broniewskiego i Krasińskiego, 
które spędzają sen z powiek rodzicom 
z wózkami, osobom niepełnospraw-
nym oraz rowerzystom. Na koniec, te-
ren zostanie również zadrzewiony.   

Na nasz projekt będzie można głosować 
elektronicznie, za pośrednictwem stro-
ny http://twojbudzet.um.warszawa.pl/ 
oraz analogowo, poprzez wypełnienie 
kart do głosowania w urzędzie Dziel-
nicy Żoliborz i wrzucenie ich do urn. 
Bardzo ważne jest to, że głosować może 
każdy, kto mieszka w Warszawie, nie-
koniecznie musi być zameldowany, wy-
starczy, że poda adres zamieszkania 
znajdujący się w obszarze Warszawy. 
Ponadto, głosować mogą również oso-
by niepełnoletnie. Po wpisaniu PESEL-u 
w systemie do głosowania, trzeba jedy-
nie podać dane opiekuna prawnego. Pa-
miętajcie: jak każdego roku, będziemy 
Was zachęcać do głosowania już na po-
czątku okresu, czyli 14 czerwca. Poleć-
cie nasz projekt znajomym. PROJEKT 
NR 4 SKWER KRASIŃSKIEGO.  Tyl-
ko dzięki Wam możemy zmienić prze-
strzeń w coś znacznie przyjemniejszego. 

Nowy park 
na Żoliborzu 
Południowym w 
rękach mieszkańców

Skwer Krasińskiego, 
projekt nr 4! 
Zagłosujmy wspólnie 
na odnowienie zielonej 
przestrzeni wzdłuż ul. 
Krasińskiego i oddajmy 
ją mieszkańcom. 

Mateusz Durlik
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Wreszcie wiosna przyszła na dobre. 
Temperatury powietrza osiągają taki 
poziom, że przyjemnie jest posiedzieć 
na dworze nie tylko w ciągu dnia, ale 
i wieczorem. Wraz z nadejściem cieplej-
szej aury intensywności nabrały towa-
rzyskie spotkania przy grillu. Niektó-
re z nich odbywają się w przynależnych 
do mieszkań ogródkach, inne na przy-
porządkowanych lokalom loggiach albo 
balkonach. Co jednak zrobić, gdy za-
pach grilla przeszkadza sąsiadom?

Niestety, w polskim ustawodawstwie 
brak jest przepisów, które w jedno-
znaczny sposób rozstrzygałyby problem 
grillowania w częściach otwartych, 
przyporządkowanych poszczególnym 
lokalom. Mimo że nie można jedno-
znacznie powiedzieć, że grillowanie na 
balkonach, tarasach czy ogródkach jest 
prawnie zabronione, to przeważający 
jest pogląd, że nie powinniśmy tego ro-
bić, zwłaszcza jeżeli przeszkadza to na-
szym sąsiadom. 

Niektóre wspólnoty mieszkaniowe, 
wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
mieszkańców, wprowadzają do regula-
minów porządkowych stosowne zaka-
zy. Jeżeli w Waszym regulaminie taki 
zakaz się znajduje, a odbywające się 
u sąsiada grille przeszkadzają Wam, 
możecie, powołując się na konkretne 
postanowienie regulaminu - sami albo 
za pośrednictwem administratora – 
poprosić sąsiada o zmianę tej sytuacji. 
Musimy jednak pamiętać, że regulami-

ny porządkowe uchwalane przez wspól-
noty mieszkaniowe nie mają charakte-
ru prawa powszechnie obowiązującego, 
dlatego też nie mogą być podstawą do 
nałożenia mandatów karnych, a ich eg-
zekwowanie jest niezwykle trudne. 

Powyższe nie oznacza jednak, że nie 
możemy nic zrobić, jeżeli do uciążliwe-
go sąsiada nie trafiają ani nasze prośby, 
ani prośby kierowane przez administra-
tora osiedla. W takich sytuacjach war-
to pamiętać o możliwości, jaką wspól-
notom mieszkaniowym daje art. 16 
ustawy o własności lokali. Choć możli-
wość ta w praktyce nie jest wykorzysty-
wana zbyt często, ma na celu ochronę 
mieszkańców wspólnoty przed dzia-

łaniami najbardziej uciążliwych sąsia-
dów i może odnieść skutek, jeżeli inne 
argumenty nie będą działać. Zgodnie 
z powyższym przepisem, jeżeli właści-
ciel lokalu wykracza w sposób rażący 
lub uporczywy przeciwko obowiązu-
jącemu porządkowi domowemu albo 
przez swoje niewłaściwe zachowanie 
czyni korzystanie z innych lokali lub 
nieruchomości wspólnej uciążliwym, 
wspólnota mieszkaniowa może żądać – 
w drodze procesu – sprzedaży lokalu na 
podstawie przepisów Kodeksu postępo-
wania cywilnego o egzekucji z nieru-
chomości. Pamiętajmy, że w tym przy-
padku ustawa odnosi się nie tylko do 
sposobu korzystania przez uciążliwego 
sąsiada ze wspólnych części nierucho-
mości, ale także do sytuacji, w których 
zakłóca on spokój innych współmiesz-
kańców, nawet jeżeli zachowania bę-
dące źródłem zakłóceń mają miejsce 
w jego lokalu. 

Innym sposobem na przywołanie są-
siada do porządku może być popro-
szenie o pomoc straży miejskiej. Nie 
zawsze jednak będziemy mogli z niej 
skorzystać. Straż Miejska będzie zo-
bligowana do przeprowadzenia inter-
wencji w sytuacji zakłócania porząd-
ku (np. hałasem) albo nieostrożnego 
obchodzenia się z materiałami łatwo 
palnymi. Sam fakt grillowania bowiem 
- jako że nie został popełniony w miej-
scu publicznym – nie stanowi podsta-
wy dla przeprowadzenia stosownej in-
terwencji. 

Kiedy grill 
przeszkadza 
sąsiadom

Małgorzata Buczkowska
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Sucré Żoliborz - Cukiernia,  
Lody  Naturalne,  
ul. Rydygiera 13

Niewielka cukiernia na Rydygiera, 
z kilkoma stolikami na zewnątrz, poleca 
przede wszystkim ciasteczka, tzw. ma-
karoniki, ale poszczycić się może też lo-
dami, i to naturalnymi. Lody są robione 
na mleku i śmietanie, słodzone miodem 
i bogate w naturalne składniki. Do wy-
boru mamy również sorbety. 

Lody faktycznie są pyszne, wybór nie 
jest zbyt duży, ale w mojej ocenie to tyl-
ko zaleta. Za każdym razem pojawiają 
się różne smaki. Nigdy nie trafiłam na 
kolejki, co również oceniam na plus. 

Lody podawane są w porcjach, nie 
w gałkach, i są dokładnie ważone 
przed podaniem; trochę to apteczne 
podejście nie pasuje w tym miejscu. 
Niestety wadą jest też to, że nie moż-
na w ramach jednej porcji połączyć 
dwóch smaków, co niezwykle ułatwi-
łoby życie rodzicom kupującym lody 
małym dzieciom. 

Cukiernia Smaki Warszawy,  
ul. Felińskiego 52

Blisko pl. Wilsona, wśród sporej 
konkurencji, ale lody naprawdę się 
bronią różnorodnością smaków i ja-
kością. Deklaracja o naturalności lo-
dów również przyciąga rzesze klien-
tów. Kawiarnia jest mała, stoliki są 
w środku i na zewnątrz. Trafiłam na 
obłędny smak palonego masła, jed-
nak w porcji rabarbarowej nie czułam 
tego wyjątkowego smaku. Z miesza-
niem smaków w jednej porcji nie ma 
specjalnie problemów, gdyż porcje nie 
są zbyt duże. 

Oprócz lodów, do wyboru mamy 
też ciasta, ciastka, ciasteczka i tor-
ty bezowe... Polecam również pyszną 
kawę, może być na wynos. Przed lo-
kalem przydałby się stojak na rowery, 
a stoliki mogłyby być częściej prze-
cierane. 

Cukiernia Pomianowski i Syn, 
Broniewskiego 12

Legendarne, kultowe już miejsce, na 
pewno znane wszystkim Żoliborzanom 
i nie tylko, mieści się tuż obok rów-
nie kultowego Baru Mlecznego „Sady”. 
Cukiernia powstała w 1920 r. i do dziś 
cieszy się wielkim poważaniem wśród 
klientów. To miejsce magiczne. Choć 
lata świetności ma już za sobą, to świet-
nie radzi sobie z obecną na naszym lo-
kalnym rynku konkurencją, o czym 
świadczą często widziane tam kolejki. 

Z zewnątrz nie wygląda zbyt za-
chęcająco, ale napis „lody – produk-
cja własna” mówi sam za siebie. Lody 
są podawane z automatu, tzw. włoskie, 
śmietankowe, delikatnie kremowe, do-
datkowy smak zawsze do wyboru. Sma-
ki mogą być zmieszane, w wafelku, 
duże, małe, zawsze pyszne i świeże. 

Dodatkowo mamy ogromny wybór 
wypieków i wręcz boskie pączki i kru-
che ciasteczka. 

Lody, lody dla ochłody, cz. 1

Karolina Kołodziejska
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Nadszedł długo przeze mnie oczekiwany czas popołudniowych spacerów do 
naszych żoliborskich kawiarnio-lodziarni. Od zeszłego roku na mapie lodowych 
przyjemności pojawiło się też kilka nowych miejsc, w których możemy schłodzić 
się i osłodzić się. Oto kilka godnych polecenia, zaczniemy od najnowszego:
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Czy błąd zawsze  
jest błędem? 

Anna Szymańska

Początkowo skomentowałam krót-
ko: „W wyniku błędów doszło do po-
wstania wielu odkryć i wynalazków. 
A tu błąd przekształcił się w artystycz-
nie klimatyczny obraz”. Gdy napisałam 
te słowa, zaczęła mi świtać myśl, którą 
rozwinęłam, udostępniając kadr: „Po-
zytywy błędu? Są! Uczenie się na błę-
dach. Wynalazek w wyniku błędu. Od-
krycie w wyniku błędu... A tu proszę 
- Grzegorz Błachuta w wyniku błędu 
stworzył aparatem fotograficznym taki 
klimatyczny kadr. Prawda, że jest pięk-
ny?”.

Zaczęła kiełkować mi myśl, by roz-
winąć temat, pochylić się nad błędem, 
pooglądać go, poszukać, czy błąd za-
wsze jest błędem, czy często z błędu 
rodzi się coś pięknego, wspaniałego, 
dobrego, miłego, oryginalnego...

Podzieliłam się pomysłem z moją 
znajomą. Jej też temat wydał się wart 
rozwinięcia. Napisała mi: „Życie uczy 
wielu rzeczy. Takie proste słowa, 
a wpadną i już jest co rozwinąć”.

Przejść przez życie bez popełnienia 
błędu? Niemożliwe. Błędy mogą być 
drobne, bez większego znaczenia, ale 
także poważne, wręcz katastroficzne. 
Całe szczęście nie każdemu przydarzy 
się błąd rujnujący życie, za to drobne 
z pewnością. 

Błędy zdarzają się nam codziennie. 
Błędnie postawiona stopa może spo-
wodować potknięcie się, skręcenie, 
a nawet złamanie kostki.

Błędnie użyte słowo powoduje lapsus 
językowy, zmianę sensu zdania (np. 
czymś innym jest „optować” niż „opo-
nować”), czy też może kogoś obrazić 
(np. już kultowy przykład źle użytych 
słów w języku rosyjskim: „Kakaja u Vas 
krasnaja roża! - Jaką ma Pani czerwoną 
mordę! Zamiast: Kakaja u Vas krasiwa-
ja roza! - Jaką ma Pani piękną różę!”).

Błędnie wykonany gest może być od-
miennie od naszych zamierzeń zrozu-
miany (np. różnice w kręceniu głową 
na „tak” i „nie”). W obcych dla nas kul-
turach szczególnie łatwo można popeł-
nić faux-pas lub narazić się na poważ-
ne nieprzyjemności. Na przykład, gest 
„kółka” w wielu krajach oznacza „OK”, 
natomiast w Japonii może być odebra-
ny jako żądanie łapówki; w Grecji tak 
określi kogoś jako homoseksualistę, 
a w Turcji, na Malcie i w Ameryce Ła-
cińskiej – jako „dupka”, w Brazylii zaś 
oznacza organy płciowe.

Zatem – nasuwa się uogólnienie – 
unikajmy błędów, błędy są porażką!

Tylko… 
Gdyby nie błąd Krzysztofa Kolumba, 

który zamierzał dopłynąć do Indii, to 
nie odkryto by Ameryki. Nie powsta-
łoby też określenie „Indianie”.

A penicylina – antybiotyk odkry-
ty przez zapomnienie? Fleming, któ-
ry eksperymentował na kulturach bak-
terii, często zostawiał je przez dłuższy 
czas na biurku. Regularnie sprawdzał 
ich stan i szukał niezwykłych zjawisk. 

Jedna z takich kultur przez przypadek 
nie została przykryta, gdy Fleming wy-
jechał na trzytygodniowe wakacje. Po 
powrocie zauważył on, że na tej pły-
tce bakterie, znajdujące się w bezpo-
średniej bliskości pleśni, zostały znisz-
czone. Fleming zrozumiał, że jego błąd 
stał się niezwykle ważnym dla medycy-
ny odkryciem. 

Gdyby nie błędna próba Bottgera, al-
chemika króla polskiego Augusta II, 
to nie byłoby porcelany. Alchemik, na-
ciskany przez zadłużonego króla, po-
szukiwał sposobów wytwarzania zło-
ta. Przez przypadek odkrył obecność 
kaolinu, niezbędnego do wytworzenia 
porcelany, w mączce używanej wów-
czas do pudrowania peruk.

Lubicie jogurt, zsiadłe mleko, kiszo-
ną kapustę czy kiszone ogórki? One 
też są „błędem”, w niektórych krajach 
nasza kiszona kapusta uznawana jest 
za zepsutą. 

Czy kłótnia z mamą o zbyt głośne słu-
chanie muzyki jest błędem? Czy może 
być zaczątkiem wynalazku? Przeko-
nał się o tym Grand Wizard Theodo-

re, który - chcąc zatrzymać melodię - 
przyłożył dłoń do grającej płyty. W ten 
właśnie sposób narodził się scratch, 
czyli brzmienie powstające poprzez 
zadrapanie płyty winylowej. 

Często rodzice chowają się przed 
dziećmi ze swoimi nastrojami, emo-
cjami.  Uważają, że tak jest lepiej, że 
uzewnętrznienie emocji jest błędem, 
że dziecko „ma czas”, „nie zrozumie”. 
Ale czy mają rację? Dzieci uczą się ży-
cia. Są bacznymi obserwatorami, uczą 
się przez działanie. Jak ma się nauczyć 
rozpoznawania emocji, gdy ich nie wi-
dzi u innych? Jak ma nauczyć się re-
agowania na nie? Jak ma nauczyć się 
„wychodzić” z nich, jeśli nie zobaczy 
dobrego wzorca? Warto wykorzystać 
domowe sytuacje do pokazania emo-
cji, nazywania ich i wytłumaczenia 
dziecku w prostych słowach: „jest mi 
bardzo smutno, bo... i dlatego płaczę”, 
„jestem zachwycona…, szczęśliwa…, 
zdenerwowana..., zmartwiony..., dum-
na…, zaskoczona…, zadziwiona…, 
zły…., rozżalona…”. Nie ma złych 
emocji. 

Czy przyznanie się do błędu jest błę-
dem? Bardzo często, gdy popełnimy 
jakiś błąd – np. podczas zatrzymania 
na drodze, czy gdy przyłapie nas ktoś 
na podjadaniu – to usiłujemy wyłgać 
się: „nie zauważyłem”, „oj to tak trosz-
kę tylko”... Umniejszamy, bagatelizuje-
my, a czasami wręcz negujemy. A czy 
tego samego oczekujemy od dziecka? 
No właśnie… Dziecko ma się przyznać 
i przeprosić. A może warto przyznać 
się do błędu? Dzieci najlepiej uczą się 
przez przykład. Nie stracimy auto-
rytetu, gdy pokażemy, że każdy, tak-
że rodzic, nauczyciel, dowolny doro-
sły, może się pomylić, może popełnić 
błąd. Udowodnimy, że zasady obowią-
zują wszystkich, także dorosłych, i że 
przyznanie się do błędu nie jest po-
rażką, tylko zasadą ogólną. Warto za-
tem przyznać się do błędu, zademon-
strować jak należy się zachować i jak 
rozwiązać problem. Wszak, jak powie-
dział Seneka Starszy: Errare humanum 
est (Błądzić jest rzeczą ludzką).

Zatem - czy błąd zawsze jest błędem?

Zachwyciła mnie 
pewna fotografia. To 
kadr wykonany przez 
Grzegorza Błachutę, 
opublikowany na 
Facebooku. Fotograf tak 
go podpisał: „Onegdaj na 
Kasprowym... Przyznam 
szczerze, że kadr ten 
powstał w wyniku 
„błędu”, jaki popełniłem 
podczas długiego 
naświetlania z filtrem 
ND... Przekręciłem 
pierścieniem ogniskowej 
myśląc, że migawka już 
się zamknęła, w związku 
z czym nałożyły się 
na siebie niejako dwa 
kadry”.
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Placu Lelewela następował zwrot prawie o 90 stopni i linia widokowa wyznaczona 
przez ulicę Krechowiecką rozdwajała się. Na wprost biegła ulicą Modrzejewskiej 
i kończyła się hen, na obfitującym w drzewa horyzoncie (który później zajęły 
kominy elektrociepłowni Żerań i bloki Marymontu z lat siedemdziesiątych). 
Z boku placu zaś tworzyło się przedłużenie linii widokowej, która przechodząc 
w prawo w ulice Żółkowskich i Bohomolca, biegła aż do Wisły, do fragmentu 
wiślanego tarasu zwanego wówczas Kępą Sopocką (obecnie cały rejon nosi 
jedną nazwę - Kępa Potocka). Tam powstać miał Park Moniuszki, z półkolistymi 
alejkami, tworzącymi amfiteatralne zamknięcie całego układu urbanistycznego.

Całość tego projektu komponowała się z koncepcją placów i alej Żoliborza, co 
doskonale widać na przedwojennych mapach. 

Z przedwojennej koncepcji ostało się do dziś kilka półkolistych uliczek 
i zaskakująco szeroka ulica Krechowiecka, tak gęsto obecnie obsadzona 
kasztanowcami i bzami, że kompletnie przestała spełniać rolę panoramicznej 
osi widokowej. I tak szeroka, że jej środek w roku 2015 uzyskał nawet odrębną 
nazwę - Skwer Igora Newerlego.

1716

Plac Lelewela

Liliana Kołłątaj

Patronem placu jest Joachim Lelewel – jeden z najwybitniejszych uczonych 
czasów polskiego Oświecenia; profesor Liceum Krzemienieckiego, Uniwersytetu 
Wileńskiego i Uniwersytetu Warszawskiego, poseł na sejm Królestwa Polskiego; 
historyk, bibliograf, slawista, numizmatyk, heraldyk i działacz polityczny przełomu 
XVIII i XIX w.

Plac ten to w rzeczywistości park z alejkami spacerowymi, placem zabaw oraz 
urządzeniami sportowymi, powstałymi dzięki staraniom grupy inicjatywnej „Plac 
Lelewela”. Od południa zamyka go skarpa, z ulicą Krechowiecką i Skwerem Igora 
Newerlego, a od północy granicę stanowi osiedle willowe, którego domy jako jedyne 
mają w adresie Plac Lelewela.

Pierwsze budynki powstały tu w roku 1929. Stawiało je przedsiębiorstwo 
„Zjednoczeni Inżynierowie”, założone przez architekta Mariana Woysława, 
a zleceniodawcą była Urzędnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólna Praca”.

Pierwsze domy ukończono w 1933 roku i zaczęto je sprzedawać na bardzo 
dogodnych warunkach kredytowych - 7% w 47 ratach płatnych co pół roku, czyli 
ostatnie płatności przewidywane były aż na rok 1956. Na placu miały powstać 
baseny i korty tenisowe. Jak łatwo się domyślić, realizacji tych planów przeszkodziła 
II wojna światowa. Współczesne działania nawiązują do tych pomysłów obecnością 
placu sportowego i ogródka aktywności dla dzieci oraz zimową, już powojenną, 
tradycją saneczkowania, na czym się da, na skarpie nad placem.

Budowa domów mieszkalnych trwała jednak nieprzerwanie i pod koniec lat 
trzydziestych okolice Placu Lelewela otaczało już kilka osiedli małych spółdzielni 
mieszkaniowych.

Znaczną część mieszkańców tej okolicy stanowili oficerowie i podoficerowie policji 
państwowej. Toteż, w kontynuacji do tworzenia nazw typu Żoliborz Oficerski 
czy Żoliborz Urzędniczy, rejon ten zyskał przydomek Żoliborza Granatowego, 
oczywiście od koloru umundurowania przedwojennej policji. O Żoliborzu 
Granatowym pisałam już w Gazecie, więc nie będę się tu powtarzać.

Ambitne plany nie kończyły się na sferze sportowo-rekreacyjnej. Plac 
figurował jako jeden z centralnych i zwrotnych punktów szerszego założenia 
urbanistycznego. Wpisywał się w projekt osi widokowej, która zaczynać miała 
się u początku ulicy Krechowieckiej, przy Domu Kultury, tam gdzie obecnie 
Teatr Komedia, a kończyć aż nad Wisłą, na Kępie Potockiej. Główną aleję - ulicę 
Krechowiecką - miały przecinać łukowate uliczki. Plac Lelewela, z którego ulice 
wychodziły promieniście, miał być jednym z dwóch amfiteatralnych punktów 
panoramicznych na tej, a raczej na tych osiach widokowych. Bowiem właśnie na 

Plac Joachima Lelewela 
to bez wątpienia 
najbardziej zielony 
plac Żoliborza. Powstał 
pod koniec lat 20. XX 
wieku, jako część bardzo 
ambitnego projektu 
panoramicznego 
zagospodarowania 
Skarpy Warszawskiej na 
pograniczu Żoliborza 
i Marymontu.

Osiedle willowe przy Placu Lelewela

Plac Lelewela

Osiedle willowe przy Placu Lelewela

Ulica KrechowieckaWycinek plany Warszawy z roku 1936

Kamień z tablicą informacyjną  
na Skwerze Igora Newerlego
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Gdy w rozmowie pada słowo „Lot”, 
pojawiają się zwykle dwa skojarzenia 
- z liniami lotniczymi i z Bronisławem 
Pietraszewiczem. Był to bowiem jego 
bojowy pseudonim okupacyjny.

„Lota” pamiętamy jako żołnierza Sza-
rych Szeregów i jako dowódcę I pluto-
nu oddziału dywersji bojowej Agat, ale 
przede wszystkim jako dowódcę i pierw-
szego wykonawcę w akcji oddziału „Pe-
gaz”, czyli wykonania wyroku na Franzu 
Kutscherze.

Bronisław Pietraszewicz urodził się 16 
marca 1922 r. w Duniłowiczach w woje-
wództwie nowogródzkim (obecnie Bia-
łoruś). W 1924, gdy ojciec Bronka do-

stał pracę w Głównym Urzędzie Miar, 
rodzina przeniosła się do Warszawy 
i zamieszkała na Żoliborzu, przy ulicy 
Marymonckiej 6a (obecnie Słowackie-
go 38/46). Tu Bronek ukończył liceum, 
I klasę odbył jeszcze przed wojną w tzw. 
„Poniatówce”, a okupacyjną maturę zdał 
na tajnych kompletach w I Gimnazjum 
Męskim im. Gen. Józefa Sowińskiego. 
Jesienią 1940 roku został studentem na 
wydziale mechaniki w konspiracyjnej 
Państwowej Wyższej Szkole Budowy 
Maszyn i Elektrotechniki im. H. Wawel-
berga i S. Rotwanda. 

W 1943 porzucił studia i rozpoczął 
kurs w szkole podchorążych „Agri-

cola” i niebawem wszedł do Szarych 
Szeregów, gdzie trafił do nowo utwo-
rzonego oddziału „Agat” (późniejszy 
„Pegaz”).

Aby pomóc finansowo rodzinie, noca-
mi pracował jako stróż w kawiarni „Ja-
skółka” przy ul. Krechowieckiej, nieopo-
dal swego miejsca zamieszkania.

W czasie okupacji mieszkanie przy 
Marymonckiej było często wykorzy-
stywane na spotkania konspiracyjne. 
W 1943 roku odbyła się tam uroczystość 
złożenia przysięgi wojskowej przez gru-
pę członków „Agatu”.

W czasie okupacji Bronek Pietrasze-
wicz brał udział w wielu akcjach bojo-
wych i dyskusyjnych, m.in. w rozpozna-
niu terenu do akcji pod Celestynowem, 
w akcji zdobycia z magazynów na Tar-
gówku chloranu potasu, niezbędnego 
do produkcji materiałów wybuchowych, 
w akcji specjalnej na SS-Oberschar-
führera Franza Bürkla.

1 lutego 1944 r. dowodził akcją „Pega-
za”, której celem było wykonanie wyro-
ku śmierci na kacie Warszawy - Fran-
zu Kutscherze, dowódcy SS i Policji na 
dystrykt warszawski. To ze stena „Lota” 
padły pierwsze śmiertelne strzały w kie-
runku niemieckiego dostojnika, oddane 
z bardzo bliskiej odległości.

Na skutek poważnego postrzału 
w brzuch, odniesionego w tej akcji, Bro-
nisław Pietraszewicz zmarł 4 lutego 1944 
w Szpitalu Wolskim (obecnie siedziba 
Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc) przy 
ul. Płockiej 26. Pochowano go w tajem-
nicy, w tajnej wówczas kwaterze batalio-
nu „Zośka” (A-20) na powązkowskim 
Cmentarzu Wojskowym. Spoczywa tam 
do czasów obecnych.

Bronisława Pietraszewicza upamięt-
niono w kilku miejscach Warszawy: na 
Żoliborzu 

- tablicą na ścianie domu przy ul. Sło-
wackiego 38/46, w którym mieszkał; 
w Śródmieściu - na tablicy na kamie-
niu pamiątkowym w miejscu akcji Kut-
schera w Alejach Ujazdowskich 23; na 
Ursynowie - w 1990 r. jego imieniem 
nazwano jedną z ulic osiedla natoliń-
skiego, gdzie upamiętniono także in-
nych uczestników akcji Kutschera.

Bronisław „Lot” Pietraszewicz

p a t r o n a t y

IV Piknik 
Sąsiedzki

Serdecznie 
zapraszamy

w godz. 11:00-16:00

A na nim  

jak zwykle

10 czerwca 
plac Grunwaldzki
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