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– Cieszymy się, że nasz nowy koncept gastronomiczny budzi
takie zainteresowanie wśród najemców. Staramy się dobierać
ofertę w taki sposób, aby była jak najbardziej różnorodna
smakowo i spełniająca oczekiwania zarówno obecnych, jak
i przyszłych gości Arkadii – mówi Dorothy Sydor, Director
of Leasing.
Projekt zakłada również stworzenie wyjątkowej strefy
rodzinno-eventowej, łączącej Grand Kitchen, obecny food
court oraz część rozrywkową Arkadii, na którą składa się
wielosalowe kino Cinema City oraz ponad tysiącmetrowa
sala zabaw dla dzieci Fikołki. W strefie będą się odbywać
cykliczne warsztaty kulinarne z nowym Ambasadorem Dining
Plaza, a także liczne wydarzenia dla dzieci i całych
rodzin. Powstanie miejsce o niepowtarzalnym klimacie,
z ciekawymi aktywnościami osadzonymi w bogatym świecie
kulinariów.

zyskując przestrzeń dzięki wysuniętej fasadzie. W Arkadii pojawiły się nowe marki, które wpisują się w ogólną
koncepcję komercjalizacyjną, stawiającą na różnorodność
i unikalność oferty. Można tu wymienić salony takich marek
jak: iSpot, Westwing Home & Living, Tezenis, Steve Madden.
W najbliższych miesiącach planowane są kolejne otwarcia,
również firm do tej pory nieobecnych na polskim rynku.

Kolejne udogodnienia

Warszawska Arkadia jeszcze w tym roku zyska zupełnie nowe, atrakcyjne miejsce
spotkań. To koncept oparty na idei Destinations grupy Unibail-Rodamco – klienci
otrzymają do dyspozycji wyodrębnioną od reszty centrum, ciekawie zaaranżowaną
przestrzeń w postaci strefy restauracyjnej i będą mogli wziąć udział w wyjątkowych
wydarzeniach, zaplanowanych w jej obrębie.
Rozbudowa Arkadii zakończy się zgodnie z planem – w drugim
kwartale bieżącego roku. W wyniku prac obiekt zyska 2 tys.
mkw., a rozbudowa obejmie łącznie aż 9 tys. mkw. Wartość
całej inwestycji to około 60 mln złotych. W nowej strefie
gastronomicznej znajdzie się osiem oddzielnych lokali
restauracyjnych o indywidualnym wystroju i różnorodnej
ofercie oraz cztery tzw. wyspy restauracyjne. Obecna, prawie trzy lata temu przeobrażona i powiększona strefa food
courtu, pozostanie praktycznie w niezmienionej postaci
tam, gdzie jest.

Pysznie i elegancko
Największą zmianą widoczną po rozbudowie będzie stworzenie
nowej strefy gastronomicznej centrum, która obejmie całe
lewe skrzydło Arkadii, a będzie ona usytuowana na pierwszym
piętrze obiektu. Powstająca właśnie przestrzeń restauracyjna została pomyślana tak, by zachęcić gości nie tylko do
zjedzenia posiłku, ale też do spotkań z rodziną, ze znajomymi, lub do zorganizowania biznesowego lunchu. Przestrzeń
restauracyjna Grand Kitchen będzie miała wyjątkową aranżację: spójny wizualnie projekt przewiduje użycie naturalnych

materiałów – dużo drewna i zieleni ucieszy tych, którzy będą
potrzebowali chwili wytchnienia. Nowe lokale będą oferować
szeroki wachlarz smaków z różnych części świata.
Największą powierzchnię (1118 mkw.) zajmie dwupoziomowy
lokal z komfortowym tarasem – Azia by Hana Sushi, w którym
będzie można spróbować dań z różnych części Azji – kuchni
tajskiej, chińskiej, wietnamskiej, japońskiej – od pierożków Dim Sum aż po sushi.
Cała dwupoziomowa elewacja strefy Grand Kitchen będzie
przeszklona, a z tarasu będzie można obserwować zielony i tętniący życiem skwer przed Arkadią. Wśród nowych
najemców znajdą się ponadto m.in.: restauracja Zielona
z kuchnią wegetariańską i wegańską, Starbucks, w którym
bariści będą regularnie prezentowali alternatywne metody
zaparzania kawy, czy Lalka – lokal proponujący naleśniki
w najróżniejszych odsłonach. Oprócz tego strefę zasili
libańska Fenicja, Pizza Hut w najnowszym (nieobecnym dotąd
w Polsce) koncepcie, na wyspie znajdzie się Cafe Vincent,
natomiast pozostałe rozmowy z potencjalnymi najemcami
jeszcze się toczą.

Przy nowej strefie restauracyjnej pojawi się piąty kompleks toalet, a nad całą strefą zostaną zbudowane trzy
nowe świetliki. Warto zaznaczyć, że w trosce o komfort
klientów największe restauracje będą miały dodatkowo własne toalety. Przebudowane zostaną wejścia z parkingu,
w pobliżu salonu C&A znajdzie się nowe wejście do fitness
clubu Calypso. Po wejściu do Arkadii będzie można dostać
się schodami ruchomymi lub windami bezpośrednio do całej
strefy gastronomiczno-rozrywkowej.
– Dzięki następującym obecnie zmianom Arkadia stanie
się miejscem jeszcze bardziej przyjaznym i dostępnym dla
osób, które przychodzą do centrum handlowego nie tylko
w celach zakupowych. Klienci będą mogli tu miło spędzić
czas, spotkać się z bliskimi i odpocząć – mówi Jakub
Skwarło, Director of Operations. – Dining Plaza w Arkadii nie będzie jedynym tego typu konceptem w centrach
zarządzanych przez Unibail-Rodamco w Polsce, podobnej
miary projekt przygotowywany jest dla Wroclavii, którą
będziemy otwierać w stolicy Dolnego Śląska już jesienią
tego roku – dodaje Skwarło.

Jeszcze atrakcyjniejsza oferta
Ogromne zmiany zachodzą w salonie H&M, który już w wyniku
rozbudowy zyskał trzeci poziom. Lokal powiększył się o 1
200 mkw. i tym samym stał się flagowym sklepem marki. Na
pierwszym piętrze salonu powstała 7-metrowa witryna, nad
którą w części wspólnej centrum pojawił się duży, spektakularny świetlik. Dla wygody klientów lokal podczas
przebudowy był czynny przez cały czas, a remont odbywał
się etapami.
Trwająca rozbudowa Arkadii zakłada też zmiany w ogólnej
ofercie centrum. Wiele lokali i stref już przeszło remonty
i renowacje. Empik zmienia lokalizację – zostanie przeniesiony w miejsce Smyka, a Smyk będzie z nim sąsiadował,

Zachęcające otoczenie
Teren zewnętrzny Arkadii stanie się jeszcze bardziej
atrakcyjny dla zwolenników spędzania czasu na świeżym
powietrzu. Powstanie bezpłatny plac zabaw, zwiększy się
liczba ławek, fontanna na dziecińcu zostanie wymieniona
na znacznie nowocześniejszą. Rozbudowa przewiduje też
atrakcyjne zmiany dla cyklistów: liczba miejsc rowerowych zostanie maksymalnie zwiększona, będą one monitorowane i w części zadaszone. Przed Arkadią powstaną
liczne strefy zieleni, z miejscami wypoczynku, a dostęp
do centrum z przystanków czy postojów taksówek będzie
znacząco ułatwiony.
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Członkowie Społecznego Komitetu Protestu
„NIE dla Mostu i Trasy Krasińskiego”.
Od góry: Jarosław Kazior,
drugi rząd od lewej:
Józef Menes i Anna Stopińska,
kolejny rząd od lewej:
Alina Uszyńska i Jagoda Pietryszyn,
na dole od lewej:
Stanisław Trzciński, Aleksandra Uszyńska
i Jolanta Szczepaniak-Grendowicz.

Mateusz Durlik

Społecznicy ze
stowarzyszenia
„NIE dla Mostu
i Trasy Krasińskiego”
z powodzeniem
zakończyli walkę
o „nierozjeżdżanie”
Żoliborza, lecz nie
spoczęli na laurach.
Cały czas starają się
o to, aby w naszej
dzielnicy żyło się
lepiej. Rozmawiamy
z inicjatorami,
założycielami
stowarzyszenia.

Wiele osób czynnie uczestniczyło w „walce” o to, by most Krasińskiego nie
powstał. Wiemy o tym, że ostatecznie nie powstanie. No właśnie, czy aby na
pewno nie powstanie? Co proceduralnie musi się jeszcze wydarzyć, abyśmy czuli
się bezpiecznie?
Jolanta Szczepaniak-Grendowicz (J.G.): Doprecyzujmy – mówimy o trasie mostu
Krasińskiego. To właśnie perspektywa trasy szybkiego ruchu przecinającej Żoliborz
na pół wzbudziła potężne obawy wśród mieszkańców i wywołała największy po ’89
roku protest społeczny w naszej dzielnicy. W tej walce uczestniczyła cała dzielnica:
społecznicy, stowarzyszenia, radni, zarząd dzielnicy, a także, co fundamentalne,
mieszkańcy. Razem, niezależnie od sympatii politycznych - ponad podziałami.
Połączył nas wspólny cel – ochrona Żoliborza przed chybioną i przeskalowaną
inwestycją, która doprowadziłaby do zdewastowania naszej dzielnicy, nie rozwiązując
przy tym problemu komunikacji w Warszawie.
Stanisław Trzciński (S.T.): Gdyby Ratusz rzetelnie komunikował zakres tej inwestycji
i skonsultował z mieszkańcami wielkość trasy i mostu – jeszcze przed wystąpieniem
o decyzję środowiskową – byłaby realna szansa na stricte merytoryczne rozmowy. Po
naszej stronie były wtedy osoby gotowe do takich rozmów, a nawet otwarte na ideę
samego małego mostu. Na przykład pieszo-rowerowego. Tak się jednak nie stało,
stąd tak zdecydowany sprzeciw żoliborzan.
Anna Stopińska (A.S.): Walka zakończona sukcesem trwała 1,5 roku. W tym czasie
pod szyldem Społecznego Komitetu Protestu „Nie dla Mostu i Trasy Krasińskiego”
przeprowadzono szereg działań, które obejmowały trzy wielkie protesty,
merytoryczny opór podczas pozornych konsultacji społecznych, liczne aktywności
w mediach, uczestnictwo w posiedzeniach Rady Warszawy, indywidualne
spotkania z decydentami, współpracę z zarządem dzielnicy, analizy eksperckie, czy
pozyskanie poparcia ze strony autorytetów w zróżnicowanych dziedzinach. Obecnie
przywrócenie tej inwestycji jest prawie nierealne. Żeby do tego doszło, w najbliższym
roku musiałoby jednocześnie wydarzyć się kilka rzeczy: zabezpieczenie blisko

Fot. Jolanta Szczepaniak-Grendowicz

Społecznicy kontra
most. Skutecznie,
spokojnie, solidarnie
i ponad podziałami

1,4 miliarda zł w budżecie stolicy lub pozyskanie funduszy UE oraz zmiana
priorytetów inwestycyjnych władz miasta czy odstąpienie przez nie od realizacji
projektu zrównoważonego rozwoju Warszawy – a to jest, na szczęście, mało realne.
J.G. Nie ma żadnych wątpliwości, że bez naszej rocznej i głośnej w całej Warszawie
walki, bez jedności żoliborzan, ale także bez zmiany wiceprezydentów stolicy – nie
byłoby tego sukcesu, który odniosła nasza dzielnica, a na którym skorzystali wszyscy
warszawiacy. Jeszcze rok temu budowa mostu wydawała się być przesądzona.
Józef Menes (J.M.): Faktem jest, że oficjalny dokument finansowy (WPF) zakłada
jedynie opóźnienie budowy mostu i trasy Krasińskiego z roku 2023 na lata 20242025, poprzez przesunięcie o 2 lata ok. 690 mln zł łącznie. Jednak najważniejsze jest
jednoczesne odłożenie o 5 lat prac przygotowawczych – z uwagi na przeznaczenie na
inne cele ok. 80 mln zł ze środków na decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej (w tym głównie na wykup gruntów pod inwestycję). To właśnie ta decyzja
Rady Warszawy z 2016 roku – przekazująca środki na inne inwestycje – spowodowała
de facto unieważnienie przez Ratusz procedury starań o pozyskanie ZRID-u. Zatem
część dokumentacji inwestycji być może straciła swoją ważność.
S.T. I to jest najważniejsze dla Żoliborza... Praktycznie nie mamy już problemu.
Jednak ostatecznie bezpieczni będziemy dopiero za prawie 1,5 roku, kiedy to późnym
latem 2018 roku, jeszcze przed wyborami samorządowymi, wygaśnie decyzja
środowiskowa dla tej inwestycji.

Co w takim przypadku stanie się z pieniędzmi, które miasto na ten cel
przeznaczyło? Czy niezadowoleni mieszkańcy Targówka nie przejdą do
kontrataku i przy najbliższej sprzyjającej okazji nie będą naciskali na władze
o powrót do tematu mostu?

Zdjęcie z okładki: Stanisław Trzciński
i Jolanta Szczepaniak-Grendowicz z zarządu
stowarzyszenia „NIE dla Mostu i Trasy
Krasińskiego”

J.G. Warszawa nieustannie się rozwija i potrzebuje środków na realizację wielu
istotnych z perspektywy warszawiaków inwestycji. Zaoszczędzenie pieniędzy na
moście i trasie Krasińskiego pozwoli realizować ten szeroki program inwestycyjny
bezzwłocznie.
A.S. W całym mieście planowanych jest aż 110 inwestycji. Połowa z nich to duże
projekty, oczywiście najwięcej środków z mostu przeznaczono na budowę II linii
Metra Warszawskiego – inwestycji najważniejszej według mieszkańców Warszawy.
J.M. Zmiany planów inwestycyjnych umożliwią szybszą realizację znacznie bardziej
rozszerzonego (więcej stacji), projektu warszawskiego Metra. Ponadto, mieszkańcy
Warszawy, w tym głównie Targówka, mogą liczyć na dokończenie budowy obwodnicy
Warszawy na Pradze do ronda Żaba.
S.T. Dwie trzecie uwolnionych środków przeznaczonych uprzednio na wykup
gruntów pod most i trasę Krasińskiego, w kwocie blisko 80 mln, pójdzie na nowe ulice
dla prawobrzeżnej Warszawy. Dzięki temu Targówek zyska nową ulicę Nowotrocką
- od ul. Św. Wincentego do Radzymińskiej. Zacisze zyska dojazd do stacji metra
Trocka przez przedłużoną ul. Pratulińską. Przebudowane zostaną ulice Codzienna,
Łokietka i Samarytanki. Pozostała jedna trzecia środków także zostanie po prawej
stronie Warszawy. Miasto zbuduje na Targówku aż 24 kilometry ścieżek rowerowych.
Zmodernizowaniu ulegną także przejścia dla pieszych w sąsiedztwie szkół.

Żoliborz Moje Miasto internetowa społeczność
wielbicieli Żoliborza

J.G. Powyższe inwestycje mają być uruchomione jeszcze w 2017 roku i zakończyć
się przed otwarciem kolejnego odcinka II linii metra. Ponadto, w tym samym czasie
ruszą nowe linie tramwajowe. W 2022 r. powstanie odcinek z Bródna na Zieloną
Białołękę, tramwaje pojadą także wzdłuż Modlińskiej (od Żerania do Piekiełka).
A.S. Zyskają również Praga Północ i Grochów – przekazano np. 15,3 mln zł na
przedłużenie Trasy Świętokrzyskiej, od ul. Zabranieckiej do ul. Księcia Ziemowita.
J.M. Dla mieszkańców prawobrzeżnej Warszawy istotne jest to, że II linia metra
dojedzie już niedługo na Targówek. To wiele zmieni. Ważne jest także, by przyspieszyć
oddanie obwodnicy śródmiejskiej między Targówkiem a Wiatraczną. Mimo to,
przed wyborami samorządowymi na pewno znajdą się na Targówku politycy, którzy
będą chcieli nadal rozgrywać nośny temat braku mostu.
W takim razie sprawa mostu jest już prawie za nami, a co teraz robi ekipa Nie dla
Mostu i Trasy Krasińskiego?
J.G. Nadal pilnujemy sprawy mostu. Większość społeczników skupionych
w Społecznym Komitecie Protestu założyło i oficjalnie zarejestrowało w KRS
stowarzyszenie „NIE dla Mostu i Trasy Krasińskiego (w skrócie „NIE dla Mostu
Krasińskiego”), które głównie pilnuje spraw związanych z mostem i protestem
mieszkańców. Staramy się o obiecane nam przez Ratusz podczas konsultacji
wykreślenie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Warszawy połączenia ul. Krasińskiego z Prymasa Tysiąclecia i obwodnicą
S8. Pozostaje również kwestia obniżenia kategorii ulicy Krasińskiego. Poza tym działamy
także osobno, ale wspieramy się nawzajem. Od początku pomagało nam wiele innych
stowarzyszeń żoliborskich. Część z nas jest aktywna także w ramach ich inicjatyw.

LUDZIE ŻOLIBORZA

S.T. Ponadto, sprawa mostu wywołała inny, istotny temat. Dostrzegliśmy
konieczność rewitalizacji i daleko idących zmian na Placu Wilsona. Chcielibyśmy,
aby powstał kompleksowy projekt przebudowy centralnego placu naszej dzielnicy.
Przy poszanowaniu funkcji kluczowego węzła komunikacyjnego Żoliborza,
oczekujemy, że plac ten zostanie zwrócony mieszkańcom. Chcemy, by Plac Wilsona
stał się prawdziwym sercem Żoliborza – dumą żoliborzan... Mamy nadzieję
namówić Ratusz na taki projekt i zorganizowanie konsultacji w tej sprawie. Warto
bowiem, by część pieniędzy z mostu i trasy Krasińskiego została wykorzystana na
rzecz Żoliborza.
J.M. Kontynuujemy działalność społeczną w naszej dzielnicy. W tym celu m.in.
założyliśmy i zarejestrowaliśmy w KRS również „Stowarzyszenie Wspólnot
i Spółdzielni Mieszkaniowych ulicy Krasińskiego wraz z otoczeniem”, dedykowane
sprawom istotnym dla mieszkańców tej ulicy.
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Chcielibyśmy, aby
powstał kompleksowy
projekt przebudowy
centralnego placu naszej
dzielnicy

A.S. Dążymy do utworzenia stacji pomiarowej poziomu zanieczyszczeń powietrza
na Placu Wilsona, wspieramy dobre projekty w ramach budżetu partycypacyjnego
i walczymy z niepotrzebną wycinką drzew na Żoliborzu. Włączyliśmy się w projekty
planu zagospodarowania Żoliborza Południowego czy centrum lokalnego na Placu
Grunwaldzkim (m.in. kontrowersyjnej potencjalnej lokalizacji kościoła). Dla dobra
Żoliborza jesteśmy otwarci na dalszą współpracę z lokalnymi ruchami społecznymi
i stowarzyszeniami – tak, jak to było dotychczas.
Kto faktycznie wchodzi w skład waszego komitetu? Opowiedzcie coś o sobie.
J.G. Protest rozpoczął jesienią 2015 roku swoimi działaniami Józef Menes, pierwszy
burmistrz naszej dzielnicy po ’89 roku. Podniósł wówczas problem zagrożenia dla
Żoliborza inwestycją mostu i trasy Krasińskiego na Komisji Infrastruktury Rady
Dzielnicy oraz w artykule „Mostem w mieszkańców Żoliborza” w Informatorze
Żoliborza. W ramach dalszej aktywnej walki żoliborzan o zaniechanie inwestycji
mostu i trasy Krasińskiego został utworzony Społeczny Komitet Protestu. Działaliśmy
w imieniu mieszkańców, którzy poparli nasze postulaty. Potem ruszyła lawina
zdarzeń, która trwała blisko 1,5 roku.
A.S. Wszyscy protestowaliśmy np. pod Ratuszem w grudniu 2015 roku i składaliśmy
petycję na ręce Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz. Wcześniej zabieraliśmy głos na
radzie Targówka. W kolejnym etapie, podczas przygotowań do pierwszego z trzech
wielkich protestów (20 lutego 2016 roku przed kinem Wisła, gdzie pojawiło się ponad
2000 żoliborzan), zainaugurowała działalność ok. 10-osobowa grupa koordynująca
prace najbardziej zaangażowanych społeczników. Działała ona jako tzw. Grupa
Strategiczna protestu. Każda decyzja zapadała większością głosów. Z naszej ekipy,
która widnieje na zdjęciu grupowym w waszej gazecie – aż 6 osób było w Grupie
Strategicznej. Siódmą jest Joanna Tauber, która nie mogła być podczas robienia
zdjęcia. Ponadto, średnio raz na 1-2 miesiące, były organizowane otwarte spotkania
komitetu protestu dla mieszkańców.
S.T. Jako Grupa Strategiczna spotykaliśmy się regularnie, co tydzień. Był wtedy
wśród nas radny Tomasz Michałowski, który miał swój wkład w naszą walkę
- jako jeden z liderów protestu. W morzu działań, oprócz przygotowywania
merytorycznych ekspertyz, protestów i happeningów, pozyskaliśmy głośne
wsparcie środowiska twórców kultury i dziennikarzy związanych z Żoliborzem.
Większość pozyskała i nagrała na słynnych filmikach Jola Grendowicz, która także
namówiła Henryka Sawkę na namalowanie plakatów protestu. Odbyło się wiele
briefingów medialnych, za które odpowiadała Ania Stopińska. Zajmowaliśmy się
także zbieraniem podpisów mieszkańców pod dwoma inicjatywami – tu bardzo

Henryk Sawka
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Grupa Strategiczna
w demokratycznych
głosowaniach
odmówiła radnemu
Michałowskiemu
zgody na zainicjowanie
w imieniu „protestu”
działań zmierzających
do odwołania burmistrza
Żoliborza
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zasłużyły się Jagoda Pietryszyn oraz Alina i Ola Uszyńskie. Jedna z petycji była
ogólna, a druga dotyczyła przeniesienia środków z mostu Krasińskiego na most
na Zaporze oraz na poprowadzenie ulicy Wawelskiej w tunelu. Do września
2016 roku zebraliśmy pod nimi w sumie kilkanaście tysięcy podpisów. Część
także poza Żoliborzem. Wreszcie, to my sami finansowaliśmy protest z własnej
kieszeni.

J.M. Będziemy także promowali wśród żoliborzan program zwrotu przez Ratusz
75% kosztów modernizacji kotłowni w domach. Dodajmy, że budowa mostu i trasy
spowodowałaby znaczne zwiększenie zanieczyszczenia powietrza oraz hałasu.

J.M. Pod koniec lipca 2016 roku odbyły się dwa spotkania, na których
dwukrotnie Grupa Strategiczna w demokratycznych głosowaniach odmówiła
radnemu Michałowskiemu zgody na zainicjowanie w imieniu „protestu” działań
zmierzających do odwołania burmistrza Żoliborza Krzysztofa Bugli. Stało się
tak dlatego, że według większości Grupy Strategicznej byłyby one sprzeczne
z apolitycznością protestu oraz z potrzebną nam jednością całej dzielnicy w walce
przeciwko mostowi.

A.S. Jasne, że zawsze można więcej, bardzo zachęcamy sensownych społeczników
do angażowania się. Razem po prostu możemy więcej. My działamy w obu
stowarzyszeniach, o których powiedzieliśmy wcześniej.

J.G. To właśnie dlatego w sierpniu ub. r. radny Michałowski - wraz z kilkoma
osobami - oddzielił się od nas. A zatem także i nas spotkał los większości
inicjatyw obywatelskich w Polsce. Podział i spory. Jednak za nami przemawiał
demokratyczny wybór większości Grupy Strategicznej. No i my akurat
pracowaliśmy ciężko dalej.

J.M. Byłoby wskazane, aby w Radzie znalazło się miejsce dla ludzi z rozmaitych
stowarzyszeń lokalnych. Naszym zdaniem jest ich za mało w radzie dzielnicy. Ja
nie planuję kandydować na radnego, ale nadal będę działał na rzecz mieszkańców
Żoliborza.

A.S. W maju i wrześniu odbyły się trzeci i czwarty protest żoliborzan w parku
Żeromskiego. Naszym największym osiągnięciem jesienią 2016 roku była bliska
i owocna współpraca z Radą Warszawy i Ratuszem przed październikowym
przełomem w sprawie mostu. Lobbowaliśmy sprawę wśród radnych Warszawy. Jarek
Kazior przygotował dla nich ekspertyzę punktującą projekt trasy mostu Krasińskiego.
Pozostawaliśmy w roboczym kontakcie z szefową komisji infrastruktury Rady Miasta
Iwoną Wujastyk oraz z wiceprezydentem Warszawy Michałem Olszewskim. Staszek
Trzciński w imieniu „Nie dla Mostu i Trasy Krasińskiego” przemówił do radnych 20
października ub. r. podczas sesji Rady Warszawy - przed kluczowymi dla Żoliborza
głosowaniami.
S.T. Przez kolejny miesiąc pilnowaliśmy, by wycofana została procedura Ratusza
o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji mostu i trasy Krasińskiego.
Co zakończyło się, jak wiadomo, sukcesem. Dzisiaj w nasze prace na stałe
zaangażowanych jest jeszcze wiele osób niebędących na zdjęciu w waszej gazecie,
m.in. Tomoho Umeda i Igor Kaleński. Jeśli temat mostu wróci - mamy przygotowaną,
razem z jedną z największych agencji reklamowych, dużą akcję społeczną. Na wszelki
wypadek szykujemy się na różne scenariusze.

Robiąc tak dużo dla dzielnicy, w której mieszkamy, nie macie poczucia, że można
zrobić jeszcze więcej? Być może jako radni?

S.T. Wysoko oceniamy kompetencje i zaangażowanie wielu radnych w naszej
dzielnicy. Ponadto, bez ich wspólnego i jednoznacznego poparcia dla protestu,
byłoby nam być może trudniej walczyć na forum całego miasta. Pamiętamy o tym.

Zapytam wprost. Czy planujecie wystartować w przyszłorocznych wyborach
samorządowych?
S.T. Do tego należy mieć mandat mieszkańców. Poparli nasz protest, więc w jakimś
stopniu ten mandat czujemy. Czy jednak aż na tyle, by pod tym szyldem wystartować?
Pamiętamy przy tym o apolityczności samego protestu, co stanowiło fundament
naszego sukcesu i jedności, nawet w sytuacji zróżnicowania poglądów w naszym
gronie.
J.G. Na dzisiaj podjęliśmy decyzję o tym, że będziemy popierali kandydatów, których
znamy, którym ufamy, a którzy zaangażowali się czynnie w protest. Będziemy ich
inspirowali do startu w wyborach samorządowych. Będą oni mogli, za naszą zgodą,

Wspomnieliście o jakości powietrza na Placu Wilsona. Od dawna Żoliborz i cała
Warszawa cierpią na problemy z czystością powietrza. Czy jako lokalni aktywiści
macie na to jakiś pomysł?
S.T. Naszym zdaniem, z poziomu dzielnicy, możemy starać się głównie o dobrą
diagnozę. Niestety, nie mierzy się zanieczyszczeń na Żoliborzu. Podjęliśmy więc
pierwsze kroki zmierzające do postawienia na Placu Wilsona stacji pomiarowej
zanieczyszczeń powietrza.
J.G. Na skutek naszych protestów obiecał nam tę stację, już wiele miesięcy temu, były
Wiceprezydent Warszawy Jarosław Jóźwiak.
A.S. Mamy w tej sprawie wstępne zapewnienie wiceprezydenta Warszawy Michała
Olszewskiego i zastępcy dyrektora Biura Ochrony Środowiska m.st. Warszawy
Michała Lisickiego. Nie odpuścimy.

Henryk Sawka
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Od lewej: Józef Menes, jeden z inicjatorów
protestu i Anna Stopińska z zarządu
stowarzyszenia „NIE dla Mostu i Trasy
Krasińskiego”

Byłoby wskazane, aby
w Radzie znalazło
się miejsce dla ludzi
z rozmaitych
stowarzyszeń lokalnych

LUDZIE ŻOLIBORZA

12

PRAWO

13

Małgorzata Buczkowska

używać znaku „NIE dla Mostu i Trasy Krasińskiego” w promocji swoich kandydatur
w kampanii wyborczej.
A.S. Oczywistym jest, że nie pozwolimy nikomu, bez uprzedniego udzielenia mu
poparcia, używać naszego szyldu. Było to, pośrednio rzecz jasna, celem oficjalnego
zarejestrowania naszego stowarzyszenia w sądzie rejestrowym. Znak „NIE dla Mostu
i Trasy Krasińskiego” oraz jego skrócona forma „NIE dla Mostu Krasińskiego” - nie
może być wykorzystany bez naszej pisemnej zgody. Byłoby to bezprawne.

J.G. Dzisiaj w Polsce toczy się wielka wojna polityczna. Najbliższe wybory
będą brutalnym starciem pod znakiem „kto jest za, a kto przeciw”. Stąd nasza
wstrzemięźliwość w takich deklaracjach.
J.M. Do wyborów samorządowych jest jeszcze dużo czasu. Mogą zajść zmiany
w ordynacji wyborczej. Co więcej, my przede wszystkim pracujemy społecznie na
rzecz żoliborzan.
Dziękuję za rozmowę!

reklama

Lex Szyszko
- poradnik drwala
Z pewnością każdy słyszał już o wprowadzonej w styczniu tego roku nowelizacji ustawy o ochronie przyrody, szeroko umożliwiającej wycinkę drzew,
popularnie zwanej, od nazwiska jej autora, lex Szyszko. Wśród mieszkańców Żoliborza Południowego, którzy
walczą o każdy kawałek zieleni w swojej okolicy, mogła ona wywołać co najmniej niepokój. Ale czy słusznie?
Zgodnie z wyrażoną w art. 83 ust. 1
ustawy o ochronie przyrody zasadą,
wycięcie drzewa lub krzewu wymaga uprzedniego uzyskania stosownego
zezwolenia. Co do zasady, zezwolenie
wydaje wójt, burmistrz albo prezydent
miasta, po otrzymaniu wniosku zainteresowanego. Wydanie zezwolenia
może zostać obwarowane koniecznością dokonania nasadzeń zastępczych
lub przesadzenia danego – przeznaczonego do usunięcia – drzewa lub krzewu. Uzyskanie zezwolenia łączy się
również z koniecznością uiszczenia stosownej opłaty. Jest ona naliczana przez
pomnożenie liczby cm obwodu pnia
drzewa, mierzonego na wysokości 130
cm, przez stawkę opłaty. Wysokość poszczególnych stawek opłaty określa rada
gminy w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego. Stawki te
nie mogą jednak w stosunku do drzew
przekraczać kwoty 500 zł, a w stosunku
do krzewów: kwoty 200 zł.
Nie zawsze jednak uzyskanie zezwolenia jest konieczne. Art. 83f ustawy

o ochronie przyrody wskazuje kilkanaście sytuacji, w których ogólna zasada nie znajduje zastosowania i który
zwalnia z obowiązku uzyskania zgody
na wycinkę. Przepis ten określa kilkanaście przypadków, w których nie musimy prosić o zgodę właściwych organów, ale możemy sami podjąć decyzję
o usunięciu drzewa czy krzewu.
Zgodnie ze znowelizowaną treścią powyższego przepisu, nie wymaga uprzedniego uzyskania zezwolenia
m.in. wycinka: krzewu albo krzewów
rosnących w skupisku o powierzchni
do 25 m2, czy drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są
usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Efektem tzw. lex Szyszko jest również wprowadzenie możliwości wyłączenia obowiązku uzyskania zezwolenia
na usunięcie drzewa lub krzewu przez

radę gminy, w drodze stosownej uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego.
Wprawdzie przepisy ustawy wskazują,
że w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie projektu takiej
uchwały, zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa, na zasadach i w trybie
określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jednakże w praktyce organ może
naszych uwag po prostu nie uwzględnić.
Mając powyższe na uwadze, należy
dojść do wniosku, że tegoroczna nowelizacja ustawy o ochronie przyrody dopuściła w bardzo szeroki sposób
swobodę gospodarowania częściami zielonymi nieruchomości, zgodnie
z interesem osób fizycznych (i tylko
w celach niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej) oraz
zgodnie z interesem gmin.

MaciejJerzy / Fotolia

S.T. Póki co, dwie czy trzy osoby z naszego grona nie wykluczają startu w rozmaitych
komitetach wyborczych. Jeśli w ciągu ponad 1,5 roku zmieni się nasze oficjalne
stanowisko o starcie do rady dzielnicy, niezwłocznie Państwa o tym poinformujemy.
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Kochać, jak to łatwo
powiedzieć…
Miłość swe humory ma…
Nastał maj. Piękny
miesiąc, który przez
wiele osób nazywany jest
„miesiącem miłości”.

Miłość za temat wybierają poeci i pisarze, spotykamy miłość w piosenkach,
filmach, książkach. Temat oklepany?
Nie wart zachodu? Myślę, że warto się
nad nim pochylić.
Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał (1Kor, 13)
Miłość jest ważnym elementem życia. Dzieci wychowywane bez miłości mają wielkie problemy w prawidłowych kontaktach społecznych. Często
są „zimne”, agresywne. O dorosłym,
który pięknie się wypowiada, ale jest
nieczuły i egoistyczny, mówimy, że
„jest bez serca”.
Kocha się sercem, a każdy je ma...
(Każdemu wolno kochać, słowa: Emanuel Schlechter)
Czy faktycznie każdy „ma serce” do
kochania? Czasami wydaje się, że są
osoby, których serce jest tylko maszyną
do pompowania krwi. Miłość jest uczuciem, więc jej miejsce jest „w głowie”,
ale... czyż serce nie bije żywiej przy kochanej osobie?
O miłość trzeba dbać, nie tylko oczekiwać, że inni będą nas bezwarunkowo
kochać. Sami musimy wybaczać, akceptować bliskich takimi, jakimi są, a nie
kazać im się zmieniać. Sami też musimy
się zmieniać. To jak dopasowywanie elementów puzzli, by powstał piękny obraz.

Miłość złe humory ma… (Miłość swe
humory ma, słowa: Agnieszka Osiecka)
Często jest tak, że przeciwności się
przyciągają? Aby „zagrało” potrzebne
są jednak elementy wspólne. Czy tolerujemy inność u swojego partnera? Czy
rozbudzamy indywidualizm u dziecka?
Czy potrafimy przyjąć do wiadomości,
że każdy ma prawo do „humorów”?
Także dziecko – tak jak każdy człowiek – ma swoje humory. Dlaczego
więc dajemy przyzwolenie na humory
dorosłych, a o dziecku mówimy, że jest
„humorzaste”?
Kochać, jak to łatwo powiedzieć...
(Kochać, słowa: Andrzej Tylczyński)
Nie zawsze łatwo kogoś kochać. Czasami trudno znosić jego humory, jego
odmienność. Każdy ma swoje myśli, swój punkt widzenia, swoje przemyślenia. Tak samo jest z miłością do
dziecka i miłością dziecka do rodzica.
Między rodzicem a dzieckiem tworzy
się specyficzna więź. Często dziecko
toksycznych rodziców, „degeneratów”,
jakby wbrew wszystkiemu – kocha ich.
I odwrotnie, rodzice „ślepo” kochają trudne dziecko. Inni kochają trudne dziecko, ale pracują z nim, wymagają, są konsekwentni, by wychować je
na dobrego człowieka.
Nie wolno szafować miłością. Wyrzućmy ze swojego słownika zwroty

typu: „już cię nie kocham”, „jeśli mnie
kochasz, to robisz/zaczniesz/zjesz...”.
Nie szantażujmy miłością.
Kochajmy bezwarunkowo, bez względu na kłopoty i przeciwności. Dzieci
„trudne” wymagają najwięcej miłości.
Pozwólmy się kochać, nie twórzmy
sztucznych murów, szukajmy kompromisów. Rozmawiajmy, wyjaśniajmy
problemy zamiast dusić je w sobie i fochem pokazywać, że coś jest nie tak, ale
niech ta druga strona domyśla się, o co
chodzi. „Ciche dni” to strata czasu, którego nikt nam nie zwróci.
Największa miłość rodzica? Wspierajmy, wskazujmy drogę, ale pozwólmy dziecku być sobą. „Nie oczekuj, że
twoje dziecko będzie takim, jakim ty
chcesz, żeby było. Pomóż mu stać się
sobą, a nie tobą.” (Janusz Korczak)
Miłość ci wszystko wybaczy...
(Miłość ci wszystko wybaczy, słowa:
Julian Tuwim)
Dowody miłości nie muszą być finansowymi korzyściami. Czasami ważniejsze jest przytulenie i wysłuchanie niż
najdroższy gadżet. Przygotowany z miłością posiłek inaczej smakuje (nawet
drobny – choćby kanapka z serem ułożonym w krzywe serduszko). Dbajmy o codzienne drobiazgi, bo to one tworzą klimat, wywołują uśmiech, dodają energii.
Piszmy do partnerów i dzieci liściki,
zbierajmy je, razem z „prezencikami” (z
ofiarowanymi przez nich listkami, muszelkami, kamykami) w Kuferku miłości. Taki kuferek pomaga przetrwać
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trudne momenty, podnosi samoocenę,
pomaga pamiętać dobre chwile.
Dotyk miłości ma magiczną moc –
przekazujemy energię.
Wyniesiony z domu obraz miłości
i troskliwości tworzy nowego, wrażliwego człowieka, rozbudza empatię.
Miłość cierpliwa jest… (1Kor, 13)
W trudnych chwilach, których bywa
wiele w toku wychowywania, nie odsuwajmy się od dziecka.
Kochamy je – dlatego nie akceptujemy zachowania wbrew przyjętym zasadom.
Kochamy je – dlatego jesteśmy konsekwentni.
Kochamy je – dlatego uczymy zasad.
Kochamy je – dlatego przygotowujemy
do życia.
Kochamy je – dlatego ponosi konsekwencje swoich czynów.
Nie mylmy miłości z zaborczością, z dawaniem wszystkiego, z zagłaskiwaniem.
Bezstresowe wychowanie jest z pozoru wygodne. Jesteśmy takimi „dobrymi rodzicami”, dajemy dziecku wszystko, czego zapragnie, na wszystko mu
pozwalamy, ma swobodę działania…
Czy faktycznie wychowamy w ten sposób dobrego, szczęśliwego człowieka?
Dziecko nauczy się, że wszystko mu
wolno, wszystko mu się należy, wszyscy
są na jego usługi, że jest najwspanialsze, najlepsze we wszystkim… Ale czy
tak jest? Czy tak będzie w dorosłym życiu? Dziecko dorasta i zderza się z rzeczywistością.

Kochajmy mądrze. Nie akceptujmy
wszystkiego „bo mu się tak zdarzyło”,
„bo jest zdenerwowany”, „bo jest malutki”, „bo jest biedny”… - ślepa miłość
krzywdzi i kochającego i kochanego.
Rozróżniajmy dobro od zła, nauczmy tego naszą pociechę. Bądźmy empatyczni i nauczmy tego. Nie bądźmy
toksycznymi rodzicami, partnerami,
znajomymi. Czasami trzeba przerwać
toksyczny związek.
Kocha się raz, potem drugi, i trzeci i znów… (Kocha się raz, słowa: Zbigniew Stawecki)
Nasze serce jest otwarte na miłość
i „wszechstronne” – „zdolne objąć
świat”. Każdego kochamy inaczej, dla
każdego znajdziemy zakątek, osobne
miejsce – i dla partnera, i dla pierwszego i dziesiątego dziecka, dla rodziców, teściów, sióstr, braci... i dla psa,
i kota…
Nawet miłość do tej samej osoby nie
jest taka sama. Zmienia się z czasem,
zmienia się pod wpływem upływu czasu, sytuacji, zdarzeń, zaburzeń.
Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą... (Śpieszmy się, autor: Jan
Twardowski)
Ból po stracie bliskiej osoby bywa
wielki. Często żałoba, pogodzenie się
z jej odejściem, oswojenie straty, trwa
wiele lat. Zakłóca funkcjonowanie. Czy
przestaniemy ją kochać? Czy już nigdy
nikogo nie pokochamy? „Nikogo już
tak nie pokocham” – oczywiście, „tak”
nie, ale inaczej, zapewne tak.
Była to głupia miłość... (Była to głupia
miłość, słowa: Krzysztof Dzikowski)

Halfpoint / Fotolia
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Czy głupia? Może to było tylko zauroczenie? Podobał nam się wygląd, głos,
styl życia? Nie mylmy miłości z zauroczeniem.
O miłości można długo mówić, przytaczać różnych autorów. Z pewnością
nie wyczerpałam więc ani repertuaru,
ani tematu. Może poszukacie kolejnych
ze swoimi bliskimi? Może przeprowadzicie rozmowy cytatami? Życzę pięknego, radosnego maja i życzę pięknych,
mądrych miłości.
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Liliana Kołłątaj

Plac Grunwaldzki
Kiedyś, umawiając
się ze znajomymi,
mieszkańcami
Warszawy,
zaproponowałam:
Spotkajmy się przy
poczcie na Placu
Grunwaldzkim.
Na jakim Placu?
- usłyszałam
w odpowiedzi
- A gdzie to jest?

I w sumie, trudno się dziwić, bo to taki plac, którego... nie ma. Ani jeden
z okolicznych budynków nie ma go w swoim adresie. Do dzisiejszego wyglądu
właściwie może bardziej pasowałoby określenie „skwer”, bo poza linia tramwajową
i jezdnią, resztę zajmuje zieleń.
Plac Grunwaldzki usytuowany jest u zbiegu pięciu ulic: Popiełuszki, Alei Wojska
Polskiego, Alei Jana Pawła II, Broniewskiego i Matysiakówny.
To bez wątpienia jeden z najmniej udanych placów Warszawy, wciąż czekający na
realizację projektów jego ukończenia.
A miało być tak pięknie...
Plac zaprojektowano w latach 1920-22, w ramach studium regulacyjnego Cytadeli
Warszawskiej. Autorami projektu byli Antoni Jawornicki i Józef Jankowski.
Z półkolistego placu promieniście miały rozchodzić się nowe ulice, w swych
nazwach nawiązujące do żołnierskich tradycji Żoliborza: Piechoty, Marynarki,
Lotnictwa, Kawalerii i Artylerii. Główną osią założenia miała być Aleja Wojska
Polskiego, łącząca Plac Grunwaldzki z Placem Inwalidów i Placem Gwardii
na terenie esplanady Cytadeli. Z dwoma jednokierunkowymi jezdniami,
oddzielonymi rozległym pasem zieleni, miała szerokość ok. 80 metrów i była
najszerszą ulicą przedwojennej Warszawy.

Pomnik Czynu Zbrojnego Polonii Amerykańskiej, zwany też pomnikiem hallerczyków.

z czego ok. 14,5 tysiąca wróciło do Ameryki po zakończeniu walk. W maju 1921
powołane zostało Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce (SWAP),
które było inicjatorem wzniesienia tego pomnika.
Pomnik został odsłonięty 14 sierpnia 1998 roku, w przeddzień święta Wojska
Polskiego i rocznicy bitwy warszawskiej. Autorami pomnika byli architekt Baltazar
Brukalski z Warszawy oraz rzeźbiarz Andrzej Pityński z Nowego Jorku.
reklama

_Pokochaj swoje słabości_

W latach trzydziestych XX w. rozpoczęła się realizacja projektu. Już w trakcie
pojawiło się sporo zmian, między innymi w związku z planowaną trasą N-S.
Ostateczne ukończenie uniemożliwiła II wojna światowa.
W obecnej formie plac istnieje od 1961 roku, kiedy wytyczono ulicę
Broniewskiego.
Od wielu lat planowana jest przebudowa okolicy. Kilka lat temu przeprowadzono
warsztaty architektoniczne, w efekcie których powstało pięć projektów Placu
w nowej wersji. Akceptację władz dzielnicy uzyskała koncepcja Pracowni KAPS
Architekci. Ostateczne decyzje jednak jeszcze nie zapadły. Być może doczekamy się
ich w tym roku.

_ODEJDĄ_
_Zadbaj o siebie!_

W 1998 roku w pobliżu Placu, u jego zbiegu z Aleją Wojska Polskiego, pojawił
się charakterystyczny element krajobrazu - Pomnik Czynu Zbrojnego Polonii
Amerykańskiej, zwany w skrócie pomnikiem hallerczyków.
Plan regulacji Placu Grunwaldzkiego i Alei
Wojska Polskiego z roku 1920

Pomnik upamiętnia udział Polonii amerykańskiej w odzyskaniu przez Polskę
niepodległości w czasie I wojny światowej. 20 tys. ochotników z Polonii
amerykańskiej z USA i Kanady walczyło w Błękitnej Armii generała Józefa Hallera,

„Take care of yourself” project

Honorat Koźmiński
Rok 2017 został przez Sejm RP ustanowiony m.in. Rokiem Honorata Koźmińskiego. Przypuszczam, że wiele osób po
raz pierwszy w ogóle widzi to nazwisko,
a jeszcze mniej skojarzy je z Żoliborzem.
Biografia błogosławionego Honorata Koźmińskiego, bo rzecz dotyczy
księdza, a ściślej zakonnika, z Żoliborzem łączy się głównie poprzez Cytadelę, aczkolwiek nie tylko. Florentyn Wacław Jan Stefan Koźmiński urodził się
16 października 1829 w Białej Podlaskiej, zmarł 16 grudnia 1916 w Nowym Mieście nad Pilicą. Przeżywszy 87
lat na tym najpiękniejszym ze światów,
52 lata swej biografii spędził jako carski więzień. Po ukończeniu gimnazjum,
za namową ojca, studiował na Wydziale Budownictwa w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie. W czasie nauki przeżył kryzys religijny i stracił wiarę, którą
odzyskał 15 sierpnia 1846, właśnie podczas pobytu w Cytadeli, co zdecydowało
o jego dalszych losach. Aresztowany został 23 kwietnia 1846 za rzekomy udział
w konspiracji antyrosyjskiej. Osadzony
w X pawilonie Cytadeli Warszawskiej,
zachorował na tyfus. Został zwolniony
27 lutego 1847, ze względu na zły stan
zdrowia. Został zwolniony z Cytadeli,
ale wyrok nie został uchylony. Tak więc
przez wiele lat pozostawał pod carską
kontrolą i musiał stosować się do carskich zarządzeń względem swojej osoby.

NAZWA DZIAŁU
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21 grudnia 1848 wstąpił do zakonu
kapucynów w Lubartowie, a następnie podjął studia filozoficzne w Lublinie, a później teologiczne w Warszawie.
27 grudnia 1852 r. przyjął święcenia
kapłańskie. W roku 1855 wraz z Zofią Truszkowską założył w Warszawie
Zgromadzenie Sióstr Felicjanek, którego zadaniem była działalność charytatywna.
Władze carskie, w trakcie kasaty zakonów po powstaniu styczniowym, skierowały ojca Honorata najpierw do Zakroczymia, a potem do Nowego Miasta
n. Pilicą. Po kasacie klasztorów katolickich, w celu ominięcia zakazu carskiego, Koźmiński zaczął zakładać w Kongresówce skryte żeńskie bezhabitowe

zgromadzenia zakonne (tzw. skrytki).
W latach 1872-1898 założył kilkanaście
takich zgromadzeń, których zadaniem
była działalność charytatywna i akcja apostolska w rodzinach, fabrykach,
szpitalach, itd. Dzięki gorliwości zakonnika, na przekór carskim ukazom, na terenach zaboru rosyjskiego nastąpił rozkwit życia konsekrowanego. Z jednego
z takich zgromadzeń rozwinął się mariawityzm założony przez zakonnicę, Marię Franciszkę Kozłowską, której o. Honorat był spowiednikiem.
I tu mamy kolejny związek Honorata
Koźmińskiego z Żoliborzem, a dokładniej z Marymontem. Do dziś przy ulicy
Smoleńskiego istnieje katolicka szkoła
podstawowa nr 74, założona przez zakon bezhabitowy Sióstr im. Jezus, powstały z inicjatywy księdza Honorata.
A patronem tej szkoły jest właśnie Honorat Koźmiński. W tym samym budynku funkcjonuje też gimnazjum katolickie, którego patronką jest siostra
Franciszka Maria Witkowska, współzałożycielka zakonu. Po sąsiedzku zaś siostry, zwane w skrócie „marylki”, mają
swoją siedzibę.
16 października 1988 r. Jan Paweł
II, w 10. rocznicę swojego pontyfikatu i rocznicę urodzin księdza Honorata Koźmińskiego, dokonał jego beatyfikacji. Pamiątkę po o. Honoracie
możemy także do dziś oglądać na Cytadeli Warszawskiej. Jest nią więzienna cela w X Pawilonie Cytadeli, w której przyszły ksiądz spędził 10 miesięcy.

Kalendarium
24 maja 1829 r. car Mikołaj I Romanow został koronowany na króla Polski.
19 maja 1832 r. wmurowano kamień węgielny pod budowę Cytadeli. Wznoszenie Twierdzy, jak na owe
czasy, trwało bardzo krótko, bo zaledwie 2 lata.

zji 16. urodzin carewicza Aleksandra,
czyli osiągnięcia pełnoletniości przez
następcę tronu, o czym obszernie informowała miejscowa prasa. Carewicz
Aleksander, późniejszy car Aleksander II, dokonał uroczystego otwarcia
Cytadeli, którą dla jego uczczenia nazwano Aleksandryjską.

4 maja 1834 r. roku odbyła się uroczystość poświęcenia Cytadeli z oka-

20 maja 1876 r. doszło do podpisania umowy między Sokratesem Sta-

rynkiewiczem a Williamem Lindleyem w sprawie budowy w Warszawie
systemu kanalizacji i filtrów. Jednym
z głównych powodów podjęcia decyzji o tej inwestycji była... właśnie Cytadela, a ściślej - stacjonujący tam
rosyjski garnizon, liczący w swych
najlepszych czasach nawet do 20 tysięcy żołnierzy.
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_Twoja aktualna_
_prędkość_
_720

000 km/h_

_Zadbaj o siebie!_

„Take care of yourself” project

