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ŻYJ LOKALNIE!!

WYDAJĄC PIENIĄDZE NA ŻOLIBORZU, WSPIERASZ SWOJĄ DZIELNICĘ!

CHCESZ WSPIERAĆ PRZEDSIĘBIORCÓW Z ŻOLIBORZA? TO PROSTE!
POBIERZ APLIKACJĘ
NASZ ŻOLIBORZ
ZAINSTALUJ JĄ NA SWOIM
URZĄDZENIU
ZALOGUJ SIĘ
W APLIKACJI
WYSZUKAJ INTERESUJĄCY CIĘ
PRODUKT LUB USŁUGĘ
ZBIERAJ PIECZĄTKI
- ODBIERAJ NAGRODY
POLEĆ APLIKACJĘ ZNAJOMYM

WIĘCEJ INFORMACJI NA WWW.NASZZOLIBORZ.PL
PARTNER:

OD REDAKCJI

Michał Lehr-Kowalski - redaktor naczelny,
żoliborski aktywista, twórca Kreatywnego
Żoliborza, stworzył i prowadził przez 3 lata
Wilson Cafe&Bar, 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.

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.
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.
Anna Szymańska - autorka poradnika
„Wychowanie? Da się zrobić!”, współpracuje
z Fundacją SAVANT, współadministrator grupy
na FB „ADHD, ZA oraz inne trudności rozwojowe
i wychowawcze”, wieloletnia redaktorka
w wydawnictwie PWN.
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Szanowni Czytelnicy,
mamy przyjemność jako pierwsi opublikować w tym numerze
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
dla Żoliborza Południowego.
Komentarzem opatrzył go Mateusz Durlik, wydawca „GNŻ”
i prezes Stowarzyszenia Nowy
Żoliborz. Na naszej stronie internetowej znajdziecie obszerny
komentarz Urzędu Miasta w tej
sprawie.
Zapraszam do lektury wywiadu,
który przeprowadziłem z Antonim Ożyńskim, człowiekiem
uosabiającym ideę społeczeństwa obywatelskiego, którego na
pewno widzieliście, bo ma z 3
metry wzrostu albo więcej, więc
wszędzie go widać.
Poza tym pojawiają się nasze
stałe rubryki, które w miarę
możliwości rotacyjnie publikujemy w naszym 20-stronicowym miesięczniku, tym razem
Poradniki: prawny i psychologiczny oraz Historia.
Zapraszam do lektury!
Michał Lehr-Kowalski
redaktor naczelny

www.facebook.com/gazetanowegozoliborza
Wydawca: PKM Żoli Media, ul. Przasnyska 6B, 01-756 Warszawa,
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Redaktor naczelny: Michał Lehr-Kowalski, michal.lehr-kowalski@nowyzoliborz.pl
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Michał Lehr-Kowalski

Społecznikowski
charakter Żoliborza
ma swój konkretny,
ludzki wymiar.
Zapraszam do lektury wywiadu z Antonim
Ożyńskim, prezesem Stowarzyszenia Żoliborzan,
jednej z najstarszych
i najbardziej wpływowych
lokalnych organizacji
pozarządowych.

Nagroda Brukalskich
za dobrą, współczesną
architekturę

Jesteś prezesem Stowarzyszenia Żoliborzan. Czy możesz na początek powiedzieć,
czym zajmuje się Stowarzyszenie?
Jak sama nazwa wskazuje, zajmujemy się Żoliborzem. Nie ukrywam, że ¬nasze działania obejmują głównie tzw. Stary Żoliborz – to obszar, z którego wyrosło Stowarzyszenie, tu mieszka większość naszych członków. Współpracujemy jednak chętnie
z innymi żoliborskimi organizacjami, m.in. Stowarzyszeniem Nowy Żoliborz, Klubem Sady czy Stowarzyszeniem Zatrasie. Naszym celem jest stwarzanie warunków,
aby Żoliborz był dzielnicą przyjazną mieszkańcom.
Wychowałem się na Ursynowie, który jest w pewnym sensie przeciwieństwem Żoliborza, Żoliborz świadomie wybrałem. Chciałbym, aby nasza dzielnica nie tylko
utrzymała swoje atuty, ale je rozwijała. To jest mój cel nadrzędny i to przyciągnęło mnie do Stowarzyszenia Żoliborzan, które wtedy prowadził Baltazar Brukalski
z Edwardem Arteckim. Po przeprowadzce zacząłem z nimi rozmawiać, spotykać się,
działać, a teraz jestem prezesem Stowarzyszenia.
W jakich obszarach działa Stowarzyszenie Żoliborzan?
Wymieniłbym trzy kluczowe obszary: architektura, ład przestrzenny i infrastruktura
oraz zieleń. Architektura jest moją pasją. Dzięki genialnym projektantom historycznego Żoliborzamamy bardzo dobrą architekturę. To jest sfera, w której bardzo dużo jako
Stowarzyszenie robimy, wspomnę na przykład moją inicjatywę, Nagrodę im. Brukalskich, którą wyróżniamy najlepsze inwestycje budowlane „w duchu żoliborskim”.
Drugim obszarem jest infrastruktura – drogi, place, chodniki, ścieżki rowerowe.
Chcemy, by przestrzeń publiczna na Żoliborzu była przyjazna wszystkim mieszkańcom, również tym mniej sprawnym. Istotna jest także jakość przestrzeni wspólnej.
Kolejnym obszarem jest zieleń – znak rozpoznawczy Żoliborza. Pilnujemy, żeby tereny zielone nie były betonowane bez potrzeby, a na miejscu wycinanych drzew sadzono nowe.
Inną dziedziną naszych działań jest przestrzeń pamięci historycznej, również bardzo
ważna, ale osobiście nie czuję się tutaj specjalistą, dla mnie priorytetowe są trzy poprzednio wymienione obszary. Chociaż poszanowanie historii, jej przypominanie,
jest jednym z celów Stowarzyszenia Żoliborzan. Przypomnę choćby przygotowywane przez Tomasza Pawłowskiego pokazy historycznych zdjęć Żoliborza, których
inicjatorami była grupa Żoliborskich Internautów, obecnie działających w ramach
naszego Stowarzyszenia.
Zajmujemy się też kulturą, co prawda sami nie organizujemy wydarzeń, ale staramy
się stwarzać warunki, żeby „coś się działo”. Staramy się wyszukiwać i wspierać tych,
którzy mają pomysły na działania na Żoliborzu.
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Macie za sobą sukcesy w Budżecie Partycypacyjnym, kilka waszych projektów zostało zrealizowanych. Czy możesz powiedzieć, o jakie pomysły chodzi?
Sztandarowy projekt to ulica Krasińskiego od Placu Wilsona do Wisłostrady. Przez
wiele lat była to czteropasmowa jezdnia, z zakazem parkowania i wąskim chodnikiem między nielegalnie parkującymi samochodami, a płotem parku. Chcieliśmy
stworzyć na tym odcinku przyjazną ulicą miejską. W tym celu trzeba było zwęzić
jezdnię, ale udało się to zrobić tak, by nie zmienić warunków ruchu samochodowego.
W mojej opinii ten odcinek ulicy jest modelowy: ruch pieszy jest odseparowany od
samochodowego i rowerowego, każdy ma swoją przestrzeń (piesi – szeroki chodnik,
rowerzyści – drogę dla rowerów), zyskali także kierowcy, którym przybyło 40 miejsc
postojowych.
Najwyższy czas przy projektowaniu ulic zadbać przede wszystkim o bezpieczeństwo
pieszych. Kolejność myślenia o bezpieczeństwie powinna zależeć od tego, kto jest
najsłabszym uczestnikiem ruchu, a zatem najpierw pieszy, potem rowerzysta, a dopiero potem kierowca samochodu.
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Najsłabsi uczestnicy
ruchu, piesi, powinni być
najbardziej chronieni.

Czy jest jeszcze jakiś inny projekt, który powstał w wyniku takiego podejścia do
przestrzeni publicznej?
W tym roku będzie realizowany projekt przejścia dla pieszych przez ulicę Słowackiego na wysokości Urzędu Dzielnicy, w który najbardziej zaangażowani byli Donata
i Michał Rapaccy. Również w tym przypadku powstaną nowe miejsca postojowe, ale
najważniejsze jest odzyskanie przestrzeni dla ludzi. Nie chodzi o to, żeby zlikwidować ruch samochodowy, ale żeby dostrzec innych użytkowników ulic. Spowodować,
że będą oni bardziej bezpieczni, że ich potrzeby też będą brane pod uwagę.
Czy przygotowujecie teraz nowe projekty do budżetu na 2018 rok?
Dla mnie najważniejszy pomysł, który zgłosiliśmy w tym roku, to projekt “Plac Wilsona dla ludzi”. Obecnie na placu mamy bardzo szerokie pasy ruchu i zatoki autobu-

ul. Krasińskiego po remoncie
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Drzewa na Żoliborzu
umierają i trzeba prawie
wszystkie wyciąć.

sowe – jezdnie są dwa razy szersze niż chodniki! Tymczasem w ciągu ostatnich kilku
lat wokół Placu Wilsona otwarto wiele kawiarni i restauracji, szczególnie w budynku
przy Mickiewicza 27 i obok kina Wisła. Latem na chodnikach rozkładane są ogródki,
to naturalne, ale pieszym pozostaje wtedy bardzo mało miejsca. Nasz projekt zakłada
odzyskanie przestrzeni dla pieszych tam, gdzie nie spowoduje to utrudnień dla innych użytkowników placu – proponujemy likwidację istniejących w paru miejscach
wjazdów na chodnik i przesunięcie jednej zatoki autobusowej, co pozwoli poszerzyć
chodnik przy budynku Mickiewicza 27 z dwóch do pięciu metrów.
Poza tym zgłosiliśmy kilkanaście innych projektów, które aktualnie przechodzą
przez sito weryfikacji. Projekt, który ja szczególnie lubię, nie mój, ale bardzo mi
bliski, to projekt pana Wiesława Zaborowskiego. Inspiracją dla tego projektu była
smutna konstatacja, że wiele drzew na Żoliborzu, które były sadzone w latach 30.
i 50., doszło już do kresu swojego życia. Mówimy o Alei Wojska Polskiego, o Parku
Żeromskiego, ulicy Krasińskiego, Mickiewicza. Wiele drzew trzeba będzie niedługo wyciąć, co będzie bardzo bolesne, bo na pierwszy rzut oka wyglądają, jakby
były w dobrym stanie (niestety, nie potwierdzają tego ekspertyzy specjalistów dendrologów). Pan Zaborowski zaproponował zorganizowanie pleneru rzeźbiarskiego, w trakcie którego powstałyby rzeźby w drewnie z żoliborskich drzew. Drzewa
umierają stojąc, ale nadajemy im nowy kontekst kulturowy, ożywiamy to, co jest
martwe. Dziesięć, dwadzieścia rzeźb można byłoby umieścić w różnych miejscach
Żoliborza i w ten sposób symbolicznie zachować pamięć o drzewach, które żyły
obok żoliborzan przez 60-80 lat. Osobiście jestem wielbicielem form przestrzennych, więc bardzo kibicuję temu projektowi i chciałbym, żeby został wybrany
w głosowaniu mieszkańców.
Mamy też wiele innych projektów, m.in. dotyczący umożliwienia jazdy rowerem
w obu kierunkach na ulicach jednokierunkowych, co jest standardowym rozwiązaniem w miastach europejskich, a od paru lat także polskich, nie powoduje większej
wypadkowości, a wręcz przeciwnie, poprawia bezpieczeństwo. Chodzi o zalegalizowanie rzeczy, które żoliborzanie już robią – często wracając do domu, czy jadąc do
sklepu, jeżdżą pod prąd drogą jednokierunkową.
Jakie są plany Stowarzyszenia na najbliższy czas i gdzie można o tym poczytać?
Informacje o działalności Stowarzyszenia najłatwiej znaleźć na naszej stronie na
Facebooku. Stowarzyszenie jest otwarte, każdy może się zapisać i coś zaproponować. Staramy się regularnie spotykać, zazwyczaj raz w miesiącu w Forcie Sokolnickiego. Nasze spotkania są otwarte i wszystkich zainteresowanych na nie zapraszamy. Obecnie najbardziej skupiamy się na powstającym Centrum Lokalnym
na Placu Grunwaldzkim, monitorujemy prace w Alei Wojska Polskiego związane
z wycinką drzew i nowymi nasadzeniami, a także wspieramy pomysł Miasto Jest
Nasze #Żoliborz na rewitalizację tego obszaru, remont chodników i małej architektury.

Planowana lokalizacja
przejścia dla pieszych

Chciałbym zapytać Cię na koniec właśnie o Centrum Lokalne na Placu Grunwaldzkim. Pojawiły się protesty mieszkańców Starego Żoliborza, którzy nie chcą
dopuścić do realizacji tego projektu.
Nie rozciągałbym tego protestu na mieszkańców całego Starego Żoliborza. To raczej
protest mieszkańców jednego budynku przy Al. Wojska Polskiego, którzy nie chcą
zgodzić się na wyprostowanie Alei Wojska Polskiego (tak jak jest to zapisane w planie
miejscowym), bronią także pawilonu handlowego, w którym przez wiele lat sprzedawano samochody, a teraz jest sklep spożywczy. Rozumiejąc ich obawy, trzeba jednak stwierdzić, że budynek sklepu jest szpetny, nie pasuje do tej przestrzeni i mimo
wszystko powinien zostać usunięty. A przesunięcie jezdni bliżej budynku to nie jest
jakiś Armagedon, tak właśnie – blisko budynków – przebiega Aleja Wojska Polskiego na całej niemal długości. Mieszkańcy boją się też, że zostaną zabrane im miejsca
parkingowe, i jest to faktycznie pewien problem, ale związany raczej z brakiem strefy
płatnego parkowania niż z Centrum Lokalnym.
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Jaka jest wasza opinia w sprawie Centrum Lokalnego? To jest dobry pomysł?
Tak, trzeba to robić, choć dużym kłopotem jest brak planu zagospodarowania
przestrzennego dla tego obszaru. Mamy dostać kilka milionów na nowe obiekty,
na nowe zagospodarowanie Placu Grunwaldzkiego, ale nie wiemy jak ten plac ma
funkcjonować w powiązaniu Nowym Żoliborzem, który cały czas nie ma planu
miejscowego.
Mimo wszystko, trzeba wykorzystać szansę na zmiany na Placu Grunwaldzkim.
Uważam, że to miejsce z ogromnym potencjałem. Wystarczyło otwarcie jednej
lodziarni, żeby okazało się, że tłumy ludzi siedzą na tym zielonym wzniesieniu,
chcą się tam spotykać. Jeśli stworzymy więcej możliwości do tego, żeby usiąść, coś
zjeść, to ludzie to zagospodarują. Obecnie od Placu Grunwaldzkiego odstrasza hałas samochodowy, ale nie będzie on przeszkodą, gdy wokół powstanie przyjazna
przestrzeń.
Przy Placu Grunwaldzkim, ale po stronie Nowego Żoliborza, powstaje właśnie przestrzeń zabaw dla małych i dużych, sporo nowych usług i lokali gastronomicznych
otwarto przy ul. Rydygiera, pomału zaczyna to być coraz atrakcyjniejsze miejsce.
Przestrzeń Placu Grunwaldzkiego może być bardzo ważna, jeśli uda się w jej ramach
stworzyć połączenie miedzy Starym a Nowym Żoliborzem. Na razie jest to naturalna
granica, ale najlepiej dla wszystkich żoliborzan byłoby uzyskać taki efekt, żeby Plac
Grunwaldzki integrował, a nie dzielił.

Centrum Lokalne na
Pl. Grunwaldzkim jest
bardzo potrzebne.

Dziękuję za rozmowę!

reklama

Od rzeźnika wprost do Twojej kuchni
Bielany
Północne
Śródmieście

dostarczamy
tego samego dnia

za

9zł

www.befsztyk.pl tel. 668 668 500
Dygata 3,Żoliborz Artystyczny
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Hairmate: dobry design,
najlepsze fryzjerstwo
Dwa lata działalności, dwa renomowane salony, przeszło 8 tys.
fanów na Facebooku i mnóstwo
odważnych planów na przyszłość.
Marka Hairmate – pod przywództwem cenionego fryzjera, stylisty
i szkoleniowca Tymoteusza Pięty
– podbija Warszawę.
Pierwszy salon Hairmate powstał pod koniec 2014 roku w 19. Dzielnicy na warszawskiej Woli. Drugi zadomowił się na Zielonym
Żoliborzu w listopadzie zeszłego roku. Ale
Hairmate nie zwalnia – w planach są już kolejne lokale i nowe projekty. Podstawą sukcesu marki jest udany mariaż designerskich
wnętrz, profesjonalnego fryzjerstwa i indywidualnego podejścia zarówno do klientów, jak
i do pracowników.
Fryzjerstwo i design
Na czele wyjątkowego zespołu Hairmate
stoją założyciele: Tymoteusz Pięta i Joanna Bojanek. To oni reprezentują dwie największe jakości marki. Tymoteusz Pięta

to prawdziwy mistrz sztuki fryzjerskiej:
szkoleniowiec w prestiżowej Akademii Babicz&Babicz, jeden z ulubionych fryzjerów
gwiazd, ceniony stylista pokazów mody
(m.in. Paprocki&Brzozowski) i zwycięzca wielu konkursów fryzjerskich. Przeszło
dwa lata temu połączył siły z Joanną Bojanek, która odpowiada za wnętrze i funkcjonalność salonu oraz jego prężną multidyscyplinarną działalność.
Wysmakowany wystrój salonów Hairmate to jej zasługa. Minimalistyczne, industrialne i niezwykle przestronne wnętrza
wyłaniają się zza monumentalnej szklanej
witryny. W środku dominuje biel, czerń,
beton i stal, ocieplane przez surowe drewno
mebli i ram luster. Designerskie oświetlenie,
niesamowite konstrukcje półek czy rzeźbione w stali nożyce – to zaś małe dzieła sztuki.
Barwny zespół
Ten oryginalny duet zgromadził pod egidą
Hairmate ludzi podobnych do siebie: niebanalnych, ambitnych i pełnych pasji. Za sukcesem marki stoi bowiem zespół różnorodnych
i wyrazistych osobowości, a jednocześnie
doskonałych fachowców, którzy doświad-

czenie zdobywali m.in. w Londynie, Paryżu,
Berlinie czy Wiedniu. Wśród nich znajdziemy absolwenta najstarszej akademii barberskiej w Londynie z królewskim dyplomem
rzemieślniczym na koncie oraz miłośniczkę
awangardy i odważnej koloryzacji spod znaku Lady Gagi czy Pink. Lecz także zwolennika lekkości i naturalnych wykończeń, ceniącego styl Natalie Portman; czy rozważną
wiolonczelistkę, której motto nieoczekiwanie
brzmi „less drama more techno”. Team Hairmate nieprzypadkowo zresztą przypomina
krąg melomanów. Muzyka gra tutaj ważną
rolę, ale o tym najlepiej przekonać się, przekraczając próg salonu.
Fuzja indywidualności, gustownego designu i profesjonalnego fryzjerstwa szybko
poskutkowała drugim miejscem w RankingFryzjerów.pl (na skalę stolicy). Sympatię
fanów odzwierciedlają popularność Fanpage’a Hairmate czy rewelacyjna średnia ocen
w Google (4,7!), a uznanie branży – liczne
publikacje w prasie i zaproszenia na prestiżowe pokazy mody. A to dopiero początek
działalności marki, która stawia na rozwój
nowych miejsc i edukację wschodzących
talentów.
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Mateusz Durlik

Jest MPZP
dla Żoliborza
Południowego!
Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego dla Żoliborza Południowego po blisko dwóch dekadach
ujrzał światło dzienne. Publikujemy go w całej okazałości. Nie chcę
Was zanudzać formułkami, czym
jest MPZP i dlaczego jest tak bardzo
ważny, bo pewnie połowa z Was i tak
by tego nie przeczytała, a spora część
drugiej połowy, miałaby to gdzieś.
Wolę operować na konkretnych przykładach, wyciągniętych z planu.
Jak sami widzicie, zostaliśmy, jako
mieszkańcy, bardzo gęsto skoszarowani (tak zawsze powtarza burmistrz
Grzegorz Hlebowicz) i dlatego, każdy,
nawet najmniejszy kawałek innego
zagospodarowania niż to mieszkaniowe, jest widokiem pożądanym. Bardzo
ważny jest bowiem zrównoważony
rozwój.
Analizę planu zacznę od bardzo
istotnego miejsca. Ul. Przasnyska 6B.
Oznaczona symbolem B4.U. W projekcie planu miejscowego widzimy, że
teren ten jest przeznaczony pod zabudowę usługową. W dużym skrócie
oznacza to, że Spółka B6P, która użytkuje (wieczyście) ten teren, na którym
znajduje się także siedziba naszej gazety, nie będzie mogła zbyt wiele zmienić. Mają usługi - pozostaną usługi.
Niestety, brak planu miejscowego zachęcił wcześniej wspomnianą spółkę
do tego, aby złożyć wniosek o wydanie

warunków zabudowy dla 6 budynków
mieszkalnych. Wyobrażacie to sobie?
Kolejne 6 bloków, w których, jak zapewne się domyślacie, zamieszkałoby
trochę ludzi, którzy na domiar złego
mają też samochody, a miejsc brak,
brrrr... Nie chcę nawet o tym myśleć.
Dodatkowe zaludnienie nie byłoby
jedyną konsekwencją niewyłożenia
i nieuchwalenia planu. Teren ten jest
bowiem w bezpośrednim sąsiedztwie
działki, oznaczonej symbolem B5.UO,
na której ma być „oświata”. Osoby,
które nie słyszały jeszcze o zbliżającej się budowie nowego kompleksu
przedszkolno-szkolnego przy ul. Anny
German, można pewnie policzyć na
palcach jednej ręki. Musicie wiedzieć,
że budowa szkoły nie jest wcale taka
oczywista i pewna jak mogłoby się
nam wszystkim zdawać. Poważnym
zagrożeniem jest właśnie wcześniej
wspomniany pomysł budowy bloków
w bezpośrednim sąsiedztwie, którego
inwazyjność uniemożliwiłaby inwestycje w oświatę. Na domiar złego, B6P
otrzymało już decyzję o warunkach
zabudowy, zezwalającą na realizację jej
bardzo inwazyjnych w skutkach założeń. Stowarzyszenie Nowy Żoliborz
zaskarżyło dokument do Samorządowego Kolegium Odwoławczego i liczy
na jego uchylenie. Z dniem wyłożenia
planu rozpocznie się gra o czas. Wyścig. Kto będzie pierwszy i kto wygra.
Stowarzyszenie, któremu zależy na

tym, aby dzieci mieszkańców Żoliborza miały gdzie chodzić do szkoły, czy
inwestor, któremu zależy na najkorzystniejszym, z punktu widzenia biznesowego, rozwiązaniu. Jeśli plan nie
zostanie uchwalony przed wydaniem
pozwolenia na budowę, szkoły nie
będzie, a jeśli będzie, to na pewno nie
w takim kształcie, rozmiarze i w ogóle
do bani...
Kolejny obszar, który omówię, to teren oddalony od Przasnyskiej 6B o jakieś 7 metrów, oznaczony symbolem
A6.ZP. Wystarczy przejść przez ulicę.
Teren zwany przez mieszkańców tej
części dzielnicy „zieloną działką”. Obszar pomiędzy rezerwą drogową przy
ul. Krasińskiego, a Apartamentami
Krasińskiego zlokalizowanymi przy ul.
Przasnyskiej 11. Teren ten został jakiś
miesiąc temu ogołocony z drzew, przez
dewelopera, który za kilkanaście milinów złotych kupił tę działkę od innej
firmy. Deweloper ten nazywa się Jezierski Bussines Park i ma w planach
wybudowanie „pięknego” bloczyska,
którego mieszkańcy będą mogli wieszać pranie mieszkańcom bloku przy
ul. Przasnyskiej 11a, nie opuszczając
swoich mieszkań. Integracja sąsiedzka
pełną gębą. No ale do rzeczy. Sprawa
ma się tak, że wcale nie musi się wybudować. W tej chwili nie ma nawet
prawomocnych warunków zabudowy,
ponieważ wspólnota mieszkaniowa
zaskarżyła je najpierw do SKO (Sa-
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morządowe Kolegium Odwoławcze),
a po utrzymaniu ich w mocy, do WSA
(Wojewódzki Sąd Administracyjny).
Ku zaskoczeniu wszystkich (no, może
nie wszystkich - ja wiedziałem, że tak
będzie), Sąd uchylił warunki zabudowy. No i deweloper ma teraz solidny
problem, ponieważ MPZP dla tego obszaru z nieznanych nikomu przyczyn
zmienił swoją funkcję z zabudowy
mieszkaniowej na zieleń publiczną. No
pech jak cholera, bo jeśli taka funkcja
zostanie utrzymana, to deweloper niczego tam nie postawi. Będzie musiał
wystąpić z roszczeniami odszkodowawczymi lub szukać innego sposobu
na to, aby odzyskać zainwestowane
pieniądze. Nie ukrywam, że na tym
właśnie mieszkańcom zależy. Dość już
tych bloków. Niedawno Atlas Estates
wcisnął się między dwa bloki, w tak
ciasne miejsce, że zamieszka tam pewnie 12 rodzin.
Pozostając w tym obszarze, trzeba wspomnieć o zapisie, który jest
z punktu widzenia Stowarzyszenia
Nowy Żoliborz oraz innych lokalnych, społecznych organizacji, jednym
z ważniejszych: B1.ZP i A6.ZP. Zieleń
biegnąca wzdłuż ul. Krasińskiego, pomiędzy ul. Broniewskiego, a ul. Powązkowską, była rezerwą, przeznaczoną
na poszerzenie ul. Krasińskiego. Była,
bo już nie jest, a jest to dość znamienne
miejsce w związku z planowaną kiedyś,
przez v-ce prezydenta Wojciechowicza, budową trasy Krasińskiego z przeprawą mostową. W wyniku działań
społeczników i sprzyjającego podejścia
do sprawy ratusza i v-ce prezydenta
Michała Olszewskiego, teren ten został
„zazieleniony”. Zgłosiłem nawet w tym
roku projekt do budżetu partycypacyjnego, który, jeśli wygra, pozwoli ten
teren w bardzo praktyczny sposób zagospodarować.
Przejdźmy teraz w kolejne miejsca.
Plac Grunwaldzki. Teren ten był kością
niezgody i jedną z kluczowych wymówek dla wyłożenia i uchwalenia MPZP.
Odbywały się w jego sprawie konsultacje Stowarzyszenia Architektów
RP, chciano go odłączyć od Żoliborza
Południowego i uchwalić dla niego
osobny plan, itp. Generalnie jest nie-
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wesoło. Teren ten jest oznaczony kilkoma symbolami, podzielony na kilka
mniejszych działek: D2.U(MW), D3.
U(MW), D4.MW, D5.ZP, D6.MW(U).
Aby trochę przybliżyć podane nazewnictwo działek: MW to mieszkaniówka, U to usługi, ZP to zieleń publiczna.
Tam gdzie U jest podane jako pierwsze,
a MW w nawiasie, oznacza to, że funkcja usługowa będzie funkcją dominującą. Działka oznaczona symbolem
D5.ZP będzie jedyną działką w tym
obszarze przeznaczoną w całości na
zieleń publiczną. Na tym obszarze powstanie również pierwszy etap realizacji centrum lokalnego, o którym pisał
Michał Kostrzewa (v-ce prezes zarządu
Stowarzyszenia Nowy Żoliborz) w naszej gazecie, kilka numerów temu.

REKLAMA
wanym przy ul. Popiełuszki 5, odbędą
się otwarte dla mieszkańców konsultacje, na których będzie można zgłosić
swoje uwagi do planu. Potem pozostaje nam tylko trzymać kciuki, że rada
Warszawy szybko plan uchwali.

Sushi dla
kobiet
w ciąży?
Czemu
nie!
Ciąża to okres, w którym dużo
większą wagę przywiązujemy
do spożywanych posiłków
i produktów, z których są one
przygotowane. Wiele kobiet
ma jednak czasem ochotę na
potrawy niekoniecznie zalecane przez lekarzy. Czy wielbicielki sushi muszą z niego
bezwzględnie zrezygnować
w czasie trwania ciąży?

Warto również zwrócić uwagę na
tworząca się siatkę nowych ulic. Nowa
droga powstanie np. naprzeciwko sklepu FreshMarket, od ul. Przasnyskiej 7
będzie przebitka wzdłuż nowych nieruchomości Layetany, aż do ul. Anny
German - symbol 15.KD-D. Kolejna
ulica powstanie na tyłach nieruchomości przy Przasnyskiej 11, 9, 7 – symbol 12 i 13.KD-D, oraz przy osiedlach
Wardom i Willa Poema, która będzie
również przebitką do ul. Powązkowskiej 11.KD-D. Przy ul. Rydygiera
powstanie kilka dróg dojazdowych
i lokalnych oznaczonych symbolem
19.KD-D. Na tyłach osiedli Przasnyska 2, Rydygiera 15A, 13B, 11, 11a, itd.,
wzdłuż torów. Nowe drogi widzimy
również przy powstającym kompleksie żłobkowo-przedszkolnym C9.KPj,
21.KD-D oraz 9.KD-L, która ma być
nową przebitką do ul. Broniewskiego.
Podsumowując, czeka nas kilka solidnych zmian. Musimy jednak mieć
na uwadze to, że Plan wykładany jest
co najmniej 15 lat za późno. W tym
czasie wiele bloków, które zdemolowały wizję przyjaznego osiedla, już powstało. Duża część czeka na swoje pozwolenia na budowę i MPZP w żaden
sposób nie wpłynie na ich wstrzymanie. Powstanie np. osiedle dewelopera Apricot, które będzie liczyło około
1200 mieszkań. 27 marca o godzinie
17.00 w Liceum Ogólnokształcącym
im. Stefanii Sempołowskiej, zlokalizo-
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Więcej na naszej stronie:

nzoliborz.pl
•

•

pełny „Opis MPZP”
przygotowany przez Biuro
Architektury i Planowania
Przestrzennego (BAIPP)
Wyrys ze studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego M. St. Warszawy

Obawy...
Mnóstwo kobiet w ciąży chętnie jadłoby sushi. Nie jest to jednak potrawa
dla nich wskazana. Dlaczego? Przede
wszystkim dlatego, że w tym okresie
powinno się unikać surowego mięsa.
Powodem są drobnoustroje wywołujące choroby, takie jak listerioza czy toksoplazmoza. Obydwa schorzenia mogą
mieć bardzo niekorzystny wpływ na
rozwój płodu i powodować jego poważne uszkodzenia. Zdarza się, że
w pierwszym trymestrze wywołują nawet przerwanie ciąży. Ponadto, metale
ciężkie, które odkładają się w mięsie
ryb przez zanieczyszczenie wód, mają
negatywny wpływ na zdrowie matki
i płodu. Czy oznacza to całkowity zakaz delektowania się sushi?
Z myślą o kobietach...
Na szczęście problem ten został zauważony przez restauratorów. – Do-

strzegamy potrzeby kobiet i rozumiemy ich obawy. Właśnie dlatego
stworzyliśmy zestawy dedykowane
specjalnie dla nich. Ich podstawą jest
pieczony łosoś oraz krewetki w tempurze. Przygotowane w ten sposób
mięso jest całkowicie bezpieczne, ponieważ ewentualne szkodliwe bakterie
niszczone są przez wysoką temperaturę. Ponadto, wykorzystując tamago
i płatki ryżowe zamiast wodorostów,
chronimy kobiety przed negatywnym
wpływem pestycydów – mówi Tomasz
Bojanowicz, właściciel sieci restauracji
Ten Sushi, która jako jedna z pierwszych wprowadziła zestawy sushi dla
kobiet w ciąży.
Ryby – dlaczego warto?
Podstawą sushi są ryby i owoce morza. Są one źródłem nie tylko pełnowartościowego białka o bardzo wysokim współczynniku przyswajalności

(ok. 97%), ale też witamin z grupy
B oraz A i D. Powinny po nie sięgać
zwłaszcza kobiety w ciąży, ponieważ
zawierają kwasy omega-3 i DHA,
które wspomagają prawidłowy rozwój mózgu dziecka oraz jego wzrok,
a wspomniany wcześniej problem,
związany z odkładaniem się metali
ciężkich w mięsie ryb i owoców morza, nie jest nie do rozwiązania. Wystarczy odpowiedni dobór gatunków
ryb i korzystanie z produktów wysokiej jakości, aby klienci mogli korzystać z wartości odżywczych potraw
kuchni japońskiej. Dzięki takiemu
działaniu, także ciężarne kobiety nie
muszą odmawiać sobie przyjemności
z jedzenia sushi. Przychodząc do restauracji, w której dania są przygotowywane z troską o ich potrzeby, mogą
cieszyć się smakiem potraw bez najmniejszych obaw.
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dalne. Bo jak traktować poważnie powody typu: „Guma sobie poszła” (czyli
rozpuściła się, bo była rozpuszczalna),
siostra-bliźniaczka dostała na imieniny inną lalkę, rzucona piłka nie dotarła
do celu, ziemniaki są „pobrudzone”
marchewką, kolega wziął ciastko (którego dziecko wcześniej nie chciało)...
Przeczytałam kiedyś na blogu*:
„Powiedz mi – czy ja zwariowałam,
czy moje dziecko?! A może wszystkie
dwulatki (trzylatki, cztero i pięcio też)
ryczą z takich powodów?! Z drugiej
strony, ja sama płaczę na większości
filmów. To też raczej za mądre nie jest”.
„Dziecko chce, by je traktować poważnie, żąda zaufania, wskazówki
i rady”** – te słowa wiele lat temu napisał Janusz Korczak. Warto zastanowić się, czy traktujemy nasze pociechy
i ich problemy poważnie? Dla nich ich
maleńki światek jest ważny. Czasami
trudno im oddzielić fikcję od realiów,
wierzą w bajki, reklamy, odbierają słowa dosłownie. Dla kikulatków zabawki
żyją, tak jak ludzie. W czasie zabawy

Anna Szymańska

Nie becz!
Marysia płacze i usiłuje
przytulić wszystkie swoje zabawki. „Nie becz”
- mówi z pogardą mama
- „Oddamy te zabawki,
bo już się nimi nie bawisz, tylko kurz zbierają”. Płacz wzmaga się.
„Czego się mażesz, to
tylko zabawki” - mama
jest już mocno zniecierpliwiona. Dziewczynka
między szlochami, jąkając się, mówi: „Ale to są
moi przyjaciele! Przyjaciół się nie oddaje”.
„Ale się guzdrzesz! Znowu się przez
ciebie spóźnimy”. Bartek od kilku minut sznuruje buty. Z uwagą przewleka
sznurówkę przez kolejne dziurki. Jest
pochłonięty nową umiejętnością. Po
chwili podnosi głowę i ze zdziwieniem
pyta: „Dlaczego krzyczysz? Przecież
dobrze zawiązuję, tak jak mnie uczyłaś
– powoli i dokładnie”.
Dzieci bawią się w cyrk. Udają akrobatów, klaunów, tresurę lwów, słoni
i piesków… Wygłupiają się, wydają
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odtwarzają role, które obserwująna
co dzień w swoim rodzinnym życiu,
w bajkach, filmach... Świat dorosłych
jest dla nich niezrozumiały i… fascynujący. Chcą być dorośli, chcą się wykazać, ale nie mają doświadczenia. Ich
doświadczenie i emocje dopiero rozwijają się i kształtują. Uczą się przez przykład. Nie rozumieją, dlaczego traktuje
się różnie różne osoby. Skoro wolno
cioci, todlaczego nie wolno jemu? Dlaczego, gdy robią coś powoli, to jednego
dnia są chwalone, a drugiego nazywane „guzdrałą”? Dlaczego, gdy tata żartuje, to mama się śmieje, a gdy dziecko
stroi miny, to „jest błaznem”?
"Bo dorosłemu nikt nie powie: 'Wynoś się', a dziecku często się tak mówi.
Zawsze jak dorosły się krząta, to dziecko się plącze, dorosły żartuje, a dziecko błaznuje, dorosły płacze, a dziecko
się maże i beczy, dorosły jest ruchliwy,
dziecko wiercipięta, dorosły smutny,
a dziecko skrzywione, dorosły roztargniony, dziecko gawron, fujara. Dorosły się zamyślił, dziecko zagapiło.

Dorosły robi coś powoli, a dziecko się
guzdrze. Niby żartobliwy język, a przecież niedelikatny. Pędrak, brzdąc, malec, rak - nawet kiedy się nie gniewają,
kiedy chcą być dobrzy. Trudno, przyzwyczailiśmy się, ale czasem przykro
i gniewa takie lekceważenie."***

*

http://www.flowmummy.pl/
2017/01/najsmieszniejsze-powody-dzieciecego-placzu/
[dostęp dn. 29.01.2017]
** Janusz Korczak – Jak kochać dziecko
*** Janusz Korczak – Kiedy znów będę
mały

reklama

fot. esthermm/Fotolia

głośne dźwięki imitujące orkiestrę czy
głosy zwierząt. „Co to za błazenada?”
– woła oburzona babcia - „Własnych
myśli nie słyszę. Uciszcie się i skończcie te wygłupy!”. „A jak tata ryczał jak
lew, to mama mówiła, że fajnie żartuje”
– Marcel naburmusza się.
„Przestań się wiercić”; „Gdzie znowu posiałeś temperówkę? Ciągle coś
gubisz, fujaro!”; „Czego się krzywisz?”;
„Ciągle tylko się plączesz, zajmij się
czymś pożytecznym”... Ile razy brakuje nam cierpliwości? Czy potrafimy
wczuć się w emocje i zrozumieć nasze
dziecko?

Zdarza się, że nasza empatia zawodzi nawet wobec najbliższych czy najsłabszych. Nie rozumiemy, dlaczego
maluch rozpacza nad pękniętym balonikiem, czy robakiem, który odleciał.
Denerwujemy się, gdy nam się spieszy, a dziecko niewzruszone kontynuuje zabawę i układa lalkę do snu albo
zaczyna się przebierać, bo zauważyło
mokrą kropeczkę. Czy faktycznie dziecięce sprawy są mało ważne? Czy dziecięce emocje można bagatelizować?
Bywa i tak, że kompletnie nie rozumiemy powodu rozpaczy. Sprawy
wydają się nieistotne lub wręcz absur-
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Małgorzata Buczkowska

Liliana Kołłątaj

Roczne zebranie
wspólnoty
mieszkaniowej
Marzec to miesiąc,
w którym wspólnoty
mieszkaniowe zazwyczaj
odbywają swoje roczne
zebrania. Dlaczego to
akurat marzec? Dlatego,
że ustawa o własności
lokali nakazuje zwołać
zebranie właścicieli
co najmniej jeden raz
w każdym roku, i to nie
później, niż w pierwszym jego kwartale.
Wielu z nas roczne spotkania wspólnoty traktuje jak nikomu niepotrzebny
obowiązek, co zwykle znajduje odzwierciedlenie w niskiej frekwencji.
Ale czy słusznie?
Zasady zwoływania zebrania właścicieli są takie same dla budynków nowo
wybudowanych, jak i dla budynków
starszych. Roczne zebranie wspólnoty
mieszkaniowej powinno zostać zwołane przez zarząd wspólnoty albo jej zarządcę. O terminie zebrania właściciele
lokali powinni zostać poinformowani
na piśmie, co najmniej 7 dni wcześniej.
Jeżeli zarząd/zarządca nie zwołałby
rocznego zebrania do końca pierwszego
kwartału, prawo zwołania tego zebrania
przysługuje każdemu z właścicieli.
Dlaczego warto uczestniczyć w tym
zebraniu? Dlatego, że podejmowane

są na nim ważne dla funkcjonowania
wspólnoty decyzje. Ustawa o własności
lokali precyzyjnie określa przedmiot
spraw, które na rocznym zebraniu muszą zostać poruszone. Należą do nich
uchwalenie rocznego planu gospodarczego i opłat na pokrycie kosztów
zarządu (m.in. ustalenie wysokości
wynagrodzenia członków zarządu czy
zaliczki na fundusz remontowy), ocena pracy zarządu lub zarządcy, a także
podjęcie uchwały o udzieleniu zarządowi absolutorium, czyli de facto zaaprobowanie dokonanych przez niego
czynności w roku poprzednim i przyzwolenie na dalsze sprawowanie funkcji. Oczywiście zakres spraw poruszanych na zebraniu zawsze może być
szerszy. Nic nie stoi na przeszkodzie,
aby przy okazji rocznego zebrania właścicieli podjąć uchwałę np. o zaciągnię-
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Plac Wilsona
to od początku
centrum miasta

ciu kredytu czy wykonaniu ważnej dla
właścicieli naprawy części wspólnych,
a nawet uchwałę o odwołaniu zarządu.
Decyzje, które są podejmowane na
zebraniu właścicieli, zapadają w formie
uchwał. O wadze danego głosu decyduje udział właściciela lokalu w całej nieruchomości, co oznacza, że im
większy posiadasz udział w nieruchomości wspólnej, tym większe znaczenie ma Twój głos.
Biorąc pod uwagę powyższe, należy
dojść do wniosku, że jeśli zależy nam
na tym, aby ważne dla nas decyzje zapadały zgodnie z naszym interesem,
warto poświęcić kilka chwil i pojawić
się na zebraniu wspólnoty, a wtedy nie
tylko żadna decyzja nie zostanie podjęta bez naszej wiedzy, ale i będziemy
mieli realny wpływ na ostatecznie
przyjęte rozwiązanie.

fot. aerogondo/Fotolia

W zabudowie miejskiej
od zawsze szczególne
miejsce zajmują place.
W przeszłości zwykle
były to rynki, pełniące
rolę targowisk. Organizowano tam zabawy
i uroczystości, a także
manifestacje. Place zawsze miały podstawowe
znaczenie komunikacyjne, na ich zbiegały
się i krzyżowały trasy
prowadzące do miasta
z różnych stron.

Plac Wilsona przed 1955r.
fot. arch. autorki

Żoliborz dość późno zaczął rozwijać się przestrzennie, toteż nigdy w tym rejonie
nie istniał klasyczny rynek. Mamy za to kilka obszernych placów, które powstały już
po I wojnie światowej, wraz z rozwijającą się wówczas zabudową dzielnicy.
Najważniejszy plac dzielnicy - Plac Wilsona, wytyczono dopiero w roku 1923,
w ciągu ulicy Adama Mickiewicza. Nazwano go wówczas imieniem Stefana Żeromskiego, co wiązało się z planowanym tuż obok Parkiem im. Żeromskiego, który powstał niebawem na terenie dawnych przedpoli Cytadeli.
Plac od początku miał kształt nieregularny, zbliżony bardziej do elipsy niż do koła.
Biorąc pod uwagę układ komunikacyjny, Plac Wilsona należałoby nazwać rondem.
Tak jak obecnie, również dawniej zbiegało się do niego promieniście 5 ulic, z których dwie plac dzielił na części. Ponieważ patronami tych ulic byli najbardziej znani
polscy poeci - Mickiewicz, Krasiński i Słowacki, o placu mówiono też Plac Trzech
Wieszczów i była to też jedna z propozycji nazwy.
Ostatecznie patronem został 28. prezydent Stanów Zjednoczonych - Thomas Woodrow Wilson, którego postawa przyczyniła się do odzyskania niepodległości przez
Polskę po zakończeniu I wojny światowej. Nazwę nadano bardzo szybko, bo już we
wrześniu 1926, czyli zaledwie trzy lata od utworzenia placu, a dwa lata po śmierci
prezydenta. Ciekawostką jest, że od razu przyjęła się spolszczona wymowa nazwy,
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Budynek przy
Mickiewicza 27 ma
prawie 250m dlugości

Plac Wilsona przed 1960r.
fot. arch. autorki
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przez „w”, podobnie jak Waszyngton, i taka wymowa zalecana jest do dziś przez
Radę Języka Polskiego. Nawet w metrze, w zapowiedzi stacji, pojawia się wersja
spolszczona.
W maju 1953 nastąpiło przemianowanie na plac Komuny Paryskiej. Do historycznej nazwy powrócono w lutym 1990. W sierpniu 2012 skorygowano wcześniej
nadaną nazwę Plac im. T.W. Wilsona na Plac Thomasa Woodrowa Wilsona.
Projekt placu w latach dwudziestych XX wieku stworzyli architekci Józef Jankowski, Tadeusz Tołwiński i Antoni Jawornicki.
W latach 1925–1932 po południowo-wschodniej stronie placu założono Park im.
Stefana Żeromskiego. W 1936 r. ustawiono w nim znaną chyba wszystkim żoliborzanom „Alinę”, piękną rzeźbę - fontannę, autorstwa Henryka Kuny, zamówioną
przez Urząd Dzielnicy specjalnie dla ozdoby parku. „Alina” na szczęście przetrwała
czasy wojenne i od wielu lat jest symbolem Żoliborza.
W 1926 po północno-wschodniej stronie placu oddano do użytku pierwszy blok
mieszkalny I kolonii Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zaprojektowany
przez Brunona Zborowskiego. Niestety nie przetrwał on II wojny światowej.
W latach 1930-31 powstał, zaprojektowany przez Stanisława Brukalskiego i Józefa Szanajcę, budynek spółdzielczy „Warszawa 1” wzniesiony w ramach Wielkomieszkaniowego Osiedla Pracowników ZUS. Jego dłuższe (250 m) skrzydło stanęło
wzdłuż Mickiewicza, drugie krótsze skrzydło wzniesiono wzdłuż pierzei Pl. Wilsona, a trzecie, także krótsze, wzdłuż Krasińskiego. Blok ten istnieje do dziś.
Druga wojna światowa i Powstanie Warszawskie nie ominęły Placu Wilsona. We
wrześniu i październiku 1944 r. przez ulicę Mickiewicza i Plac Wilsona przetoczyły się niemieckie czołgi, rozjeżdżając gąsienicami zieleń, nawierzchnię i torowiska.
W trakcie walk zniszczeniu uległy domy na prawie wszystkich narożnikach placu.
Bez większych zniszczeń przetrwał tylko blok „Warszawa 1”. Mocno ucierpiał także
Park Żeromskiego.
Zanim uporządkowano teren i odbudowano dawne domy, bądź wybudowano
nowe, na początku lat pięćdziesiątych na Placu Wilsona można było zrobić zakupy
na istniejącym tam bazarze.
Podczas odbudowy okolicy, ok. 1955, plac został przebudowany, przesunięto tory
tramwajowe, jezdnie, urządzono zieleńce. Bloki mieszkalne na narożnikach pomiędzy ulicami Słowackiego i Mickiewicza odbudowano, nawiązując do przedwojenne-
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go wyglądu. Na narożniku pomiędzy ulicami Krasińskiego i Słowackiego, w miejsce
zniszczonych domów I kolonii WSM, powstał blok.
Teren na północnym narożniku, między ulicami Mickiewicza i Krasińskiego,
gdzie niegdyś stały wille otoczone ogrodami, zajął potężny blok wybudowany w stylu socrealizmu. W 1961 roku na parterze tego budynku otwarto Kino „Wisła”.
8 kwietnia 2005 roku otwarto najładniejszą w Warszawie stację metra - Plac Wilsona, która taką nazwę uzyskała oficjalnie we wrześniu roku 2013.
W latach 2005-2006 przeprowadzono rewitalizację Parku Żeromskiego, największego parku północnej Warszawy. Na jego terenie w obiektach dawnego Fortu Sokolnickiego, pozostałości po pierścieniu zewnętrznych umocnień Cytadeli, zorganizowano centrum kulturalne.
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Kino Wisła
otworzono w 1961 roku.

Plac Wilsona współcześnie
fot. arch. autorki

2 marca 1861

na Cmentarzu Powązkowskim odbył się tzw. pogrzeb
pięciu poległych. Stał się on wielką manifestacją polityczno-społeczną przeciwko
rosyjskim władzom Królestwa Kongresowego. Był to pogrzeb pięciu ofiar starć manifestacji z carskim wojskiem na Krakowskim Przedmieściu, zorganizowanej dnia
27 lutego 1861 roku przez studentów Szkoły Sztuk Pięknych i Akademii Medyko-Chirurgicznej.
Trzy dni po zajściach w kościele Świętego Krzyża odprawiono nabożeństwo żałobne i stamtąd kondukt pogrzebowy ruszył na Cmentarz Powązkowski. W pogrzebie uczestniczyli przedstawiciele wszystkich cechów, stanów społecznych i wyznań,
także przedstawiciele mniejszości żydowskiej, a nawet delegacje z Krakowskiego
i Poznańskiego. Ciała pięciu poległych złożono w zbiorowej mogile. Mimo że krzyż
ustawiony na grobie wkrótce usunęły władze rosyjskie, mieszkańcy Warszawy pamiętali i w miejscu pochówku zawsze leżały świeże kwiaty.
Imieniem pięciu poległych nazwano I bramę Cmentarza Powązkowskiego. W 1915
r. wystawiono na mogiłę nagrobek z piaskowca, wykonany przez Bolesława Dobrzyńskiego. W roku 1996 nagrobek został odnowiony.

