
Nasze dziedzictwo kulturowe

Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna mająca
na celu nadanie Rembertowowi (oglądanemu z lotu ptaka)
kształtu Orła Białego – symbolu Polski odradzającej się
po wiekach niewoli – to jeden z nielicznych, idących w za-
pomnienie dowodów na niezłomną wolę i heroizm Pola-
ków, którzy w 1918 r. zerwali się do budowy niepodległego
państwa. Swoje szczytne idee próbowali związać ze spo-
łeczeństwem, w miejscach takich jak Rembertów w spo-
sób trwały i symboliczny zarazem. W tym przypadku
nawet kształt architektoniczny całości miał być symbolem
takich idei, za które oddawano życie. Burzliwy okres mię-
dzywojenny spowodował, że część koncepcji tego typu
nie doczekała się realizacji, a ostatecznie została przekre-
ślona we wrześniu 1939 r.

Po II wojnie światowej nawet pamięć o ideach przed-
wrześniowych przekreślono na pół wieku bez mała, co
w większości przypadków przesądziło o ich całkowitym
zapomnieniu. Unikalne zabytki Rembertowa pozbawione
należytej opieki, dekadami nieremontowane, wykorzysty-
wane były jako skła-
dy, magazyny,
warsztaty, pralnie,
magle etc., niszcze-
jąc permanentnie.

Stowarzyszenie
„Lepszy Rembertów” propaguje narodowo-
- oraz państwowotwórczy rodowód naszych zabytków.
Projekt „Rembertów – kolebką Orła Białego” ma znacze-
nie podstawowe i kluczowe dla tworzenia tożsamości
i spoistości naszej społeczności oraz patriotyzmu lokalne-
go.

Na mocne pokreślenie zasługuje tu fakt istnienia du-
żego, zasługującego na docenienie wkładu pracy społecz-
nej Stowarzyszenia w realizację tej niezwykle cennej
inicjatywy lokalnej.

Andrzej Kasprzewski (a.kasprzewski@wp.pl)

Szlakiem Orła
Od maja 2012 r. Stowarzyszenie „Lepszy Rember-

tów” realizuje projekt „Rembertów – kolebką Orła Białe-
go”, współfinansowany ze środków m. st. Warszawy. Jego
realizacja przyniosła wiele cennych, nowych informacji do-
tyczących zabytkowego zespołu Akademii Obrony Naro-
dowej. Dotarliśmy do doskonałej jakości zdjęć
wykonanych w latach trzydziestych przez Czesława Ol-
szewskiego. Jego syn, prof. Andrzej Olszewki, historyk
sztuki, w 1977 r. kierując Ośrodkiem Dokumentacji Zabyt-

ków dokonał ewiden-
cji obiektów
architektury zabytko-
wej w Rembertowie.
Jak przyznaje, był mi-
le zaskoczony do-

brym stanem domów mieszkalnych, których architekturę
zaliczamy do stylu dworkowego, inspirowanego tradycją
klasycystycznej architektury przełomu XVIII i XIX w.

Karty ewidencyjne oraz zdjęcia zostały złożone
w Urzędzie Konserwatorskim m. st. Warszawy i przez 35
lat zapewne obrosły kurzem. Szkoda, że wówczas nie zo-
stały wpisane do rejestru zabytków, bowiem wiele cen-
nych detali architektonicznych, jak np. obramowania
okien, zostały zniszczone.

Na terenie dawnego Garnizonu Rembertów znajduje
się strzelnica tunelowa, której istnienia nie domyśla się
wielu mieszkańców osiedli cywilnych. Ma długość 300 m
i kubaturę ponad 10 tys. m3. To druga tej wielkości strzel-
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Stowarzyszenie „Lepszy Rembertów”

zaprasza na spacer
poprowadzony przez

przewodników warszawskich
Rembertów – Kolebka Orła Białego

niedziela 7 października 2012 r., godz. 11.00
spotykamy się przed bramą
Akademii Obrony Narodowej

al. gen. A. Chruściela „Montera” 103

Projekt współfinansuje:

Wybory do Rady Osiedla Stary Rembertów
w poniedziałek 3 września o godz. 18.00 w ratuszu

w al. gen A. Chruściela „Montera” 28.
Artykuł na str. 2



nica tunelowa w Europie. Niestety, jest wykorzystywa-
na na magazyny.

Komisja Doświadczalna, która badała i projektowała
broń oraz modernizowała sprzęt odziedziczony po zabor-
cach, powstała w Rembertowie już w 1919 r. Testowała
m.in. karabin przeciwpancerny „Ur”, pistolet maszynowy
„Mors” i legendarny pistolet „VIS”, którego produkcję kon-
tynuowali Niemcy w czasie wojny, doceniając jego walo-
ry. Jedyny zachowany egzemplarz „Morsa” ze zbiorów
moskiewskich odzyskało Muzeum Wojska Polskiego
w Warszawie.

Tylko najstarsi mieszkańcy Rembertowa pamiętają,
że z garnizonu do stacji kolejowej kursował tramwaj, któ-
rego rozkład jazdy był skomunikowany z odjazdami po-
ciągów osobowych. Zatrzymywał się na sześciu
przystankach, a obsługiwał go batalion silnikowy.

To tylko kilka informacji z dużego zasobu wiedzy, ja-
ką po kilku miesiącach pozyskaliśmy. Dzielimy się z nią
na stronie www.lepszyrembertow.pl/rkob. Już wydaliśmy
przewodnik po najciekawszych obiektach zabytkowych
Akademii Obrony Narodowej. Kończymy montaż filmu
z udziałem aktora Roberta Wrzoska, który opowiada o tym
szczególnym miejscu.

Zapraszamy Państwa na spacery przewodnickie – naj-
bliższy w niedzielę 7 października oraz projekcje filmu w pla-
cówkach kulturalnych Rembertowa. Wszyscy zainteresowani
zostaną obdarowani przewodnikiem i płytą z filmem.

Zamierzamy z tym dorobkiem dotrzeć do szkół
i na wyższe uczelnie, z nadzieją, że będzie inspiracją dla
młodzieży do dalszych poznawczych dociekań.

Jadwiga Cegielska – koordynator projektu
j.cegielska@interia.pl

Czy uda się wybrać ostatnią
Radę Osiedla?

Został ustalony kolejny termin wyborów do Rady
Osiedla Stary Rembertów na poniedziałek 3 września
o godz. 18.00 w ratuszu w al. gen A. Chruściela „Monte-
ra” 28. Poprzednie wybory, które Rada Dzielnicy zarzą-
dziła na 4 marca br. nie doszły do skutku, bowiem nie było
obecnych minimum 92 osób stale mieszkających w tym
osiedlu, co stanowi konieczne kworum, aby mieszkańcy
mogli wybrać swoją reprezentację.

Wszystkie pozostałe rady osiedli Kawęczyn-Wygoda,
Nowy Rembertów, Pocisk, Polanka, Stary Rembertów Ko-
lonia ukonstytuowały się i podjęły działalność. Ich przed-
stawiciele zajmują stanowisko w sprawach dotyczących
ich społeczności, są obecni na posiedzeniach komisji i se-
sjach Rady Dzielnicy, mogą uczestniczyć, jako obserwa-

torzy w odbiorach robót budowlanych. Zaistnieli w życiu
publicznym Rembertowa.

Stary Rembertów jest największym rembertowskim
osiedlem, zamieszkanym przez 8 tys. mieszkańców,
w tym ponad 6 tys. uprawnionych do głosowania. Obej-
muje obszar po północnej stronie linii kolejowej, między
Al. Gen. A. Chruściela „Montera”, ul. Sztandarów, ul. Mo-
kry Ług i ul. Żołnierską. To ważne, aby wybrana w demo-
kratycznych wyborach 11-osobowa Rada zabierała głos
w ważnych dla osiedla kwestiach, zwłaszcza że do 2011
r. była przykładem najaktywniej działającej w Remberto-
wie. Szkoda byłoby tej dobrej tradycji nie kontynuować.

Zachęcamy mieszkańców Starego Rembertowa,
aby wzięli udział w zebraniu wyborczym, aby wybrali
swoją reprezentację.

Jadwiga Cegielska (j.cegielska@interia.pl)

Zmiany w komunikacji autobusowej
Wkrótce nastąpi oczekiwana zmiana w kursowaniu

linii autobusowej 196. W związku z wprowadzeniem nowej
organizacji ruchu, zostanie wyznaczony dodatkowy przy-
stanek przy pętli autobusowej Rembertów Kolonia, co
umożliwi realizację postulatów mieszkańców dotyczących
uruchomienia przystanków tej linii na ul. Cyrulików.

Będzie to możliwe poprzez rozdzielenie przystanków
krańcowych linii 196.

Poprawi to dotychczasową sytuację, która trwała
od czasu wycofania linii z terenu Nowego Rembertowa,
z końcem trasy na przystanku PKP Rembertów i kursami
ul. Cyrulików, na której autobusy nie zabierały pasażerów.

Zarząd Transportu Miejskiego wraz ze zmianą krań-
cowego przystanku linii 196 wprowadzi 2 kursy (zjazdo-
wy i dojazdowy) tej linii do ul. Grzybowej, które będą
dostępne dla pasażerów w podróżach między Starym
Rembertowem i cmentarzem na Nowym Rembertowie.
Nie jest to w pełni satysfakcjonujące, ale wobec trudnej
sytuacji finansowej Warszawy wprowadzenie chociaż ta-
kiej zmiany umożliwi przynajmniej raz dziennie, mieszkań-
com Polanki i Kolonii, bezpośredni dojazd do cmentarza.

Niestety, mamy także niekorzystną wiadomość.
ZTM poinformował, że nie będzie możliwe wydłużenie

trasy linii 199 do pętli Rembertów Kolonia, ponieważ roz-
waża możliwość likwidacji linii ze względu na ograniczenia
budżetowe oraz chęć utworzenia nowej linii strefowej na te-
renie miasta Ząbki. Jest to sprzeczne ze stanowiskiem Mia-
sta Ząbki i postulatami Dzielnicy Rembertów.

We wspólnym piśmie Stowarzyszenia „Lepszy Rem-
bertów” i Towarzystwa Przyjaciół Ząbek, przesłanym
do ZTM, postulowaliśmy zwiększenie częstotliwości kursów
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li nii 199 oraz wy dłu że nie re la cji do pę tli Rem ber tów Ko lo nia.
Mo że w tej sy tu acji po mo gą wnio ski miesz kań ców

kie ro wa ne do se kre ta ria tu Dy rek to ra Za rzą du Miej skie go
na ad res ztm@ztm.waw.pl 

Ro bert Ja rzą bek (ro bert.lep szy rem ber tow@gma il.com)

Sła be wy ni ki eg za mi nów
Wy dat ki zwią za ne z edu ka cją w Rem ber to wie sta no -

wią po nad po ło wę bu dże tu, ja kim dys po nu je Dziel ni ca
Rem ber tów. W ub. r. by ła to kwo ta po nad 30 mln zł, z te go
bli sko 16 mln zł sta no wią pła ce na uczy cie li szkół pro wa -
dzo nych przez Dziel ni cę. W pierw szym pół ro czu 2012 r.
edu ka cja po chło nę ła 56 proc. bu dże tu. Po za tym, w ostat -
nich la tach wie le mi lio nów prze zna cza no na roz bu do wę,
mo der ni za cję i wy po sa że nie pla có wek oświa to wych. 

Za tem wa run ki stwo rzo ne w Rem ber to wie dzie ciom
do na uki i ich na uczy cie lom do pra cy są bar dzo do bre. Nie
dys po nu je my wskaź ni ka mi, któ re mo gły by naj le piej okre -
ślić po ziom edu ka cji, nie śle dzi się lo sów ab sol wen tów
rem ber tow skich szkół, nie ba da się po zio mu za do wo le nia
uczniów z za jęć, ro dzi ców z roz wo ju ich dzie ci i sa tys fak -
cji z pra cy na uczy cie li. 

Je dy nym wskaź ni kiem, ja kim dys po nu je my, są wy ni -
ki na ucza nia w rem ber tow skich szko łach. Śred nie wy ni ki
spraw dzia nu po szko le pod sta wo wej są niż sze niż w ca -
łej War sza wie i w sto sun ku do ubie głe go ro ku spa dły o 3
punk ty. Po ziom war szaw ski osią gnę ły je dy nie szko ła mu -
zycz na przy ul. Nie po ło mic kiej i szko ła pu blicz na Spo łecz -
ne go To wa rzy stwa Oświa to we go w al. Sztan da rów. 

Wy ni ki eg za mi nu gim na zjal ne go lo ku ją Rem ber tów
na ostat nich miej scach w War sza wie. Tyl ko spraw dzian
zna jo mo ści j. ro syj skie go na po zio mie pod sta wo wym wy -
padł le piej niż śred ni wy nik z te go przed mio tu w sto li cy.
Wy ni ki eg za mi nów z j. pol skie go i ma te ma ty ki wy pa dły
naj go rzej. Śred nią pod wyż sza nam po ziom gim na zjum
STO w al. Sztan da rów.

Wy ni ki eg za mi nów ma tu ral nych w LI LO im. T. Ko -
ściusz ki przy ul. Ka dro wej pla su ją li ceum na 65. miej scu
w War sza wie. 

Ja dwi ga Ce giel ska (j.ce giel ska@in te ria.pl)

Edu ku ją ce śro do wi sko
Wraz z roz po czę ciem ro ku szkol ne go te ma ty ka edu -

ka cji jest sze ro ko ko men to wa na w me diach. Dys ku sja ta
w zbyt ma łym stop niu do ty czy two rze nia wa run ków
do wy zwa la nia chę ci ucze nia się wszyst kich uczniów.
Na dal nie zaj mu je my się do kład niej szym po zna wa niem
dzie ci przez ro dzi ców wspól nie z na uczy cie la mi, aby na -
stęp nie dy rek to rzy i na uczy cie le, ści ślej współ pra cu jąc

z ro dzi ca mi i z oto cze niem szko ły, or ga ni zo wa li za ję cia dla
uczniów pa sjo nu ją ce. 

Pol ski zło ty ku lo miot z Lon dy nu dzię ki do bre mu
pro wa dze niu przez ro dzi ców i na uczy cie li wy grał z ca -
łym świa tem. Nie wszy scy oczy wi ście mu szą być po sia -
da cza mi olim pij skich me da li, ale wszy scy mo gą osią gać
suk ce sy na mia rę swo ich pre dys po zy cji, któ re trze ba
ca ły czas od kry wać, umac niać, ho łu bić i roz wi jać, co dzien -
nie ćwi cząc. 

To wła śnie moż na le piej ro bić w rem ber tow skich
szko łach, or ga ni zu jąc za ję cia bar dziej zin dy wi du ali zo wa -
ne, le piej do pa so wa ne do re al ne go świa ta i do po trzeb
roz wo jo wych na szych uczniów, jed no cze śnie ogra ni cza -
jąc nie sku tecz ne stra sze nie ne ga tyw ny mi oce na mi
i wzmac nia jąc mo ty wa cję. Po trzeb ne jest jesz cze do pa -
so wa nie ję zy ka ko mu ni ka cji i wy ma gań do moż li wo ści
kon kret nych uczniów, aby wy zwa lać, umac niać, pro fi lo -
wać i roz sze rzać in dy wi du al ne za in te re so wa nia każ de go
z nich, tak że cie ka wy mi szkol ny mi za ję cia mi. Ta kich am -
bit nych zmian nie moż na wpro wa dzić na tych miast.

Od ko go za le ży uru cho mie nie pro ce su ulep szeń
edu ka cji? Od wszyst kich, czy li od władz sa mo rzą do wych,
od dy rek to rów szkół, od na uczy cie li, od ro dzi ców, a tak że
od uczniów. Nie da się lep szej pra cy szkół za pew nić prze -
pi sa mi lub na ka za mi. Lep sze wspie ra nie uczniów w roz -
wo ju bę dzie wte dy, gdy na uczy cie le, ro dzi ce
i sa mo rząd (rad ni, Za rząd Dziel ni cy i urzęd ni cy) za czną
le piej współ pra co wać ze so bą i z ucznia mi. 

Mo im zda niem klucz do uru cho mie nia wzro stu po zio mu
pra cy szkół no si pra co daw ca, czy li Bur mistrz, ale klu czem
tym moż na otwo rzyć ta ką współ pra cę w ra tu szu – z na uczy -
cie la mi i ro dzi ca mi, przy któ rej dla ca łe go edu ka cyj ne go śro -
do wi ska suk ce sy uczniów sta ną się naj waż niej sze.
Stop nio wo war to za cząć wpro wa dzać zmia ny w re la cjach
szkol nych i w szkol nej do ku men ta cji, a tak że w fi nan so wa -
niu szkół. O czym in nym niż do tych czas trze ba za cząć
w szko łach roz ma wiać i ina czej wy ko rzy sty wać pie nią dze
na szkol ne za ję cia, dą żąc do wzro stu ja ko ści edu ka cji.

Go to wym do wpro wa dza nia ulep szeń słu żę in for ma -
cja mi i do świad cze niem w bez po śred niej roz mo wie.
Pierw sze pró by już ma my za so bą. 

Wi told Po tę ga (w.po te ga@neo stra da.pl)

Są miej sca na par kin gi
W sierp niu 2012 r., w imie niu Spo łecz ne go Ko mi te tu

Za go spo da ro wa nia Cen trum Rem ber to wa, opra co wa li -
śmy pro po zy cję ko rzyst ne go usy tu owa nia par kin gów dla
ko rzy sta ją cych z po cią gów w Rem ber to wie, skie ro wa ną
do Pa ni Pre zy dent m. st. War sza wy. Miej sca przez nas
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za pro po no wa ne pod par kin gi nie są za go spo da ro wa ne,
a ich upo rząd ko wa nie le ży w in te re sie za rów no Mia sta jak
i PKP. 
Ob szar nr 1 – po po łu dnio wej stro nie to rów – od przej -
ścia pod ziem ne go do przy stan ku PKP wzdłuż to rów w kie -
run ku wschod nim, do wy so ko ści wschod nie go skra ju
te re nu usług rze mieśl ni czych tzw. Gię tów ki przy ul. Bel lo -
ny 6. Po jem ność ob sza ru – ok. 80 miejsc par kin go wych. 
Ob szar nr 2 – po po łu dnio wej stro nie to rów – od bud ki
dróż ni ka przy prze jeź dzie ko le jo wym Mar sa – Cy ru li ków,
wzdłuż to rów w kie run ku za chod nim do ul. Su fler skiej. Po -
jem ność ob sza ru ok. 40 miejsc par kin go wych, z moż li wo -
ścią prze dłu że nia za ul. Su fler ską w kie run ku za chod nim,
co po więk szy po jem ność ob sza ru do ok. 100 miejsc par -
kin go wych.
Ob szar nr 3 – po po łu dnio wej stro nie to rów – od prze jaz -
du ko le jo we go Mar sa – Cy ru li ków wzdłuż to rów, w kie run -
ku wschod nim, do przej ścia pod ziem ne go do przy stan ku
ko le jo we go i na uli cę Cy ru li ków. Po jem ność ob sza ru –
ok. 40 miejsc par kin go wych.
Ob szar nr 4 – po pół noc nej stro nie to rów – po łu dnio wa
część po se sji przy uli cy Cy ru li ków 35, na któ rej obec nie
znaj du je się bu dy nek zaj mo wa ny przez Sta cję Sa ni tar no
– Epi de mio lo gicz ną. Po jem ność ob sza ru (wschod nia
część dział ki nr 125 w ob rę bie 3 – 09 – 25) – ok. 60 miejsc
par kin go wych.          Wło dzi mierz Ka sprzyc ki, An drzej Mią sek, 

Je rzy No wic ki, Wi told Po tę ga, 

Opóź nie nia w ka na li za cji
W lip cu br. Miej skie Przed się bior stwo Wo do cią gów

i Ka na li za cji, któ re jest od po wie dzial ne za bu do wę ka na -
li za cji i wo do cią gów w Rem ber to wie, po in for mo wa ło: 
– Osie dle Wy go da – w trak cie pro jek to wa nia do koń -
ca 2012 r. są od cin ki sie ci ka na li za cyj nej od ka na łu głów -
ne go do gra nic nie ru cho mo ści pry wat nych. Bu do wa tych
od cin ków, zwłasz cza w ul. Sze ro kiej, ru szy w 2013 r. Za -
koń cze nie in we sty cji pla no wa ne jest w 2014 r. 
– ul. Gon tar ska – MPWiK w li sto pa dzie br. otrzy ma do ku -
men ta cję tech nicz ną ka na li za cji. Do koń ca ro ku pla nu je wy -
bór wy ko naw cy tej in we sty cji. Od biór ście ków bę dzie moż li wy
po wy bu do wa niu pom pow ni P3 i prze wo dów tło czą cych.
– ul. Czwar ta ków, Szy sza ków, Li ce al na, Je rze go, Li sto no -
szy – MPWiK po sia da do ku men ta cję pro jek to wą. Po nie -
waż sieć jest za pro jek to wa na w pa sie dro go wym,

wy ma ga na jest zgo da Mi ni stra Trans por tu, Bu dow nic twa
i Go spo dar ki Mor skiej na od stęp stwo od prze pi sów tech -
nicz nych. Nie ste ty, nie uzy ska no zgo dy na wszyst kie od -
cin ki i spół ka za mie rza przy stą pić do prze pro jek to wa nia
tra sy sie ci ka na li za cyj nej. 
– ka na li za cja w ul. Ze słań ców Pol skich, Dro gi stów, Sza fa -
rzy, Masz ta ler skiej, Ze cer skiej, Ma dzia rów, Ro ty w zlew ni
pom pow ni P7 – MPWiK po sia da do ku men ta cję pro jek to wą
i po uzy ska niu uzgod nień wy stą pi o po zwo le nie na bu do wę. 
– ul. Masz ta ler ska, Dro gi stów, Ma dzia rów, Ze słań ców Pol -
skich, Ka let ni cza, Sza fa rzy, Ze cer ska, Ro ty, Or bi ty – trwa -
ją pra ce pro jek to we od cin ków sie ci od ka na łu głów ne go
do gra nic po se sji. Je że li zo sta nie do trzy ma ny ter min wy -
ko na nia pro jek tów: paź dzier nik i li sto pad br., do koń ca ro -
ku MPWiK pla nu je wy bór wy ko naw cy. Plan bu do wy
ka na li za cji obej mu je okres do 2014 r.

Tym cza sem w czerw cu 2012 r. zo stał wy bra ny wy ko -
naw ca 479 m ka na łu w ul. Czwar ta ków od ul. Pa de rew skie -
go do ul. Ze słań ców Pol skich i da lej w tej uli cy w kie run ku
pół noc nym z od cin ka mi sie ci do czte rech po se sji. 

W sierp niu br. MPWiK roz strzy gnę ło prze targ na bu -
do wę 142 m ka na li za cji w ul. Ka let ni czej i od cin ka mi sie -
ci do sied miu do mów. 

Krzysz tof Or liń ski (wpko ko@)wp.pl)

Rajd ro we ro wy na za koń cze nie se zo nu 
Wio sną i la tem te go ro ku od by ło się kil ka cie ka wych

wy cie czek ro we ro wych or ga ni zo wa nych przez Klub Tu ry -
sty ki Ko lar skiej Ki no wa oraz Sto wa rzy sze nie „Lep szy
Rem ber tów”. Dłuż sze i krót sze raj dy cie szy ły się po wo -
dze niem i ma ją już gro no wier nych uczest ni ków. Zwie dza -
li śmy cie ka we miej sca w Pol sce i u na szych po łu dnio wych
są sia dów. 

16 wrze śnia za pra sza my na rajd ro we ro wy 
koń czą cy se zon 2012. 

Po czą tek raj du o godz. 10.00, spo ty ka my się na pla -
cu przed Do mem Kul tu ry przy ul. Ko man do sów 8.

Tra sa raj du to: Rem ber tów – Ra dość – Fa le ni ca – Jó -
ze fów – Anin – Rem ber tów,

dłu gość tra sy ok. 40 km.

Na za koń cze nie raj du za pra sza my na wspól ną bie sia dę.
Agniesz ka Zie liń ska (agniesz ka.zet@op.pl)
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