
 
Warszawa, dnia  16 listopada 2016 r

 Uchwała nr 7 /2016
Rady Osiedla Nr I (Muranów)

w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
z dnia 16 listopada 2016 r

w sprawie 
nadania nazwy Skwer Szpitala Ewangelickiego 

dla placu między posesjami Karmelicka 2, 2A, 2B, Nowolipie 9/11, Al.Solidarności 78A oraz 
Al.Solidarności 78

Na podstawie § 9 Statutu Osiedla w dzielnicy Śródmieście stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały 
Nr 151/18/2016 Rady Dzielnicy Śródmieście Rada Osiedla uchwaliła co następuje :

§ 1.
Rada Osiedla nr I wnioskuje do Rady Dzielnicy Śródmieście o ponowne wystąpienie do 

Rady Miasta st. Warszawy o nadanie, na wniosek Rady Osiedla Muranów oraz mieszkańców 
Osiedla, przestrzeni rekreacyjnej między budynkami Karmelicka 2, 2A, 2B, Nowolipie 9/11, 
Al.Solidarności 78A oraz Al.Solidarności 78, nazwy Skwer Szpitala Ewangelickiego upamięt
niającej lokalizację jednego z najnowocześniejszych w II RP szpitali, którego działalność 
przez lata ratowała życie i zdrowie mieszkańców, szczególnie w trudnych dla nich chwilach w 
czasie wojny 1920 r, Powstania w Gettcie (podczas którego został zburzony budynek szpitala) 
czy Powstania Warszawskiego gdzie personel szpitala ratował życie mieszkańców stolicy w 
placówkach szpitala zlokalizowanych w innych punktach Śródmieścia.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie od dnia podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Osiedla

          Ryszard Krzysztofowicz



Uzasadnienie do Uchwały Nr 7 /2016 Rady Osiedla Nr I

Wniosek w sprawie nadania nazwy wraz z listą podpisów został złożony w maju 
2014 roku do Komisji Ładu Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komu
nalnej. 

Na posiedzeniu 12 października 2015 roku Komisja przyjęła stanowisko popierają
ce nadanie nazwy Skwer Szpitala Ewangelickiego.

20 października 2015 r Rada Dzielnicy Śródmieście na swojej XIII sesji, po ponad 
roku od złożenia wniosku, ustosunkowała się pozytywnie do wniosku Rady Osiedla oraz 
mieszkańców i przyjęła Stanowisko Nr 7/2015 popierające nadanie nazwy w.wym. skwe
rowi.

Niestety 17 grudnia 2015 r na ręce Przewodniczącego Rady Dzielnicy oraz na 
ręce Przewodniczącej Rady Osiedla i Przewodniczącego Zarządu Osiedla wpłynęły 2 pi
sma z Zespołu Nazewnictwa Biura Kultury UM, które NEGATYWNIE zaopiniowało wnio
sek a negatywną opinię poparli radni z Komisji Nazewnictwa Rady Warszawy (sic!)

W związku z tym, Przewodniczący Rady Dzielnicy wraz z Z-cą Przewodniczącego 
Zarządu Osiedla spotkali się z Przewodniczącą Komisji Nazewnictwa w Radzie Warsza
wy i otrzymali wyjaśnienia, że wzmiankowany skwer wg. radnych Komisji to w zasadzie 
podwórko, że Przewodnicząca jest przeciwna nadawaniu nazw od instytucji, że upamięt
nić szpital można tablicą itd. Przedstawiciele Zarządu Osiedla i Rady Dzielnicy wyjaśnili, 
że skwer jest między budynkami, ale ma wielkość znacznie przekraczającą powierzch
nię wielu nazwanych warszawskich skwerów, że od nazw instytucji pochodzi szereg 
nazw zarówno ulic, placów i skwerów a tablica upamiętniająca szpital jest na budynku 
Nowolipie 9/11 ale całkowicie zasłonięta, z kamienia, zlewająca się z elewacją budynku i 
przez to niewidoczna dla przechodniów.

W związku z tym Zarząd Osiedla ( bo kadencja rady została zakończona) wysto
sował 25 stycznia 2016 r pismo do Biura Kultury UM st.W-wy z powiadomieniem Komisji 
Nazewnictwa Rady Warszawy zawierające sprzeciw wobec stanowisk obydwu organów 
i z wyjaśnieniami dotyczącymi skwer oraz powodów nadania mu nazwy Szpitala Ewan
gelickiego.

Jednocześnie przedstawiciel Zarządu Osiedla przybył w kwietniu 2016 r na posie
dzenie Zespołu Nazewnictwa w Biurze Kultury UM i udzielił obszernych wyjaśnień 
Członkom Zespołu opisujących zarówno skwer, jego położenie i wielkość, istniejące in
formacje o przeszłości tego miejsca i oczekiwania mieszkańców.

Skutkiem tego było pismo z Biura Kultury UM z 24 maja 2016 r, w którym poinfor
mowany został Zarząd Osiedla i Rada Dzielnicy o warunkowym poparciu  Członków Ze
społu oraz radnych z Komisji Nazewnictwa inicjatywy nadania nazwy Skwer Szpitala 
Ewangelickiego dla opisanej działki. Warunkiem jednak była rewitalizacja terenu.

Jednakże w tym czasie, od marca 2016 roku, ZGN Śródmieście rozpoczął działa
nia zmierzające do rewitalizacji i zagospodarowania tego terenu. Najpierw został opraco
wany projekt koncepcji zagospodarowania, następnie został on skonsultowany z miesz
kańcami na spotkaniach w Radzie Osiedla i po przekazaniu uwag został przygotowany 
szczegółowy projekt rewitalizacji zawierający większość postulatów mieszkańców.

W drugiej połowie roku ZGN przystąpił do realizacji projektu począwszy od wycinki 
drzew samosiejek oraz części obumarłej i zniszczonej zieleni poprzez wstępne nasadze
nia w rejonach, gdzie nie będą prowadzone prace ziemne.

W związku z tym zaawansowaniem prac a także w związku z szeregiem wystą
pień mieszkańców wnioskujących a nadanie nazwy skwerowi, Rada Osiedla podjęła 
Uchwałę jak wyżej.



Do uzasadnienia dołączamy pisma z Biura Kultury UM, pismo Zarządu Osiedla ze 
stycznia 2016 będące odpowiedzią na stanowisko Komisji Nazewnictwa RW i Zespołu 
Nazewnictwa w Biurze Kultury ze stycznia 2015 r oraz ponowną odpowiedź z Zespołu 
Nazewnictwa Biura Kultury UM z maja 2016 r.

Jednocześnie informujemy, że pełen projekt budowlany rewitalizacji terenu skweru 
z maja 2016 r (opracowany po uwagach i poprawkach mieszkańców) znajduje się w 
ZGN-ADK1.


