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woJf, NNf, POLE MOKOTOWSKTE (r820-r91s)
Po upadku Pierwsz€j R2(7-'pospo|itej i lżccim lozbiofze Po|ski $ l79ó r, wanza$a

zn!|Ź|asię \ obĘbie abo'u pruskieso, Prugc) oplścili mislo naj*i.ni 1806l' uŚępując

'Źf,d \rcjskmi N.potrna' w 1807 r $ qfniku posbnosień połojoĘch po\Śtllo

Księst\ło wUszołskie' w 18|] r' do warszlwy *'łrcczy|i Rosjanie a od |8l5I' nriasto shlo

się slolicą Kńlcslqa PolskiĆro. dmego K!ó|.stscm Kongleso\'am . od Kon.qrlu

wi.deńsl.iego. na hó.!o Rosja. Auńa i Pdsy dókonab no$eeo podzial! zien pÓlsldch.

wauza*a na n.slępnych slo lal aa]'la Śię pod $'ładfą RÓsji. bÓ$'iĆm nldana pŹĆz can

A|cksandla l konstytucja Kólcstwa slano\łilu. iż kólcń l,okki będzic zowsE ce Rosji'

Rzcc7ł\n|a Nbda aalula si{ N ręłu naczclnego Noda omii Kń|esnu. cm*iego b'aM.

\ c|*icBÓ lśięcia KonŚtań(cgo'
.|.cn |aktyc7n' wiclkoźądĆa i despot. $Prorvodził w amii K!ólesNa Pokkiceo ÓieŹwy||l

suÓłą dy*yPlinę' Międąv innymi uŹądz.] codzieme par.dy m placu ssiih oE ms7rĘ. i

pftglądr rrcjsk ńa Po|u MaBosl'm. ^\.nym |tż PlGm Bruni' zlokalieŃańe ono b!lo w

g.4oicach ńiŃa. s' jego pó|io.ńej części. w tjonie dziŚicj9złch u|ic| Dzil@ shwki.

Po|e MaMsc b) lo jednak zb)l m!le. ̂ \laszcA dla ła$alllii' DlatEo leż N lalŹch 2orych

x|x \' m Ńloch UjżdÓsż' poa gfuicMi miNla s)ńaczÓnvni olopem Lubońi6ki.BÓ

(v!le|n ziemnrm olaczającyn nli.slo). utwożolo utv' Mokolowskic Pol. woje.Ie'

N|ÓlolÓ*skie Po|t wojĆme polożone bylo poa grdicami ósczesnej wffia{y. nalereMoh

p'l \si Raro$iŃ. Uja'óN or' Nos€j wśi . \aEo\Ej osadJ \tlościańsl.iej po\sta|ćj 2

inicjalya!'llóh slanislas2 Algusta dla pżcsicdlonych ch|oŃrv 2lerenóN przeaaczonych

pod l-aie.li i o8ród Boleiczny. Ponieła' caIy |ercn Polo Mokotołskic8o byl wcześniej

pol@i upńŃtmi. ló D napach z lĆgookr.su j €ston..bialąD|ańą'.'



Rys' l. r.m Mol.iołtk|tlo Polr wojłnĘo u M.pl. ńKłrbrntlaiłri ż |l|9 n

Pi.Nor'ryDi gmimi t.go r.tlm (or. ]00 h!) by|y otopy mi.js|d. łzd|'ć &isicjŹ]ch ic

NoMM€jdd.j (mry ol.op Di.jŚtj unrcmny w t'm ńiej*u w 1825 i M !o|tr&i. od

okopu LlbońiEki.8o) i Po|n.j' fi''gEnl ul. Pu|N!tię'' połudliot 8mica Uj'zdoM z
Mokolow i l.}owm' bi€e!ącs tż{. drc8ą s}oPi6Ę .zyli oĘ.nc w przyb|iżniu

Ulrc: R!łowi.cł!' Rosla'óstich i Bm'ch!' ! od ehod! daMy !oś.ini.c qyloto*}'

któego poaŚl.|ości{ n! tęEIj. R'towa j.Jt obccni. ulica smocłf

Pole @jm. '|w@ ńololołskin! gdyż dosr.ć !ię D bie z ni8tr mob! by|o popuz

mgdri (F.l.ruŃi n. gfuien midst') mtolNltie' ebow do &iś M ot.cnyn P|m

Unii lxb.bli.j' | łóWa Roliżic Mokolowkin'



ny' ' Mdbtoljk|. Pok \łoj.In.l

Do pieNŚej Ńjny świabwej Pole MokotÓwskie pozostasolo w *]lącmej dyspozycji

osyjskicn wladŹ woFkovych.

w l84l l' w Ń|@rcj caści Pola (t Gi dzbi.js&j Al.i Ni.pod|.gloici) użądafu po|.

łyściEos Towżyśt@ wJaścĘów Konnych (Ptai6ione w l88? r w Ejo

ul' NowowieFl..j i Poln.j ) o@ lzw. ogfudy publicdc (zlikwido{d. ł I 887 l')'

w 1870 r' ł),lycrcnÓ ul' Topolową sllnowiącą od uI. Koszylow.j pBdnźeiie llhy

T.odoń (ob*ni. cbalubińskieso)' Prei..|. ons !l- NosowiejŚlq i po rikuel mel'eh
kończy|a się ś|.po na Polu Mototosłjn'



R'l J. Tffi M.re'c{Ę. P.|. w.ld!ęo r. p!n|. wta'' z tl!ó i (fu. fl.r r^,rbw*Ęo)

v końcu xrx wieku *udluż pól.oro.achodńićj gMicy Poh Mokolowski.8o ałożońo
let'i oMf rcjglovy' oddfi.lońy od pola ćwiceń nowo wyc&!4 dloeą - dzili.jką ulicą
warc|Śł{ chm Óbóz mjślo$a A1.l z|ilwidowy w cei. I @jny świ oMj' to
poag'łt wylym do... Rą|iz.cj! t.go oboa żpo.2Ąltowh r'rż. śopliot
obudoB'vfu i. ztMęlraych ob@ży Pola Moloto$ki€go'
v 1900 r. zbudoweo w poludnioM.wboddB ndożniku Pola kosa.y K.lŚho|nśkiego
PuIo Pićhoty (dziś eg|m abudowi. * oltańu Ms\łiA u zbieg! !l. fubBli€j i
RłoMekićj) i c*iry (dziś |@]śció| .WgelicłtĘsl'trsti ł neżliktr u|. wlr'liltićgo i

w lat.ch l909.l9lo n. Polu Mololoskjm odbyly śię p'.Me w wMwie łzloty
ftrcpl6ów. v |.tach l9]0.ll M ehod Ód toru łyści!ów ko.nych połd.lt sytłómja
so|otół i 9-to|a pi|olów 

"Aviaa1 
rł |9|2 L |n9l)|f@ MjsIore lotnblo mii

msyjski.j' ztłe odtqd Lolnis|d@ Mokolowstiń. v l9l5 L waM*ę zlięti Ni.ncy,
Hadąc k'.Ś MokotowskiĆńu Polu wojenn€mu'



laqD u'!F| l u!{'rop&|^l uąoa d!oa@ ż (.fąpoll) ! offt ż łAel^Ą !'|d } TĄ



PoLE MoKoTowsKIE w wAIlszAwIE MIĘDZYWoJENNEJ

091919{4)

Potr{ściu Rosjon z waszwy w l9]5 r' Pol. iLolnbko MokotoMkić p%jęly wojs*a

pfuŚlie. Do .a! opu9cu nio PŹ€z Nicnców w.Msa w | 9l8 r tĘn Pola

Mokoroqsti.go Uży*o$dy byl prez |otttictso sojslow' Beow| fu pBż p.M.n c4

Śmwim { sp(jalnie do l.go celu \ybudoweej dEmid.j h!|i' Ale 8cneElnie w c6ie

otupacji iicmiskiej M PoIu Mokotowsl.im i v jero befpoścdnin olocrcńiu niewiĆle się

IŚofu by|a n.lomisr aian! odminisruyjna. klóB nslą'ił! wi$ną l916 r N. mocy

'ozpoŹądzenia tr}deego pę.f gubeńatoi! geńeB|nego waMły von Beselcm dokolano

|z!' wielki.j inkorpolacji pę.dmieść' Granic. wa]gsy &llaly bŃaie ofgefuńe'

PoŃemhni! ńisl. nięłyył! się z oł' ]3 tn] dÓ l 15 tn,. Nowa efuica odda|oM była od

l do ponad 3 lo o<t dotychĆ@\tj. wóWE lo w obĘbic wllvs} aa]uly się m- in'

v rcjoni€ Pola Mokotowsliego !fuio zGlll! pŹeśmięta n. loludniĆ w Ejon obecnej ul'

8dawicli.j ! M ahodzi. Pou 9oĘ xĘtosłą czy|i obecną u|' cńj**ą Tyo @'m

Po|e Mokotowskie m|alo !ię weslątrz lecnów ńićjskich

!n.i.'.b I tt25 r. nr e'!orpod.



]l liŚopadj l9l8 r, lolńi\|o n. Polu \l.|oto\słiń loŚ.lo pŹciqlc Pżef Po]atln\'

|'ltrvoIano..Konlqldę Lotnisl illokob$sl'jcgo... Ń$ald]ąc {]D 9n)fi fu |.kjceo ny\Ę

od l.go cfls! pżćz ponall |5 l |otńis\o l'lr kc.jonosJb i loz$ijalo śi+' Do l9]] i, tr.

l,obkku n|o|.ot\skim nd.jono\aI \ósko\) l l,ulk Lohicz\' Dzillal ,\cn'klub

wlrsza\ski uŻJlkując lotnis|o N cclacl sNnoĘch' Do |9:i.] r'. do Uruchonrienia |otliskl

m oięcn|' l-olnjsko Mololo\skie b)lo lei jcdynJ.m slolecznJnr |ohG\icnr

Po|e ivlołod\\|i. btlo l./ \ otrtsic n'iadz]\rÓjcńi\n' miej*efr |icmJch imr'Nz

sPono\'ch' '!rud j urocz}sbści lu odb]l! się w ]9:3 r' $iclka pł'd. Z okazji ]o.lecil

odlyskania niclodIegłości. lL| odbJ.\raIy sj( słynne Zisod) lolnjczc (challenge) old2

bJ|ono\e (Puchlr (]Ó.don Bcńńell) Tu lakŹc N naju l9]5. odb)lt \ia lrĆz)sk'ści

poBŻ.bo\c n,rsf'lka Jó?śfa Pihldsrie-go T.liche sa,cgóln. $)dażeńiaUt^\alil! \ł(id

\vłlszaNiakó\v Iclcndę PoIa M()koorvski €go' l.o dIatgo d7iś trieliczńy.h f)'i4cych śliidkóN

tnnll'\ch Ęd.Źcń kk bardfo Jmfnią dziś ..Po|n. mokolo\ slic' ,lb ni.]!ki.ś siejskie po|a

b]|)nliadkien\icluhiŚot-1c/nych\ldaPcli.To..Pole'.'hj.dno.]Vokolo\skie.\\|iczbic

t)(ied'ńczej. b!|l) i c-ralńą c79ścią ńięd,.\*ojcńń!j sloIicy l,okłi'

]!li(dz'Y\ro]enn. hiŚoria Po]a illokolortskielo lo nie t}lto |dnicNro PP] u|. Po|nej dZiJlJl

lor\\:]ści!ó\ K.nn]ch.przcnicsion]'naslużc\riecdopicro\ lo]9!'



Rozpoczęla się tcż zbudowa obteży Po|a' Pzejęty prTz skalb Pfrśvo telen byl łals!

dostępny do z.gospodoosania. D|atgo |eż w jego P'lnmno.zchodniej c7ęściju \! lahch

20ł'ch 'o4oczeto rcalieję oŚiĆdli mieszklnio\'ach' Pomiędzy ul' FiIh\ą i u|' waŃktą

Połslala Kol on ia L ubeckićgo i kolÓnia slózic!. 'ozdzie lonc n iewielł in p. icm . fielcńccm

wie|kopohkin]' Rozbudo$.no s'ację fi|lńł' Po!śal, też ńa obmżach |icme budynłi

publica€' Na ul' waNc|skiej zbudorYffo gmach D}re*cji La$N Pańs|\Ó$lch (ob.Tnic

MiniŚslwo ŚrodoNiŚl€)' PŹy ul' R'lo\iecki.j powŚaly ish.ejące do dfiś] s,.!Ó|a Gló\no

l|andloua. szkola GlóMa oospodastsa wicjskieso ow lnsl'1ul Geo|ogiczńy' a ukż.

obiekty łojskowe' Przy noso t1tyĆŹońej A|ei Z$irki i wigury łzni.siono budyn.k

do\óda\2 Md}'narki woj.nnej (dziś Dos\ida$o sil Po$.alń)ch)' PŹy ul' Topolo\ej

(dziś Al' Ni.podtegloś.i) rcżPoczęlo budowę szpnah in' Mafszalla Pihldsliego (dfiś

MinisteNwo oblÓny Nafudołej)' Przy u|' Polnej wzniesiono bldynck kÓmeńdy

wdsrłski.j stmzy o8iiou.j o@ rcŹ!oc7'ę|o budo\ę domó]v mi.szkalnych dl.

NmdoNe8o Banku Polskie8o.

Pos)żst Mliacje sporvodołaly. że tcEny ot]fuq nicabudovane { obębie Poh

znmaiB sĘ 7finiejsz'ły' z pŹ.jętych po l wojnie oko|o 300 ha pŹed ll woj!ą światosą

rreny on\'an. sEnoNily oło|Ó l80 ha

UsluoNanie |olniska qe$nąlŹ niata' |icznc. częslo lr.8iczne N)'prdki |olnicze. rozloŚl

aglÓńeEcji Śolecaej. społodoNaly. źe $ lduch lrzydzieś'ch xx \'prcsj! ulbanizcrji.

na Pole Mokolosskić stala się b!'dzo siIna'

Tu należ' się coloąć do oku 1916 r. kiedy !o KoIo Arcnillłtów pod kicnbtien inż'
'l.ad.usz 'lohvińskie8o 

opEcowalÓ ]]szkic wstępny p|eu zogospodarowonio d|a n' Ś,

wcasT..' Byl !o picnsfy pm.jeh plańu agospodŃwMia pucsEcnncgo stolicy

oPmo*4t scdlug ó\.zcsnFh 2a9d u.boistlcaych. 7-!].|adal oń ńiędąv innlmi

przebicie pżlz Pole Mokotołskie komunikacyjnej deni N.s ni pŹedlużeni! ul. ToDolo\łcj.

.o omaczlo w praktyce likwiddcjq Lolnisk! MokotowskicBo

A poMdb ..sztic.'..'ten sploladził do \?Raq'skiej urbuist'łj pojęcie \|inóN zie|eni.

klórc \ Ń.łiej:z)ch labch pPctld'lt s'( \ ||'n' ms'f'rjąc(

w ..szldc!.' .. napisano: ..wildomem jeŚ. żc wsZllie opasei' mi6la pieńcićni €ń]

Palko\ym lub dzj.lnicańi abudotneni pociq8a za sobą skuki sz}od|iwe z.@Mo pod

$2rlęden komu.i\acji. j.| nosukd\r gospÓdŃz'th i spo|say.h. I dlaleeo N szlicu

ńavym śaEliśmy się pŹtsf|y omst puedmicść nomo\uć \ł lcn spo$jb. aby s!m2'ł śię

on w fonic wycinków. podzielońych t]ińfulj zieloności'.. Da|ej. jało jcdcn z kliiów.



sk!fu Źdr..wiore t.ńy .ilgnąe 3ię od R'loW i 
"!Mżie. 

do miB.. ..wą!kiń

P!*ń zieldj po dlMych lcańch mokolowkich''.

Ko|.jft Pl.ny ,.s."pod!ewb prn@mEo 3iou.-y nbtfm * olnjć

międz'mjmyń PfuMÓMły zbudo\łę .!łqso Pol! Mołotoski.ro' .o ni.lo być

aFcząlłow. q}tycmi.ń rcwj sii&i ulic' Do |939 l' n.|if.łu b.in' Al.j.

Ni.podlę|od.i' oEiBjąe Po|. e dłi. czł&i . filgttn1 Pd2'9r.j ńsy N.s oE u|i.ę
żMtłi i wi8uty pŃwd'..ł do noweo lo('iślo M okei!. w ! 936 r' p\rdd t.ż pi.ń$zy

lmach publicay w śŃdŁowj' dotythcA ohłań€j częś.i Pol.. isbiejąpy do dziś G|óMy

U'd lnob$' Pfzy A1. NięodĘ|dici.

n.4tęlo l.ż Ellieję u|' Ulilłsyle}i.j' |.(óń ńi.l. Poł4.fyć Pl.. N'tltNia 2 Al.

w !@hi}u !|' vaMlskięi i udw6yt.cld.j' E dzili.j5łm &Mj. stry' powd'l śid'on

Idlbu sponotĘo w.tM*i.n|@

r'l t. PLr w.Eiy u ltt i u 6.drr prt|m.y! r460.d.mrll



w@mie. $yżej plfuy urbónistyae p@id'ryaly na Polu Motolo$ldm Śrefunić
Nie|ldcj d'clńicy rcpErcnbcyjn.j' Jej osią mia|a b'ć A|' Matslła PitŚdŚkiceo . fuk.

aneia no$owa' Daś wedlug lego pl&u p*bieg. T6a Lazhnkoska ńa ł$hód od ul'

U 7bi.gD Al.i P||Śudslieso iU|' zwińi i wi8ury mimo tieić świą|ynĘ op&hdi.|

Boij. vybńm już p@j.kl ńonM.ntdnej budow|i autoEl*! dh. Bo€de Pni.wskiego-

Plmów povrższycb nie e.lizowdą l.cf do dfiś poóst.ly w agoŚpoddowMi! lej części

nietaje8o el.menty. glóMi. w postaci ealiew&ych w olEsie powoj€myń ulic' n' in'

w okEsic lI wojny śMaloEj. l&żc w cei. Powlt'nia walMski€go, Pol. Mołotosskie

aajdowlo się pod kontlolĄ Nienców. Ni. czyniono t! żldnych inwśtycji, j.dFi€ na
lńrn.nbch poN$aly spom$ifu o8mdy dzia|kom' ca|łowil@u aiszfffu u|ee| lol

Rf' 3' MołdołlkhPoh wo]łn.ł rr'tricxh.l32J r' !. t]e43o!podi

t0



PoLE MoKoTowsKrE Po lt woJNIE ŚwIATowEJ

okreŚ poqojennr' Pola Nlokolovskielo rc7-począ| się od zbudo$ania \v k\anale: Al'
Nicpod]c'qlości \!a\tLsła l-eszo$o osiedh Ió7 donrkól fińskic[' osjcdle rułbFno

oŚalccznje rv ]976 r': do dfiś zaĆhoMly się 2 domki PŹ}'ul I,eszoEj..lcrcn po Ósi.d|U
jeslobccnle hdzś\ion} (duza i|ość d'e\v o\ocos)clr). |.c2 nio $}ąlzony \ lranicclarkl'
w l95' r' zbudo{ańo po poh]dnioMj Śft]ni. ul' \va\lehlicj gńach oló\rnelo UŹqdu
Slalys1)..zneeo' przelraĆZiqc tyDr samyn pźed{ojenną gnnicę fabudoN) N ryo relonie i
lvkraczajqĆ s kompleks lerenów otsan).ch'

Teren' ltóiy.'td rvojnąna|cżal do k|Ubu sPo o\€go waszawjjnka' p.zekaano N 1943I
k|!bo\i sKŁA' K|ub s |92l mku za|ożyla ]ewjcująca mlodzi.z Śudcńcka j Dbolnicfa'
d|ateeo nosil nułę sp.no\) Kh|b Robo(nicfo.AkadenricH' \v skrócic $laśnie SKRA' \\

czasa.h sla]ińo\|5kich znricniońÓ nru naz\łę na BudoNlanrĆh. a do Śalej polrócil po l9'7

roku Dlllo polężnY k]ub nrający moncnlrnrj aż29 sekcii'

Rys ' 9 ' Pd €Mokdoł sk r cDp | f i twł ' ' s ] z l ' ! 7 i

Na lcrenie k|Ubu iłzniesiono sl'dion spońoĘ (oddMr do uż}1kl N l95j r,. po.7nlko\o

żuzloĘ' a od polo\rv lat 60łrĆh lekkoal|etycay). a * |abch 60 tych konrp|cks odkry].ch

Ponriqd4 klcncń skr i a|. ZNnki i wirJry z|okalizosfulo\c'ol,[1!'

| l



TNala tez rozpocfęn pŹśd u wojią zabudowa obŹ€ży' w)tycrcńo ul' waĄ'ńśkiego. i

pon'ędz.v nią a ul. Polna zbudo\do budynłi mi€ył.|nc. 9lolę ofu łonplcks donóN

Na innych obż!ż4ch Pola posŚlawal! latż! obiekty akadcmickj €: końp|ets UniwcBy1etu

wM\skj€go p.fy ul' fŃir|ii i wigu4,. nosc obiekt! soPis (przed Ńj!ą i obecnic sGH)

pŹy l|' NiepodlcBlości. abudo$lnia PÓhcśhni\i weawskiej pońkdzy ul' Nowowicjską i

wa9els!ą olaz pży u|' waryńskicgo'

waiśsiorc potężnj gfuh MiniŚlĆBt\a spEN wsnętŹnych prry u|' RakoNi€cldej'

Porłslswa|a leż nov! zbudoua nieszł&iosa. glóMt po polldniow.j smnie uI' BaloreBo'

Na pólnoc od tą ulicy zbudotvano sladion Azs.

w |alŃh,7Glych w ceofum Po|a. pr,.ry A|' Niepod|eglości zbudosm Biblio|€Ę N'odoNą

w l9?{ i Ódddo do uźylku T6ę Luienkowską. kóE rvyznoczyla nową ńI.ocnq 8Micę

wzdluż u|' !r'.stlskiej. po jej smnie po|ldnioMj. aloŚpode{żńj. bylo i j6l do dziś

pre\tifor]tm€. sub$mdardo\tc' obok NsPomniln.j koIonii domłós'fińskich z|ok'|izo\'&o

lubdę MiejskiegÓ Pęedsiębiorslwu oczysrania' o@ powizolyche o8lody dzialkowe' w

latacb Pię.dziesiątych powsldo łi|ka zbldowai! Nmaaloa}c[ dziś ejmsdych'

w pi.Nsaj poloNie |al ?oł!th po ń|mcrej i@ni. u|' BarcElo fÓlaliewfro

lynĆasow.. sbjącc do dżiś pawi|onyBiurc P|onoPmia Rofwoju wtrszoły' slflę|y one na

lerenic RzeNorvsyD \óNc6 pod dfu!ąj.fdlic tej u|ic''

w l 986 r' ni€niono rc^liązni! konuikryjrc N rcjoni. skĘyżo\łmia uI' wa$llskiej i ul.

żwilki i wigury' wschodnia j ezd nia lej oŚahiej zośala poprcwadbno Po nowym śladzie'

abiemjąc c2ęść rctenu Ks sKP!^ i Ęio*ad&na w ul' KrackicBo na Ńlioc od

l l



Ąt r|r P.k Mobro*ł|. .. Ń.t w.e*t ' |9lo i

Do zlońcżdi. II wojny świltow.j lffiy otwitt. Pola Mokoio$kićgo były pofbawione

adr'wi.ń. NMr zi.l.ń at].d!D wy|rcai. E l.B*h tos''zy'ą.ym !owś'ją!.j

Pi.lws eĘeŁow. zld*wicria dtióWo w |945 i ńa tefuić tolonii don&ów

fóŚkich. w l.ieh 194Gl94E ' iDicja9*1 wydzjdu ogofuicago zaęadu Mi.Fkie8o po

obu slr@ó ^l. NieeodĘ|oć.i śtudctri soow eadzili oto|o 200 dr4. Byty to d.Zł.
pon'ddvldziślolcrnią śłd ''lło dicnily qy8|ąd tćj ca.ci Po|d vółla i.ż alożofu

Po zcho.tn|..l 3toni€ Ar. Ni.podl.gloś.i gńbovy żyłoploi.

Pne G Ęl! Pocżąttid pf..tlzt!łois ctęś.i Po|a w uŁądeny part. PŃsldelo.je w

dźej mim w ma.t uł. czynóv sPoŁ.ft'th . czy|i odsóEi. oĘeia\łłly.h .t.ji' w

tlMt tólych t:aiNią śtllćfui pr@Micy wkoÓyslti viele F& ui@ych i

w lońĆu l.t pięćdzi6i{yĆh zegdeno nE Dolu kilk4et dę.u w tym dębół' Przy jedej f
glup b|d.h &ew ".i--orb loniń z upis: ''Dąbreu 100Gleia pod@' w człti.

społ€ąF! 1960 i'' (clod2ilo o otcto{Lońq w |.ld.h 6clyĆh MaiĘ looG|.ci. polłd'tri.

z$dni.z. P6.q lad !ęątlz6i.m pąrlo Pow.deno w l.tlch 1972.]975 pod ti.rulkień

Foj€|.t!ń|' żi.l.ni i!ż. stuidlM Bo||.' z Ut lloj.hów 'slo|i€1 Pltl ł obeDycb

€rei*h odd.lo do uży*u 19 liśopada | 975 i

1J
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Podsbwo*€ z.]ożoiatoncepcji byly nosl$Ujqce:

. Jalio g|ó$e kieronki pozion.j Ęmimy pol ic|a pŹjęlo ŚktoĘv od Nw do s\ł

ńa ehodzj€ i od sE do E @ $shodzić'

. a Ćżlsle przyjęlo may po\\ie'@ nlpb1ującc z Mlnych prestzmi pomiejslich.

nic p6hodzące Pu€z dzie|nice pfumtslosc o@ 2\!,ańą abudołę.

. obŚaĄ' abudorrY \'6ię8U nlplywu powicta czystego polń]fu\flo jato

doslal*aić pżĆ{iellae do 8lębokości l km'

Jało Fde. z klinó\! nawielrjących wst!4no w lej konc€pcji pas tmnów od lolnisk!

o|cc|e sfd|ufa| zŚirh iwigurydo Po|a MokobqśkEgo

Konccpcja ta była kontynuowana \ł *ol€jnych cdycjach plMów i studiów urbmistycznych'

Rangę uslalenia pńsnego uzysłala 'o raz pielwszy v atwierdzonych w l9ó8 r'

..Podstałołych za]ożeniach do plańu wolsżlwskiego zespolu MiejskiegÓ i pldu ogólneso

w mach pńc nad kolcjn)m Plmeń o!ólnym m' Śl' wańau' op6cowo ł l99l r'

u9czeBóIoNioną tÓnc€DEję lz\'' syslcmu qmi'ny i 'cgele@ji p.qiel].a s mi€ś.ie' Po|c

Motolo\skie. mzmime jalo cal' łońplćls lcrcnóN pdkotlch i spodo\$h ńa poludnie

od Tfu' I Mentossliei. stn]o się .lśn€ńl.ń lcEo3yŚt.mu'
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POLE MOKOTOWSKIE DZISIA.J

Funł.jonujqps od b|iilo 200 |at w vllMwic lllM ,'Pole Mol@1oqstie.. to dżisiaj pojłi.

T!łą nwę ńosi p&k iń' Mszlła J. Pikldśldćeo' Jćst to uPadeny t.te! fieleni. łlsność

Al. . zaodlie z dwwi.}o*q tradydą. Mzłą Ę obe.imljc śę t&żć im tffiy M|ó| p.tku.

zstexa t.My śpotroł.j ogrdóv dzis|to*1ch oM zie|ąi ni.W.qdej. Nik dziś ni.
nówi' Źe kolonia L!bĆcki.8o' kolonia sr.szic!, RiwieE' gnacb Msw czy MinisleBtw!
Ślodowiska ejdują Śię ńa Polu MokolowŚldm' Te letny zostoly.j!ż lMle *yącene f
Po|a' Nalonion w powŃhnyń odmiu wewiałów m 9ńko l@nioyD Po|u
Mokotoskim mjduj. 'ię ń. i[ tem Ks SKRA' jc{hr l.m lr nirdy ńic E|e'd do

co wię.ej' pojęcie Pol. Mokolowskią refciąlniętc fo$alo na obsż!ry ns poludnie od dlMcj

Er&icy pola wojm.go' ogrcdy Działtowe pŹy u|. Rostafińśkich .fy daMe tercny MPRo
ob..ni€ r}udo*!Mu. j*o EkcPał . tÓ $łŁ d|a Me|u Pole Mokotosstje.



POLI] MOKOTOWSKTE W STUDIUM WARSZAWY

obowiązujĄcym obecnic w waszwi€ dokumcn|en plfuisty.fńyn dla calelo miDt. jesl

uchłalone w 2006 !'..studium u$2ruŃowań i kierunkóv agospoldÓsania pżesttrnneeo

Pol€ MololoNsłie ozuńi.ńe jalÓ parł f oloc2micm ' mljduj. sie $' obsaue s}s'€mu

PŹ'!odnicf.!Ó $/dszsf. okEś|on€go obowiąającym stldiun' system plzylodniczy

wapa"l(sPw) jeŚ..zid.ntyfikowaną i łyodrębnioną czę śc iq ńióta. pelńiącą oadżędnĆ

funlrcje pz'rodnicć (biologicaą *limatycaą i hydŃbiolo8icad oa podpoEadkoltre

jej funkcjć loapr4Todnicfc. ń.iń. mieśz,l.miosą EłE.cljną i Ępoczynłorrą ou

slelyĆfną. sPw tłoŹ4 obszary o óżnrm chEotleŹe. sPo$bach aBospodaovlnia i

zinw€stoslnia' a także o lóżnych cechach i wa|oEch śrcdołhlu pr4rodni.&go..'

w struhum sPw ter€n ..skry.' nalgł do obfuós' qspona!.jącycb. n. hóc sk|adają się

kreny o \'$lich salofuh prf'ńdnicŹ'lch i lnjob@ov:-ch tPlni.jącc ŚrukfuĘ

obsaós 'odsnwos}'ch i 'lchowujące ich ciu|ość pŹes!.enno - iuŃcjonalnąjlk wybEne

leleny zielcni uŹądzoncj i kśnej. a llkżc ryb.ane tereny zu.bei&wane' o ud'.]e

Poqieuchni biologjcaie cfyńfuj ni€ mniejsaj n.2 óoelo

w mact obse'\' sPw (podsbso\9ch i sspomagającycn) s}róaia s Ślldiuń się

obsz.iy koryloży \rfniany po}'iel!a' Końp|cks Pola Mołolows*iego w.hodfi tv obręb

..nÓko|ows|łe!o torylaża slnim' posiema. w e@ic.ch: A|' fwirki i wigury' ul'

waNeht.. pżedlużtńi€ Al. wicltopolsli' Tal. $Ęc ar'Ualn. ..sludiun'''.. dÓkona|o

ko|ejncśo podzia|u Pola Mokoto\ski€Bo . l}m wf,m plaislycdcgo.
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