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ARTYKU£Y I MATERIA£Y

ZAMIAST WSTÊPU…
Prezentowane w niniejszym numerze „Kroniki Warszawy”1 wywiady wymagaj¹
pewnego komentarza. Otó¿ najpierw chcia³bym zaznaczyæ, ¿e idea ich przeprowadzenia nie by³a kwesti¹ przypadku, a narodzi³a siê w zwi¹zku z prac¹ nad ksi¹¿kow¹ wersj¹ Raportu o stratach Warszawy podczas II wojny œwiatowej2. Pomys³odawc¹
wywiadów by³ redaktor naukowy tego¿ Raportu, prof. dr hab. Wojciech Fa³kowski.
Rozmowy przeprowadzi³em w miesi¹cach maju i czerwcu 2005 r., kolejne tygodnie zaœ poœwiêci³em na ich spisanie z nagrañ i na redakcjê tekstów, których ostateczna wersja, autoryzowana przez moich rozmówców, by³a gotowa do druku
w pierwszych dniach sierpnia 2005 r. Tyle w wielkim skrócie o kalendarzu samej
pracy, która w rzeczywistoœci jednak ³atwa nie by³a, poniewa¿ wi¹za³a siê z licznymi
konsultacjami i uzgodnieniami. Na szczêœcie, za ka¿dym razem spotyka³em siê
z ¿yczliwoœci¹ i chêci¹ wspó³pracy ze strony moich rozmówców, tak wiêc g³ówna
dla mnie trudnoœæ polega³a na merytorycznym przygotowaniu siê do spotkañ, na
nagraniu relacji, ich spisaniu, a w koñcu na koordynacji mnóstwa praktycznych
a niezbêdnych szczegó³ów. Myœlê, ¿e o niektórych z nich, a tak¿e o innych okolicznoœciach z tym zwi¹zanych, warto s³ów kilka napisaæ.
Zasadniczym motywem przeprowadzenia wywiadów by³o przypomnienie,
w formie relacji uczestników i œwiadków wydarzeñ, rozmaitych aspektów powojennej odbudowy stolicy. Eugeniusza Ajewskiego, Annê Czapsk¹, Janusza Durko
i Hannê Szwankowsk¹ w przesz³oœci ró¿ni³o wiele rzeczy – losy rodzinne, kariery
zawodowe, pogl¹dy na œwiat, a zw³aszcza na rozwój sytuacji politycznej w powojennej Polsce. Jednak¿e, pomimo tych wszystkich ró¿nic, ³¹czy³o ich jedno – mi³oœæ do
Warszawy, entuzjazm i oddanie, z jakimi uczestniczyli w jej odbudowie ze zniszczeñ wojennych, a po pewnym czasie tak¿e w jej przebudowie. I w³aœnie ta ostatnia kwestia czêsto bywa³a Ÿród³em powa¿nych sporów, a nawet konfliktów, przy

1
Wydawcy „Kroniki Warszawy” dziêkuj¹ m.st. Warszawie za udzielenie zgody na publikacjê prezentowanych wywiadów, które powsta³y na zlecenie Miasta i które posiada do nich autorskie prawo.
2
Straty Warszawy 1939-1945. Raport, pod red. Wojciecha Fa³kowskiego, wydawca: Miasto Sto³eczne
Warszawa, Warszawa 2005, ss. 696.
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ró¿nych okazjach powracaj¹cych i jeszcze dzisiaj budz¹cych wiele emocji. Ich echa
znajdujemy tak¿e w wypowiedziach moich rozmówców.
Odbudowa ze zniszczeñ wojennych tak du¿ego miasta jak stolica Polski, a jeszcze bardziej stawianie na jego ruinach miasta zupe³nie nowego, zdawa³o siê byæ
przedsiêwziêciem o wiele trudniejszym ni¿ budowa nowego miasta „od zera”. Jeœli
do tego jeszcze dodaæ polityczny kontekst odradzaj¹cej siê Polski, w której tak¿e architektura i urbanistyka stanowi³y wa¿ny element szerszej, coraz powszechniej
obowi¹zuj¹cej ideologii „marksistowsko-leninowskiej”, która nie uwzglêdnia³a otwartej dyskusji spo³ecznej, „sprawy warszawskie” musia³y siê komplikowaæ.
Najpierw dominuj¹ca rola ideologii i polityki dawa³a o sobie znaæ w kszta³cie
i funkcjonowaniu instytucji rz¹dowych, odpowiedzialnych za misjê przywracania
Warszawie funkcji miejskich. Kilkakrotnie podlega³y one rozmaitym reorganizacjom, a ich symbolem dla wspó³czesnych sta³o siê Biuro Odbudowy Stolicy. Zatrudnia³o bezsprzecznie najwybitniejszych architektów, urbanistów, historyków
i historyków sztuki, którzy zdo³ali prze¿yæ koszmar wojny i okupacji, a z pocz¹tkiem 1945 r. odnaleŸli siê w okolicach Warszawy, ale równoczeœnie dosyæ „autorytarnie” Biuro podejmowa³o decyzje albo o odbudowie, albo o rezygnacji z odbudowy, albo o wyburzaniu pozosta³ych, ocalonych jeszcze (a niekiedy ju¿ odtworzonych) obiektów.
To w³aœnie ten brak – zdaniem przeciwników polityki BOS-u – w pierwszych latach powojennych, autentycznej publicznej debaty nad architektoniczn¹ i urbanistyczn¹ wizj¹ Warszawy, nad pogodzeniem wzglêdów historycznych, potrzeb bie¿¹cych jej mieszkañców, funkcji sto³ecznych oraz kierunkami jej rozwoju stanowi³
(i stanowi do dzisiaj!) przyczynê g³ównych zarzutów kierowanych pod adresem
Biura. Sprawa niebagatelna, która mia³a zaci¹¿yæ na losach miasta w nastêpnych
dziesiêcioleciach! I w jakimœ sensie tak jest do dzisiaj, poniewa¿ wprawdzie w okresie odbudowy i pierwszych latach budowy rzeczywiœcie zrealizowano ambitne postulaty dotycz¹ce unowoczeœnienia miasta, usprawnienia po³¹czeñ pomiêdzy jego
krañcowymi dzielnicami (sieæ g³ównych alei), to z drugiej strony, wyburzono szereg budynków, tak¿e zabytkowych, których brak – w opinii krytyków BOS-u –
w istotny sposób zaci¹¿y³ nad kulturow¹ i architektoniczn¹ ci¹g³oœci¹ historyczn¹
miasta, przyczyniaj¹c siê równoczeœnie do zubo¿enia resztek tradycji „starej Warszawy”, œciœle przecie¿ zwi¹zanej z form¹ urbanistyczn¹ i architektoniczn¹. S³owem, dylematy dzisiaj nie do rozstrzygniêcia. Dlatego te¿ mo¿na, bez ryzyka pope³nienia b³êdu, przyznaæ racjê Eugeniuszowi Ajewskiemu, kiedy twierdzi,
i¿ „w Warszawie mo¿na by³o odbudowaæ du¿o wiêcej ni¿ odbudowano” i ¿e „ta
uwaga nie dotyczy tylko okresu lat czterdziestych, a wiêc nie jest ocen¹ dzia³alnoœci
wy³¹cznie BOS-u”. Racjê ma Anna Czapska, która przypomina, ¿e priorytety urbanistyczne i architektoniczne w odbudowie (i budowie nowego) miasta nie s¹ wy³¹cznie skutkiem aktualnej w okresie BOS-u polityki i ideologii, ale w du¿ym stopniu tak¿e kontynuacj¹ sporów pomiêdzy wydzia³ami Architektury Zabytkowej oraz
Urbanistyki na Politechnice Warszawskiej, datuj¹cych siê jeszcze z okresu miêdzywojennego. Nie mo¿na odmówiæ s³usznoœci Januszowi Durce, kiedy powiada, i¿ nie
wszystkie obiekty, których odbudowy zaniechano, by³y wówczas zabytkowe, gdy¿
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np. jeszcze do lat 60. nikt kamienic secesyjnych nie traktowa³ jako zabytków. Swoje
racje ma Hanna Szwankowska, która równie¿ opowiada o istnieniu w pierwszych
latach po wojnie wielkiego sporu wewn¹trz Biura Odbudowy Stolicy, pomiêdzy
zwolennikami odbudowy zabytków za wszelk¹ cenê oraz zwolennikami nowoczesnej koncepcji urbanistycznej, realizowanej niekiedy kosztem pewnych zabytków;
tak¿e, kiedy przypomina, i¿ zabytek architektury jest pojêciem, które od lat 40.
przesz³o ogromn¹ ewolucjê.
Moi rozmówcy reprezentuj¹ pokolenia Polaków i warszawian charakteryzuj¹ce
siê nies³ychan¹ energi¹, aktywnoœci¹ spo³eczn¹ i zawodow¹, a tak¿e ¿yczliwoœci¹ do
œwiata. Pomimo wiêc swoich doœwiadczeñ zwi¹zanych z Warszaw¹, tak¿e gorzkich
doœwiadczeñ, nie trac¹ nadziei, ¿e stolica Polski wyjdzie w koñcu z okresu urbanistycznego i architektonicznego chaosu, osi¹gaj¹c stan wewnêtrznej harmonii, tak
niezbêdny do funkcjonowania prawie dwumilionowego europejskiego miasta.
Dzieje podnoszenia Warszawy z ruin w 1945 r. i w latach nastêpnych s¹ dzisiaj
doœæ dobrze znane, nie ma wiêc co siê ³udziæ, ¿e wywiady ze „œwiadkami historii”
dokonaj¹ w tej materii jakiegoœ przewrotu. Owszem, mog¹ jeszcze przyczyniæ siê
do sprostowania pewnych szczegó³ów lub do uzupe³nieñ nieznanych w¹tków.
Ale nie o to g³ównie w nich chodzi³o. Najwa¿niejsz¹ intencj¹, przyœwiecaj¹c¹ zarówno pomys³odawcy, jak i wykonawcy spisania przedstawionych w niniejszym numerze „Kroniki Warszawy” relacji, by³o przedstawienie sylwetek wybitnych warszawianek i warszawian, przypomnienie klimatu spo³ecznego tamtej Warszawy,
ukazanie bardziej „ludzkiego” oblicza epoki, poprzez dzieje poszczególnych bohaterów, zmagaj¹cych siê w najdrobniejszych szczegó³ach codziennej egzystencji
z przeciwnoœciami losu, ukazanie – w koñcu – dylematów zwi¹zanych z Warszaw¹,
przed jakimi stali wówczas architekci, urbaniœci i historycy. Czy zamys³ ten siê powiód³? – Czytelnicy mog¹ oceniæ sami.
Adam Ga³kowski

WYWIAD Z EUGENIUSZEM AJEWSKIM

Wywiad z Eugeniuszem Ajewskim

EUGENIUSZ AJEWSKI – in¿ynier architekt i dzia³acz spo³eczny, uczestnik
Powstania Warszawskiego, a po wojnie jego historyk i autor wspomnieñ; urodzi³ siê
30 grudnia 1915 r. we W³adywostoku, zmar³ 15 maja 2006 r. w Warszawie. Do Polski przyby³ z rodzin¹ w 1925 r., zamieszka³ w Warszawie. W lutym 1945 r. rozpocz¹³
pracê w Biurze Odbudowy Stolicy, gdzie zajmowa³ siê odbudow¹ £azienek Królewskich. W latach póŸniejszych by³ m.in. sprawozdawc¹ sportowym „Expressu Wieczornego”, wspó³za³o¿ycielem Towarzystw Osiedli Podmiejskich (1947 r.) w Michalinie, Falenicy, Miedzeszynie i Miêdzylesiu, dzia³aczem Towarzystwa Opieki nad
Zabytkami (od 1976 r.) oraz w Warszawskim Okrêgu Œwiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy AK. Zaprojektowa³ ok. 20 pomników i tablic ku czci Armii Krajowej (m.in.
„Kotwicê” na Kopcu Czerniakowskim) i uczestniczy³ w ich realizacji. Jest cz³onkiem Rady Honorowej Budowy Muzeum Powstania. Wszystkie prace zwi¹zane
z upamiêtnieniem Powstania i jego bohaterów wykonywa³ spo³ecznie. Kawaler wielu krzy¿y i odznaczeñ – miêdzy innymi: Krzy¿a Walecznych, Z³otego Krzy¿a Zas³ugi, Krzy¿a Virtuti Militari V klasy, Krzy¿y Kawalerskiego, Oficerskiego i Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski, Orderu Œw. Stanis³awa I klasy, Krzy¿a za
Zas³ugi dla Warszawy, Krzy¿a Powstania Warszawskiego i Krzy¿a Armii Krajowej.
Najwa¿niejsze publikacje (autor opracowañ i wydawca):
•

•

•
•

Album pamiêci narodowej (1918-2001) poœwiêcony znakom pamiêci walk i mêczeñstwa
o niepodleg³oœæ Polski. Rysy historyczne z mapami, dokumentacja pomników, sztandarów,
grobów, tablic i znaków oddzia³ów – w 80 rocznicê odzyskania niepodleg³oœci 1918-1998,
Warszawa 2001;
Mokotów. Przewodnik historyczny po miejscach walk i pamiêci czasu okupacji i Powstania
Warszawskiego, Warszawa 1998 (wspó³aut.: Juliusz Powa³kiewicz, Les³aw M. Bartelski);
Mokotów walczy 1944, cz. 1: Opis walk, cz. 2: Listy kompanijne, Warszawa 1986 (wybór
i oprac.);
Mokotów walczy 1944. Zbiór dokumentacji dotycz¹cej Powstania Warszawskiego na
Mokotowie, Warszawa 1990;
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•
•
•
•

Mokotów walczy 1944. Zbiór dokumentacji dotycz¹cej Powstania Warszawskiego 1944 roku na Mokotowie, Warszawa 1992 (wybór i oprac.);
Mokotów walczy 1939-1944, t. 5-6: Biogramy, t. 7: Relacje, Warszawa 1999-2004 (wybór i oprac.);
Polska Walcz¹ca. Na moim podwórku. Pamiêtniki z lat 1939-1947, Warszawa 2002;
wyd. 3 uzup., Warszawa 2005;
Reduta „Magnet” w walce o niepodleg³oœæ, Warszawa 2001.

ROZMOWA...
– Szacowaniem strat Warszawy w pierwszych latach po wojnie i kwesti¹ odbudowy
miasta zajmowa³y siê ró¿ne instytucje i organizacje administracji samorz¹dowej i rz¹dowej. Najwa¿niejsz¹ z nich by³o dzia³aj¹ce od lutego 1945 do 1951 r. Biuro Odbudowy
Stolicy (BOS). Pan te¿ w tym Biurze pracowa³...?
– Jak najbardziej! Ale zacznê jednak od tego, co by³o trochê wczeœniej. Otó¿ po
upadku Powstania Warszawskiego uda³o mi siê zbiec z niemieckiego konwoju,
w sposób zreszt¹ doœæ dramatyczny, i przedostaæ siê do partyzantki pod Warszaw¹,
do lasów w Z³otok³osie w powiecie piaseczyñskim. Dlaczego tam? Bo tam moi
krewni – mój wujek Mirowski – posiadali domek letniskowy, przeze mnie zreszt¹
jeszcze przed wojn¹ zaprojektowany. Innym powodem mojego przybycia do tej
miejscowoœci by³ fakt, ¿e znajdowa³ siê tam mój powstañczy dowódca batalionu mjr
„Zygmunt”.
– By³ Pan wiêc w partyzantce, i co dalej?
– W tej partyzantce to ju¿ by³ tylko epizod, zakoñczony wkroczeniem naszego
oddzia³u do Warszawy w dniu 17 stycznia 1945 r. z broni¹ w rêku i w opaskach Armii Krajowej. Ale zanim to nast¹pi³o, musieliœmy sobie w tym Z³otok³osie jakoœ radziæ. Mój wujek zetkn¹³ siê wówczas ze znanym artyst¹ piosenkarzem, Mieczys³awem Foggiem, i postanowili dzia³aæ razem. Poniewa¿ nigdzie nie by³o kawy, pan
Mieczys³aw sta³ siê specem od czerwonego barszczu, który przyrz¹dza³ nie wiadomo z czego i sobie tylko znanym sposobem. W ten sposób jeszcze przed wyzwoleniem Warszawy w Z³otok³osie powsta³a pierwsza „Café Fogg”. Kiedy zaœ 17 stycznia weszliœmy do Warszawy, to pierwsz¹ rzecz¹, która zwróci³a moj¹ uwagê, by³a
p³on¹ca fabryka, chyba papy, znajduj¹ca siê na pocz¹tku ul. Pu³awskiej. Jak siê niebawem okaza³o, po¿ar ten wywo³ali sowieccy ¿o³nierze, przekonani, ¿e w ten sposób lepiej znajd¹ ukryt¹ gorza³kê i tym podobne skarby. PóŸniej sam by³em œwiadkiem kilku takich po¿arów – miêdzy innymi kina na ul. Z³otej i hotelu „Bristol”.
Ulic¹ Pu³awsk¹ jakoœ da³o siê jeszcze iœæ, ale kiedy doszed³em do Œródmieœcia, to
by³o znacznie gorzej.
– Dotar³ Pan do swojego mieszkania?
– Szczêœcie w nieszczêœciu, bo wprawdzie by³o ca³kowicie zburzone, ale nie spalone, dziêki temu, cudem mo¿na powiedzieæ uratowa³y siê rodzinne dokumenty,
a tak¿e stare fotografie jeszcze z Dalekiego Wschodu i z nimi ca³a historia mojego
¿ycia. S³owem, szczêœliwie i nie bez przygód przywiezione z Rosji cenne pami¹tki,
cudem ocala³y tak¿e w Warszawie.
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– Jakie wiêc by³y pocz¹tki Pana udzia³u w ratowaniu i odbudowie zabytków Warszawy?
– W pierwszych dniach stycznia 1945 r., bêd¹c jeszcze w Z³otok³osie, spotka³em
kolegê z Armii Krajowej, artystê malarza nosz¹cego pseudonim „Gerlach”. Otó¿
ten kolega poinformowa³ mnie, ¿e w Pruszkowie Niemcy organizuj¹ grupy robotników na wyprawy do Warszawy, w poszukiwaniu pozosta³ych jeszcze cenniejszych
przedmiotów – w tym dzie³ sztuki. Namawia³ mnie gor¹co, ¿eby „za³apaæ” siê do takiej grupy i spróbowaæ uratowaæ jakieœ cenne polskie obrazy.
Przed planowan¹ wypraw¹ kolega mnie instruowa³: „Genek, jak ty wejdziesz do
jakiegoœ porz¹dnego mieszkania, to patrz po œcianach i obrazach. Nie musi byæ
wcale Rembrandt, ale jak bêdzie Brandt, to te¿ bierz”. 15 lub 16 stycznia udaliœmy
siê wiêc ciê¿arówk¹ wraz z ¿andarmem do Warszawy i – nie wiadomo jakim cudem
– wydobyliœmy z gruzów miêdzy innymi obraz Jana Matejki, malowany na desce
80/90 cm. Na odwrocie widnia³a dedykacja: „Drogiej Tosi w dniu œlubu, Jan”.
W innym miejscu znaleŸliœmy pokryte bia³ym py³em Wyczó³kowskiego autoportret
i obraz Jana Styki. Kiedy na punkcie kontrolnym Niemiec zapyta³, wskazuj¹c na
Matejkê: „Was ist das?”, odpowiedzia³em, ¿e to mój rajzbret, czyli rysownica.
Na pytanie o autoportret Leona Wyczó³kowskiego odpowiedzia³em, ¿e to mój ukochany „Grossfater”, i te¿ przeszed³. Gorzej by³o z ma³ym „olejem”, pêdzla Jakoba
(wed³ug „Gerlacha”) Rembrandta lub jego uczniów, „Dysputa rabinów”, który ze
wzglêdu na tematykê i ukazane postacie natychmiast wrzucony zosta³ do ogniska.
– W którym miejscu znaleŸli Panowie te obrazy?
– O ile sobie przypominam, to przy gmachu Banku Gospodarstwa Krajowego,
na rogu Al. Jerozolimskich i Nowego Œwiatu.
– Czy Pan zna dalsze losy tych obrazów?
– Je¿eli chodzi o obraz Matejki, to podobno „Gerlach” spieniê¿y³ go póŸniej
w Krakowie, a co do reszty to nic nie s³ysza³em.
– Dlaczego Niemcy pozwalali na tego rodzaju wyprawy, kiedy miasto by³o ju¿ w zgliszczach, zamkniête, a jego mieszkañcy wymordowani lub wypêdzeni?
– Myœlê, ¿e chodzi³o im o wydobycie z gruzów resztek ocala³ych jeszcze cenniejszych przedmiotów, surowców czy te¿ urz¹dzeñ, jak na przyk³ad maszyn do pisania,
które mogliby wywieŸæ ze sob¹ do Niemiec. Tym bardziej ¿e koñczyli w³aœnie swoje
dzie³o zniszczenia. Mieszkañców ju¿ nie by³o, a my jako wynajêci przez nich robotnicy mogliœmy jakoœ siê poruszaæ. Przy tej okazji byliœmy naocznymi œwiadkami
postêpowania Niemców w opustosza³ym mieœcie: znakowania budynków wielkimi
numerami i podpalania miotaczami ognia budynku po budynku.
– Czy w tym okresie natrafi³ Pan jeszcze na œlady innych dzie³ sztuki?
– By³o ju¿ po 17 stycznia. Szed³em – je¿eli mo¿na tak powiedzieæ – po gruzach
Nowego Œwiatu, na którym wszystko zwalone by³o do wysokoœci pó³tora piêtra
i w pewnym momencie noga mi w czymœ ugrzêz³a. Okaza³o siê, ¿e by³ to obraz w ramie. Wyci¹gn¹³em go z gruzów, strzepn¹³em, zwin¹³em w rolkê i zabra³em. PóŸniej
konserwator przywróci³ go do odpowiedniego stanu.
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Odbudowa Nowego Œwiatu,
ze zbiorów Archiwum Pañstowego m.st. Warszawy

– Pamiêta Pan, w którym miejscu to by³o?
– Na Nowym Œwiecie, w pobli¿u dzisiejszego salonu Desy, gdzie przed wojn¹
mieœci³ siê salon dzie³ sztuki, który niestety podzieli³ los wszystkich innych kamieniczek w tej okolicy.
– By³o to chyba w okresie, kiedy rozpoczyna³ Pan ju¿ pracê w Biurze Odbudowy Stolicy?
– Mniej wiêcej, poniewa¿ ju¿ oko³o 20 stycznia dowiedzia³em siê od moich kolegów, tak¿e od Anny Czapskiej, ¿e prof. Piotr Biegañski zbiera dawnych studentów Wydzia³u Architektury Politechniki Warszawskiej, ¿eby wykorzystaæ ich
przy odbudowie Warszawy. Biuro nie mia³o jeszcze swojej nazwy, ale ju¿ siê organizowa³o.
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– To chyba by³a ciekawa propozycja? By³ Pan ju¿ jakoœ „urz¹dzony”, znalaz³ Pan
mieszkanie i powraca³ do normalnego ¿ycia...?
– W pewnym sensie tak by³o, ale co do tej „normalnoœci”, to wiele mo¿na by
mówiæ. Przede wszystkim w Warszawie nie dzia³a³o dos³ownie nic, a na cz³owieka
d³ugo jeszcze czyha³y rozmaite „niespodzianki”. Opowiem o takim zdarzeniu, które wydaje siê doœæ charakterystyczne dla tych czasów. Szliœmy sobie z moj¹ kuzynk¹ ze Z³otok³osu na Mokotów (¿adnej komunikacji przecie¿ nie by³o), zapada³ wieczór i robi³o siê ciemno. Ona by³a coraz bardziej zmêczona, a¿ w koñcu poprosi³a,
¿ebyœmy gdzieœ po drodze siê zatrzymali, bo nie mia³a ju¿ si³y iœæ dalej do naszego
domu. Przechodziliœmy obok budynku przy ul. Pu³awskiej 103, który nie by³ nawet
zanadto zniszczony, a mieszka³ w nim by³y dowódca Dolnego Mokotowa z Powstania, pu³kownik Remigiusz Grocholski „Waligóra”. Postanowiliœmy wst¹piæ do tego
domu i przenocowaæ. Nazajutrz, kiedy wychodziliœmy stamt¹d, w bramie na œniegu
zauwa¿yliœmy wczorajsze œlady naszych butów – kilka centymetrów obok nich ze
œniegu wystawa³y dwie miny przeciwczo³gowe...
– Zdaje siê, ¿e by³ Pan jedn¹ z pierwszych osób zatrudnionych w BOS-ie?
– To prawda. I jedn¹ z pierwszych, które wykona³y konkretn¹ pracê dla organizuj¹cej siê instytucji. Kiedy po raz pierwszy pojawi³em siê na ul. Chocimskiej 33
w budynku, który mia³ stanowiæ g³ówn¹ siedzibê BOS-u, brakowa³o okien i ró¿nych istotnych detali. Na pierwszym piêtrze spotka³ mnie prof. Piotr Biegañski
i od razu zacz¹³: „Ooo, panie Eugeniuszu, jak to dobrze, ¿e pan jest! Z pana taka z³ota r¹czka, a my musimy szybko oszkliæ okna. Pan bêdzie szyby przycinaæ, a ja
je zakitujê”. I tak zosta³em w instytucji, któr¹ wœród wtajemniczonych nazywaliœmy „Bo¿e Odbuduj Stolicê”.
– Na czym konkretnie polega³a ta praca?
– Pracowa³em w Wydziale Architektury Zabytkowej BOS-u, potocznie nazywanym „azetem”. Naszym pierwszym zadaniem by³o przeprowadzenie inwentaryzacji
zniszczeñ w zabytkach.
– G³ównym miejscem Pana pracy by³y £azienki...?
– To prawda. Nasza grupa liczy³a szeœcioro studentów, wœród których byli: Ania
Skaczkowska (póŸniej Czapska), Zosia Cydzikowa, jeszcze dwie studentki oraz
dwóch kolegów – Zdzisio Krawczyñski, który potem wyjecha³ do Australii, gdzie
zmar³, oraz Eugeniusz Fromm, który póŸniej jednak siê nie udziela³. Teren parku
by³ wówczas zamkniêty i strze¿ony, a my byliœmy jedynymi osobami upowa¿nionymi do wejœcia.
W £azienkach zastaliœmy pa³ac na Wodzie wypalony do cna, ocala³e przybudówki z lewej i z prawej strony oraz kaplicê prawos³awn¹, znan¹ miêdzy innymi
z tego, ¿e bra³ w niej œlub Marsza³ek Józef Pi³sudski i w niej odbywa³y siê uroczystoœci chrztu jego córek. Poniewa¿ obiekt architektonicznie nie pasowa³ do stylu
stanis³awowskiego, musieliœmy go – có¿ za paradoks! – rozbieraæ. Z pa³acem by³ taki problem, ¿e poniewa¿ nie by³o wówczas mo¿liwoœci zbudowania przy nim rusztowañ, wszelkich pomiarów musieliœmy dokonywaæ w³asnym pomys³em i sposobem. Ja nigdy nie mia³em lêku wysokoœci, wiêc bez zahamowañ spe³ni³em proœbê
mojego szefa, profesora Biegañskiego, i postanowi³em wspi¹æ siê na chybotliwe mu-
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ry, aby i na wy¿szych poziomach dokonaæ inwentaryzacji resztek wyposa¿enia. By³o
to niezbêdne do podjêcia prac rekonstrukcyjnych. Kiedy zdecydowa³em siê na tê
wspinaczkê, nikogo ze mn¹ nie by³o. Szuka³em sposobu wejœcia na górê. I oto znalaz³em ¿eliwny ruszt piecowy, rozbi³em go kamieniem i uzyska³em coœ na podobieñstwo haków do wspinaczki wysokogórskiej. Wbija³em je kolejno w œcianê
i wchodzi³em coraz wy¿ej i wy¿ej. Pech chcia³, ¿e na wysokoœci drugiego piêtra jeden z haków z³ama³ siê, a ja z hukiem spad³em. By³em sam. Mia³em jednak szczêœcie – spad³em na tak¹ dziwn¹ „poduszkê” z popio³u, powsta³ego wskutek spalonych drewnianych elementów konstrukcji pa³acu. Popió³ zamortyzowa³ upadek
i w³aœciwie nie bardzo siê pot³uk³em. Ale na sam¹ górê nie wszed³em, a pozosta³y
tam urz¹dzenia astrologiczne, które tak¿e chcia³em uratowaæ. Tu muszê dodaæ, ¿e
takich wejœæ-wspinaczek, bez ¿adnej asekuracji, wykona³em w tym okresie wiêcej.

Pa³ac na Wodzie, £azienki Królewskie,
ze zbiorów Archiwum Pañstwowego m.st. Warszawy

– W swoich wspomnieniach pisze Pan, ¿e prac¹ Waszego zespo³u w £azienkach interesowa³ siê nawet Boles³aw Bierut...?
– ... odwiedza³ nas prawie codzienne, dlatego ¿e przysy³a³ nam swoj¹ córkê
Krystynê na praktykê. Poza tym tu¿ za ogrodzeniem znajduje siê przecie¿ Belweder. Ale przy tej okazji wspomnê o pewnym zdarzeniu.
W kompleksie ³azienkowskim ocala³ te¿ pa³ac Myœliwiecki, przedwojenna rezydencja Boles³awa Wieniawy-D³ugoszowskiego. W zwi¹zku z tym zorganizowaliœmy
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tam tymczasowy magazyn mebli, obrazów i innych elementów wyposa¿enia uratowanych zarówno z £azienek, jak i z ca³ej Warszawy. Bierut porusza³ siê z obstaw¹ z³o¿on¹ z sowieckiego batalionu przebranego w polskie mundury. ¯o³nierze ci
niestety nie szanowali zabytkowych mebli, a nawet je wynosili poza teren £azienek, jeœli jakiœ im siê spodoba³. Byliœmy tym oburzeni, ale bezradni. A któregoœ
dnia mijam pa³ac Myœliwiecki i s³yszê jakieœ ha³asy. A piêædziesi¹t metrów dalej
idzie prezydent Bierut w towarzystwie swojego zastêpcy, Stanis³awa Szwalbego.
Podchodzê wiêc do Bieruta i skar¿ê mu siê, ¿e w pa³acu znowu ktoœ szabruje i niszczy nasze meble, któreœmy w³aœnie uratowali. Prezydent nie chcia³ w to uwierzyæ,
ale podszed³ bli¿ej pa³acu, a w jego drzwiach ukaza³ siê w³aœnie podporucznik, trzymaj¹cy jakieœ zawini¹tko pod pach¹.
– „Poruczniku, do mnie!” – krzykn¹³ Bierut.
– „A ty, czewo” – odpowiedzia³ arogancko ten niby-polski podporucznik.
– „Jestem prezydentem Rzeczypospolitej”...
– „A idi, ty j...”
Tu Bierut zdenerwowa³ siê na dobre, wyrwa³ podporucznikowi zwój skóry zdartej z jakiegoœ starego mebla i, jako dawny enkawudzista doskonale w³adaj¹cy jêzykiem rosyjskim, rzuci³ wi¹zankê soczystych przekleñstw, które na podoficerze musia³y zrobiæ wra¿enie i wywo³aæ respekt, bo szybko oddali³ siê bez s³owa i... bez cennego surowca na cholewy. Tymczasem myœmy ze Szwalbem odwrócili siê i udali,
¿e nic nie widzieli. Przypominam tê historiê przy ka¿dej okazji, ¿eby zilustrowaæ
faktyczny stan naszej ówczesnej niepodleg³oœci. Poniewa¿ tego rodzaju historie po
wielu latach mog¹ wydawaæ siê nieprawdopodobne, mam dowody na to w korespondencji, jak¹ póŸniej nawi¹za³em ze Szwalbem, który tak¿e by³ t¹ sytuacj¹ oburzony.
– Jedn¹ z wa¿niejszych postaci w BOS-ie by³ Józef Sigalin. Proszê coœ o nim opowiedzieæ.
– Józef Sigalin, który by³ pocz¹tkowo studentem w Lublinie, sta³ siê funkcjonariuszem partyjnym PPR-u, takim „organizatorem politycznym” w BOS-ie.
W zwi¹zku z tym wytworzy³a siê dziwna sytuacja – student wydawa³ polecenia swoim podw³adnym, u których musia³ zdobywaæ zaliczenia przedmiotów i egzaminów.
Ale faktem jest, ¿e Sigalin liczy³ siê z opiniami profesorów Zachwatowicza i Biegañskiego i chyba dobrze dba³ o interesy Warszawy. W ka¿dym razie, z racji pe³nionej funkcji, móg³ codziennie widywaæ siê z Bierutem i ewentualnie za³atwiaæ nasze
sprawy. Zdarza³o siê, ¿e kiedy trzeba by³o znaleŸæ oficjalne poparcie w sprawie jakiegoœ projektu zwi¹zanego z odbudow¹ zabytków (a trzeba wiedzieæ, ¿e Bierut by³
bardzo wra¿liwy na punkcie odbudowy Starego Miasta), to wówczas profesorowie
Zachwatowicz i Biegañski odbywali „konferencjê” z Sigalinem, z której wnioski
stara³ siê on nastêpnie „przemyciæ” do prezydenta i zyskaæ jego akceptacjê. A „sprawy” pojawia³y siê chocia¿by dlatego, ¿e wszechw³adny w BOS-ie Wydzia³ Urbanistyki czêsto w swoich planach odbudowy nie liczy³ siê z zabytkami architektury.
Jednym z takich przyk³adów by³a szczêœliwie uratowana i stoj¹ca do dziœ bliŸniacza kamienica na rogu ulic Marsza³kowskiej i Ksiêdza Skorupki. Takich na Mar-
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sza³kowskiej by³o wiêcej, jednak¿e Wydzia³ ten zdecydowa³, ¿e powinny zostaæ rozebrane.
– Nie doœæ, ¿e nie nale¿a³ Pan do partii, to jeszcze mia³ kompromituj¹c¹ w nowej polskiej rzeczywistoœci okupacyjn¹ przesz³oœæ. Jak mo¿na wyczytaæ z Pañskich wspomnieñ,
to fakt ten nie u³atwia³ pracy...?
– To prawda. Na jednej z odpraw „egzekutywy” organizacji partyjnej doszukano
siê (o czym doniós³ mi póŸniej zaufany kolega), ¿e jestem w Zwi¹zku Zawodowym,
a jednoczeœnie by³em w AK, a mój kolega, Józef Czajkowski – by³ w obozie Miko³ajczyka...
– No w³aœnie, poza prac¹ merytoryczn¹ udziela³ siê Pan przecie¿ tak¿e spo³ecznie?
– W dodatku, wskutek mojej ogólnej aktywnoœci, szybko sta³em siê w tym œrodowisku osob¹ doœæ znan¹, a nawet – powiem to nieskromnie, ale mia³em prawo
tak s¹dziæ – dosyæ lubian¹. Fakt ten zaowocowa³ miêdzy innymi wyborem mojej
kandydatury do dziesiêcioosobowej Rady Zwi¹zku Zawodowego dzia³aj¹cego przy
Biurze. Funkcja by³a bardzo odpowiedzialna, a jednym z powa¿niejszych testów
mojej (i ca³ej Rady) wiarygodnoœci sta³o siê niebawem rozdzielanie mieszkañ we
w³aœnie otrzymanych w darze od Zwi¹zku Radzieckiego domkach fiñskich. Rada
przydziela³a je pracownikom BOS-u wed³ug autentycznych potrzeb spo³ecznych,
bez liczenia siê z naciskami partyjnych dzia³aczy.
– ... ale przecie¿ sobie samemu Pan nie przydziela³, wiêc trudno by³oby zarzucaæ Panu
prywatê...?
– To te¿ prawda, choæ problem mieszkaniowy musia³em rozwi¹zaæ sobie sam.
Ale jakoœ sobie poradzi³em. Najpierw spa³em po prostu na budowie, a potem znalaz³em mieszkanie na ul. Pu³awskiej. By³o wprawdzie bez dachu, ale je wyremontowa³em. To zreszt¹ nie by³o jedynym mieszkaniem przeze mnie odbudowanym. Jako
technik budowlany bez pieniêdzy i jeszcze bez dyplomu in¿yniera za³o¿y³em w³asne przedsiêbiorstwo budowlane i dla siebie odbudowa³em od podstaw dom przy
ul. Chmielnej 7. Kiedy wszystko by³o ju¿ ukoñczone, przyszed³ aktywista PPR
i powiedzia³: „A, to piêknie!” i nakaza³ opuszczenie domu. Có¿ mia³em zrobiæ?
Wyszed³em na ulicê i zda³em sobie sprawê, ¿e w³aœciwie to ja nic nie straci³em! By³em go³y i pozosta³em nadal go³y, a straci³em tylko swoj¹ pracê.
– Tak czy inaczej sprawa przydzia³ów mieszkaniowych by³a jednym z powodów irytacji dzia³aczy PPR-owskich w BOS-ie?
– Na zebraniu partyjnym powiedziano wprost, ¿e „ci z AK” nie bêd¹ decydowaæ
o przydzia³ach mieszkañ, które trzeba przyznawaæ przede wszystkich pracownikom
partyjnym. Kiedy profesorowie Zachwatowicz i Biegañski stanêli w mojej obronie,
t³umacz¹c, ¿e nie mo¿na mnie zwolniæ, poniewa¿ jestem przodownikiem (co by³o
sk¹din¹d prawd¹, bo moje nazwisko oficjalnie figurowa³o na liœcie przodowników
pracy), postanowiono przenieœæ nas, tj. mnie i Czajkowskiego, do takiego wydzia³u,
w którym nie dalibyœmy sobie rady i wówczas powsta³by pretekst, ¿eby siê nas
w ogóle pozbyæ. Przeniesiono nas wiêc do Urbanistyki, która mieœci³a siê w budynkach obok Zamku Ujazdowskiego. A tam przy biurkach same kobiety i sterty zaleg³ych spraw do za³atwienia. A zaleg³oœci te bra³y siê st¹d, ¿e pomimo panuj¹cej zimy, trzeba by³o wychodziæ w teren na mróz, ¿eby na miejscu oceniaæ stan technicz-
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ny konkretnych obiektów i na tej podstawie wydawaæ o nich odpowiedni¹ decyzjê.
Minê³o kilka tygodni i okaza³o siê, ¿e... nie mamy ju¿ wiêcej nic do roboty. Z³oœæ
partyjniaków by³a du¿a. Nie mog¹c przyczepiæ siê do naszej pracy, postanowiono
dokuczaæ. I tak na przyk³ad dwa razy mia³em szczegó³ow¹ rewizjê w domu – ksi¹¿ka po ksi¹¿ce – tak ¿e przez kilka tygodni ukrywa³em siê nawet u przyjació³. Przy
okazji niestety skonfiskowano mi komplet „Biuletynu Informacyjnego” przez kilka
lat z nara¿eniem ¿ycia gromadzonego i ukrywanego przed okupantem.
– Pomimo rozmaitych przeciwnoœci losu, praca w £azienkach jednak siê posuwa³a?
– I owszem. Nasz zespó³ dosyæ szybko upora³ siê z inwentaryzacj¹ i kreœleniem
planów. Najwiêcej problemów stwarza³y nam jednak ró¿ne drobne detale wykoñczeniowe, tak jak na przyk³ad kafelki œcienne. Wczeœniej œciany wy³o¿one by³y kafelkami holenderskimi wykonanymi rêcznie, wobec tego tak naprawdê to ka¿dy
z nich by³ trochê inny. I tak te¿ zosta³y odtworzone przez warszawskich rzemieœlników! Wiêkszoœæ oryginalnej zabytkowej ceramiki niestety nie wytrzyma³a niszczycielskich dzia³añ Niemców. Resztki pot³uczonych i rozrzuconych po pod³ogach kafelków zosta³y wiêc sprz¹tniête i wraz z gruzem wywiezione. Chcia³bym jednak
podkreœliæ, ¿e pomimo zagêszczaj¹cej siê nieprzyjemnej atmosfery politycznej, bez
wzglêdu na takie czy inne sympatie partyjne, myœmy w Wydziale Architektury Zabytkowej (AZ) pracowali nad odbudow¹ zabytków solidarnie i z ogromnym zaanga¿owaniem. Skutki tego by³y ³atwo zauwa¿alne – Warszawa odradza³a siê z ka¿dym
dniem, tygodniem i miesi¹cem, bo taki by³ nasz wspólny priorytet.
– Czyli, jak z tego mo¿na zrozumieæ, wspó³praca z dyrekcj¹ Biura tak¿e uk³ada³a siê
dobrze?
– Nie mog³o byæ inaczej, skoro na czele Biura Odbudowy Stolicy stali wybitni
ludzie. „Tata BOS” – jak nazywano naszego dyrektora, in¿. arch. Romana Piotrowskiego – by³ PPS-owcem i pomimo po³¹czenia siê póŸniej tej partii z PPR-em
i utworzenia PZPR, zawsze odnosi³ siê do nas bardzo porz¹dnie, a nawet dba³ o nasze zdrowie, wysy³aj¹c co jakiœ czas na wypoczynek do Otwocka.
– O ile mi wiadomo, to równolegle z prac¹ w BOS-ie by³ Pan studentem?
– To d³uga historia. Zacz¹³em jeszcze w 1937 r. na Wydziale Budownictwa L¹dowego i Wodnego Politechniki. Potem przysz³a wojna i nast¹pi³a przerwa. Po powrocie z frontu, kiedy ju¿ wiedzia³em, ¿e zagin¹³ mój ojciec i zgin¹³ mój brat, by³em –
jak to siê mówi – „nagi i bosy” i musia³em pomyœleæ o prze¿yciu ciê¿kich czasów.
By³em silny i mia³em doœwiadczenie, postanowi³em wiêc poszukaæ pracy jako robotnik. Na rogu ul. Marsza³kowskiej i Al. Jerozolimskich sta³a kamienica Marconiego, by³a tam jakaœ kwiaciarnia, a na piêtrze mieszka³ filmowiec Fuks. Z kamienicy trzeba by³o uprz¹tn¹æ gruz. By³a zima, nocowa³em przy „koksiaku” na betonie. Kiedy rysowa³em sobie coœ na zamarzniêtej szybie, zauwa¿y³ to prof. Stefan
Bry³a, który by³ w³aœcicielem firmy budowlanej, i stwierdzi³, ¿e mam zdolnoœci rysunkowe. „Po co pan poszed³ na Wydzia³ L¹dowy?” – zapyta³ i od razu zaproponowa³: „Niech pan przejdzie do mnie na Architekturê, a ja panu zaliczê poprzednie
przedmioty”. I tak siê te¿ sta³o. Studia kontynuowa³em na Wydziale Architektury,
a dyplom uzyska³em w 1947 r. Tê zmianê kierunku studiów uwa¿am za szczêœliw¹,
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ale czegoœ po¿ytecznego nauczy³em siê tak¿e na Wydziale L¹dowym oraz przez rok
praktyki u Wawelberga.
– Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e jednak nie przypadkiem znalaz³ siê Pan w Biurze Odbudowy Stolicy i w £azienkach. Z kimkolwiek nie rozmawiam z osób uczestnicz¹cych w odbudowie Warszawy w pierwszych latach po wojnie, to ka¿dy zachowa³ wzglêdem
BOS-u jakiœ sentyment i ciep³e wspomnienie. Czy uczucia te wynikaj¹ wy³¹cznie ze zwyczajnej ludzkiej têsknoty za czasami m³odoœci, czy te¿ w jakimœ stopniu równie¿ z pozytywnej oceny architektonicznych i budowlanych dokonañ tej instytucji? Innymi s³owy, czy
– Pana zdaniem – Biuro Odbudowy Stolicy dobrze wype³ni³o swoj¹ historyczn¹ misjê...?
– Na to pytanie nie mam prostej odpowiedzi. Jako mi³oœnik zabytków, z wewnêtrznej potrzeby, do odbudowy Warszawy podchodzi³em z ogromnym pietyzmem. W latach 60. mia³em nawet pomys³ urz¹dzenia takiego skansenu, w którym
zgromadzi³oby siê okruchy dawnej Warszawy: gruzy, kawa³ki pomników i rzeŸb,
s³owem, wszystko to, co mog³o przekonuj¹co ilustrowaæ skalê zniszczeñ dokonanych w naszym mieœcie, ku przestrodze dla przysz³ych pokoleñ. Pod skarp¹ przy
Muzeum Wojska Polskiego znajduj¹ siê tzw. koszary Blocha, do dzisiaj opuszczone,
dziko zaroœniête i niezagospodarowane. I tam w³aœnie – moim zdaniem – mo¿na by³o taki skansen urz¹dziæ. Nic z tego nie wysz³o, natomiast znikoma czêœæ
tych pozosta³oœci, jakieœ fragmenty rzeŸb, zosta³y jednak uratowane i zgromadzone
przed gmachem Centralnej Biblioteki Wojskowej na ul. Ostrobramskiej. Ale uwa¿am, ¿e mo¿na by³o tego zachowaæ znacznie wiêcej.
Jako doœwiadczony architekt budowlany twierdzê, ¿e w Warszawie mo¿na by³o
odbudowaæ du¿o wiêcej, ni¿ odbudowano. Ale ta uwaga nie dotyczy tylko okresu
lat 40., a wiêc nie jest ocen¹ dzia³alnoœci wy³¹cznie BOS-u. Tak¿e póŸniej istnia³y
jeszcze ku temu warunki. Takim charakterystycznym przyk³adem jest dla mnie pa³ac Kronenberga, który zas³ugiwa³ na uratowanie chocia¿by ze wzglêdu na ocala³e
elewacje, kariatydy etc.
– No tak, ale czy wszystkie tego rodzaju decyzje w latach 1945-1950 podejmowa³o tylko Biuro Odbudowy Stolicy?
– S¹dzê, ¿e nie. Przy selekcji zabytków uznanych za godne odbudowy i tych,
które skazywano na wyburzenie, najczêœciej nie decydowa³a ich realna wartoœæ historyczna, jak równie¿ prawa w³asnoœci, z którymi wtenczas siê nie liczono. Mo¿na
tu mówiæ o dwóch grupach zabytków. Pierwsza grupa to takie budowle, które uda³o
siê uratowaæ dziêki rozmaitym „podchodom” i dyplomacji szefów BOS-u. Przekonywano, ¿e wskazane obiekty stan¹ siê atrakcj¹ turystyczn¹, przyci¹gaj¹c¹ goœci do
Warszawy. I to skutkowa³o.
– Pó³ roku temu opublikowany zosta³ „Raport o zniszczeniach Warszawy”1. Czy Pana
zdaniem takie rachunki maj¹ jeszcze sens w 60 lat po wojnie?
1

Raport o stratach wojennych Warszawy. Czêœæ I-II, Warszawa wrzesieñ 2004 – luty 2005. Publikacja ta,
niezwykle obszerna o charakterze naukowym i dokumentacyjnym, zosta³a opracowana przez Zespó³
ds. ustalania wartoœci strat, jakie Warszawa ponios³a w wyniku II wojny œwiatowej, kierowany przez
prof. W. Fa³kowskiego, i powsta³a w ramach Zespo³ów Doradców Prezydenta m.st. Warszawy.
Raport ten, wydrukowany w niskim nak³adzie, wyprzedzi³ o rok cytowan¹ ju¿ ksi¹¿kê Straty Warszawy
1939-1945. Raport i jest dostêpny pod adresem internetowym: www.um.warszawa.pl
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– Absolutnie tak! Warszawa w wyniku celowych dzia³añ niemieckiego okupanta
ponios³a gigantyczne straty. Nigdy nie zapomnê krwawej ³uny nad p³on¹cym miastem w okresie od paŸdziernika 1944 do 17 stycznia 1945 r.
– Jak to by³o z tymi „darami narodu radzieckiego” dla Warszawy?
– To historia póŸniejsza i z³o¿ona, która wywar³a istotny wp³yw na obraz miasta.
Id¹c Marsza³kowsk¹ w kierunku pó³nocnym, widaæ by³o, ¿e jej lewa strona zosta³a
bardziej zniszczona ni¿ prawa. By³o ogromnie du¿o gruzu, który trzeba by³o gdzieœ
wywieœæ. Mój przyjaciel z BOS-u, Stanis³aw Gruszczyñski, wpad³ na pomys³, ¿eby
na Czerniakowie usypaæ taki kopiec-panteon zburzonej Warszawy (dzisiejszy Kopiec Czerniakowski). W tej ca³ej akcji panowa³ poœpiech, tak jak i we wszystkim w tym okresie, bo ludzie chcieli jak najszybciej rozpocz¹æ normalne ¿ycie. Jednym z najwa¿niejszych problemów by³ brak mieszkañ, wobec tego odbudowywano
wszystko, co do tego siê nadawa³o. W ten sposób ponownie stanê³o wiele kamienic
w centrum Warszawy, miêdzy ulicami Marsza³kowsk¹ i Emilii Plater. Dok³adnie
w miejscu, na którym dzisiaj stoi Pa³ac Kultury i Nauki, który tak naprawdê stan¹³
za nasze pieni¹dze i za nasz¹ krwawicê. Ta historia wydarzy³a siê jednak kilka lat
póŸniej, kiedy BOS-u ju¿ nie by³o, tak jak zniknê³a ca³a œródmiejska dzielnica,
w czêœci dopiero co odbudowana, ¿eby zrobiæ miejsce pod Pa³ac... Wczeœniej otrzymaliœmy dar w postaci domków fiñskich, które postawiono na czas przejœciowy, a¿
Warszawa zostanie odbudowana, a tymczasem, przynajmniej w Ujazdowie, przetrwa³y do dzisiaj.
– Wprawdzie to Warszawa i jej odbudowa w pierwszych latach powojennych jest
g³ównym tematem naszej rozmowy, ale chcia³bym powróciæ do Pañskiej historii rodzinnej,
historii pasjonuj¹cej, a zarazem w sposób powiedzia³bym, ¿e niemal podrêcznikowy obrazuj¹cej zawi³oœci losów polskich minionego wieku. Pan, rodem z W³adywostoku, przejœciowo lwowianin, sta³ siê w koñcu wielkim patriot¹ Warszawy. Czy mia³ Pan w przesz³oœci
jakieœ rodzinne zwi¹zki z tym miastem?
– Mój ojciec maj¹c 14 lat znalaz³ siê na Dalekim Wschodzie, w Rosji, tam ukoñczy³ studia i tam œci¹gn¹³ do siebie swoj¹ dalek¹ kuzynkê z Mirowskich, któr¹ niebawem poœlubi³. Tak wiêc, o ile mój ojciec nie mia³ rodzinnych zwi¹zków z Warszaw¹, to rodzina ze strony matki tak. Istniej¹ca po dziœ dzieñ Hala Mirowska jest jednym z tego przyk³adów.
– Czy pamiêta Pan jeszcze W³adywostok?
– Doskonale!
– Jako ch³opiec by³ Pan ju¿ mimowolnym œwiadkiem wielkich politycznych zaburzeñ,
najpierw wojny œwiatowej, potem rewolucji. Czy w³adza bolszewicka bardzo skomplikowa³a ¿ycie Pañskiej rodzinie?
– Nie od razu, poniewa¿ do 1922 r. w³aœciwie nikt nas nie rusza³. Mieliœmy
wspania³e warunki, ojciec piastowa³ wysokie stanowisko we flocie dalekowschodniej. Ca³kiem inaczej rewolucjê wspomina³a rodzina Mirowskich, która w tym czasie znalaz³a siê w Odessie. W³adywostok opuœciliœmy dopiero w 1925 r.
– A w 1937 r. rozpocz¹³ Pan studia na Politechnice Warszawskiej...
– ... i wszystko by³oby bardzo dobrze, gdyby nie wybuch wojny. Mój brat zgin¹³
w gruzach naszego domu, ojciec zagin¹³ bez wieœci, a ja jesieni¹ 1939 r. po powrocie
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z frontu zosta³em bez mieszkania i bez œrodków do ¿ycia. Zatrzyma³em siê u rodziny mojego przyjaciela Jurka Fedoruka w Wo³ominie. Wtedy te¿ w radiu us³ysza³em
komunikat Rosjan, w którym zachêcali do przyjazdu na studia do Lwowa. Poszliœmy zatem z Jurkiem do Lwowa, ale d³ugo tam nie zabawiliœmy, gdy¿ porazi³ nas
ogrom antypolskiej i komunistycznej propagandy. Postanowiliœmy wiêc jednak
wróciæ do Warszawy. Trzykrotnie zatrzymywani przez NKWD, w koñcu dotarliœmy
do Warszawy.
– Co Pan móg³by powiedzieæ o patriotyzmie Polaków XXI wieku?
– Mam w tej kwestii mieszane uczucia. Bojê siê, co by z nami mog³o siê staæ,
gdyby nagle zdarzy³a siê tak dramatyczna historia, jak na przyk³ad w sierpniu 1920 r.
– Dziêkujê Panu za rozmowê.

WYWIAD Z ANN¥ CZAPSK¥
Wywiad z Ann¹ Czapsk¹

ANNA CZAPSKA – historyk architektury i sztuki europejskiej, urodzona
w 1919 r. emerytowana profesor na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, specjalistka w dziedzinie historii architektury nowo¿ytnej i konserwacji zabytków; autorka ksi¹¿ek poœwiêconych m.in. w³oskim i francuskim architektom
epoki renesansu i baroku; cz³onkini Polskiego Towarzystwa Historii Techniki, Bia³ostockiego Towarzystwa Naukowego i Stowarzyszenia Architektów Polskich.
Wa¿niejsze publikacje:
•
•
•
•
•

Kszta³towanie siê formy neoklasycznej w architekturze europejskiej, praca
doktorska 1969;
Architekci wczesnego renesansu w³oskiego, Warszawa 1986;
Architekci w³oscy okresu manieryzmu i baroku, Warszawa 1986;
Architekci w³oscy wczesnego neoklasycyzmu, Warszawa 1986;
Nowo¿ytna architektura francuska 1500-1715, Warszawa 1992.

ROZMOWA...
– Czy Pani zdaniem dzisiejszym warszawiakom skrót BOS w ogóle coœ mówi...?
– Proszê pana, o Biurze Odbudowy Stolicy ukaza³o siê trochê publikacji.
W 1988 r. Towarzystwo Urbanistów Polskich og³osi³o nawet konkurs na wspomnienia BOS-owców. Tak jak wielu kolegów z ró¿nych wydzia³ów tej instytucji, ja tak¿e
by³am zainteresowana i wziê³am w nim udzia³. Napisa³am nie tylko o moim Wydziale zajmuj¹cym siê rekonstrukcj¹ i odbudow¹ zabytków architektury, ale stara³am siê równie¿ pokazaæ szersze t³o dzia³ania tego Wydzia³u. Ponadto, jako cz³onkini Polskiego Towarzystwa Historii Techniki, w „Zeszytach” tego Towarzystwa na
50-lecie BOS te¿ opublikowa³am rodzaj wspomnieñ. Przy okazji chcia³abym te¿
przypomnieæ takie ma³o znane pismo „Herald” wydawane przed laty w Kolonii.
Przez jakiœ czas redagowa³ je nasz rodak i ja tam pisa³am o architekturze dworów
polskich.
– To wszystko prawda, ale opracowania te ukaza³y siê w czasopismach œrodowiskowych, o ograniczonym zasiêgu oddzia³ywania, w efekcie nie s¹ znane szerszej publicznoœci.
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Tymczasem nie znalaz³em ¿adnej pracy obszerniejszej, wyczerpuj¹cej ten temat i co tutaj
wa¿ne – opublikowanej w wiêkszym nak³adzie... Ale przejdŸmy do BOS-u i pocz¹tków
Pani pracy w tej instytucji...
– W Biurze, które dopiero znajdowa³o siê w trakcie organizacji, rozpoczê³am
pracê w pierwszych dniach lutego 1945 r. i by³am na liœcie szósta albo siódma w kolejnoœci osób zatrudnionych w Wydziale Architektury Zabytkowej (AZ). A by³o to
tak. Po upadku Powstania wielu znajomych i znanych osób znalaz³o schronienie
w Podkowie Leœnej. Jako studenci tajnych kompletów na Wydziale Architektury
Politechniki Warszawskiej z okresu okupacji, ja i moi koledzy szybko powróciliœmy
do tych zajêæ, które zorganizowa³ nam prof. Piotr Biegañski. A byli wówczas ze
mn¹ miêdzy innymi: Zosia Cydzikowa, Marzenka Referowska, Jan Maas i dwóch
braci Kowalskich. To prof. Biegañski w³aœnie poinformowa³ nas o tworz¹cym siê
w Warszawie Biurze Odbudowy Stolicy i skierowa³ do tej pracy. Przyszliœmy wiêc
do Warszawy (¿adnej komunikacji jeszcze nie by³o) i zarejestrowaliœmy siê
w BOS-sie. Poniewa¿ mieszkanie moich rodziców zosta³o zupe³nie wypalone, a mama i ca³a rodzina byli w obozie w Senftenbergu pod Dreznem, od lutego na sta³e zamieszka³am w cudem uratowanej willi mojej ciotki na Mokotowie, na rogu ulic Tynieckiej i Odyñca. By³yœmy razem z Zosi¹ Cydzikow¹ i jeszcze z kilkoma osobami.
Od razu te¿ zamieszka³ z nami dozorca, co by³o konieczne, gdy¿ w przeciwnym razie dom zosta³by niechybnie spl¹drowany przez szabrowników.
Chodzi³yœmy wiêc z domu do BOS-u, który mieœci³ siê na rogu ulic Skolimowskiej i Chocimskiej, i do miejsc, w których w danym okresie pracowa³yœmy. W Biurze by³a zorganizowana sto³ówka pracownicza, w której jada³yœmy œniadania i obiady. Warunkiem skorzystania z posi³ków by³o jednak posiadanie w³asnego nakrycia
– kubka na zupê i ³y¿ki – i myœmy z Zosi¹ mia³y ka¿da swój kubek, ale jedn¹ ³y¿kê.
I to w dodatku ³y¿kê od sosu... A pracê wyznaczono nam wtedy na Nowym Mieœcie,
przy koœciele Najœwiêtszej Marii Panny. Naszym zadaniem by³o pilnowanie robotników odgruzowuj¹cych teren, aby uchroniæ przed zniszczeniem i zabezpieczyæ
ró¿ne drobne detale architektoniczne, które mog³y okazaæ siê niezbêdne przy rekonstrukcji i odbudowie danych obiektów zabytkowych. To zreszt¹ nie trwa³o d³ugo. Niebawem pracowa³yœmy, tak¿e doœæ krótko, na Ujazdowie, podczas budowy
domków fiñskich. W marcu 1945 r. rozpoczê³am pracê w grupie kierowanej przez
architekta, Jana D¹browskiego, specjalisty od epoki stanis³awowskiej. W grupie,
której zadaniem by³o ratowanie królewskich £azienek, pracowali Eugeniusz Ajewski, Zbyszek Krawczyñski, Cydzikowa i ja. Potem dosz³a jeszcze Halina Trojanowska, œwietny rysownik Eugeniusz Fromm i sukcesywnie wiele nowych osób, gdy¿
instytucja ta bujnie siê rozwija³a, zatrudniaj¹c coraz liczniejsz¹ rzeszê wybitnych
specjalistów z ró¿nych dziedzin, których wiedza okazywa³a siê niezbêdna do odbudowy miasta. Ja najlepiej zna³am dzia³ zabytkowy, kierowany przez profesorów Zachwatowicza i Biegañskiego. Doszli tam jeszcze architekci Mieczys³aw Kuzma
i Zygmunt Stêpiñski.
Bardzo szybko zorganizowane zosta³y specjalistyczne pracownie. Obok wiêc naszej „³azienkowskiej”, kierowanej przez D¹browskiego, dzia³a³a jeszcze pracownia
staromiejska, któr¹ od pocz¹tku prowadzi³ Stanis³aw ¯aryn, a tak¿e ca³y szereg pra-
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cowni i komórek pomocniczych w centrali BOS-u na Chocimskiej 33 (m.in. Fotograficzna i Inspektorat, odpowiedzialny za bezpieczeñstwo robotników odgruzowuj¹cych miasto). Wa¿n¹ spraw¹ by³a równie¿ dzia³alnoœæ inwentaryzacja, któr¹ zajmowa³ siê ca³y Wydzia³. Pracowa³ w nim zreszt¹ tak¿e mój przysz³y m¹¿. Inwentaryzacj¹ zajmowali siê specjaliœci z ró¿nych dziedzin, miêdzy innymi od zieleni
miejskiej. Nieoczekiwanie zreszt¹ by³ z ni¹ pewien problem, poniewa¿, jak siê okaza³o, niektórzy z kolegów mieli problem z identyfikacj¹ ró¿nych gatunków drzew...
Ja do koñca istnienia BOS-u pracowa³am w pracowni kierowanej przez
in¿. arch. Jana D¹browskiego. Ten wybitny fachowiec, cz³owiek wielkiej kultury,
by³ absolwentem Politechniki Petersburskiej. W okresie miêdzywojennym wyspecjalizowa³ siê w dziedzinie konserwacji zabytków, ze szczególnym uwzglêdnieniem
epoki stanis³awowskiej. Bardzo korzystaliœmy z jego kierownictwa, z jego doœwiadczenia i wiedzy.
– Proszê powiedzieæ, na czym konkretnie polega³y obowi¹zki zawodowe studentki Wydzia³u Architektury Politechniki Warszawskiej w £azienkach; studentki, któr¹ przecie¿ jeszcze przez jakiœ czas Pani by³a?
– Ja mia³am przydzielon¹ osobn¹ Salê Jadaln¹, w której odbywa³y siê s³ynne
Obiady Czwartkowe. W sali tej dokonywa³am szczegó³owych pomiarów, a koledzy
Ajewski i Krawczyñski zajmowali siê nadzorem budowlanym. Ich rol¹ by³o zabezpieczanie podczas odgruzowywania ró¿nych cennych a wa¿nych przy rekonstrukcji elementów zniszczonych budowli. Do nich nale¿a³y tak¿e sprawy organizacyjno-budowlane, jak na przyk³ad rozliczanie pracy firm odgruzowuj¹cych teren £azienek. Ktoœ musia³ na przyk³ad rozliczaæ rachunki prywatnych firm, które wywozi³y gruz. Teraz ma³o kto pamiêta, ¿e z lewej strony pa³acu £azienkowskiego sta³
pawilon, który Rosjanie jeszcze w okresie zaborów rozbudowali, a w którym mieœci³a siê kaplica prawos³awna. W kaplicy tej zorganizowaliœmy sobie lapidarium
i sk³adaliœmy w nim ró¿ne wydobyte z gruzów elementy architektury, mog¹ce przydaæ siê przy rekonstrukcji i odbudowie. Wszystko to by³o uporz¹dkowane w skrzyniach i opisane. Znajdowa³y siê tam na przyk³ad elementy posadzek – bardzo piêkne drewniane lub marmurowe (jak te z sali Bacchusa), które zreszt¹ czasami nam
ginê³y...
Gdzieœ po up³ywie roku opuœciliœmy kaplicê i ulokowaliœmy siê w Bia³ym Domku, który w³aœciwie nie by³ zniszczony, jeœli nie liczyæ wyrwy po bombie w po³udniowozachodnim naro¿niku. Nasze pracownie mieœci³y siê na piêtrze – jedn¹ zaj¹³
nasz kierownik, in¿. D¹browski, drug¹ my, tj. H. Wysocka-Trojanowska, Z. Cydzikowa i ja. W pracowni trzeciej „urzêdowali” panowie. Poniewa¿ otrzymaliœmy ju¿
materia³y kreœlarskie, mogliœmy sporz¹dzaæ, na podstawie uprzednio dokonanych
pomiarów, szkice i rysunki.
– Prace rekonstrukcyjne w £azienkach w zasadzie s¹ dzisiaj udokumentowane.
Ale mo¿e mog³aby Pani przypomnieæ jakieœ ciekawostki z tym zwi¹zane, jakieœ nietypowe
zdarzenia...?
– Takie mia³y miejsce oczywiœcie równie¿ w £azienkach. Myœmy z Zosi¹ Cydzikow¹ by³y w lapidarium, co raz ktoœ przychodzi³, ale wpuszczano tylko z przepustk¹. Pewnego razu odwiedzi³ nas pewien elegancki pan, naturalnie tak¿e z przepust-
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k¹, ¿eby obejrzeæ, w jakim stanie znajduje siê teraz pa³ac. Oprowadzi³yœmy go. Nasz
goœæ zainteresowa³ siê pokojem k¹pielowym; zdziwi³ siê, ¿e brakuje tam glazury,
a w miejscach pustych widniej¹ jakieœ daty. A daty te pisaliœmy po to, ¿eby wiedzieæ, kiedy zniknê³a dana p³ytka, któr¹ jacyœ niezauwa¿eni przez nas „kolekcjonerzy” zabrali ze sob¹. Goœæ by³ pe³en zrozumienia dla naszego problemu z tymi ubytkami i dziwi³ siê nawet, ¿e mo¿na tak okradaæ pa³ac. Po¿egna³ siê z nami i poszed³.
Wesz³yœmy na górê coœ robiæ, ale uwagê nasz¹ zwróci³o jakieœ stukanie. Zosia zesz³a
wiêc na dó³ i co ujrza³a: nasz elegancki pan odbija³ sobie w³aœnie kafelki ze œciany.
Inna historia: w pa³acu £azienkowskim na belwederku sta³y figury czterech ¿ywio³ów. W wyniku dzia³añ wojennych i niszczycielskiej akcji Niemców spad³a tylko jedna – ogieñ.
– Ale Biuro Odbudowy Stolicy, obok swojej g³ównej misji, dba³o równie¿ o swoich pracowników...?
– O tak! Cele socjalne by³y jednymi z g³ównych powodów naszego pojawiania
siê w „centrali”, w której wyp³acano skromne pensje, rozdzielano prowiant etc.
Bo trzeba podkreœliæ, ¿e w tych trudnych czasach, kiedy nie by³o gdzie mieszkaæ,
nie dzia³a³a komunikacja, nie by³o pr¹du etc., BOS dosyæ wszechstronnie dba³
o swoich pracowników. Zorganizowana zosta³a biblioteka techniczna. Dzia³ gospodarczy Biura zaopatrywa³ nas w przeró¿ne deficytowe towary pochodz¹ce z pomocy
zagranicznej, a dzia³ medyczny dba³ o nasze zdrowie. Jako ciekawostkê przypomnê,
¿e w Œwidrze pod Otwockiem zorganizowano tzw. Bosówkê, oœrodek wypoczynkowy w wyremontowanej willi, do której ka¿dy z nas mia³ prawo pojechaæ na dwa tygodnie i wypocz¹æ. S³owem, organizacja Biura by³a naprawdê doskona³a.
W tych czasach organizowania sobie ¿ycia niemal od zera zdarza³y siê historie
kuriozalne. By³a zima, w domu nie mieliœmy ¿adnego opa³u i nasz dozorca, ¿eby
by³o cieplej, pozabija³ okna i drzwi tym, co znalaz³ pod rêk¹ – tak¿e obrazami Leona Wyczó³kowskiego, spokrewnionego zreszt¹ z moj¹ rodzin¹. Myœmy tego „zabezpieczenia” przez d³u¿szy czas nie ruszali, poniewa¿ baliœmy siê, ¿e je uszkodzimy.
Po wodê chodzi³o siê do Królikarni, ale by³ problem z naczyniami. Ja mia³am tylko
du¿y s³oik. W Biurze powsta³a specjalna ekipa budowlana, zajmowa³a siê remontem
lokali mniej zniszczonych, które nastêpnie przydzielano pracownikom. Ja tak¿e
z kilkoma osobami otrzyma³am takie mieszkanie na ul. Poznañskiej 12. W oficynie
tej kamienicy by³y same kawalerki, zreszt¹ œwietnie jak na ówczesne mo¿liwoœci
wyposa¿one, które przydzielone zosta³y „bosowcom”.
– Z Pani opowieœci, co zreszt¹ znajduje potwierdzenie i w innych Ÿród³ach, wynika, ¿e
BOS szybko przekszta³ci³ siê w doœæ potê¿n¹ instytucjê. Z jednej strony przyci¹ga³ najwybitniejszych specjalistów – architektów, urbanistów, historyków sztuki etc. – a w najlepszym okresie zatrudnia³ ponad pó³tora tysi¹ca pracowników, a z drugiej stworzy³ bardzo
sprawn¹ strukturê zawodow¹ i socjaln¹...
– Rzeczywiœcie tak by³o. Biuro dynamicznie siê rozrasta³o, tworz¹c coraz to nowe jednostki organizacyjne; do najwa¿niejszych nale¿a³y wydzia³y Architektury
Zabytkowej, Architektury, Urbanistyki i In¿ynierii. Na bazie tego ostatniego wyros³a póŸniej nowa instytucja – Warszawska Dyrekcja Odbudowy.
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– No w³aœnie. Z tego, co widaæ, to BOS prê¿nie siê rozwija³ i dostosowywa³ wewnêtrzn¹ strukturê organizacyjn¹ do potrzeb i swoich mo¿liwoœci. Ale przecie¿ w tym samym czasie tworzy³y siê tak¿e inne nowe urzêdy, które pilnie potrzebowa³y wykwalifikowanych
kadr...
– ... i jednym ze Ÿróde³ tych kadr dla administracji centralnej i warszawskiej
uczyni³y w³aœnie BOS, z którego sukcesywnie „wysysano” ludzi. Szczególnie cenieni i poszukiwani byli specjaliœci z doœwiadczeniem zdobytym jeszcze przed wojn¹.
Tym bardziej ¿e wszyscy ci ludzie rzeczywiœcie pracowali wówczas z ogromnym poœwiêceniem i entuzjazmem, za marne grosze i bez ¿adnych wymagañ.
– Jak Pani ocenia dzisiaj, po up³ywie 60 lat, rolê tej instytucji? Czy potrafi³a sprawnie
przeprowadziæ inwentaryzacjê i wycenê strat, jakie ponios³a Warszawa w wyniku dzia³añ
okupanta niemieckiego? Czy mia³a realny wp³yw na odbudowê zniszczeñ i równoczeœnie
stworzenie fundamentów – dos³ownie i w przenoœni – do budowy nowego miasta?
– Na to trzeba spojrzeæ szerzej. Przecie¿ wszystko to dzia³o siê w bardzo trudnych warunkach politycznych. BOS wprawdzie rozwija³ siê szybko, ale dzia³a³ zbyt
krótko i, pomimo dysponowania kadr¹ wybitnych specjalistów, na planowanie urbanistyczne nie mia³ – moim zdaniem – decyduj¹cego wp³ywu. Nie znalaz³am nigdzie, by ktoœ wspomina³, ¿e na terenie Ujazdowa zosta³y zorganizowane Zjednoczone Pracownie Architektoniczne.
– To te¿ w ramach Biura Odbudowy Stolicy?
– W³aœciwie nie, raczej by³a to instytucja „przy BOS-sie”. Poszczególne wydzia³y Biura zleca³y okreœlone zadania konkretnym pracownikom. Tak by³o te¿ ze mn¹.
Studia ukoñczy³am w 1948 r., uzyska³am dyplom i od razu otrzyma³am zlecenie na
pierwszy projekt. Projekt pochodzi³ od prof. Biegañskiego, ale formalnie dotar³ do
mnie za poœrednictwem Zjednoczonych Pracowni Architektonicznych, z którymi
podpisywa³am umowê. Moim zadaniem by³o dokonanie inwentaryzacji i projektu adaptacji piêciu kamienic na Rynku Starego Miasta, po stronie Ko³³¹taja.
Tam, pamiêtam, projektowa³ Leszek Marcin D¹browski, ja, Marian Baran (ju¿ architekt), no i nad tym mia³ sprawowaæ nadzór wytrawny konserwator, architekt
Wac³aw Podleski. On w³aœnie projektowa³ rekonstrukcjê kamienicy Fukiera, która
by³a obiektem wyj¹tkowym i wymaga³a doœwiadczonego architekta. Ja, jako œwie¿o
upieczona absolwentka Politechniki, i tak mia³am wielkie szczêœcie i wyró¿nienie,
¿e przydzielono mi te piêæ kamieniczek. Wprawdzie dyplom robi³am z architektury
monumentalnej u prof. Pniewskiego, ale poniewa¿ pasjonowa³y mnie jednak zabytki, wiêc przy nich pozosta³am. Wnêtrza tych kamienic projektowali ró¿ni architekci.
Trzeba zreszt¹ pamiêtaæ o specyficznej atmosferze, w jakiej dzia³aliœmy. Na Politechnice by³y pomieszane ró¿ne roczniki studiów (ja, na przyk³ad, pierwsz¹ po³owê
studiów odby³am jeszcze podczas okupacji, na tajnych kompletach pod kierunkiem
prof. Biegañskiego). Na uczelnie i do pracy z ró¿nych frontów i obozów przybywali
coraz to nowi architekci, niektórzy jeszcze w wojskowych mundurach.
A w ogóle chodziliœmy dziwacznie ubrani, ale dziêki pomocy UNRRA i naszemu Dzia³owi Gospodarczemu, byliœmy jednak ubrani...
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Rynek Starego Miasta, strona Ko³³¹taja,
ze zbiorów Archiwum Pañstwowego m.st. Warszawy

– Jaki wp³yw na pracê BOS-u i odbudowê stolicy mia³a sytuacja polityczna w kraju?
Czy by³ to wp³yw pozytywny, motywuj¹cy i wspieraj¹cy, czy mo¿e wprost przeciwnie?
– No wiêc przede wszystkim pojawi³ siê dylemat, czy w ogóle odbudowywaæ
Warszawê, czy te¿ pozostawiæ j¹ jako ma³e miasto prowincjonalne (do czego zreszt¹
chcieli doprowadziæ Niemcy i ich architekt Papst), a stolicê przenieœæ do £odzi?
Ten pomys³ cieszy³ siê w nowych warunkach politycznych Polski sporym poparciem tych wszystkich si³, które w nowej Polsce chcia³y umocniæ znaczenie
warstw robotniczych, tradycyjnie przecie¿ silnych w £odzi. Ale miasto to równoczeœnie kojarzono z wielk¹ bur¿uazj¹ i z jej bogat¹ architektur¹ pa³aców i wystawnych kamienic. Ostatecznie, jak ju¿ wiemy, wygra³a opcja pozostawienia stolicy w Warszawie.
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– A wracaj¹c do BOS-u...?
– ... ju¿ w czwartym roku swojego istnienia zacz¹³ siê rozlatywaæ. Na jego podstawach wyrós³ urz¹d Konserwatora Zabytków Warszawy, który formalnie zosta³
podporz¹dkowany Ministerstwu Kultury. Nasza grupa tak¿e zosta³a „pod³¹czona”
pod konserwatora i – ju¿ w nowej strukturze organizacyjnej – kontynuowaliœmy nasze dzie³o w £azienkach, ale równie¿ w Ogrodzie Botanicznym i w Obserwatorium
Astronomicznym. Pod nasz¹ opiek¹ znajdowa³ siê jeszcze pa³ac po Tyszkiewiczach-Potockich przy Krakowskim Przedmieœciu.
A Pracownia Konserwatorska siê rozbudowywa³a. I tak, odtworzeniem „strony
Dekerta” na Rynku Starego Miasta zaj¹³ siê ¯aryn, architekt z katedry prof. Zachwatowicza. Gwoli przypomnienia dodam, ¿e Katedrê Architektury Polskiej na
Politechnice Warszawskiej zorganizowa³ przed wojn¹ prof. Sosnowski. Profesor
zgin¹³ tu¿ po wybuchu wojny, we wrzeœniu 1939 r., ciê¿ko ranny na dziedziñcu Wydzia³u Architektury. Znajduje siê tu teraz poœwiêcona mu tablica pami¹tkowa. Po
nim katedrê obj¹³ i kierowa³ ni¹ przez ca³¹ okupacjê w podziemnym nauczaniu
prof. Jan Zachwatowicz. Profesor, kieruj¹c BOS-em, zosta³ równoczeœnie G³ównym
Architektem Kraju.
– Jednym z tematów bulwersuj¹cych i wci¹¿ ¿ywych w powojennej historii naszego
miasta jest Pa³ac Kultury i Nauki. Mo¿na nawet powiedzieæ, ¿e jest to taki specyficzny
³¹cznik „miêdzy tamtymi a dzisiejszymi czasy...”. Jak to w koñcu z tymi „darami narodu
radzieckiego” dla Warszawy by³o?
– Te dary to jednak sprawa póŸniejsza, to lata 50. Nie przypominam sobie, aby
wczeœniej o tym coœ siê mówi³o. Ale skoro wspomnia³ pan o pa³acu, to jako ciekawostkê przypomnê, i¿ do naszej katedry na Politechnice dokooptowany zosta³
doc. Edmund Goldzamt ze Lwowa. I otó¿ doc. Goldzamt og³osi³ pomys³ wybudowania w miejscu Zamku Królewskiego drugiego takiego Pa³acu Kultury i Nauki.
Ten „patent” szczêœliwie szybko zosta³ utr¹cony, chocia¿ by³y na jego temat dyskusje. No a pa³ac, który powsta³, by³ dzie³em architektów radzieckich, ale wybudowali
go nasi robotnicy i na nasz koszt... Mój m¹¿ te¿ ju¿ mia³ wtedy dyplom, by³ in¿ynierem konstruktorem. Prowadzi³ swoj¹ budowê, na której mia³ okreœlony harmonogram prac i terminy. Otó¿ zdarza³o siê, ¿e nie pytaj¹c go o zdanie, zabierano mu
z budowy robotników, bo w Pa³acu Kultury by³o coœ pilnego do wykoñczenia.
Kiedy doc. Goldzamt ju¿ na dobre zadomowi³ siê na Wydziale Architektury, to
na okres kilku lat skasowany zosta³ przedmiot historii architektury œredniowiecznej, „drobne” tysi¹c lat, bo tam siê mówi przede wszystkim o klasztorach i koœcio³ach, a w zamian pojawi³a siê historia architektury narodów Zwi¹zku Radzieckiego.
Proszê bardzo, ale dlaczego kasowaæ historiê architektury, która jest niebywale ciekawym okresem pod ró¿nymi wzglêdami? O tym te¿ w³aœciwie ma³o kto mówi
i wie.
– Ale to chyba ju¿ lata 50...?
– Sam pocz¹tek lat 50. Wtedy te¿ odszed³ z naszego Wydzia³u prof. Zagrodzki,
który w³aœnie prowadzi³ ten skasowany przedmiot, i on siê przeniós³ do Lublina.
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Budowa Pa³acu Kultury i Nauki,
ze zbiorów Archiwum Pañstwowego m.st. Warszawy

– Ale wróæmy jeszcze do tematu odbudowy Warszawy i BOS-u. W literaturze i wspomnieniach wielokrotnie spotykamy te same nazwiska najwiêkszych naszych architektów,
urbanistów, historyków sztuki etc., jak profesorowie Biegañski, Lorentz, Zachwatowicz.
Mo¿e zechcia³aby Pani przypomnieæ inne jeszcze postacie z tamtego okresu, tak¿e zas³u¿one dla Warszawy, a rzadziej wspominane?
– Kilka lat temu w Oœrodku Dokumentacji Zabytków z³o¿y³am ksi¹¿kê, która
wci¹¿ nie mo¿e doczekaæ siê druku. Sk³adaj¹ siê na ni¹ ¿yciorysy architektów-konserwatorów pracuj¹cych w centralnej Polsce. To jest ponad dwadzieœcia sylwetek
osób, które uwa¿a³am za najwa¿niejsze dla tamtego okresu. Zgadzam siê, ¿e przypomnienie i utrwalenie ¿yciorysów tych ludzi jest spraw¹ bardzo wa¿n¹, ale jakoœ nie
uda³o mi siê tego projektu wydawniczego doprowadziæ do koñca. A piszê tam miêdzy innymi o Stanis³awie ¯arynie, o Wac³awie Podleskim, o Bursze, (odpowiada³ za
odbudowê rynku staromiejskiego od strony Wis³y), o Kuzmie, o Tryliñskiej (zajmo-
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wa³a siê odbudow¹ koœcio³ów), o in¿. Krasiñskim, o pierwszych pracownikach
BOS-u.
– Jest faktem, ¿e Biuro Odbudowy Stolicy by³o jedn¹ z tych instytucji powsta³ych tu¿
po zakoñczeniu wojny, które poœrednio lub bezpoœrednio wywiera³y bardzo silny wp³yw na
¿ycie codzienne Warszawy i jej coraz liczniejszych mieszkañców. I nawet je¿eli przesad¹
by³oby przypisywaæ tej instytucji jak¹œ wyj¹tkow¹ w³adzê, to jednak jej decyzje i liczny
aparat wykonawczy by³y przyczyn¹ powstawania doœæ sprzecznych opinii i ocen, a czêsto
ostrej krytyki, która powraca zreszt¹ od czasu do czasu jako jeden z rozdzia³ów powojennych rozliczeñ...
– Dyskusje toczy³y siê g³ównie pomiêdzy wydzia³ami Architektury Zabytkowej
i Urbanistyki. Tam weszli ludzie z „Praesensu”, tej przedwojennej jeszcze grupy awangardowej, opieraj¹cej siê na idei Le Corbusiera. To byli Syrkusowie, to by³
Lachert, to by³a ca³a grupa zwi¹zana z ¯oliborzem, zreszt¹ bardzo socjalizuj¹ca.
To w³aœnie na ¯oliborzu mieœci³o siê bardzo dla BOS-u wa¿ne Spo³eczne Przedsiêbiorstwo Budowlane, które nie zajmowa³o siê projektowaniem, lecz wykonawstwem. Przedsiêbiorstwo to by³o œciœle zwi¹zane z tamtejsz¹ grup¹ architektów.
Ja siê z t¹ grup¹ zetknê³am w czasie wojny, jeszcze nie jako architekt, lecz technik. Poniewa¿ do wybuchu wojny zd¹¿y³am zaliczyæ zaledwie pierwszy rok studiów, to co ja mog³am z tym zdzia³aæ? Podczas okupacji ukoñczy³am wiêc ¯eñsk¹
Szko³ê Architektury, uzyskuj¹c tytu³ technika. Przez rok w³aœnie by³am zatrudniona w Spo³ecznym Przedsiêbiorstwie Budowlanym. Z tym zreszt¹ wi¹¿e siê taka zabawna historia. Pracowa³am z ca³¹ grup¹ studentów przy odbudowie takiego wysokiego budynku przy ul. Kopernika – wtedy liczy³ sobie 11 piêter, obecnie jest on
ni¿szy.
Po roku jednak mnie zwolniono. Poniewa¿ mia³am tam wielu przyjació³, dowiedzia³am siê dlaczego: by³am obca klasowo i z zamo¿nej rodziny, która posiada...
telefon!
– A mo¿e z powodu nazwiska?
– Wcale nie. Jeszcze wtedy nie by³am zamê¿na, a z domu nazywa³am siê Skaczkowska. Co siê zaœ tyczy Czapskich herbu Leliwa, to jest to jeden ród, ale trzy rodziny. Pierwsza to miñska – z Miñska Litewskiego – z której wywodzi³ siê Józef
Czapski, byli te¿ Hutten-Czapscy z Wielkopolski (jeden z nich, Bogdan ze Smogulca, w 1918 r. zosta³ pierwszym kuratorem szkó³ wy¿szych w ca³ej odrodzonej Polsce). Mój m¹¿ pochodzi³ z tej trochê biedniejszej rodziny, z Podlasia. Wszyscy oni
byli jednak spod jednego herbu i – co mo¿na skonstatowaæ z rodzinnych portretów
– fizycznie podobni do siebie. Bogdan zas³yn¹³ jeszcze z tego, ¿e przed wojn¹ ca³y
swój ogromny maj¹tek w Poznañskiem i w Nadrenii (st¹d Hutten) ofiarowa³ Uniwersytetowi Warszawskiemu i Politechnice. Jaki by³ dalszy los tej donacji, tego nie
wiem, w ka¿dym razie uchodzi³a ona za przyk³ad niezwyk³ego patriotyzmu.
– Mówimy tu o nazwiskach, ale – wracaj¹c do postaci szczególnie zas³u¿onych dla
Warszawy w okresie powojennym – nie mogê pomin¹æ jeszcze jednego zjawiska. Otó¿
w dzisiejszej Warszawie powstaje wiele nowych osiedli i rady dzielnicowe maj¹ niema³y
problem z nazewnictwem nowych ulic i placów. Taki wniosek przynajmniej nasuwa siê
z obserwacji w terenie. Trochê to smutne w sytuacji, kiedy bez trudu mo¿na by znaleŸæ ca³¹
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grupê osób autentycznie zas³u¿onych dla rekonstrukcji i odbudowy stolicy w pierwszych latach po wojnie, o których ju¿ Warszawa dawno zapomnia³a...
– To rzeczywiœcie jest problem. Ale ostatnio stopniowo rozwi¹zywany. Otó¿ mój
m¹¿, bardzo spo³ecznie nastawiony, walczy³ o to od lat i takie s¹ tego efekty, ¿e kilka
takich historycznych postaci w ten sposób uhonorowano. Na przyk³ad profesora
Bry³ê, który by³ naszym pierwszym dziekanem podczas okupacji, a niedawno powsta³a ulica Stanis³awa ¯aryna. Wielu jednak zosta³o zapomnianych. Myœlê tu na
przyk³ad o Tryliñskiej, ogromnie zas³u¿onej w odbudowie znanych warszawskich
koœcio³ów.
– Poniewa¿ wszystko, co dzia³o siê najwa¿niejszego w dziedzinie powojennej odbudowy Warszawy wi¹¿e siê z BOS-em, chcia³bym na koniec zapytaæ o Pani generaln¹ ocenê
dorobku tej instytucji oraz o opiniê na temat krytyki, jakiej by³a ona wspó³czeœnie i jest dzisiaj poddawana?
– Proszê pana, mnie w ogóle ¿al by³o wszystkiego, co siê niszczy³o. Mówi³o siê,
¿e BOS burzy Warszawê, ale przecie¿ nie wszystko nadawa³o siê do odbudowy. Je¿eli z budynku, w którym sp³onê³y drewniane stropy, pozosta³a œciana, to ju¿ nie nadawa³a siê do zabezpieczenia i grozi³a zawaleniem, nale¿a³o wiêc j¹ szybko zburzyæ
w sposób kontrolowany, a nie czekaæ na jakieœ nieszczêœcie. Prof. Biegañski przed
przejœciem na emeryturê przekaza³ mi spis obiektów, co do których uwa¿a³, ¿e nies³usznie zosta³y zniszczone. Ja tê listê doœæ dawno temu opublikowa³am, a na jednym z posiedzeñ SARP-u odczyta³am. Ale tutaj ma³a dygresja. Jakkolwiek byœmy
dzisiaj nie oceniali BOS-u, to nie mo¿na odmówiæ mu wielkiej roli historycznej.
Tymczasem, bêd¹c kilka lat temu w pa³acu Blanka, zauwa¿y³am, ¿e w bardzo z³ym
stanie by³y tam przechowywane zbiory rysunków z opisami technicznymi. Prze¿arte pleœni¹, w³aœciwie nadawa³y siê ju¿ tylko do wyrzucenia. Nie wiem, czy teraz jest
z tym lepiej, ale wtedy tamte pomieszczenia archiwalne w podziemiu nie spe³nia³y
podstawowych warunków technicznych. Mo¿e wiêc zamiast dyskutowaæ teraz, co
55 lat temu s³usznie w Warszawie odbudowano, a co nies³usznie wyburzono, by³oby
lepiej pomyœleæ nad ratunkiem dla dokumentacji, która odegra³a w najnowszej historii naszego miasta rolê fundamentaln¹?
– Jak Pani zapewne wiadomo, w listopadzie 2004 r. opublikowany zosta³ „Raport
o zniszczeniach Warszawy” podczas niemieckiej okupacji. Od koñca wojny minê³o 60 lat,
czy – Pani zdaniem – takie kompleksowe liczenie strat wojennych stolicy ma jeszcze sens?
– Jestem wprawdzie warszawiank¹ z urodzenia, a wiêc czujê siê z naszym miastem zwi¹zana emocjonalnie, ale ze specjalnoœci zawodowej nie jestem varsavianistk¹. Moje badania prowadzi³am g³ównie na Bia³ostocczyŸnie i tam jestem bardziej
znana ni¿ w Warszawie. Ale ka¿da pliszka swój ogon chwali, wiêc jestem oczywiœcie
przekonana o wyj¹tkowoœci pracy, jak¹ wykonywaliœmy w latach 40. przy odbudowie warszawskich zabytków, a praca w rodzaju Raportu jest jak najbardziej potrzebna. Chocia¿by ze wzglêdu na m³odsze pokolenia warszawiaków, którzy powinni
mieæ jak¹œ wiedzê o najwa¿niejszych momentach dziejowych swojego miasta, o jego
odrodzeniu siê z ruin i Ÿród³ach wspó³czesnego kszta³tu. Ja pamiêtam, jakiej historii uczy³a siê moja córka w szkole i wiem, ¿e stan wiedzy historycznej tamtych po-
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koleñ przedstawia³ wiele do ¿yczenia. Jeœli ówczesna m³odzie¿ wiedzia³a coœ wiêcej,
to by³o to przede wszystkim zas³ug¹ jej domów.
– Ale wracaj¹c jeszcze do rachunków historycznych, w okresie powojennym chyba nie
dokonano ¿adnego kompleksowego oszacowania strat miasta Warszawy...?
– W³aœciwie ju¿ od pocz¹tku 1945 r. by³y prowadzone inwentaryzacje, badania
zniszczeñ w ró¿nych wybranych dziedzinach ¿ycia, na przyk³ad zabytków, dóbr
kultury itd., ale nie przypominam sobie, ¿eby powsta³y jakieœ ca³oœciowe wyliczenia. Przy tej okazji chcia³abym jednak przypomnieæ pewne prace inwentaryzacyjne,
o których dzisiaj niewiele osób wie. Otó¿ jeszcze przed wojn¹ prof. Sosnowski za³o¿y³ na Wydziale Architektury Katedrê Historii Architektury Polskiej. Dostrzegaj¹c
potrzebê dysponowania wiedz¹ o zabytkach Polski Odrodzonej, zorganizowa³ nies³ychanie wa¿n¹ akcjê inwentaryzacji zabytków Warszawy i w ogóle ca³ej Polski.
Akcja ta polega³a na tym, ¿e obowi¹zkiem ka¿dego studenta Wydzia³u by³o dokonanie dwóch takich prac inwentaryzacyjnych. Jedna to by³y æwiczenia obowi¹zkowe;
na dwa tygodnie wyje¿d¿a³o siê w teren. Ja na przyk³ad jeszcze w 1939 r. zd¹¿y³am
wzi¹æ udzia³ w takiej inwentaryzacji na Podhalu. By³a to pierwsza w Polsce inwentaryzacja obiektów drewnianych. Myœmy mieli wspania³¹ architekturê drewnian¹ –
im dalej na Wschód, tym ciekawsz¹. W ten sposób zosta³y zachowane opisy nieistniej¹cych ju¿ dzisiaj bó¿nic, wielu cerkwi i koœcio³ów. Po trzecim roku studiów nale¿a³o uczestniczyæ w drugiej inwentaryzacji – tym razem zabytkowych obiektów
murowanych. To by³o rysowane od razu w terenie i nastêpnie przechowywane w archiwum Wydzia³u Architektury Politechniki Warszawskiej. Na szczêœcie inwentarze te przetrwa³y wojnê. Ju¿ po upadku Powstania Warszawskiego profesorowie Zachwatowicz, Biegañski i Lorentz, znajduj¹c siê jeszcze w Podkowie Leœnej, udali
siê do Niemców, by ratowaæ, co siê da. To historia znana, ale warto przypomnieæ, ¿e
dziêki tej akcji uda³o siê na przyk³ad ocaliæ wszystkie pomiary obiektów zabytkowych. Zosta³y one ukryte w Piotrkowie Trybunalskim w klasztorze. Natychmiast
po powrocie Polaków do Warszawy zbiory te zosta³y przywiezione i stanowi³y jedno
z podstawowych Ÿróde³ niezbêdnych przy rekonstrukcji ró¿nych obiektów. Archiwum to zreszt¹ przetrwa³o do dziœ, pomagaj¹c przy odbudowie zabytków ju¿ zapomnianych. Jest tylko pewien problem – by³o ono sporz¹dzane na papierze i ju¿ nied³ugo mo¿e siê okazaæ, ¿e siê rozsypie. Jest wiêc spraw¹ coraz pilniejsz¹ ich skopiowanie i przechowanie w formie czy to mikrofilmów, czy te¿ elektronicznej. Przy
Archiwum dzia³a niezwykle mu oddany dr architekt Robert Kunkel.
– Czy pozosta³y jeszcze jakieœ obiekty zabytkowe, które Pani zdaniem zas³ugiwa³yby
na restauracjê i powinny zostaæ w Warszawie odbudowane?
– Nie wiem. Z pewnoœci¹ pa³ac Saski, a byæ mo¿e budowle rozmiarami skromniejsze, jak na przyk³ad kaplica ksi¹¿¹t Szujskich tzw. moskiewska? Mierzy³yœmy j¹
z Zosi¹ Cydzikow¹ jeszcze na potrzeby BOS-u. Przed wojn¹ by³a niewidoczna, gdy¿
znajdowa³a siê na ty³ach domów od Nowego Œwiatu. A powinna by³a zostaæ zaznaczona chocia¿by na bruku. Albo, byæ mo¿e, nale¿a³o j¹ zostawiæ i zrobiæ wokó³ niej
objazd? Dzisiaj w tym miejscu przebiega ulica Œwiêtokrzyska.
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Pa³ac Saski, dwudziestolecie miêdzywojenne,
ze zbiorów Archiwum Pañstwowego m.st. Warszawy

– Odbudowa pa³acu Saskiego zdaje siê byæ ju¿ przes¹dzona. A inne?
– W tej chwili nie widzê takich obiektów, natomiast uwa¿am, ¿e zmiany wymaga system zarz¹dzania parkami, które bezwzglêdnie powinny zostaæ zamkniête,
tj. otwierane tylko w okreœlonych godzinach. Tak, jak to ma miejsce w przypadku
parku £azienkowskiego, który jest naprawdê œwietnie zarz¹dzany przez dyrektora
Marka Kwiatkowskiego. Ale Ogród Saski mia³ na przyk³ad piêkne stylowe ogrodzenie, a wewn¹trz mog³yby dzia³aæ odrestaurowane, porz¹dnie utrzymane zabytkowe fontanny, byæ mo¿e jakieœ altany etc. Zreszt¹, z prof. Kwiatkowskim dzia³amy
razem w Towarzystwie Opieki nad Zabytkami. Jestem tam wprawdzie ju¿ „tylko”
cz³onkiem honorowym, ale staram siê mimo wszystko coœ robiæ. Przez lata wiele dzia³a³am przy cmentarzach Pow¹zkowskim i Ewangelicko-Augsburskim; dla
mnie wszystkie cmentarze s¹ jednakowo wa¿ne, bo to jest nasza kultura. Zreszt¹
cmentarze te s¹ jakimœ fenomenem w szerszym wymiarze, zarówno pod wzglêdem
architektonicznym, jak i kulturowym. Chyba w ¿adnym innym kraju europejskim
nie ma takiego zjawiska. Ca³kiem inne s¹ cmentarze czeskie, bardzo ciekawy jest na
przyk³ad stary cmentarz ¿ydowski w Pradze. W ka¿dym kraju to jest specyficzna
kultura.
– Dziêkujê Pani za rozmowê.
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Opieki nad Starymi Pow¹zkami (od 1973), sekretarz Polskiego Komitetu Narodowego ICOM (Miêdzynarodowa Rada Muzeów, 1954-1970), przewodnicz¹cy Rady
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Autor, redaktor lub konsultant naukowy 140 publikacji, miêdzy innymi:
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Bibliografia Warszawy (redaktor naukowy 7 tomów), Wroc³aw 1958-1992;
Boles³aw Limanowski, Pamiêtniki, t. 2: 1870-1907, t. 3: 1907-1919, t. 4: 1919-1928
(oprac.), Warszawa 1958-1973;
Documenti italiani relativi alle insurezione nazionale polacca delle 1863. Studi Garibaldini, Bergamo 1953 (wspó³autor: A. Zalewska);
Warsaw, [w:] Encyclopºdia Britannica, vol. 19, Chicago 1974;
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•
•
•

Smolna 30. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego, praca zbiorowa (red.), Warszawa 1989;
Muzea a nauczanie i wychowanie, Warszawa 1989;
Album warszawski. Obraz miasta w zbiorach Muzeum Historycznego m.st. Warszawy
(red.), Warszawa 2000. Tytu³ i tekst tak¿e w jêz. niem.

ROZMOWA...
– W listopadzie 2004 r. opublikowany zosta³ „Raport o zniszczeniach Warszawy” podczas niemieckiej okupacji. Od koñca wojny minê³o 60 lat, czy Pana zdaniem takie liczenie
strat wojennych stolicy ma jeszcze dzisiaj sens?
– Proszê pana, ja uwa¿am, ¿e zawsze ma sens. Wprawdzie gdzieœ w latach 50.
ubieg³ego wieku by³y podejmowane próby podsumowania zniszczeñ w naszym
mieœcie, ale chyba nigdy nie zosta³y ukoñczone, a w ka¿dym razie leg³y gdzieœ bezu¿ytecznie w archiwach. A liczenie tych zniszczeñ ma sens z kilku powodów. Przede wszystkim dlatego, ¿e katastrofa, jak¹ prze¿y³a Warszawa, by³a nieporównywalna w skali europejskiej. To by³o jedyne tak du¿e miasto, które zosta³o zniszczone
przez okupanta z premedytacj¹ w przynajmniej 85%; miasto, które w³aœciwie przesta³o istnieæ.
– Kiedy Pan powróci³ do Warszawy?
– Przyszed³em dok³adnie 8 lutego 1945 r. Chcia³em wczeœniej, ale problemy
transportowe (mieszka³em wtedy w Piotrkowie Trybunalskim) i siarczyste mrozy
opóŸni³y to moje przybycie. Przed wojn¹ przez kilka lat mieszka³em na ¯oliborzu,
w trzeciej kolonii Warszawskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej (WSM) i to mieszkanie
jakimœ cudem ocala³o. Mog³em wiêc od razu zaj¹æ siê innymi sprawami. Pierwsze
kroki skierowa³em na Pragê w poszukiwaniu mojego szefa z okresu okupacji, Stanis³awa To³wiñskiego. W okresie miêdzywojennym by³ on jednym z twórców
WSM-u, podczas okupacji – dyrektorem Spo³ecznego Przedsiêbiorstwa Budowlanego (SPB), a po wojnie – prezydentem miasta. SPB mieœci³o siê w czwartej kolonii
WSM-u na ¯oliborzu, przy ul. Krasiñskiego 18. Ja by³em zatrudniony w Pracowni
Architektoniczno-Urbanistycznej (PAU) tego Przedsiêbiorstwa. Z wykszta³cenia
jestem historykiem, a w PAU zajmowa³em siê sprawami demograficznymi. Tak
wiêc, poniewa¿ moje mieszkanie ocala³o, musia³em pomyœleæ o jakiejœ pracy. Dotar³em na ul. Œnie¿n¹, gdzie – jak siê dowiedzia³em – ulokowa³y siê wówczas w³adze
miasta i rz¹d. Nigdy nie zapomnê tej mojej pierwszej wyprawy z ¯oliborza na Pragê. Trwa³a pó³ dnia. Najpierw musia³em przebrn¹æ przez Stare Miasto. Moim
oczom ukaza³ siê wstrz¹saj¹cy obraz ruin i cmentarzysko, o którym od razu sobie
pomyœla³em, ¿e chyba nigdy nie doczekam jego odbudowy. Szed³em przez pl. Krasiñskich, nastêpnie ul. Miodow¹ (jeœli s³owo ulica jest odpowiednie dla tej góry
gruzów, przez jak¹ musia³em siê przedzieraæ); na Miodowej natkn¹³em siê na dodatkow¹ przeszkodê – na ca³ej szerokoœci stercza³ zestrzelony angielski samolot,
w którego kabinie spoczywa³y jeszcze trupy kilku lotników w mundurach. I tak
wêdruj¹c samotnie przez spalone Krakowskie Przedmieœcie, dotar³em do wysokiego drewnianego mostu – jedynej przeprawy przez Wis³ê. Wra¿enie z tego „spaceru”
by³o jedno: miasta ju¿ nie ma!
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– ... ale jednak mia³o siê odrodziæ. I to nie bez Pana udzia³u.
– W marcu 1945 r., zreszt¹, nie bez pomocy moich licznych znajomych i przyjació³ z czasów okupacji, rozpocz¹³em pracê w Biurze Odbudowy Stolicy, a œciœlej –
w jego Wydziale Propagandy. Dyrektorem BOS-u by³ w³aœnie jeden z tych moich
znajomych – in¿. arch. Roman Piotrowski. Dziêki temu bardzo czêsto uczestniczy³em w rozmaitych spotkaniach z naszymi najwybitniejszymi architektami i intelektualistami epoki. By³em œwiadkiem wielkich debat na temat kszta³tu przysz³ej Warszawy. Urbaniœci z BOS-u t³umaczyli, ¿e pojawi³a siê niezwyk³a, niepowtarzalna
okazja, a¿eby wcieliæ w ¿ycie marzenia przedwojennych architektów i prezydenta
Stefana Starzyñskiego i zbudowaæ od podstaw miasto nowoczesne.
– Proszê wiêc opowiedzieæ o Wydziale Propagandy.
– Kierowa³ nim Stanis³aw Albrecht, brat Jerzego, póŸniejszego prezydenta Warszawy. W tym Wydziale pracowa³ równie¿ Mieczys³aw Biegañski, brat Piotra, który
tak jak ja nie by³ architektem oraz Wanda Filipowiczowa (Krahelska z domu),
o której powiedzia³bym: s³awna pani! Ona to w 1906 r., jako dwudziestoletnia
dziewczyna, tutaj w³aœnie, naprzeciwko mojego domu przy ul. Natoliñskiej, rzuci³a
bombê na genera³-gubernatora Ska³ona. Szczêœliwie uda³o siê jej zbiec do Krakowa,
w przeciwnym razie niechybnie zosta³aby przez w³adze carskie skazana na karê
œmierci. Z ni¹ pracowa³ in¿ynier-architekt, uroczy pan, Tadeusz Filipczak (10 lat
póŸniej zgin¹³ w wypadku samochodowym). I w tym œrodowisku narodzi³a siê
myœl, aby wydawaæ pismo zatytu³owane „Skarpa”. Ta „Skarpa” wychodzi³a tylko
przez rok, ale okaza³a siê sukcesem, gdy¿ osi¹gnê³a nak³ad 10 tys. egzemplarzy! Potem „Skarpa” przekszta³ci³a siê w „Stolicê”, która wychodzi³a bodaj¿e do r. 19891.
Rzecz by³a o tyle interesuj¹ca, ¿e niektórzy architekci i urbaniœci uwa¿ali wydawanie takiego pisma jak „Skarpa” za bezsensowne, bo kto to bêdzie siê nim interesowaæ? Tymczasem zainteresowanie mieszkañców Warszawy odbudow¹ by³o tak wielkie, ¿e kiedy tylko jakiœ fragment miasta zosta³ ukoñczony, natychmiast pojawia³y
siê t³umy ciekawskich i chêtnych z tej okazji do œwiêtowania. Otó¿ ja nie by³em redaktorem czy te¿ wspó³redaktorem „Skarpy”, ale uczestniczy³em we wszystkich posiedzeniach redakcji. Od samego pocz¹tku, kiedy by³a jeszcze dyskutowana idea pisma, czym bêdzie siê zajmowaæ i jakie poruszaæ problemy. I w istocie by³o ono poœwiêcone bie¿¹cym sprawom zwi¹zanym z odbudow¹ Warszawy. Cieszy³o siê to
ogromnym zainteresowaniem czytelników. Sprawa dla mnie by³a dodatkowo wa¿na, poniewa¿ do pierwszego numeru sam nawet napisa³em jakiœ artykulik, wspomnienie sentymentalne, patrz¹c na grób nieznanego powstañca.
– Ale dzia³alnoœæ wydawnicza nie by³a jedyn¹ w Wydziale Propagandy Biura Odbudowy Stolicy?
– Naturalnie, ¿e nie. Mniej wiêcej w tym okresie – pod koniec sierpnia lub na
pocz¹tku wrzeœnia 1945 r. – zwrócono siê do mnie z proœb¹, a¿ebym zaj¹³ siê pewn¹
spraw¹ dosyæ dla mnie zaskakuj¹c¹. Mianowicie, czy nie móg³bym zaj¹æ siê przeprowadzk¹ wystawy „Warszawa oskar¿a” z Katowic do Kalisza. Wystawê tê otworzy³ Stanis³aw Lorentz 3 maja 1945 r. w Muzeum Narodowym. Odwiedzi³ j¹ sam
1

Tygodnik „Stolica” ukazywa³ siê w latach 1946-1990.
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genera³ Eisenhover. Mam j¹ jeszcze przed oczami, by³a wstrz¹saj¹ca. Prezentowa³a
rozmaite w¹tki i fragmenty z ró¿nych dziedzin. Na przyk³ad zniszczone biblioteki.
Jest oto ca³a pó³ka, na której stoj¹ ksi¹¿ki widma, bo ju¿ spopielone, ale stoj¹ jakby
rzeczywiste. Nikt mi na to zreszt¹ nie zwróci³ uwagi, ¿eby „nie dotykaæ eksponatu”,
mog³em wiêc œmia³o dotkn¹æ na przyk³ad g³owê króla Zygmunta III Wazy ze zniszczonej kolumny na pl. Zamkowym. Tak wiêc w sprawie wystawy oczywiœcie siê
zgodzi³em i podró¿ tê mia³em odbyæ z wybitnym architektem, Wojciechem Zamecznikiem, panem, który liczy³ sobie ze dwa metry wzrostu i wyró¿nia³ siê jeszcze
tym, ¿e prawie siê nie odzywa³. Pan Wojciech by³ zreszt¹ bratem bardzo znanego
w Polsce i w œwiecie plastyka i animatora ¿ycia artystycznego, Stanis³awa Zamecznika. Otó¿ z tym w³aœnie Wojciechem wjechaliœmy ciê¿arówk¹ do Katowic. By³
wieczór i ogarnê³o nas wielkie zdumienie. Nie wierzy³em w³asnym oczom, ale na
ulicach œwieci³y siê latarnie. Dla kogoœ, kto w³aœnie opuœci³ Warszawê, wydawa³o
siê to jakieœ nieprawdopodobne, by nie powiedzieæ absurdalne. W Warszawie nie
znalaz³em ani jednej ca³ej latarni, a zreszt¹ nie by³o te¿ sieci elektrycznej i zasilania.
Miasto by³o ciemnym, ponurym cmentarzyskiem. Tymczasem odkry³em, ¿e s¹ jeszcze takie miejsca w Polsce, w których toczy siê jako tako normalne ¿ycie. Z tej
wyprawy utrwali³ mi siê w pamiêci pewien tyle¿ zabawny, co interesuj¹cy epizod.
Byliœmy g³odni i poszliœmy do hotelowej restauracji. Ja jad³em kolacjê, a Zamecznik spojrza³ na fortepian, podszed³ do niego i zacz¹³ graæ. A gra³ fantastycznie, a¿
do zamkniêcia lokalu o pó³nocy. Nastêpnego dnia rano zapakowaliœmy eksponaty
na ciê¿arówkê, zawieŸliœmy do Kalisza i w gmachu tamtejszego banku rozpoczêliœmy ich monta¿. Kiedy wystawa by³a ju¿ prawie gotowa, z niema³ym zdumieniem
odkryliœmy, ¿e nigdzie nie ma podpisów pod eksponatami. ZnaleŸliœmy natomiast
powycinane pojedyncze litery. Jako muzeolog spotka³em siê z czymœ takim po raz
pierwszy (i na szczêœcie ostatni). Okaza³o siê, ¿e teksty podpisów zosta³y w Warszawie. Tak wiêc, chocia¿ z pewnym opóŸnieniem, ale jednak wystawê tê otworzyliœmy. O wiele póŸniej, chyba na pocz¹tku lat 80., temat tej wystawy nieoczekiwanie
do mnie powróci³.
Pani Chomêtowska, z domu ksiê¿na Drucka-Lubecka, rodem z Polesia, zajmowa³a siê sztuk¹ fotograficzn¹. Poniewa¿ pani ta by³a nadzwyczaj czynna w ¿yciu artystycznym i spo³ecznym, ju¿ przed wojn¹ w uznaniu zas³ug uhonorowano j¹ ró¿nymi odznaczeniami. Otó¿ pani Chomêtowska by³a – jak wówczas mawiano – „fotoserwisantk¹” g³oœnej przed wojn¹ wystawy „Warszawa wczoraj, dziœ i jutro”, a po
wojnie... „Warszawa oskar¿a”. I okaza³o siê, ¿e to ona w³aœnie po mnie wystawê tê
przejê³a i wyjecha³a z ni¹ za granicê. Jej dalsze losy tak siê potoczy³y, ¿e znalaz³a siê
w Argentynie i potem, gdzieœ w pierwszych latach 70., nawi¹za³a ze mn¹ kontakt,
informuj¹c ¿e posiada zdjêcia z odbudowy Warszawy oraz z wnêtrz Zamku Królewskiego i ¿e w razie potrzeby chêtnie je udostêpni. Nawi¹zaliœmy wspó³pracê, a jej
efektem by³o póŸniej kilka wystaw, jakie wspólnie zorganizowaliœmy oraz olbrzymia iloœæ negatywów z Warszawy przedwojennej, z czasu wojny i z lat póŸniejszych,
które wzbogaci³y zbiory Muzeum Historycznego m.st. Warszawy.
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– Oprócz spraw organizacyjnych w Wydziale Propagandy zwi¹zanych z upowszechnianiem wiedzy o dzia³aniach Biura Odbudowy Stolicy, czym Pan siê jeszcze zajmowa³
w tej instytucji?
– Jedn¹ z takich spraw nies³ychanie absorbuj¹cych, k³opotliwych, a nawet przykrych, by³o kierowanie komisj¹, zajmuj¹c¹ siê rozdysponowaniem œwie¿o pobudowanych domków fiñskich pomiêdzy najbardziej potrzebuj¹cymi. Domki te stanê³y
wówczas w trzech miejscach – na ty³ach parku Ujazdowskiego (stoj¹ do dziœ), na
Polu Mokotowskim oraz przy ul. Szwole¿erów. I teraz proszê mi powiedzieæ, jak
wœród setek pracowników BOS-u, w zrujnowanym mieœcie znaleŸæ tych „mniej potrzebuj¹cych”, ¿eby mo¿na by³o z czystym sumieniem skreœliæ ich z listy potencjalnych beneficjentów domków? Jak uczciwie u³o¿yæ tak¹ listê, kto na niej powinien
byæ na miejscu pierwszym, kto na dziesi¹tym, a kto – za³ó¿my – na piêædziesi¹tym?
Zarówno dla mnie, jak i dla pozosta³ych cz³onków komisji by³a to wielka i stresuj¹ca ³amig³ówka, która poch³ania³a du¿o czasu.
– Mimo ¿e praca by³a ciekawa i absorbuj¹ca, to d³ugo nie zagrza³ Pan miejsca
w BOS-ie?
– Rzeczywiœcie. Jako historyk pragn¹³em jednak powróciæ do zawodu. I uda³o
siê. Tym razem dziêki mojemu szefowi z okresu okupacji, Stanis³awowi To³wiñskiemu, prezydentowi Warszawy, który poradzi³ mi, abym nawi¹za³ kontakt z Instytutem Pamiêci Narodowej. By³ taki Instytut! W³aœnie o nim piszê rozprawê, bo prawie nikt z tamtego krêgu ludzi ju¿ nie ¿yje, a by³a to w latach 1945-1950 nies³ychanie ciekawa instytucja. Pracê w niej rozpocz¹³em dok³adnie 1 paŸdziernika 1945 r.
Instytut Pamiêci Narodowej podlega³ bezpoœrednio Prezydium Rady Ministrów
i mia³ swoj¹ siedzibê na Pradze. Niebawem jednak zosta³ przeniesiony na Krakowskie Przedmieœcie, by w koñcu znaleŸæ przystañ w al. Szucha (przemianowanej na
al. I Armii Wojska Polskiego) w drugim budynku po lewej stronie, id¹c od pl. Unii
Lubelskiej w kierunku pl. Na Rozdro¿u. Zajmowaliœmy tam ca³e trzecie piêtro.
– Czym Pan siê w tym Instytucie zajmowa³?
– By³em sekretarzem redakcji kwartalnika „Dzieje Najnowsze”, którego redaktorem by³ dr Stanis³aw P³oski. Gromadzi³em materia³y do pocz¹tków ruchu socjalistycznego w Królestwie Polskim od ¿yj¹cych jeszcze wówczas uczestników z koñca
XIX w. Z ramienia Instytutu wyk³ada³em w dzia³aj¹cej jeszcze przed wojn¹ i reaktywowanej w r. 1945 Akademii Nauk Politycznych. Zajêcia moje dotyczy³y historii
Polski XIX w.
– Mniej wiêcej w tym samym okresie rozpoczê³a siê te¿ Pana „przygoda” z Muzeum
Historycznym m.st. Warszawy.
– Na Marsza³kowskiej 8, na drugim czy trzecim piêtrze, w kilku pokojach mieœci³a siê redakcja „Stolicy”. W r. 1947 na drzwiach jednego z tych pokoi znalaz³em
tabliczkê: „Archiwum m.st. Warszawy”, a ni¿ej „Muzeum Historyczne m.st. Warszawy”. I pewnego dnia poszed³em do tych dwóch instytucji, które mieœci³y siê
w pokoju o powierzchni jakichœ 20 m2. Przy jednym biurku siedzia³ Adam S³omczyñski, pierwszy dyrektor Muzeum, a przy drugim Aleksy Bachulski, dyrektor
Archiwum, sk¹din¹d bardzo ciekawa postaæ. W ka¿dym razie takie by³y powojenne
pocz¹tki obydwu instytucji, które wówczas nie posiada³y jeszcze ani zbiorów, ani
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normalnej siedziby. Za to mia³y dwa biurka i decyzjê w³adz miasta o powo³aniu ich
do ¿ycia oraz obietnicê otrzymania 11 kamieniczek na Rynku Starego Miasta – 8 od
strony Dekerta i 3 przy ulicy Nowomiejskiej, przeznaczonych na Muzeum, natomiast kamienice przy ulicy Krzywe Ko³o mia³y przypaœæ w udziale Archiwum. Oficjalne decyzje w tych sprawach zapad³y w marcu 1948 r. i po odbudowaniu Starego
Miasta rzeczywiœcie zosta³y spe³nione.

Rynek Starego Miasta, strona Dekerta,
ze zbiorów Archiwum Pañstwowego m.st. Warszawy

W 1950 r. Instytut Pamiêci Narodowej zosta³ rozwi¹zany, bo – jak siê okaza³o –
ca³a jego kadra by³a politycznie niepewna. Pocz¹wszy od dyrektora, Stanis³awa P³oskiego, wszyscy w³aœciwie mieli w swoich biografiach zwi¹zki z Armi¹ Krajow¹,
Delegatur¹ Rz¹du etc. W tym te¿ czasie dyr. S³omczyñski z jakichœ swoich powodów zrezygnowa³ z kierowania Muzeum i przeszed³ do Archiwum. Ja ju¿ pracowa³em, zreszt¹ bardzo krótko, w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Pañstwowych i wtenczas, tj. w 1951 r., przysz³a do mnie delegacja Zwi¹zku Zawodowego Pracowników
Muzeum Historycznego m.st. Warszawy z propozycj¹ objêcia kierownictwa tego
muzeum. Przyszli nie przypadkiem, poniewa¿ znali mnie ju¿ od 1948 r., kiedy to
pracowa³em w organizuj¹cym siê Muzeum Pracy i Rozwoju Spo³ecznego (kierowa³
nim wybitny historyk, prof. Stanis³aw Arnold). Oczywiœcie siê zgodzi³em, tym bardziej ¿e w r. 1951 dyrektorem Muzeum Historycznego przez okres kilku miesiêcy
by³ w³aœnie prof. Arnold, ale zanadto obci¹¿ony innymi obowi¹zkami (m.in. wyk³ada³ na Uniwersytecie Warszawskim), szybko zrezygnowa³. Przyszed³em na Stare
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Miasto i zobaczy³em stertê ruin... Na razie zosta³a odbudowana jedna kamieniczka,
„Pod Murzynkiem”, ale pozosta³e wci¹¿ by³y spalone i zniszczone. I jeszcze wówczas jedynymi g³osami, jakie na Rynku da³o siê s³yszeæ, to by³o krakanie wron.
W ten sposób zaczê³a siê moja, trwaj¹ca ponad pó³ wieku, fascynuj¹ca „przygoda”
z Muzeum Historycznym Warszawy. Z pocz¹tku najwiêcej wysi³ku poch³ania³a odbudowa tych „naszych” kamieniczek. Ale trud siê op³aci³ i wynagrodzi³ bardzo
wa¿nymi wydarzeniami w moim ¿yciu. Pierwsze zwi¹zane by³o z ukoñczeniem odbudowy Starego Miasta (a wiêc i kamieniczek Muzeum) i symbolicznym przekazaniem go spo³eczeñstwu 22 lipca 1953 r., drugie mia³o miejsce 17 stycznia 1955 r. By³o to otwarcie w 60 salach sta³ej wystawy obrazuj¹cej siedem wieków Warszawy.
Wszystko to oczywiœcie nie by³oby mo¿liwe bez ogromnego wysi³ku moich wspania³ych ówczesnych wspó³pracowników. Ale wysi³ek siê op³aci³. I co jeszcze ciekawe, to kszta³t tej ekspozycji w³aœciwie przetrwa³ do dziœ! Muzeum Historycznym
m.st. Warszawy kierowa³em przez 52 lata i chyba jest to przypadek bez precedensu
w historii muzealnictwa, by ktoœ pracowa³ tak d³ugo w jednej instytucji i niezmiennie na tym samym stanowisku!

Rozebrana kamienica Baryczków po stronie Dekerta,
fot. Cz. Czerwiñski, ze zbiorów Muzeum Historycznego m.st. Warszawy
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– W Biurze Odbudowy Stolicy pracowa³ Pan zaledwie kilka miesiêcy, a mimo to zachowa³ Pan sentyment do tej instytucji...?
– I to doœæ du¿y sentyment. Po latach doszliœmy z prof. Zygmuntem Skibniewskim do wniosku, ¿e mo¿e by³oby rzecz¹ s³uszn¹ w 40. rocznicê powstania tej instytucji zorganizowaæ sympozjum poœwiêcone jej ogromnemu dorobkowi i zas³ugom
dla Warszawy. I rzeczywiœcie. 15 lutego 1985 r. w Muzeum Historycznym odby³a siê
specjalna sesja-sympozjum. Dziesiêæ lat póŸniej przypomnia³em sobie, ¿e przecie¿
tamte obrady zosta³y zarejestrowane na taœmach magnetofonowych, które przechowa³y siê w moim gabinecie w Muzeum. Nagrania zosta³y wiêc spisane i ukaza³y siê
drukiem w numerze 26 „Rocznika Warszawskiego”. Jest tam tak¿e moje s³owo
wstêpne, ale co szczególnie cenne, to wzruszaj¹ce spotkanie z twórc¹ i dyrektorem
BOS-u, Romanem Piotrowskim. Mia³ ju¿ wówczas 90 lat, ale do Muzeum przyszed³. W „Roczniku” znalaz³y siê tak¿e g³osy innych „weteranów” Biura, ludzi dziœ
ju¿ nie¿yj¹cych: m.in. Piotra Biegañskiego, który mówi³ o historycznej to¿samoœci
miasta, Zygmunta Skibniewskiego – o pracach urbanistycznych BOS-u, Eugeniusza Olszewskiego – o planowaniu gospodarczym BOS-u, Stanis³awa Jankowskiego „Agatona”, cichociemnego, autora znanych pamiêtników pt. Z fa³szywym ausweissem w prawdziwej Warszawie – o Trasie W-Z, Wojciecha Piróga – o Spo³ecznym
Przedsiêbiorstwie Budowlanym, no i in¿. Andrzeja Trochimowskiego – opinia
wspó³czesnego urbanisty na temat osi¹gniêæ BOS-u. Tej sesji towarzyszy³a wystawa
poœwiêcona Biuru.
– Ale nie by³a to jedyna sesja...?
– Rzeczywiœcie, tylko ¿e ta, o której nie wspomnia³em, odby³a siê du¿o wczeœniej,
a zorganizowana zosta³a z okazji rocznicy zakoñczenia odbudowy Starego Miasta
i Traktu Królewskiego. Ta sesja odby³a siê 26 paŸdziernika 1978 r. w Muzeum Historycznym. Udzia³ w niej wziêli dawni BOS-owcy – Piotr Biegañski, Jan Zachwatowicz, Zygmunt Skibniewski, Józef Sigalin, Mieczys³aw Strzelecki i inni – oraz historyk, wybitny znawca dziejów odbudowy Warszawy, Jan Górski. Materia³y z tej
sesji równie¿ zosta³y opublikowane w formie ksi¹¿kowej.
– Przy okazji tego nieco sentymentalnego „wtrêtu” nasuwa siê nastêpuj¹ca refleksja:
Biuro Odbudowy Stolicy, aczkolwiek mia³o doœæ krótki ¿ywot, by³o fenomenem niezwyk³ym, poniewa¿ stworzy³o istotne dla wspó³czesnoœci i przysz³oœci Warszawy fakty architektoniczne, urbanistyczne i spo³eczne. Tymczasem dzisiaj nazwa tej instytucji wiêkszoœci
warszawiaków nic ju¿ nie mówi. W dodatku historiografia Biura jest rozproszona po wydawnictwach specjalistycznych i niskonak³adowych, i jak dot¹d nie powsta³a ¿adna pe³na
jego monografia. Czy instytucja ta rzeczywiœcie zas³u¿y³a sobie na takie zapomnienie?
– Absolutnie siê z panem zgadzam. Rzeczywiœcie nie ma dzisiaj ¿adnej pe³niejszej monografii poœwiêconej BOS-owi. A materia³y na ten temat s¹ dostêpne, choæ
z pewnoœci¹ kwerendy archiwalne i biblioteczne mog³yby nastrêczyæ potencjalnemu autorowi niema³o trudnoœci spowodowanych nie tyle brakiem czy rozproszeniem dokumentacji, co chyba jej nadmiarem i koniecznoœci¹ dokonywania rozs¹dnej selekcji.
– Proponujê, ¿ebyœmy teraz przeszli do omówienia bardziej szczegó³owych, merytorycznych aspektów dzia³alnoœci Biura Odbudowy Stolicy. Co do tego, ¿e instytucja ta by³a
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„niezwyk³ym fenomenem” zgadzaj¹ siê wszyscy, warto natomiast wspomnieæ o tych jej dokonaniach, które zarówno u wspó³czesnych, jak i w ostatnim okresie, budzi³y najwiêcej zastrze¿eñ i krytyki.
– Architekci i urbaniœci BOS-su rzeczywiœcie w 1945 r. stanêli przed dylematem
cywilizacyjnym: jak pogodziæ racje historyczne z ambicjami stworzenia, w pewnym
sensie od podstaw, nowoczesnego miasta przysz³oœci. Zasadnicz¹ przeszkodê w realizacji tych ambitnych sk¹din¹d zamierzeñ „w terenie” stanowi³o architektoniczne
dziedzictwo z drugiej po³owy XIX w. i z pocz¹tków XX w., którego synonimem by³a gêsta zabudowa mieszkalna i ciasne ulice, stwarzaj¹ce coraz powa¿niejsze problemy komunikacyjne pomiêdzy dzielnicami...
– ... i tu chyba tkwi Ÿród³o rodz¹cych siê wówczas sporów pomiêdzy architektami-mi³oœnikami starej, pe³nej zabytków Warszawy a urbanistami, tworz¹cymi wizje miasta nowoczesnego, jakiego jeszcze nigdy nie by³o...?
– To prawda. Myœlê jednak, ¿e miêdzy tymi (chyba z pozoru) sprzecznymi racjami by³o tak¿e wiele przestrzeni wspólnych, dopuszczaj¹cych porozumienie. Ale do
tego jeszcze powrócimy. Tymczasem efektem tych dyskusji w³aœnie sta³o siê m.in.
poszerzenie ul. Marsza³kowskiej. Poniewa¿ prawie wszystkie kamienice uleg³y tam
zniszczeniu, przyjêto nastêpuj¹ce rozwi¹zanie: prawa strona ulicy (id¹c od pl. Konstytucji do centrum) mia³a zachowaæ przebieg dotychczasowy, zaœ ca³a lewa strona
zosta³a doœæ znacznie przesuniêta na zachód. By³o to rozwi¹zanie, którego zbawienne skutki widaæ do dzisiaj – komunikacja miêdzy pl. Zbawiciela i ¯oliborzem jest
w ogóle mo¿liwa. Gdyby nie zmieniono dawnego uk³adu zabudowy, to dzisiaj tamta
ulica, jako zbyt w¹ska, by³aby chyba nieprzejezdna.
Drugi problem podejmowany przez architektów i urbanistów, z którymi siê spotyka³em w Spo³ecznym Przedsiêbiorstwie Budowlanym, to by³o stworzenie trasy
pó³noc-po³udnie. W Biurze Odbudowy Stolicy narodzi³a siê idea, która, niezale¿nie
od poszerzenia ul. Marsza³kowskiej, zak³ada³a utworzenie nowej trasy ³¹cz¹cej Mokotów z ¯oliborzem. Trasy, jakiej jeszcze w ogóle nie by³o, a która póŸniej sta³a siê
al. Juliana Marchlewskiego, a dzisiaj Jana Paw³a II.
Problem kolejny, to po³¹czenie komunikacyjne wschód-zachód. Urbaniœci
z Biura Odbudowy Stolicy wymyœlili nastêpuj¹ce rozwi¹zanie. Ma³o kto dziœ pamiêta, ¿e ul. Leszno by³a wówczas bardzo w¹ska, postanowiono wiêc j¹ poszerzyæ,
a stoj¹cy poœrodku koœció³ Najœwiêtszej Maryi Panny (przy dzisiejszej al. Solidarnoœci) przesun¹æ. ¯eby jednak uzyskaæ po³¹czenie z Prag¹, nale¿a³o jeszcze pod
fragmentem Starego Miasta przebiæ tunel. I tu pojawi³ siê problem, klasyczny dylemat ówczesnych urbanistów – albo zachowaæ wartoœciowe pojedyncze budowle, ale
wstrzymaæ rozwój miasta, albo kosztem tych budowli rozwi¹zaæ problem niezwykle
wa¿ny dla przysz³oœci miasta – mo¿liwoœci przemieszczania siê pomiêdzy dzielnicami. W tej konkretnej sprawie wybrano wariant przysz³oœciowy.
– To szczegó³y tego wariantu by³y chyba jednym z takich tematów kontrowersyjnych?
– Dlatego ¿e wi¹za³ siê on z koniecznoœci¹ dokonania pewnych wyburzeñ. Dla
mnie osobiœcie – choæ dobrze rozumia³em potrzebê budowy takiej nowoczesnej trasy – najbardziej bolesn¹ jej „ofiar¹” pad³ pa³ac Teppera przy ul. Miodowej. Zna³em
to miejsce doœæ dobrze, poniewa¿ bywa³em w nim jeszcze przed wojn¹. Pamiêtam
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wnêtrza pa³acu, jego reprezentacyjny hall wejœciowy, stare drewniane schody, przepiêkne lustra na ka¿dym piêtrze i te salony, na których prawie dwa wieki temu cesarz Francuzów Napoleon pozna³ na balu swoj¹ wielk¹ polsk¹ mi³oœæ. O ile sobie
przypominam, to ju¿ przed wojn¹ pa³ac by³ doœæ „sfatygowany” i wczeœniej czy póŸniej wymaga³by gruntownej renowacji. Lata wojny i okupacji do³o¿y³y swoje, nie
na tyle jednak, aby budynek nie nadawa³ siê do uratowania. Tymczasem sta³ na
przeszkodzie przy budowie nowej, sk¹din¹d bardzo potrzebnej arterii drogowej,
musia³ wiêc znikn¹æ.

Pa³ac Teppera,
ze zbiorów Archiwum Pañstwowego m.st. Warszawy

– Czy móg³by Pan przypomnieæ inne jeszcze tego rodzaju wyburzenia?
– By³y takie, które kojarz¹ mi siê z Boles³awem Bierutem i tzw. darami narodu
radzieckiego dla Warszawy...
– ... ale sprawa darów narodu radzieckiego, to ju¿ okres póŸniejszy...?
– To prawda, ale nie tak wiele póŸniejszy, ¿eby jednak nie wywar³ istotnego
i bezpoœredniego wp³ywu na przebieg i fina³ odbudowy miasta i bilans jego architektonicznych strat. O ile dobrze pamiêtam, to strona radziecka zaproponowa³a
dwie mo¿liwoœci – albo budowê pa³acu kultury, albo jakiegoœ osiedla mieszkaniowego. Nowa polska w³adza z sobie tylko wiadomych powodów wybra³a wariant
pierwszy. Tymczasem teren, na którym mia³ stan¹æ pa³ac, to by³o œcis³e centrum
przedwojennej Warszawy i – paradoksalnie – w³aœnie w nim pozosta³o wiele kamie-
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nic, które nadawa³y siê do odbudowy i by³y ju¿ przez powracaj¹cych dawnych mieszkañców przywracane do ¿ycia i zasiedlane. Kiedy wiêc zapad³a decyzja o budowie
pa³acu, na wyburzenie zosta³y skazane stoj¹ce kamienice. Praktyczne konsekwencje
tego „wyboru” odczuwamy do dziœ. Z urbanistycznego punktu widzenia powsta³a
sytuacja doœæ absurdalna. Oto w samym centrum sto³ecznego miasta jest na przyk³ad ul. Z³ota, jest ul. Chmielna, idzie siê dalej i nagle pusta przestrzeñ, ... dziwny
pa³ac, a kawa³ek dalej znowu ulice Z³ota i Chmielna. Z mojego punktu widzenia,
ten ca³y uk³ad jest niedopuszczalny. Ale taka bywa w³aœnie cena b³êdnych decyzji
politycznych. Zapada³y one jednak ju¿ wtedy, gdy BOS nie istnia³.
– Przepraszam, ale przypomina to w³aœnie zarzuty zwolenników odbudowy zabytków
kierowane pod adresem architektów i urbanistów z Biura Odbudowy Stolicy, ¿e wyburzaj¹c ocala³e budynki, kontynuuj¹ dzie³o niszczenia... ?
– I to jest kolejny absurd! Jak mo¿na obci¹¿aæ win¹ architektów czy urbanistów
z BOS-u za wyburzenie czêœci Œródmieœcia, skoro nast¹pi³o ono wskutek decyzji
politycznych najwy¿szych w³adz partyjnych i pañstwowych? Tym bardziej, ¿e to
w³aœnie w BOS-ie narodzi³a siê myœl przywrócenia do ¿ycia prawie w stu procentach zniszczonego Starego Miasta i Traktu Królewskiego i przy tej instytucji powsta³y projekty odbudowy, w czym ogromna by³a zas³uga m.in. profesorów Jana
Zachwatowicza i Piotra Biegañskiego. A przecie¿ nie istnia³o ju¿ Krakowskie
Przedmieœcie, ani Nowy Œwiat, a w Al. Ujazdowskich ocala³o jedynie kilka budynków, miêdzy innymi Belweder. Pamiêtam nawet takie dyskusje miêdzy laikami,
którzy pytali, po co odbudowywaæ Nowy Œwiat z jego dwupiêtrowymi kamieniczkami, skoro wszystkie zosta³y zamienione w kupê gruzu? Czy nie lepiej w ich miejsce postawiæ ca³kiem nowe i wiêksze?! Ci ludzie nie rozumieli, jak wa¿n¹ spraw¹
dla Warszawy by³o wówczas nawi¹zanie do tradycji, do historii tego miasta i czterech wieków jego sto³ecznoœci. W podobnym stylu rodzi³y siê inne dziwne pomys³y
jak ten, ¿eby ca³ych kwarta³ów miasta w ogóle nie ruszaæ, tylko pozostawiæ w ruinie
jako skansen, jako oskar¿enie winowajców i ostrze¿enie dla przysz³ych pokoleñ. Te
pomys³y – jak ju¿ dzisiaj wiemy – tak¿e nie przesz³y, miasto zosta³o odbudowane na
ca³ym swoim obszarze, gdzieniegdzie tylko mo¿na jeszcze natkn¹æ siê na budynki
podziurawione kulami i od³amkami pocisków. I na tym polega³a w³aœnie rola architektów – wyt³umaczyæ spo³eczeñstwu sens odbudowy tych historycznie najbardziej
wartoœciowych dzielnic miasta i potem przeforsowaæ jej realizacjê. A skoro ju¿
o tym mówimy, to powiem jeszcze o sprawie, o której te¿ siê ju¿ nie pamiêta – to
warszawskie koœcio³y, które podzieli³y los innych budynków i leg³y w gruzach,
a które w wiêkszoœci zosta³y odbudowane. Niekiedy nawet w zmienionym
kszta³cie, jak w przypadku koœcio³a na pl. Trzech Krzy¿y, któremu przywrócono
dawniejszy wygl¹d z pierwszej po³owy XIX w.
– Byæ mo¿e siê mylê, ale wydaje mi siê, ¿e jednym ze Ÿróde³ tej ca³ej polemiki jest ahistoryczne myœlenie czêœci jej uczestników. Czy nie bierze siê ona przypadkiem z ewolucji
pojêcia zabytku obowi¹zuj¹cego tu¿ po 1945 roku i w ostatnich kilku latach i braku œwiadomoœci tego faktu?
– To prawda, ¿e pojêcie to z up³ywem czasu ulega³o stopniowej zmianie. To, co
dzisiaj uwa¿amy za zabytek, 60 lat temu jeszcze nim nie by³o. Pamiêtam rozmowy
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Koœció³ œw. Aleksandra na pl. Trzech Krzy¿y,
ze zbiorów Archiwum Pañstwowego m.st. Warszawy

z prof. Stanis³awem Lorentzem i œrodowiskiem ówczesnych architektów, którzy na
s³owo „secesja” wzruszali ramionami i pytali: „a co to takiego? Jaki to ma zwi¹zek
ze sztuk¹?” Tak wiêc trudno siê dziwiæ, ¿e wówczas, w pierwszych latach odbudowy, do budownictwa secesyjnego nie przywi¹zywano ¿adnej wagi, bo to – jak powiadano – nie by³o przecie¿ nic warte. Przemianê w tej sprawie zapocz¹tkowa³ dopiero
dr Marian So³tysiak, dyrektor Muzeum Mazowieckiego w P³ocku. Mia³ on jak¹œ
nadzwyczajn¹ intuicjê i ju¿ w latach 60. zacz¹³ za grosze skupowaæ secesyjne meble,
ozdoby, elementy wyposa¿enia wnêtrz. To w du¿ym stopniu dziêki niemu w³aœnie
secesjê od pewnego ju¿ czasu traktuje siê z szacunkiem, a p³ockie muzeum posiada
dzisiaj najwiêksz¹ w Polsce kolekcjê secesyjnych zabytków. Zmiana podejœcia do
secesji przenios³a siê tak¿e na kamienice z epoki fin de siecle’u.
– A móg³by Pan odwo³aæ siê do konkretnych przyk³adów?
– ¯yj¹c w tym mieœcie na co dzieñ, nie zdajemy sobie sprawy, ¿e w XVIII czy
XIX w. wygl¹da³o ono ca³kiem inaczej. Rejestracja budynków przeprowadzona
i og³oszona drukiem w – zdaje siê – 1818 r. pokazuje, ¿e jakieœ 90% warszawskiej zabudowy stanowi³y obiekty drewniane2. Jeszcze przed I wojn¹ œwiatow¹ warszawiacy
wyje¿d¿ali na wypoczynek do swoich letnich domków za... pl. Unii Lubelskiej.
Tak! Moja babka wspomina³a, ¿e za ul. Z³ot¹ ci¹gnê³y siê ogrody. Tak by³o na prze³omie XIX i XX w. Tak wiêc od tamtego czasu zmieni³o siê wiele, tym bardziej wiêc
2

Taryffa domów miasta Warszawy, Warszawa 1825.
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mamy potrzebê zachowania jakiegoœ ³¹cznika, jakichœ punktów stycznych pomiêdzy Warszaw¹ sprzed wieku i t¹ po II wojnie œwiatowej. Pomimo wiêc ogromnych
zniszczeñ i ubytków w starszej zabudowie, tê rolê poœredni¹ spe³nia Stare Miasto
i Trakt Królewski. Ale te¿ cudem zachowa³y siê fragmenty dawnego œródmieœcia,
jak na przyk³ad ca³a ul. Lwowska, pojedyncze domy na Wiejskiej, na Poznañskiej czy Ho¿ej. I choæ s¹ to w znacznej czêœci budynki powsta³e najdalej w koñcu
XIX w., a wiêc niezbyt stare, to do dzisiaj nabra³y historycznej wartoœci.
– Gdyby mia³ Pan dzisiaj dokonaæ generalnej oceny dorobku Biura Odbudowy Stolicy,
to jaka by to by³a ocena?
– W moim przekonaniu jest on absolutnie pozytywny! Dlaczego? – Dlatego, ¿e
ju¿ wtedy, pomimo ogromu zniszczeñ i ca³kiem przyziemnych potrzeb powracaj¹cych z ca³ego œwiata warszawiaków, specjaliœci z najrozmaitszych dziedzin zatrudnieni w BOS-ie doskonale rozumieli ca³¹ z³o¿onoœæ problemu i nieustannie poszukiwali tzw. z³otego œrodka pomiêdzy tradycj¹, wspó³czesnoœci¹ i przysz³oœci¹ Warszawy i jej mieszkañców oraz pomiêdzy wielkimi zadaniami strategicznymi na miarê potrzeb stolicy niema³ego przecie¿ europejskiego pañstwa i drobnymi, a jak¿e
uci¹¿liwymi problemami miasta przywracanego do œwiata ¿ywych. Jednym z takich
priorytetowych zadañ tej instytucji, realizowanych z myœl¹ zarówno o wspó³czesnych jak i przysz³ych pokoleniach, by³a inwentaryzacja zabudowañ ca³ych kwarta³ów miasta. Niezale¿nie od tej pracy, BOS-owcy dzieñ po dniu przez kilka lat fotografowali ka¿dy budynek po kolei, bez wzglêdu na poziom jego zniszczenia. I ta
dokumentacja ocala³a. Zanim jednak spoczê³a na pó³kach archiwum, umo¿liwi³a
m.in. odbudowê ca³ego szeregu magnackich kamienic i pa³aców naszej starej arystokracji po³o¿onych wzd³u¿ Krakowskiego Przedmieœcia.
Dzisiaj byæ mo¿e trudno to zrozumieæ, ale wówczas pracownicy Biura Odbudowy Stolicy reprezentowali pokolenie, które bez wzglêdu na takie czy inne pogl¹dy
polityczne pamiêtali, ¿e to Niemcy Warszawê zniszczyli i ¿e musimy, z wewnêtrznej potrzeby i bez wzglêdu na koszta, jak najszybciej i najlepiej j¹ odbudowaæ. Za
tak¹ postaw¹ kry³ siê g³êboki patriotyzm, ukszta³towany i zakorzeniony jeszcze
przed wojn¹, patriotyzm, który po 1945 r. niós³ za sob¹ nieustanne ryzyko policyjnych represji. Myœlê wiêc, ¿e kiedy ocenia siê powojenn¹ odbudowê Warszawy i instytucjê symbolizuj¹c¹ to dzie³o, to przede wszystkim nale¿y zachowaæ spokój
i spróbowaæ zrozumieæ ówczesne realia gospodarcze, spo³eczne i polityczne, w jakich to wszystko siê dzia³o. Wówczas dopiero mo¿na bêdzie dostrzec wiele wartoœci
naszego miasta, uratowanych mimo wszystko przed ostateczn¹ jego zag³ad¹. I wcale
nie chcê przez to powiedzieæ, ¿e wszystko, co robi³ BOS by³o m¹dre i s³uszne,
ale pamiêtajmy, ¿e w 1945 r. miasto w³aœciwie nie istnia³o, wiele natomiast by³o
bezradnoœci i pytañ, jak w tych warunkach ¿yæ. I jeszcze ta sytuacja polityczna. Wypracowanie wiêc w tym g¹szczu rozmaitych sprzecznoœci rozwi¹zañ zadowalaj¹cych
wszystkich, by³o praktycznie niemo¿liwe.
Koñcz¹c ten w¹tek, przyznajê ¿e Biuro Odbudowy Stolicy, pomimo swoich zas³ug, z pewnoœci¹ nie ustrzeg³o siê przed b³êdami. Ale skoro jesteœmy tacy wra¿liwi
i surowi, to popatrzmy na to, co dzieje siê w Warszawie w ostatnich latach. Trudno
w naszym mieœcie dostrzec jak¹œ dalekowzroczn¹ wizjê jego rozwoju. Najlepsz¹ ilu-
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stracj¹ tej sytuacji jest fakt, ¿e w mieœcie w ogóle nie ma stanowiska naczelnego urbanisty. A przecie¿ inne zadania spoczywaj¹ na naczelnym architekcie (który akurat jest), a inne na naczelnym urbaniœcie. Efekty tego stanu rzeczy s¹ widoczne –
Warszawa w wielu miejscach rozwija siê ¿ywio³owo i bez jakiegoœ architektonicznego porz¹dku. Mamy na to przyk³ady, jednym z nich jest wie¿owiec zbudowany
przy ul. Moniuszki, pomiêdzy pl. Powstañców Warszawy i Filharmoni¹ Narodow¹,
w miejscu piêknego przedwojennego koœcio³a. Zamiast wizji jest ¿ywio³, którym
rz¹dzi kapita³. Z punktu widzenia koncepcji rozwoju miasta s¹ to sprawy niedopuszczalne.
– Tym samym doszliœmy do momentu, w którym chcia³bym zapytaæ o Pana wizjê Warszawy, o miasto Pana marzeñ...
– Proszê pana, moje oczekiwania w tej materii nie s¹ wielkie. Przede wszystkim
chcia³bym, wychodz¹c z domu, mieæ pewnoœæ, ¿e nie przewrócê siê w jednej z niezliczonych dziur na chodnikach. Có¿ mi z przepiêknych nowoczesnych budowli,
kiedy nie mogê nawet ich podziwiaæ, bo muszê patrzeæ pod nogi, by unikn¹æ katastrofy. Innym moim marzeniem s¹ g³adkie jezdnie. Tak, aby podczas deszczu przechodniom oszczêdzone by³y „b³otne k¹piele” urz¹dzane przez wpadaj¹ce w g³êbokie ka³u¿e auta. Wreszcie marzy mi siê, by Warszawa sta³a siê miastem czystym.
Zdajê sobie sprawê, ¿e nie zale¿y to wy³¹cznie od s³u¿b miejskich, ale w równym
stopniu tak¿e od zachowania siê mieszkañców, co ju¿ jest kwesti¹ estetycznego wychowania cz³owieka w naszym kraju. Kiedy siê patrzy na brudne chodniki, szare
odrapane œciany domów itp., to widaæ, ¿e z t¹ edukacj¹ nie jest dobrze. Tak wiêc
zacznijmy najpierw od spraw podstawowych, najprostszych, a potem porozmawiamy o piêknych wizjach miasta przysz³oœci...
– Dziêkujê Panu za rozmowê.

WYWIAD Z HANN¥ SZWANKOWSK¥
Wywiad z Hann¹ Szwankowsk¹

HANNA SZWANKOWSKA – historyk i varsavianistka, urodzona w 1919 r.,
absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, w okresie okupacji ¿o³nierz AK; pracownik Archiwum Miejskiego; po wojnie m.in. sekretarka redakcji czasopism
„Skarpa Warszawska”, , Architektura” i „Kraj”; 1952-1969 wspó³organizatorka
i kierownik Dzia³u Historycznego; kierownik Komisji Badañ Dawnej Warszawy,
kustosz Muzeum Historycznego m.st. Warszawy; dzia³acz spo³eczny w zarz¹dach
Towarzystwa Mi³oœników Historii, Spo³ecznego Komitetu Opieki nad Starymi Pow¹zkami i in.
Autorka, redaktorka i wydawca publikacji z dziejów Warszawy, jej rozwoju przestrzennego, kultury i biografii.
Wa¿niejsze publikacje:
•
•
•

I. Wydawnictwa Ÿród³owe
ród³a do dziejów Warszawy. Rejestry podatkowe i taryfy nieruchomoœci 1510-1770, pod
red. S. Herbsta, t. 1-2, Warszawa 1963 (wspó³wydawca);
Archiwum Prezydenta Warszawy Stefana Starzyñskiego, red. nauk. M. M. Drozdowski,
Warszawa 2004;
Miêdzynarodowe aspekty Powstania Warszawskiego 1944 roku. Dokumenty, referaty i komunikaty sesji naukowej Instytutu Historii PAN i Towarzystwa Mi³oœników Historii,
2004 r., red. M. M. Drozdowski, przy wspó³pracy B. B. Bulskiej [i in.], Warszawa,
2004.

•

II. Artyku³y naukowe
Skarpa Warszawska, [w:] Warszawa, stolica Polski Ludowej, Studia Warszawskie, 1979,
z. 4.

•
•
•

III. Prace redakcyjne
Szkice staromiejskie, Warszawa 1955 (wspó³red.);
Szkice nowomiejskie, Warszawa 1961 (wspó³red.);
Antoni Magier, Estetyka miasta sto³ecznego Warszawy, Wroc³aw 1963 (oprac., przedm.,
komentarz);
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Warszawa – przewodnik, wspó³oprac. J. Rutkowska, R. Zdziarska, Warszawa 1966;
Stanis³aw ¯aryn, Trzynaœcie kamienic staromiejskich – strona Dekerta, Warszawa 1972
(przygot. do druku);
Warszawskie Stare Miasto. Z dziejów odbudowy, Warszawa 1982 (wspó³red.);
Umarli... znajomi... kochani. Pow¹zki 1790-1990 w poezji i prozie, wybór i oprac. B. Olszewska, Hanna Szwankowska, J. Waldorff, Warszawa 1990;
Stefan Starzyñski – „Chcia³em, by Warszawa by³a wielka”, oprac. i red. M. M. Drozdowski, J. L. Englert, Hanna Szwankowska, Warszawa 1994;
Po¿egnanie Marsza³ka. Antologia tekstów historycznych i literackich, oprac. M. M. Drozdowski, Hanna Szwankowska, Warszawa 1995;
Powstanie 1794 roku. Dzieje i tradycja. Studia i szkice w dwustulecie, Warszawa 1996
(red.);
Warszawskie œrodowisko historyczne w XX wieku. Dziewiêædziesiêciolecie Towarzystwa
Mi³oœników Historii, wspó³red. M. M. Drozdowski, Warszawa 1997;
Warszawa w pierwszych latach Niepodleg³oœci, wspó³red. M. M. Drozdowski, Warszawa
1998;
Cmentarz Pow¹zkowski w Warszawie, wspó³red. J. Durko, W. Fija³kowski, Warszawa
2002, (wyd. 3).

ROZMOWA...
– Chyba niewielu mieszkañców dzisiejszej Warszawy by³oby w stanie odpowiedzieæ na
pytanie, czym by³o Biuro Odbudowy Stolicy lub te¿, co oznacza skrót BOS? Jeœli nie liczyæ
wydawnictw dokumentalnych przygotowywanych przez Pracowniê Dziejów Warszawy
Instytutu Historii PAN (notabene miêdzy innymi i przez Pani¹), wspomnieñ, artyku³ów
naukowych b¹dŸ notatek prasowych rozproszonych po ró¿nych periodykach przez okres kilkudziesiêciu lat, to pamiêæ o tej instytucji nie zosta³a utrwalona drukiem w sposób ³atwo
dostêpny i kompleksowy. Czy BOS rzeczywiœcie zas³u¿y³ sobie na tak¹ niepamiêæ...?
– Oczywiœcie, ¿e sobie nie zas³u¿y³. A dlaczego do tej pory nie ma jakiegoœ wiêkszego opracowania? Mo¿e dlatego, ¿e instytucja ta od pocz¹tku swojego istnienia
budzi³a bardzo du¿e kontrowersje. Chyba trochê nies³usznie pan powiedzia³ o tych
„drobniejszych publikacjach”, bo przecie¿ by³y tak¿e drukowane teksty powa¿niejsze, wypowiedzi Romana Piotrowskiego, Józefa Sigalina, Micha³a Kaczorowskiego,
Jana Zachwatowicza i innych osób zwi¹zanych z BOS-em; sprawozdania roczne
i powa¿ne dyskusje na zebraniach Pracowni z udzia³em architektów, prezydentów
Warszawy i najwa¿niejszych pracowników Zarz¹du Miejskiego lat przed– i powojennych. Szkoda, ¿e tak ma³o wykorzystywany jest w nauce i publicystyce dorobek
doc. dr. Jana Górskiego, historyka odbudowy Warszawy, który stworzy³ w Instytucie Historii PAN (a œciœlej w Pracowni Dziejów Warszawy prowadzonej przez
prof. Mariana Marka Drozdowskiego) warsztat pracy historyka nad odbudow¹
pierwszych piêciu lat. Dokumenty, których dwa tomy wydaliœmy wspólnie, stoj¹
sobie spokojnie w bibliotekach, a zawieraj¹ one równie¿ regesty dokumentów, które
by³y rozproszone w wydawnictwach, to ju¿ jest powa¿na podstawa do badañ.
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– O ksi¹¿ce Jana Górskiego poœwiêconej odbudowie Warszawy nie wspomnia³em celowo, dlatego ¿e dotyczy ona znacznie szerszego tematu, a mnie w tej chwili interesuje Biuro
Odbudowy Stolicy...
– Tutaj tylko spiera³abym siê z panem: nie mówimy o ksi¹¿ce Górskiego, lecz
o ksi¹¿kach. Monografia Górskiego o odbudowie Warszawy przynosi ogrom materia³u i przemyœleñ, chocia¿ ze wzglêdów cenzuralnych autor pomija wiele spraw
z politycznego t³a i jest œwiadom, ¿e s¹ to braki bolesne. Bardzo mi siê podoba³a jego wczeœniejsza ksi¹¿ka – Drugie narodziny miasta. Warszawa 1945; to naprawdê
znakomita rzecz, bardzo przekonywuj¹ca i piêknie napisana przez tego œwietnego
publicystê, socjologa i historyka.
– Mnie jednak bardziej w tej chwili interesuje BOS – instytucja, która przez te kilka
lat swojego istnienia stworzy³a istotne dla wspó³czesnoœci i przysz³oœci Warszawy fakty architektoniczne, urbanistyczne i spo³eczne, a zatem by³a swoistym fenomenem...
– To, co mnie do dzisiaj ujmuje to fakt, ¿e BOS naprawdê chcia³ byæ i by³ instytucj¹ bardzo wszechstronn¹. Wystarczy przyjrzeæ siê zawodom osób tam zatrudnionych; poza tak oczywistymi jak in¿ynierowie architekci, urbaniœci i historycy
sztuki, byli tam równie¿ socjolodzy, demografowie, ekonomiœci, nie mówi¹c o publicystach na wysokim poziomie. Zreszt¹, poziom tych pracowników, zapewne nie
wszystkich, by³ na pewno wyró¿niaj¹cy siê; ich fachowoœæ, kultura, zapa³ i poœwiêcenie budzi szacunek.
– PrzejdŸmy wiêc do pocz¹tków Pani pracy w tej instytucji.
– Pracê w BOS-ie rozpoczê³am dosyæ póŸno, tak wiêc nie mogê pod tym wzglêdem konkurowaæ z np. Stanis³awem ¯arynem, na którego legitymacji s³u¿bowej
widnieje data 1 lutego 1945 r. Ja do BOS-u przysz³am w lutym 1946 r. Przedtem by³am sekretark¹ dzia³u literacko-teatralnego Polskiego Radia, od samego pocz¹tku
istnienia reaktywowanego Radia, kiedy mieœci³o siê jeszcze przy ul. Targowej, a potem w eleganckim pa³acyku Czartoryskich w Al. Ujazdowskich. Stamt¹d przesz³am
do redakcji „Skarpy”. „Skarpa Warszawska. Pismo poœwiêcone odbudowie stolicy”
podlega³o Wydzia³owi Propagandy BOS, który to Wydzia³ publikowa³ równie¿ rozmaite biuletyny i kroniki na u¿ytek wewnêtrzny, dla prasy i na zagranicê. Ale to by³y materia³y informacyjne, a poniewa¿ ludzie w prasie dyskutowali nad projektami,
które BOS zaczyna³ przedstawiaæ, i nad jego dzia³alnoœci¹ – zaczyna³o brakowaæ jakiegoœ forum bardziej fachowego. Pierwszy szkicowy plan odbudowy stolicy sta³ siê
tematem debaty publicznej w lutym 1946 r. Materia³ by³ dyskusyjny i zarazem
trudny dla przeciêtnego odbiorcy. Przewiduj¹c te trudnoœci, ju¿ latem 1945 w³adze
BOS-u zaczê³y rozwa¿aæ powo³anie w³asnego pisma publicystycznego tak, by te ³amy mog³y s³u¿yæ fachowym wyjaœnieniom dzia³añ Biura. I st¹d siê wziê³a „Skarpa”.
W sk³ad jej redakcji weszli ludzie pod ka¿dym wzglêdem niezwykli – znani ju¿
przed wojn¹ wybitni humaniœci, a zarazem ludzie o wspania³ej konspiracyjnej przesz³oœci. Tak np. Tadeusz Filipczak by³ przez jakiœ czas przed wojn¹ redaktorem „Architektury i Budownictwa”, pani Wanda Filipowiczowa by³a wówczas redaktorem
miesiêcznika „Arkady”. Trzecia z twórczyñ „Skarpy” to moja pani profesor z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, Wanda Moszczeñska, na której
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tajne zajêcia uczêszcza³am te¿ podczas okupacji. To by³y te osoby, które zaplanowa³y, przygotowa³y i zaczê³y wydawaæ „Skarpê”.
W Wydziale Propagandy BOS-u pracowa³ miêdzy innymi Stefan Stok, redaktor
z prasy codziennej. Kiedy po jego œmierci pisa³am notkê do Przewodnika po Pow¹zkach, odkry³am wspania³¹ dzia³alnoœæ konspiracyjn¹ tego skromnego, m¹drego
cz³owieka. Trzeba przyznaæ, ¿e redakcja „Skarpy” potrafi³a œci¹gaæ na swoje ³amy
artyku³y na poziomie. Jak wiadomo, „Skarpa” mia³a szatê graficzn¹ doœæ ubog¹,
stosownie do warunków, ale mimo to zamieszczaliœmy piêkne rysunki chocia¿by
Jana Knothego, architekta-projektanta, które mia³y swoj¹ wymowê.
– Pierwszy numer pisma ukaza³ siê 21 paŸdziernika 1945 r. ...
– ... a ja rozpoczê³am w nim pracê – jak wspomnia³am – z pocz¹tkiem lutego
1946. Najpierw w charakterze „pomocy” sekretarki, a dwa miesi¹ce póŸniej na stanowisku sekretarza redakcji. Zaczê³am te¿ pisaæ reporta¿e. Najwiêkszy by³ poœwiêcony zabytkom na Trasie W-Z. „Skarpa” reprezentowa³a bardzo wysoki poziom
merytoryczny i si³¹ rzeczy mia³a charakter elitarny. Bardzo pokocha³am to pismo
nie tylko dlatego, ¿e to by³a moja praca, ale brakowa³o „warszawskiej propagandy”
na poziomie przystêpnym dla przeciêtnego obywatela zniszczonego kraju. Kierownictwo BOS-u zwróci³o na to uwagê w lecie 1946 r., kiedy to w ca³ej Polsce organizowa³y siê komitety wspieraj¹ce odbudowê Warszawy. To zreszt¹ by³ osobny temat,
bo z jednej strony – jak g³osi³o znane has³o – „ca³y naród budowa³ swoj¹ stolicê”,
ale z drugiej ró¿ne miasta (jak na przyk³ad Wroc³aw) mia³y do nas pretensje, ¿e odbieramy im materia³y budowlane i fundusze, które im tak¿e by³y potrzebne na
miejscu. S³owem, w Wydziale Propagandy BOS dostrzegano potrzebê poprawienia
informacji o Warszawie w ca³ym kraju. I tak narodzi³ siê tygodnik „Stolica”, w którym tak¿e pracowa³am, ale tylko do 1948 r. Sama zrezygnowa³am ze wzglêdu na
zwi¹zany z ni¹ du¿y wysi³ek fizyczny i zbyt ma³y udzia³ w pracach redakcyjnych.
W „Skarpie” by³o tak, ¿e myœmy zajmowali siê tylko sprawami merytorycznymi
i redakcyjnymi, a samym wydawaniem – „Czytelnik”. Pamiêtam, ¿e raz na tydzieñ
chodzi³o siê do drukarni, ¿eby zrobiæ korektê, i potem ju¿ ani druk, ani kolporta¿
nas nie obchodzi³y. Drukarnia mieœci³a siê przy ul. Marsza³kowskiej 3/5, w znanym
czerwonym budynku, bardzo szybko doprowadzonym do porz¹dnego stanu.
Ale wydawanie „Stolicy” odbywa³o siê ju¿ na innych zasadach. Druk i dystrybucja
nale¿a³y do BOS-u. Redakcja mieœci³a siê przy ul. Chocimskiej 31, na pi¹tym piêtrze bez windy, a sk³ad pisma i administracja – w s¹siednim budynku, tj. przy Chocimskiej 33. By³am w tym gronie najm³odsza, z najkrótszym sta¿em i mnie powierzono administrowanie ca³oœci¹. Skutek by³ taki, ¿e kilka razy dziennie przemierza³am te piêtra w górê i w dó³, a¿ w koñcu nie wytrzyma³am i odesz³am.
– ... do Archiwum Miasta Warszawy?
– ... które zosta³o przez Niemców wypalone do zera. Trzeba by³o je odtworzyæ.
Od razu, zim¹ i wiosn¹ 1945, dzie³a tego podjêli siê Adam S³omczyñski, Aleksy Bachulski i mój m¹¿, Eugeniusz Szwankowski. Dochodzili do tego grona jeszcze Doda Go³êbiowska i Mieczys³aw Zawadka, który wczeœniej pracowa³ w Archiwum
i w czasie Powstania, ale w 1945 r. przeszed³ do dzia³alnoœci politycznej w PPS. Bywaliœmy u niego w mieszkaniu na ul. Wiejskiej, ko³o „Czytelnika”. A nawet bywali-
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„Skarpa Warszawska. Pismo poœwiêcone Stolicy”, numer 1
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œmy doœæ czêsto, poniewa¿ u niego mo¿na siê by³o nawet wyk¹paæ... Ale ja nie wróci³am ju¿ do Archiwum, chocia¿ pozosta³o mi zawsze bardzo bliskie i prze¿ywa³am
wszystkie etapy jego odradzania siê.
– Ale zaczê³a Pani mówiæ, ¿e BOS by³ krytykowany, ¿e wokó³ tej instytucji atmosfera
bywa³a gor¹ca. O co tak naprawdê chodzi³o?
– To mo¿e najpierw powiem parê s³ów na temat ówczesnych zarzutów stawianych BOS-owi. Instytucjê tê charakteryzowa³ podzia³ na dwa najwa¿niejsze obozy.
Pierwszy, to tzw. zabytkowicze, czyli Wydzia³ Architektury Zabytkowej prowadzony z pocz¹tku przez prof. Jana Zachwatowicza, a nastêpnie przez prof. Piotra Biegañskiego. Wydzia³ skupia³ kolegów i wychowanków Zachwatowicza oraz liczn¹
grupê œwietnej „m³odzie¿y architektonicznej”, dla której ochrona zabytków by³a
rzecz¹ œwiêt¹. To nie by³a tylko kwestia estetyczna, ale rodzaj misji. Jej charakter
doskonale odda Lech Niemojewski w swojej odezwie, w której pisa³, ¿e architekt
powinien stawaæ do pracy tak, jak na placu boju stawali ¿o³nierze (a warto dodaæ,
¿e wœród tych architektów-¿o³nierzy naprawdê zas³u¿onych by³o wówczas wielu).
Trafia³y do serca wielokrotnie wypowiadane s³owa Zachwatowicza o wa¿nym politycznym znaczeniu odbudowy zabytków, jako odpowiedzi na przemyœlane dzia³anie niemieckich najeŸdŸców nastawionych na niszczenie polskiej kultury. S³owem,
„zabytkowicze” chcieli jak najwiêcej ocaliæ, a drudzy – urbaniœci i planiœci z Wydzia³u Urbanistyki – marzyli o Warszawie nowej, bez podwórek-studni, z szerokimi
ulicami i mas¹ zieleni (któr¹ notabene dzisiejsze w³adze miejskie z wielk¹ pasj¹ wypleniaj¹), no i wyznawali zasadê z jednej strony nawi¹zuj¹c¹ do Le Corbusiera,
a z drugiej do tradycji przedwojennej Warszawskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej
(WSM), tradycji lewicowej z ¯oliborza i Ko³a, pragn¹cej stworzyæ podstawy pod
masowe budownictwo mieszkaniowe dla wszystkich warstw spo³ecznych. W tej
chwili przedwojenne mieszkania WSM-u swoj¹ skromnoœci¹ znacznie odbiegaj¹ od
dzisiejszych standardów, ale w ówczesnych warunkach jawi³y siê one jako szczyt
marzeñ. Tej idei, w imiê równoœci szans spo³ecznych, przyœwieca³ szlachetny cel zapewnienia wszystkim obywatelom przyzwoitych warunków mieszkaniowych. ¯eby
stawiaæ nowe domy, trzeba by³o zaplanowaæ wyburzanie zabudowy starszej. A ¿e
niejednokrotnie te stare budynki nadawa³y siê jeszcze do remontu, konflikt, zw³aszcza z ich w³aœcicielami, by³ gotowy.
Wczujmy siê w po³o¿enie przeciêtnego warszawiaka, który powróciwszy z obozu, czy z popowstaniowej tu³aczki zauwa¿a³, ¿e jego przedwojenne mieszkanie mo¿na by uratowaæ, a nagle dowiadywa³ siê z BOS-u, ¿e nie ma prawa dokonywaæ ¿adnych prac remontowych, bo jego dom przeznaczony zosta³ do rozbiórki, by zrobiæ
miejsce pod nowe budownictwo i szerokie arterie przysz³ej Warszawy. Oczywiœcie
czu³ siê pokrzywdzony. Prasa nie by³a w stanie przekazaæ wszystkich idei urbanistów-marzycieli, potrzebne wiêc by³o czasopismo powa¿niejsze.
– A dzisiaj...?
– Dzisiaj krytyka BOS-u kojarzona jest przede wszystkim z nazwiskiem p. Janusza Sujeckiego, m³odego, bardzo zapalonego kolegi z Muzeum Historycznego
m.st. Warszawy, który na pocz¹tku swojej pracy z wielkim oddaniem tropi³ resztki
zabytków kultury ¿ydowskiej – zw³aszcza na ul. Pró¿nej, m.in. ocala³e malowid³a
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z dawnej bo¿nicy itp. Za³o¿y³ te¿ spo³eczne ko³o pod nazw¹ Zespó³ Opiekunów
Kulturowego Dziedzictwa Warszawy. Uwa¿am, ¿e pan Sujecki czasami przesadza.
Zespó³ ma szalon¹ pretensjê do architektów BOS-u, ¿e w pierwszym okresie powojennym doprowadzili do wyburzenia zabytków z XIX wieku. Ale trzeba pamiêtaæ,
jak zmienia³o siê pojêcie zabytków! Otó¿ jeszcze w latach 40. XX w. za zabytek architektury uwa¿ano obiekt powsta³y nie póŸniej ni¿ w 1. po³owie XIX w. A wiêc kamienice z koñca XIX lub prze³omu XIX i XX w. nie by³y traktowane jako zabytki,
tak jak to rozumiemy dzisiaj. Najlepszym tego przyk³adem jest Pa³ac Kultury, zbudowany w latach piêædziesi¹tych, który niedawno zosta³ uznany za zabytek... Ale to
zjawisko normalne. Ró¿ne pojêcia – tak¿e z dziedziny zabytków – w miarê up³ywu
czasu ewoluuj¹.
– Czyli chcia³aby Pani powiedzieæ, ¿e ta krytyka BOS-u jest ju¿ dzisiaj w pewnym
sensie bezprzedmiotowa?
– Przede wszystkim uwa¿am, ¿e du¿o powa¿niejszym problemem jest dzisiaj nie
dyskusja – dosyæ zreszt¹ ja³owa – na temat czy BOS dobrze robi³ skazuj¹c ró¿ne budowle na wyburzenie, czy te¿ Ÿle, ale nie marnowaæ jego osi¹gniêæ urbanistycznych,
a tak¿e zadbaæ o archiwum tej i innych instytucji, pracuj¹cych w ciê¿kich latach
odbudowy. Otó¿ archiwa te znajduj¹ siê w kiepskim stanie i – mo¿na powiedzieæ –
szcz¹tkowym. Chyba w niezbyt dobrym stanie znajduje siê tak¿e archiwum Urzêdu
Konserwatorskiego (wyros³ego zreszt¹ bezpoœrednio z Wydzia³u AZ BOS-u), co
uwa¿am za skandal. W okresie, kiedy opiekê nad tym archiwum sprawowa³ architekt-konserwator, by³o ono dostêpne i uszanowane. Pan Stefan od pocz¹tku prowadzi³ protoko³y cotygodniowych posiedzeñ Kolegium Urzêdu, jakie odbywa³y siê
w pa³acu Blanka przy Senatorskiej 14 (nawiasem mówi¹c, nie rozumiem, czemu ich
stamt¹d wyrzucono). Z protoko³ów widaæ, ile pracy, wiedzy i szlachetnej pasji „zabytkowicze” wk³adali w szczegó³owe omawianie projektów odbudowy kamienic
i pa³aców zburzonej stolicy; dyskutowali nad ka¿dym detalem.
Wracaj¹c do archiwum BOS-u, nie przypuszczam, ¿eby zachowa³y siê w ca³oœci
akta dotycz¹ce poszczególnych obiektów. I teraz, kiedy p. Janusz Sujecki i jego koledzy odnosz¹ siê do losów konkretnych dziewiêtnastowiecznych budowli, mo¿e
powinni zajrzeæ do ich szczegó³owej dokumentacji i ustaliæ, w jakim by³y technicznym stanie w 1945 r. Bo je¿eli rzeczywiœcie by³ to stan bardzo zaawansowanej ruiny, to przy ograniczeniach finansowych i materia³owych powojennej odbudowy
Warszawy, mo¿e lepiej by³o te œrodki przeznaczyæ na coœ bardziej wartoœciowego
i trwalszego? Zw³aszcza, ¿e w przypadku kamienic z koñca XIX, czy prze³omu wieków, nie by³o przekonania wœród konserwatorów i historyków sztuki, ¿e mamy do
czynienia z prawdziwymi zabytkami.
– A jak Pani widzi dzisiaj, po up³ywie 60 lat, rolê Biura Odbudowy Stolicy? Czy rzeczywiœcie w tamtych trudnych czasach instytucja ta potrafi³a znaleŸæ z³oty œrodek, pozwalaj¹cy z jednej strony uratowaæ z dawnej Warszawy to, co najcenniejsze, a równoczeœnie
stworzyæ trwa³e podstawy do budowy i rozbudowy miasta ca³kiem nowego i nowoczesnego?
– Muszê powróciæ do owego wewnêtrznego rozdarcia BOS-u pomiêdzy zwolennikami architektury zabytkowej i rzecznikami racji urbanistycznych. Otó¿, zdecydowanie jest mi bli¿sza „opcja” zabytkowa. Uwa¿am, ¿e skupienie w tej instytucji
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wielu ludzi o wysokim poziomie wiedzy, kompetencji zawodowej i, co tutaj nie
mniej wa¿ne, oddania i poœwiêcenia, by³o swoistym fenomenem. Ale te¿ problemy,
przed jakimi stawali, by³y rzeczywiœcie skomplikowane, a decyzje niezwykle trudne. Przyk³ad wytyczania Trasy W-Z, która poch³onê³a stoj¹cy poœrodku pa³ac Teppera i wielkiej debaty publicznej na ten temat jest dobr¹ ilustracj¹ skali tych dylematów. Ale przecie¿ ktoœ takie decyzje musia³ podejmowaæ, ¿eby Warszawa mog³a
siê rozwijaæ.
– Mo¿na siê domyœlaæ, ¿e praca w gronie tak interesuj¹cych ludzi, którzy mieli wp³yw
na przysz³e losy Warszawy, przy okazji by³a dla Pani bezcennym doœwiadczeniem zawodowym...?
– Bez w¹tpienia. W tym czasie pog³êbi³ siê mój pogl¹d na zabytki architektoniczne. O ile wczeœniej nie mia³am do nich zbyt wiele sentymentu, wtedy zaczê³am
je ceniæ. Du¿y wp³yw na moje pogl¹dy w tej dziedzinie przed wojn¹ wywar³a moja
starsza siostra, studentka architektury, która bra³a udzia³ w inwentaryzacji zabytków prowadzonej przez Zak³ad Architektury Polskiej (ZAP) na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej w styczniu 1945 r. Le¿¹cy na bruku pl. Zamkowego
król Zygmunt robi³ wra¿enie niesamowite.
– Kilka osób, z którymi rozmawia³em o odbudowie Warszawy z sentymentem wspomina pa³ac Teppera i z ¿alem, ¿e musia³ zostaæ poœwiêcony dla wy¿szych urbanistycznych celów. Tymczasem nikt nie upomnia³ siê na przyk³ad o most Kierbedzia, a przecie¿ budowla
ta, ze swoj¹ charakterystyczn¹ „kratownic¹” – zabytek XIX-wiecznej architektury mostowej – doœæ trwale wpisa³a siê w pejza¿ dawnej Warszawy...?
– Tego zabytku akurat nie ¿a³ujê. Natomiast bardzo prze¿ywa³am wszystkie etapy wyci¹gania z gruzów i zabezpieczania wszystkiego, co pozosta³o po Zamku Królewskim. Pracowa³a przy tym ekipa niestrudzonego prof. Stanis³awa Lorentza.
Gdyby nie on, nie wiem, czy Zamek da³oby siê w ogóle zrekonstruowaæ i odbudowaæ. Tu przy okazji wspomnê, ¿e kiedyœ za Zamek Królewski oberwa³am. By³ taki
okres, w którym o Zamku nie wolno by³o w ogóle wspominaæ. Zamku nie by³o. Taka by³a polityka ówczesnych w³adz. I oto w 1962 r. (?) przyszed³ do mojego mê¿a
bardzo mi³y pan z telewizji z proœb¹ o pomoc w realizacji audycji, w której nale¿a³o
porównaæ panoramê Warszawy ówczesnej z Warszaw¹ z obrazów Canaletta. M¹¿
akurat wyje¿d¿a³ na urlop, wiêc zaproponowa³, ¿e w tej sytuacji mo¿e ja go zast¹piê... Redaktor wyrazi³ zgodê, choæ bez entuzjazmu, ale od razu zastrzeg³, ¿e
„o Zamku nie mówimy”. Na to nic nie powiedzia³am. I wszystko chyba wysz³o dobrze. Redaktor siedzia³ przodem do mnie, a ty³em do kamery. No i zaczê³am mówiæ
o tej panoramie. Jak „³upnê³am” parê zdañ o Zamku Królewskim, a raczej jego braku, redaktor by³ przera¿ony. Przecie¿ wówczas w telewizji wszystko emitowa³o siê
na ¿ywo... Po¿egnaliœmy siê ch³odno. Po jakimœ czasie prof. Herbst, z którym oboje
z mê¿em byliœmy zaprzyjaŸnieni, zakomunikowa³ w rozmowie z niezapomnianym
swoim uœmiechem: „No, ma pani tak¹ krechê w telewizji, ¿e chyba nigdy pani tam
nie zaanga¿uj¹”.
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Ruiny Zamku Królewskiego,
ze zbiorów Archiwum Pañstwowego m.st. Warszawy

– No w³aœnie, jak to by³o z t¹ ideologi¹, polityk¹ i sporami merytorycznymi wewn¹trz
i wokó³ Biura Odbudowy Stolicy?
– W pierwszych, BOS-owskich latach odbudowy, to jeszcze nie by³o tak Ÿle. Wed³ug mojej (i nie tylko) oceny, mimo wszystko dominowa³y dyskusje i spory merytoryczne. A jeœli w niektórych sprawach zdarza³a siê jakaœ presja polityczna, to w³adze BOS-u stara³y siê dyskutowaæ, przekonywaæ, a w razie koniecznoœci znajdywaæ
rozmaite fortele, aby tê presjê obejœæ. Du¿o gorzej dzia³o siê w okresie póŸniejszym,
kiedy to dociera³y do nas ró¿ne przera¿aj¹ce pomys³y. Jednym z nich by³ na przyk³ad pomys³ zburzenia ca³ej strony Barsa przy Rynku Starego Miasta, ¿eby by³ ³adniejszy widok na Wis³ê... Przeszkody piêtrzy³y siê przy odbudowie wie¿ koœcielnych. Na przyk³ad odbudowany koœció³ Jezuitów przez pewien czas pozostawa³
w ogóle bez wie¿y, bo za du¿o by³o œwi¹tyñ w panoramie. Inny przyk³ad, o którym
dowiedzia³am siê od in¿. ¯aryna, dotyczy³ trzech figur na kamienicy Falkiewiczowskiej (czyli na stronie Dekerta) pierwszej kamienicy od Krzywego Ko³a, tj. pod numerem 28 (obecnie wejœcie do Muzeum Historycznego). Na szczycie w attyce znajdowa³y siê trzy figury – Matki Boskiej, œw. El¿biety i œw. Stanis³awa-Biskupa. Kamienica zosta³a odbudowana w 1953 r., nowe figury ustawiono na starym miejscu
i po up³ywie kilku dni, „nieznani sprawcy” je zdjêli. Nasi architekci wyœledzili, ¿e
znajduj¹ siê one w baraku kamieniarskim. RzeŸby powróci³y na Rynek dopiero
w 1972 r.
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– Jedn¹ z najwa¿niejszych postaci w tych ró¿nych debatach by³ Józef Sigalin. Czy Pani siê z nim zetknê³a?
– To by³a „szara eminencja” odbudowy Warszawy. Ró¿ni ludzie „wieszali na
nim psy”, a to dlatego, ¿e by³ partyjny. Tymczasem by³ to cz³owiek niesamowitej
energii i pasji (po ciê¿kiej chorobie doœæ m³odo zreszt¹ zmar³), rzeczywiœcie w jakiœ
sposób trzyma³ siê linii swojej partii, ale wydaje mi siê, ¿e na Warszawie mu szczerze zale¿a³o. Boje z nim staczali architekci, ale boje te mia³y charakter merytoryczny. Ja w jego gabinecie by³am tylko raz, kiedy mia³am przeprowadziæ wywiad na temat losu zabytków na Trasie W-Z; teraz z ciekawoœci¹ zapozna³am siê z jego 4-tomowym archiwum.
– Czyli znowu krêcimy siê wokó³ problemu kompromisów pomiêdzy zakresem odbudowy zabytków a urbanistycznym rozwojem miasta...?
– Bo to rzeczywiœcie by³ problem. Trudno jednak wszystko, co dzia³o siê wokó³
odbudowy miasta przypisywaæ BOS-owi, poniewa¿ w sumie dzia³a³ doœæ krótko. Jego misjê i zadania sukcesywnie przejmowa³y nowe instytucje. W wielu przypadkach praca Biura koñczy³a siê na etapie inwentaryzacji strat i projektowania rekonstrukcji, a realizacj¹ zajmowa³y siê póŸniej nowo utworzone instytucje i przedsiêbiorstwa...
– Czy BOS w okresie swojej kilkuletniej dzia³alnoœci zd¹¿y³ opracowaæ kompletn¹ inwentaryzacjê zniszczeñ?
– S¹dzê, ¿e tak, chocia¿ ta inwentaryzacja na pewno nie by³a dok³adna. By³o to
pierwsze zadanie BOS-u, bez którego wykonania jakakolwiek rekonstrukcja i odbudowa nie by³yby przecie¿ mo¿liwe. W Muzeum Historycznym jest mapa, na której zaznaczone zosta³y zniszczenia dzielnicy staromiejskiej, i to bardzo dok³adnie.
Zreszt¹ widaæ to by³o tak¿e póŸniej, kiedy w Komisji Badañ Dawnej Warszawy studiowaliœmy akta Urzêdu Konserwatorskiego BOS-u, ¿eby przygotowywaæ monografiê Warszawy i Starego Miasta. O uchwycenie dokumentacji odbudowy Starego i Nowego Miasta zadba³, w miarê mo¿noœci, twórca i kierownik naszej Komisji,
in¿. arch. Stanis³aw ¯aryn, autor projektów odbudowy wielu zabytków warszawskich, historyk architektury.
– Jest wiêc w historii Biura Odbudowy Stolicy niema³o jasnych punktów...?
– Bo te¿ i instytucja ta w sumie dobrze chyba wykorzystywa³a swoje mo¿liwoœci przy odbudowie Warszawy. Jej ocena nigdy nie bêdzie jednoznaczna. Mo¿na
np. powiedzieæ, ¿e Trasa W-Z jest za w¹ska, ale to rzecz wzglêdna. Nie wszystko
przecie¿ da³o siê przewidzieæ, ale jeœli z kolei zwa¿yæ, ¿e trasa ta biegnie w czêœci
pod obszarem zabytkowym, trzeba przyznaæ ¿e poprowadzona zosta³a dosyæ ³adnie
i z dba³oœci¹ o ocalenie cennych obiektów.
– Jednym z elementów, przynajmniej medialnych, odbudowy stolicy by³y „dary narodu
radzieckiego”. Jak to z nimi naprawdê by³o?
– Pierwsze skojarzenie zawsze prowadzi do Pa³acu Kultury i Nauki, ale to sprawa póŸniejsza, a wczeœniej – ju¿ od 1945 r. – by³y domki fiñskie. Mnie siê podoba³y.
Mój ojciec, kiedy rozpocz¹³ pracê w BOS-ie, te¿ otrzyma³ propozycjê takiego domku na Powiœlu, ale mieliœmy ju¿ mieszkanie na ¯urawiej 26. Wprawdzie by³o tam
nas a¿ piêæ rodzin, ale jednak Œródmieœcia opuszczaæ nie chcieliœmy. Chêtnie nato-
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miast odwiedza³am znajomych w domkach na Ujazdowie. Ten teren mia³ sporo
uroku.
Jeœli chodzi o pierwszy okres odbudowy Warszawy, to z darów radzieckich pamiêtam jeszcze trolejbusy, ich stan jednak by³ tak ¿a³osny, ¿e na miasto mog³y wyruszyæ dopiero po rocznym remoncie. Innych przyk³adów nie pamiêtam. Mo¿e jeszcze jakieœ by³y, ale s¹dzê, ¿e g³ównie w oficjalnej propagandzie. Równoczeœnie bez
rozg³osu rozchodzi³y siê dary pochodz¹ce z innych krajów i organizacji miêdzynarodowych. Na przyk³ad co miesi¹c pracownicy otrzymywali paczki z UNRRA pe³ne
cennych, jak na owe czasy, puszek smako³yków. Ogromna pomoc nadchodzi³a ze
Szwecji, g³ównie dla szpitali i dla dzieci. Inny przyk³ad pamiêtam z odgruzowywania miasta przez studentów: w Al. Jerozolimskich sta³y dziwne autobusy, wyposa¿one w specjalne kraniki, z których p³ynê³o kakao. A to nie by³o przecie¿ ani z Rosji, ani z BOS-u, ale z Ameryki.
– Wspomnia³a Pani o swoim ojcu...
– Przed wojn¹ by³ radc¹ Wydzia³u Budownictwa Szkolnego w Ministerstwie
Wyznañ Religijnych i Oœwiecenia Publicznego. W latach 1917-1939 projektowa³
w Polsce wiele szkó³ wszystkich typów – od powszechnych w ma³ych miejscowoœciach, do gmachu Audytorium Uniwersytetu Warszawskiego przy Krakowskim
Przedmieœciu (uprawia³ przy tym sporty wodne, dzia³a³ spo³ecznie w klubach wioœlarskich i Polskim Towarzystwie ¯eglarskim). Po wojnie zg³osi³ siê do ministerstwa, ale tam powiedzieli, ¿e po reorganizacji nie przewiduje siê ju¿ takiego stanowiska. Bardzo Ÿle zniós³ tê wiadomoœæ. Zreszt¹, w kwietniu 1945 r. ciê¿ko siê rozchorowa³, wiêc dopiero w lecie rozpocz¹³ pracê w BOS-ie, w Pracowni Szkolnej.
Kierowa³ ni¹ architekt Tadeusz Nowakowski, który przed wojn¹ wybudowa³ nasz¹
piêkn¹ szko³ê przy ul. Wawelskiej 46 (gimnazjum im. J. S³owackiego). By³ to, jak
na owe czasy, obiekt bardzo nowoczesny i mo¿na powiedzieæ, ¿e zachowa³ siê
w ca³kiem dobrym stanie. Wymaga³ jednak remontu i to by³a jedna z pierwszych
prac mojego ojca w 1945 r. w BOS-ie.
– Czyli powoli, ale jednak wszystko zmierza³o do stabilizacji?
– No có¿, w Warszawie wszystko rodzi³o siê od pocz¹tku i cz³owiek siê cieszy³
z ka¿dego drobnego postêpu. Na szczêœcie, moja rodzina nie by³a w sytuacji beznadziejnej. Mieliœmy pracê i dach nad g³ow¹! Ale ataki na BOS sprawia³y nam wiele
przykroœci. Przedmiotem szczególnej krytyki ze strony zwyk³ych ludzi by³y restrykcyjne przepisy administracyjne, które nie pozwala³y na ¿ywio³ow¹ odbudowê
zniszczonych domów. Uzyskanie pozwolenia trwa³o, poniewa¿ BOS musia³ najpierw oceniæ stan techniczny danego obiektu i stwierdziæ czy nadaje siê do odbudowy, a nastêpnie – czy jego ewentualna odbudowa nie stoi w sprzecznoœci z planem
urbanistycznym dla danego terenu. W takim przypadku otrzymanie pozwolenia na
odbudowê by³o oczywiœcie niemo¿liwe. A zarówno tzw. kamienicznicy, jak i zwyczajni lokatorzy gdzieœ musieli mieszkaæ i plany urbanistyczne tworzone w BOS-ie
dla przysz³ej Warszawy by³y dla nich odleg³¹ abstrakcj¹, niecierpliwili siê wiêc
i „mieli je w nosie”.
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Budowa Trasy W-Z,
fot. A. G¹siewicz, ze zbiorów Muzeum Historycznego m.st. Warszawy

– Jednym z tematów, jaki pozostawa³ w œcis³ej zale¿noœci ze sposobem odbudowy Warszawy by³ problem zachowania jej sto³ecznego charakteru. Zachodzi³a w tym jakaœ logiczna sprzecznoœæ. Z jednej strony rzadko kto wyobra¿a³ sobie mo¿liwoœæ przeniesienia stolicy
Polski do innego miasta, z drugiej zaœ Warszawie w codziennym ¿yciu doskwiera³a owa
sto³ecznoœæ...?
– I nic w tym dziwnego, poniewa¿ sto³ecznoœæ Warszawy w tym okresie wywiera³a kolosalny wp³yw na ¿ycie codzienne miasta. Wystarczy powiedzieæ, ¿e kilkaset
budynków przejê³y urzêdy centralne na biura i mieszkania dla swoich pracowników, a to oznacza³o, ¿e o tyle budynków mniej s³u¿y³o mieszkañcom. Tymczasem
w ca³ym mieœcie w 1945 r. budynków mniej uszkodzonych i nadaj¹cych siê do szybszej adaptacji by³o niewiele wiêcej... By³y wiêc narzekania na zach³annoœæ urzêdów
centralnych, ale nikt powa¿nie nie traktowa³ pomys³ów, a¿eby z tego tylko powodu
stolicê przenosiæ do £odzi czy Krakowa.
– W listopadzie 2004 r. opublikowany zosta³ „Raport o zniszczeniach Warszawy” podczas okupacji hitlerowskiej. Od koñca wojny minê³o 60 lat, czy Pani zdaniem takie liczenie strat wojennych stolicy ma jeszcze dzisiaj sens?
– Ale¿ oczywiœcie, ¿e tak! Jeœli zdarzaj¹ siê jeszcze w Niemczech tacy ludzie jak
pani Steinbach, którzy oœmielaj¹ siê w ogóle poruszaæ temat jakichœ odszkodowañ
ze strony polskiej, to nie powinniœmy tego lekcewa¿yæ.
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– W dzienniku „Rzeczpospolita” mia³a Pani uwagi krytyczne do tego opracowania...?
– Widzia³am Raport i podoba³ mi siê œrednio, poniewa¿ – moim zdaniem – on
nie jest zrobiony solidnie. Przede wszystkim moje powa¿ne zastrze¿enia budzi bibliografia. Powo³ywanie siê przy tej tematyce na jakieœ lektury wspomnieniowe w rodzaju tomiku pani Faryny-Paszkiewicz o Saskiej Kêpie (te akurat uwa¿am jeszcze
za jedno z lepszych), przy równoczesnym kompletnym zignorowaniu publikacji na
temat inwentaryzacji zniszczeñ uwa¿am za du¿y b³¹d. A takich trochê siê ukaza³o,
pocz¹wszy od 1946 r. Publikacje Zarz¹du Miejskiego, pierwszy tom Strat kulturalnych Warszawy W³adys³awa Tomkiewicza. W Ministerstwie Kultury dzia³a³ ca³y
osobny Wydzia³ Rewindykacji Dzie³ Kultury, dziêki którego kompetencji i staraniom uda³o siê odzyskaæ i sprowadziæ do Warszawy wiele cennych zabytków. Myœlê, ¿e ze zwyk³ej przyzwoitoœci nale¿a³o podaæ to w bibliografii, zamiast przywo³ywaæ pozycje o drugorzêdnym znaczeniu. Wystarczy wzi¹æ do rêki tomy Bibliografii
historii Warszawy, opracowanej w naszym Muzeum Historycznym, ¿eby zobaczyæ
jak wiele cennych pozycji na ten temat siê ukaza³o.
Nie wypowiadam siê na temat wykorzystania Raporcie archiwaliów, ale krytycznie oceniam wykorzystanie literatury. Nie rozumiem równie¿, jak mo¿na oceniaæ
straty zabytkowej architektury Warszawy, pomijaj¹c przy tym Stare Miasto?! To
prawda, ¿e ówczesna lista zabytków by³a inna ni¿ obecnie, ale Stare Miasto by³o ju¿
cenione przed wojn¹ przez prezydenta Stefana Starzyñskiego. A wystarczy³o wykorzystaæ listê zabytków opracowan¹ przez Biuro Odbudowy Stolicy, na której zosta³y
one skrupulatnie wyliczone; mo¿na ten wybór krytykowaæ, mo¿na z jego autorami
polemizowaæ, ale nie powinno siê go ignorowaæ. Przecie¿ za Stare Miasto i jego odbudowê Komitet Dziedzictwa Œwiatowego 2 wrzeœnia 1980 r. zgodzi³ siê na wpis
„oœrodka historycznego w Warszawie, jako symbolu niezwykle udanej, wiernej rekonstrukcji, która jest zwi¹zana z wydarzeniem maj¹cym bardzo powa¿ne znaczenie historyczne” na Listê Œwiatowego Dziedzictwa.
– Na koniec chcia³bym zapytaæ o Warszawê Pani marzeñ: czy z historycznej zabudowy
pozosta³o jeszcze coœ, co warto by³oby i da³oby siê odtworzyæ i zbudowaæ?
– Jeœli chodzi o zabytki, które nie zosta³y odbudowane, to przede wszystkim pa³ace Saski i Brühla na pl. J. Pi³sudskiego. Niekorzystnie oceniam póŸn¹ (i dalek¹ od
idea³u) odbudowê pa³acu Jab³onowskich i fakt, ¿e nie jest on siedzib¹ w³adz miejskich. Razi mnie bardzo du¿o w obecnej ¿ywio³owej zabudowie Warszawy, która jest chaotyczna i zaciera charakter naszej stolicy, ale przecie¿ to zupe³nie inny
temat...
– Dziêkujê Pani za rozmowê.
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CENNE DOKUMENTY
W PIÊKNYM WNÊTRZU
Obchody 100-lecia Towarzystwa Mi³oœników Historii zainaugurowa³o 7 wrzeœnia
br. otwarcie wystawy w Sali Balowej Archiwum G³ównego Akt Dawnych przy
ul. D³ugiej 7. Wystawa (39 gablot) zosta³a zorganizowana spo³ecznie, przede wszystkim dziêki Hannie Szwankowskiej, która pomimo sêdziwego wieku, ale ci¹gle
wspania³ej dyspozycji psychofizycznej dzia³a owocnie dla dobra Towarzystwa.
Skromne dotacje sponsorów m.in. Komitetu Nauk Historycznych PAN nie stanowi³yby zapewne nawet jednej pozycji w kosztorysach ultranowoczesnych ekspozycji, dostosowanych do aktualnych trendów i oczekiwañ.

Sala Balowa AGAD-u
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A jednak by³a to wystawa sensacyjna – oczywiœcie dla tych, którzy nie ¿a³owali
wysi³ku, by spokojnie, bez poœpiechu, pochyliæ siê nad gablotami. Stuletnia historia Towarzystwa, którego, jak siê wydawa³o, wiêkszoœæ dokumentów zosta³a zniszczona w czasie i po Powstaniu Warszawskim w Archiwum Miejskim w Arsenale,
od¿y³a dziêki zachowanym i uporz¹dkowanym dokumentom z Archiwum PAN
w Pa³acu Staszica, w tym równie¿ i tych powsta³ych po wojnie: bogatej korespondencji, recenzji, wspomnieñ. Archiwiœci, w tym wypadku archiwistki dr Joanna Arvaniti i mgr Dorota Pietrkiewicz, przy poparciu i zachêcie dyrektor Archiwum,
dr Hanny Krajewskiej, przygotowa³y pouczaj¹c¹ i przejrzyst¹ kolekcjê dokumentów daj¹c¹ wiele do myœlenia.
Zmienne koleje losu wp³ynê³y nie tylko na stan posiadania TMH, zmieni³a siê
Warszawa i TMH zmieni³o wraz z ni¹ swe oblicze, jednak nie do koñca. Skromny
pokój w kamienicy pod œw. Ann¹, w 1913 r. z zapisu ks. Czartoryskiego podarowanej Towarzystwu, jest jedynym œladem po dawnej œwietnoœci. Ale i wówczas Towarzystwo nie op³ywa³o w bogactwa i musia³o siê rozliczyæ z ka¿dego wydawanego
grosza. Œwiadczy o tym zachowana dokumentacja finansowa. I tak ze sprawozdania
finansowego za lata 1920/21 (wydatki) mo¿emy siê dowiedzieæ, ¿e na pomoc kancelaryjn¹ (przez 12 miesiêcy) wydano 2405 z³, na woŸnego – 600 z³, za reperacjê maszyny do pisana wydatkowano 22 z³ 30 gr, a za za³o¿enie konta PKO (wówczas Pocztowej Kasie Oszczêdnoœci) 32 z³ 15 gr. Porównywalne te¿ s¹ koszty bankowe ,
wynikaj¹ce z przeniesienia naszego konta z Banku Œl¹skiego do Banku „Milenium” S.A. Korzystamy coraz rzadziej ze starej maszyny do pisania, za której naprawê ju¿ by nikt nie zap³aci³. Za to jako darowiznê (nie opodatkowan¹) otrzymujemy komputery starszej generacji, z których, nie zawsze z winy u¿ytkowników,
nie da siê korzystaæ.
Prawo w³asnoœci do kamienicy pod œw. Ann¹ nios³o obowi¹zek dbania o ca³¹ posesjê, chodnik a nawet jezdniê. Oto wydatki na stró¿a: 12 600 z³ (roczna pensja)
plus Kasa Chorych 119 z³ i ko¿uch 100 z³ (srogie zimy). Oczyszczanie jezdni 257 z³
80 gr. Dzisiaj nie ma stró¿y, s¹ tylko portierzy, a któ¿ dba o czystoœæ jezdni?
Przychody Towarzystwa pokazuje zestawienie z 1928 r.: sk³adki cz³onkowskie –
4528 z³ 90 gr, komorne od lokatorów 1152 z³ 68 gr (kto wynajmowa³ nie podano),
Klub Spo³eczno-Polityczny (co za frakcja?) 1500 z³, wynajmowanie sali 1598 z³,
subwencje 10 400 z³, po¿yczka od Towarzystwa Kredytowego miasta Warszawy
8000 z³. Obecnie za wynajmowanie Sali Koœciuszkowskiej i Lelewelowskiej pobiera
op³aty g³ówny lokator, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, a utrzymanie budynku, nie mówi¹c o remontach, kosztuje znacznie wiêcej. Przed odzyskaniem niepodleg³oœci konserwacjê tego jednego z cenniejszych budynków na Starym Mieœcie
przeprowadzono pod kierunkiem najlepszych architektów dzia³aczy Towarzystwa
Opieki nad Zabytkami Przesz³oœci. W 1931 r. reperowano sklepienie i sufit za
320 z³ (wynik ulewnych deszczy czy zalegaj¹cego œniegu na dachu?). Wówczas Zarz¹d TMH dysponowa³ znacznie wiêkszymi œrodkami ni¿ dzisiaj, ale nie bra³y siê
one z nik¹d. Jeszcze pod zaborem rosyjskim, a potem okupacj¹ niemieck¹ cykle odczytów popularnych z dziejów Polski przyci¹ga³y do sali Muzeum Przemys³u i Rolnictwa na Krakowskim Przedmieœciu 66 ponad 5 tys. s³uchaczy – a wstêp by³ p³a-
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tny. Podobn¹ frekwencj¹ cieszy³y siê w sali Lelewelowskiej, w czasie stanu wojennego,
wyk³ady z historii Polski prof. Andrzeja Ajnenkiela. Wstêp by³ bezp³atny, ale s³uchacze rekrutuj¹cy siê ze studentów Politechniki Warszawskiej i cz³onków podziemnej Solidarnoœci w du¿ych zak³adach przemys³owych musieli wst¹piæ do Towarzystwa i zap³aciæ skromne, roczne sk³adki, by zalegalizowaæ swoj¹ obecnoœæ na
wyk³adach. Po zmianach politycznych w 1989 r. nast¹pi³ gwa³towny odp³yw cz³onków, jak równie¿ pogorszy³a siê frekwencja na spotkaniach, które kiedyœ by³y jednym z niewielu miejsc, gdzie w sposób swobodny dyskutowa³o siê przede wszystkim o historii najnowszej nie tylko w zamkniêtym gronie profesury, ale równie¿
z mi³oœnikami i œwiadkami historii. Aktualne k³opoty z rejestracj¹ Towarzystwa
ci¹gn¹ce siê przez dobre parê lat, nie s¹ niczym nowym. Zawi¹zane i dzia³aj¹ce od
1906 r. TMH musia³o w listopadzie 1933 r. ponownie wpisaæ siê do rejestru stowarzyszeñ Komisariatu Rz¹du Miasta Warszawy pod numerem 226. Zapisano, ¿e
dzia³a³o na terenie Warszawy oraz województw: warszawskiego, bia³ostockiego, kieleckiego i lubelskiego. Dziœ ko³o terenowe mamy tylko w Ursusie, w województwach powsta³y samodzielne organizacje terenowe zwi¹zane z Polskim Towarzystwem Historycznym.
Natomiast zadania statutowe niewiele siê zmieni³y:
a) Wydawnictwa – do dzisiejszego dnia wychodzi kwartalnik „Przegl¹d Historyczny”, mog³yby te¿ ukazywaæ siê i pozycje z Biblioteki „Korzona”, gdyby nie
brak funduszy, a mo¿e i brak zapotrzebowania na tego rodzaju lektury.
b) Konkursy historyczne – to przede wszystkim Olimpiada Historyczna kierowana przez Zofiê T. Koz³owsk¹. Od 1984 r. od wrzeœnia do grudnia s¹ prowadzone
przez historyków o du¿ym dorobku naukowym wyk³ady dla m³odzie¿y licealnej.
Czêsto ponad 100-osobowe grupy m³odzie¿y prowadz¹ dyskusje z wyk³adowcami,
przygotowuj¹c siê do koñcowych eliminacji wy³aniaj¹cych najlepszych, którzy zdobywaj¹ prawo do zwolnienia z egzaminu z historii na wy¿sze uczelnie. Wœród warszawskich laureatów Olimpiady Historycznej znajduj¹ siê historycy m³odego
i œredniego pokolenia oraz wielu cenionych nauczycieli historii. Patronowaliœmy
te¿ konkurom plastyczno-historycznym dla dzieci i m³odzie¿y, organizowanym
przez 8 lat przez Jana Wiœlickiego z M³odzie¿owego Domu Kultury „Bielany”, ale
brak sponsorów nagród dla wyró¿nionych dzieci i ich nauczycieli wp³yn¹³ na ich
zaprzestanie. Niemniej jednak dorobek stanowi ok. 4 tys. prac (plakatów) m³odych
autorów, które zosta³y pokazane na wystawach.
c) Biblioteki historyczne – nie zak³adamy ich, ale popieramy wartoœciowe ksi¹¿ki, wyró¿niane od 1966 r. corocznymi nagrodami Varsavianów. W sk³ad jury wchodz¹ przedstawiciele Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy, której zas³ugi dla popularyzowania wiedzy o Warszawie s¹ nie do przecenienia.
d) Odczyty i wyk³ady – niezmiennie pomaga nam w tym IH PAN, którego kadra, cz³onkowie Towarzystwa, wspieraj¹ nasze poczynania.
e) Gromadzenie zbiorów historycznych – aktualnie to ju¿ domena profesjonalnych archiwistów. Warto jednak przypomnieæ, ¿e w 75. rocznicê Powstania Styczniowego TMH razem z Muzeum Narodowym przygotowa³o wystawê rêkopisów
i druków. Natomiast w 50. rocznicê Powstania Warszawskiego TMH wspó³dzia³a³o
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w przygotowaniu dwudniowej Sesji Naukowej na Zamku Królewskim
zorganizowanej pod patronatem prezesa i prezydium, w której wziêli udzia³ historycy i œwiadkowie historii.
G³ówne zadania statutowe Towarzystwa uleg³y niewielkiej zmianie, ale o autorytecie ka¿dej zbiorowoœci decyduj¹ ludzie, ich format i wp³yw, jaki wywieraj¹ na otoczenie. Wówczas by³a to plejada wybitnych osobowoœci, cz³onków TMH, wielkich historyków, których nazwiska przesz³y do historii: Aleksander Jab³onowski, Aleksander
Kraushar, Stanis³aw Kêtrzyñski. To za jego prezesury, w 1934 r. na Uniwersytecie
Warszawskim mia³y miejsce g³oœne wydarzenia. Na wystawie pokazano otwarty list
Tadeusza Manteuffla, wówczas docenta UW, pod którym podpisa³o siê przesz³o 100 osób
reprezentuj¹cych przede wszystkim profesorów z wy¿szych uczelni zarówno pañstwowych, jak i prywatnych i koœcielnych: „Wstrz¹œniêci wiadomoœci¹ o brutalnym napadzie na terenie Uniwersytetu w nocy z 14 na 15 marca na Dziekana prof. Marcelego Handelsmana piêtnujemy ten haniebny czyn jako objaw zdziczenia obyczajowego, sprzecznego z tysi¹cletni¹ kultur¹ Narodu […] wyra¿amy g³êbokie oburzenie
z powodu niepoczytalnego wybryku nieznanych sprawców, którzy uchylili siê od
poniesienia odpowiedzialnoœci za swój postêpek”.
W latach okupacji Towarzystwo nie zwiesi³o dzia³alnoœci. Prof. Stanis³aw Kêtrzyñski we wrzeœniu 1940 r. wznowi³ jego dzia³alnoœæ, spotkania odbywa³y siê
w ka¿dy czwartek m.in. w jego mieszkaniu na ul. Tamka. Po jego aresztowaniu w listopadzie 1943 r. i wywiezieniu do Oœwiêcimia, obowi¹zki prezesa obj¹³ Ludwik
Kolankowski, a kadra czo³owych historyków warszawskich stanowi³a trzon Biura
Informacji i Propagandy (BIP) Komendy G³ównej Armii Krajowej.
5 wrzeœnia 1946 r. ze zburzonej i odbudowuj¹cej siê Warszawy prof. Tadeusz
Manteuffel pisa³ list do Stanis³awa Herbsta przebywaj¹cego chwilowo w Pary¿u,
który uzmys³awia nam jak szybko wznowiono prace na UW: „Kochany Panie Stanis³awie, dziêkujê za pamiêæ i mi³y list. Podziwiam spartañski ¿ywot Pana i to, ¿e
przy tak szczup³ych zarobkach jakie daj¹ Francuzi mo¿e pan jeszcze kupowaæ
ksi¹¿ki […] Chcia³bym abyœmy mogli rozpocz¹æ jeœli nie wyk³ady (brak audytoriów) to przynajmniej æwiczenia w tygodniu 7-14 paŸdziernika”.
W 1957 r., po odwil¿y paŸdziernikowej w 100-lecie Towarzystwa Przyjació³
Nauk obchodzonym w Poznaniu, prof. Tadeusz Manteuffel pisa³ list do Pary¿a tym
razem do prof. Stefana Kieniewicza: „[…] Zrobiono w Poznaniu wielk¹ galê dooko³a decentralizacji i inicjatywy spo³ecznej, Kulczyñski, Kotarbiñski, ¯ó³kiewski,
Kraszewska. Sala nabita ludŸmi, kilkadziesi¹t osób dekorowanych, 4 godziny przemówieñ okolicznoœciowych. Sczaniecki a¿ ochryp³ odczytuj¹c listê instytucji, które
telegrafowa³y z ¿yczeniami […] Mówi³em krótko w imieniu IH PAN oraz Wydzia³u
Historycznego Uniwersytetu. Potem by³ bankiet w Zamku, przy okazji trochê popracowa³em w bibliotece. Oto masz garœæ ploteczek, pozdrów ode mnie Aleksandra,
mam nadziejê, ¿e macie siê dobrze obydwaj i na swój sposób u¿ywacie jednak Pary¿a”. Oczywiœcie wspomina³ Aleksandra Gieysztora…
W 1970 r. na cmentarzu Pow¹zkowskim Tadeusza Manteuffla ¿egna³ w imieniu
PTH prof. Stanis³aw Herbst (tekst przemówienia z rêkopisu): „W³asne przeœwiadczenie ka¿dego chyba z nas tu obecnych, d³ugi indywidualne wobec cz³owieka, któ-
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Gablota Komisji Badañ Dawnej Warszawy w latach 1954-1968 zwi¹zanej z TMH. Organizatorem Komisji i cz³onkiem
zarz¹du TMH by³ architekt-konserwator Stanis³aw ¯aryn,
zas³u¿ony przy odbudowie
Starówki

ry by³ dla nas odwag¹, decyzj¹ szybk¹, wiernoœci¹ twardym zasadom humanisty
a zarazem ogromem dobrze zorganizowanej pracy, splataj¹ siê w kr¹g naszej wspólnoty, której on w momencie impasu uratowa³ byt, a potem kiedy przesta³ byæ przewodnicz¹cym Towarzystwa, jako cz³onek Prezydium s³u¿y³ mu do koñca gotowoœci¹ skutecznej rady w najwa¿niejszych trudnych sprawach”. Byli to ludzie niez³omni i skromni. Stanis³aw Herbst bêd¹c w czasie Powstania Warszawskiego na
tzw. niemieckim Mokotowie pe³ni³ rolê sanitariusza i mia³ odwagê transportowaæ
rannych Polaków do szpitala na ul. Chocimskiej. Pisz¹c wspomnienia o prof. Januszu Woliñskim, zmar³ym w tym¿e 1970 r., da³ charakterystykê odchodz¹cej generacji uczonych historyków zawieraj¹c¹ siê w s³owach: „Wiedza, takt i dojrza³oœæ”.
Ich droga ¿yciowa zaczyna³a siê na ogó³ od nauczania historii w gimnazjach „We
wspomnieniach uczniów gimnazjum pozosta³ jako dobry wyk³adowca. W³asnymi
zainteresowaniami potrafi³ pobudzi³ m³odzie¿, potrafi³ wszczepiæ jej kulturê histo-
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Sekcja Nauk Pomocniczych
Historii utworzona w 1971 r.
przesta³a dzia³aæ w 1988 r. wobec reaktywowania Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. Jej honorowym cz³onkiem
zosta³ prof. Aleksander Gieysztor (dyplom z gabloty heraldyków)

ryczn¹, sam nie móg³ zasklepiæ siê w specjalizacji obejmuj¹c ca³oœæ dziejów”. Prof.
Janusz Woliñski, prezes TMH w latach powojennych, w 1931 r. zmieni³ zawód, zosta³ radc¹ a nastêpnie kierownikiem referatu koœcio³a prawos³awnego (maj¹c specjalizacjê z XVII-wiecznej polityki polskiej wobec Ukraiñców) w Departamencie
Wyznañ Ministerstwa Religijnych i Oœwiecenia Publicznego.
W ocenie pracy magisterskiej z lat 90. wydanej przez prof. Andrzeja Rachubê,
aktualnego prezesa TMH, równie¿ specjalizuj¹cego siê w historii Kresów w XVII w.,
znalaz³a siê uwaga o b³êdach gramatycznych i ortograficznych, skrótach myœlowych a przede wszystkim: „Autor nie najlepiej orientuje siê w realiach epoki”.
G³ównym Ÿród³em informacji jest dzisiaj Internet, ale czy jest on w stanie zast¹piæ
kontakty personalne, lektury pamiêtników, grzebanie po archiwach…?
Z listu prof. W³adys³aw Konopczyñskiego do Witolda Kamienieckiego dotycz¹cego biogramu prof. Tadeusza Korzona (1949 r.): „Wyeksmitowany z redakcji
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Polskiego S³ownika Biograficznego pragnê s³u¿yæ temu wydawnictwu artyku³ami o osobach, które
znalaz³em bli¿ej ni¿ inni. Piszê tedy na zapas o T. Korzonie. Do roku 1869 on sam opowiedzia³ mi
swoje dzieje, od 1897 ¿y³em z nim
w czêstym kontakcie […] Poniewa¿ Pan jako jeden z nielicznych
zna³ go te¿ osobiœcie pozwalam sobie prosiæ o niektóre informacje […]
Jaki by³ stosunek T. K. do stronnictw? Jaki do Pi³sudskiego i Legionów? Jakich mia³ przyjació³
i nieprzyjació³? Oczywiœcie obfitym
Ÿród³em s¹ mowy pogrzebowe, recenzje etc. Wydane w latach 1915-1917 […] Mam nadziejê, ¿e i pan
Kolega niejedno ze swej pamiêci
odgrzebie i nie odmówi mi ciekawych danych. Uœcisk d³oni ³¹czê
z wyrazami wysokiego powa¿ania”. Styl rêcznie pisanych listów
w niczym nie przypomina korespondencji poprzez œrodki elektroPrezes TMH prof. Andrzej Rachuba i autorka
niczne. Czasy siê zmieni³y, ale noartyku³u dr Maria Wiœniewska, obecnie sekretarz
stalgia za nimi pozosta³a. Jej œwiaTMH (£azienki Królewskie, obchody 90-lecia
dectwo znalaz³o siê w zapisach
TMH, listopad 1996 r.
Ksiêgi Goœci: „Ta wspania³a wystawa pozwala naszym myœlom
przywróciæ porz¹dek i prawoœæ, nakazuje wiernoœæ temu, co naprawdê istotne
(szczególnie potrzebne obecnie”) – Agnieszka Sz. H.; „Warto kilkakrotnie j¹ obejrzeæ. Teresa K.”; „To lekcja prawdziwej Historii. Katarzyna P”.
Towarzystwo dotar³o do 100-letniej mety z zadyszk¹, ale przede wszystkim
z niepokojem o dalszy los. Zapisuj¹ siê do nas m³odzi historycy, archiwiœci. W reaktywowanej sekcji Historii Spo³eczno-Gospodarczej prowadzonej przez dr Bogus³awê E. M. Bulsk¹ porusza siê tematy aktualne np. bilanse spo³eczno ekonomiczne
III RP, oceny zmian spo³ecznych w Polsce, w Warszawie i wiele innych.
Zdaniem prof. Andrzeja Rachuby musimy w wiêkszym stopniu oprzeæ siê na
w³asnej aktywnoœci, na w³asnych funduszach (sk³adki) i œciœlej wspó³pracowaæ
z ludŸmi m³odymi, lepiej rozumiej¹cymi wyzwania, które niesie wspó³czesnoœæ. Oby
tylko chcieli odwo³aæ siê do tego kapita³u, który zostawili im wielcy poprzednicy.
Maria Wiœniewska

ROZWÓJ KAMIENICY WIELKOMIEJSKIEJ
NA PRZYK£ADZIE ŒRÓDMIEJSKIEGO
KWARTA£U POMIÊDZY ULICAMI:
MARSZA£KOWSKA, NOWOGRODZKA,
EMILII PLATER, AL. JEROZOLIMSKIE
Tegoroczne obchody Europejskich Dni Dziedzictwa organizowane przez Oddzia³
Warszawski Towarzystwa Opieki nad Zabytkami skoncentrowa³y siê wokó³ zespo³u
kamienic zachowanych w centrum miasta. Takich kompleksów zachowa³o siê bardzo niewiele, a ten jest tym cenniejszy, ¿e w zasadzie nienaruszony. Towarzystwo
chcia³o zwróciæ uwagê na los nie tylko pojedynczych kamienic, ale w³aœnie na potraktowanie kwarta³u jako zabytkowej ca³oœci.
Warszawa podczas ostatniej wojny utraci³a jeden z najwa¿niejszych atrybutów
metropolii europejskiej, jakim by³y wielkomiejskie kamienice czynszowe. Kilkupiêtrowe kamienice z budynkiem frontowym i oficynami by³y jednym z najbardziej
charakterystycznych elementów centrów miast europejskich. To one w du¿ej mierze kszta³towa³y ich wizerunek. W Warszawie ca³e kwarta³y zabudowy z koñca XIX
i pocz¹tku XX w. zniknê³y bezpowrotnie. Zniknê³a te¿ tradycyjna pierzejowa zabudowa ulic. Tym cenniejsze s¹ te ulice i domy, które zachowa³y swój wygl¹d z pocz¹tku XX w. i przypominaj¹ o tradycyjnej tkance miejskiej. Jednym z takich kwarta³ów jest zespó³ kamienic miêdzy ulicami Emilii Plater, Marsza³kowsk¹, Nowogrodzk¹ i Al. Jerozolimskimi.
Rozwój kamienicy wielkomiejskiej poprzedzony by³ ca³ym szeregiem zmian, jakie objê³y Warszawê 2. po³owy XIX w., zmian o charakterze spo³eczno-ekonomicznym, ale te¿ architektonicznym. Coraz wiêcej ludzi przenosi siê do miasta, które
rozrasta siê do kilkuset tysiêcy mieszkañców w koñcu XIX w. Ten proces nasila siê
w momencie, gdy rok 1864 przynosi powszechne uw³aszczenie ch³opów w Cesarstwie Rosyjskim. Ca³e rzesze ludnoœci wiejskiej ruszaj¹ do pracy w fabrykach wielkiego miasta. Nie wszyscy z nich zamieszkuj¹ w drewnianych barakach Woli czy
Mokotowa. Czêœæ, której siê powiod³o i odnios³a pewien sukces, przenosi siê do wy-
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godniejszych kamienic czynszowych, do oficyn, a czêsto suteren. Czasy swojej
œwietnoœci prze¿ywa bogata warstwa mieszczañska sk³adaj¹ca siê w du¿ej mierze
z przedstawicieli wolnych zawodów i urzêdników wy¿szego szczebla. Ta potrzebuje
przede wszystkim wygodnych, reprezentacyjnych mieszkañ, które by³yby dobrym
odzwierciedleniem wysokiego statusu spo³ecznego. Te nasilaj¹ce siê tendencje,
a jednoczeœnie ró¿ne potrzeby, jakie mia³y poszczególne warstwy spo³eczne, doprowadzaj¹ poœrednio do wykszta³cenia siê nowego typu domu – kamienicy wielkomiejskiej. Wiêkszoœæ mieszkañ w takim domu by³a przeznaczona na wynajem albo
na sprzeda¿. Czêsto sam w³aœciciel kamienicy zajmowa³ najbardziej reprezentacyjne lokum.
Pocz¹tkowo kamienice czynszowe s¹ skromne, nie prezentuj¹ te¿ jeszcze wiêkszych walorów artystycznych. W latach 50. i 60. XIX w. rzadko kiedy przekraczaj¹
dwie, trzy kondygnacje. Choæ struktura kamienicy zbli¿a siê ju¿ do tej z koñca wieku. Pojawiaj¹ siê podwórce ze stajniami, niskie oficyny i reprezentacyjny przejazd
bramny. Kamienice najczêœciej projektowane s¹ przez domoros³ych architektów,
choæ bywa³o, ¿e zatrudniano te¿ prawdziwe znakomitoœci œwiata architektury. Domy powsta³e w tym okresie charakteryzuj¹ siê zazwyczaj doœæ prost¹ dekoracj¹ fasady korzystaj¹c¹ z prostych form neorenesansowych. Dolne kondygnacje opracowane by³y najbardziej dekoracyjnie, pojawia siê na nich boniowanie, a czasem rustyka. Dekoracja górnych kondygnacji opiera³a siê przede wszystkim na bogatych
obramieniach okiennych, czasem pilastrowaniu i naczó³kach okiennych. Takich
domów nie pozosta³o do dziœ zbyt wiele, a ich form mo¿emy siê jedynie domyœlaæ
po wykroju okien. Wiêkszoœæ utraci³a dekoracje fasad w latach 60. XX w., kiedy powszechnie zbijano elewacje pod pozorem modernizacji.
Jedn¹ z niewielu jest kamienica przy Al. Jerozolimskich 5. Zaprojektowana
przez architekta Antoniego Kwiatkowskiego prezentuje neorenesansowe formy,
choæ dekoracja zosta³a w³aœciwie zupe³nie skuta w latach 60. ostatniego stulecia.
Zosta³a wzniesiona w latach 1859-1860 i w tej chwili jest najstarsz¹ kamienic¹
omawianego kwarta³u. Pozbawiona ostatniej kondygnacji ledwie przypomina swój
pierwotny wygl¹d.
Zapotrzebowanie na wielkie, reprezentacyjne mieszkania nasila siê w koñcu
XIX w. G³ównie dotyczy ono warstw zamo¿nych reprezentantów wolnych zawodów, ale te¿ przedsiêbiorców czy arystokracji. Nie ka¿dego by³o wtedy staæ na w³asn¹ willê w Al. Ujazdowskich, dlatego chêtnie wybierano wielkie i wygodne mieszkanie w Alejach Jerozolimskich. Tym bardziej, ¿e ten rejon Œródmieœcia zyska³
spore znaczenie od momentu uruchomienia nowego dworca Kolei Warszawsko-Wiedeñskiej. Do tej pory jednak zabudowa by³a w przewa¿aj¹cej mierze parterowa i piêtrowa, rzadko dwu- lub trzypiêtrowa, a pomiêdzy nielicznymi kamienicami rozpoœciera³y siê ogrody i niewielkie zak³ady.
Prawdziwy boom budowlany zaczyna siê w Warszawie lat 80. Rejon ul. Marsza³kowskiej i Al. Jerozolimskich staje siê wtedy cennym terenem inwestycyjnym,
a z czasem nowym salonem miasta. Budowa filtrów i pod³¹czenie Œródmieœcia
do kanalizacji miejskiej sprzyjaj¹ budownictwu mieszkaniowemu. Dodatkowo
w 1870 r. magistrat Warszawy wytycza nowe ulice w centrum, a stare reguluje i na-

Sprawozdania 69

daje im nowe nazwy. Powstaje wtedy m.in. dzisiejsza ul. Jana Pankiewicza, uregulowana zostaje ul. Leopoldyny, czyli dzisiejsza Emilii Plater. Dzia³ania Magistratu
przyci¹ga³y inwestorów i da³y impuls do intensywnej zabudowy tego rejonu.
W tym czasie ustala siê ju¿ zasadniczo typ kamienicy wielkomiejskiej; póŸniej
bêdzie siê ona tylko piê³a w górê, pojawi¹ siê te¿ nowe rozwi¹zania konstrukcyjne.
Typowy uk³ad takiego domu zak³ada³ podzia³ planu i kondygnacji na strefy pod
wzglêdem funkcji i presti¿u. I tak parter od ulicy zazwyczaj zajmowa³y sklepy. Nad
przejazdem w bramie, na pierwszym piêtrze znajdowa³o siê najczêœciej mieszkanie
w³aœciciela albo apartamenty najdro¿sze, przeznaczone dla bogatych mieszkañców.
Z g³ównej klatki schodowej by³o najczêœciej wejœcie do dwóch mieszkañ frontowych. Mieszkania o bardzo du¿ej powierzchni (nawet 300 m2) oferowa³y bardzo
komfortowe warunki mieszkaniowe. Od ulicy lokowany by³ zazwyczaj salon, czêsto
te¿ gabinet. Jadalnie najchêtniej umieszczano od strony dziedziñca, w pobli¿u czêœci kuchennej. Okno znajduj¹ce siê w rogu dziedziñca nierzadko umieszczane by³o
po skosie. Takie wyd³u¿one jadalne pokoje ze œciêtym naro¿nikiem okiennym zyska³y miano „pokoi berliñskich”. Do oficyny prowadzi³y kuchenne klatki schodowe, które obs³ugiwa³y te¿ kuchnie mieszkañ frontowych. Czeœæ s³u¿bowa mieszkania sk³ada³a siê ze s³u¿bówki, kuchni, a czêsto tak¿e spi¿arki.
Oficyny zajmowane by³y przez mniej zamo¿nych mieszkañców, w latach 70. pojawiaj¹ siê te¿ mieszkania kawalerskie, tzw. pojedynki. Mimo to by³y one znacznie
wiêksze od dzisiejszych „kawalerek”. Dla najbiedniejszych przeznaczone by³y mieszkania w tylnej oficynie. Najni¿sze statusem nie oferowa³y ju¿ tak komfortowych
warunków, by³y te¿ mocno niedoœwietlone.
Kilka takich kamienic zachowa³o siê w opisywanym kwartale. Chyba najciekawsz¹ z nich jest dom przy Al. Jerozolimskich 56. Kamienica £apiñskiego zosta³a
zbudowana w 1881 r. wed³ug projektu Witolda Lanciego. Syn wybitnego architekta
Franciszka Marii podobnie jak ojciec specjalizowa³ siê w formach neorenesansowych. By³ ju¿ na tyle dojrza³ym i wyszkolonym architektem, ¿e formy historyzuj¹ce potrafi³ zestawiaæ w doskona³e zespo³y, tworz¹c œwietn¹ szatê neorenesansu.
W tym czasie mamy ju¿ do czynienia z drug¹, dojrza³¹ faz¹ historyzmu. Architekci
ostatnich dziesiêcioleci XIX w. – podobnie jak Witold Lanci – doskonale znali siê
na formach minionej architektury. Coraz rzadziej komponowali opieraj¹c siê na
w³asnej intuicji czy przeczuciu, a raczej koncentrowali siê na popularnych i rozprowadzanych po ca³ej Europie wzornikach architektonicznych. Witold Lanci bardzo
dobrze realizowa³ siê w neorenesansie, zw³aszcza w formach neorenesansu wiedeñskiego. W³aœnie takie zrealizowa³ w opisywanej kamienicy przy Al. Jerozolimskich.
Jest to obiekt tym cenniejszy, ¿e zachowanych budynków autorstwa tego architekta
jest ju¿ naprawdê niewiele. Nie zachowa³a siê choæby s³ynna swego czasu, jedna
z najwspanialszych w Warszawie, kamienica Granzowa przy ul. Królewskiej. Kamienica przy Al. Jerozolimskich, powsta³a w tym samym czasie, równie¿ nawi¹zywa³a w formie do neorenesanu wiedeñskiego. Dolna kondygnacja uzyska³a boniowanie pasowe, a trzy kolejne pozosta³y g³adkie. W³aœciw¹ dekoracjê stanowi³y obramienia okienne – ró¿ne na ka¿dej z kondygnacji. Na pierwszym piêtrze by³o to
proste obramienie z wydatnym gzymsem, na drugim zakoñczone trójk¹tnym na-
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czó³kiem, a na ostatnim proste, operuj¹ce ju¿ tylko wydatniejszym profilem. Zwraca³y te¿ uwagê typowe dla Lanciego niewielkie ryzality boczne, zaakcentowane boniowaniem naro¿nym i belwederkami. Kamienicê wieñczy³ wysoki, stromy dach.
Formy neorenesansowe w latach 80. i 90. znajdowa³y swych licznych amatorów.
Drugie pokolenie architektów z krêgu historyzmu chêtnie siêga³o do wzorników
z elementami architektury neorenesansowej. Odwo³ywano siê najczêœciej do renesansu florenckiego, weneckiego, rzymskiego czy te¿ do manieryzmu pó³nocnego.
W latach 80. bardzo popularny stanie siê te¿ kostium francuski, który by³ odniesieniem do architektury francuskiej czasów Franciszka I, Ludwika XIII czy XIV. Jednak najczêœciej architekci ³¹czyli ró¿ne formy, co szczególnie nasili³o siê w koñcu
XIX w.
Kamienica przy ul. Nowogrodzkiej 44 prezentuje prawdziwy eklektyzm stylowy. Zbudowana na pocz¹tku lat 90. XIX w. zachowa³a swoj¹ bardzo dekoracyjn¹ fasadê. Jest ona pieciokondygnacyjna, czyli wy¿sza ni¿ budowane do tej pory. Cztery
piêtra ustala³y now¹ skalê dla tego kwarta³u. Dekoracja jest niezwykle bogata, oparta na elementach klasycystycznych, neorenesansowych i neobarokowych. Zauwa¿alny jest podzia³ elewacji na trzy odrêbne strefy. Dwie pierwsze kondygnacje ozdobione boniowaniem pasowym s¹ rodzajem coko³u dla reszty budynku. Dekorowane
raczej skromnie, dopiero w partii gzymsu miêdzy drug¹, a trzeci¹ kondygnacj¹
przechodz¹ w dekoracyjny fryz. Kolejne dwa piêtra maj¹ okna przedzielone pilastrami i lizenami ozdobionymi boniowaniem pasowym. Zwracaj¹ uwagê neobarokowe girlandy, które wieñcz¹ ka¿d¹ lizenê. Podkreœlenie dekoracyjnoœci tej czêœci
zaznacza siê tak¿e w pó³kolistych, wydatnych naczó³kach zamykaj¹cych okna trzeciej kondygnacji. Dziêki tym wszystkim zabiegom ca³a œrodkowa czeœæ fasady sta³a
siê prawdziwym piano nobile. Z kolei ostatnie piêtro, znacznie ni¿sze od poprzednich, zosta³o podzielone rytmem arkad okiennych. Pó³koliœcie zamkniête okna zosta³y rozdzielone pilastrami. Ten zabieg by³ bardzo czêsto stosowany w kamienicach neorenesansowych i nawet dziœ, kiedy wiêkszoœæ z nich utraci³a bogat¹ dekoracjê, w³aœnie po tym mo¿emy poznaæ pierwotny styl budynku. W kamienicy zachowa³ siê ciekawy przejazd bramowy. Nakryty kilkoma sklepieniami
namiotowymi przypomina sekwencjê kolejnych kopu³. Bogate materia³y: stiuki,
marmury i szk³o kryszta³owe sugeruj¹ wysok¹ jakoœæ wykonania i presti¿ budynku.
Zwraca uwagê zachowana stolarka tego przejazdu i klatki schodowej: brama, drzwi
i skrzynka z nazwiskami lokatorów.
Po bryle i podziale okien ostatniego piêtra mo¿emy domyœlaæ siê wygl¹du
s¹siedniej kamienicy przy ul. Nowogrodzkiej 46. Ni¿sza o jedno piêtro powsta³a zapewne w latach 80. XIX w. Fasada zosta³a zupe³nie obita z dekoracji. Pozosta³y tylko podzia³y okienne, które wskazuj¹ na jej neorenesansowy wygl¹d. Wysoki, mansardowy dach sugeruje nawi¹zania do architektury francuskiej – kostium francuski.
By³a to tym samym jedna z najciekawszych kamienic na tej ulicy. Szkoda, ¿e z dawnej œwietnoœci pozosta³a tylko bry³a i pseudozmodernizowana œciana fasady.
Pocz¹tek XX w. przynosi prawdziwy boom budowlany. W pierwszej dekadzie
stulecia powstaj¹ ju¿ w³aœciwie wszystkie kamienice w tym kwartale. PóŸniej koñczone bêd¹ ju¿ tylko kamienica przy Al. Jerozolimskich 49 i Hotel Polonia. W zasa-
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dzie wszystkie domy zosta³y ju¿ pod³¹czone do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej,
a od momentu uruchomienia w 1904 r. nowej Elektrowni na Powiœlu tak¿e do sieci
elektrycznej. Powstaj¹ce w tym czasie nowe domy maj¹ ju¿ nowoczesn¹ ¿elazn¹
konstrukcjê szkieletow¹, która pozwoli³a na wznoszenie wiêkszej liczby piêter.
Zmienia siê te¿ prawo przeciwpo¿arowe, które do tej pory nie pozwala³o na budowê
domów wy¿szych ni¿ do 6 piêter. Przede wszystkim dziêki nowym technologiom
budowlanym buduje siê ju¿ znacznie wiêksze kamienice. To w³aœnie w tym czasie
w kilku miejscach Warszawy powstaj¹ prawdziwe „niebotyki”: na pl. Unii Lubelskiej, czy kamienica Goldstanda przy pl. D¹browskiego. Prawdziwym novum w nowoczesnych kamienicach, tak¿e w obrêbie omawianego kwarta³u, sta³y siê windy
elektryczne. Szyb windowy by³ zazwyczaj przewidziany przy g³ównej klatce schodowej, pomiêdzy dwoma mieszkaniami frontowymi. Do dziœ w pierwotnych szybach funkcjonuj¹ windy w kamienicach przy Al. Jerozolimskich 47, 49 czy 51.
Jedn¹ z najciekawszych kamienic powsta³ych w tym czasie jest niew¹tpliwie kamienica rodziny Hoserów przy Al. Jerozolimskich 51. Potentatów ogrodniczych
staæ by³o na wzniesienie monumentalnego domu. Kamienica pobudowana w 1905 r.
wed³ug projektu Paw³a Hosera by³a du¿ym przedsiêwziêciem finansowym rodziny.
Czteropiêtrowy dom od ulicy i piêciopiêtrowe oficyny zapewni³y jej spory dochód.
W trakcie budowy u¿yto najnowszych technologii, wprowadzono te¿ windy. Pawe³
Hoser zaproponowa³ bardzo ciekawe rozwi¹zanie fasady. Monumentalna, z potê¿n¹ rustyk¹ na wszystkich kondygnacjach prezentuje udane po³¹czenie neobaroku,
wczesnego modernizmu, a nawet manieryzmu. W³aœnie ta wydatna rustyka i stosowanie arkad okiennych ostatniego piêtra s¹ odwo³aniem do w³oskiego renesansu
i manieryzmu XVI w. Ca³y dom zosta³ zwieñczony neobarokowym belwederkiem
z kopu³¹. Zupe³nie inaczej przedstawiaj¹ siê elewacje od strony dziedziñca. Bardzo
proste, operuj¹ce jedynie tynkiem i naro¿nikami z ceg³y wskazuj¹ na oszczêdnoœci
w tej czêœci kamienicy. W klatce schodowej zachowa³y siê oryginalne sztukaterie
z elementami secesji i witra¿ okienny. W dziedziñcu tego domu zosta³ zamontowany jeden z najciekawszych zdrojów: z piaskowca, z g³ow¹ lwa.
S¹siedni dom tak¿e przedstawia bardzo ciekawe rozwi¹zania stylistyczne. Kamienica Józefa Davidsohna i in¿. Haskela Kadyñskiego wzniesiona w 1913 r. przez
architekta Józefa Czerwieñskiego jest chyba najbardziej luksusow¹ kamienic¹
w tym kwartale. Szeœciopiêtrowa, z wysokim mieszkalnym poddaszem prezentuje
formy dojrza³ego warszawskiego modernizmu. Podobnie jak fasada tak te¿ wnêtrza
zaskakuj¹ jakoœci¹ u¿ytych materia³ów. Widoczne jest to szczególnie w monumentalnym przejeŸdzie bramnym, gdzie zastosowano kolumny toskañskie i drzwi
z kryszta³owym szk³em.
Jednym z niewielu zachowanych secesyjnych domów w Warszawie jest kamienica na rogu ul. Poznañskiej i Al. Jerozolimskich. Dom Wilhelma Rakmana zosta³ zaprojektowany przez jednego z wybitnych warszawskich architektów Józefa Panczakiewicza. Wykszta³cony na Akademii w Petersburgu doskonale czu³ siê w secesji.
W latach 1905-1906 wed³ug jego projektu powstaje du¿a kamienica naro¿na. Architekt poœwiêci³ siê przede wszystkim opracowaniu fasady. Uzyska³a ona bogat¹ dekoracjê secesyjn¹ o motywach wici roœlinnych, kwiatów s³onecznika i liœci wino-
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gron, masek zoomorficznych. Doœæ interesuj¹cym rozwi¹zaniem jest kopu³a naro¿na o bardzo ciekawej konstrukcji wewnêtrznej. Oba szczyty od ulicy s¹ ozdobione
wielkimi oknami o nerkowatym, typowo secesyjnym wykroju. Wnêtrza kamienicy
nie s¹ ju¿ tak luksusowo wykoñczone jak w s¹siednich domach. Na podwórku zachowa³ siê szalet publiczny.
Podobnie jak kamienica przy Al. Jerozolimskich 49, tak samo dom przy ul. Nowogrodzkiej 40 nale¿a³ do najbardziej luksusowych w tym rejonie. Wielka kamienica Wilhelma Greyera zosta³a zaprojektowana przez architekta Edwarda Zachariasza
Elbera. Jest to potê¿ny naro¿ny budynek w stylu warszawskiego modernizmu. Elewacje maj¹ æwierækoliste wykusze, które sprawiaj¹ wra¿enie jakby œciana falowa³a.
Dekoracja œcienna to bardzo zredukowany ornament w stylu empire. W domu przy
ul. Nowogrodzkiej 40 wyj¹tkowy jest przejazd bramny. Wy³o¿ony czerwonym marmurem, ma jeden z najciekawszych zdrojów. Wejœcie do klatki schodowej jest po lewej stronie, nad schodami. Œciany parteru na podwórku kamienicy zosta³y wy³o¿one bia³ymi kafelkami. Poœrodku zwraca uwagê podwórkowa studnia. Jest to symboliczna forma w kszta³cie totemicznej maski. Takie motywy rodem z Ameryki Po³udniowej i Pó³nocnej by³y bardzo popularne w sztuce symbolizmu.
Pocz¹tek XX w. przynosi zmiany w podejœciu architektów do form historycznych. Wykszta³ceni w akademiach, doskonale znali wzorniki i prawid³a rz¹dz¹ce
stylami historycznymi. Jednak po okresie naukowego historyzmu, który wiernie
naœladowa³ poprzednie epoki, przyszed³ czas na doœæ swobodn¹ twórczoœæ architektoniczn¹. Eklektyzm pocz¹tku wieku ³¹czy w sobie czêsto elementy klasycyzmu,
neobaroku, neorenesansu, manieryzmu, secesji czy modernizmu. Najlepszym tego
œwiadectwem mo¿e byæ kamienica przy Al. Jerozolimskich 57. Dawny szpital Omega jest najlepszym przyk³adem takiego intuicyjnego, swobodnego podejœcia do
form historyzuj¹cych. Artur Gurney po³¹czy³ bry³ê modernistyczn¹ z elementami
œredniowiecznego zamczyska, z detalami o proweniencji romañskiej.
Omówione kamienice s¹ tylko fragmentem ca³ego unikalnego kwarta³u pomiêdzy Al. Jerozolimskimi, Nowogrodzk¹, Marsza³kowsk¹ i Emilii Plater. We wnêtrzach wielu domów zachowa³y siê oryginalne sztukaterie, stolarka drzwiowa
i okienna wraz z okuciami, odboje bramowe czy zdroje podwórkowe. Nie tylko ca³e
kamienice, ale te¿ te cenne detale zas³uguj¹ na prawdziw¹ ochronê. Zagro¿eniem
dla nich mog¹ byæ nie tylko zaniedbanie i dewastacja, ale te¿ Ÿle przeprowadzone
remonty i modernizacje. Ca³y kwarta³ wraz ze wszystkimi domami i ich detalami
powinien zostaæ wpisany jak najszybciej do rejestru zabytków. Byæ mo¿e to pozwoli³oby na w³aœciw¹ ochronê substancji zabytkowej. W wielu domów nadal funkcjonuj¹ mieszkania kwaterunkowe, które podzieli³y dawne apartamenty na ma³e klitki. Powinny byæ one jak najszybciej przywrócone do pierwotnego uk³adu, gdy¿ tylko w ten sposób mog¹ odzyskaæ dawn¹ œwietnoœæ.
Micha³ Krasucki
Oddzia³ Warszawski TOnZ
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Dzia³alnoœæ Archiwum Akt Nowych w roku 2005

Archiwum Akt Nowych (AAN) – jedno z trzech polskich archiwów o charakterze
centralnym – utworzone zosta³o w 1919 r. Pocz¹tkowo nosi³o miano Archiwum
Wojskowego, od 1930 r. dzia³a pod nazw¹ obecn¹. Archiwum gromadzi i przechowuje przede wszystkim archiwalia wytworzone przez polskie naczelne urzêdy oraz
instytucje administracji pañstwowej i wymiaru sprawiedliwoœci, samodzielne urzêdy centralne, centrali pañstwowej i spó³dzielczej administracji gospodarczej, centralne instytucje finansowo-kredytowe i ubezpieczeniowe, centralne organy partii
oraz organizacji politycznych, spo³ecznych, zawodowych, kulturalnych i sportowych oraz wybitne osobistoœci ¿ycia politycznego, spo³ecznego i kulturalno-oœwiatowego pañstwa polskiego. Wiêkszoœæ z nich dotyczy okresu po 1916 r., choæ niektóre zespo³y i zbiory siêgaj¹ XIX w. (m.in. akta partii i organizacji spo³ecznych
czy niepodleg³oœciowych) a nawet XV w. (akta rodzin).
W zasobie Archiwum – wed³ug stanu na koniec 2005 r. – znajdowa³o siê 2095 zespo³ów i zbiorów archiwalnych, licz¹cych ogó³em 1 490 496 j.a., czyli 19 711,43 m.b.
(w tym materia³y archiwalne stanowi¹ 14 18403 j.a. i 18 968,31 m.b., natomiast dokumentacja niearchiwalna obejmuje 72 093 j.a. i 743,12 m.b.). W roku sprawozdawczym do zasobu przejêto 116 nowych nabytków, utworzono z nich 47 nowych zespo³ów i zbiorów, zanotowano równie¿ 86 dop³ywów do ju¿ istniej¹cych zespo³ów
i zbiorów (przy czym do niektórych zespo³ów by³o kilka dop³ywów w ci¹gu roku).
Przejête materia³y archiwalne obejmuj¹ 723,97 m.b. i licz¹ 33 833 j.a., w tym: 30 107 j.a.
(672,85 m.b.) aktowych materia³ów archiwalnych, 3 047 j.a. (51,12 mb) dokumentacji technicznej, 659 fotografii, 15 filmów i 3 kartografiki.
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Na nabytki te z³o¿y³y siê: 53 nabytki materia³ów archiwalnych przejêtych z archiwów zak³adowych jednostek nadzorowanych (licz¹ one 29 570 j.a. i mierz¹
647,61 m.b.), materia³y przejête z archiwum wyodrêbnionego Kancelarii Prezydenta RP (ogó³em 773 j.a., co stanowi 23,41 mb), materia³y archiwalne przejête od
24 ofiarodawców prywatnych (razem 1670 j.a., 32,24 m.b.), materia³y archiwalne
przejête od organizacji i zwi¹zków kombatanckich – 2 nabytki (31 j. a., 0,31 m.b.),
materia³y archiwalne pozyskane od innych instytucji i stowarzyszeñ (592 j.a., mierz¹ce 13,06 m.b.), materia³y archiwalne pozyskane w drodze zakupu (dokonano 10
zakupów, licz¹cych 696 j.a. i 0,69 m.b., w tym 2 plany oraz 603 fotografie), ponadto
Archiwum przejê³o te¿ zbiory kserokopii, licz¹ce 510 j.a. czyli 6,64 m.b.
Z wa¿niejszych i wiêkszych nabytków wymieniæ warto przejêcia m.in. odtajnionych archiwaliów z Kancelarii Tajnej Premiera Rady Ministrów (3966 j.a. z lat
1950-1990, m.in. protoko³y posiedzeñ Prezydium Rz¹du, Rady Ministrów, Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, ró¿nych komisji roboczych rz¹du, materia³y na posiedzenia, ich uchwa³y), akt Ministerstwa Zdrowia i Opieki Spo³ecznej
w Warszawie (1393 j. a. z lat 1960-1999, w tym materia³y z posiedzeñ kierownictwa
Ministerstwa, sprawozdania z dzia³alnoœci jego zespo³ów specjalistycznych, analizy
dotycz¹ce funkcjonowania opieki zdrowotnej i s³u¿by zdrowia, protoko³y z kontroli
podleg³ych resortowi placówek medycznych), Krajowego Urzêdu Pracy w Warszawie (1271 j.a. z lat 1993-2002, dotycz¹cych m.in. dzia³alnoœci Rady Funduszu Gwarantowanych Œwiadczeñ Pracowniczych, analizy i kontroli funkcjonowania rejonowych urzêdów pracy, analizy stanu zatrudnienie na terenie kraju), Centralnego
Zarz¹du Zak³adów Karnych i Aresztów Œledczych w Warszawie oraz Centralnego
Zarz¹du Zak³adów Karnych w Warszawie (³¹cznie 1217 j.a. z lat 1969-1995, zawieraj¹cych m.in. zarz¹dzenia dotycz¹ce wiêziennictwa, raporty i sprawozdania z kontroli podleg³ych jednostek penitencjarnych, sprawozdania statystyczne dotycz¹ce
wiêziennictwa w Polsce), Ministerstwa Rolnictwa w Warszawie (667 j.a. z lat 1951-1981, zawieraj¹cych materia³y z narad organów kolegialnych ministerstwa i jego
jednostek podleg³ych, materia³y dotycz¹ce organizacji ministerstwa i jego jednostek podleg³ych oraz placówek naukowo-badawczych), Oœrodka Dokumentacji Zabytków w Warszawie (257 j.a. z lat 1961-2002, obejmuj¹ce m.in. sprawozdania
z dzia³alnoœci oœrodka, wykazy obiektów zabytkowych na terenie kraju, jego dzia³alnoœæ wydawnicz¹ i popularyzatorsk¹).
Z kolei z archiwaliów przejêtych od ofiarodawców prywatnych oraz stowarzyszeñ kombatanckich odnotowaæ warto przejêcia m.in. akt œrodowiska by³ych
¿o³nierzy Batalionu Armii Krajowej „Miot³a” (20 j.a. z lat 1941-2003: rozkazy, notatki, wspomnienia i relacje dotycz¹ce dziejów oddzia³u), akt Antoniego Sanojcy
(45 j.a. dokumentów z lat 1940-1988: rozkazów organizacyjnych, awansowych i odznaczeniowych Komendy G³ównej Zwi¹zku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej, powojennej korespondencji w sprawie ustalenia rozwoju i funkcjonowania struktur
organizacyjnych Polskiego Pañstwa Podziemnego), akt Stanis³awa Stommy (49 j.a.
z lat 1956-2000, zawieraj¹cych materia³y obrazuj¹ce dzia³alnoœæ twórcy kolekcji
w Kole Pos³ów „Znak”, Klubie Myœli Politycznej „Dziekania”, Prymasowskiej Radzie Spo³ecznej).
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Tak¿e zasób biblioteki AAN powiêkszy³ siê w 2005 r. – o 852 tytu³y, co stanowi
878 woluminów. Pochodz¹ one z zakupów (79 tomów) oraz darów, ³¹cznie ksiêgozbiór biblioteki liczy obecnie 12 152 tytu³y (12 305 woluminów).
W omawianym okresie sprawozdawczym pracami zwi¹zanymi z opracowywaniem zasobu archiwalnego objêto 29 zespo³ów i zbiorów, w ich wyniku zinwentaryzowano 11 205 j. a. (co stanowi 124,24 m.b.). Pracami tymi objêto m.in. archiwalia
wchodz¹ce w sk³ad nastêpuj¹cych zespo³ów zbiorów: Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z lat 1950-1990 (w tym: Wydzia³ Administracyjny, Komisja ds. Narodowoœciowych, Komisja Wymiaru Sprawiedliwoœci, Bezpieczeñstwa i Porz¹dku Publicznego, Wydzia³ Spo³eczno-Prawny, Wydzia³–Sekretariat Komisji Prawa i Praworz¹dnoœci, Wydzia³ Nauki i Oœwiaty, Wydzia³ Nauki,
Oœwiaty i Postêpu Naukowo-Technicznego, Wydzia³–Sekretariat Komisji Nauki
i Oœwiaty, Wydzia³ Kadr–Referat ds. Dzia³aczy Ruchu Robotniczego, Centralna
Komisja Kontroli Partyjnej, Wydzia³ Organizacji Spo³ecznych, Sportu i Turystyki,
Wydzia³ ds. M³odzie¿y, Kultury Fizycznej i Turystyki, Wydzia³ Spo³eczno-Zawodowy, Zak³ad Historii Partii, Centralne Archiwum), Zbioru W³adys³awa ¯eleñskiego
– materia³y do historii zbrodni na profesorach lwowskich w lipcu 1941 r., Tymczasowej Komisji Rz¹dz¹cej Litwy Œrodkowej z lat 1920-1922, Departamentu Wiêziennictwa Ministerstwa Bezpieczeñstwa Publicznego z lat 1944-1955, akt Tomasza
Strzembosza 1956-2002, Naczelnego Komitetu Uczczenia Pamiêci Józefa Pi³sudskiego z lat 1935-1939, Rady G³ównej Opiekuñczej – Biura Centrali w Krakowie
z lat 1940-1945, zbioru dokumentów, prasy i druków zwartych opozycji politycznej
z okresu 1975-1989.
Komisja Metodyczna AAN w 2005 r. zebra³a siê na 6 posiedzeniach, na których
rozpatrzy³a i przyjê³a opracowania 9 zespo³ów, zbiorów i spuœcizn: Zjednoczenia
Przemys³u Szklarskiego w Sosnowcu, akt Jadwigi Siewierskiej, zbioru kserokopii
akt dotycz¹cych obywateli polskich Zarz¹du Ludowego Komisariatu Spraw Wewnêtrznych obwodu stanis³awowskiego Ukraiñskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, Tymczasowej Komisji Rz¹dz¹cej Litwy Œrodkowej, Zbioru W³adys³awa
¯eleñskiego – materia³ów do badañ historii zbrodni na profesorach lwowskich
w lipcu 1941 r., Archiwum W. I. Lenina w Polsce, S¹du Okrêgowego w £om¿y oraz
kilku komórek organizacyjnych KC PZPR (Wydzia³ Administracyjny, Komisja ds.
Narodowoœciowych, Komisja Wymiaru Sprawiedliwoœci, Bezpieczeñstwa i Porz¹dku Publicznego, Wydzia³ Spo³eczno-Prawny, Wydzia³–Sekretariat Komisji Prawa
i Praworz¹dnoœci, Wydzia³ Nauki i Oœwiaty, Wydzia³ Nauki, Oœwiaty i Postêpu Naukowo-Technicznego, Wydzia³–Sekretariat Komisji Nauki i Oœwiaty). Razem archiwalia te licz¹ 3006 j. a., co stanowi 66,87 m.b. (dodaj¹c rozmiary opracowanych
dop³ywów do zespo³ów przyjêtych przez Komisjê Metodyczn¹ w latach uprzednich, w 2005 r. ca³kowicie opracowano 3 079 j.a., co stanowi 68,35 m.b.). Ponadto
Komisja omówi³a problemy zwi¹zane z opracowaniem akt Referatu ds. Dzia³aczy
Ruchu Robotniczego, stanowi¹cego czêœæ (sektor) Wydzia³u Kadr KC PZPR oraz
problemy zwi¹zane ze sposobem potraktowania zbioru prasy przejêtej z Muzeum
Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, a pochodz¹cych z Biblioteki Ignacego Domeyki w Buenos Aires. Dokonano te¿ oceny „Informatora o zasobie Ar-
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chiwum Akt Nowych” (stan na dzieñ 31 marca 2005 r.) oraz ustosunkowa³a siê do
projektu wytycznych Naczelnej Dyrekcji Archiwów Pañstwowych, dotycz¹cego
rozmieszczenia pañstwowego zasobu archiwalnego oraz problematyki.
Tradycyjnie ju¿ aktywne dzia³ania Archiwum prowadzi³o w zakresie nadzoru
nad narastaj¹cym zasobem archiwalnym – w 2005 r. pod nadzorem AAN znajdowa³y siê 224 pañstwowe jednostki organizacyjne oraz 1 jednostka samorz¹dowa, przechowuj¹ce w sumie ponad 5357 m.b. materia³ów archiwalnych, zakwalifikowanych
do przekazania do zasobu AAN. Przeprowadzono 102 kontrole w archiwach zak³adowych (98 kontroli ogólnych i 4 kontrole szczegó³owe), wydaj¹c odpowiednie zalecenia i wnioski pokontrolne. Zaopiniowano 177 nades³anych projektów przepisów archiwalno-kancelaryjnych (w tym 55 instrukcji kancelaryjnych, 65 rzeczowych wykazów akt, 57 instrukcji archiwalnych), a ostatecznie zatwierdzono 93
z nich. Ponadto udzielono 1095 konsultacji jednostkom nadzorowanym i innym
podmiotom (dotyczy³y one g³ównie opracowywania w³asnych przepisów archiwalnych i kancelaryjnych, prowadzenia archiwów zak³adowych, oceny i brakowania
akt, porz¹dkowania akt) oraz przeprowadzono 90 ekspertyz i 9 lustracji (dotycz¹cych przewa¿nie oceny wartoœci archiwalnej dokumentacji). Wydano 147 zezwoleñ na wybrakowanie ³¹cznie ponad 5394 m.b. dokumentacji niearchiwalnej. Równie du¿e zaanga¿owanie towarzyszy³o organizacji i prowadzeniu merytorycznych
szkoleñ archiwalnych, przeznaczonych dla pracowników archiwów zak³adowych,
nadzorowanych urzêdów i instytucji – ³¹cznie przeprowadzono 16 kursów oraz
szkoleñ kancelaryjnych i archiwalnych, w których uczestniczy³o 393 s³uchaczy.
W 2005 r. prace badawcze w Pracowni Naukowej Archiwum rozpoczê³o 1045 osób
(w tym 92 z zagranicy), odnotowano 7069 odwiedzin w pracowni. Osobom korzystaj¹cym z zasobu udostêpniono 30 232 teczki materia³ów aktowych oraz 5166 rolek mikrofilmów. Nie ulega zmianom wykaz najczêœciej wykorzystywanych przez
u¿ytkowników zespo³ów i zbiorów: s¹ to archiwalia polskiej s³u¿by dyplomatycznej
oraz centralnych urzêdów pañstwa polskiego (dla okresu dwudziestolecia miêdzywojennego), archiwalia Polskiego Pañstwa Podziemnego (dla okresu II wojny œwiatowej), archiwalia komitetów centralnych PPR i PZPR oraz urzêdów centralnych –
dla badañ dziejów Polski po 1945 r.
Pracownicy AAN w 2005 r. przeprowadzili 3 765 kwerend (w tym: 64 naukowe,
195 genealogicznych, 513 w³asnoœciowych, 2470 socjalnych oraz 523 inne). Z wiêkszych i wa¿niejszych kwerend tematycznych wymieniæ warto dotycz¹ce: stosunków polsko-austriackich (wybór dokumentów na wystawê), stosunków polsko-kazachskich oraz historii Kazachstanu i Kazachów, stosunków polsko-rumuñskich
oraz historii Rumunii i Rumunów, stosunków polsko-izraelskich w latach 1944-1973 (kontynuacja kwerendy rozpoczêtej w poprzednim roku sprawozdawczym),
stosunków polsko-kirgiskich, dóbr wilanowskich – w zwi¹zku z roszczeniami spadkobierców rodziny Branickich, dzia³alnoœci Polsko-Niemieckiej Izby Handlowej
we Wroc³awiu w latach 1927-1939, urzêdowej korespondencji dyplomatycznej Protoko³u Dyplomatycznego resortu spraw zagranicznych 1918-1939, stosunków polsko-bu³garskich. Ponadto udzielono 3 485 informacji telefonicznych oraz 622 informacji osobom, które zg³osi³y siê w tym celu do Archiwum osobiœcie (w wiêkszo-
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œci dotycz¹cych kwestii poszukiwania dokumentacji osobowej i pracowniczej, niezbêdnej do naliczenia kapita³u pocz¹tkowego œwiadczeñ emerytalnych).
Jak w latach poprzednich, Archiwum Akt Nowych wspó³pracowa³o z uczelniami wy¿szymi i innymi placówkami oœwiatowymi w zakresie popularyzacji zasobu
i dzia³alnoœci bie¿¹cej Archiwum, organizuj¹c 12 prelekcji, w których uczestniczy³o
226 osób. W 2005 r. Archiwum odwiedzi³y grupy studentów Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie, Uniwersytetu
Stefana Kardyna³a Wyszyñskiego w Warszawie, Szko³y G³ównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie, Akademii Bydgoskiej, uczniów Szko³y Policealnej nr 17
przy Zespole Szkó³ nr 26 w Warszawie, siostry Zgromadzenia Sióstr Œwiêtego Feliksa z Cantalice – prowincji polskiej, amerykañskiej i kanadyjskiej, pracowników
archiwum Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji, cz³onków Oddzia³u
Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w Radomiu. Inn¹ formê popularyzacji stanowi udzia³ pracowników AAN w audycjach radiowych (2 wyst¹pienia) oraz telewizyjnych (5 wyst¹pieñ) i przygotowywanie okolicznoœciowych wystaw tematycznych. W omawianym okresie zorganizowano samodzielnie 10 wystaw („Tragedia
gibraltarska 4 lipca 1943 r. na pierwszych stronach gazet”, „15 sierpnia Dzieñ
¯o³nierza. Na tu³aczym szlaku – gazety ¿o³nierzy Wojska Polskiego okresu II wojny
œwiatowej”, „Jeden z tysiêcy powracaj¹cych do Kraju”, „Traktat Wersalski 1919”,
piêæ wystaw z okazji przejmowania do zasobu AAN akt: Tomasza Strzembosza, Eugeniusza Ajewskiego, Edwarda Dietricha, Andrzeja Paszkowskiego, Józefa Rella
oraz wystawa z okazji promocji ksi¹¿ki „Szare Szeregi na Ochocie”). Z kolei dokumenty z zasobu AAN prezentowane by³y m.in. podczas nastêpuj¹cych wystaw:
„Bia³o-czerwona i czerwono-bia³o-czerwona. Z dziejów stosunków polsko-austriackich w XIV-XXw.” (jednoczesna prezentacja w Warszawie i Wiedniu), „Herbert
Hoover a Polska” (Muzeum Uniwersytetu Jagielloñskiego, Muzeum Historii Katowic), „Za Ojczyznê i Naród – 300 lat Orderu Or³a Bia³ego” (Zamek Królewski
w Warszawie), „Katyñ – walka o prawdê” (Jezuicki Oœrodek Formacji i Kultury „Xaverianum” w Opolu, Muzeum im. J. Dzier¿ona w Kluczborku), „Polska-Meksyk 1921-1945 w zbiorach Archiwum Akt Nowych w Warszawie w 75-lecie
nawi¹zania stosunków dyplomatycznych” (Instytut Cervantesa w Krakowie),
„17 wrzeœnia 1939 – oblicza sojuszu niemiecko-sowieckiego” (Oœrodek Kultury
Ochoty).
W 2006 r. odby³o siê 5 zebrañ naukowych („Organizacja i zasoby archiwów
w Chile”, „Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych i jego problemy archiwalne”, „Problem oceny i wartoœciowania dokumentacji geologicznej”, „Kancelarii
i archiwów w³adzy w Polsce 1944-1990”, „Dokumenty do dziejów Polonii ³otewskiej”). Ponadto pracownicy AAN uczestniczyli w konferencjach i zjazdach (na
których wyg³osili 5 referatów i prelekcji) oraz brali aktywny udzia³ w pracach ró¿nych zespo³ów naukowo-badawczych, funkcjonuj¹cych przy NDAP oraz w strukturach innych urzêdów i instytucji. Dzia³alnoœæ wydawnicza pracowników to
11 publikacji drukowanych (artyku³y i notatki) oraz 2 publikacje w formie elektronicznej.

Ryszard Wojtkowski

ARCHIWUM FOTOGRAFICZNE
FABRYKI APARATÓW ELEKTRYCZNYCH
K. SZPOTAÑSKI I SKA.
Ryszard Wojtkowski, Archiwum fotograficzne Fabryki Aparatów Elektrycznych...

W dniu 13 wrzeœnia 2006 r. w Bielsku Bia³ej podczas targów Energetab dosz³o do
uroczystego przekazania przez Prezesa Zarz¹du ABB Miros³awa Gryszkê zbioru
fotografii obrazuj¹cego dzia³alnoœæ fabryki Kazimierza Szpotañskiego do zasobu
APW. W uroczystoœci uczestniczy³ m.in. in¿. Jacek Szpotañski, syn Kazimierza,
b. Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich przez trzy kadencje i cz³onek Honorowy SEP1.
Zbiór licz¹cy blisko 3000 fotografii, wykonanych na p³ytkach szklanych, powsta³ych w latach 1928-1942 ukazuje nam rozwój, produkcjê, ludzi znanej w okresie miêdzywojennym spó³ki produkuj¹cej urz¹dzenia elektrotechniczne. Zachowane zdjêcia maj¹ wartoœæ unikaln¹ wynikaj¹c¹ z kompleksowego i precyzyjnego dokumentowania historii fabryki i jej produktów. Jej dzieje i szybki rozwój w okresie
miêdzywojennym bardzo dobrze œwiadcz¹ o polskiej myœli technicznej. Przypomnijmy najwa¿niejsze daty i fakty z historii fabryki i ¿ycia jej za³o¿yciela Kazimierz Szpotañskiego. Urodzi³ siê on 16 grudnia 1887 r. we W³oc³awku. Ukoñczy³
Wydzia³ Elektryczny Politechniki w Charlottensburgu. Karierê zawodow¹ rozpocz¹³ w firmie AEG w Berlinie, nastêpnie kontynuowa³ w fabryce Siemensa w Rydze
gdzie zajmowa³ siê tworzeniem komórki zajmuj¹cej siê budow¹ aparatów elektrycznych oraz w oddziale firmy w Charkowie.
Po powrocie do Polski za³o¿y³ Firmê pod nazw¹ „K. Szpotañski” maj¹c¹ swoj¹
siedzibê przy ul. Mirowskiej 9 zarejestrowan¹ przez S¹d Okrêgowy w Warszawie
pod numerem RHA 700 22 kwietnia 1919 r. W pocz¹tkowym okresie dzia³alnoœci
1
Przy pisaniu niniejszego materia³u wykorzystano akta S¹du Okrêgowego w Warszawie (rejestr handlowy), akta notariuszy warszawskich, Biura Odbudowy Stolicy, akta miasta Warszawy – akta nieruchomoœci, referat in¿. Jacka Szpotañskiego, publikacjê „Podró¿ do Ÿróde³ polskiej energetyki” wydanej przez
ABB.
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Akta rejestrowe fabryki K. Szpotañski, RHA 700, k. 1
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Budynki Fabryki przy ul. Ka³uszyñskiej

zatrudnia³a ona 2 osoby produkuj¹c w³¹czniki do œwiat³a. Wpisem pod numerem
RHB IV-464 z 15 maja 1920 r. zarejestrowano spó³kê z ograniczona odpowiedzialnoœci¹ pod nazw¹ „Fabryka Aparatów Elektrycznych K. Szpotañski, S. Ciszewski
i Ska” z siedzib¹ przy ul. Mirowskiej 9. Spó³ka zosta³a zawarta na czas nieokreœlony przed notariuszem Konstantym Dowbór Muœnickim (sygn. 10 nr rep. 799)
28 kwietnia 1920 r. Udzia³y w spó³ce posiadali Kazimierz Szpotañski, Stefan Ciszewski, W³adys³aw Tomaszewski. Jej kapita³ za³o¿ycielski wynosi³ 500 tys. marek.
Celem spó³ki by³o „prowadzenie fabryki aparatów i wszelkiego rodzaju wyrobów
elektrycznych”. Wspólnicy ustalili, ¿e spó³ka mo¿e zak³adaæ filie w kraju i zagranic¹. Wpisem z 28 paŸdziernika 1922 r. siedziba spó³ki zosta³a przeniesiona na ul. Ka³uszyñsk¹ 2,4,6. Zwiêkszy³a siê tak¿e liczba wspólników oraz podwy¿szony zosta³
kapita³ za³o¿ycielski do 5 min marek. W sk³ad zarz¹du wchodzi³ m.in. K. Szpotañski, który by³ tak¿e dyrektorem zarz¹dzaj¹cym. Uchwa³¹ ogólnego zgromadzenia
wspólników z 30 maja i 5 czerwca 1923 r. nazwa firmy otrzyma³a nazwê „Fabryka aparatów elektrycznych K. Szpotañski i Ska, sp. z o. o.” W wyniku aktów notarialnych sporz¹dzonych przed notariuszem J. K. Bierzyñskim w czerwcu 1923 r.
i lipcu 1924 r. (RHBXVII 3258) w. w. przedsiêbiorstwo wraz aktywami i pasywami przesz³o na w³asnoœæ spó³ki akcyjnej, która zosta³a wpisana do rejestru
RHB XVIII-3419 5 sierpnia 1924 r. pod nazw¹ Fabryka Aparatów Elektrycznych
K. Szpotañski i Ska.
Jako siedzibê spó³ki podano ul. Ka³uszyñsk¹ 2, 4, 6. Celem dzia³alnoœci
spó³ki by³o „nabycie, rozbudowa i dalsze prowadzenie przedsiêbiorstwa fabrycznego nale¿¹cego do spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ «Fabryka aparatów
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Biura konstrukcyjno-projektowe fabryki

elektrycznych K. Szpotañski i Ska» i znajduj¹cego siê w Warszawie (na Pradze)
przy ul. Ka³uszyñskiej 2,4,6”. Statut spó³ki zosta³ zatwierdzony przez Ministrów
Przemys³u i Handlu oraz Skarbu i opublikowany w Monitorze Polskim nr 93 z 22
kwietnia 1924 r. Akt notarialny za³o¿enia spó³ki zosta³ zawarty przed notariuszem
J. K. Bierzyñskim 1 lipca 1924 r. Kapita³ zak³adowy spó³ki wynosi³ 25 000 z³otych
polskich podzielony na 2500 akcji. Prezesem zarz¹du zosta³ Wac³aw Lachert. Na
mocy uchwa³y Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z maja 1927 r. cz³onkiem zarz¹du zosta³ Kazimierz Szpotañski. (RHB XVIII-3419), Fabryka szybko sta³a siê
czo³owym zak³adem w Polsce produkuj¹c najnowoczeœniejsze urz¹dzenia elektryczne wg systemu jak mówi³ in¿. Kazimierz Szpotañski JENA czyli jakoœci, ekonomii,
estetyki, nowoczesnoœci. Sukces ekonomiczny fabryki spowodowany by³ przestrzeganiem powy¿szych zasad ale tak¿e poprzez pracê fabrycznego laboratorium oraz
analizowanie europejskich nowinek w elektrotechnice, kontrolê jakoœci produktów.
Nie bez znaczenia by³y tak¿e zdolnoœci organizacyjne, techniczne, doœwiadczenie
zawodowe Kazimierza Szpotañskiego a tak¿e umiejêtnoœæ wspó³pracy z podw³adnymi i traktowanie ich jak rodziny. Wraz z biegiem lat i rozwojem fabryki zakres produkcji ulega³ systematycznemu powiêkszeniu. Obejmowa³ on ju¿ nie tylko
w³¹czniki do œwiate³ ale tak¿e aparaty wysokiego napiêcia, aparaty niskiego napiêcia, aparaty do pomiarów elektrycznych, aparaty rentgenowskie. Zak³ady na Pradze
by³y systematycznie rozbudowywane. Znajdowa³y siê w nich nie tylko pomieszczenia produkcyjne ale tak¿e gabinety dyrekcji, biura techniczne, wystawa fabryczna
oraz pomieszczenia biurowe wraz z pomieszczeniami socjalnymi. W aktach miasta
Warszawy akta nieruchomoœci sygn. 10388 przechowywanych w APW zachowa³a
siê teczka zawieraj¹ca plany sytuacyjne nieruchomoœci zajmowanej przez fabrykê,
dokumenty dotycz¹ce prac budowlanych prowadzonych w latach 1938-1941. Fabryka dba³a o promocje swoich wyrobów, Ukazywa³y siê prospekty reklamowe, katalogi, wydawano wydawnictwo „Informacja dla przyjació³”, bra³a tak¿e udzia³
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w ró¿nych targach i wystawach m.in. w Nowym Jorku. W tej dzia³alnoœci wykorzystywano m.in. przekazane do APW zdjêcia.
W 1938 r. zak³ady Szpotañskiego przejê³y budynki po szwedzkiej fabryce a nastêpnie czêœæ produkcji przeniesiona do wyremontowanych obiektów w Miêdzylesiu. Na przestrzeni okresu miêdzywojennego liczba pracowników fabryki wzros³a
do 1500. Spowodowane to by³o otrzymaniem zamówieñ z Centralnego Okrêgu
Przemys³owego. Spó³ka dzia³a³a tak¿e w okresie okupacji. Postanowieniem Niemieckiego S¹du Wy¿szego w Warszawie z 12 marca 1942 r. zarz¹dc¹ przedsiêbiorstwa dla zabezpieczenia i utrzymania maj¹tku spó³ki zosta³ dyrektor generalny
K. Szpotañski. (RHB L 7119). Funkcjê tê pe³ni³ do 14 stycznia 1943 r. kiedy to zarz¹dc¹, zosta³ Hans Führer.
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W niej to pod zmienionym nazwiskiem pracowa³ Alfons Hoffmann prezes
Zwi¹zku Elektrowni Polskich i Zwi¹zku Zachodniego, ukrywaj¹cy siê przed okupantem niemieckim. W paŸdzierniku 1944 r. wraz z przyjœciem w³adzy komunistycznej Fabryka zosta³a objêta przymusowym zarz¹dem tymczasowym by z biegiem czasu otrzymaæ nazwê Pierwszej Pañstwowej Fabryki Aparatów Elektrycznych d. K. Szpotañski i Ska. Kazimierz Szpotañski kontynuowa³ swoj¹ dzia³alnoœæ
zawodow¹ jednak zosta³ zmuszony do odejœcia. Zmar³ 10 lipca 1966 r. w Warszawie.
W okresie PRL-u fabryka pod nazw¹ Zak³adów Wytwórczych Aparatury Wysokiego Napiêcia ZWAR w Warszawie produkowa³a g³ównie na potrzeby ZSRR. W 1998
akcje ZWARu objê³a grupa ABB.
Dzia³alnoœæ Kazimierza Szpotañskiego nie ogranicza³a siê tylko do rozwoju
w³asnego przedsiêbiorstwa. Anga¿owa³ siê tak¿e w dzia³alnoœæ spo³eczn¹. By³ jednym z za³o¿ycieli Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich, powsta³ego w wyniku odbytego w czerwcu 1919 r. Ogólnopolskiego Zjazdu Elektrotechników (od
1929 r. Stowarzyszenie Elektryków Polskich). W latach 1938-1946 pe³ni³ funkcjê jego Prezesa.
W 1939 r. podczas XI Walnego Zgromadzenia SEP, który odbywa³ siê w Katowicach i Cieszynie Kazimierz Szpotañski wyg³osi³ referat „Rola przemys³u w obronnoœci pañstwa”. W okresie okupacji dzia³alnoœæ SEP-u koncentrowa³a siê na informowaniu o losach kolegów, zapobieganiu deportacji do Niemiec, poprzez fikcyjne
zatrudnienie, organizowanie szkoleñ oraz praktyk dla m³odzie¿y, tworzenia planów
gospodarczych i elektryfikacyjnych. W 1945 r. Kazimierz Szpotañski zaanga¿owa³
siê w reaktywowanie dzia³alnoœci SEP-u. Po œmierci K. Szpotañskiego SEP postanowi³o przyznawaæ medal im. K. Szpotañskiego osobom zas³u¿onym dla przemys³u
elektrotechnicznego, dawnym pracownikom fabryki Szpotañskiego, ZWAR-u.
Trudno jest przeceniæ wartoœæ przekazanego zbioru. Na wyj¹tkowoœæ tego zespo³u sk³adaj¹ siê forma zachowania tych materia³ów w postaci p³ytek szklanych a tak¿e fakt i¿ w zasobie naszej instytucji nie ma wielu zbiorów zak³adów przemys³owych z okresu miêdzywojennego. Spowodowane jest to du¿ymi zniszczeniami materia³ów archiwalnych poczynionymi przez wojska hitlerowskie nie tylko podczas
Powstania Warszawskiego ale tak¿e po jego upadku. Zasoby Archiwum Miejskiego
w Warszawie gromadz¹cego dokumentacjê instytucji dzia³aj¹cych w stolicy zosta³y
doszczêtnie spalone. Tym bardziej jest cenne, ¿e zachowa³y siê te wartoœciowe materia³y œwiadcz¹ce o dokonaniach przedwojennego przemys³u elektrotechnicznego.
Nale¿y podkreœliæ tak¿e rolê jak¹ odegra³a firma ABB w zabezpieczeniu ocala³ych p³ytek (szczególne podziêkowania za zaanga¿owanie w przygotowanie materia³ów nale¿¹ siê Panu Andrzejowi Gablerowi). Wykona³a ona kopie cyfrowe przekazywanych materia³ów (które równie¿ trafi³y do APW) oraz wyda³a album prezentuj¹cy wybrane fotografie oraz opisuj¹cy historiê Fabryki, której za³o¿ycielem by³
Kazimierz Szpotañski.

RECENZJE

KLAUDIA KOWALCZYK, KSIÊGARSTWO WARSZAWSKIE W DRUGIEJ PO£OWIE XIX WIEKU, Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, Warszawa 2006, ss. 247
W dniu 31 sierpnia br., w siedzibie Muzeum Drukarstwa, Oddzia³u Muzeum Historycznego m.st. Warszawy, mia³a miejsce promocja rozprawy magisterskiej Klaudii Kowalczyk pt. Ksiêgarstwo warszawskie w drugiej po³owie XIX wieku. Praca ukaza³a siê jako trzeci tom serii „Biblioteka Warszawska”, wydawanej przez Muzeum
Historyczne, staraniem promotorki pracy, profesor Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, Marii Nietykszy.
Praca, w zamierzeniu Autorki (warto tu dodaæ absolwentki warszawskiego Liceum Ksiêgarskiego im. Stefana ¯eromskiego), ma na celu ukazanie ksiêgarstwa
i jego roli w historii Warszawy w okresie od upadku Powstania Styczniowego
(1864 r.) do wybuchu I wojny œwiatowej (1914 r.), a tak¿e ukazanie „œrodowiska
osób zajmuj¹cych siê t¹ dzia³alnoœci¹ na tle spo³eczno-kulturalnym i uwarunkowañ
ekonomiczno-politycznych”1. Sk³ada siê ona ze Wstêpu, czterech rozdzia³ów (Funkcjonowanie i rozwój ksiêgarstwa w Warszawie, Zrzeszenia zawodowe, Ksiêgarze a spo³ecznoœæ miasta, Organizacja handlu ksiêgarskiego), Zakoñczenia, Spisu ksiêgarñ, Bibliografii, Indeksu osób, Spisu ilustracji.
We Wstêpie Autorka okreœli³a cel pracy, omówi³a literaturê przedmiotu (opracowania i Ÿród³a, tak drukowane, jak i archiwalne), w skrócie przedstawi³a treœæ ksi¹¿ki. Na koniec podziêkowa³a promotorce swej pracy, wspomnianej ju¿ Pani prof.
Marii Nietykszy, Stanis³awowi Ciep³owskiemu, kierownikowi Dzia³u Bibliografii
Muzeum Historycznego m. st. Warszawy oraz Andrzejowi So³tanowi, wicedyrektorowi tego¿ Muzeum, a nastêpnie zadedykowa³a j¹ swemu Ojcu.
Rozdzia³ Funkcjonowanie i rozwój ksiêgarstwa w Warszawie stanowi wprowadzenie do zasadniczych w¹tków pracy. Autorka osadzi³a tutaj temat swej pracy w kontekœcie epoki i zjawisk w niej zachodz¹cych w sferze ekonomicznej (uprzemys³owienie) i ideowej (pozytywizm, realizm i póŸniejszy modernizm w literaturze),
dzia³alnoœæ spo³eczn¹ instytucji naukowych, szkolnictwo Warszawy, przejawy ¿ycia
kulturalnego, szczególnie w dziedzinie czytelnictwa, rozwój techniczny drukarstwa
i introligatorstwa. Niezwykle ciekawymi i przydatnymi w¹tkami tego rozdzia³u,
1

K. Kowalczyk, Ksiêgarstwo warszawskie w drugiej po³owie XIX wieku, Warszawa 2006, s. 11.
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s¹: uwarunkowania prawne dzia³alnoœci handlowej tego okresu, przede wszystkim
formy tej dzia³alnoœci (spó³ki firmowe, komandytowe, akcyjne), sprawy zwi¹zane
z cenzur¹, jej wp³ywem na dzia³alnoœæ ksiêgarsk¹, a przede wszystkim ukazanie
sposobów radzenia sobie z ni¹ przez ksiêgarzy. Na koniec omówiona zosta³a geografia wystêpowania ksiêgarñ na terenie Warszawy, przy czym Autorka stara siê tu
obaliæ (podaj¹c konkretne, choæ nieliczne przyk³ady) utrwalony nies³usznie pogl¹d,
jakoby na warszawskiej Pradze ksiêgarnie nie wystêpowa³y.
W rozdziale drugim pt. Zrzeszenia zawodowe, Autorka przedstawia proces
kszta³towania siê, strukturê i dzia³alnoœæ organizacji zawodowych ksiêgarzy
od pierwszych prób zrzeszenia siê przed Powstaniem Listopadowym, poprzez
tworzenie pierwszej organizacji pracowniczej – Kasy Przezornoœci i Pomocy Warszawskich Pomocników Ksiêgarskich oraz organizacji pracodawców – Delegacji
Ksiêgarskiej przy V Sekcji Handlowej Warszawskiego Oddzia³u Rosyjskiego Towarzystwa Popierania Przemys³u i Handlu, a¿ do pierwszego zjazdu ksiêgarzy i powstanie w jego wyniku w roku 1908 r. (istniej¹cego do dziœ) Zwi¹zku Ksiêgarzy
Polskich. Autorka zwraca tutaj uwagê na izolowanie siê czêœci ksiêgarzy ¿ydowskich ho³duj¹cych tradycyjnym wartoœciom swego narodu, szczególnie religijnym,
od ogólnego ¿ycia œrodowiska, i ukazuje ich próby utworzenia w³asnej organizacji.
Jak na koniec stwierdza Autorka, rozdzia³ ten nie wyczerpuje ca³oœci problematyki
udzia³u ksiêgarzy w organizacjach zawodowych. Przyk³adem zjawiska wymagaj¹cego
opracowania jest przynale¿noœæ niektórych ksiêgarzy do Zgromadzenia Drukarzy.
W rozdziale trzecim zatytu³owanym Ksiêgarze w spo³ecznoœci miasta, przedstawiona zosta³a struktura spo³eczna, ekonomiczna i etniczna spo³ecznoœci ksiêgarzy
warszawskich, ukazany ich etos, ¿ycie codzienne, rozrywki, dzia³alnoœæ spo³eczna
i polityczna na rzecz odzyskania niepodleg³oœci i in. Autorka zwróci³a przy tym
uwagê czytelnika na kilka charakterystycznych zjawisk.
Grupê najwiêkszych ksiêgarzy-wydawców uzna³a za przedstawicieli bur¿uazji,
obdarzon¹ zmys³em rzetelnej pracy u podstaw, liczeniem siê z zasadami rachunku
ekonomicznego. Z drugiej strony grupê tê cechowa³a wg Autorki inteligenckoœæ,
z jej romantycznym poczuciem misji propagowania jêzyka i kultury polskiej.
Innym charakterystycznym zjawiskiem, na który w tym rozdziale zwraca uwagê
Klaudia Kowalczyk, jest proces asymilacji postêpowej czêœci œrodowiska ksiêgarzy
¯ydów (których udzia³ w strukturze etnicznej ogó³u ksiêgarzy wynosi³ 77,6%,
a wœród ksiêgarzy-wydawców 34%), zafascynowanych kultur¹ polsk¹.
Uzupe³niaj¹c Autorkê mo¿na tu podaæ dwa przyk³ady piêknych postaw tego typu: Salomona (Franciszka Salezego) Lewentala, który mimo szykan i przeœladowañ
zwi¹zanych z jego pochodzeniem, uwieñczy³ sw¹ asymilacjê kulturow¹ aktem asymilacji religijnej, przyjmuj¹c na kilka miesiêcy przed œmierci¹ chrzest w Koœciele
katolickim, czy Jakuba Mortkowicza, który (co prawda ju¿ w dwudziestoleciu miêdzywojennym, a wiêc w epoce póŸniejszej) przeniós³ wzglêdy misyjne (wydawanie
najlepszej literatury polskiej, z równoczesnym propagowaniemn idei piêknej ksi¹¿ki) nad wzglêdy komercyjne, co skoñczy³o siê dla niego tragicznie – œmierci¹ samobójcz¹.
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W najobszerniejszym rozdziale pracy pt. Organizacja handlu ksiêgarskiego Autorka szczegó³owo omawia ró¿ne formy tego handlu: ksiêgarniê powi¹zan¹ z wydawnictwem, handel antykwaryczny, kioski i handel obnoœny.
Najwiêcej uwagi (byæ mo¿e ze wzglêdu na obfitoœæ Ÿróde³) poœwiêci³a Autorka
organizacji i pracy ksiêgarni charakterystycznej dla du¿ych firm ksiêgarsko-wydawniczych. Szczegó³owo opisana zosta³a tutaj praca frontu i zaplecza ksiêgarni,
poszczególni pracownicy i ich zadania, uk³ad asortymentu na froncie. Poznajemy
tu d³ug¹ drogê pracownika ksiêgarskiego od najprostszych prac, np. odkurzania, po
pracê z klientami na froncie (w ksiêgarni Gebethnera i Wolffa nawet 10 lat praktyki). Brak szko³y zawodowej dla m³odzie¿y ksiêgarskiej zmusza³ j¹ do samokszta³cenia i podnosi³ rangê wieloletniej praktyki. Ciekawym spostrze¿eniem Autorki s¹ uwagi na temat obecnoœci kobiet w ksiêgarni jedynie na zapleczu, przy pracach biurowych, co spowodowane by³o chyba potrzeb¹ znacznego wysi³ku fizycznego przy pracy z ksi¹¿kami. Przy omawianiu organizacji pracy frontu Autorka
zwraca uwagê na fiasko prób wprowadzenia stosowanego w ksiêgarniach zachodnioeuropejskich wolnego dostêpu do pó³ek z ksi¹¿kami.
Obecnoœæ w³aœciciela ksiêgarni na jej froncie u³atwia³a przenikanie siê funkcji
ksiêgarskich i wydawniczych, a tak¿e sprawia³a, ¿e ksiêgarnia stawa³a siê nie tylko
instytucj¹ kupieck¹, ale tak¿e salonem kulturalnym, w którym bywali najznamienitsi luminarze epoki.
Promowanie asortymentu ksiêgarskiego odbywa³o siê w drugiej po³owie XIX w.
w specyficzny sposób, z powodu, podkreœlonej przez Autorkê, niechêci ksiêgarzy
do reklamy (jako formy zmuszania klienta do niechcianego zakupu), st¹d stosowanie anonsów i og³oszeñ zamieszczanych w czasopismach lub kalendarzach, a tak¿e
formy samoistne czyli katalogi ksiêgarsko-wydawnicze, zawieraj¹ce jedynie beznamiêtne opisy danej pozycji asortymentu, ró¿nicowane jedynie krojem i wielkoœci¹
czcionki.
Na koniec omówione zosta³y inne formy handlu ksiêgarskiego m.in. antykwaryczny bardzo krytykowany przez wspó³czesnych jako paserski, którego Autorka
stara siê broniæ wymieniaj¹c niew¹tpliwe zas³ugi antykwariuszy (w wiêkszoœci ¯ydów) dla kultury i kolekcjonerstwa. Na podstawie opisu kiosków ksiêgarskich
i handlu obnoœnego Autorka zwraca uwagê na brak kolporta¿u ksi¹¿kowego, który
zorganizowano dopiero w 1912 r.
Brak w tym rozdziale omówienia swego rodzaju koncernu, jakim by³o przedsiêbiorstwo z³o¿one z ksiêgarni, wydawnictwa, drukarni, a czasem nawet introligatorni. Autorka zatrzymuje siê jedynie na dodatkowych formach dzia³alnoœci w rodzaju
czytelni prowadzonej na bazie asortymentu ksiêgarskiego lub introligatorni oprawiaj¹cej ksi¹¿kê na ¿yczenie kupuj¹cego.
W Zakoñczeniu Autorka zwraca uwagê na wzrost liczby ksiêgarñ w omawianym
okresie, a tak¿e wzrost presti¿u zawodu ksiêgarza. Ksiêgarstwo pojmowane by³o
czasami jako misja krzewienia kultury i osi¹gniêæ naukowych, pod koniec zaœ omawianego okresu równie¿ popularyzacji idei politycznych.
Pracê zamyka adnotowany Spis ksiêgarñ, Bibliografia i Indeks osób.

Recenzje 87

Spis ksiêgarñ jest nieocenionym informatorem o istniej¹cych w drugiej po³owie
XIX w. firmach ksiêgarskich w Warszawie, szczególnie tych mniejszych, w formie
krótkich notek podaj¹cych w razie mo¿noœci lata funkcjonowania, adres, charakterystykê dzia³alnoœci i asortymentu. Niestety Autorka nie zamieszcza ¿adnej wzmianki na temat kompletnoœci tego Spisu, st¹d nie wiemy czy jest on wyczerpuj¹cy,
zw³aszcza, ¿e w Bibliografii Autorka wymienia jedynie dwie ksiêgi adresowe, obie
z tego samego roku (1897). W¹tpliwoœci budzi te¿ notatka na temat ks. Ignacego
K³opotowskiego, uznanego przez Koœció³ katolicki za b³ogos³awionego, którego
bogata dzia³alnoœæ wydawniczo-ksiêgarsko-drukarska, jeszcze przed 1914 r., zosta³a
zasygnalizowana czterolinijkow¹ wzmiank¹, bez podania, ¿e jest to osoba duchowna. Innym potkniêciem wydaje siê sformu³owanie has³a: Akcyjne Towarzystwo
Wydawnicze „Wiek” – myœlê, ¿e czytelniejsze by³oby umieszczenie tego has³a pod
liter¹ „W”: „Wiek” Akcyjne…
Bogata i jak siê wydaje wyczerpuj¹ca (poza dzia³em Ksiêgi adresowe) Bibliografia
bêdzie na pewno cenn¹ pomoc¹ dla dociekliwych czytelników, podobnie jak Indeks
osób. Niestety, brakuje w tym miejscu indeksu instytucji, przez co umykaj¹ one
z pola widzenia czytaj¹cego.
Ksi¹¿ka wydana jest elegancko, jak wszystkie dotychczasowe pozycje „Biblioteki Warszawskiej”, na kredowym papierze, szyta, oprawiona w tward¹ ok³adkê,
ozdobion¹ rysunkiem Franciszka Kostrzewskiego, bogato zilustrowana. W wielu
miejscach mo¿na jednak zauwa¿yæ brak dostatecznej starannoœci redakcji technicznej i korekty, rozstrzelone s³owa i wiersze, b³êdne u¿ycie dywizów i myœlników itp.
Ksi¹¿ka Klaudii Kowalczyk jest niezwykle cennym kompendium wiedzy na temat popowstaniowego ksiêgarstwa warszawskiego, napisanym przejrzyœcie, kompetentnie i wszechstronnie. Powinna zainteresowaæ tak historyków ksi¹¿ki, jak
i wszystkich varsavianistów.
Micha³ T. Horoszewicz

PAWE£ WASZAK, MIÊDZY KOPERNIKIEM A ZYGMUNTEM CZYLI T£O WARSZAWSKIE W „LALCE” BOLES£AWA PRUSA, Muzeum Historyczne m.st. Warszawy,
Warszawa 2006, 179 il., ss. 120
Praca Paw³a Waszaka Miêdzy Kopernikiem a Zygmuntem czyli t³o warszawskie w „Lalce” Boles³awa Prusa jest nietypowa i niezwyk³a. Nietypowa, bo wyraŸnie inna ni¿
wiele prac poœwiêconych warszawskim aspektom Lalki i niezwyk³a, gdy¿ autor
omówiwszy problematykê we wstêpie, stawia sobie za zadanie zestawienie fragmentów powieœci z przekazami o rzeczywistoœci warszawskiej lat 70. i 80. XIX w. Jego
oszczêdne komentarze s¹ ³¹cznikami miêdzy wiedz¹ Ÿród³ow¹ zawart¹ w ówczes-
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nych przewodnikach, prasie, ikonografii i planach miasta. To one, zestawione z odpowiednimi fragmentami Lalki, pokazuj¹ jej zwi¹zki z realiami. G³ówni bohaterowie s¹ fikcyjni, ale powieœæ jest realistyczna – udowadnia P. Waszak w swojej pracy.
Cytaty i komentarze zestawia tak, ¿e mniej uwa¿ny czytelnik mo¿e przeoczyæ, kiedy koñczy siê cytat, a gdzie zaczyna siê komentarz.
Czytaj¹c tê ksi¹¿kê rozumie siê zdanie Stanis³awa Cata-Mackiewicza o tym,
¿e ka¿da powieœæ jest historyczna, wyj¹wszy powieœci historyczne, gdy¿ te pierwsze
przytaczaj¹ rzeczywistoœæ znan¹ autorowi, a te drugie mówi¹ o rzeczywistoœci nieznanej.
Najlepiej o swojej ksi¹¿ce napisa³ sam autor we wstêpie „…Moja ksi¹¿ka nie jest
zasadniczo, jak wspomnia³em, zbiorem przypisów, nie jest te¿ przewodnikiem turystycznym. Jest trochê i jednym i drugim, i jakby leksykonem i czymœ w rodzaju nalewki na Lalce. Mo¿e u³atwi lub ubarwi prze¿ywanie i rozumienie Lalki. Mo¿e, czego nie wykluczam, zachêci kogoœ do przeczytania tej powieœci. Mo¿e otworzy komuœ oczy na urok pejza¿u dawnej Warszawy i pomo¿e zwi¹zaæ siê emocjonalnie
z tym miastem… którego nie ma, ale którego pozosta³oœci trzeba chroniæ i kochaæ.”
Nie by³o ³atwo napisaæ w sposób oryginalny ksi¹¿kê z podtytu³em „…t³o warszawskie w Lalce Boles³awa Prusa”, skoro poprzedza³y j¹ wczeœniejsze prace poœwiêcone tej samej tematyce. Niektóre z nich autor poda³ w wykazie wykorzystanych publikacji. Sam temat wydawa³ siê zreszt¹ ju¿ wyeksploatowany. Pawe³ Waszak przedstawi³ go na nowo i atrakcyjnie.
Autor imponuje wiedz¹ zarówno ikonograficzn¹ (ilustracje w prasie, przewodnikach, kalendarzach, panorama Kozarskiego, plany miasta), jak i piœmiennicz¹ (kalendarze, przewodniki i wydawnictwa wspó³czesne). Zgromadzony materia³ udokumentowa³ realistyczne przedstawienie miasta i jego mieszkañców w powieœci. Dok³adne i drobiazgowe badania pozwalaj¹ autorowi na podanie wielu szczegó³ów, jak
np. historiê oficyny z pokojem Rzeckiego i „wêdrówki” tablicy upamiêtniaj¹cej jego postaæ (s. 44 i 45).
Najdok³adniej przedstawione zosta³o w pracy P. Waszaka to, co jest trwa³e, czyli
miasto, jego zabudowa. U Prusa miasto ¿yje, postaci powieœci s¹ pe³nokrwiste, pracuj¹, ucz¹ siê, bawi¹, choruj¹, maj¹ k³opoty i radoœci, rodz¹ siê i umieraj¹. Wszystko
to dzia³o siê w opisanej scenerii. Autor zestawia opisy Prusa z opisami przewodników i bogatym materia³em ilustracyjnym, drzeworytami artystów dzia³aj¹cych
wówczas w Warszawie. Dziêki tym ilustracjom czytelnik dope³nia swoj¹ wiedzê
w¹tkami obyczajowymi.
Praca P. Waszaka pokazuje, jak wa¿na dla zrozumienia historii Warszawy lat 80.
XIX w. jest Lalka. Wydaje siê tak¿e, ¿e postulat umieszczony we wstêpie o wprowadzeniu Lalki do pejza¿u miejskiego zas³uguje na powa¿ne potraktowanie, zw³aszcza
teraz, gdy Krakowskiemu Przedmieœciu chce przywróciæ siê charakter eleganckiej,
spacerowo-reprezentacyjnej ulicy.
Walory ksi¹¿ki podkreœla projekt graficzny, dzie³o Ewy i Jerzego Kowalskich.
Na pochwa³ê zas³u¿yli wydawca – Muzeum Historyczne m.st. Warszawy i Urz¹d
Miasta – za dotacjê oraz drukarnia „Drukpol” Adama Huszczyñskiego.
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Jedynym mankamentem jest niezbyt wyraŸne oddzielenie w tekœcie fragmentów
autorskich od cytatów, a wyodrêbnienie ich poprzez wiêksze œwiat³o oraz wielkoœæ
i kszta³t czcionki nie jest wystarczaj¹ce (np. tekst o koœciele pokarmelickim na stronie 37. „…Koœció³ pokarmelicki (…) o typie budynku”). Nie zmienia to jednak wysokiej oceny pracy Paw³a Waszaka. Podkreœliæ koniecznie nale¿y, ¿e praca ta napisana jest piêkn¹ polszczyzn¹.
Romuald Morawski

BIBLIOGRAFIA VARSAVIANÓW

Hanna Macierewicz

VARSAVIANA
SZTUKA I ARCHITEKTURA
Boruta Marek, Arsena³ W³adys³awowski w Warszawie, Pañstwowe Muzeum Archeologiczne, Warszawa 2005, ss. 16; ilustracje. ISBN 83-60099-40-5.
Publikacja wydana z okazji 214. rocznicy Konstytucji 3 Maja. Przypomina dzieje i rolê w przesz³oœci Polski jednej z najstarszych i nielicznych zachowanych budowli Warszawy powsta³ych za panowania W³adys³awa IV Wazy (1632-1648). Arsena³ Warszawski nierozerwalnie zwi¹zany z dziejami stolicy poprzez takie wydarzenia jak Insurekcja Koœciuszkowska, Powstanie Listopadowe, Powstanie Warszawskie jest obecnie siedzib¹ Muzeum Archeologicznego.
Mas³owska Anna, Kronika wystaw Muzeum Narodowego w Warszawie 1862-2002,
t. 2: 1963-1982, Chronicle of Exhibitions at the National Museum in Warsaw 1862-2002, vol. 2: 1963-1982; koncepcja serii D. Jackiewicz, A. Mas³owska; red. nauk.
D. Jackiewicz; wybór i oprac. materia³u ikonograficznego A. Mas³owska; przek³. na
ang. A. Rodziñska-Chojnowska, Przedsiêbiorstwo Wydawnicze Rzeczpospolita SA,
Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2006, ss. 264;
ilustracje [wydanie polsko-angielskie]. ISBN 83-60192-07-3,
ISBN 83-7100-271-8.
Kontynuacja Kroniki wydanej w 2002 r. z okazji obchodów 140. rocznicy powstania Muzeum. Tom drugi zawiera
chronologicznie uporz¹dkowany wykaz wszystkich wystaw
czasowych zorganizowanych w g³ównej siedzibie Muzeum
w latach 1963-1982. Poprzedza go artyku³ odtwarzaj¹cy losy
galerii i topografiê budynku przy Al. Jerozolimskich 3. Tekst
uzupe³nia dokumentacja fotograficzna wystaw oraz recenzje
prasowe i reprodukcje plakatów.
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Rudkowski Tadeusz Maria, Cmentarz Pow¹zkowski w Warszawie. Panteon Polski, red. nauk. O. Czerner, seria: Nasze Pami¹tki i Krajobrazy, Zak³ad Narodowy
im. Ossoliñskich, Wroc³aw 2006, ss. 414; ilustracje. ISBN 83-04-04741-1.
Pierwsza monografia najpiêkniejszej i najciekawszej polskiej nekropolii – warszawskiego cmentarza Pow¹zkowskiego za³o¿onego w 1792 r. Autor podkreœla nie tylko wartoœæ
historyczn¹ grobów zas³u¿onych Polaków, ale tak¿e ich wartoœæ artystyczn¹. Pow¹zki to „muzeum” rzeŸby warszawskiej. Przedstawia m.in. prace d³uta M. Gerson-D¹browskiej,
E. Wittiga, H. Kuny, X. Dunikowskiego, Z. Trzciñskiej-Kamiñskiej. Uzupe³nieniem monografii jest plan cmentarza,
indeks nazwisk wraz z adresami nagrobków oraz 360 fotografii najcenniejszych zabytków.
Warszawa odbudowana czy przebudowana? Planowanie przestrzenne w Polsce
Ludowej 1945-1989, praca zbior., red. nauk. i wstêp J. M. Chmielewski, Urbanista
sp. z o.o., Warszawa 2006, ss. 52; plany. ISBN 83-89649-11-X.
Zeszyt zawieraj¹cy materia³y z konferencji naukowej zorganizowanej w lutym
2006 r. przez Katedrê Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej Wydzia³u Architektury Politechniki Warszawskiej, Oddzia³ Towarzystwa Urbanistów Polskich w Warszawie i Okrêgow¹ Izbê Urbanistów. Opublikowane zosta³y pe³ne teksty referatów
(m.in. J. M. Chmielewskiego, H. Drzewieckiego – Naczelnego Architekta Warszawy z lat 1991-1995, J. Wilskiego, Cz. Koteli – Naczelnego Architekta Warszawy
z lat 1965-1972, A. Tomaszewskiego, W. Siemiñskiego, S. Gzelli) oraz wypowiedzi
dyskutantów.
Zieliñski Jaros³aw, Atlas dawnej architektury ulic i placów Warszawy, Œródmieœcie historyczne, t. 12: Plac na Rozdro¿u – Nowiniarska, wspó³pr. przy inwentaryzacji terenowej K. Majcherczyk, oprac. kart. R. Marcinkowski, seria: Biblioteka
Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Warszawa 2006, ss. 465, fotografie. ISBN 83-88372-34-3.
Kolejny tom atlasu prezentuje historiê rozwoju i zabudowy od powstania do
1944 r. pl. Na Rozdro¿u, al. Na Skarpie, al. Niepodleg³oœci i oœmiu ulic: Nabielaka,
Narbutta, Natoliñskiej, Nieca³ej, Nieporêckiej, Niskiej, Noakowskiego i Nowiniarskiej. Praca zawiera tak¿e plany, dokumentacjê fotograficzn¹ domów i ulic oraz indeksy osób.

PRZEWODNIKI
Agrykola – Stare Miasto. Autobus turystyczny nr 100, oprac. planu T. Nowacki;
tekst R. Sypek, D. Sukniewicz; fot. D. Sukniewicz, R. Sypek, K. Skalski, Urz¹d
Miasta Sto³ecznego Warszawy, Biuro Promocji i Rozwoju Miasta, Warszawa 2006;
mapa, fotografie [wydanie w wersji polskiej i angielskie].
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Folder-przewodnik opisuj¹cy trasê powrotn¹ autobusu turystycznego z Agrykoli, przez Powiœle, pl. Trzech Krzy¿y, Al. Jerozolimskie, pl. Zawiszy, star¹ Wolê, Muranów, pl. Bankowy, pl. Teatralny, pl. Pi³sudskiego na Stare Miasto. Tak ustalona
trasa pozwala poznaæ zabytki i historiê Warszawy, pokazuje tak¿e miejsca, w których najlepiej widaæ dynamiczny rozwój miasta. Krótkie opisy obiektów uzupe³niaj¹ fotografie.
Koœcio³y Warszawy, oprac. planu T. Nowacki; tekst R. Sypek; fot. K. Kurek, R. Sypek, Urz¹d Miasta Sto³ecznego Warszawy, Biuro Promocji i Rozwoju Miasta, Warszawa 2006; mapa fotografie [wydanie w wersji polskiej i angielskiej].
Folder-przewodnik po warszawskich koœcio³ach. Na planie zaznaczono 18 najcenniejszym pod wzglêdem architektonicznym i historycznym budowli sakralnych: od najstarszego koœcio³a – Katedry œw. Jana, koœcio³ów na Starym i Nowym
Mieœcie, Trakcie Królewskim a¿ po Wilanów, gdzie powstaje Œwi¹tynia Opatrznoœci Bo¿ej.
Papieska Warszawa, tekst P. Zuchniewicz; fot. R. Rzepecki, G. Ga³¹zka, T. Sobieraj, Z. Walkowski, Centrum Myœli Jana Paw³a II, Warszawa 2006, ss. 79; fotografie.
Przewodnik po warszawskich miejscach, w których Jan Pawe³ II by³, naucza³
i spotyka³ siê z rodakami. Ka¿dy rozdzia³ zawiera informacjê o miejscu i obecnoœci
tam Ojca œw., oraz krótki fragment Jego nauczania. Teksty ilustrowane s¹ fotografiami; do przewodnika do³¹czono mapê z najwa¿niejszymi miejscami pobytu Ojca œw.
Stare Miasto – Agrykola. Autobus turystyczny nr 100, oprac. planu T. Nowacki;
tekst R. Sypek, D. Sukniewicz; fot. D. Sukniewicz, R. Sypek, K. Skalski, Urz¹d
Miasta Sto³ecznego Warszawy, Biuro Promocji i Rozwoju Miasta, Warszawa 2006;
mapa, fotografie [wydanie w wersji polskiej i angielskiej].
Folder-przewodnik po najstarszej czêœci Warszawy. Wycieczkê w kierunku £azienek Królewskich rozpoczyna spacer po Starym Mieœcie. Potem Nowe Miasto,
¯oliborz, Cytadela Warszawska, Praga, powrót na Trakt Królewski, pl. Na Rozdro¿u, Zamek Ujazdowski, Agrykola. Na planie zaznaczono trasê autobusu wycieczkowego, krótkie noty uzupe³niono fotografiami najwa¿niejszych miejsc i zabytków.
Szlakiem legend Warszawy, oprac. planu T. Nowacki; fot. G. Pawlak, W. Panów,
S. Sadowski, M. Wiêckowski, Urz¹d Miasta Sto³ecznego Warszawy, Biuro Promocji
i Rozwoju Miasta, Warszawa 2006; mapa, fotografie [wydanie w wersji polskiej i angielskiej].
Folder-przewodnik po miejscach skrywaj¹cych najwiêksze tajemnice miasta:
m.in. zamek Ostrogskich, pl. Trzech Krzy¿y, Mariensztat, Stare Miasto, £azienki.
Bohaterami legend s¹: Wars i Sawa, warszawska Syrenka, Bazyliszek, Z³ota Kaczka,
Ksi¹¿ê NiedŸwiedŸ. Na planie zaznaczono magiczne miejsca stolicy, a w krótkich
notach przypomniano zwi¹zane z nimi legendy warszawskie.
Szlakiem powstañczej pamiêci, oprac. planu T. Nowacki, tekst P. Marczak, fot.
zbior., Urz¹d Miasta Sto³ecznego Warszawy, Biuro Promocji i Rozwoju Miasta,
Warszawa 2006; mapa, fotografie [wydanie w wersji polskiej i angielskiej].
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Folder-przewodnik po miejscach dramatycznych walk Powstania Warszawskiego 1944 roku. Szlak pamiêci otwiera Muzeum Powstania Warszawskiego, jedna
z najnowoczeœniejszych ekspozycji muzealnych w Europie. Stare Miasto, Œródmieœcie, ¯oliborz, Wola, Czerniaków – trasê wyznaczaj¹ pami¹tkowe tablice i pomniki,
symboliczne mogi³y. Na planie zaznaczono miejsca upamiêtniaj¹ce walki powstañców, a krótkie noty i fotografie objaœniaj¹ zwi¹zane z nimi wydarzenia.
Twierdza Warszawa, oprac. R. Sypek; fot. R. Sypek, Sz. Kucharski; oprac. planu
T. Nowacki, Urz¹d Miasta Sto³ecznego Warszawy, Biuro Promocji i Rozwoju Miasta, Warszawa 2006; mapa, fotografie [wydanie w wersji polskiej i angielskiej].
Folder-przewodnik zawiera plan Warszawy z zaznaczonymi XIX-wiecznymi
fortami. Jest to unikalny na skalê œwiatow¹ zespó³ fortyfikacji – 7 fortów wewnêtrznych i 18 zewnêtrznych. Uzupe³nieniem planu s¹ fotografie zabytków i krótkie informacje na temat ich powstania i historii.
Warszawska secesja (oprac. planu T. Nowacki, fot. M. Pawlak, S. Kucharski,
D. Sukniewicz; tekst D. Sukniewicz), Urz¹d Miasta Sto³ecznego Warszawy, Biuro
Promocji i Rozwoju Miasta, Warszawa 2006; plan, fotografie [wydanie w wersji polskiej i angielskiej].
Folder-przewodnik po warszawskich budowlach secesyjnych. Przed 1939 r. by³o
ich w stolicy ponad 200, wiêkszoœæ zosta³a zniszczona w czasie dzia³añ wojennych.
Na planie miasta zaznaczono 13 najciekawszych, najlepiej zachowanych przyk³adów architektury secesyjnej – m.in. w rejonie ulic Œniadeckich, Noakowskiego,
Lwowskiej, Koszykowej, Poznañskiej, Al. Jerozolimskich, Brackiej i Jasnej. W folderze podano ich krótkie opisy i zamieszczono fotografie przedstawiaj¹ce wybrane
kamienice oraz charakterystyczne detale sztuki secesyjnej.
¯ydowska Warszawa, oprac. planu T. Nowacki, fot. zbior.; tekst D. Sukniewicz),
Urz¹d Miasta Sto³ecznego Warszawy, Biuro Promocji i Rozwoju Miasta, Warszawa
2006; plan, fotografie [wydanie w wersji polskiej i angielskiej].
Folder-przewodnik po warszawskich miejscach zwi¹zanych z kultur¹ i histori¹ ¯ydów polskich. Na planie zaznaczono m.in. na warszawskiej Pradze
XIX-wieczne polichromie w dawnym domu modlitwy, budynek mykwy przy
ul. K³opotowskiego, Dom Wychowawczy im. Bergsona przy ul. Jagielloñskiej.
W czêœci lewobrze¿nej Warszawy pokazano szlak martyrologii narodu ¿ydowskiego
prowadz¹cy przez centrum dawnej dzielnicy ¿ydowskiej – Muranowa, getto,
Umschlagplatz, pomnik Bohaterów Getta, Dom Sierot Janusza Korczaka. Wœród
cennych zabytków bêd¹cych œwiadectwem obecnoœci kultury ¿ydowskiej w Polsce
s¹: ¯ydowski Instytut Historyczny, zachowany fragment Domu Studiów Religijnych cadyka Altera na ¯elaznej, jedyna zachowana w Warszawie synagoga No¿yków na ul. Twardej.
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ALBUMY,
KATALOGI WYSTAW
Gdzie mój dom, gdzie moje miasto, praca zbior.; red. katalogu, wstêp i wybór wierszy E. Rudak; przek³. na ang. M. Mierowska, J. Szenderowicz; przek³. na niem.
W. Jöhling, Fundacja „Moje Wojenne Dzieciñstwo”, Warszawa 2006, ss. 123.
ISBN 83-918451-4-1.
Katalog towarzysz¹cy wystawie zorganizowanej w dniach 8 IX – 6 XI 2005 r.
przez Fundacjê „Moje Wojenne Dzieciñstwo” i Centraln¹ Bibliotekê Rolnicz¹. Celem wystawy by³o pokazanie powojennych powrotów do zniszczonej stolicy. Wiêkszoœæ zaprezentowanych fotografii zosta³a wykonana przez niemieckiego ¿o³nierza,
który odda³ do wywo³ania film w atelier w £odzi i nigdy ju¿ go nie odebra³. Przetrwa³ on 60 lat. Obrazy zniszczonej w 1939 i 1944 r. Warszawy, powroty warszawian
i zdjêcia pokazuj¹ce odradzaj¹ce siê miasto s¹ wstrz¹saj¹c¹ dokumentacj¹ opublikowanych w ksi¹¿ce wspomnieñ.
Paderewski i Warszawa: Muzeum Wnêtrz w pa³acu w Otwocku Wielkim, oprac.
not zbior.; red. R. Bobrow, J. Gmurek, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa
2005, ss. 250; fotografie. ISBN 83-7100-263-7.
W 2004 r. pa³ac w Otwocku Wielkim przekazano w u¿ytkowanie Muzeum Narodowemu w Warszawie. W dawnej siedzibie rodu Biliñskich utworzono oddzia³ – Muzeum Wnêtrz. Pierwsza wystawa przygotowana w Muzeum
Wnêtrz przypomina postaæ wybitnego artysty, mê¿a stanu,
patrioty – Ignacego Jana Paderewskiego. Paderewski
w 1930 r. ofiarowa³ sto³ecznemu Muzeum Narodowemu
prywatn¹ kolekcjê dzie³ malarstwa i rzeŸby, numizmaty, pami¹tki osobiste, dokumenty, fotografie. Zaprezentowane eksponaty w wiêkszoœci pochodz¹ w³aœnie z zapisu artysty,
przypominaj¹ nie tylko jego postaæ i zas³ugi, ale i miejsca
z nim zwi¹zane, przede wszystkim Warszawê prze³omu XIX
i XX w.
Warszawa miasto przysz³oœci, fot. zbior., Urz¹d Miasta Sto³ecznego Warszawy,
Biuro Promocji i Rozwoju Miasta, Warszawa 2006, ss. 32; fotografie.
Folder pokazuj¹cy Warszawê jako nowoczesn¹, rozwijaj¹c¹ siê stolicê europejsk¹. Miasto w centrum Europy, miasto akademickie, pe³ne m³odych ludzi, miasto
spotkañ, nowoczesnej komunikacji, sportu i rekreacji, inwestycji, zieleni, biznesu,
zabytków, udanych zakupów, pamiêci, kultury, muzycznych festiwali, jazzu. Wydanie w wersji polskiej i angielskiej.
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Waszak Pawe³, Miêdzy Kopernikiem a Zygmuntem czyli t³o warszawskie
w „Lalce” Boles³awa Prusa, Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, Warszawa
2006, ss. 120; fotografie, plany [wydanie albumowe].
ISBN 83-88477-48-X.
Autor wykorzysta³ powieœæ Boles³awa Prusa jako Ÿród³o
cytatów dotycz¹cych szeroko pojêtej rzeczywistoœci warszawskiej 2 po³owy XIX w. Wiedzê zaczerpniêt¹ z Lalki skonfrontowa³ z opracowaniami wspó³czesnych Prusowi ekspertów
warszawskich: Fryzego, Chodorowicza, Szymanowskiego,
Gomulickiego i Sobieszczañskiego. Uzupe³nieniem opisów
s¹ ryciny i fotografie z czasów akcji powieœci, artyku³y prasowe, reklamy. W ten sposób w pejza¿ miasta wprowadzi³ autor
Rzeckiego i Wokulskiego – bohaterów powieœci Prusa.

HISTORIA WARSZAWY
Gimnazjum i Liceum im. Króla W³adys³awa IV w Warszawie na Pradze. Monografia szko³y, t. 2: Gimnazjum i Liceum im. W³adys³awa IV w Warszawie na Pradze 1915-1944, oprac. H. Sowiñski; indeks nazwisk oprac. A. So³omiewicz, Ko³o
Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Króla W³adys³awa IV w Warszawie na
Pradze, Warszawa 2005, ss. 423; fotografie. ISBN 83-923141-0-7.
Publikacja jest kontynuacj¹ ksi¹¿ki wydanej w 2000 r., przypominaj¹cego dzieje
znakomitej praskiej szko³y. Obejmuje historiê gimnazjum i liceum od 1915 do
1944 r., tj. od utworzenia spo³ecznego polskiego gimnazjum filologicznego do czasów tajnego nauczania w okresie II wojny œwiatowej (dzieje szko³y, dru¿yny harcerskiej, Ko³a Wychowanków Gimnazjum Praskiego). Publikacja zawiera wykaz oraz
biogramy niektórych nauczycieli i uczniów z lat 1915-1944. W pracy wykorzystano
relacje ¿yj¹cych uczniów, dokumenty, wywiady, wspomnienia, artyku³y, opracowania historyczne i fotografie.
Iwañska Marzena, Prasa pozytywistów warszawskich wobec ¯ydów i kwestii ¿ydowskiej, Wydawnictwo Ibidem,
£ódŸ 2006, ss. 235. ISBN 83-88679-53-8.
Rozprawa doktorska przygotowana w Instytucie Historii
Uniwersytetu £ódzkiego. Autorka analizuje pogl¹dy i opinie
pozytywistycznej publicystyki (przede wszystkim „Przegl¹du Tygodniowego”, „Niwy”, „Opiekuna Domowego”,
„G³osu”, „Prawdy”) na temat miejsca i roli ¯ydów w spo³eczeñstwie Królestwa Polskiego. Praca dostarcza wielu cennych spostrze¿eñ na temat mechanizmu powstawania stereotypu ¯yda w œwiadomoœci spo³ecznej Polaków w okresie pozytywizmu oraz ich wzajemnych relacji.
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Razem w trosce o dziedzictwo. Zapis konferencji panelowej – 20 kwietnia 2006
praca zbior.; red. tekstu i oprac. D. Królak-Merska, J. Kwieciñska; red. wydaw.
E. Siurawska, Oficyna Wydawnicza TonZ, Warszawa 2006, ss. 72; ilustracje. ISBN
83-88372-33-5.
Materia³y konferencji panelowej z 20 kwietnia 2006 r. pod redakcj¹ M. So³tysiaka. Konferencja ta zwi¹zana by³a z jubileuszem czterech towarzystw: 100-lecia powstania dzia³aj¹cego przez 38 lat Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przesz³oœci,
100-lecia powo³ania – tak¿e nie istniej¹cego ju¿ – Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego oraz jubileuszu dwóch organizacji dzia³aj¹cych do dzisiaj pod t¹ sam¹
nazw¹: Towarzystwa Mi³oœników Historii i Polskiego Towarzystwa Heraldycznego.
Autorzy dyskusji przypomnieli dzieje organizacji i ich wk³ad w polskie dziedzictwo
kulturowe.
25 lat Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego (1981-2006), praca zbior.; red. J. Dzieniszewski, W. Noszczyk;
przedmowa T. M. Bogiel, Wojewódzki Szpital Bródnowski,
Warszawa 2006, ss. 528; fotografie.
Monografia Szpitala Bródnowskiego w Warszawie. Omówiono dzia³alnoœæ poszczególnych jednostek organizacyjnych: katedr, klinik, oddzia³ów, zak³adów i pracowni, podano spisy pracowników, bibliografiê ich publikacji oraz wykazy specjalizacji i uzyskanych stopni naukowych. Uzupe³nieniem s¹ liczne fotografie.

WSPOMNIENIA,
LITERATURA FAKTU
Halski Eugeniusz, Bukat Wojciech, Gienka Frajera ¿ycie jak rock and roll, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 2006, ss. 270; fotografie. ISBN 83-739-139-5.
Spisane przez W. Bukata wspomnienia Gienka Halskiego
(Frajera). Bohater wspomnieñ – ch³opak z Górnego Mokotowa, z rodziny robotniczej – ukoñczy³ znane warszawskie liceum im. Tadeusza Reytana. Potem studiowa³ na Politechnice Warszawskiej. Gienek zna³ ca³¹ Warszawê: bywalców
„Stodo³y”, kabaretów, klubów studenckich, Wyœcigów Konnych na S³u¿ewcu, dzia³aczy klubów sportowych, towarzystwo Letniego Salonu Stolicy, czyli entuzjastów basenu „Legii”, pokerzystów i najpiêkniejsze kobiety. Dziêki opowieœciom Halskiego poznajemy ¿ycie codzienne Warszawy lat
60. i 70.
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Kêpiñski Wies³aw, Szeœædziesi¹ty pierwszy, Spó³dzielnia
Wydawnicza Czytelnik, Warszawa 2006, ss. 103; fotografie.
ISBN 83-07-03081.
5 sierpnia 1944 r. dwunastoletni autor wspomnieñ prze¿y³
w³asn¹ egzekucjê. Ranny uciek³ z miejsca kaŸni, ocala³ dziêki
pomocy ludzi. Po wojnie osieroconego ch³opca przygarn¹³ Jaros³aw Iwaszkiewicz. Od pierwszych dni pobytu w Stawisku
bohater prowadzi³ notatnik, w którym opisywa³ wa¿ne wydarzenia. Kêpiñski wspomina dzieciñstwa, czasy okupacji, Powstania Warszawskiego, swoj¹ tu³aczkê po jego upadku, lata
spêdzone w Stawisku i doros³e ¿ycie. T³em wspomnieñ jest
przedwojenna Warszawa, robotnicza Wola, Stawisko, Warszawa lat 50. i 60.
Weso³owski Stefan, Od kabaretu do skalpela i lazaretu, wyd. 2. rozszerz., Wydawnictwo Awes, Warszawa 2006, ss. 308; fotografie. ISBN 83-920829-5-8.
Wspomnienia wybitnego chirurga, twórcy urologii polskiej, wyró¿nione w 2004 r.
w konkursie w 60. rocznicê Powstania Warszawskiego jako „wybitna pozycja varsavianistyczna”. Czêœæ wspomnieñ dotyczy lat wojennych, okresu Powstania Warszawskiego, pracy w Szpitalu Wolskim i lat powojennych: pracy w Szpitalu Klinicznym na ul. Oczki. Aneks zawiera po raz pierwszy opublikowany dokument
z Powstania Warszawskiego – ksiêgê operacyjn¹ prowadzon¹ przez doktora Stefana
Weso³owskiego w Szpitalu ZakaŸnym œw. Stanis³awa na Woli od sierpnia do wrzeœnia 1944 r.
Wittlin Tadusz, Pieœniarka Warszawy. Hanka Ordonówna
i jej œwiat, wyd. 1. w tej edycji, Wydawnictwo LTW, £omianki 2006, ss. 312; fotografie. ISBN 83-88736-86-8.
Autor biografii zna³ Ordonkê osobiœcie. Opisa³ losy artystki opieraj¹c siê na jej wspomnieniach, relacjach przyjació³, w³asnych wra¿eniach z kontaktów z ni¹. Ksi¹¿ka znakomicie oddaje atmosferê miêdzywojennej Warszawy, niepowtarzalny klimat teatrów i kabaretów, dramatyczne wojenne
i okupacyjne dzieje miasta. Wittlin podaje wiele nieznanych
dot¹d faktów z ¿ycia pieœniarki, opowiada o losach ca³ego artystycznego œrodowiska stolicy, przywo³uje wybitne postaci
z otoczenia artystki: J. Sarneckiego, F. Jàrosy’ego, J. Osterwy, J. Boczkowskiego, S. Górskiej i in.
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INNE
Warszawa i Rzym. Kino-topografia dwóch miast. Varsavia e Roma. Cine-topografia di due città, praca zbior.; red. katalogu G. M. Grabowska; przek³. z w³. E. Maciszewska; przek³. na w³. G. Kowalski, Filmoteka Narodowa, Warszawa 2006, ss. 144;
fotografie [wydanie polsko-w³oskie].
Katalog towarzysz¹cy przegl¹dowi filmowemu poœwiêconemu dwóm miastom –
Warszawie i Rzymowi. Przywo³ano filmy, w których jako t³o akcji wykorzystano
sto³eczne plenery. Mimo odmiennoœci losów Rzymu i Warszawy zarówno filmy
w³oskie, jak i polskie pokazuj¹ zale¿noœæ miêdzy histori¹ i topografi¹ miasta a zbiorowymi i indywidualnymi losami ich mieszkañców. E. Maziarska w szkicu: Miasto
nieujarzmione: Warszawa w filmie fabularnym przypomina polskie filmy, którym stolica dostarcza scenerii dla filmów: Mocny cz³owiek H. Szaro, Przygoda na Mariensztacie L. Buczkowskiego; Kana³ A. Wajdy; Ósmy dzieñ tygodnia A. Forda; Niewinni
czarodzieje A. Wajdy; Gangsterzy i filantropi J. Hoffmana; Giuseppe w Warszawie
S. Lenartowicza; Nie lubiê poniedzia³ku T. Chmielewskiego; Dziewczyna do wziêcia
J. Kondratiuka; Krótki film o zabijaniu K. Kieœlowskiego; Cwa³ K. Zanussiego;
Warzawa D. Gajewskiego.

KRONIKA

KALENDARZ WARSZAWSKI
STYCZEÑ – MARZEC 2006
Kalendarz warszawski, styczeñ – marzec 2006

STYCZEÑ
1 Kilka tysiêcy warszawian wita³o Nowy Rok na jedynej w mieœcie imprezie pod
go³ym niebem, przed bemowskim ratuszem. W ca³ej Warszawie o pó³nocy strzela³y fajerwerki. Sporo ludzi przysz³o spontanicznie na pl. Zamkowy oraz na pl. Defilad.
2 Z najnowszych danych Urzêdu Statystycznego pokazuj¹cych, jaka by³a Warszawa w 2005 r., wynika, ¿e niebywa³y rozkwit prze¿ywaj¹ bran¿e: rozrywkowa, gastronomiczna i hotelowa. Zatrudnienie
wzros³o o prawie 10 %. Jednak zarobki
w tych bran¿ach nale¿¹ do najni¿szych.
3 Miros³aw Kochalski, sekretarz miasta z rekomendacji PiS, przedstawi³ swoich nowych wspó³pracowników. W miejsce wiceprezydentów wyznaczy³ czterech
koordynatorów oraz dotychczasowego
skarbnika Danutê Wawrzynkiewicz. Ka¿dy z nich zatrzyma dotychczasow¹ funkcjê
w ratuszu, ale dostanie nowe zadania
i nadzór nad pracami innych biur. Nowy
podzia³ obowi¹zków zacznie obowi¹zywaæ
od 16 stycznia. Micha³ Borowski bêdzie
koordynowa³ pracê biur: Sto³ecznego
Konserwatora Zabytków, Funduszy Europejskich, Promocji i Rozwoju polityki lo-

kalowej. Kieruj¹cy biurem administracyjno-gospodarczym Marek Chodkiewicz ma
odpowiadaæ za sport i rekreacjê, ochronê
œrodowiska oraz za infrastrukturê. Agata
Miko³ajczyk, szefowa Biura Zamówieñ Publicznych, bêdzie odpowiadaæ za kulturê,
edukacjê, politykê zdrowotn¹, teatry i gospodarkê nieruchomoœciami. Marek Trosiñski, szef Biura Kontroli Wewnêtrznej
i Audytu, bêdzie odpowiadaæ za politykê
spo³eczn¹, bezpieczeñstwo i zarz¹dzanie
kryzysowe, kontrolê wewnêtrzn¹ ratusza
oraz za wydzia³y obs³ugi mieszkañców.
Sam sekretarz obejmie nadzór m.in. nad
drogami i komunikacj¹ miejsk¹. W ci¹gu
dwóch tygodni wszyscy burmistrzowie
maj¹ przedstawiæ koordynatorom do dziesiêciu najpilniejszych spraw w dzielnicach.
Na tej podstawie do koñca stycznia w³adze
miasta przygotuj¹ plan zadañ do wykonania w mieœcie na najbli¿szy rok. Planowane
jest tak¿e zmniejszenie liczby biur w magistracie.
Z najnowszych badañ GUS-u wynika,
¿e roœnie przepaœæ miêdzy cenami w Warszawie a reszt¹ Polski. Bilet do kina jest
dro¿szy o jedn¹ trzeci¹, a op³aty mieszkaniowe nawet o po³owê. Jednak na wysokoœæ
cen nie maj¹ wp³ywu koszty transportu czy
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produkcji. W promieniu 60 km od stolicy
produkuje siê i sk³aduje wiêkszoœæ kupowanych dóbr. Warszawianie generuj¹
ogromny popyt, zatem sztucznie winduje
siê ceny, bo ludzie i tak p³ac¹. Wysokie ceny sprawiaj¹, ¿e wiele osób ¿yje na granicy
ubóstwa. W przeciwieñstwie do wielu
œwiatowych metropolii w Warszawie nie
ma slumsów, bieda jest ukryta w strukturze miasta, ale mo¿na j¹ spotkaæ nawet
w dzielnicach uznawanych za bogate, jak
Wilanów czy Saska Kêpa.
5 Z wystawy w Zachêcie policja zdjê³a
obraz Olgi Boznañskiej „W³oszka”. Okaza³o siê, ¿e pochodzi z kradzie¿y. Obraz zosta³ skradziony w 2001 r. w Rybniku. Zachêta wypo¿yczy³a go od znanego krakowskiego kolekcjonera.
6 Zapad³a decyzja o podziale zbiorów
likwidowanej biblioteki Polskiej Akademii Nauk mieszcz¹cej siê w PKiN. Likwidacja biblioteki by³a nieunikniona. Dziennie przychodzi³o do niej 28 osób, a koszt
rocznego utrzymanie wynosi³ 600 tys. z³.
Czêœæ zbiorów, starodruków, ju¿ wczeœniej
wywieziono do siedziby PAN w Kórniku.
Reszta mia³a zostaæ w Warszawie w innych
oddzia³ach PAN lub wspó³pracuj¹cych
z nim instytucjach. Ostatecznie dawny
zbiór Towarzystwa Naukowego Warszawskiego – 16 tys. woluminów pochodz¹cych
z XIX i pocz¹tku XX w. – zostanie przekazany przez PAN w³adzom BUW-u w darze.
Reszta, czyli zbiory czytelni, trafi do
Gdañska, do nowoczesnego budynku biblioteki PAN.
8 XIV Fina³ Wielkiej Œwi¹tecznej Orkiestry Pomocy, w którym zbierano pieni¹dze dla ratowania ¿ycia dzieci poszkodowanych w wypadkach, w tym na naukê
pierwszej pomocy, zakoñczy³ siê wynikiem
9 660 691,00 USD.

9 Zarz¹d Transportu Miejskiego zapowiedzia³ przetarg na budowê opuszczonych stacji metra w Œródmieœciu: plac
Konstytucji i Muranów. Nie wiadomo,
kiedy zostanie rozpisany. W tegorocznym
bud¿ecie nie ma pieniêdzy na budowê stacji. Ale dziêki wstêpnemu og³oszeniu miasto bêdzie mog³o szukaæ firm, które zbuduj¹ podziemne przystanki. Wtedy przetarg by³by rozstrzygniêty na pocz¹tku
przysz³ego roku. Metro ocenia, ¿e inwestycja potrwa ok. 20 miesiêcy. Perony powinny byæ gotowe najpóŸniej do koñca 2008 r.
Obie stacje maj¹ byæ dwupoziomowe. Szacuje siê, ¿e ka¿da z nich bêdzie kosztowaæ
ok. 70-90 mln z³.
W Muzeum Narodowym otwarta zosta³a wielka wystawa monograficzna Józefa Pankiewicza „Józef Pankiewicz
1866-1940. ¯ycie i dzie³o. Artyœcie w 140.
rocznicê urodzin”. Wystawa zaskakuje
swoim rozmachem. Ju¿ sama ekspozycja
odbiega od muzealnych prezentacji. Obrazy zawis³y na specjalnie wzniesionych
œcianach, które tworz¹ labirynt. Dla grafik
i rysunków stworzono osobne gabinety. Po
raz pierwszy, przygotowuj¹c ekspozycjê,
tak wnikliwie zajêto siê warsztatem jednego artysty. Ponad sto z dwustu pokazywanych obrazów poddano renowacji, z 14 obrazów pobrano setki próbek materia³owych, wykonano ponad 3 tys. fotografii.
Wystawê mo¿na ogl¹daæ do 26 marca.
Na Dworcu Centralnym przy zejœciu
z hali kasowej na perony i na ul. Senatorskiej pojawi³y siê automaty do sprzeda¿y
map i planów miasta. Na razie oferuj¹ one
tylko jeden rodzaj planu miasta za 5 z³. Firma Demart, do której nale¿¹ urz¹dzenia
zapowiada, ¿e automaty pojawiaj¹ siê
w centrach handlowych, na stacjach benzynowych i lotniskach. Zastanawia siê te¿
nad ustawieniem wiêkszych automatów,
w których bêdzie wiêkszy wybór, np. plany
ró¿nych miast, atlasy drogowe.
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10 Radni Œródmieœcia wybrali nowe
w³adze dzielnicy. Burmistrzem zosta³ Artur Brodowski z PiS-u, szef Zak³adu Gospodarowania Nieruchomoœciami na Pradze Po³udnie. Do zarz¹du weszli Andrzej
Kopaczewski i Tomasz Zdzikot (PiS), swoje posady zachowali zwi¹zani z PO Andrzej Zygu³a i Jaros³aw Plewa. To ju¿ trzeci
zarz¹d Œródmieœcia w tej kadencji.
Wypadek wojskowej ciê¿arówki na rogu ulic Marsa i P³owieckiej spowodowa³
parali¿ prawobrze¿nej Warszawy. Z przewróconej ciê¿arówki wysypa³o siê 12 ton
amunicji moŸdzierzowej i min przeciwczo³gowych. Na szczêœcie pociski by³y nieuzbrojone. Prze³adowywanie skrzynek
trwa³o do póŸnych godzin wieczornych.
11 Masowy odp³yw do rz¹du i kancelarii prezydenta najbardziej sprawdzonych
urzêdników magistratu (blisko 100) spowodowa³ ca³kowity zastój pracy ratusza.
Urzêdnicy narzekaj¹ na nudê. Od prawie
trzech tygodni nie dostali do pracy ¿adnego nowego dokumentu. Dyrektorzy biur
i naczelnicy czekaj¹ na decyzje koordynatorów, ci z kolei nie wiedz¹, co im podlega.
Nawet drobne sprawy ci¹gn¹ siê d³ugo, a te
najwa¿niejsze po prostu stanê³y.
Mo¿na ju¿ podziwiaæ czêœæ odrestaurowanej elewacji pa³acu w Wilanowie. Konserwatorzy przywracaj¹ pa³acowi kolorystykê sprzed wieków. Intensywna ¿ó³æ
s¹siaduje z g³êbok¹ czerwieni¹, z³oto z zieleni¹. Takiej ferii barw nie widziano tu od
czasów baroku. Niektórym warszawianom, przyzwyczajonym do „wyblak³ych”
zabytków, ta kolorystyka nie przypad³a do
gustu. Tymczasem stare pigmenty z okresu
panowania Jana III Sobieskiego i póŸniejszej w³aœcicielki El¿biety z Lubomirskich
Sieniawskiej, odkryte podczas skuwania
zniszczonego tynku, by³y jeszcze intensywniejsze od tych, które zastosowano.

12 Za ok. 170 mln z³ spó³ka GP Polska,
powi¹zana z hiszpañskim koncernem
Grupo Prasa, kupi³a piêciohektarow¹
dzia³kê przy ul. Grzybowskiej z zabudowaniami starego browaru Haberbusch&Schiele, gdzie jeszcze dwa lata temu produkowano piwo Królewskie. Nie wiadomo, co powstanie na terenie browarów. Buduj¹c nowe obiekty na tym terenie, inwestor bêdzie
musia³ wspó³pracowaæ ze sto³ecznym konserwatorem zabytków. Pod jego opiek¹
znajduje siê budynek browaru, willa
Schielego oraz piwnice dawnego browaru
Machlejda. Grzybowska nie ma planu zagospodarowania. Micha³ Borowski, naczelny architekt miasta, przychylnie patrzy na inwestycje mieszkaniowe, bo nie
chce, ¿eby ulica wieczorem pustosza³a.
13 Pod naciskiem olbrzymiej krytyki
architektów, urbanistów i mieszkañców
Warszawy ratusz wycofa³ siê z planów upamiêtnienia Jana Paw³a II gigantyczn¹ kolumnad¹, która mia³a stan¹æ na placu
Pi³sudskiego. Decyzjê w tej sprawie w³adze miasta chc¹ pozostawiæ radnym, którym zostan¹ przedstawione dwie alternatywy: realizacja zwyciêskiego projektu lub
powtórzenie konkursu. W obu wypadkach
otwarta pozostaje sprawa, jak uczciæ pamiêæ Papie¿a w pierwsz¹ rocznicê jego
œmierci. Prawdopodobnie na placu stanie
znowu papieski krzy¿.
Biuro Promocji Urzêdu Miasta wyda³o
na 2006 r. kalendarz, w którym Warszawê
promuj¹ kobiety historii: emancypantki,
patriotki, artystki i noblistka. Znalaz³y siê
w nim m.in. Pola Negri, gwiazda œwiatowego kina niemego, Janina Korolewicz-Waydowa, pierwsza na œwiecie kobieta dyrektor opery, Maria Sk³odowska-Curie, noblistka i Krystyna Krahelska, która
u¿yczy³a twarzy warszawskiej Syrence. Na
tle zdjêæ lub obrazów miejsc zwi¹zanych
z wybranymi postaciami sfotografowano
ucharakteryzowane modelki.
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Ods³oniêciem szklanej stelli – prostej
rzeŸby wysokoœci cz³owieka rozpoczê³y
siê obchody stulecia Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Stanis³awa Staszica.
Szko³a od kilku lat zajmuje pierwsze miejsce w rankingu warszawskich ogólniaków
prowadzonym przez miesiêcznik „Perspektywy”. Jej uczniowie w zesz³ym roku
najlepiej w Warszawie napisali maturê. Liceum koñczyli m.in. prof. Jerzy WoŸnicki,
by³y rektor Politechniki Warszawskiej,
Magda Umer, Jan Lityñski, Ryszard Kalisz, Marek Borowski. W ramach obchodów: wystawa poœwiêcona patronowi w auli liceum, sesja naukowa poœwiêcona Staszicowi, turniej bryd¿owy uczniów i absolwentów, bal w hotelu Gromada, w którym
udzia³ ma wzi¹æ ok. tysi¹ca absolwentów.
16 Na zlecenie Ministerstwa Sportu ratusz opracowuje plany budowy stadionu
na 60 tys. widzów w miejscu Stadionu
Dziesiêciolecia. Prace maj¹ zwi¹zek z zakwalifikowaniem siê Polski wraz z Ukrain¹ do fina³owego wyœcigu o organizacjê
pi³karskich mistrzostw œwiata w 2012 r.
Dokumentacja budowy stadionu bêdzie
czêœci¹ polskiej oferty, która zostanie zaprezentowana w marcu na kongresie
UEFA w Budapeszcie. Jednak miasto nie
przygotowuje siê jednoczeœnie do likwidacji Jarmarku Europa. Umowê o prowadzenie bazaru Ministerstwo Skarbu rok temu
przed³u¿y³o firmie Damis a¿ do po³owy
2007 r. Ratusz nie chce oficjalnie przyznaæ,
¿e nie wierzy w powstanie obiektu sportowego na Stadionie Dziesiêciolecia, za to
powtarza, ¿e w stolicy jest miejsce na dwa
stadiony i nie rezygnuje z planów budowy
sportowej areny na 35 tys. miejsc przy ul.
£azienkowskiej.
17 ¯oliborscy radni chc¹, aby XIX-wieczna cytadela, wzniesiona w ich dzielnicy po upadku Powstania Listopadowego
sta³a siê centrum kultury i rekreacji. Wy-

stosowali do w³adz miasta apel o rozpoczêcie rozmów w tej sprawie z Ministerstwem
Kultury i Obrony Narodowej. Obecnie
obiektem zarz¹dza MON i mieœci siê
w nim Dowództwo Wojsk L¹dowych. Poza
X Pawilonem twierdza jest niedostêpna
dla zwiedzaj¹cych. W po³owie lat 90. planowano umieszczenie w fortecy Muzeum
Wojska Polskiego, ale pomys³ upad³, a Muzeum do dziœ gnieŸdzi siê w Al. Jerozolimskich.
Spó³dzielnie mieszkaniowe ¿¹daj¹ odszkodowañ od ratusza, bo z jego winy zmuszone s¹ utrzymywaæ d³u¿ników. W Warszawie brakuje mieszkañ socjalnych, do
których mo¿na by ich eksmitowaæ. Do
s¹du trafi³y ju¿ pierwsze pozwy ze Œródmieœcia, Bielan i Ursynowa. W tej chwili
w ca³ej Warszawie potrzeba ju¿ ok. 1,5 tys.
lokali socjalnych. Spó³dzielnie czekaj¹ na
jedn¹ trzeci¹ z nich.
18 Archeolodzy prowadz¹cy prace na
dziedziñcu pa³acu Pod Blach¹ odkryli
resztki grodu z po³owy XIV w. otaczaj¹cego œredniowieczny gród. Na ich podstawie
ustalono, ¿e gród mia³ kszta³t owalu, a nie
– jak wczeœniej przypuszczano – trójk¹ta.
Odkryto tak¿e pozosta³oœci pochodz¹cego
z drugiej po³owy XIV w. ceglanego muru.
Mur by³ imponuj¹cych rozmiarów: sta³ na
fundamencie z kamieni wysokoœci ok. 5 m,
a czêœæ ceglana mog³a mieæ nawet 8 m. Mur
zosta³ zniszczony 100 lat póŸniej podczas
osuniêcia siê po³udniowo-wschodniego
fragmentu skarpy wiœlanej.
Zmar³ ks. Jan Twardowski, poeta,
¿o³nierz Armii Krajowej, rektor koœcio³a
Sióstr Wizytek przy Krakowskim Przedmieœciu, wielki przyjaciel dzieci. Nagrodzony przez w³adze miejskie w zesz³ym roku Nagrod¹ Miasta Sto³ecznego Warszawy,
poœmiertnie doctor honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego.
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Opera komiczna „Wesele Figara” Wolfganga Amadeusza Mozarta otworzy³a Rok
Mozartowski w Warszawskiej Operze Kameralnej. Bêdzie on obchodzony bardzo
wystawnie. Wœród zaplanowanych 187 wydarzeñ artystycznych znajdzie siê s³ynny
cykl wszystkich dzie³ scenicznych Mozarta w re¿yserii Ryszarda Peryta i scenografii
Andrzeja Sadowskiego.
19 Z wystawy „Napoleon i Polacy” prezentowanej w Muzeum Narodowym skradziono trzy cenne eksponaty: srebrn¹ czarê z koñca XVII w. i dwa odznaczenia nale¿¹ce do ksiêcia Józefa Poniatowskiego. Policja i muzealnicy s¹ przekonani, ¿e kradzie¿y dokonano na zlecenie. Wartoœæ materialna skradzionych przedmiotów jest
stosunkowo niewielka, ale w sensie historycznym s¹ to rzeczy unikalne. Eksponaty by³y wypo¿yczone z krakowskiego Muzeum Narodowego i Muzeum Ksi¹¿¹t
Czartoryskich.
20 Warsaw Convention Bureau, dzia³aj¹ce od dwóch lat w ramach Sto³ecznego
Biura Informacji i Promocji Turystycznej,
przygotowa³o kalendarz pokazuj¹cy piêkne i ultranowoczesne miasto z budynkami
o ciekawej architekturze. Znalaz³y siê
w nim fotografie m.in. biurowca Focus Filtrowa, dziedziñca Metropolitan na placu
Pi³sudskiego, Biblioteki Uniwersyteckiej.
Autorem zdjêæ jest znakomity fotografik
Wojciech Kryñski. „Warszawa 2006” trafi
do ambasad, ministerstw, organizacji gospodarczych, firm z bran¿y turystycznej.
23 Od ubieg³ego roku trwa nap³yw deweloperów z Pó³wyspu Iberyjskiego. W Polsce dzia³a dziœ ok. 30 firm z Hiszpanii. Wiêkszoœæ z nich swoje inwestycje realizuje lub
zamierza realizowaæ w Warszawie. Analitycy
rynku nieruchomoœci spodziewaj¹ siê,
¿e w najbli¿szych latach Hiszpanie wydadz¹
w stolicy setki milionów euro na zakupy

gruntów pod zabudowê. Rekordow¹ transakcj¹ by³o kupno przed kilkoma tygodniami
5 ha powierzchni dawnych browarów przy
ul. Grzybowskiej. Wielk¹ inwestycj¹ bêdzie
te¿ osiedle Ostoja Wilanów. Ponad tysi¹c
mieszkañ ma powstaæ przy ul. Kolejowej na
Woli.
Brakuje nowoczesnych gad¿etów reklamuj¹cych Warszawê, takich, które
z przyjemnoœci¹ zabraliby do domu m³odzi turyœci odwiedzaj¹cy stolicê. Wiêkszoœæ warszawskich muzeów, galerii i sklepów pami¹tkarskich oferuje pami¹tki
utrzymane w stylistyce lat 70. i 80. Szlaki
w produkcji nowoczesnych gad¿etów przetar³a ostatnio Zachêta, wypuszczaj¹c na rynek miêtowe pastylki „zapobiegaj¹ce stanom przygnêbienia dnia codziennego
i skutecznie podnosz¹ce poziom kultury”.
Od sztampowych muzealnych sklepików
odró¿nia siê sklepik Muzeum Powstania
Warszawskiego, który pêka w szwach od
ciekawych pami¹tek: powstañczych chlebaków, puzzli i kolorowanek dla dzieci, lalek sanitariuszek, bluz i T-shirtów, smyczy
na klucze.
24 Ratusz zerwa³ kolejny kontrakt
z Miejskim Przedsiêbiorstwem Robót
Drogowych – firm¹ która rozkopa³a kilka
warszawskich ulic. MPRD nie dokoñczy
przebudowy ul. Górczewskiej, budowy
dwupoziomowego skrzy¿owania przy Galerii Mokotów. Ma te¿ problemy na Ursynowie. Al. KEN (miêdzy Wa³brzysk¹ a Wilanowsk¹) nie doœæ, ¿e nie powsta³a na
czas, to jeszcze wykryto b³êdy w jej wykonaniu.
25 Znana jest ju¿ trasa drugiej linii metra – z Chrzanowa na Bródno. Biegnie pod
ul. Górczewsk¹ i ul. Œwiêtokrzysk¹ w stronê Powiœla. Oprócz stacji przy ul. Marsza³kowskiej, na przeciêciu z pierwsz¹ lini¹ metra, po lewej stronie Wis³y miniemy
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jeszcze dwa przystanki: pod Ministerstwem Finansów i w rejonie skrzy¿owania
ulic Dobrej z Zajêcz¹. Po praskiej stronie
przystanek metra powstanie na styku ze
stacj¹ kolejow¹ Warszawa Stadion. Dalej
metro pobiegnie ko³o Dworca Wileñskiego w kierunku Targówka i Bródna. Ostatni¹ stacjê zaplanowano u zbiegu ulic Kondratowicza i Rembieliñskiej. Jeœli UE
przyzna pieni¹dze centralny odcinek drugiej linii, od ronda Daszyñskiego do
Dworca Wileñskiego, mo¿e byæ gotowy
w 2012 r. Jego budowa ma kosztowaæ blisko 2 mld z³. Budowa ca³ej linii ma siê zakoñczyæ w 2016 r. i poch³onie ok. 6 mld z³.
26 Latem tego roku rozpocznie siê remont zabytkowych kamienic przy ul.
Pró¿nej 7 i 9. W³aœciciel – austriacka firma
Waripmex AG – zrezygnowa³ z budz¹cego
sprzeciwy konserwatorów i obroñców zabytków planu nadbudowy kamienicy nr 9.
Szef Waripmexu oœwiadczy³ tak¿e, ¿e zap³aci za remont nawierzchni, wymianê latarni i odnowi elewacjê nale¿¹cych do miasta zabytkowych domów po drugiej stronie
ulicy. „¯ydowska” ulica ma byæ odtworzona do koñca 2008 r.
Analitycy rynku nieruchomoœci twierdz¹, ¿e budowa drugiej linii metra jest du¿¹ szans¹ zw³aszcza dla Pragi. Spowoduje
skok cen mieszkañ i boom inwestycyjny.
Dziêki linii metra Chrzanów ma szansê
staæ siê drugimi Kabatami. Wzroœnie tak¿e
atrakcyjnoœæ Woli, gdzie zaczn¹ siê osiedlaæ „bia³e ko³nierzyki”. Metro powinno
przyspieszyæ tak¿e rewitalizacjê zaniedbanej zabudowy na Powiœlu i Pradze.
28 Po ciê¿kich bojach politycznych PiS
postawi³ na swoim i zmieni³ prawo tak, aby
wybory nowego prezydenta Warszawy odby³y siê w paŸdzierniku, a nie – jak planowano – w marcu. Teraz miastem rz¹dzi sekretarz Miros³aw Kochalski. Czêœæ niezale¿-

nych ekspertów uwa¿a, ¿e pe³nomocnictwa,
których udzieli³ mu Lech Kaczyñski, nie s¹
wa¿ne. Dlatego wiêkszoœæ decyzji, jakie teraz
podejmuje, bêdzie mo¿na w przysz³oœci podwa¿yæ. Problem pe³nomocnictw rozwi¹za³oby szybkie mianowanie komisarza, ale PiS
czeka z tym do sesji, na której ma byæ zatwierdzona rezygnacja Lecha Kaczyñskiego. Najpowa¿niejszym kandydatem na to
stanowisko jest Miros³aw Kochalski.
„Wdechy 2005”, warszawskie nagrody
kulturalne „Gazety Wyborczej”, zosta³y
przyznane w klubie Le Madame. W kategorii Cz³owiek Roku zwyciê¿y³a Maria Peszek,
w kategorii Miejsce Roku – Muzeum Powstania Warszawskiego, za najwa¿niejsze
Wydarzenie Roku uznano otwarcie Teatru
Polonia. Swoje „Wdechy” przyznali te¿ czytelnicy: Cz³owiek Roku – Krystyna Janda,
Miejsce Roku – Sk³ad Butelek, Wydarzenie
Roku – festiwal „Filmy Œwiata Ale Kino!”
29 W ostatnim dniu wystawy „Boznañska nieznana” t³umy szturmowa³y Zachêtê. Wystawa cieszy³a siê od pocz¹tku wielkim powodzeniem. Obrazy obejrza³o w sumie ponad 46 tys. osób. Dziennie przez hol
Zachêty przewija³o siê 1-2 tys. ogl¹daj¹cych, a w bezp³atne czwartki nawet 4 tys.
Blisko 3 tys. osób odwiedzi³o Zamek
Królewski podczas dnia otwartego. Aby
dostaæ siê do œrodka, chêtni musieli odstaæ
w kolejce ponad 40 min.
30 Witold Ko³odziejski, szef Rady Warszawy, zosta³ wybrany do Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji. Przepisy zezwalaj¹
mu zasiadaæ w obu radach. Jeœli jednak
zrzeknie siê fotela szefa Rady Warszawy, jego miejsce zajmie polityk PiS. By³aby to
ju¿ czwarta zmiana szefa Rady Warszawy
w tej kadencji. Dot¹d na jej czele stali:
Wojciech Kozak (PO), Jan Maria Jackowski (LPR) i Karol Karski (PiS).
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LUTY
1 Barokowy klasztor Wizytek przy
Krakowskim Przedmieœciu pilnie potrzebuje pomocy. Przez szpary w zdewastowanych oknach wchodzi do œrodka ch³ód
i wilgoæ. Temperatura w celach spada zim¹ do 10oC. Niszczej¹ gromadzone przez
300 lat meble, obrazy, grafiki. Wizytki remontuj¹ obecnie dach, który grozi³ zawaleniem, ale na wymianê okien nie maj¹ pieniêdzy. Odtworzenie ich wed³ug starych
wzorów ma kosztowaæ 1,3 mln z³. Jest szansa, ¿e wiêcej ni¿ po³owê kosztów pokryje
Ministerstwo Kultury. Zakonnice chcia³yby po wymianie okien osuszyæ mury, a nastêpnie rozpocz¹æ restauracjê zabytków
ruchomych, tworz¹cych wyposa¿enie klasztoru i koœcio³a.
2 Najwy¿sza Izba Kontroli sprawdzi³a,
jak podleg³e Ratuszowi instytucje kultury wydawa³y publiczne pieni¹dze. Z raportu wynika, ¿e najwiêcej problemów jest
z przestrzeganiem prawa o zamówieniach
publicznych. W sumie w latach 2003-2004
z przetargami nie radzi³o sobie 8 na 20
skontrolowanych instytucji. Wœród nich
Teatr Komedia, Dramatyczny, Kwadrat
i Nowy czy Dom Kultury „Centrum £owicka”. Najgorzej by³o w Oœrodku Kultury Ochota „Oko”. NIK zarzuca im tak¿e,
¿e maj¹ ba³agan w rachunkach i nierzetelnie prowadz¹ sprawozdania finansowe.
3 Warszawa otrzyma³a honorowy tytu³
Europejskiej Stolicy Sportu na 2008 r. Stolica zosta³a wyró¿niona za promocjê sportu
i zdrowego trybu ¿ycia. Wydatki miasta na
sport i rekreacjê wzros³y w ci¹gu ostatnich
dwóch lat z 82 do 106 mln z³. Warszawska
m³odzie¿ wypada najlepiej na ogólnopolskich olimpiadach m³odzie¿y. Ratusz ma
nadziejê, ¿e przyznany tytu³ pomo¿e uzyskaæ dodatkowe fundusze z UE. Przewiduje tak¿e organizacjê szeregu imprez, m.in.

mistrzostw œwiata w ³y¿wiarstwie figurowym w 2007 r. i mistrzostw Europy w koszykówce dwa lata póŸniej.
W Sali Kongresowej na pierwszym i jedynym koncercie w Polsce wyst¹pi³a jedna
z najbardziej intryguj¹cych gwiazd popkultury Grace Jones. Koncert by³ niesamowitym spektaklem w klimacie kabaretu, performance’u i pokazu mody.
4 Najpopularniejsze miejskie sceny
rozrywkowe to Kwadrat, Komedia i Syrena. Mimo ¿e krytyce je omijaj¹, to ka¿dego
wieczoru maj¹ one komplet widowni. Teatry przyci¹gaj¹ sprawdzonymi, rozrywkowymi sztukami oraz obsad¹ aktorsk¹ –
g³ównie znane serialowe twarze.
Przy ul. Pañskiej 61 otwarty zosta³ pierwszy w Warszawie Ice Bar. Najwytrwalsi, odziani w srebrne kosmiczne peleryny,
wytrzymali w lodowej komnacie, w której
temperatura nie przekracza 8oC, ponad 30
min. Goœcie zachwycali siê lodowym wystrojem: w lodowych œcianach zamontowano specjalne lampy, dziêki którym wnêtrze mieni siê ró¿nymi barwami.
6 Od kwietnia do paŸdziernika dwa razy w tygodniu bêdzie mo¿na zwiedzaæ park
w Natolinie. Jest on najwiêkszym w Warszawie (ponad 100 ha) romantycznym za³o¿eniem parkowym z klasycystycznym
pa³acem zaprojektowanym przez Szymona
Bogumi³a Zuga i licznymi innymi budowlami. Przez ponad 300 lat historii parku mogli go odwiedzaæ nieliczni. Obecnie
mieœci siê tam fundacja Centrum Europejskie Natolin, na której udostêpnienie parku publicznoœci wymusi³y w³adze miasta,
w zamian za dofinansowanie konserwacji
malowide³ œciennych w pa³acu Natoliñskim i remontu œwi¹tyni doryckiej.
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7 Warszawscy naukowcy natrafili na
szkielety dwóch mamutów. Fragmenty
pierwszego le¿a³y w okolicach ronda Wiatraczna pod budynkiem w al. Stanów Zjednoczonych 162, pochodz¹ z plejstocenu
i maj¹ minimum 18 tys. lat. Drugi – w ca³oœci – zosta³ odnaleziony na prywatnej posesji na ¯oliborzu.
8 Rada Warszawy g³osami PiS-u, Samorz¹dowego Klubu Radnych i LPR-u
przeg³osowa³a rezygnacjê ze stanowiska
prezydenta miasta Lecha Kaczyñskiego.
Teraz radni najpewniej zadecyduj¹, ¿e
miastem do jesiennych wyborów bêdzie
rz¹dzi³ komisarz wyznaczony przez PiS.
Na stronie internetowej ¿oliborskiego
urzêdu dzielnicowego (www.zoliborz.org.pl)
dostêpna jest pierwsza w Warszawie mapa
zagro¿eñ przestêpczoœci¹. ¯oliborz zosta³
podzielony na 14 stref pokrywaj¹cych siê
z rewirami dzielnicowych. Ró¿ne rodzaje
przestêpczoœci – rozboje, bójki, kradzie¿e
czy zabójstwa – symbolizuj¹ ikony umieszczane na planie. Dane bêd¹ aktualizowane raz w tygodniu, we wtorki. Internauci
mog¹ te¿ z serwisu wysy³aæ anonimowe
e-maile do policji. G³ównym zadaniem
mapy bezpieczeñstwa jest sk³onienie mieszkañców, by informowali policjê o przestêpstwach, których byli ofiarami lub
œwiadkami. W œlad za inicjatyw¹ ¿oliborskich urzêdników id¹ inne dzielnice.
9 Przy protestach opozycji dominuj¹cy
w Radzie Warszawy klub PiS przeforsowa³
uchwa³ê znosz¹c¹ przedterminowe wybory na prezydenta Warszawy. Kilka godzin
póŸniej premier Kazimierz Marcinkiewicz
wrêczy³ Miros³awowi Kochalskiemu nominacjê na komisarycznego zarz¹dcê Warszawy. Kochalski obiecuje, ¿e rozwinie inwestycje, podpisze umowê na dokoñczenie
pierwszej linii metra i przygotuje projekt

drugiej linii. Chce tak¿e rozstrzygn¹æ
przetarg na odbudowê Pa³acu Saskiego.
Nie zamierza jednak w przysz³oœci kandydowaæ na prezydenta Warszawy.
Tylko do po³owy przysz³ego roku na
Stadionie Dziesiêciolecia bêdzie dzia³aæ
Jarmark Europa. Ju¿ w tym roku zostanie
rozpisany konkurs architektoniczny na
stadion na 55 tys. miejsc. Koszt budowy –
ok. 0,5 mld z³ – pokryje Skarb Pañstwa.
Obok Stadionu Narodowego znajdzie siê
hala sportowa i kryty basen o wymiarach
olimpijskich. Budowa kompleksu ma siê
zacz¹æ pod koniec przysz³ego roku.
Prof. Krzysztof Kazimierz Paw³owski,
architekt, urbanista i konserwator zabytków, odebra³ na Zamku Królewskim presti¿ow¹ Nagrodê im. Profesora Aleksandra
Gieysztora. Æwieræ wieku temu doprowadzi³ on do wpisania warszawskiego Starego
Miasta na Listê Œwiatowego Dziedzictwa
UNESCO. Przekona³ zagranicznych ekspertów, ¿e wartoœæ Starówki nie polega na
jej autentyzmie, ale pieczo³owitej odbudowie. Niedawno wyst¹pi³ z kolejn¹ inicjatyw¹: powo³ania Funduszu Konserwacji
i Rewaloryzacji Zabytków Warszawy (na
wzór Krakowa), który mia³by pomóc ratowaæ rozpadaj¹ce siê kamienice, m.in. na
Starym Mieœcie.
11 Pierwszy w Warszawie budynek
zbudowany nad stacj¹ metra postawi austriacka firma Universale International.
Dziewiêciopiêtrowy biurowiec ma wyrosn¹æ u zbiegu ulic Œwiêtokrzyskiej i Marsza³kowskiej (stacja Œwiêtokrzyska). Na
przeszklonym parterze znajd¹ siê sklepy,
punkty us³ugowe i restauracje, wy¿sze
kondygnacje zajm¹ biura, pod ziemi¹ obok
tunelu bêdzie piêciokondygnacyjny parking. Wyjœcie z metra zostanie zintegrowane z budynkiem.
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13 Urz¹d Dzielnicy Œródmieœcie og³osi
niebawem przetarg na wykonanie schodów na Gnojn¹ Górê. Nie bêd¹ tak okaza³e,
jak te przedwojenne, ale powstan¹ w tym
samym miejscu. Z tarasu widokowego spacerowicze bêd¹ schodziæ wprost ku rzece.
Budowa schodów to fragment prac zwi¹zanych z modernizacj¹ skarpy wiœlanej. Do
tej pory wzmocniono osuwaj¹cy siê ku Wiœle budynek przy ul. Brzozowej 6/8. Schody ³¹cznie z modernizacj¹ skarpy poch³on¹
5,5 mln z³. Bêdzie mo¿na nimi zejœæ jesieni¹ przysz³ego roku.
14 Rektorzy oœmiu uczelni i prezes Polskiej Akademii Nauk podpisali porozumienie o utworzeniu Warszawskiego Konsorcjum Naukowego, którego celem jest
wspó³dzia³anie przy utworzeniu Warszawskiego Parku Technologicznego. Od sierpnia zesz³ego roku, kiedy to porozumienie
w tej sprawie podpisali ówczesny prezydent miasta Lech Kaczyñski i minister nauki Micha³ Kleiber, w³aœciwie nic nie zosta³o zrobione. Nieznani s¹ przyszli inwestorzy, nie ma te¿ projektu parku. Maksymilian Bylicki, pe³nomocnik prezydenta
ds. parku oznajmi³, ¿e prowadzone s¹ rozmowy z czo³ówk¹ œwiatowych firm, konkurs ma byæ rozpisany do koñca marca,
w ci¹gu kilku miesiêcy teren zostanie
uprz¹tniêty, a w czerwcu zacznie siê budowa pierwszych obiektów.
U zbiegu ulic Walecznych i Niek³añskiej powstanie modernistyczna willa wed³ug projektu spó³ki Bulanda, Mucha Architekci. Jasna, elegancka kostka o du¿ych
oknach z luksusowym holem pe³nym
œwiat³a i harmonijnych proporcjach pomieœci siedem apartamentów. Dom zbuduje spó³ka Petro Invest, której prezes
Wojciech Niewiadomski urz¹dzi³ konkurs
na projekt. „Mieszkam tu¿ obok i chcê, ¿eby na Saskiej Kêpie by³o ³adnie” – powiedzia³.

OpóŸnia siê remont stuletniego wiaduktu na ulicy Karowej. Jeden z najcenniejszych zabytków in¿ynierii drogowej
w Warszawie zamienia siê w ruinê. Zarz¹d
Dróg Miejskich ma zarezerwowane na remont 8 mln z³, projekt wykona³a firma
Mosty Katowice, ale ci¹gle nie ma wykonawcy. ZDM wystara³ siê o decyzjê ministra kultury o odst¹pieniu od procedury
przetargowej i zaprosi³o firmy do sk³adania ofert. Wykonawca mia³ byæ wybrany
w grudniu. W tej chwili rozwa¿ane s¹ podobno dwie oferty, a remont ma siê rozpocz¹æ wiosn¹, kiedy stopniej¹ œniegi.
15 Zespó³ Spo³ecznych Opiekunów
Kulturowego Dziedzictwa Warszawy ZOK
nada³ tytu³ „burzymurków”. Za najwiêkszych niszczycieli historycznych budynków w 2006 r., których nazwiska zosta³y wypisane na transparencie, dzia³acze
uznali: firmê developersk¹ Marvipol, która rozjecha³a kopark¹ przedwojenn¹ fabryczkê blach perforowanych Sito przy
ul. Wiatracznej 15 (ma tu powstaæ apartamentowiec), by³ego wojewodê Leszka Mizieliñskiego, który wyda³ na to zgodê i rzeczoznawcê ministra kultury prof. Andrzeja Kad³uczkê z Krakowa, znanego z dyskredytowania warszawskich zabytków,
który napisa³ opiniê podwa¿aj¹c¹ wartoœæ
obiektu. Pikieta zosta³a zorganizowana
przed domem przy ul. Chocimskiej 33,
gdzie w latach 1945-1951 mieœci³o siê Biuro Odbudowy Stolicy. „Burzymurków”
spo³ecznicy porównali do wypisanych na
drugim transparencie urbanistów
z BOS-u, odpowiedzialnych za zburzenie
XIX-wiecznych kamienic przy ulicach
Chopina, Matejki, Elektoralnej, Ogrodowej czy Lesznie.
Miejskie potañcówki w klimacie dawnej Warszawy organizuje w budynku starej
szwalni przy ul. Lubelskiej stowarzyszenie
Dom Tañca. Bierze w nich udzia³ kilka-
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dziesi¹t osób, które ucz¹ siê tañczyæ sztajerki (z wypiêt¹ pup¹, szybko przestêpuj¹c
z nó¿ki na nó¿kê) czy sentymentalne tango. Potañcówki na Kamionku odwiedzaj¹ tak¿e osoby kompetentne, tzn. starzy
muzycy, ci, którzy naprawiali instrumenty,
b¹dŸ interesowali siê dechami w latach 60.
i 70.
16 Samoobrona przedstawi³a program
dla Warszawy. G³ówne has³o partii brzmi:
„Chcemy, ¿eby Warszawa by³a piêkna”.
Partia stawia na inwestycje, których warunkiem jest uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania. Sprawami kultury
miejskiej zajmie siê by³a Miss Polonia
z 1990 r. Joanna Michalska, która chce walczyæ o teatr muzyczny dla stolicy. Program
dla Warszawy to wstêp do kampanii wyborczej przed jesiennymi wyborami samorz¹dowymi. Dziœ warszawska Samoobrona
ma zaledwie ok. 200 dzia³aczy. W przysz³oœci ma siê to zmieniæ.
17 Planowany przez Zarz¹d Oczyszczania Miasta remont 50-hektarowego parku
Skaryszewskiego rozpocznie siê najwczeœniej w 2008 r. Rewaloryzacja ma przywróciæ temu miejscu przedwojenn¹ œwietnoœæ.
W planach s¹ m.in. odbudowa ogrodzenia,
uporz¹dkowanie zieleni, oczyszczenie stawów, wymiana nawierzchni alejek, budowa nowego placu zabaw, ustawienie stylowych latarni i ³awek. Projekt remontu mia³
byæ gotowy do 3 grudnia 2004 r. Niestety
przez dwa lata wykonawca wy³oniony
w przetargu – firma BD Projekt z Warszawy – nie by³a w stanie go ukoñczyæ. Twierdzi, ¿e winê ponosi ZOM, który nie dostarcza³ na czas potrzebnej dokumentacji.
ZOM nie ma sobie nic do zarzucenia. Doœwiadczone pracownie, które przegra³y
przetarg, ostrzega³y urzêdników, ¿e ma³a
m³oda firma mo¿e nie podo³aæ takiemu zadaniu.

Zakoñczy³a siê budowa targowiska
przy Hali Mirowskiej. Liczy sobie ono
2,8 tys. m2 Podzielone jest na 289 pawilonów. Trwaj¹ca 8 lat budowa by³a wspólnym
projektem Zarz¹du Terenów Publicznych
i Spo³em WSS Œródmieœcie, do którego nale¿y 121 sklepików w tym 57 nowych.
18 Zakoñczy³a siê przebudowa drugiej
hali Muzeum Powstania Warszawskiego.
Wnêtrza s¹ surowe. Stare elementy z pietyzmem odrestaurowano, nowe wkomponowano z dyskrecj¹. Wszystko utrzymane w szaroœci. Autorem przebudowy starej
elektrowni tramwajowej przy ul. Przyokopowej jest prof. Wojciech Obtu³owicz
z Krakowa. W by³ej kot³owni jest kino
z panoramicznym ekranem, na którym
mo¿na wyœwietlaæ równoczeœnie dwa filmy. Na widowni zasi¹dzie ok. 200 osób.
Na antresolach znajd¹ siê ekspozycje czasowe, a prawie ca³y parter zajmie kopia
w skali 1:1 samolotu Liberator. Uroczyste
otwarcie hali zaplanowano na 3 maja.
20 O tym, czym i jak bêd¹ jeŸdziæ warszawianie, dyskutowali politycy na konferencji „Rozwój infrastruktury transportowej w Warszawie i na Mazowszu” w centrum Komunikacji Medialnej. Debata pokaza³a, ¿e wybory samorz¹dowe przes¹dz¹
o losie drugiej linii metra, tras ekspresowych czy nowego lotniska dla stolicy.
Wszyscy krytykowali Szybk¹ Kolej Miejsk¹, która kosztowa³a 55 mln z³, a jeŸdzi
z prêdkoœci¹ 20-30 km/h i korzysta z niej
niewiele osób.
22 Warszawa ma nowe Centrum Zarz¹dzania Kryzysowego. Mieœci siê ono
w budynku przy ul. Nieca³ej. Bêd¹ tu pracowaæ specjaliœci od hydrologii, ska¿eñ
chemicznych czy j¹drowych. CZK ma plany dzia³ania na wypadek ataku terrorystycznego, powodzi, katastrofy budowlanej, ska¿eñ. Posiada tzw. szybkie ³¹cze

Kronika 109

z policj¹, stra¿¹ po¿arn¹, pogotowiem, sanepidem, Zarz¹dem Transportu Miejskiego, itd. Dysponuje bazami danych, np.
miejsc, w których mo¿na umieœciæ ludzi
z ewakuowanego budynku
Warszawskie Tramwaje podpisa³y
z bydgosk¹ fabryk¹ PESA kontrakt na dostawê 15 niskopod³ogowców. Jeden nowy
tramwaj kosztuje 5,9 mln z³, ma prawie
32 m d³ugoœci i jest podzielony przegubami na piêæ czêœci. Wewn¹trz jest 148 miejsc
stoj¹cych i 63 fotele. ¯eby do niego wejœæ,
wystarczy podnieœæ nogê zaledwie o 9 cm.
Przegubowce, które maj¹ byæ dostarczane
od maja do paŸdziernika 2007 r., dofinansowuje UE.
23 W³adze Woli chc¹ postawiæ w parku
Sowiñskiego zabytkowy wiatrak, nawi¹zuj¹c tym samym do korzeni dzielnicy. Wiatraki stanowi³y niegdyœ element pejza¿y
zachodniego przedmieœcia Warszawy. Zastêpca burmistrza S³awomir Potapowiecz,
powiedzia³, ¿e na terenie Mazowsza jest ju¿
kilka upatrzonych wiatraków. Koszt przeniesienia to 15-20 tys. z³. Kwota nie jest
wielka, ale Rada Warszawy nie zaakceptowa³a takiego wydatku.
24 Towarzystwo Przyjació³ Woli chce
zabiegaæ o fundusze z Unii Europejskiej na
odbudowê reduty Sowiñskiego. Odbudowa ma polegaæ na odrestaurowaniu jej najlepiej zachowanej czêœci od ul. Redutowej
z bastionem przy koœciele œw. Wawrzyñca.
Na przywrócenie nasypom dawnej formy,
wyciêcie dziko rosn¹cych drzew i krzaków,
pog³êbienie fosy, stworzenie pasa¿u widokowego potrzeba kilku milionów z³otych.
Czêœæ funduszy musi daæ miasto.
25 Krzykliwe, o z³ym kszta³cie, nie
wpisuj¹ce siê w miejsk¹ przestrzeñ kioski,
stoiska, ogródki, reklamy i szyldy szpec¹
warszawskie ulice. Zgodê na ich umiesz-

czenie wydaje Zarz¹d Dróg Miejskich. Jeszcze dwa lata temu wydanie zezwolenia
by³o uzale¿nione od dostarczenia przez
w³aœciciela obiektu opinii estetycznej. Wystawia³y j¹ dzielnicowe wydzia³y architektury. Jednak w zwi¹zku z licznymi wnioskami o opinie zaczê³y one z góry wyra¿aæ
zgodê na wszelkiego rodzaju obiekty, jeœli
tylko spe³niaj¹ warunki techniczne. Rocznie ZDM daje zezwolenia na 600-700 kiosków i sklepików w s¹siedztwie ulic, ok.
100 ogródków i ponad 2 tys. billboardów,
city lightów itp. Szef wydzia³u estetyki
w ratuszu, Tomasz Gamdzyk, przyzna³, ¿e
od roku nikt nie ocenia wygl¹du tego, co
wyrasta na terenach ZDM, gdy¿ po zmianie ustroju Warszawy brakuje podstaw
prawnych do wymagania opinii o estetyce.
Sprawê mog³yby za³atwiæ w³adze miasta,
wydaj¹c ZDM odpowiednie polecenia.
Komisarz Warszawy Miros³aw Kochalski
zapowiedzia³, ¿e zajmie siê t¹ kwesti¹.
26 Kilka tysiêcy ludzi zgromadzonych
w nowej czêœci parku Skaryszewskiego obserwowa³o inscenizacjê bitwy pod Olszynk¹ Grochowsk¹ z 25 lutego 1831 r. Walczono z takim zapa³em, ¿e zagro¿one zosta³o
stanowisko narratora relacjonuj¹cego
przebieg bitwy W inscenizacji wziê³o
udzia³ kilkaset osób z Polski, Rosji, Bia³orusi i Litwy.
26-27 W Fabryce Trzciny odby³ siê
pi¹ty festiwal „Warszawski underground
jazzowy”. Na WUJ-ku wystêpuj¹ wy³¹cznie warszawskie zespo³y, dlatego festiwal
jest rzetelnym, choæ subiektywnym obrazem tego, co dzieje siê na sto³ecznej scenie
muzyki awangardowej. Fani (ok. 950 osób)
byli usatysfakcjonowani poziomem imprezy, choæ z pewnoœci¹ zmêczeni – ka¿dy
zespó³ gra³ nieca³¹ godzinê, a przerwy miêdzy wystêpami by³y zaledwie kilkuminutowe.
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28 Z podsumowania przez ratusz zesz³orocznego bud¿etu wynika, ¿e dochody
Warszawy wynios³y 7,3 mld z³. Deficyt –
zamiast planowanych 946 mln – wyniós³
140 mln z³. Deficyt jest mniejszy m.in.
z powodu s³abego wykonania miejskich
inwestycji. Wydano na nie 950 mln z³, choæ
pierwotnie ratusz zaplanowa³ 1,5 mld z³.
Najs³abiej wypad³y te prace, które bezpoœrednio nadzorowa³ magistrat. Dzielnice
poradzi³y sobie lepiej, bo wyda³y 77% pieniêdzy.
Mostostal Warszawa dokoñczy budowê rozgrzebanego przez Miejskie Przedsiêbiorstwo Robót Drogowych skrzy¿owania przy Galerii Mokotów. Ratusz zap³aci
za to 29 mln z³. Wczeœniej ponad 16, z wartego 28 mln przedsiêwziêcia wziê³o wyrzucone z budowy MPRD. Wykonawca zobowi¹za³ siê zakoñczyæ roboty do 31 sierpnia.

Teatr Polonia Krystyny Jandy staje siê
znacz¹cym miejsce na mapie teatralnej
Warszawy. Mimo ¿e du¿a scena jest wci¹¿
w budowie i jeœli uda siê j¹ otworzyæ wed³ug planu jesieni¹, to bêdzie – jak mówi
aktorka – cud, ma³a scena dzia³a pe³n¹ par¹. Spektakle odbywaj¹ siê codziennie, czasem nawet dwa razy.
Mi³osz D¹browski, student III roku
Wydzia³u Wzornictwa Przemys³owego,
wygra³ organizowany przez ASP konkurs
na parkow¹ ³awkê. Pod uwagê brano estetykê, funkcjonalnoœæ i wygodê. £awka ma
stela¿ ze stalowych profili, a grube na 3 cm
siedzisko ze sprasowanych odpadów plastiku. Konstrukcja sprawia wra¿enie niezwykle lekkiej. Prof. Jerzy Porêbski chwali³ pomys³y i ich ró¿norodnoœæ. Ciekawe
czy ratusz zdecyduje siê na ich realizacjê.

MARZEC
1 Zmieniaj¹ siê zasady wjazdu na Stare
Miasto. Bêdzie mniej sta³ych przepustek –
by³o ponad 1000, a bêdzie ok. 3000, a kierowcy dostan¹ karty zegarowe do oznaczenia czasu postoju. Nawet mieszkañcy i staromiejscy przedsiêbiorcy nie mog¹ parkowaæ d³u¿ej ni¿ pó³ godziny, a z zaopatrzeniem mo¿na wje¿d¿aæ miêdzy g. 6.30 a 13.
Wszystko po to, aby ograniczyæ liczbê samochodów parkuj¹cych na Starówce.
Trzeci rok z rzêdu Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Stanis³awa Staszica zajê³o
pierwsze miejsce w rankingu warszawskich ogólniaków, przygotowanym przez
edukacyjny miesiêcznik „Perspektywy”.
Na drugim miejscu znalaz³o siê Liceum
przy Wydziale Pedagogicznym UW, na
trzecim – Liceum im. Tadeusza Czackiego.
W pierwszej piêtnastce nie znalaz³o siê
w tym roku ¿adne liceum niepubliczne.

2 Po raz czwarty ratusz przesun¹³ termin rozstrzygniêcia przetargu na odbudowê Pa³acu Saskiego. Powodem s¹ odnalezione w Centralnym Archiwum Wojskowym przedwojenne plany pa³acu. Z rysunków wynika jedynie, ¿e jego po³udniowe
skrzyd³o mia³o od ogrodu elewacjê d³u¿sz¹
o 4-5 metrów. „Musimy teraz zmodyfikowaæ materia³y przetargowe” – powiedzia³
naczelny architekt miasta Micha³ Borowski. Przetarg ma byæ rozstrzygniêty
w kwietniu. W tej sytuacji rekonstrukcja
zacznie siê nie wczeœniej ni¿ w przysz³ym
roku.
4 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
przyzna³a po raz 14. swoje stypendia.
Wœród 121 doktorantów, doktorów i pracowników placówek naukowych, którzy
nie przekroczyli 30. roku ¿ycia, co trzeci
pochodzi z Warszawy. To ju¿ regu³a. W poprzednich latach by³o podobnie. Wœród
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uczelni najwiêcej reprezentantów ma Uniwersytet Warszawski (16), przed Jagielloñskim i Gdañskim.
6 Piotr Anderszewski, najs³ynniejszy
obok Krystiana Zimmermana polski pianista, wyst¹pi³ w Filharmonii Narodowej
z okazji 196. rocznicy urodzin Fryderyka
Chopina. Artysta da³ porywaj¹cy koncert,
wykonuj¹c w stylu godnym najwiêkszych
pianistów przesz³oœci utwory Mozarta,
Szymanowskiego, Chopina i Bacha.
6-10 Z okazji 80. urodzin Andrzeja
Wajdy w kinach Rejs i Kultura odbywa siê
miniretrospekcja jego filmów. W programie znalaz³o siê piêæ filmów, które wybra³
sam re¿yser: „Danton”, „Cz³owiek z marmuru”, „Wesele”, „Panny z Wilka” i „Ziemia obiecana”.
7 194 m wysokoœci wraz z masztem antenowym ma otwarty przy rondzie ONZ
biurowiec Rondo 1. Najnowoczeœniejszy
i najpiêkniejszy w Warszawie szklany wie¿owiec zosta³ zaprojektowany przez najs³ynniejszych na œwiecie speców od drapaczy chmur – firmy Skidmore, Owings and
Merrill. Tworz¹ go cztery wie¿e: szersza
z powierzchniami biurowymi i trzy wê¿sze
o malej¹cej kaskadowo wysokoœci, dostawione od strony al. Jana Paw³a II, w których znalaz³o siê 18 przeszklonych wind.
Czêœæ komunikacyjn¹ z biurow¹ „spina”
szklany ³¹cznik z pomostami i atriami,
w których urz¹dzane s¹ ogrody. Noc¹ Rondo 1 œwieci niczym latarnia morska.
Emilian Kamiñski jest kolejnym, po
Krystynie Jandzie aktorem, który tworzy
w Warszawie w³asn¹ prywatn¹ scenê. Teatr
Kamienica powstaje przy al. Solidarnoœci
93, w kamienicy z 1910 r., która przetrwa³a
wojnê. 75% kosztów projektu pokryje dotacja unijna, któr¹ dosta³a prowadzona
przez Kamiñskiego fundacja ATUT, ko-

szty remontu bramy i podwórka pokryje
miasto – w³aœciciel budynku i Zak³ad Gospodarowania Nieruchomoœciami. Aktor
przeznacza na budowê teatru dochody
uzyskiwane za swoje spektakle. W teatrze
bêd¹ dwie sceny, bufet, kawiarnia.
9 Zmar³a Hanka Bielicka – wielka dama polskiej estrady, cz³owiek o wielkim
sercu i dobroci. Zwi¹zana od 1949 r. z Warszaw¹, dla wielu uosabia³a przedwojenn¹
Warszawê.
Po trwaj¹cej prawie dziesiêæ godzin sesji radni uchwalili plan zagospodarowania
pl. Defilad. Zak³ada on m.in. zabudowê
placu wzd³u¿ Al. Jerozolimskich, ulic
Marsza³kowskiej i Emilii Plater obiektami
handlowymi i hotelowymi do wysokoœci
36 m. Powstanie tam te¿ Muzeum Sztuki
Nowoczesnej, ale przed PKiN pozostanie
du¿y plac publiczny. Pos³om PiS-u nie
uda³o siê przekonaæ radnych do oddania
kupcom z blaszanej hali KDT bez przetargu dzia³ki nad stacj¹ metra Centrum, na
której kupcy chc¹ zbudowaæ szeœciopiêtrowy dom towarowy. Argumentowali, ¿e nie
ma gwarancji, ¿e kupcy nie przeka¿¹ jej komuœ innemu.
10 Owacj¹ na stoj¹co przyjê³a publicznoœæ VIII Symfoniê „Pieœni przemijania”
Krzysztofa Pendereckiego. Polskie prawykonanie w Filharmonii Narodowej poprowadzi³ Antoni Wit. Penderecki napisa³
symfoniê do s³ów niemieckojêzycznych
poetów, m.in. Goethego, Arnima, Rilkego,
Hessego i Brechta. Utwór jest w istocie
cyklem 9 pieœni traktuj¹cych o up³ywie
czasu, przemijaniu.
11 Blisko 200 delegatów zjecha³o na
zjazd warszawskiego PiS. Do walki o g³osy
warszawian podczas jesiennych wyborów
zagrzewa³ lider partii Jaros³aw Kaczyñski
oraz byli szefowie warszawskich struktur –
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Ludwik Dorn i Mariusz Kamiñski. PiS
w stolicy ma ok. 1 tys. cz³onków, znacznie
mniej ni¿ PO i SLD. Jednak rz¹dzi miastem od zwyciêstwa Lecha Kaczyñskiego
w wyborach samorz¹dowych w 2002 r. Partia zamierza powtórzyæ sukces i wygraæ
warszawskie wybory pod has³em walki ze
starymi uk³adami.
W Warszawie powstaje coraz wiêcej
„mrówkowców”. W 2004 r. przeciêtnej
wielkoœci bloki mia³y 110 mieszkañ, teraz
dochodz¹ ju¿ do 137. Istotn¹ przyczyn¹
jest wzrost cen ziemi, ostra rywalizacja
o zakup dzia³ek, a tak¿e ograniczona liczba nowych mieszkañ oferowanych do
sprzeda¿y. Niestety megabloki charakteryzuj¹ siê kiepsk¹ architektur¹.
12 Oko³o tysi¹ca warszawiaków wziê³o
udzia³ w organizowanym na Rynku Nowego Miasta koncercie „Solidarni z Bia³orusi¹”. Obok gwiazd bia³oruskiego niezale¿nego i zakazanego przez re¿im rocka, wyst¹pi³y gwiazdy polskie: Hey, Muniek Staszczyk, Raz Dwa Trzy, Grzegorz Markowski. Koncert, bêd¹cy wyrazem poparcia dla
bia³oruskiej demokracji, jest jedn¹ z wielu
imprez organizowanych przed zaplanowanymi na 19 marca wyborami na Bia³orusi.
14 Ratusz bêdzie musia³ powtórzyæ wybór projektanta mostu Pó³nocnego. S¹d
okrêgowy uzna³, ¿e podczas rozstrzygania
konkursu nie przestrzegano regulaminu.
Most i drogi dojazdowe powinny mieæ po
trzy pasy ruchu w jednym kierunku, tymczasem zwyciêskie prace zak³ada³y, ¿e przy
wêz³ach rozjazdowych jezdnie maj¹ po
dwa pasy. Miros³aw Kochalski powiedzia³,
¿e byæ mo¿e miasto dokona ponownej oceny prac, ³¹cznie z wyborem innej firmy.
Ale obawia siê kolejnych protestów. Niewykluczone, ¿e ratusz poczeka kilka tygodni, a¿ wejdzie w ¿ycie znowelizowane prawo o zamówieniach publicznych, które

ogranicza protesty, i og³osi przetarg na
projekt oraz wykonawcê mostu. Kochalski
zapewnia, ¿e budowa mostu zacznie siê
wiosn¹ przysz³ego roku i bêdzie on gotowy
w 2009 r.
We francuskim Cannes rozpoczê³y siê
presti¿owe targi nieruchomoœci. Bierze
w nich udzia³ prawie 21 tys. wystawców,
w tym Warszawa. Tak jak rok i dwa lata temu pere³k¹ w ofercie dzia³ek proponowanych inwestorom przez w³adze stolicy jest
pl. Defilad, który od tygodnia ma ju¿ plan
zagospodarowania. Targi s³u¿¹ przede
wszystkim propagowaniu potencja³u stolicy.
„Siedem grzechów g³ównych” – taki tytu³ nosi otwarta na Zamku Królewskim
wystawa, na której mo¿na zobaczyæ grafiki
ze zbiorów jednej z najbogatszych kolekcji
w Polsce – Gabinetu Rycin Polskiej Akademii Umiejêtnoœci w Krakowie. Wœród 125
prezentowanych prac s¹ ryciny Dürera,
Leydena, kompozycje wed³ug Bruegla,
Rubensa, Rembrandta. Wystawa potrwa
do 14 maja.
15 Po³owa z 50 warszawskich k³adek
dla pieszych wymaga pilnego remontu.
Wiêkszoœæ z nich zbudowano ponad 30 lat
temu. Strasz¹ przerdzewia³ymi konstrukcjami i pozapadanym asfaltem. Zarz¹d
Dróg Miejskich obiecuje, ¿e do koñca
2007 r. wyremontuje 12 k³adek. Modernizacja jednego pieszego wiaduktu kosztuje
ok. 1-1,5 mln z³. W tegorocznym bud¿ecie
ZDM zarezerwowa³ na to 9 mln z³.
16 Pa³ac Mostowskich to kolejny warszawski zabytek, którego urodê wydoby³y
reflektory. Klasycystyczna fasada z pocz.
XIX w. zachwyci³aby nawet we Florencji:
arkady ton¹ w mroku, podczas gdy filary
i ³uki iluminowane s¹ rzêsistym œwiat³em.
Ciemne s¹ kolumny podtrzymuj¹ce atty-
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kê, za to œwiat³o pada na cofniêt¹ za nie
œcianê i na sam¹ attykê. Projekt konsultowa³ prof. Wojciech ¯agan z Politechniki
Warszawskiej, specjalista od iluminowania wiêkszoœci zabytków w stolicy.
Pó³ tysi¹ca osób ustawi³o siê wzd³u¿
al. Solidarnoœci od pl. Bankowego do al. Jana Paw³a II. Krzyczeli: „Nikt nie zdusi
Bia³orusi”. Przez telebimy ³¹czyli siê
z Miñskim, Bruksel¹, Strasburgiem. Manifestacje solidarnoœci z Bia³orusi¹ odbywaj¹ siê ka¿dego 16. dnia miesi¹ca.

20 W siedzibie Agory – wydawcy „Gazety Wyborczej” – otwarta zosta³a wystawa
„Warszawa i Kraków we w³oskiej fotografii
z prze³omu XIX i XX wieku”. Prezentowane na niej zdjêcia pochodz¹ ze zbiorów Muzeum Historii Fotografii Braci Alinari, za³o¿onego w 1985 r. Wiêkszoœæ zdjêæ jest
dzie³em fotografików warszawskich m.in.
jednego z najlepszych, Edwarda Troczewskiego. Wystawa zosta³a przygotowana
przez W³oski Instytut Kultury i jest
ho³dem z³o¿onym przesz³oœci Warszawy
i jej zabytkom.

Zakoñczy³ siê plebiscyt „Gazety Wyborczej” – „Opony za dziurê”. Przez dwa
tygodnie czytelnicy przysy³ali zdjêcia najwiêkszych dziur na warszawskich ulicach.
Wskazali blisko 200 wyrw w ca³ym mieœcie. Jest ich mnóstwo w ka¿dej dzielnicy,
ale jedn¹ z najbardziej podziurawionych
okaza³ siê Mokotów.

21 Wreszcie ruszy budowa pierwszej
bielañskiej stacji metra – S³odowiec. S¹d
Administracyjny odrzuci³ protest Hydrobudowy 6, która zaskar¿y³a w zesz³ym roku wyniki przetargu. Budowa stacji potrwa 14 miesiêcy. Pod koniec tego roku ma
byæ gotowa poprzednia stacja, Marymont,
u zbiegu ulic Potockiej i S³owackiego.

17 Na Woli przy ul. Prostej powstaje
najbardziej niezwyk³y w Warszawie apartamentowiec. Stawia go firma Marvipol
wed³ug projektu Stefana Kury³owicza.
Wysok¹ na 22 kondygnacjê wie¿ê os³oni faluj¹ca szklana fasada, dziêki której budynek bêdzie wygl¹da³ jak przeniesiony z obrazów Dalego. Na niej pojawi¹ siê delikatne nadruki, które maj¹ os³oniæ mieszkania
od po³udniowo-zachodniej strony przed
promieniami s³onecznymi. Apartamentowiec ma byæ gotowy na prze³omie 2007
i 2008 r. Bêdzie w nim 60 lokali o powierzchni od 50 do 300 m2.

W³adze miejskie zadeklarowa³y, ¿e do
koñca roku wydadz¹ 11 mln z³ na remont
stadionu Polonii przy ul. Konwiktorskiej.
W tym roku wyremontowany zostanie
g³ówny budynek, w nastêpnych latach boisko i widownia (12 tys. miejsc). Obok powstanie boisko treningowe ze sztuczn¹ nawierzchni¹. Kolejne 6,5 mln na inwestycje
przeka¿e Ministerstwo Sportu.

Rozpocz¹³ siê remont ul. Marsza³kowskiej od pl. Unii Lubelskiej do pl. Konstytucji. Ulica zyska równy asfalt, nowe chodniki i latarnie, ale przez dwa miesi¹ce trzeba siê bêdzie mêczyæ na objazdach. Nie bêd¹ kursowaæ tramwaje na odcinku od pl.
Zbawiciela do ul. Woronicza.

60-letni d¹b zosta³ posadzony na pl.
Zamkowym, w donicy, w której ros³a wyciêta przed rokiem spróchnia³a topola.
Drzewo ma 14 metrów wysokoœci i wa¿y
6,5 tony. Odpowiednie warunki do ¿ycia
zapewni¹ mu specjalne urz¹dzenia: system
napowietrzania ziemi i podlewania. Ekrany ochronne nie dopuszcz¹ do rozrastania
siê korzeni na boki. W zasadzeniu dêbu
wzi¹³ udzia³ prezydent Lech Kaczyñski.
22 Na terenie dawnej bazy MPO na ty³ach Biblioteki Narodowej przy al. Nie-
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podleg³oœci ma powstaæ ogromny namiot,
który wysokoœci¹ dorówna siedmiopiêtrowym blokom, a zmieœci siê pod nim 8 tys.
osób. W namiocie maj¹ siê odbywaæ koncerty, spektakle, transmisje meczów itp.
Agencja reklamowa ARS Communication
negocjuje z miastem warunki dzier¿awy
terenu. Mieszkañcy okolicznych bloków
s¹ przera¿eni. Przeciwny pomys³owi jest
te¿ burmistrz Ochoty, Maurycy Komorowski, który ju¿ teraz ma mnóstwo skarg
na g³oœn¹ muzykê, dochodz¹c¹ z pubów na
Polu Mokotowskim i nie chce nawet myœleæ o tym, co by siê dzia³o, je¿eli w tej czêœci miasta pojawi³by siê obiekt tego rodzaju.
1,5 tys. osób podpisa³o siê pod listem
w obronie Supersamu przy pl. Unii Lubelskiej. Budynek o unikalnej konstrukcji
i œwietnej architekturze znajduje siê na
przygotowywanej przez Stowarzyszenie
Architektów Polskich liœcie obiektów z lat
1945-1989, uznanych za dziedzictwo kultury wspó³czesnej i wa¿nych dla to¿samoœci miasta. Apel o wpisanie go do rejestru
zabytków trafi³ do Ryszarda G³owacza, wojewódzkiego konserwatora zabytków.
Grzegorz Majewski, prezes Spó³dzielni
Spo¿ywców Supersam, która jest w³aœcicielem obiektu, przekonuje, ¿e stan techniczny przemawia za wyburzeniem „Supersamu”. W jego miejscu powinien powstaæ nowy budynek, w którym by³oby
miejsce dla sklepu.
23 Mimo oskar¿eñ o dzia³anie na szkodê miasta, radni podjêli uchwa³ê o wydzier¿awieniu bez przetargu kupcom z hali
KDT przed Pa³acem Kultury gruntu na pl.
Defilad. Dzia³ka ma ok. 3,5 tys. m2., a jej
wartoœæ szacuje siê na blisko 50 mln z³. Roszczenia do niej z³o¿yli spadkobiercy dawnych w³aœcicieli. Kupcy wybuduj¹ na
niej za 100 mln z³ szeœciopiêtrowy dom towarowy. Przez 30 lat dzier¿awy bêd¹ p³aciæ
miastu rocznie ok. 1,5 mln z³.

Za dwa, trzy tygodnie rozpocznie siê
remont wiaduktu Markiewicza. Zarz¹d
Dróg Miejskich podpisa³ w tej sprawie
umowê z firm¹ Intop z Tarnobrzega, któr¹
w pracach wesprze Akademia Sztuk Piêknych. Konstrukcja wiaduktu zostanie
wzmocniona, zniszczone rzeŸby i dekoracje odzyskaj¹ dawny blask, odtworzone zostan¹ zabytkowe latarnie. Nie wiadomo,
czy po remoncie powróci na wiadukt kontrowersyjny rajd samochodowy Barbórki.
Warszawa bêdzie staraæ siê o zorganizowanie gali Miss World 2006. Rada Warszawy zarezerwowa³a na organizacjê fina³owego pokazu 10 mln z³. Ratusz jest przekonany, ¿e impreza bêdzie znakomit¹ promocj¹ stolicy. Udowodni, ¿e Warszawa
mo¿e byæ partnerem imprez kongresowych.
25-26 W kinie Ochota odbywaj¹ siê
VI Warszawskie Spotkania Komiksowe –
jedna z dwóch najwiêkszych imprez komiksowych w Polsce. Mo¿na kupiæ numery premierowe, obejrzeæ filmy,
a w Oœrodku Kultury Ochota rozejrzeæ siê
na gie³dzie za starociami i wzi¹æ udzia³
w prelekcjach.
26 1,5 tys. osób pobieg³o w Pó³maratonie Warszawskim (21,1 km). Trasa bieg³a
od pl. Zamkowego, Traktem Królewski do
Wilanowa i Wis³ostrad¹ na Podzamcze,
gdzie zorganizowano ma³y festyn.
27 Z dnia na dzieñ roœnie w Warszawie
liczba wyroków eksmisyjnych. Jest ich
obecnie ponad tysi¹c. Prawo nie pozwala
na eksmisje donik¹d, a ratusz nie ma
miejsc dla ludzi, którzy powinni byæ wyrzuceni ze swoich mieszkañ. Mimo obietnic ratusz do dziœ nie og³osi³ konkursu na
budowê lokali dla eksmitowanych, t³umacz¹c, ¿e s¹ w¹tpliwoœci, czy mo¿na finansowaæ j¹ z pieniêdzy przeznaczonych na po-
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moc spo³eczn¹. Sprawê ma rozstrzygn¹æ
Ministerstwo Finansów. Jeœli decyzja bêdzie po myœli urzêdników, wówczas pod
obrady Rady Warszawy trafi odpowiednia
uchwa³a. Po jej przyjêciu Biuro Polityki
Spo³ecznej og³osi konkurs na pomieszczenia tymczasowe dla ok. 300 osób. Program
bêdzie co najmniej piêcioletni. Zarezerwowany w bud¿ecie 1 mln. z³ ma wystarczyæ
na rok. Szacunkowy koszt: ponad 270 z³
miesiêcznie na osobê.
Kilkaset osób zamknê³o siê w Klubie
Le Madame przy ul. KoŸlej, aby nie dopuœciæ do jego eksmisji. W ci¹gu dwóch lat od
powstania klub sta³ siê jednym z najwa¿niejszych miejsc alternatywnej kultury
w mieœcie. Organizowa³ tak¿e pikniki rodzinne oraz wigilie dla samotnych, zbiera³
pieni¹dze dla bia³oruskiej opozycji. Klub
wynajmowa³ powierzchniê od firmy Eureka, która, zdaniem ratusza, nie mia³a prawa rozporz¹dzaæ budynkiem. Ratusz wygra³ z ni¹ proces i nie chce honorowaæ
umowy podpisanej z Le Madame. Proponuje, ¿e po remoncie kamienicy w³aœciciele klubu bêd¹ mogli stan¹æ do przetargu.
28 Ruszy³a kampania wyborcza Porozumienia Nasze Miasto, które tworz¹ dzia³¹cze ró¿nych opcji politycznych, skupieni
w ponad 70 organizacjach lokalnych. Licz¹, ¿e przekonaj¹ do siebie warszawian

pomys³em rozwi¹zania Stra¿y Miejskiej
i zwiêkszenia kompetencji w³adz warszawskich dzielnic. Z ramienia Porozumienia
Nasze Miasto o urz¹d prezydenta Warszawy bêdzie siê staraæ W³odzimierz Ca³ka,
burmistrz Bemowa.
29 Najwy¿sza Izba Kontroli przeprowadzi³a kontrolê warszawskiej komunikacji. Najwiêcej nieprawid³owoœci wykryto w taryfie przewozowej. Okaza³o siê,
¿e czêœæ przepisów jest sprzeczna z prawem. NIK wytknê³a Zarz¹dowi Transportu Miejskiego tak¿e to, ¿e wozi pasa¿erów
przestarza³ymi tramwajami i autobusami.
Daniel Libeskind, œwiatowej s³awy architekt, koñczy projekt drugiego co do wysokoœci budynku mieszkalnego w Europie,
który stanie przy ul. Z³otej 44 obok Holiday Inn. Drapacz chmur bêdzie mia³ 192 m
wysokoœci, wybuduje go francuska firma
Orco Property.
30 W Operze Narodowej odby³a siê
premiera „La Bohème”, czyli „Cyganerii”
Giacomo Pucciniego. Najs³awniejszy polski re¿yser operowy Mariusz Treliñski
przeniós³ akcjê z XIX-wiecznego Pary¿a do nocnego klubu w nowoczesnej metropolii.
Aleksandra So³tan–Lipska

