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OD WYDAWCÓW
W mijaj¹cym roku „Kronika Warszawy” obchodzi jubileusz swojego istnienia. Z tej
okazji przypominamy dzieje naszego pisma od momentu jego powstania a¿ po
dzieñ dzisiejszy. Przybli¿amy tak¿e sylwetki ludzi, którzy tworzyli „Kronikê”, bior¹c udzia³ w pracach kolejnych komitetów redakcyjnych i rad naukowych, sta³ych
wspó³pracowników, autorów publikuj¹cych na ³amach kwartalnika.
W numerze drukujemy te¿ materia³y poœwiêcone ksi¹¿ce varsavianistycznej
i czasopismom varsavianistycznym. Hanna Szwankowska opowiada o przyznawanych od prawie 40 lat przez Towarzystwo Mi³oœników Historii honorowych wyró¿nieniach najlepszych varsavianów roku. Jolanta B³aszczyk analizuje, na podstawie
zamówieñ sk³adanych w Dziale Varsavianów Biblioteki Publicznej przy ul. Koszykowej, potrzeby czytelników w stosunku do oferty rynku wydawniczego. Stanis³aw
Ciep³owski przybli¿a z kolei historiê dwóch warszawskich tygodników: „Skarpy
Warszawskiej”, wydawanej przez Biuro Odbudowy Stolicy, oraz „Stolicy”, pisma
Naczelnej Rady Odbudowy Warszawy. W numerze ponadto materia³ poœwiêcony
strategii lokalizacji nowych placówek muzealnych.
Z satysfakcj¹ informujemy tak¿e, ¿e po niemal 15-letniej przerwie na ³amy
„Kroniki” powraca dzia³ Bibliografii varsavianów, w którym bêdziemy zamieszczaæ
informacje o ukazuj¹cych siê podstawowych pozycjach varsavianistycznych. Od
tego numeru „Kroniki” bêdziemy na ok³adkach przedstawiaæ zdjêcia warszawskich
budynków sprzed II wojny œwiatowej zestawione z aktualnymi.
Archiwum Pañstwowe m.st. Warszawy
Stowarzyszenie Przyjació³
Archiwum Pañstwowego m.st. Warszawy

ARTYKU£Y I MATERIA£Y

Aleksandra So³tan-Lipska

JUBILEUSZ „KRONIKI WARSZAWY”
Aleksandra So³tan-Lipska, Jubileusz „Kroniki Warszawy”

17 stycznia 2005 r. minê³o 35 lat od momentu ukazania siê pierwszego numeru
nowej „Kroniki Warszawy”. Od chwili powstania a¿ do 1991 r. pismo wydawane
by³o przez Pañstwowe Wydawnictwo Naukowe, subsydiowane zaœ przez Wydzia³
Kultury Urzêdu m.st. Warszawy. Jako kwartalnik o charakterze popularnonaukowym „Kronika” znalaz³a miejsce pomiêdzy wydawan¹ w latach 1946-1989 „Stolic¹”
a Ÿród³owo-archiwalnym „Rocznikiem Warszawskim”, ukazuj¹cym siê od 1960 r.
Problematyka pisma objê³a dzieje najnowsze Warszawy od 1945 r., relacje o odbudowie miasta, informacje o kolejnych fazach jego rozwoju, o przekszta³caniu warunków ¿ycia i form aktywnoœci spo³ecznej oraz rejestrowanie programów perspektywicznego rozwoju Warszawy na tle regionu i kraju, dylematy i dyskusje wokó³
projektowanych rozwi¹zañ urbanistycznych. Tym samym redakcja odpowiedzia³a
na zapotrzebowanie krêgu mi³oœników Warszawy, którzy odczuwali do tej pory niedosyt informacji popularnonaukowej o wspó³czesnym ¿yciu miasta i jego przesz³oœci, a tak¿e brak forum wymiany pogl¹dów na temat aktualnych problemów stolicy
i perspektyw jej dalszego rozwoju. W artykule redakcyjnym otwieraj¹cym pierwszy
zeszyt „Kroniki” czytamy, ¿e pismo „chce s³u¿yæ tym potrzebom, zaspokajaæ mo¿liwie najbardziej istniej¹ce zainteresowania i rozbudzaæ nowe. Rozszerzaæ wiedzê
o naszym mieœcie, a w miarê swoich si³ pomagaæ w spe³nianiu stoj¹cych przed miastem i jego mieszkañcami zadañ. Zamierzamy podejmowaæ szeroko problematykê
Warszawy wspó³czesnej: sprawy przemys³u, gospodarki komunalnej i budownictwa, oœwiaty, nauki i kultury, ¿ycia politycznego i spo³ecznego, ale równie¿ siêgaæ
do historii miasta, szczególnie jej dziejów w ostatnim piêædziesiêcio- i dwudziestoleciu”1.
„Kronika Warszawy” nawi¹zywa³a tytu³em do miesiêcznika wydawanego w latach 1925-1939 (od 1933 r. – kwartalnika) przez Magistrat m.st. Warszawy. Pomy-

1

„Kronika Warszawy” 1970, z. 1, s. 5.
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s³odawc¹ periodyku by³ Stefan ¯eromski, za³o¿ycielem zaœ i redaktorem Zygmunt
Limanowski. Obie „Kroniki” ró¿ni³y siê jednak zasadniczo pod wzglêdem podejmowanej problematyki. Przedwojenna dokumentowa³a przede wszystkim dzia³alnoœæ samorz¹du miejskiego, bardzo wówczas aktywnego, oraz poszczególne dziedziny ¿ycia miasta, a tak¿e jego historiê. Jednak bior¹c pod uwagê fakt, ¿e kolejne
zespo³y redakcyjne wydawanej od 1970 r. „Kroniki” zawsze powo³ywa³y siê na jej
przedwojenn¹ poprzedniczkê, podkreœlaj¹c swego rodzaju ci¹g³oœæ, mo¿na by mówiæ nie tylko o 35-leciu, ale o 80-leciu istnienia periodyku.
Inicjatorem nowej „Kroniki Warszawy”, obok w³adz miasta i Pañstwowego Wydawnictwa Naukowego, by³o grono varsavianistów. Z tej „wielkiej rodziny mi³oœników Warszawy” wywodzi³ siê komitet redakcyjny, a tak¿e rada naukowa. Pierwszym redaktorem naczelnym pisma zosta³ Henryk Korotyñski, sekretarzem Jan
£awnik. Ponadto komitet tworzyli: Jan Górski, Dobros³aw Kobielski, Ryszard Ko³odziejczyk i Leszek Wysznacki. W radzie naukowej, pod przewodnictwem Ireny
Pietrzak-Paw³owskiej, znaleŸli siê: Piotr Biegañski, Stanis³aw Bielecki, Bogdan
Brzeziñski, Juliusz Wiktor Gomulicki, Józef Kazimierski, Eugeniusz Koz³owski,
Bogumi³ Pa³asz, W³adys³aw Tomkiewicz, Mieczys³aw Wojtczak i Andrzej Zahorski.
Objêtoœæ kwartalnika (ok. 15 arkuszy wydawniczych) wp³ynê³a na zwiêz³oœæ formy publikowanych tekstów. Zamieszczano je w sta³ych dzia³ach, takich jak: „Artyku³y i materia³y”, „Recenzje”, „Sprawozdania”, „Pro memoria”, „Kronika wydarzeñ w Warszawie”, „Bibliografia”, „Wk³adka statystyczna” Miejskiego Urzêdu
Statystycznego. Prawie po³owê ka¿dego numeru zajmowa³ zapis kronikarski.
W niektórych zeszytach pojawia³y siê „Varia” zawieraj¹ce teksty, których nie mo¿na by³o w³¹czyæ do ¿adnego z istniej¹cych dzia³ów. W 1977 r. w miejsce „Bibliografii” zosta³ wprowadzony nowy dzia³ „Z teki kolekcjonera varsavianisty”, zawieraj¹cy przegl¹d wa¿niejszych publikacji prasowych, które ukaza³y siê w ci¹gu kwarta³u. Natomiast informacje o podstawowych varsavianach zamieszczane by³y odt¹d
w „Nowoœciach wydawniczych o Warszawie”, publikowanych w ramach „Recenzji”
(do 1990 r.). Z „Teki” zrezygnowano pod koniec 1981 r. (dzia³ ten nie znalaz³ siê ju¿
w czwartym numerze „Kroniki”). W latach 1985–1991 z „Kroniki wydarzeñ
w Warszawie” wy³¹czone zosta³y wiadomoœci kulturalne. Znalaz³y one miejsce
w „Notatniku kulturalnym”, który pojawi³ siê ju¿ w pojedynczych zeszytach
w 1982 i 1983 r. W 2000 r. (zeszyt 3-4) wprowadzono nowy dzia³ „Z dzia³alnoœci
warszawskich archiwów”. Wiele publikowanych w „Kronice” artyku³ów wywo³ywa³o odzew czytelników, tote¿ w niektórych numerach publikowano nades³an¹ do
redakcji korespondencjê. Pocz¹wszy od 2003 r. kwartalnik ma 5 dzia³ów: „Artyku³y
i materia³y”, „Recenzje”, „Z dzia³alnoœci warszawskich archiwów”, „Sprawozdania” i „Kronika (Kalendarz warszawski)”. W 2005 r. w zeszycie 3 pojawi³ siê po
15-letniej przerwie dzia³ „Bibliografia varsavianów”.
Zmianom „wnêtrza” pisma towarzyszy³a równie¿ zmiana jego objêtoœæ, a tak¿e
nak³ad. W miarê up³ywu lat jedno i drugie, niestety, mala³o. W latach 70. i 80. zeszyty liczy³y ok. 200 stron, obecnie ka¿dy zeszyt ma ich 112. Podobnie nak³ad
z ok. 1500 egzemplarzy spad³ do 500. Te zmiany podyktowane by³y wzglêdami finansowymi, które wp³ynê³y równie¿ na przerwy w ukazywaniu siê periodyku. Po-
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wszechne trudnoœci ekonomiczne nêkaj¹ce od kilku lat kraj spowodowa³y zmniejszanie subsydiów miejskich. W latach 1990 i 1991 wydano po 4 zeszyty w jednym
tomie o objêtoœci 224 i 177 stron. W koñcu dosz³o do cofniêcia subsydiów, co tak
skomentowa³ zespó³ redakcyjny: „Naturalnym mecenasem «Kroniki» by³y i powinny byæ nadal w³adze miejskie stolicy. Niestety, ciê¿ka sytuacja finansowa Warszawy
powoduje, ¿e – jak to zawsze w takim przypadku bywa – maj¹ miejsce oszczêdnoœci
na kulturze. Z wielkim ¿alem zawiadamiamy, ¿e nasze pismo, tak piêtnowane w poprzednim okresie, obecnie przestaje wychodziæ w stolicy wolnej Rzeczypospolitej,
poniewa¿ brak pieniêdzy na jego dalsze subsydiowanie”2. Nast¹pi³a wówczas prawie dwuletnia przerwa w ukazywaniu siê „Kroniki”. W po³owie 1993 r. pismo
wznowi³o dzia³alnoœæ pod auspicjami Fundacji Kroniki Warszawy, dziêki funduszom przekazanym przez w³adze miejskie Dzielnicy Œródmieœcie oraz Przedsiêbiorstwo Obs³ugi Cudzoziemców Dipservice. Dodaæ nale¿y, ¿e pozyskanie owych
funduszy by³o efektem dzia³alnoœci cz³onków Fundacji i jednoczeœnie cz³onków
komitetu redakcyjnego „Kroniki”: redaktora naczelnego, prof. Jerzego Lileyki, Teresy Czarneckiej-Durniat, Danuty Szmit-Zawieruchy i Jana Piekutowskiego. Jednak koniecznoœæ ci¹g³ego poszukiwania sponsorów nie zapewnia³a regularnego wydawania pisma. Wiêkszoœæ zeszytów „Kroniki” wydanych w latach 90. to numery
³¹czone po dwa w jednym tomie. W 1997 r. „Kronika” nie ukaza³a siê w ogóle. Dalsze utrzymanie na rynku pisma, które przez lata funkcjonowania zdoby³o sobie
uznanie i renomê, by³o mo¿liwe dziêki Archiwum Pañstwowemu m.st. Warszawy.
Na mocy porozumienia zawartego w 1997 r. z Fundacj¹ Kroniki Warszawy Archiwum sta³o siê wydawc¹ pisma (pierwszy zeszyt Archiwum wyda³o w 1998 r.). Nie
bez znaczenia by³o tu te¿ wsparcie udzielone przez prof. Ryszarda Ko³odziejczyka,
przewodnicz¹cego Rady Naukowej Archiwum i cz³onka komitetu redakcyjnego
„Kroniki”. Kolejna przerwa w ukazywaniu siê kwartalnika nast¹pi³a w latach
2000–2002. „Kronika” wznowi³a dzia³alnoœæ w 2003 r. na podstawie podpisanego
listu intencyjnego pomiêdzy prezydentem m.st. Warszawy W. Kozakiem a Stowarzyszeniem Przyjació³ Archiwum Pañstwowego m.st. Warszawy, które razem z Archiwum sta³o siê wydawc¹ pisma. Jednak nie zawsze przerwa w ukazywaniu siê
„Kroniki” spowodowana by³a problemami natury finansowej. Apolitycznoœæ pisma
oraz d¹¿enie do obiektywnego przedstawiania historii i wspó³czesnoœci Warszawy
spowodowa³y, ¿e w stanie wojennym zosta³o ono zawieszone. Ówczesne w³adze stolicy za¿¹da³y upolitycznienia kwartalnika. „Z pominiêciem redakcji «Kroniki»,
uzurpuj¹c sobie jej tytu³ i formê edytorsk¹, og³oszono nawet jeden numer pisma,
z którym redakcja nie mia³a nic wspólnego. Wobec solidarnego protestu œrodowiska – w³adze musia³y cofn¹æ swoj¹ decyzjê”3.
Komitet redakcyjny, decyduj¹c siê na opublikowanie pierwszego numeru „Kroniki” 17 I 1970 r., nawi¹zywa³ do pamiêtnej daty wyzwolenia Warszawy 17 I 1945 r.
Tote¿ pierwsze dziesiêciolecie istnienia pisma zdominowa³y artyku³y dotycz¹ce
okresu wyzwolenia i odbudowy stolicy. Poruszano w nich kwestie odbudowy zaby-

2
3

„Kronika Warszawy” 1991, z. 1-4 (85-88).
Tam¿e.

10 Aleksandra So³tan-Lipska, Jubileusz „Kroniki Warszawy”

tkowych dzielnic i Zamku Królewskiego, zabudowy nowego Œródmieœcia, konfrontacji historycznych i wspó³czesnych walorów architektonicznych miasta. Niektóre
z dyskutowanych wówczas problemów nadal s¹ aktualne, np. zabudowa placu Saskiego (wówczas Zwyciêstwa). Analizowano zmiany strukturalne i demograficzne
spo³eczeñstwa warszawskiego oraz pozycji jego poszczególnych warstw, warunki
mieszkaniowe. Niepokój budzi³ niedorozwój gospodarki komunalnej, zbyt powolna likwidacja dysproporcji (modernizacja Pragi). Na ³amach „Kroniki” poddano
równie¿ analizie nowe wersje opracowañ „Planu Warszawskiego Zespo³u Miejskiego”. Wspomnianym wy¿ej tematom poœwiêcano organizowane okresowo z inicjatywy prof. Andrzeja Zahorskiego (redaktora naczelnego od po³owy 1974 r.) dyskusje
redakcyjne, które rozszerza³y kr¹g odbiorców „Kroniki”, a tak¿e ujawnia³y stosunek spo³eczeñstwa do aktualnych problemów ¿ycia mieszkañców w nowym zasiêgu
urbanizacji. Do wa¿niejszych dyskusji inicjowanych przez „Kronikê” zaliczyæ nale¿y dyskusjê nad problematyk¹ 60-lecia niepodleg³oœci Polski (1918–1978)
w aspektach spo³ecznych funkcji Warszawy czy wiele dyskusji problemowych, zorganizowanych po zamieszczeniu przez redakcjê konspektu dziejów Warszawy.
Dziesi¹ta rocznica ukazywania siê pisma sta³a siê okazj¹ do podsumowania osi¹gniêæ i b³êdów zespo³u redakcyjnego. Na spotkaniu zorganizowanym
27 I 1981 r. przez Towarzystwo Mi³oœników Historii z redakcj¹ „Kroniki” dorobek
10 roczników oceniali m.in.: Konrad Zawadzki, Halina Chamerska, Marian Marek
Drozdowski, Juliusz Wiktor Gomulicki. Zgodnie podkreœlili, i¿ w zmiennych warunkach politycznych „Kronika” zachowa³a charakter pisma otwartego, wspó³pracuj¹cego z ludŸmi ró¿nych pogl¹dów i ugrupowañ. Dyskutanci pozytywnie ocenili czêœæ artyku³ow¹ pisma, dzia³y „Sprawozdañ” i „Recenzji”, przy tym ostatnim
podkreœlili, i¿ nie by³o istotniejszej pozycji varsavianistycznej, któr¹ by redakcja
pominê³a. Uznanie zyska³y równie¿ dyskusje redakcyjne, „z regu³y ostre i nieugrzecznione”. Najwiêcej w¹tpliwoœci wzbudzi³a koncepcja „Kroniki wydarzeñ
w Warszawie”. Dyskutowano tu nad wadami i zaletami uk³adu chronologicznego
i przedmiotowego. Zakwestionowano równie¿ koncepcjê „Teki varsavianisty”, sugeruj¹c niewielk¹ przydatnoœæ sprawozdañ z prasy sprzed pó³ roku, oraz „Wk³adki
statystycznej”, proponuj¹c zast¹pienie informacji statystycznych odnosz¹cych siê
do poszczególnych dziedzin ¿ycia miasta (czasem wybranych pod k¹tem tematyki
numeru, czasem z ni¹ niezwi¹zanych) informacj¹ dotycz¹c¹ wybranych na sta³e
dziedzin, np. nauka, oœwiata, s³u¿ba zdrowia. Zwrócono uwagê na fakt, i¿ nieproporcjonalnie rzadko pojawia siê na ³amach kwartalnika tematyka literacka i teatralna oraz zagadnienia z historii czasopiœmiennictwa4.
Wspomniane wy¿ej opinie i uwagi, jak i wszelkie recenzje kolejnych roczników
przedstawiane przez znawców problematyki warszawskiej z ró¿nych dziedzin by³y
podstaw¹ do dyskusji na corocznych posiedzeniach rady naukowej, która weryfikowa³a bie¿¹c¹ pracê komitetu redakcyjnego. W toku tych dyskusji aprobatê zyska³
pogl¹d, ¿e „Kronika” jest i powinna byæ pismem obiektywnym, naukowo rzetel-

4
£. K¹dziela, 10 roczników „Kroniki Warszawy” w ocenie Polskiego Towarzystwa Historycznego, „Kronika
Warszawy” 1981, z. 3, s. 152-155.
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nym, nieulegaj¹cym politycznym fluktuacjom, a tak¿e interdyscyplinarnym, prezentuj¹cym wszystkie dziedziny ¿ycia stolicy i jej historiê, przede wszystkim najnowsz¹, ¿ycie kulturalne, spo³eczne, osi¹gniêcia i s³aboœci gospodarcze.
W ci¹gu pierwszych 10 lat istnienia „Kronika” nie tylko znalaz³a sta³e miejsce
wœród periodyków varsavianistycznych, ale zdoby³a renomê, uznanie i stale rosn¹ce
grono czytelników. Potwierdzeniem tego faktu by³y nap³ywaj¹ce do redakcji z okazji jubileuszu pisma i listy gratulacyjne, w których podkreœlano osi¹gniêcia „Kroniki” w popularyzacji wiedzy o Warszawie. Uznanie wyrazili m.in. prezydent Warszawy, „Rocznik Warszawski”, „Stolica”, Towarzystwo Przyjació³ Warszawy, varsavianiœci.
Warto wspomnieæ, ¿e przy okazji jubileuszu podkreœlano, i¿ mocn¹ stron¹ pisma
s¹ zdjêcia. Oczywiœcie by³y to wy³¹cznie fotografie czarno-bia³e, zarówno wewn¹trz,
jak i na ok³adkach (czasami zdjêcie by³o tylko na jednej stronie ok³adki, czasami na
obu). Pierwszy zeszyt z kolorow¹ ok³adk¹ zosta³ wydany w 1977 r. (z. 4). Wydawana
obecnie „Kronika” ma ok³adkê obustronnie kolorow¹. W 2004 r. na ok³adkach
wszystkich 4 numerów zamieszczano fragmenty 2 panoram Warszawy. Na pierwszych stronach ok³adek znalaz³y siê fragmenty panoramy wspó³czesnej, ujêtej
przez Marka Ostrowskiego z centralnego punktu miasta – Pa³acu Kultury i Nauki –
stworzonej z zastosowaniem nowoczesnych technik cyfrowej obróbki zdjêæ. Na
stronach ostatnich przedstawiono drzeworyt Adolfa Kozarskiego z 1875 r., ukazuj¹cy miasto widziane z po³udniowo-zachodniej wie¿y Zamku Królewskiego. Obie
ukazuj¹ pe³ny, roztaczaj¹cy siê na cztery strony œwiata widok Warszawy. Fundusze,
jakimi dysponuje „Kronika”, nie pozwalaj¹ na zamieszczanie kolorowego materia³u zdjêciowego wewn¹trz pisma. Szkoda, bo kolorowe fotografie niew¹tpliwie przyczyni³yby siê do podniesienia atrakcyjnoœci kwartalnika.
Nastêpne dziesiêciolecie nie przynios³o zasadniczych zmian w problematyce
prezentowanej na ³amach „Kroniki”. Mimo i¿ komitet redakcyjny zdawa³ sobie
sprawê ze znacznego ograniczenia tematyki pisma w stosunku do deklaracji wstêpnej opublikowanej w pierwszym numerze, a tak¿e by³ œwiadom potrzeby rozwijania
problematyki wspó³czesnej (kwestia proporcji miêdzy problematyk¹ historyczn¹
a wspó³czesn¹ wielokrotnie by³a poruszana na posiedzeniach rady naukowej), prawie jedna czwarta zamieszczanych w piœmie artyku³ów dotyczy³a okresu wojny
i okupacji oraz pierwszych lat odbudowy miasta i jego instytucji. Na ³amach „Kroniki” ukazywa³y siê artyku³y poœwiêcone rozmaitym zagadnieniom z dziejów Warszawy w XIX, a nawet XVII i XVIII w. Wœród „tekstów wspó³czesnych” dominowa³y zagadnienia spo³eczno-przestrzennego rozwoju Warszawy, demograficznej
struktury ludnoœci miasta, odbudowy zabytkowych zespo³ów architektonicznych
i ich konfrontacji ze wspó³czesn¹ zabudow¹. Stosunkowo czêsto ukazywa³y siê teksty prezentuj¹ce sylwetki osób zas³u¿onych dla Warszawy.
W kolejnej dekadzie istnienia „Kroniki” pojawi³y siê zeszyty poœwiêcone konkretnym wydarzeniom b¹dŸ osobom. Do 2000 r. ukaza³o siê ich 8: zeszyt 1/1993 poœwiêcono pamiêci prof. Andrzeja Zahorskiego, a 2/1993 powstaniu w getcie,
1 i 2/1994 (wydane ³¹cznie) – 50. rocznicy Powstania Warszawskiego, 2/1995 –
75. rocznicy Bitwy Warszawskiej, 1-4/1998 (wydane w jednym tomie) poœwiêcono
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Pradze z okazji 350-tej rocznicy uzyskania przez ni¹ praw miejskich, 3 i 4/1999
(w jednym tomie) dedykowano Wiktorowi Gomulickiemu i jego ojcu, Juliuszowi
Wiktorowi. W 2000 r. po raz pierwszy ukaza³o siê 5 zeszytów. Ostatni z nich, specjalny numer 5/2000, poœwiêcony zosta³ Staremu Miastu w Warszawie w zwi¹zku
z 20. rocznic¹ wpisania warszawskiej Starówki na Listê Œwiatowego Dziedzictwa
UNESCO.
Warto w tym miejscu wspomnieæ zeszyt 4/1995, poniewa¿ by³ to 100. numer
„Kroniki Warszawy”, prezentuj¹cy wypowiedzi wspó³pracowników kwartalnika, autorów publikowanych w nim tekstów, którzy podsumowali mijaj¹ce æwieræwiecze.
Marian Marek Drozdowski, przewodnicz¹cy Sekcji Historii Warszawy przy Instytucie Historii PAN, nale¿a³ do grona varsavianistów, którzy – z prof. Stanis³awem Herbstem na czele – zabiegali o restytucjê „Kroniki Warszawy”. W swojej wypowiedzi przypomnia³ w skrócie historiê „Kroniki”, poczynaj¹c od miesiêcznika
za³o¿onego w 1925 r., jego inicjatorów, twórców i patronów, przez starania o wznowienie pisma, po przypomnienie sylwetek kolejnych redaktorów naczelnych periodyku. Wysoko oceni³ 2 wydane w latach 90. tematyczne zeszyty „Kroniki Warszawy”, mówi¹c, i¿ na trwa³e wesz³y do dorobku varsavianistyki. By³y to: wydany ³¹cznie zeszyt 1 i 2/1994 w 50. rocznicê Powstania Warszawskiego, „który ze wzglêdu na
swoje bogactwo Ÿróde³ i refleksji jest powa¿nym wzbogaceniem wiedzy o Powstaniu
Warszawskim”5, oraz zeszyt 2/1995 poœwiêcony 75. rocznicy Bitwy Warszawskiej.
Koñcz¹c, napisa³: „Chcia³bym zachêciæ jubilatów, by z wiêksz¹ determinacj¹ nawi¹zywali do tradycji «Kroniki Warszawy» z lat 1925–1939, budowanej przez Zygmunta Limanowskiego. Chodzi mi o odwa¿n¹ analizê ekonomiczno-socjologiczn¹
– a nie tylko w w¹skim znaczeniu historyczn¹ – przyczyn opóŸnieñ cywilizacyjnych Warszawy, dysproporcji w jej rozwoju”6. Zaproponowa³ tak¿e, aby czêœciej siêgaæ do dyskusji ekspertów w dziedzinie tematyki historycznej i wspó³czesnej.
Marta Zahorska-Bugaj wspomina³a wielkie znaczenie, jakie mia³a „Kronika
Warszawy” w ¿yciu jej ojca, prof. Andrzeja Zahorskiego, stanowi¹c dla niego „naturalne uwieñczenie jego zainteresowañ i pasji ¿yciowych”7, z których najwa¿niejsza
by³a historia „¿ywa”, czyli ta, która jest blisko ludzi, jest pe³na emocji, znaczeñ,
symboli, podlega ci¹g³ym procesom tworzenia i przewartoœciowaniom. „Kronika
Warszawy”, mówi¹c o codziennoœci Warszawy i jej mieszkañców dawniej i dziœ, sta³a siê w³aœnie ucieleœnieniem „¿ywej historii”.
Gratulacje i ¿yczenia kolejnego jubileuszu oraz niewyczerpanych Ÿróde³ finansowania z³o¿yli komitetowi redakcyjnemu dyrekcja i pracownicy Instytutu Sztuki
PAN, z których wielu stale wspó³pracowa³o z „Kronik¹”, prezentuj¹c na jej ³amach
artyku³y, badania, odkrycia archiwalne.
Do gratulacji i ¿yczeñ do³¹czyli siê tak¿e Halina Kiepurska i Tomasz Szarota, od
lat publikuj¹cy w „Kronice”. Tomasz Szarota napisa³: „Dla historyków, którzy
w nastêpnym stuleciu zajmowaæ siê bêd¹ nasz¹ epok¹, pismo to oka¿e siê bezcen5
6
7

„Kronika Warszawy” 1995, z. 4 (100), s. 13.
Tam¿e, s. 14.
Tam¿e, s. 15.
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nym Ÿród³em informacji o zas³u¿onych i wybitnych warszawiakach, wa¿nych wydarzeniach, zmianach dokonuj¹cych siê w zabudowie i ikonosferze miasta. Nie
wyobra¿am sobie, by ktoœ móg³ napisaæ dzieje stolicy bez przejrzenia roczników
«Kroniki»”8.
Temida Stankiewicz-Podhorecka, przez wiele lat zasiadaj¹ca w radzie programowej i badaj¹ca ¿ycie teatralne Warszawy, podkreœla³a atmosferê pisma i jego w³asny,
niepowtarzalny charakter, które powoduj¹, ¿e „Kronika” jest czymœ zupe³nie wyj¹tkowym. „Ale nade wszystko jest to jedyne dziœ miejsce naprawdê warszawskie.
To przede wszystkim tutaj, na ³amach «Kroniki», przypominamy sobie o sto³ecznoœci Warszawy. Tutaj z warszawskimi pejza¿ami spotykaj¹ siê osobowoœci warszawskie, dawna Warszawa ze wspó³czesn¹, a termin: dziedzictwo warszawskie – nabiera
specjalnego znaczenia. No, i wstydliwe dziœ – zw³aszcza dla m³odzie¿y w wiêkszoœci
wych³odzonej z emocji i idea³ów – s³owa: mi³oœæ do Warszawy, brzmi¹ tu z ca³¹
nadwiœlañsk¹ szczeroœci¹”9.
Profesor Janusz Tazbir, sta³y czytelnik „Kroniki”, wykorzysta³ jubileusz „kwartalnego zwierciad³a stolicy”10, aby podzieliæ siê refleksjami na temat losów Warszawy oraz badañ nad jej histori¹ od momentu uzyskania przez ni¹ sto³ecznoœci. W odniesieniu zaœ do „Kroniki” stwierdzi³, ¿e brakuje jej czasami perspektywy porównawczej – „ukazania historii miasta na tle dziejów innych stolic europejskich”11.
W jubileuszowym numerze znalaz³o siê równie¿ 41 czarno-bia³ych zdjêæ ze
zbiorów archiwalnych redakcji, ukazuj¹cych Warszawê w latach 1971-1995, czyli
w okresie, w którym wydano sto numerów „Kroniki Warszawy”.
Reaktywowana w 2003 r. „Kronika Warszawy” ukazuje siê w nowej formule.
Zmianie uleg³y dotychczasowe za³o¿enia programowe. W pierwszej kolejnoœci
kwartalnik skoncentrowa³ siê na informowaniu o bie¿¹cych wydarzeniach zachodz¹cych w Warszawie, nie pomijaj¹c jednak dziejów miasta w XX w. Komitet redakcyjny postawi³ sobie za cel, by „³amy «Kroniki» odzwierciedla³y spektrum
zagadnieñ i spraw, które okreœlaj¹ obecny i przysz³y charakter Warszawy, kszta³tuj¹ jej ¿ycie spo³eczne, gospodarcze, kulturalne i polityczne, decyduj¹ o pozycji
i wizerunku tego miasta w kraju i Europie”12.
Zamierzeniem redakcji jest równie¿, aby ka¿dy zeszyt poœwiêcony by³ w ca³oœci
jednemu zagadnieniu b¹dŸ zawiera³ wyraŸny temat przewodni. W 2003 r. takim tematem by³a „To¿samoœæ Warszawy w przededniu przyst¹pienia do Unii Europejskiej”, a w zeszycie 4/2003 zamieszczono niektóre z referatów wyg³oszonych na sesji zorganizowanej we wrzeœniu 2003 r. pod takim w³aœnie tytu³em na Zamku Królewskim. Zeszyt 2/2004 poœwiêcony by³ 60. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, 3/2004 – ochronie zabytków Warszawy, zagadnienie przedstawiono w formie zapisu dyskusji zorganizowanej w siedzibie redakcji z udzia³em przedstawicieli
instytucji publicznych i organizacji spo³ecznych, zeszyt 4/2004 – ¿yciu i dzia³alno8
9
10
11
12

Tam¿e, s. 16.
Tam¿e, s. 18.
Tam¿e, s. 11.
Tam¿e, s. 8.
„Kronika Warszawy” 2003, z. 1-2 (116-117).
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œci prezydenta Stefana Starzyñskiego. Zeszyt 1/2005 poœwiêcono strategii rozwoju
Warszawy, a 2/2005 – „Warszawa ¿egna Jana Paw³a II” – przypomnia³ wizyty, wypowiedzi Ojca Œwiêtego na temat Warszawy oraz ¿a³obê stolicy po jego œmierci.
Celem „Kroniki” od chwili powstania jest popularyzacja dziejów Warszawy
wœród jej mieszkañców, œrodowisk naukowych, sympatyków, m³odzie¿y. Redakcja
dok³ada starañ, aby kolejne numery pisma przekazywane by³y do bibliotek i czytelni instytucji oœwiatowych i kulturalnych w Warszawie i w innych miastach Polski.
Objêtoœæ niniejszego artyku³u nie pozwala na przedstawienie sylwetek wszystkich osób, które w ci¹gu 35 lat istnienia „Kroniki” tworzy³y pismo, cz³onków
wszystkich komitetów redakcyjnych, rad naukowych. Wszyscy oni zostali wymienieni w do³¹czonym do tekstu aneksie, gdzie obok nazwiska umieszczono okres,
w jakim dana osoba wchodzi³a w sk³ad komitetu b¹dŸ rady, przy niektórych osobach podano te¿ pe³nion¹ w nich funkcjê i okres jej sprawowania.
W tym miejscu nale¿y jednak powiedzieæ kilka s³ów o kolejnych redaktorach
naczelnych „Kroniki” i sta³ych wspó³pracownikach. Jak ju¿ wy¿ej wspomniano,
pierwszym redaktorem naczelnym, a zarazem inicjatorem „Kroniki” by³ Henryk
Korotyñski (1913–1986), dziennikarz i dzia³acz polityczny, prezes Stowarzyszenia
Dziennikarzy Polskich. Podczas okupacji, w latach 1939–1943, Korotyñski redagowa³ prasê podziemn¹, po aresztowaniu zosta³ osadzony w obozie koncentracyjnym
w Oœwiêcimiu. By³ najd³u¿szym sta¿em redaktorem naczelnym „¯ycia Warszawy”
– kierowa³ redakcj¹ w latach 1951–1972, z krótk¹ przerw¹ w 1957 r.13 W po³owie
1974 r. na stanowisku redaktora naczelnego „Kroniki” zast¹pi³ go Andrzej Zahorski (1923–1992), profesor Uniwersytetu Warszawskiego, wybitny znawca dziejów
Warszawy, od 1961 r. kierownik Zespo³u Historii Powszechnej Nowo¿ytnej w Instytucie Historii UW, w latach 1990–1992 dyrektor Wojskowego Instytutu Historycznego, autor licznych prac z zakresu historii powszechnej i historii Warszawy14.
W latach 1993–2000 redakcj¹ kierowa³ Jerzy Lileyko, profesor historii sztuki, kustosz Zamku Królewskiego (1972–1980), od 1990 r. kierownik Katedry Historii
Sztuki Nowo¿ytnej KUL, autor licznych prac naukowych15. Redaktorem naczelnym wydawanej od 2003 r. „Kroniki” jest Ryszard Wojtkowski, dyrektor Archiwum Pañstwowego m.st. Warszawy (od 1998 r.), cz³onek prezydium Mazowieckiego Towarzystwa Naukowego, Zarz¹du Towarzystwa Etnologii Miasta, jak równie¿
rady naukowej Muzeum Historycznego m.st. Warszawy i Muzeum Mazowsza Zachodniego w ¯yrardowie.
Wœród osób, które przez wiele lat wspó³tworzy³y pismo, w pierwszej kolejnoœci
wspomnieæ trzeba Danutê Szmit-Zawieruchê i Teresê Czarneck¹-Durniat. Obydwie nie tylko pracowa³y nad ca³oœci¹ „Kroniki”, zasiadaj¹c w komitecie redakcyjnym (Szmit-Zawierucha od 1985 r., a Czarnecka-Durniat jako sekretarz od 1977 r.),
ale by³y równie¿ autorkami sta³ych dzia³ów pisma. Danuta Szmit-Zawierucha w latach 1973–1983 opracowywa³a „Kalendarz wydarzeñ w Warszawie”, a nastêpnie,
Has³o: Korotyñscy, w: Encyklopedia Warszawy, PWN, Warszawa 1994, s. 362.
Has³o: Zahorski Andrzej, w: tam¿e, s. 993.
15
Has³o: Lileyko Jerzy, w: Who is Who w Polsce. Encyklopedia biograficzna z ¿yciorysami s³awnych Polek
i Polaków, Hübners Blaues Who is Who, 2003, s. 2434.
13
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w latach 1982–1991, „Notatnik kulturalny”. Teresa Czarnecka-Durniat od 1977 r.
przygotowywa³a „Nowoœci wydawnicze o Warszawie” (ukazuj¹ce siê do 1990 r.),
a w latach 1995–1999 „Kalendarz wydarzeñ w Warszawie”. Ukazuj¹cy siê w latach
1970–1976 dzia³ „Bibliografia varsavianów” by³ opracowywany przez Mariê
Szpachtê, z kolei autorem wprowadzonego w jego miejsce dzia³u „Z teki kolekcjonera varsavianisty” by³ Andrzej Tewiaszew. Sta³ymi wspó³pracownikami periodyku
byli równie¿ autorzy artyku³ów, sprawozdañ i recenzji (niektórzy zasiadali tak¿e
w komitecie redakcyjnym lub radzie naukowej): Ryszard Ko³odziejczyk, Hanna
Jêdruszczak, Teresa Monasterska, Maria Œlusarska, Adam Ginsbert-Gebert, Janusz
M. Micha³owski, Marek Hryniewicz, Aleksander Czaja, Marian Marek Drozdowski, Tomasz Szarota, Andrzej Szomañski, Józef Pi³atowicz, Krzysztof Jasieñczyk,
Maria Wiœniewska, Andrzej Wernic, Barbara Poznañska, Andrzej Janowski, Hanna
Faryna-Paszkiewicz, Piotr Paszkiewicz, Hanna Szwankowska, Henryk Starêga, Jerzy D. Muchawiec, Jadwiga Sawicka, Bo¿ena Wierzbicka i wielu innych.
Od pocz¹tku powstania „Kronika Warszawy” stara³a siê obiektywnie relacjonowaæ dzieje stolicy i jej wspó³czesnoœæ. Otwiera³a swe ³amy dla wszystkich, którzy
mieli do przekazania coœ wa¿nego i interesuj¹cego o Warszawie. Obok przedstawicieli œrodowiska naukowego i specjalistów z ró¿nych dziedzin ¿ycia miejskiego
w „Kronice” wypowiadali siê mi³oœnicy Warszawy. Wiele prac opublikowanych
w „Kronice” w ci¹gu 35 lat jej istnienia wesz³o na sta³e do naukowego dorobku varsavianistyki. „Sprawozdania”, „Recenzje”, „Notatnik kulturalny” czy „Kalendarz
warszawski” nie tylko informowa³y, ale tak¿e utrwala³y fakty wa¿ne dla dziejów
miasta. Oby reaktywowane w 2003 r. pismo osi¹gnê³o wreszcie trwa³¹ stabilizacjê finansow¹ i bez przeszkód mog³o ukazywaæ siê w nastêpnych latach.

ANEKS
Alfabetyczny spis cz³onków komitetu redakcyjnego i rady naukowej/
programowej w latach 1970-2005
Komitet redakcyjny
Andrzejewski Adam
Belka Anna
Brzeziñski Bogdan
Caliñska Kazimiera
Czarnecka-Durniat Teresa
Faryna-Paszkiewicz Hanna
Górski Jan
Górzyñski S³awomir
Kazimierski Józef
Kobielski Dobros³aw
Ko³odziejczyk Ryszard
Korotyñski Henryk
Kulesza Józef

1971-1991
20041974-1989
1982-1984
1977-1978, 1988-2000 sekretarz
1990-1991
1970-1987
1998-2000
1998-2000
1970-1971
1970-1991, 1976 sekretarz
1998-2000 przewodnicz¹cy
redaktor naczelny 1970-1974
1987-1989
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Lileyko Jerzy
£awnik Józef
Nowicki Jacek
Piekutowski Jan
Sikorska Ma³gorzata
So³tan-Lipska Aleksandra
Szmit-Zawierucha Danuta
Wojtkowski Ryszard
Wysznacki Leszek
Zahorski Andrzej
Zalewska Hanna

redaktor naczelny 1993-2000
sekretarz 1970-1972
1985-1989
1993-2000
200320031985-2000
1998-2000, redaktor naczelny 20031970-1989
redaktor naczelny 1974-1991
sekretarz 1972-1989

Rada naukowa/programowa
Auleytner Julian
Berezowski Stanis³aw
Biegañski Piotr
Bielecki Stanis³aw
Boles³awski Jerzy
Brzeziñski Bogdan
Butkiewicz Tadeusz
Chmielewski Jan Maciej
Ciborowski Adolf
Drozdowski Marian Marek
Drzewiecki Henryk
Durko Janusz
Faryna-Paszkiewicz Hanna
Getter Marek
Gieysztor Aleksander
Juliusz Wiktor Gomulicki
Grzelak Jan
Jasiuk Jerzy
Jonas Andrzej
Karpiñski Andrzej
Kazimierski Józef
Ko³odziejczyk Ryszard
Korotyñski Henryk
Kostrzewa Zdzis³aw
Kowalski Seweryn
Koz³owski Eugeniusz
Krasowski Edward
Królikowski Jeremi
Krzy¿anowski Jan
Libera Zdzis³aw

20031985-1986
1970-1986
1970-1984
1974-1984
1970-1974
1985-1989
20031985-1986
1993-2000
1993-1996
1985-2000, 20031993-2000, 20031993-1994
1981-1998, od 1993 przewodnicz¹cy
1970-1991, od 1985 wiceprzewodnicz¹cy
1990-1991 przewodnicz¹cy
1972-1974
1985-2000
200320031970-1990, 1993-1996
1993-1996, 20031985-1986
1985-1988
1985-1989
1970-1988
1971-1984
1993
1974-1976
1981-1998
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Lileyko Jerzy
1990-1991, 2003£¹kowski Rafa³
1985-1989
Majewski Jerzy
2003Micha³owski Janusz M.
1993-2000
Mikas Marek
1993-1994
Nowicki Wojciech
1974-1984
Pa³asz Bogumi³
1970-1974
Pietrzak-Paw³owska Irena
przewodnicz¹ca 1970-1984
Rokitnicki Andrzej Wac³aw
1985-1988
Rostkowska Hanna
1982-1984
Rottermund Andrzej
przewodnicz¹cy 2003Rowiñski Czes³aw
1976-1984
Sawicka Jadwiga
1981-2000
Stankiewicz-Podhorecka Temida 1994-2000
Stasiak Andrzej
1985-1991
Szymborski Micha³
przewodnicz¹cy 1985-1989
Tomkiewicz W³adys³aw
1970-1981
Wallis Aleksander
1981-1983
Weremowicz Krystyn
1976-1978
Wiœniewska Maria
1994-2000
Wojciechowska Joanna
2003Wojtczak Mieczys³aw
1970-1981
Zahorska-Bugaj Marta
1993-2000
Zahorski Andrzej
1970-1974
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Hanna Szwankowska

SPO£ECZNE WYRÓ¯NIENIA
NAJLEPSZYCH VARSAVIANÓW
Hanna Szwankowska, Spo³eczne wyró¿nienia najlepszych varsavianów

„Celem Towarzystwa jest popieranie rozwoju nauk historycznych oraz ich krzewienie ze szczególnym uwzglêdnieniem dziejów polskich”. Tak brzmi pierwszy paragraf ustawy (sic!) Towarzystwa Mi³oœników Historii „maj¹cego sw¹ siedzibê w Warszawie”. Ustawê zatwierdzi³ Urz¹d Gubernialny Warszawski 99 lat temu, czyli
15(28) wrzeœnia 1906 r.
Cel pozosta³ niezmieniony, zmieni³y siê nieco formy jego realizowania. W trosce
o rozwój historii ojczystej TMH k³ad³o szczególny nacisk na dzieje Warszawy.
W jego wydawnictwach naukowych i popularnonaukowych, sesjach i zebraniach,
badaniach prowadzonych w pewnych okresach, konkursach i ankietach przoduje
temat: Warszawa.
Poza dzia³aniami w³asnymi Towarzystwo interesuje siê prac¹ instytucji, towarzystw naukowych i spo³ecznych o pokrewnym profilu, stara siê te¿ z nimi
wspó³pracowaæ. Tak¹ form¹ ¿yczliwego zainteresowania jest, od niemal 40 lat, obyczaj wyró¿niania honorowego varsavianów, uznanych za szczególnie wartoœciowe
w minionym roku. Wyra¿amy w ten sposób uznanie dla wysi³ku autorskiego, redakcyjnego, organizacyjnego wytrawnych badaczy, a tak¿e autorów próbuj¹cych
swej samodzielnoœci lub bêd¹cych u schy³ku pracowitego ¿ywota, niezwi¹zanego
z prac¹ historyka.
W latach 60. ubieg³ego wieku w zwi¹zku z popaŸdziernikowymi zmianami politycznymi uaktywni³y siê badania naukowe dziejów stolicy, a tak¿e zainteresowanie
varsavianistyk¹ w³adz miejskich, wydawców i czytelników. Du¿e znaczenie mia³o umieszczenie tego tematu w planach badawczych Instytutu Historii PAN.
W 1966 r. powo³ano redakcjê wielotomowej syntezy dziejów Warszawy w sk³adzie:
Aleksander Gieysztor, Stanis³aw Herbst, Stefan Kieniewicz, Stanis³aw Kalabiñski,
Czes³aw Madajczyk, Franciszek Ryszka, Marian Marek Drozdowski. W 1968 r.
utworzono Pracowniê Dziejów Warszawy, zorganizowan¹ i prowadzon¹ przez
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doc. M. M. Drozdowskiego (obecnie Komisja Badania Dziejów Warszawy przy
IH PAN – placówka spo³eczna). Istotnym elementem prac varsavianistycznych Instytutu sta³o siê uruchomienie serii wydawniczej Studiów Warszawskich. W latach
1968–1979 ukaza³o siê 25 tomów wartoœciowych rozpraw i dokumentów, obejmuj¹cych dzieje naszego miasta od œredniowiecza po Polskê Ludow¹. Udana by³a ta
próba skupienia varsavianistów, nie tylko historyków.
W³adze miejskie by³y organizatorami trwaj¹cych kilka lat obchodów VII wieków Warszawy, w które, przy pewnych zastrze¿eniach, w³¹czyli siê historycy.
W lutym 1966 r. TMH, wspólnie z Wydzia³em Kultury Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy, zorganizowa³o konferencjê na temat wspó³czesnych varsavianów. Dla naszego Towarzystwa by³ to element obchodów jego 60-lecia. Marian
Marek Drozodowski, przewodnicz¹cy Sekcji Historii Warszawy, w g³ównym referacie przedstawi³ syntetyczny stan badañ varsavianistycznych dziesiêciolecia. Materia³ obj¹³ nie tylko historiê, ale równie¿ popularyzacjê problemów dawnych i niedawnych w publicystyce, literaturze piêknej i radiu. Referent wypunktowa³ bardzo
liczne bia³e plamy dla wszystkich okresów dziejów miasta, mówi³ o dezintegracji
œrodowiska historyków i koniecznoœci stworzenia popularnonaukowej biblioteczki
wiedzy o Warszawie. Podkreœla³ z naciskiem wagê rozszerzenia problematyki na badania nad wspó³czesn¹ stolic¹, a tak¿e znaczenie popularyzacji tematyki warszawskiej, ale popularyzacji na wysokim poziomie.
Materia³y z tej konferencji w Pa³acu Kultury i Nauki wydano w 1967 r.
w skromnej, roboczej szacie1. Doœæ szybko wprowadzono kilka wysuniêtych wówczas i zaaprobowanych w dyskusji postulatów. Towarzystwo Mi³oœników Historii
uruchomi³o seriê niewielkich tomów popularnonaukowej Biblioteki Wiedzy
o Warszawie. Komitet redakcyjny, sk³adaj¹cy siê z varsavianistów-dzia³aczy Towarzystwa (M. M. Drozdowski, Halina Kiepurska, Ryszard Ko³odziejczyk, Jan Kosim, Maria Nietyksza, Hanna Szwankowska), prowadzi³ prace koordynacyjne i redakcyjno-merytoryczne, wydawc¹ by³ Pañstwowy Instytut Wydawniczy. Serdeczne
myœli nale¿y kierowaæ w stronê jego redakcji varsavianistycznej, z któr¹ tak dobrze
siê wspó³pracowa³o2. Seriê finansowa³ Wydzia³ Kultury Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy (póŸniej Wydzia³ Kultury i Sztuki Urzêdu m.st. Warszawy).
Postanowienie zwo³ywania corocznych sesji (zwanych równie¿ spotkaniami)
varsavianistycznych wprowadzono w ¿ycie ju¿ w 1967 r., zapraszaj¹c zainteresowanych do pa³acu w Jab³onnie na rozwa¿ania o Warszawie wspó³czesnej w badaniach
naukowych. Sesje poœwiêcone Warszawie organizujemy corocznie. Tegoroczna
(2005) – na temat „Rok 1945 w Warszawie, Polsce i Europie” – mia³a kolejny numer
XXXVIII. Materia³y z czêœci sesji uda³o siê opublikowaæ.

Wspó³czesne varsaviana. Wybór materia³ów z konferencji poœwiêconej problematyce wspó³czesnych varsavianów luty 1966, „Biuletyn Informacyjny”, wydanie specjalne Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy 1967, ss. 334, maszynopis powielany.
2
20 tomów ukaza³o siê w latach 1970–1988; tom pierwszy, W pracy i w walce. Wspomnienia robotników
warszawskich, opracowa³ Janusz Durko, autorami ostatniego, Automobilizm w Warszawie do roku 1939, s¹
Aleksander Rostocki i Jan Tarczyñski.
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Komitet warszawski PZPR, nie maj¹c kontroli nad prac¹ naszego Towarzystwa,
stara³ siê równolegle organizowaæ sesje poœwiêcone dzielnicom Warszawy i wybranym problemom stolicy i województwa. Nasi historycy nie bojkotowali tych konferencji, brali w nich udzia³ i korzystaj¹ z materia³ów opublikowanych (z dotacji
Urzêdu m.st. Warszawy) w bogato ilustrowanych tomach. Cenny jest dorobek
wspomnianych sesji problemowych, poœwiêconych oœwiacie, szkolnictwu wy¿szemu i sto³ecznoœci, z wieloma opracowaniami dotycz¹cymi wspó³czesnoœci miasta.
Od pocz¹tku stanu wojennego Towarzystwo Mi³oœników Historii, podobnie
jak wszystkie stowarzyszenia spo³eczne, zosta³o „zawieszone” (16 grudnia 1981
– 9 sierpnia 1982 r.). Miesi¹ce te, a tak¿e nastêpne lata podziemnej Solidarnoœci by³y jednak okresem bardzo aktywnej dzia³alnoœci obywatelskiej historyków, w tym
cz³onków naszego Towarzystwa. Pracowali intensywnie i owocnie w Solidarnoœci
i duszpasterstwach na terenie ca³ej Polski, a w stolicy zw³aszcza w Studium Kultury
Chrzeœcijañskiej przy koœciele Œwiêtej Trójcy na Solcu i w Solidarnoœci Nauczycielskiej. W 1984 r. zarz¹d przygotowa³ uroczyst¹ dwudniow¹ sesjê varsavianistyczn¹
na Zamku Królewskim, poœwiêcon¹ 40. rocznicy Powstania Warszawskiego. Na tak¹ sesjê nie wyda³ zgody wojskowy prezydent Warszawy. Zarz¹d Towarzystwa, na
znak protestu, zrezygnowa³ z tradycyjnej sesji varsavianistycznej i dyplomów za
varsaviana.
Sta³ym elementem naszych spo³eczno-obywatelskich sesji varsavianistycznych
jest bowiem wrêczanie dyplomów honorowych za najlepsze varsaviana minionego
roku. Nawi¹zujemy chêtnie do tradycji prezydenta Stefana Starzyñskiego, który
promowa³ prace naukowe i popularnonaukowe o Warszawie, dba³ o ich rozpowszechnianie. W ostatnich paru latach przed wybuchem wojny maturzyœci stolicy
otrzymywali Warszawê Adama Moraczewskiego z dedykacj¹ prezydenta.
Ostatnio coraz bardziej rosn¹ stosy wartoœciowych ksi¹¿ek o stolicy. Ich wyboru
dokonuje jury, powo³ywane przez Towarzystwo Mi³oœników Historii. Pierwsze posiedzenie odby³o siê w 1968 r., a pierwsze dyplomy honorowe wrêczono w pa³acu
w Radziejowicach na sesji poœwiêconej problemom rozwoju powojennej Warszawy.
Wœród laureatów byli m.in.: prof. Bronis³aw Wieczorkiewicz za S³ownik gwary
warszawskiej XIX w., W³adys³aw Bartoszewski za Warszawski pierœcieñ œmierci
1939–1945, autorki Katalogu rysunków z Gabinetu Rycin UW, cz. 1 Varsaviana.
Wspó³dzia³aliœmy wówczas z Towarzystwem Przyjació³ Warszawy, które chêtnie
do³¹czy³o do naszej inicjatywy. Z biegiem lat zarz¹d Towarzystwa rozszerzy³ sk³ad
jury, zapraszaj¹c przedstawicieli instytucji naukowych i spo³ecznych zajmuj¹cych
siê problematyk¹ Warszawy: Archiwum Pañstwowym m.st. Warszawy, muzeów:
Historycznego, Literatury, Niepodleg³oœci, Techniki, Woli, Biblioteki Publicznej –
Gabinetu Varsavianów, Zamku Królewskiego, Naczelnej Dyrekcji Archiwów Pañstwowych, Instytutu Historii PAN, ¯ydowskiego Instytutu Historycznego, Wydzia³u Kultury Urzêdu m.st. Warszawy. Przez kilka lat uczestniczyli w pracach jury
równie¿ przedstawiciele mazowieckich towarzystw naukowych, do czasu pojawienia siê odrêbnych nagród za masoviana.
W latach III Rzeczypospolitej aktywnoœæ wielu podmiotów sponsoruj¹cych wydawnictwa spowodowa³a znaczny przyrost pozycji varsavianistycznych, nieraz
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przyczynkarskich, o ró¿nej wartoœci, lecz w coraz okazalszej szacie edytorskiej.
Cz³onkowie jury otrzymuj¹ zestaw „nowoœci” za okres od poprzedniego zebrania,
przygotowany przez sekretarza jury – pisz¹c¹ te s³owa (od 2000 r. przy wspó³pracy
przewodnicz¹cej Sekcji Historii Warszawy TMH Ireny Matejukowej). Zestawienie
szereguje nowoœci w kilku dzia³ach: I. Bibliografia, wydawnictwa Ÿród³owe, II. Prace naukowe, III. Opracowania popularnonaukowe, IV. Dzienniki, wspomnienia,
wywiady, V. Literatura piêkna, VI. Albumy, VII. Przewodniki.
Dziêki kole¿eñskiej pomocy pracowników Muzeum Historycznego i pañ z Gabinetu Varsavianów Biblioteki Publicznej okr¹g³y (lub owalny) stó³ goœcinny Sali
Koœciuszkowskiej (czasami innej, mniejszej) Instytutu Historii jest za³o¿ony ksi¹¿kami, o których dyskutuje siê nieraz bardzo gor¹co. Przewodniczy obradom prof.
dr M. M. Drozdowski, inicjator tej akcji; w zebraniu uczestniczy równie¿ prezes
Towarzystwa. Jury wybiera zwykle 8–12 pozycji; przyjêto zasadê niebrania pod
uwagê ponownych wydañ ksi¹¿ek oraz niewyró¿niania osób nie¿yj¹cych (by³o zaledwie parê wyj¹tków). Poza autorami druków zwartych nasze dyplomowe wyrazy
uznania kierowaliœmy kilkakrotnie do redaktorów varsavianów z kilku wydawnictw oraz do czo³owych, a tak¿e nowych i ambitnych firm wydawniczych. Dwukrotnie dyplomy zawêdrowa³y do instytucji: w 2000 r. wyraziliœmy uznanie dla spo³ecznej pasji Towarzystwa Przyjació³ Warszawy, a w 1998 r. dla jednej z warszawskich szkó³ – XII Liceum im. Henryka Sienkiewicza przy ulicy Pañskiej – za
wspó³organizacjê 4 cykli wyk³adów i 4 sesji popularnonaukowych oraz wydanie
4 zeszytów materia³ów z sesji „Warszawa egzotyczna”.
Wyrazem nie tylko uznania, ale jakby i osobistej wdziêcznoœci ka¿dego z cz³onków jury jest przyznawanie dyplomów za ca³okszta³t twórczoœci varsavianistycznej,
a tak¿e dzia³alnoœci organizacyjnej historykom, publicystom, literatom, kierownikom instytucji kulturalnych, dla których Warszawa w ¿yciu zawodowym by³a tematem wiod¹cym lub bardzo wa¿nym. W tej grupie 25 osób znaleŸli siê równie¿ ludzie
zas³u¿eni dla sprawy polskiej w czasie wojny, a tak¿e w epoce rz¹dów komunistycznych dzia³aj¹cy za granic¹ (Aneks I).
Z sentymentem przyznawano dyplomy ¿o³nierzom armii podziemnej i harcerzom, którzy u schy³ku czynnej dzia³alnoœci czuli siê w obowi¹zku daæ bardzo pracowite i cenne œwiadectwa swojej s³u¿by. Jury TMH oraz wspó³pracuj¹cych towarzystw i instytucji przyzna³o w latach 1968–2005 dyplomy honorowe autorom
299 ksi¹¿ek varsavianistycznych. Wyró¿nionych osób by³o wiêcej – wiele pozycji
to prace zbiorowe, czasem trudno dok³adnie sprecyzowaæ tê liczbê – na pewno
przekroczy³a 400.
W sk³ad jury wchodzi³ do niedawna przedstawiciel Wydzia³u Kultury i Sztuki
Urzêdu m.st. Warszawy, przez parê lat równie¿ Urzêdu Wojewódzkiego. W³adze
miasta zapewni³y bowiem finansowanie sesji varsavianistycznych oraz wyró¿nieñ
wybitnych varsavianów, co wyra¿a³o siê w dotacjach pokrywaj¹cych koszty organizacyjne (op³aty za salê, druk dyplomów, honoraria za wyg³oszone referaty, zakup
pami¹tkowych grafik dla laureatów, skromny poczêstunek). W pierwszych latach
tych naszych wspólnych imprez w³adze miasta czy Urz¹d Wojewódzki urz¹dza³y
sesje w pozawarszawskich pa³acach i oœrodkach kulturalnych, co stanowi³o dodat-
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kow¹ intelektualn¹ atrakcjê. Uczestnicy poznali wówczas pa³ace w Radziejowicach,
Jab³onnie, Nieborowie, Falentach, Starej Wsi, Starym Otwocku, Pêcicach, muzea
w P³ocku i Warce, Rolnictwa w Ciechanowcu, Dworu Polskiego w Suchej Wêgrowskiej, Romantyzmu w Opinogórze, Dom Dziennikarza w Zaborowie. Z czasem hojnoœæ czynników urzêdowych zmala³a, lecz staraliœmy siê zapraszaæ varsavianistów
do mniej znanych miejsc obrad w stolicy, jak: Archiwum G³ówne Akt Dawnych,
Dom Sztuki na Ursynowie, G³ówny Urz¹d Statystyczny, Centralna Biblioteka Wojskowa, Muzeum Wojska Polskiego, ¯ydowski Instytut Historyczny, Warszawskie
Zak³ady Maszyn Budowlanych im. L. Waryñskiego. Parokrotnie sprawia³a wszystkim radoœæ mo¿noœæ konferowania w piêknych wnêtrzach Zamku Królewskiego,
Pomarañczarni czy pa³acu Na Wodzie w £azienkach. Interesuj¹ce i piêkne wnêtrza
by³y dodatkowym elementem uczczenia warszawskich laureatów. Dyplomy i grafiki wrêcza³ przewa¿nie prezydent Warszawy lub jego przedstawiciel.
Z czasem wspomniane dotacje jeszcze bardziej zmala³y, sprawiaj¹c trudnoœci Towarzystwu, którego bardzo ograniczony bud¿et uniemo¿liwia ponoszenie kosztów
sesji, nawet czêœciowo (jedynym Ÿród³em dochodu s¹ malej¹ce wp³ywy ze sk³adek).
W roku bie¿¹cym (2005) TMH nie otrzyma³o obiecanej dotacji na sesjê varsavianistyczn¹. Jest to jedna z restrykcji zastosowanych w stosunku do naszego Towarzystwa (obchodz¹cego za rok stulecie). Wynik³o to z rygorystycznego zastosowania
dyskusyjnych przepisów finansowych przez Urz¹d, który nie respektuje specyfiki
prac naukowych, uto¿samiaj¹c terminy ich publikacji i rozliczeñ z ogólnymi przepisami tycz¹cymi produkcji. To utrudnienie oraz (po raz pierwszy) ca³kowita absencja przedstawicieli miasta na sesji varsavianistycznej by³a dla zarz¹du TMH
i Komisji Badania Dziejów Warszawy przy Instytucie Historii ca³kowitym zaskoczeniem, poniewa¿ nast¹pi³a przy wydaniu dwóch tak fundamentalnych zbiorów
dokumentów, jak Archiwum Prezydenta Warszawy Stefana Starzyñskiego3 i Miêdzynarodowe aspekty Powstania Warszawskiego4.
Dziêki ¿yczliwoœci Centralnej Biblioteki Wojskowej i Muzeum Historycznego
m.st. Warszawy (ofiarowanie albumów zamiast zwyczajowych grafik) i spo³ecznej
pracy cz³onków Towarzystwa w czerwcu 2005 r. wybrani laureaci otrzymali skromne dyplomy na XXXVIII Sesji Varsavianistycznej zatytu³owanej „Rok 1945 w Warszawie, Polsce i Europie”.
Mamy nadziejê, ¿e nastêpne sesje i publikacje Towarzystwa bêd¹ realizowane bez trudnoœci formalnych i finansowych, a z po¿ytkiem dla wiedzy o naszej
Warszawie.

Archiwum Prezydenta Warszawy Stefana Starzyñskiego, red. nauk. M. M. Drozdowski, Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 2004, ss. 394.
4
Miêdzynarodowe aspekty Powstania Warszawskiego 1944 roku. Dokumenty, referaty i komunikaty sesji
naukowej Instytutu Historii PAN i Towarzystwa Mi³oœników Historii zorganizowanej 15 czerwca na Zamku
Królewskim i 16 czerwca 2004 w Instytucie Historii PAN, oprac. M. M. Drozdowski red. nauk., sekr. red.
H. Szwankowska, Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 2004, ss. 723.

3
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ANEKS I
Osoby wyró¿nione za ca³okszta³t twórczoœci varsavianistycznej
(obok nazwiska podano datê przyznania dyplomu)
W³adys³aw Bartoszewski
Olgierd Budrewicz
Norman Davies
Wojciech Fija³kowski
Józef Garliñski
Aleksander Gieysztor
Juliusz Wiktor Gomulicki
Jan Górski
Ludwik B. Grzeniewski
Stanis³aw Herbst
Ryszard Ko³odziejczyk
Kazimierz Konarski
Julian Krzy¿anowski

1991
2005
2004
1978
1999
1972
1981
1973
1988
1971
1971
1971
1976

Marek Kwiatkowski
Stanis³aw Lorentz
Stanis³aw Marczak-Oborski
Karol Mórawski
Marian Porwit
Tomasz Strzembosz
Eugeniusz Szulc
Hanna Szwankowska
Eugeniusz Szwankowski
W³adys³aw Tomkiewicz
Andrzej Zahorski
Janusz Zawodny

ANEKS II
Autorzy i redaktorzy naukowi wyró¿nionych varsavianów
Marek Barañski
Robert Bielecki
Emilia Borecka
Anna Borkiewicz-Celiñska
Sylwester Braun „Kris”
Stanis³aw Broniewski
Stanis³aw Ciep³owski
Zofia Czyñska
Marian Marek Drozdowski
Ma³gorzata Dubrowska
Krystyna Dudkiewicz
Anna Dunin-W¹sowicz
Krzysztof Dunin-W¹sowicz
Janusz Durko
Juliusz L. Englert
Stanis³aw Fita
Zygmunt G³uszek
Stanis³aw Jankowski
Danuta Jendryczko
W³adys³aw Jewsiewicki
Kwiryna Handke
Mariusz Karpowicz
Jerzy Kasprzycki

Stefan Kieniewicz
Halina Kiepurska
Stanis³aw Konarski
Jan Kosim
Anna Kotañska
Tadeusz Kubalski
Zofia Kucówna
Stefan Kuczyñski
Andrzej Kunert
Maciej Kwiatkowski
Tomasz Lerski
Jerzy Lileyko
Roman Loth
Jerzy £oziñski
Tomasz £ubieñski
Jerzy Majewski
Maciej Malinowski
Tadeusz Markiewicz
Grzegorz Nowik
Barbara Olszewska
Jan Rossman
Andrzej Rottermund
Ruta Sakowska

2000
1971
1985
1998
1979
1996
1989
1999
1971
1975
1980
1995
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Leonard Sempoliñski
Marian Stêpieñ
Adam S³omczyñski
Andrzej So³tan
Tomasz Szarota
Adam Szczypiorski
Romuald Œreniawa-Szypiowski
Marek Tarczyñski
W³adys³aw Tomkiewicz
Anna Topolska
Barbara Wachowicz

Jerzy Waldorff
Bo¿ena Wierzbicka
Maria Wiœniewska
Krystyna Wyczañska
Anna Zawadzka
Zofia Zawadzka
Jaros³aw Zieliñski
Mira Zimiñska
Anna ¯arnowska
Stanis³aw ¯aryn
Monika ¯eromska

ANEKS III
Redaktorzy i wydawnictwa wyró¿nieni za zas³ugi edytorskie
Zofia Bartoszewska
Hanna Kielich-Matusiak
Marian J. Kotarski
Irena Orlewiczowa
Teresa Siadkowa
Irena Tatarczuk-Gliniañska
Wac³aw Zawadzki
„Adam” Oficyna Poligraficzno-Wydawnicza

Dom Wydawniczy Syrenka
Fundacja „Wystawa – Warszawa walczy
1939-1945”
Seria Warszawskie Termopile
Ossolineum Wroc³aw za wydanie Warszawa w wieku Oœwiecenia (red. A. Zahorski)

Jolanta B³aszczyk

POTRZEBY CZYTELNIKÓW VARSAVIANÓW
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ PRZY
UL. KOSZYKOWEJ A RYNEK WYDAWNICZY
CZYTELNICY
Jolanta B³aszczyk, Potrzeby czytelników Varsavianów Biblioteki Publicznej...

Dzia³ Varsavianów Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy odwiedza w ci¹gu roku
wyselekcjonowana przez zainteresowania grupa dwóch tysiêcy czytelników. Od nas
zaczynaj¹ b¹dŸ u nas koñcz¹ swe poszukiwania zwi¹zane z Warszaw¹. Pytania przez
nich zadawane dotycz¹ wszystkich dziedzin wiedzy, ¿ycia codziennego, obiektów
architektonicznych, instytucji i osób, zarówno w ujêciu historycznym, jak
i wspó³czesnym. Od prostego pytania, gdzie jest dana ulica, przez kolejne – kiedy
zosta³a wytyczona, od czego (kogo) wziê³a nazwê, jak przebiega³a w póŸniejszych
wiekach, co przy niej sta³o i kto projektowa³, kto budowa³, do kogo nale¿a³y domy
i kto w nich mieszka³, co oferowa³ sklepik w suterenie, co zaœ ten od frontu, jakie
by³y okna w oficynach, wreszcie – jak wygl¹da³a, a nawet – czy wystêpuje w literaturze nie tylko przedmiotu, ale i piêknej?
Oczywiœcie przytoczony przeze mnie przyk³adowo ci¹g pytañ nie wyczerpuje jeszcze ca³oœci, nie zawsze te¿ czytelnik jest zainteresowany tym wszystkim na raz,
przewa¿nie interesuj¹ go poszczególne tematy.
Odwiedzaj¹cych nas czytelników mo¿na przedstawiæ wed³ug wykonywanych
przez nich zawodów b¹dŸ zainteresowañ, s¹ to:
– dziennikarze (zwykle dodatków sto³ecznych lub czasopism lokalnych);
– przewodnicy po Warszawie (w trakcie szkoleñ b¹dŸ opracowuj¹cy nowe szlaki);
– naukowcy (historycy, historycy sztuki, prasoznawcy, socjolodzy), czyli nasza nadzieja na nowe publikacje;
– studenci (zarówno uczelni humanistycznych, jak i politechnicznych) zg³êbiaj¹cy
tematy warszawskie, g³ównie na potrzeby prac licencjackich, magisterskich, doktorskich;
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– pracownicy instytucji warszawskich, w tym administracji, poszukuj¹cy np. aktów

ustrojowych przedwojennej stolicy;
– hobbyœci (specjaliœci, np. od autobusów, tramwajów, fortyfikacji, kolei, wodo-

ci¹gów i wizerunków syrenki), jest to grupa nieograniczona wiekowo, z ogromn¹
wiedz¹ w swej specjalnoœci;
– kombatanci, nastawieni na studiowanie wydarzeñ, w których brali udzia³, tropi¹cy nieœcis³oœci opisów, szukaj¹cy œladów wspó³towarzyszy;
– konserwatorzy sztuki, architekci zaanga¿owani w odbudowê i remont starych budynków; czytelnicy „jak b³yskawica”, którzy natychmiast musz¹ zobaczyæ, jak
wygl¹da³y podzia³y okienne w kamienicy przy Marsza³kowskiej 1, czy te¿ jaki by³
kszta³t daszków od frontu i od Poznañskiej w hotelu Polonia, bo robota czeka; to
przy nich najlepiej sprawdza siê teoria, ¿e dobra informacja to szybka informacja;
– uczniowie – przez lata zagl¹daj¹cy nieczêsto, po materia³y do wypracowañ szkolnych, w tym np. po... fotografie z bitwy pod Olszynk¹ Grochowsk¹ w 1831 r.; od
roku coraz liczniejsi i bardziej profesjonalni – po interesuj¹ce tematy do prac maturalnych.
S¹ tak¿e „inni”, czyli ró¿norodna, okazjonalna grupa by³ych w³aœcicieli lub
spadkobierców nieruchomoœci w trakcie procesów reprywatyzacyjnych. Poszukiwacze przodków, buduj¹cy swe drzewo genealogiczne. Polonusi i ¿ydowscy emigranci, dla których niejednokrotnie wielkim prze¿yciem jest zobaczyæ imiê i nazwisko kogoœ z rodziny w przedwojennej ksi¹¿ce telefonicznej czy adresowej. Tak¿e
ci, którzy chcieliby siê wreszcie dowiedzieæ, przy jakiej ulicy Gnojnej by³a knajpa
U Grubego Joska, czy bezinteresowni szperacze, ustalaj¹cy nazwiska przedwojennych lokatorów budynku, w którym niedawno zamieszkali, albo ci, których interesuje, czy w³aœciciel przedwojennej apteki Pod Anio³em przy Ho¿ej mia³ na nazwisko Anio³?

POSZUKIWANIA
Powy¿sza prezentacja czytelniczej publicznoœci sugeruje, ¿e prowadzone poszukiwania i zadawane pytania mog¹ byæ ró¿norodne i mieæ ró¿ny poziom trudnoœci. Pozwolê sobie przytoczyæ jeszcze te, które aktualnie mam w pamiêci. Zaznaczam równoczeœnie, ¿e na kilka z nich nie uda³o siê nam odpowiedzieæ.
– W którym roku ustawiono figurê ¿yrafy przed warszawskim ZOO?
– Kto to by³ Lubomir (patron ulicy)?
– Co to s¹ „stawy Brustmana”?
– Jakie by³y losy dyrektorów I Gimnazjum i Liceum Miejskiego im. Jana Kochanowskiego?
– Jak mia³ na imiê Wróbel, w³aœciciel restauracji przy Mazowieckiej?
– Ile p³acono za miêso wo³owe w XVII w.?
– Jakie by³y stawki prostytutek w XIX w.?
– Co to by³y handelki?
– Od kiedy dzia³a³a i do kogo nale¿a³a wypo¿yczalnia ksi¹¿ek przy ulicy Elsterskiej?
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Czy prezydent Polski mieszka³ w Belwederze w 1944 r. (pytanie Niemca)?
Kiedy pojawi³ siê pierwszy dzwon w Warszawie?
Jak siê nazywa³ w³aœciciel fabryki Gumka-Myszka?
Jak wygl¹da³y plany poszczególnych osiedli ¿oliborskiej WSM?
Jak wygl¹da³ zbór na Golêdzinowie?
Jak wygl¹da³y kokardy wojska w powstaniu listopadowym?
Ilu by³o przed wojn¹ introligatorów na Nowym Œwiecie?
Jakie wymiary ma obraz Marcina Zaleskiego (konkretne dzie³o)?
Gdzie wyprodukowano pierwszy parowóz Kolei Warszawsko-Wiedeñskiej?
Jak wygl¹da³ cmentarz staroobrzêdowców na Kamionku?
Jak siê nazywa³ „Tata Tasiemka”?
Kto to by³ Zawisza (ten od placu)?
W którym miejscu na Kamionku sta³ obelisk ¿o³nierzy rosyjskich poleg³ych
w powstaniu listopadowym?
– Kiedy i gdzie w Warszawie wystêpowa³ cyrk Cinisellich?
– Od kiedy (dok³adnie) znalaz³ siê w Warszawie Korpus Kadetów im. Suworowa?
– Jakie s¹ dzieje poci¹gu pancernego na Dworcu G³ównym?
– „Œciek” w literaturze piêknej.
– Dlaczego Mirów nazywa siê Mirów?
– Na jakiej podstawie prawnej zmieniono po wojnie numeracje domów przy niektórych ulicach?
– Na jakim budynku znajdowa³ siê napis „Polacy, bogaæcie siê”?
– Wszystko o koszarach keksholmskich (prawie nic).
– Wszystko o Zagoœciñcu w Warszawie (te¿ praktycznie nic).
– Jakie drzewa rosn¹ w parku Ujazdowskim (i innych)?
– Kto jest autorem rzeŸb przed Centraln¹ Bibliotek¹ Wojskow¹?
– Jakie biblioteki mieœci³y siê przed wojn¹ w Pa³acu Staszica?
– Jak dosz³o do zastrzelenia Pawliszaka przez Dunikowskiego?
– Jaki rozstaw szyn mia³y berlinki?
– Kto jest autorem piosenki okupacyjnej „Pos³uchajcie ludzie...”?
– Sk¹d wzi¹³ siê w Warszawie pomnik Kondotiera?
– Adres kamienicy „Tatara dom”.
Ju¿ z tej przypadkowej prezentacji (byæ mo¿e nieco zbyt d³ugiej, ale zapewniam,
¿e mog³aby byæ o wiele d³u¿sza) widaæ, ¿e czytelników w ogromnej mierze interesuje szczegó³, przyczynek. Pamiêtajmy, ¿e w du¿ej czêœci s¹ to varsavianiœci z profesji
b¹dŸ z zami³owania.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

CZYTELNIA
Do dyspozycji czytelników pozostawiamy nasz ponadoœmiotysiêczny zbiór jednostek bibliotecznych w postaci ksi¹¿ek, map, wspó³czesnych czasopism specjalistycznych i lokalnych, wyboru dokumentów ¿ycia spo³ecznego i od niedawna tak¿e
kolekcji dokumentów elektronicznych. Do ksiêgozbioru, pocz¹wszy od wydawnictw XIX-wiecznych, czytelnicy maj¹ wolny dostêp. Dzia³alnoœæ Dzia³u Varsavia-
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nów w strukturze Biblioteki Publicznej przy ul. Koszykowej pozwala na poszerzenie bazy o zbiory innych dzia³ów (sztuki, czasopism, kartografii, a nawet – pod
pewnymi warunkami – starych druków), tak¿e na dostêp do artyku³ów, prac w publikacjach zbiorowych, fragmentów o tematyce warszawskiej, zamieszczonych
w dzie³ach ogólnych czy o innym profilu tematycznym.
Od lat budowany by³ w Dziale (stale jest te¿ uzupe³niany) warsztat informacyjny w postaci licznych kartotek z ró¿norodnymi mo¿liwoœciami wyszukiwawczymi.
Od 1992 r. prowadzimy go w ca³oœci w wersji elektronicznej bazy danych, generuj¹cej równie¿, od wspomnianego roku, kolejne tomy Bibliografii Warszawy i województwa warszawskiego (a od 1999 r. – aglomeracji warszawskiej). Wkrótce zamierzamy j¹ stopniowo wprowadzaæ do internetu.
Wydaje siê wiêc, ¿e jesteœmy nieŸle przygotowani do spe³nienia oczekiwañ czytelników, choæ nieustannie przez nich bywamy zaskakiwani.
Podstaw¹ tworzenia bazy bibliograficznej s¹ wydawnictwa, od nich te¿ zale¿y jakoœæ naszej informacji. Ci¹gle ¿ywa, ci¹gle wykorzystywana jest kartoteka „Stolicy”
(w postaci tradycyjnej), a sam tygodnik, który przesta³ siê ukazywaæ w 1989 r., jest
na granicy „zaczytania”. Od 1989 r. Warszawa nie ma swojego periodyku – popularnego, z bie¿¹c¹ informacj¹, edukacyjnego, utrzymuj¹cego wysoki poziom, skierowanego do szerokiego krêgu czytelników. W poprzednich kadencjach samorz¹dowych tak¹ rolê usi³owa³ odgrywaæ „Ratusz”. Czytelnicy wspominaj¹ zw³aszcza jego
urbanistyczno-architektoniczn¹ wk³adkê „Krajobraz Warszawski”. Krytyka merytoryczna i pozamerytoryczna, a tak¿e ró¿ne inne argumenty wyeliminowa³y i tê
próbê.
Warszawa ma dziœ bogaty rynek prasy lokalnej i œrodowiskowej, zaistnia³ej w tej
skali po raz pierwszy w czasach powojennych, bardzo przydatnej w naszej pracy,
jednak brak sto³ecznego reprezentacyjnego tygodnika (dwutygodnika?, miesiêcznika?) daje siê mocno odczuæ. Ucieszy³ nas powrót „Rocznika Warszawskiego”,
„Rocznika Mazowieckiego”, „Kroniki Warszawy”, niecierpliwie czekamy zazwyczaj na „Mazowsze”, „Kronikê Zamkow¹”, „Studia Wilanowskie” i inne periodyki
fachowe. W tym miejscu odnotowujê wagê takich wydawnictw, z natury rzeczy zajmuj¹cych siê szczegó³em i przyczynkiem.
Co roku zbiór varsavianów i bliskich masovianów w postaci ksi¹¿ek powiêksza
siê od ponad 100 do 200 tytu³ów. W chwili, kiedy piszê te s³owa, a jest to mniej wiêcej po³owa roku, w³aœnie przekroczy³ 100 pozycji. Tematyka (a i liczba) zale¿y nadal
w najwiêkszym stopniu od donios³oœci przypadaj¹cych rocznic (Powstania Warszawskiego – wreszcie w publikacjach doczekaliœmy siê „Obro¿y”, powstania styczniowego, wojny bolszewickiej, powstania w getcie), jubileuszy obiektów (Zachêty, Muzeum Narodowego, Pa³acu Kultury – choæ bez monografii, koœcio³a Zbawiciela – monografia ci¹gle siê rodzi, wiêzienia na Mokotowie – jest!), szkó³ (doœæ
liczne wydawnictwa, cenne przede wszystkim dziêki zestawieniom osób i biogramów), rocznic parafii (m.in. w P³udach, Zerzniu, Podkowie Leœnej, Radzyminie,
na Targówku, ¯oliborzu, Bielanach) czy miejscowoœci (Legionowo).
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TENDENCJE WYDAWNICZE
Czas przekszta³ceñ ustrojowych, decentralizacja w³adzy i gospodarka rynkowa os³abi³y b¹dŸ zmiot³y z rynku potêgê oficyn wydawniczych. Tylko najstarsi z nas pamiêtaj¹ dawne serie – PWN-owsk¹ Varsaviana, PIW-owsk¹ Bibliotekê Syrenki, ma³¹ i du¿¹. Jeœli siê nie mylê, nie ma ju¿ tak¿e redakcji Encyklopedii Warszawy
w PWN–ie. Ten sam mechanizm ustrojowy pozwoli³ równoczeœnie na to, ¿e ka¿dy
i na ka¿dy temat mo¿e wydaæ ksi¹¿kê. Pojawili siê nowi wydawcy, rozwinê³y siê nowe oœrodki, penetruj¹ce tematy ma³ych ojczyzn.
Pozwolê sobie to zaœwiadczyæ kilkoma przyk³adami, nie wchodz¹c w oceny merytoryczne. I tak ka¿dy z nas „nosi w sercu” jakieœ kuriozalne wydarzenie edytorskie. Chodzi mi o pokazanie rysuj¹cych siê doœæ wyraŸnie tendencji, a nie o wyczerpuj¹cy przegl¹d rynku.
Czas przekszta³cania siê dzielnic Warszawy w niezale¿ne jednostki administracyjne zaowocowa³ kilkoma informatorami czy te¿ szkicami monograficznymi. Niektóre ukaza³y siê pod egid¹ b¹dŸ z poparciem instytucji samorz¹dowych, niektóre
zaœ staraniem osób prywatnych. I tak nowa administracyjnie gmina Bia³o³êka doczeka³a siê publikacji Marka Trelewicza Ró¿norodnoœæ warszawskiej Bia³o³êki
(wyd. 2, 2003), ale na bibliotecznej pó³ce z napisem „Bia³o³êka” jest raczej samotna.
Przyda³oby siê jeszcze choæby Piekie³ko, Tarchomin (wykraczaj¹cy poza
Spiess-Polfê). NieŸle reprezentowanym Bielanom (z Marymontem) przyby³ ostatnio informator Bielany: przewodnik historyczno-sentymentalny, wydany i bezp³atnie
rozprowadzany wœród mieszkañców przez Urz¹d Dzielnicy (2003). To on w³aœnie
pomóg³ nam posi¹œæ wiedzê o „stawach Brustmana”. Stara Wola, doœæ bogata w publikacje, reprezentowana jest m.in. przez Leksykon wolski pod red. Karola Mórawskiego (1997) i dwie inne ksi¹¿ki: Wola – przewodnik po dzielnicy Maryli Puternickiej oraz wydan¹ przez Towarzystwo Przyjació³ Woli i Urz¹d Dzielnicy Wola Historiê Woli pod red. Karola Mórawskiego (2000). Do Woli do³¹czam te¿ wielki okazjonalny album Gazownia Warszawska Wola w rysunkach Aleksandra Manna wydany
przez Gazowniê Warszawsk¹ (2001). S¹ jeszcze wspó³czesne albumy, kilka ksi¹¿ek
o dziejach poszczególnych ulic, bardzo zajmuj¹ce „Zeszyty Wolskie” i inne, których tu, z braku miejsca, nie bêdê wymieniaæ. Do Woli zreszt¹ jeszcze wrócê.
Wskrzeszona dzia³alnoœæ Towarzystwa Przyjació³ Pragi zaowocowa³a kilkoma interesuj¹cymi przyczynkami, np.: Warszawska Praga (1998), Pra¿anie o starej Pradze
(1998), Ulice i uliczki naszej Pragi Doroty Wilkiewicz (1999), Warszawska Praga
w rysunkach Andrzeja Newelskiego, Muzeum Historyczne m.st. Warszawy wyda³o katalog Warszawska Praga dawniej i dziœ (1998) oraz Warszawska Praga na prze³omie
wieków XX i XXI; MON i Centralna Biblioteka Rolnicza opublikowa³y pracê
Z dziejów militarnych Pragi (1998), Dom Wydawniczy „Syrenka” zaprezentowa³
wspomnienia Paw³a Elsztejna Moja Praga. Widzia³abym jeszcze monografie, np.
Szmulek, czy coœ o historycznych dniach ulicy Otwockiej. Wymienione wy¿ej publikacje dotycz¹ okrojonej dziœ administracyjnie Pragi Pó³noc. Bródno, odciête nie
tylko wa³em od dawnej Pragi Pó³noc, które byæ mo¿e nie czuje siê jeszcze administracyjnie Targówkiem (w koñcu Bródno to Bródno), wyda³o dwa tomy wspomnieñ Bródno i okolice w pamiêtnikach mieszkañców nak³adem Towarzystwa Przyja-
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ció³ Warszawy – Oddzia³ Bródno (1995 i 2001). S¹ to jedyne nowe pozycje na temat
Targówka. Na Pradze Po³udnie najbardziej zyska³a wydawniczo Saska Kêpa, reprezentowana dwiema ksi¹¿kami Hanny Faryny-Paszkiewicz Saska Kêpa (wyd. 2,
2001) i Saska Kêpa w listach, opisach, wspomnieniach (2004). Przyda³yby siê jeszcze
Kamionek (ostatnia publikacja 1988) i Grochów – tu brak jakichkolwiek publikacji wspó³czesnych, dobrze, ¿e Towarzystwo Przyjació³ Grochowa zreprodukowa³o
w 1998 r. przedwojenne opracowanie autorstwa Józefa Poliñskiego – Grochów przedmurze Warszawy. Na odrêbn¹ monografiê zas³uguje sama ulica Grochowska. Jeœli
chodzi o Wawer, to wydaje siê, ¿e jako jednostka administracyjna jest jeszcze ma³o
zintegrowany. Poszczególne osiedla ci¹¿¹ raczej ku nazwie „linia otwocka”. Z nowszych opracowañ mamy Jadwigi Dobrzyñskiej Falenica moja mi³oœæ (wyd. 2, 1996)
i Henryka Wierzchowskiego Zerzeñ i jego historia, wydany przez Towarzystwo Przyjació³ Grochowa i Urz¹d Gminy Warszawa Wawer (1999). W³aœciwie nic nowego
nie mamy o Ochocie, Bemowie i W³ochach (poza pozycj¹ albumow¹ W³ochy w cieniu powstañczej Warszawy, pod red. Wies³awa J. Wysockiego – Urz¹d Dzielnicy,
2004). Oczekujemy na Okêcie, Rakowiec, Szczêœliwice. Ursus wœród nowoœci mo¿e
zaprezentowaæ pozycjê Jerzego Dom¿alskiego Wiek XX w Ursusie (2002). Prê¿noœæ
prasy lokalnej Ursusa i zamieszczane tam cykle historyczne o dziejach osady (miasta, gminy) pozwalaj¹ mieæ nadziejê, ¿e wkrótce otrzymamy kolejne wydawnictwa
ksi¹¿kowe.
Ursynów, który jeszcze jako osiedle wystartowa³ z interesuj¹cymi ofertami kulturalnymi (choæby „Pasmo”), wyda³ spo³ecznie kilka planów dzielnicy, leksykonów
(typu „kto jest kim...”), ostatnio chyba jednak zwolni³ tempo. Pojawi³a siê wprawdzie cenna pozycja Jacka Krawczyka Ursynów wczoraj i dziœ (2004), ale to stanowczo
za ma³o. Pytania o Ursynów (w takim kszta³cie, w jakim istnieje obecnie) nale¿¹ do
najczêstszych. Dla m³odych czytelników ich dzielnica by³a zawsze, st¹d nasze ulubione pytania: „ruch oporu na Ursynowie”, „przestêpczoœæ na Ursynowie” (historycznie). Dotyczy to tak¿e Kabat i Natolina.
Jacek Krawczyk wyda³ te¿ wspólnie z Wojciechem Fija³kowskim Wilanów dawny i wspó³czesny (2002) pod patronatem m.in. Urzêdu Gminy. Sam zespó³ pa³acowo-ogrodowy Wilanowa, tak¿e lokalny cmentarz, szczyc¹ siê bogat¹ literatur¹
przedmiotu, choæ ten ostatni bardziej jako zabytek architektoniczno-urbanistyczny
ni¿ „zbiór osób”. Wspó³czesnoœæ i perspektywy dzielnicy s¹ sk¹po dokumentowane. Dobrze, ¿e tu, podobnie jak w Ursusie, jest ¿ywa gazeta lokalna. Z wydañ ksi¹¿kowych na temat najm³odszej dzielnicy Warszawy – Weso³ej nie mamy jeszcze nic.
Jako cykl „miêdzydzielnicowy”, wydawany przez samorz¹dy, traktujê albumy
z krótkim wstêpem historycznym: Warszawa Ochota (2002), Warszawa Bielany
(2001), Warszawa Wola (2004).
Doœæ imponuj¹co owocuje dzia³alnoœæ kó³ i stowarzyszeñ regionalnych, a tak¿e
osób prywatnych w terenie. Prezentacjê postaram siê ograniczyæ wiêc do kilku
miejscowoœci i pojedynczych tytu³ów. Pragnê podkreœliæ, ¿e ¿ywy ruch wydawniczy
to cecha nie tylko „tradycyjnie kulturalnych” oœrodków, ale i tych, które stereotypowo postrzegane s¹ gorzej. Oto przyk³ady:
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Brwinów – Cmentarz w Brwinowie, oprac. Maria Prosnak-Tyszkowa (2003), wyda³o Towarzystwo Opieki nad Zabytkami w Brwinowie.
Chotomów – dwutomowa praca Chotomów, Jab³onna w konspiracji i walce (t. 2,
2004), publikacja Œwiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy AK – Okrêg Warszawa – Powiat.
Drewnica (Z¹bki) – Sto lat Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie
Chorych, autorstwa Zdzis³awa Jaroszewskiego i Gra¿yny Herczyñskiej, wyda³o Apostolicum (2003).
Falenty – Bibliografia Falent Marty Fabianowicz, wyda³ Instytut Melioracji
i U¿ytków Zielonych (2001).
Grodzisk Mazowiecki – Grodzisk Mazowiecki i ziemia grodziska na drogach rozwoju XIX i XX wieku, pod red. Arkadiusza Ko³odziejczyka i Andrzeja Stawarza,
wyda³ Mazowiecki Oœrodek Badañ Naukowych i Oœrodek Kultury Grodziska Mazowieckiego (2003), Krystyny Poraj Grodzisk Mazowiecki jakim go pamiêtam, wydawnictwo z udzia³em miasta (2000); liczne publikacje o ludziach, dziejach i miejscach Marka Cabanowskiego, Anny Doroty Potockiej Jan Bogumi³ Plerch, polichromie w Grodzisku Mazowieckim (Primum, 2004).
Karczew – wydawnictwo Rady Miejskiej Karczew, pod red. Leszka Podhorodeckiego (1998) i wiele innych.
Koby³ka – kilka prac autorskich ksiêdza Kazimierza Konowrockiego, m.in. Parafia Œwiêtej Trójcy w Koby³ce (2002), Cmentarz parafii Œwiêtej Trójcy w Koby³ce (2003),
Proboszczowie parafii œw. Trójcy w Koby³ce (2002), Karola Guttmejera Koby³ka per³a
baroku na Mazowszu, finansowana przez Zarz¹d Miasta i PBK, Oddzia³ w Wo³ominie (1998) i Marianny Banackiej Biskup Marcin Za³uski, koby³czanin z przeznaczenia
i wyboru (2004) – Towarzystwo Przyjació³ Miasta Koby³ki.
Konstancin–Jeziorna – liczne prace mieszkañca miasta Jerzego Hertla i najnowsze wydawnictwo „warszawskich autorów” Jerzego S. Majewskiego i Joanny
Siedlar Konstancin. Wille i ogrody (2005).
Legionowo – Towarzystwo Przyjació³ Legionowa wyda³o Legionowo. Ludzie
i wydarzenia Antoniego Lewandowskiego (1999). S¹ tu te¿ liczne publikacje Andrzeja Stawarza, Jacka Szczepañskiego (ostatnio – Wojska balonowe Legionowo
1897–1939, dofinansowana przez Urz¹d ds. Kombatantów, 2004); wspomniane Towarzystwo rozpoczê³o edycjê „Rocznika Legionowskiego” (nr 1, 2004).
Marki – dwie publikacje monograficzne finansowane przez miasto: Czes³awa
Brodzickiego (2002) i Zbigniewa Paciorka (2004), a tak¿e liczne przyczynki.
Milanówek – Zarz¹d Miasta wyda³ Zarys dziejów Milanówka pod red. Andrzeja
Stawarza (1995, dawno!); staraniem Towarzystwa Mi³oœników Milanówka ukaza³y
siê Spacery po Milanówku Heleny Weso³owskiej, Architektura Milanówka Katarzyny
Chludziñskiej-Uchery (2002) i Milanówek ma³y Londyn (2004); ponadto Andrzeja
Pettyna Kiedy Milanówek by³ stolic¹ (Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych przy Galerii Ars Longa, 2000).
Otwock – z nowszych wydawnictw: Mariana Kalinowskiego 85 lat Otwocka. Zarys historii miasta (Otwockie Towarzystwo Naukowo-Kulturalne, 2001), Mariana
Kalinowskiego ¯ydzi otwoccy 1916–1942 (2002) i wydawane od 1996 r. „Roczniki
Otwockie”.
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Podkowa Leœna – od lat wydawane „Roczniki Podkowiañskie” i wiele pozycji
z cyklu Biblioteka Podkowiañska Towarzystwa Przyjació³ Miasta Ogrodu Podkowa
Leœna, wystarczy przywo³aæ Ma³gorzaty Wittels Album z Podkow¹ (z. 2, 2000),
a w Bibliotece Staszowskiej Andrzeja Tyszki ¯yj¹c wœród leœnych ogrodów (2003).
Pruszków – np. Mariana Skwary Pruszków nasze miasto, wyda³a Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszkowie (2003).
Radzymin – liczne publikacje Towarzystwa Przyjació³ Radzymina, m.in. reprint
pracy Stanis³awa £agowskiego z 1905 r. Radzymin (2000) i pok³osie wystawy „¯ydzi
Radzymina”, wydane wraz z Radzymiñskim Oœrodkiem Kultury.
Raszyn – Honoraty Kaszuby Dzieje Raszyna i Falent, wydanie Archidiecezji
Warszawskiej.
Sulejówek – Irminy Matyjasek-Ja³owickiej Sulejówek. Historia mojego miasta
(cz. 3, 2002) oraz wiele prac poœwiêconych Józefowi Pi³sudskiemu.
Wi¹zowna – pod patronatem Towarzystwa Mi³oœników Wi¹zowny i Rady Gminy prace Krzysztofa Oktabiñskiego, m.in. Nad Mieni¹ i Œwidrem (cz. 3, 2004).
Wo³omin – seria Biblioteka Starostwa Wo³omiñskiego, w niej m.in. Jana Wnuka
Ziemia Norwida i Cudu nad Wis³¹ (2004), rozpoczêta edycja „Rocznika Wo³omiñskiego – Studia i Materia³y do Dziejów Powiatu Wo³omiñskiego” (2005). W tym
miejscu wyró¿niam szczególnie inicjatywê wo³omiñskiego I Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Wac³awa Na³kowskiego w ramach Programu Edukacyjnego „Sokrates Comenius”, czyli przeprowadzone przez uczniów badania okolic, które zaowocowa³y ksi¹¿k¹ W poszukiwaniu œladów niemieckich osadników, pod red. B. Lewickiej i M. Rozbickiej, czêœciowo finansowan¹ przez Fundacjê Wspó³pracy Polsko–Niemieckiej (2003).
Zegrze – wydawnictwo rzymskokatolickiej parafii Zegrze pw. œw. Antoniego
z siedzib¹ w Serocku i Urzêdu Gminy opublikowa³o pracê Zegrze – Wola Kie³piñska.
Dzieje parafii i okolic (2001) Anny i Mariana Kurtyczów.
Zielonka – Stowarzyszenie Porozumienie dla Zielonki wyda³o pracê Ludzie i historia. Wypisy do dziejów Zielonki, pod red. Grzegorza P. Dudzika i Urszuli Wysockiej
(2004).
W powy¿szej prezentacji na pierwsze miejsce wysunê³am te oœrodki i instytucje,
dla których edytorstwo jest rzecz¹ b¹dŸ now¹, b¹dŸ traktowan¹ jako dzia³alnoœæ dodatkowa. Godna podkreœlenia jest tak¿e dzia³alnoœæ parafii (w Warszawie i poza
ni¹), prowadz¹cych, obok duszpasterstwa, prace dokumentacyjne. Do wymienionych wczeœniej dodam jeszcze parafie w ¯bikowie, Milanówku, Lesznie, na Sadach
¯oliborskich i Wawrzyszewie. Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej zaprezentowa³o ostatnio cykl Dekanaty Archidiecezji Warszawskiej. Dobrym uzupe³nieniem
by³oby tu opracowanie dekanatów diecezji warszawsko–praskiej, zw³aszcza ¿e by³y
ju¿ prezentowane w jednym z tygodników katolickich. Nios¹ bogat¹ charakterystykê terenu, prezentuj¹ miejscowoœci, przedstawiaj¹ spo³ecznoœæ.
W ubieg³ym roku Wydawnictwa Komunikacji i £¹cznoœci zakoñczy³y cykl Warszawskie Koleje Dojazdowe Bogdana Pokropiñskiego. Jeœli do³¹czymy do tego
pracê o WKD (Biblioteka Podkowiañska, 2002) i wczeœniejsze, chocia¿by o Kolei
Warszawsko–Wiedeñskiej, to mo¿na powiedzieæ, ¿e jest to ju¿ niez³a oferta dla czytelnika.
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Do wczeœniej wydanej dwutomowej monografii Warszawskie tramwaje elektryczne
1908–1998 dosz³a w tym roku praca trzech autorów – Juliana D¹browskiego, Daniela Nalazka i Marcina Stiasnego Warszawskie autobusy i trolejbusy. Do dwóch edycji Lecha Królikowskiego Twierdza Warszawa (Bellona, 2002) do³¹czy³a m.in. monografia Ryszarda Bochenka Twierdza Modlin (2003, w tej samej serii). Dziêki staraniom Stanis³awa Ciep³owskiego, dokumentuj¹cego warszawskie tablice i inskrypcje
pami¹tkowe, oraz popularnym prezentacjom Haliny Cieszkowskiej i Krystyny
Kreyser ten temat te¿ jest ju¿ nieŸle opracowany. Czekam na podobn¹ pracê, wrêcz
leksykon, o wizerunkach syrenki warszawskiej, mam ju¿ nawet wytypowan¹ autorkê. Ponadto wspomnê tu tylko o wielkiej monografii Ryszarda ¯eligowskiego Lindleyowie (2002) i uzupe³niaj¹cych j¹ w pewien sposób Dziennikach Sokratesa Starynkiewicza. Na marginesie – wiele obiecujemy sobie po tej nowej serii Muzeum Historycznego. Zawsze z zadowoleniem przyjmujemy opracowania typu „Warszawa
w okresie...”. Bardzo czêsto wykorzystujemy ofiarowan¹ nam przez autorów wielk¹
Ksiêgê pamiêci. Transporty Polaków z Warszawy do KL Auschwitz 1940–1944 Towarzystwa Opieki nad Oœwiêcimiem (2000). Doceniamy inicjatywê Ambasady W³och
przy wydawaniu Pa³acu Szlenkierów (2001). Niestety, z powodu œmierci autora, Jerzego Kasprzyckiego, rozstaliœmy siê z seri¹ Korzenie Miasta, której ostatni¹ czêœæ
opracowa³ Jerzy S. Majewski. Aktywnoœæ publicystyczna i wydawnicza tego ostatniego, chocia¿by w postaci kolejnych czêœci Warszawy nieodbudowanej, witana jest
przez czytelników z entuzjazmem.
Co roku oczekujemy na materia³y i publikacje czo³owych instytucji warszawskich – muzeów, zw³aszcza Muzeum Historycznego m.st. Warszawy (ach, te albumy
i katalogi wystaw!), towarzystw (Mi³oœników Historii, Przyjació³ Warszawy, Towarzystwa Opieki nad Zabytkami), tak¿e oddzia³u na Woli, prowadz¹cego systematyczn¹ dzia³alnoœæ oœwiatow¹ i popularyzatorsk¹. Oddzia³ wolski, poza wspomnianymi ju¿ „Zeszytami Wolskimi”, wyda³ m.in. godny szczególnej uwagi, a chyba ju¿
zakoñczony cykl Warszawa Egzotyczna, wynik pracy uczniów XII Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Henryka Sienkiewicza. Mo¿na by³oby go dziœ uzupe³niæ o tytu³
„Mój kolega Wietnamczyk” albo zapocz¹tkowaæ nowe: „Wolskie drapacze chmur”
czy szerzej – „Zapomniane cmentarze”. W tym miejscu proœba do pana Karola
Mórawskiego o wznowienie Cmentarzy warszawskich i o do³¹czenie do nich innych
cmentarzy, np. w Weso³ej, a tak¿e o rozszerzenie zawartoœci o spisy osobowe (mo¿e
z pomoc¹ m³odzie¿y?). Muzeum Woli jest jednym z niewielu oœrodków (nie zapominaj¹c o programach edukacyjnych Zamku Królewskiego czy zaprezentowanej
wczeœniej inicjatywie wo³omiñskiej), które pamiêtaj¹ o m³odym warszawiaku.
Stwierdzam to jedynie na podstawie posiadanych publikacji, mogê byæ w tym
os¹dzie niesprawiedliwa.

OCZEKIWANIA I POTRZEBY
Ci¹gle chcielibyœmy widzieæ:
– opracowane materia³y z archiwów warszawskich (z ka¿dego okresu i na ka¿dy temat), tak¿e te ikonograficzne, bo zawsze jest ich za ma³o;
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– bie¿¹ce wieœci z Ratusza (vide „Ratusz”) z planami perspektywicznymi, rozwoju,

szczegó³owymi i ogólnymi;
– poprawion¹ i uzupe³nion¹ Encyklopediê Warszawy oraz Historiê Warszawy i jej po-

szczególnych epok;
– bibliografiê retrospektywn¹ za lata 1954 – do np. 1970;
– uaktualnione przewodniki po Warszawie (wielojêzyczne i z zaproponowanymi

trasami na 1, 2 dni lub tydzieñ), ostatnio zaczê³o siê coœ dziaæ w kwestii szlaków
podwarszawskich (turystyka rowerowa);
– albumy osób i miejsc, zw³aszcza postaci i miejsc historycznych, z rzetelnym opracowaniem (nie typu „obrady rady miejskiej w tym a tym roku”, ale z prób¹ rozszyfrowania widniej¹cych na fotografiach osób), tak¿e ulubione przez studentów
architektury „Warszawa z lotu ptaka”;
– wszelkiego rodzaju wydawnictwa dotycz¹ce nowych dzielnic Warszawy, tak¿e „za
Wis³¹”;
– dokoñczenie inwentaryzacji cmentarza na Pow¹zkach (o innych mówi³am wy¿ej)
i rozszerzenie inwentaryzacji Bródnowskiego;
– reprinty dawnych ksi¹¿ek telefonicznych, adresowych, spisów ludnoœci (fragmentarycznych, wiêkszych, te¿ z podzia³em na profesje); pytania o osoby znajduj¹ siê w œcis³ej czo³ówce zainteresowañ czytelniczych, st¹d te¿ niecierpliwe oczekiwania na kolejne tomy Nekrologów Andrzeja Tyszki;
– monografie rodów i rodzin zwi¹zanych z Warszaw¹;
– reprinty dawnych map i planów (ju¿ siê nawet coœ robi), niekoniecznie „³adnych”, koniecznie dobrze opracowanych;
– kontynuowanie monografii ulic, zarówno poszczególnych, jak i w Atlasie dawnej
architektury Warszawy Jaros³awa Zieliñskiego;
– monografie jednostek mniejszych ni¿ dzielnice (Sielce, Paluch, Wyglêdów, Goc³awek, Groty);
– monografie zak³adów pracy i instytucji miejskich.
Odnotowujemy widoczny wzrost zainteresowania Warszaw¹ w literaturze piêknej XX w. (g³ównie proza) i wspó³czesnej.
Rodzi siê te¿ tendencja do poznawania Warszawy „rosyjskiej”, ale tej widzianej
oczami zaborcy. Zagadnienie u nas zupe³nie nowe i nieopracowane. Chodzi g³ównie o zawartoœæ czasopism i innych publikacji rosyjskojêzycznych.
Postulaty nasze dotycz¹ tak¿e sposobu opracowania ksi¹¿ki i jej trwa³oœci. Wydawnictwa powinny byæ zaopatrzone w indeksy (osób, przedmiotów, geograficzny)
i zawsze szyte. Oceniam to z punktu widzenia bibliotekarza, który udostêpnia
ksi¹¿kê tysi¹com osób. Pracownicy Dzia³u Varsavianów zwracaj¹ siê te¿ w tym
miejscu z gor¹c¹ proœb¹, aby drugie wydanie pomnikowego dzie³a Barbary Engelking i Jacka Leociaka Getto warszawskie – przewodnik po nieistniej¹cym mieœcie
(IFiS PAN, 2004) wyposa¿yæ w indeks ulic, niezbêdny nam do sprawnej informacji.
O ile w pewnym stopniu mo¿emy byæ zadowoleni z zaprezentowanych w powy¿szym tekœcie tendencji rynku wydawniczego, o tyle du¿e zastrze¿enia budzi sposób
dystrybucji i informacji o nowoœciach. Ró¿ne oœrodki zajmuj¹ce siê zagadnieniami
zwi¹zanymi z Warszaw¹ posiadaj¹ zazwyczaj i zbiór, i wiedzê tylko o czêœci publika-
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cji. Okazjonalnie i raczej przypadkiem t¹ wiedz¹ siê wymieniaj¹. Nieliczne ksiêgarnie z wyodrêbnionym dzia³em warszawskim tak¿e nie maj¹ pe³nej oferty. Przyda³oby siê sta³e miejsce, w którym by zbierano i publikowano bie¿¹ce informacje o nowoœciach wydawniczych, jeszcze nie recenzje, ale sam opis bibliograficzny. Mo¿e
by³aby to w³aœnie „Kronika Warszawy”? Mo¿e w postaci do³¹czonej wk³adki?
A mo¿e w postaci aktualizowanej, redagowanej przez kilka instytucji strony internetowej? Zastanówmy siê nad tym.

Stanis³aw Ciep³owski

CZASOPISMA WARSZAWSKIE
„SKARPA WARSZAWSKA” I „STOLICA”
Stanis³aw Ciep³owski, „Skarpa Warszawska” i „Stolica”

By³ rok 1945. Warszawa, straszliwie zniszczona w czasie II wojny œwiatowej, powoli
wraca³a do ¿ycia. Na gruzach miasta, zwanego niegdyœ Pary¿em Pó³nocy, którego
œmia³e plany rozwoju kreœli³ w latach 30. prezydent Stefan Starzyñski, mia³a teraz
powstaæ nowa stolica Polski – budowana od podstaw, w myœl nowych za³o¿eñ formu³owanych w gabinetach polityków, a opartych na utopijnej wizji socjalistycznego pañstwa i spo³eczeñstwa. Jej kszta³t materializowaæ mieli urbaniœci i architekci
skupieni pocz¹tkowo wokó³ powo³anego 22 I 1945 r. przez prezydenta miasta Biura
Organizacji Odbudowy Warszawy, a nastêpnie Biura Odbudowy Stolicy (BOS),
utworzonego dekretem Prezydium Krajowej Rady Narodowej 14 II 1945 r.
Donios³ym aktem prawnym, stwarzaj¹cym twórcom mo¿liwoœæ swobodnego realizowania nierzadko kontrowersyjnych koncepcji urbanistycznych, by³ dekret
z 26 X 1945 r. o komunalizacji gruntów w Warszawie. Prywatni w³aœciciele dzia³ek
i posesji z dnia na dzieñ zostali pozbawieni mo¿liwoœci decydowania o losach swojej w³asnoœci. W tej sytuacji trudno by³o mówiæ o zgodnoœci odczuæ spo³ecznych
w stosunku do dzia³añ BOS-owskich wizjonerów. Aby wysi³ek odbudowy sta³ siê
powszechny, nale¿a³o przekonaæ spo³eczeñstwo o s³usznoœci wybranej drogi i na
bie¿¹co informowaæ je o postêpach w odbudowie i przebudowie miasta. Najprostszym rozwi¹zaniem by³o powo³anie pisma poœwiêconego tej kwestii. Wydzia³ Propagandy BOS wydawa³ co prawda „Codzienny Biuletyn Informacyjny” dla prasy,
radia i Ministerstwa Informacji i Propagandy, „Kronikê Odbudowy Warszawy” dla
mediów zagranicznych oraz „Przegl¹d Prasy” – biuletyn wewnêtrzny, ale nie zawiera³y one treœci publicystycznych, które by mog³y wp³ywaæ na opiniê publiczn¹.
Myœl wydawania pisma poœwiêconego problemom odbudowy i rozbudowy stolicy powsta³a wœród pracowników Wydzia³u Propagandy BOS latem 1945 r. Jesieni¹
pierwszy numer „Skarpy Warszawskiej”, z dat¹ 21 X 1945, znalaz³ siê w kioskach
handluj¹cych pras¹. Redaktorem „Skarpy” zosta³a Wanda Moszczeñska, sekreta-
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rzem redakcji Halina Fronczakowa. Pierwszych 6 numerów pisma opatrzonych by³o podtytu³em „tygodnik”, pozosta³e – „pismo poœwiêcone odbudowie stolicy: miasta i cz³owieka”.
Tytu³ pisma by³ ideow¹ transpozycj¹ Skarpy – dzie³a natury, które w realizowanych projektach urbanistycznych mia³o uwydatniæ i uszlachetniæ sylwetê miasta.
W numerze 3. „Skarpy Warszawskiej” odnajdujemy Uzasadnienie
tytu³u czasopisma, a w nim przekonanie, ¿e „im mocniej zwi¹¿emy
odbudowuj¹ce siê miasto ze Skarp¹, zespolimy je œciœlej, zharmonizujemy, tym bardziej rozszerzymy naturalny obraz brzegu
Winieta tytu³owa „Skarpy Warszawskiej”
Wis³y, który jak ca³a natura bêz rozszerzonym podtytu³em
dzie kszta³towa³ wewnêtrznie nas
i przysz³e pokolenia”1.
W otwieraj¹cym numer 1. artykule Od redakcji sformu³owany zosta³ program pisma, bêd¹cy w istocie rzeczy nie tylko wyk³adni¹ koncepcji odbudowy fizycznej
struktury miasta, ale tak¿e uzasadnieniem nowych norm ¿ycia spo³ecznego. Odbudowa – w rozumieniu tego programu – to budowanie od nowa lub przebudowa tego, co by³o, posuniêta a¿ do fazy eliminacji dawnych koncepcji i struktur fizycznych. „Skarpa Warszawska”, drukuj¹c informacje o zniszczeniach, projekty urbanistyczne, analizy mo¿liwoœci ich realizacji, opinie, dyskusje, rady i pomys³y, mia³a
siê staæ „³¹cznikiem pomiêdzy tymi, którzy fachowo pracuj¹ nad planem odbudowy, a ca³ym myœl¹cym ogó³em (...)”2.
Realizacja tego programu przebiega³a ró¿nie. W pierwszym roku dzia³alnoœci pisma przewa¿a³y artyku³y fachowe. Autorami ich byli m.in.: Jerzy Grabowski, Wanda Melcer, Maciej Nowicki, Gra¿yna Terlikowska-Wojsznic, Roman Piotrowski,
Micha³ Wolicki, Zygmunt Skibniewski, Wanda Telakowska, Jan Zachwatowicz, Zofia Baudouin de Courtenay, Bogdan Suchodolski, Stanis³aw Hempel, Zygmunt
Kleyff, Jerzy Hryniewiecki, Stefan Patowski, Eugeniusz Szwankowski, Zygmunt
Stêpiñski, Kazimierz Karczewski, Barbara i Eugeniusz Olszewscy.
O postêpach odbudowy tygodnik informowa³ doœæ oglêdnie, najczêœciej w stylu
felietonowym, w sta³ej rubryce „Na Skarpie”. Temat ten w miarê up³ywu czasu ulega³ rozszerzeniu. Oprócz tekstów o charakterze sprawozdawczym zamieszczano reporta¿e i felietony tytu³owe oraz liczne noty informacyjne w sta³ych rubrykach: „Kronika odbudowy”, „Na froncie odbudowy”, „Z ubieg³ych dni”. Coraz czêœciej zaczê³y
siê te¿ pojawiaæ materia³y odnotowuj¹ce powrót do statutowej dzia³alnoœci konkretnych instytucji oraz uruchamianie urz¹dzeñ i instalacji technicznych miasta.
W drugim roku dzia³alnoœci „Skarpy” jej zakres tematyczny uleg³ dalszemu
rozszerzeniu. Kilkanaœcie artyku³ów poœwiêcono warszawskim zabytkom, historii
miasta oraz ¿yciu kulturalnemu jego mieszkañców. Wiele miejsca zajê³y sprawy
spo³eczne zwi¹zane bezpoœrednio z warunkami ¿ycia ludnoœci tu¿ po wojnie,
1
2
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a zw³aszcza z losem warszawskich dzieci. Zaczêto pe³niej prezentowaæ problemy
powojennej odbudowy kraju i Europy. Redakcja – uwzglêdniaj¹c zapotrzebowanie
spo³eczne, zgodnie z za³o¿eniami programowymi, ale wbrew interesom wydawcy
– sprawi³a, ¿e pismo sta³o siê forum ostrej dyskusji nad planem urbanistycznym
Warszawy i krytyki pod adresem BOS-u. Choæ „Skarpa Warszawska” by³a wówczas
jedynym w Polsce czasopismem poœwiêconym architekturze, udostêpni³a ³amy
równie¿ literaturze piêknej. Prawie w ka¿dym numerze mo¿na by³o znaleŸæ utwory
wybitnych twórców polskich zwi¹zane tematycznie z losami miasta. Trafnoœæ ich
doboru i dziœ budzi podziw.
Losy „Skarpy Warszawskiej” zwi¹zane by³y nierozerwalnie z Biurem Odbudowy Stolicy. Jego Wydzia³ Propagandy, w zwi¹zku ze zmian¹ polityki odbudowy nakreœlonej przez Naczeln¹ Radê Odbudowy Warszawy w po³owie 1946 r., a najdobitniej wyra¿onej w haœle „Ca³y naród buduje swoj¹ stolicê”, doszed³ do wniosku, ¿e
formu³a pisma nie odpowiada aktualnym potrzebom. Powstanie nowego organu
prasowego o charakterze wybitnie informacyjno-propagandowym sta³o siê tym samym kwesti¹ czasu. Ju¿ 11 VII 1946 r. (nr 31) ukaza³o siê zawiadomienie o planowanej przerwie w wydawaniu „Skarpy”. Niebawem przesta³a siê ukazywaæ. Ostatni
numer nosi datê 22 IX 1946 r.
Bogaty dorobek „Skarpy Warszawskiej”, który ci¹gle czeka na wnikliwsze opracowanie, obejmuje ostatecznie 43 numery: 1-10 w 1945 i 1-33 w 1946 r. Nie jest on
dostatecznie znany. Dobrze by³oby sporz¹dziæ bibliografiê zawartoœci tygodnika,
aby wzbogaciæ wszystko to, co na jego temat napisano. A napisano bardzo ma³o. Jedyny artyku³ poœwiêcony „Skarpie” wyszed³ spod pióra Hanny Szwankowskiej
– uczestniczki tamtych historycznych wydarzeñ3.
Wœród varsavianistów prze³omu XX i XXI w., zw³aszcza tych, którzy zajmuj¹
siê histori¹ prasy, panuje przekonanie, ¿e kontynuacj¹ „Skarpy Warszawskiej”
w sensie wydawniczym by³a „Stolica”. Nie wiadomo, kto je ugruntowa³. Niew¹tpliwie wziê³o siê z faktu wydania podwójnego numeru „Skarpy” (27/28) pod nag³ówkiem „Stolica” 22 VII 1946 r., w formacie póŸniejszej i bez w¹tpienia s³awniejszej
imienniczki. Jedynie ten numer drukowany by³ technik¹ rotograwiurow¹ w Drukarni œw. Wojciecha w Poznaniu. Przygotowano go dla uczczenia II Sesji Naczelnej
Rady Odbudowy Warszawy i upamiêtnienia oddania w tym dniu do u¿ytku mostu
im. ks. Józefa Poniatowskiego.
„Stolica. Warszawski Tygodnik Ilustrowany” powsta³a jako zupe³nie nowe pismo wydawane nie przez BOS, ale Naczeln¹ Radê Odbudowy Warszawy. Pierwsz¹
redakcjê tygodnika tworzyli: Stefan Stok (redaktor naczelny), Katarzyna Hryniewiecka (sekretarz redakcji), Joanna Czy¿ewska, Jan Minorski, Janusz Krupiñski,
Bohdan Sk¹pski, Hanna Szwankowska. Winietê tytu³ow¹ pisma zaprojektowa³
Wojciech Zamecznik.
Za³o¿enia programowe pisma by³y podporz¹dkowane naczelnemu zadaniu
zwi¹zania nie tylko warszawiaków, ale ca³ego spo³eczeñstwa polskiego z dzie³em
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odbudowy Warszawy, jak równie¿ uœwiadomieniu znaczenia miasta jako stolicy
Polski.
Do po³owy lat 50. na ³amach „Stolicy” dominowa³a tematyka architektoniczna
i urbanistyczna. Nie zapominano jednak o zwyk³ych sprawach mieszkañców: ich
trudnoœciach bytowych, pracy, wypoczynku, a tak¿e bli¿szej i dalszej historii.
W tym czasie pismo wykszta³ci³o te¿ w³asny wzorzec wydawniczy, charakteryzuj¹cy
siê specyficznym ³amaniem kolumn, niekonwencjonalnym operowaniem ilustracj¹
(niekiedy skutecznie zastêpuj¹c¹ tekst), ró¿norodnoœci¹ czcionki tytu³owej przy
konsekwentnym zachowaniu miejsca bloków tematycznych w poszczególnych numerach. Cecha ta, wraz z ilustracj¹ na ca³ej stronie tytu³owej, sprawia, ¿e ka¿dy numer pisma postrzegany jest nieomal jak samoistne wydawnictwo.

Strona tytu³owa nr 11 „Stolicy” z 1951 r.
poœwiêconego odbudowie Starego Miasta

Strona tytu³owa nr 43 „Stolicy” z 1953 r.
Fragment osiedla Sielce. Rys. Andrzej Wochna

W ci¹gu 43 lat dzia³alnoœci „Stolica” opublikowa³a niewyobra¿aln¹ iloœæ materia³u tekstowego – w postaci artyku³ów, reporta¿y, sprawozdañ, felietonów, wywiadów, not redakcyjnych, utworów literackich, a nawet zapisów nutowych piosenek
o tematyce warszawskiej – oraz chyba jeszcze wiêcej materia³u ilustracyjnego.
W 1950 r. z okazji wydania 200. numeru liczbê pozycji tekstowych szacowano na ponad 2 tysi¹ce, zdjêæ – na oko³o 10 tysiêcy. Autorami tych tekstów byli cz³onkowie redakcji „Stolicy” – wybitni znawcy problematyki warszawskiej, a nierzadko badacze
okreœlonych dziedzin wiedzy, oraz ogromna rzesza varsavianistów, wœród nich wielu
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luminarzy polskiej nauki. Podobnie rzecz siê mia³a z autorami fotografii. Z szacunku dla wszystkich nie wymieniam ¿adnego nazwiska.
Wiele cennych informacji zawiera³y materia³y monograficzne. Redakcja przygotowywa³a je niezwykle pieczo³owicie; poœwiêcone by³y m.in.: budowie Trasy W-Z,
odbudowie Starego Miasta, stuleciu Muzeum Narodowego, powstaniom narodowym, dzieciom polskim, obronie Warszawy we wrzeœniu 1939 r., Powstaniu Warszawskiemu. Uhonorowano w ten sposób wybitnych Polaków: Fryderyka Chopina,
Tadeusza Koœciuszkê, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Adama Mickiewicza, Stanis³awa Moniuszkê, Boles³awa Prusa, Henryka Sienkiewicza, Juliusza S³owackiego,
Stanis³awa Wyspiañskiego, Stefana ¯eromskiego.
Nieco inny charakter mia³y numery problemowe zawieraj¹ce pok³osie debat zapraszanych do redakcji goœci. Skupia³y one uwagê na konkretnych sprawach i zagadnieniach zwi¹zanych bezpoœrednio z ró¿nymi dziedzinami ¿ycia miasta.
Wielkim osi¹gniêciem redakcji „Stolicy” okaza³y siê profesjonalnie prowadzone
rubryki i cykle wspomnieniowe, œwiadcz¹ce o ¿ywych kontaktach pisma z czytelnikami i trafnoœci inicjatyw redakcyjnych. Niektóre z nich w latach egzystencji pisma,
gdy czyta³o siê je z tygodnia na tydzieñ, wydawa³y siê ma³o istotne, dziœ – nobilitowane przez up³ywaj¹cy czas – nabra³y nowego wyrazu. Jakie¿ teraz s¹ piêkne i cenne
rubryki: „Moja ulica”, „Warszawskie wspomnienia”, „Warszawa na starej fotografii”, „Ludzie minionej Warszawy”, „Z warszawskiego albumu”, „Z otwartych szkatu³”, „Kramik pod syrenk¹”, „Okienko Warsa”, „7 dni stolicy”, a tak¿e te, których
wymieniæ tu nie sposób.
Obraz dokonañ „Stolicy” – jak wieœæ niesie – jedynego na œwiecie periodyku poœwiêconego w ca³oœci swojemu miastu, by³by niepe³ny, gdybym nie wspomnia³
o dzia³alnoœci wydawniczej, zaakcentowanej wieloma znakomitymi pozycjami, jak
choæby: Powstanie Warszawskie w ilustracji (1957), Trakt Starej Warszawy (1953), Warszawa z lotu ptaka (1962), Warszawa 1945-1966 (1967), Mokotów (1969), ¯oliborz
(1970), Wola (1972). Przebojem wydawniczym, co w drugiej po³owie XX w. by³o wydarzeniem bezprecedensowym, sta³ siê te¿ „Warszawski Kalendarz Ilustrowany” na
lata 1955-1967.
„Stolica” przesta³a siê ukazywaæ z koñcem 1989 r. Nale¿a³a do tej grupy wydawnictw periodycznych, których znaczenie wzrasta w miarê up³ywu czasu. Ju¿ teraz jej
roczniki sta³y siê cennym Ÿród³em nie tylko do powojennych dziejów Warszawy, ale
ca³ej wielowiekowej historii miasta. Dla wszystkich dawnych czytelników pozostanie obroñczyni¹ i orêdowniczk¹ pozytywnych wzorców i postaw ludzkich, obywatelskiego obowi¹zku, rzeczniczk¹ patriotyzmu, ofiarnoœci, wiernoœci tradycji.
Swoj¹ rangê zawdziêcza niew¹tpliwie trosce i redaktorskim talentom trzech ludzi: Stefana Stoka, Dobros³awa Kobielskiego (od 1953 r.) i Leszka Wysznackiego
(od nr 32 w 1952 r.). Wysoki poziom edytorski zapewnili jej wydawcy: Naczelna Rada Odbudowy Warszawy, od nr 3 z 1953 r. – Robotnicza Spó³dzielnia Wydawnicza
„Prasa”, od nr 38 z 1957 r. – Warszawskie Wydawnictwo Prasowe RSW „Prasa”, od
nr 1 z 1968 r. – Krajowe Wydawnictwo Prasowe RSW „Prasa”, od nr 2 z 1968 r.
– Krajowe Wydawnictwo Czasopism RSW „Prasa”, od nr 4 z 1972 r. – Warszawskie
Wydawnictwo Prasowe RSW „Prasa”, od nr 3 z 1973 r. – Warszawskie Wydawnictwo
Prasowe RSW „Prasa-Ksi¹¿ka-Ruch”.
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Hubert Trammer, Strategie lokalizacji muzeów w Warszawie

CZAS MUZEÓW
W Warszawie niew¹tpliwie nasta³ czas muzeów. Wszystko wskazuje na to, i¿ po d³ugim okresie, kiedy powstawa³y jedynie nieliczne kameralne placówki, lokalizowane
w obiektach adaptowanych przy u¿yciu najprostszych œrodków, przyszed³ czas
wzbogacania Warszawy o muzea du¿e, tworzone z rozmachem. Czas muzeów zapocz¹tkowa³o otwarcie w 2004 r. Muzeum Powstania Warszawskiego. Zaawansowane
s¹ prace prowadz¹ce do powstania Muzeum Historii ¯ydów Polskich, Muzeum
Sztuki Nowoczesnej, Muzeum Komunizmu, Centrum Nauki „Kopernik”, a tak¿e
rozbudowy Muzeum Woli i stworzenia wokó³ niego zespo³u kilku oddzia³ów Muzeum Historycznego m.st. Warszawy. Przyk³ad licznych miast, które w swej historii
maj¹ takie okresy powstawania licznych muzeów, pozwala przypuszczaæ, i¿ na
wspomnianych obiektach czas muzeów w Warszawie siê nie zakoñczy. Aby mo¿liwie najlepiej wykorzystaæ powstawanie nowych muzeów dla rozwoju miasta, warto
zastanowiæ siê nad wyborem strategii lokalizacji ewentualnych kolejnych – placówek. Obecnie w Warszawie istnieje ponad 60 muzeów, które – poza jednym wyj¹tkiem – zlokalizowano w lewobrze¿nej czêœci miasta. Istniej¹ca sieæ muzeów to
nie do koñca wykorzystany potencja³. Odpowiednia ich popularyzacja mo¿e przyczyniæ siê do wzrostu atrakcyjnoœci miasta w oczach jego mieszkañców i osób odwiedzaj¹cych stolicê.
Tekst stanowi zaktualizowany i uzupe³niony na potrzeby niniejszej publikacji fragment opracowania
„Rola muzeów w przestrzeni publicznej miasta”, sporz¹dzonego na zlecenie Urzêdu m.st. Warszawy
przez zespó³ w sk³adzie: Krzysztof Domaradzki (kierownik zespo³u), Maciej Lewandowski, Maria Ryczer, Hubert Trammer, Ma³gorzata Zmys³owska. Urz¹d m. st. Warszawy posiada do ww. opracowania
autorskie prawa maj¹tkowe.
*
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ROLA MUZEÓW W KSZTA£TOWANIU CHARAKTERU MIASTA
Muzea – maj¹ce atrakcyjn¹ ekspozycjê, odpowiednio wypromowane i otwarte w dogodnych dla zwiedzaj¹cych godzinach – aktywizuj¹ i o¿ywiaj¹ rejon miasta, w którym siê znajduj¹. Warszawa mo¿e siê poszczyciæ na razie nielicznymi, ale sporymi
sukcesami w tej dziedzinie. Za wzorcowe nale¿y uznaæ godziny otwarcia Galerii
Sztuki Wspó³czesnej Zachêta (od wtorku do niedzieli w godz. 1200-2000), które
czyni¹ j¹ atrakcyjn¹ zarówno dla zorganizowanych grup szkolnych, jak i dla osób
odwiedzaj¹cych placówkê po wyjœciu z pracy, a tak¿e przyje¿d¿aj¹cych do Warszawy na jeden dzieñ w celu za³atwienia spraw w urzêdach i dysponuj¹cych czasem
wolnym dopiero po ich zamkniêciu. Zachowanie sta³ego uk³adu godzin otwarcia
we wszystkie dni sprawia, i¿ mo¿na je zapamiêtaæ, co pozwala ograniczyæ do minimum sytuacje „poca³owania klamki” przez potencjalnych zwiedzaj¹cych. Dziêki
tym godzinom, po³¹czonym z dobr¹ promocj¹, galeria cieszy siê du¿¹ frekwencj¹,
co o¿ywia nieco puste – choæ po³o¿one w centrum miasta – miejsce, w którym siê
znajduje. Mo¿na zaryzykowaæ tezê, i¿ jej dzia³alnoœæ ma swój udzia³ w o¿ywieniu
ulicy Mazowieckiej przez powsta³e wzd³u¿ niej liczne kawiarnie, restauracje
i kluby.
Otwarte w 2004 r. Muzeum Powstania Warszawskiego, dziêki profesjonalnie, na
szerok¹ skalê przeprowadzonej promocji i atrakcyjnie ukszta³towanej ekspozycji,
nie tylko przyczynia siê do popularyzacji wartoœci patriotycznych, ale tak¿e pozwoli³o zrewitalizowaæ cenny zabytek architektury i historii miasta, a tak¿e przezwyciê¿yæ monofunkcyjny charakter okolicy, w której siê znajduje. Mo¿na je z powodzeniem nazwaæ „lokomotyw¹ rewitalizacji dzielnicy” i postawiæ na równi ze znanymi na ca³ym œwiecie przyk³adami, jak choæby adaptacja dawnej elektrowni na galeriê sztuki wspó³czesnej Tate Modern w Londynie, która pozwoli³a ocaliæ wartoœciowy obiekt i przyczyni³a siê do o¿ywienia dzielnicy Bankside. Rejon obecnego
Muzeum Powstania Warszawskiego by³ do niedawna zdominowany przez przemys³, który od kilkunastu lat stopniowo ustêpuje miejsca obiektom biurowym.
Obie funkcje sprawiaj¹, i¿ otaczaj¹cy je teren, poza krótkimi okresami pocz¹tku
i koñca godzin pracy, jest opustosza³y.
T³umnie odwiedzane Muzeum Powstania Warszawskiego nie tylko o¿ywia i zaludnia, ale tak¿e przyczynia siê do umocnienia presti¿u tego rejonu. Warto wykorzystaæ ten atut do jego dalszego rozwoju. Mo¿na mieæ nadziejê, i¿ podniesienie
rangi dzielnicy bêdzie sprzyjaæ lokalizacji tu budynków mieszkalnych, co sprawi, i¿
rejon ten stanie siê funkcjonuj¹cym przez ca³¹ dobê fragmentem miasta. Wa¿ne
jest, aby odpowiednia polityka w³adz stolicy zapobiega³a powstawaniu obiektów
wyizolowanych za ogrodzeniami (ryzyko tego jest spore, gdy¿ – wobec funkcjonowania wokó³ wygrodzonych obiektów przemys³owych i poprzemys³owych, w tym
samego Muzeum – takie kszta³towanie zabudowy ³atwo uzasadniæ przez przeprowadzenie tzw. analizy dobrego s¹siedztwa, czyli opracowania pokazuj¹cego, i¿ projektowany obiekt pasuje do otoczenia), a promowa³a obiekty wspó³tworz¹ce pierzeje
ulic, posiadaj¹ce lokale us³ugowe w parterach. Z pewnoœci¹ w tym rejonie bêd¹ siê
rozwijaæ us³ugi utrzymuj¹ce siê z odwiedzaj¹cych muzeum (ksiêgarnie, sklepy z pami¹tkami czy lokale gastronomiczne), czego przyk³adem jest doœwiadczenie rozwo-
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ju podobnych us³ug w rejonie i w samym budynku Biblioteki Uniwersyteckiej, któr¹ tak¿e mo¿na zaliczyæ do przyk³adów sukcesów odniesionych przez odpowiednio
zorganizowane, wypromowane i maj¹ce w³aœciwe godziny otwarcia obiekty kultury
i rozrywki.

PROMOCJA MIASTA PRZEZ MUZEA
– PROMOCJA MUZEÓW PRZEZ MIASTO
Interesuj¹ce i odpowiednio wypromowane muzea przyczyniaj¹ siê do wzrostu liczby turystów odwiedzaj¹cych miasto, ale tak¿e do podniesienia jego atrakcyjnoœci
w oczach mieszkañców. I to nie tylko tych sta³ych, ale tak¿e czasowych (np. pracownicy firm zagranicznych, którzy potrafi¹ wp³ywaæ na szefów swoich firm, by lokowali przedstawicielstwa w miastach oferuj¹cych atrakcyjne sposoby spêdzania
czasu). Bardzo wa¿na jest wiêc promocja muzeów i galerii. Szczególnie wskazana
jest wspólna i wzajemna promocja poszczególnych placówek, by odwiedzaj¹cy jedno muzeum dowiadywali siê o ofercie innych obiektów muzealnych. Informacja
musi byæ co najmniej dwujêzyczna (jêzyk polski i angielski), a w miarê mo¿liwoœci
tak¿e w innych jêzykach (notabene: materia³y informacyjne w jêzyku polskim
mo¿na uzyskaæ w wielu placówkach kulturalnych Berlina). To samo dotyczy napisów i tekstów akustycznych, bêd¹cych czêœci¹ ekspozycji. Przyk³adem znakomitej
wspólnej promocji jest odbywaj¹ca siê od kilku lat corocznie w wielu miastach Europy (od 2004 r. równie¿ w Warszawie) „Noc muzeów”, która jest zawsze sukcesem
frekwencyjnym i buduje w jej uczestnikach przekonanie, i¿ s¹ w mieœcie têtni¹cym
¿yciem. Poza kontynuowaniem tego typu incydentalnych dzia³añ warto podejmowaæ rozwi¹zania o charakterze sta³ym. Jednym z nich mog³aby byæ „Akcja 12-20”,
polegaj¹ca na stworzeniu z istniej¹cych placówek wystawienniczych sieci obiektów,
które bêd¹ czynne od wtorku do niedzieli w godz. 12oo-20oo, w ka¿dej z nich zaœ bêd¹ umieszczone materia³y promuj¹ce wszystkie galerie i muzea sieci. Dziêki niej
odwiedzaj¹cy jedn¹ z placówek bêd¹ siê dowiadywali o ofercie pozosta³ych. Atrakcyjne i wspólne (a przez to powszechnie znane) godziny otwarcia bêd¹ czynnikiem
zwiêkszaj¹cym liczbê zwiedzaj¹cych. Elementem akcji powinny byæ ³¹czone bilety
wstêpu oraz gad¿ety rozdawane osobom, które „zalicz¹” wszystkie nale¿¹ce do sieci
placówki. Pojawienie siê na ulicach ludzi w koszulkach czy z plecakami lub parasolami z napisem „Akcja 12-20” sprzyja³oby rozwijaniu siê pozytywnego snobizmu
(zw³aszcza wœród m³odzie¿y licealnej i studentów), a tym samym zwiêkszaniu frekwencji w muzeach i galeriach. Premiowanie odwiedzin wszystkich placówek mia³oby szczególne znaczenie dla promocji „muzeów zapomnianych”.

MO¯LIWE STRATEGIE LOKALIZACJI MUZEÓW
W WARSZAWIE
Przedstawione poni¿ej strategie lokalizacji muzeów mog¹ byæ stosowane równolegle, w zale¿noœci od oczekiwanego charakteru poszczególnych placówek. Budowa
muzeów w niektórych miejscach mo¿e oznaczaæ jednoczesn¹ realizacjê kilku albo
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wrêcz wszystkich opisanych ni¿ej strategii. Dla harmonijnego rozwoju miasta najbardziej wskazane jest preferowanie strategii „Muzea jako lokomotywy rewitalizacji”.

STRATEGIA I
„MUZEA NA STRA¯Y MIEJSC PAMIÊCI”
Najbardziej oczywista wydaje siê lokalizacja muzeów w miejscach zwi¹zanych
z tym, czemu poœwiêcona jest ich ekspozycja. Przyk³adami takiej lokalizacji w Warszawie s¹: Muzeum Ksiêdza Jerzego Popie³uszki, umieszczone w podziemiach koœcio³a œw. Stanis³awa Kostki, w którym kap³an sprawowa³ pos³ugê duszpastersk¹;
Muzeum Historii ¯ydów Polskich, którego wzniesienie zaplanowano w centrum
przedwojennej dzielnicy ¿ydowskiej, w miejscu, gdzie dzia³acze ¯ydowskiej Organizacji Bojowej stoczyli pierwsz¹ walkê powstania w getcie warszawskim; czy
wreszcie Muzeum Kolejnictwa, zlokalizowane na terenach kolejowych, na torach
i w pomieszczeniach dawnej stacji Warszawa G³ówna, bêd¹cej w latach 1945-1975
najwa¿niejszym dworcem pasa¿erskim miasta. Lokalizacja muzeów wed³ug tego
klucza jest szczególnie uzasadniona w przypadku, gdy w ich s¹siedztwie znajduj¹
siê miejsca pamiêci, jak w dwóch pierwszych przypadkach (grób ksiêdza Jerzego
Popie³uszki, pomnik Bohaterów Getta). Uzasadnieniem jest dogodnoœæ takiej lokalizacji dla osób odwiedzaj¹cych miejsca pamiêci, a tak¿e zapewnienie miejscom pamiêci „ochrony przed s¹siedztwem” obiektów, które mog¹ zak³óciæ odpowiedni do
ich powagi nastrój.
W przypadku Muzeum Kolejnictwa uzasadnieniem tematycznej lokalizacji by³a
mo¿liwoœæ wykorzystania istniej¹cej infrastruktury kolejowej jako elementu nadaj¹cego ekspozycji autentycznoœæ.
Przyk³adami ewentualnych przysz³ych muzeów o lokalizacji tematycznej mog¹
byæ:
– Muzeum Obozu Zag³ady KL Warschau, zlokalizowane w miejscu jednego
z wchodz¹cych w jego sk³ad obiektów;
– Muzeum Komunizmu, którego lokalizacjê zaplanowano w bezpoœrednim
s¹siedztwie Pa³acu Kultury i Nauki, z wykorzystaniem jego podziemi i zwi¹zanej
z pa³acem trybuny honorowej.

STRATEGIA II
„MUZEA JAKO LOKOMOTYWY REWITALIZACJI”
W przypadku przyjêcia tej strategii do lokalizacji muzeów predestynowane bêd¹ tereny zaniedbane i wymagaj¹ce doinwestowania, a poniewa¿ najczêœciej bêd¹ to lokalizacje „na uboczu g³ównych szlaków”, dodatkowej wagi nabiera tu atrakcyjnoœæ
muzeum i jego odpowiednia promocja. Nale¿y jednak¿e unikaæ terenów zbyt oddalonych od centrum, aby nie sprzyjaæ narastaniu procesu suburbanizacji (przenoszenia siê funkcji centralnych na przedmieœcia), który przybra³ w Warszawie niepokoj¹ce rozmiary.
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II. 1. REWITALIZACJA PRZEZ ADAPTACJÊ
STARYCH BUDYNKÓW NA MUZEA
Przyk³adem takiego dzia³ania jest Muzeum Powstania Warszawskiego. W tym
przypadku rewitalizacja zabytkowego obiektu i maj¹cej wadliw¹ strukturê funkcjonaln¹ dzielnicy by³y drugorzêdne wobec wyboru na lokalizacjê Muzeum obiektu,
który nadawa³ siê do szybkiej adaptacji, umo¿liwiaj¹cej udostêpnienie ekspozycji
w terminie podyktowanym dat¹ 60. rocznicy wybuchu Powstania. Doœwiadczenie
tworzenia tego Muzeum pokazuje wszechstronne zalety takiej lokalizacji. Mo¿liwoœæ prowadzenia zbiórek eksponatów w budynku Muzeum jeszcze przed rozpoczêciem jego adaptacji czy stopniowe udostêpnianie kolejnych czêœci ekspozycji
– pocz¹wszy od momentu pierwszego otwarcia, niewiele ponad rok od podjêcia decyzji o lokalizacji Muzeum i udostêpnienia na sta³e sporego fragmentu ekspozycji
niespe³na rok po rozstrzygniêciu konkursu na projekt architektoniczny – to atuty,
które z pewnoœci¹ przyczyni³y siê do olbrzymiego sukcesu Muzeum. Oczywiœcie
przyjêcie tak zawrotnego tempa tworzenia placówek muzealnych nie dla ka¿dej
z nich jest wskazane. Niemniej jednak szybsza i tañsza realizacja muzeów w adaptowanych obiektach jest atutem nie do przecenienia. W miastach pozbawionych wielu historycznych obiektów, takich jak Warszawa, ocalenie ka¿dego z nich jest bardzo cenne. Dlatego, maj¹c do dyspozycji pust¹ dzia³kê, na której mia³oby powstaæ
muzeum, zawsze warto rozwa¿yæ jej wymianê na zabytkowy obiekt, którego w³aœciciel nie widzi mo¿liwoœci sensownej jego adaptacji na inne cele. Tym bardziej ¿e
czêsto rewitalizacja takiego obiektu wi¹¿e siê z o¿ywieniem i podniesieniem rangi
ca³ej okolicy. Przyk³adami takiej strategii s¹ opisane wy¿ej adaptacje elektrowni
w Londynie czy fabryki amunicji w Karlsruhe. Ten ostatni pokazuje, i¿ w wiêkszych obiektach obok muzeów mo¿na lokalizowaæ kilka ró¿nych placówek. Nie nale¿y tutaj obawiaæ siê ³¹czenia w jednym adaptowanym budynku muzeów z funkcj¹
komercyjn¹.
Przyk³adami obiektów, których adaptacje na muzea warto rozwa¿yæ, s¹:
– budynki dawnych zbiorników Gazowni Warszawskiej przy ulicy Pr¹dzyñskiego, które mog¹ staæ siê centrum atrakcyjnej wielofunkcyjnej dzielnicy;
– zabudowania dawnej Elektrociep³owni Powiœle, których uratowanie przed zniszczeniem i adaptacja przyczyni³yby siê do zachowania charakteru dzielnicy
i podniesienia jej atrakcyjnoœci; by³oby to zarazem czêœci¹ procesu zbli¿ania miasta do rzeki oraz o¿ywienia Powiœla, zapocz¹tkowanego wzniesieniem Biblioteki
Uniwersyteckiej; nale¿y jednak unikn¹æ powtórzenia b³êdu polegaj¹cego na usytuowaniu jej ty³em do rzeki; najlepiej, aby zlokalizowana w obiektach elektrowni
placówka zosta³a rozplanowana w sposób umo¿liwiaj¹cy przejœcie przez ni¹
w drodze od skarpy nad Wis³ê; elektrownia na Powiœlu wrêcz idealnie nadawa³aby siê do adaptacji na siedzibê Centrum Nauki „Kopernik”, którego lokalizacjê
zaplanowano w nowym obiekcie w jej bezpoœrednim s¹siedztwie; tu warto mo¿e
wspomnieæ, ¿e w³aœnie na Powiœlu kilka lat temu wyburzono, bêd¹cy w dobrym
stanie, budynek fabryki Citroena (przy ul. Górnoœl¹skiej) i wzniesiono na jego
miejscu apartamentowiec;
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– liczne budynki pofabryczne na Grochowie i Pradze warto wzi¹æ pod uwagê tak-

¿e dlatego, i¿ na prawym brzegu Wis³y istnieje tylko jedno niewielkie prywatne
muzeum w Radoœci; lokalizacja muzeów w prawobrze¿nej czêœci Warszawy mog³aby byæ elementem rozpoczêtej ju¿ przez w³adze miasta rewitalizacji Pragi (dotychczas g³ównie ulica Z¹bkowska), by³aby tak¿e wsparciem przez w³adze miasta
godnego pochwa³y procesu rewitalizacji prawobrze¿nych terenów poprzemys³owych, zapocz¹tkowanego przez prywatnych inwestorów (kilka by³ych fabryk zaadaptowano na siedziby prywatnych wy¿szych uczelni, wzorcowym przyk³adem
adaptacji dawnej fabryki jest Centrum Artystyczne Fabryka Trzciny przy ulicy
Otwockiej); istniej¹ zaawansowane plany przeniesienia na prawy brzeg Wis³y
Muzeum Kolejnictwa;
– forty dawnej Twierdzy Warszawa;
– Cytadela, gdzie mieœci siê obecnie Muzeum Walk i Mêczeñstwa, w wiêkszej czêœci jest wci¹¿ zajmowana przez wojsko; od ponad æwieræwiecza rozwa¿ane jest
wyprowadzenie stamt¹d wojska i przeniesienie Muzeum Wojska Polskiego; ze
wzglêdu na spore rozmiary Cytadeli warto rozwa¿yæ umieszczenie tam tak¿e innych muzeów.
II. 2. REWITALIZACJA DZIELNIC PRZEZ WZNOSZENIE NOWYCH
OBIEKTÓW MUZEALNYCH
Budynki muzeów o niecodziennej, atrakcyjnej formie architektonicznej staj¹ siê same w sobie celami turystycznymi, jak Muzeum ¯ydowskie w Berlinie wg projektu
Daniela Liebeskinda, czy Muzeum Guggenheima w Bilbao wg projektu Franka
Gehry’ego. To ostatnie przyczyni³o siê tak bardzo do rozwoju miasta (liczba odwiedzaj¹cych je turystów wzros³a o ponad dwa miliony), i¿ powsta³ nawet termin
„efekt Bilbao”, który okreœla sukces gospodarczy miasta, spowodowany wzniesieniem jednego spektakularnego obiektu. W przypadku podjêcia decyzji o wznoszeniu w Warszawie tego typu obiektów wskazane s¹ lokalizacje w rejonach miasta wymagaj¹cych rewitalizacji i posiadaj¹cych sporo wolnych terenów pod inwestycje,
których nap³yw by³by efektem powstania muzeum. Wa¿ne jest te¿, aby by³y to
miejsca, gdzie realizacja „ekstrawaganckiego” budynku nie spowoduje pog³êbienia
chaosu przestrzennego.
Najlepsz¹ lokalizacj¹ dla tego typu obiektu wydaje siê:
– Port Praski, bêd¹cy lokalizacj¹ eksponowan¹, a jednoczeœnie oddzielon¹ z trzech
stron tafl¹ wody od istniej¹cego oraz przysz³ego kontekstu otoczenia. Wzniesienie tam muzeum mog³oby staæ siê symbolem rewitalizacji Pragi. Niezale¿nie od
kszta³tu architektonicznego bezkonfliktowo wspó³istnia³oby ono ze star¹ zabudow¹ dzielnicy, której charakter nale¿y bezwzglêdnie zachowaæ.
Inne przyk³adowe lokalizacje:
– okolica Dworca Wschodniego, od strony ulicy Kijowskiej, bêd¹ca obecnie pustym terenem przy dworcu, oddzielona jest od starej zabudowy najd³u¿szym budynkiem w Warszawie; pomiêdzy nim a terenami dworca jest miejsce na stworzenie sporego zespo³u urbanistycznego; lokalizacja spektakularnego obiektu muzeum mo¿e byæ impulsem do rozwoju tego miejsca; jednak, w przeciwieñstwie do
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Portu Praskiego, zlokalizowanie muzeum w tym rejonie wymaga³oby uprzedniego stworzenia szczegó³owego planu regulacyjnego dla ca³ego rejonu;
– Czyste, gdzie wzniesiony spektakularny obiekt mo¿e byæ, obok budynków dawnych zbiorników gazowych, wa¿n¹ dominant¹ nowej wielofunkcyjnej dzielnicy.
II.3. REWITALIZACJA TERENÓW ZIELONYCH PRZEZ LOKALIZACJÊ
TAM MUZEÓW
Niektórym muzeom posiadaj¹cym w swoich zbiorach wielkowymiarowe rzeŸby
b¹dŸ instalacje towarzyszy ekspozycja plenerowa (np. Muzeum Wojska Polskiego,
parki etnograficzne). Dla takich muzeów wskazana jest lokalizacja na terenie parków. Najw³aœciwsza wydaje siê rezygnacja z parków maj¹cych ju¿ zdefiniowany
charakter (jak zabytkowe £azienki, park Ujazdowski, Ogród Krasiñskich, Ogród
Saski czy bêd¹ce miejscem rozmaitych wydarzeñ Pole Mokotowskie) na rzecz tych,
które wymagaj¹ rewitalizacji, np.:
– park Skaryszewski im. Ignacego Jana Paderewskiego;
– park Praski, gdzie ekspozycja winna wspó³graæ z programem ZOO; preferowane
s¹ wiêc muzea o charakterze ludycznym; aczkolwiek rejon placu Weteranów
1863 roku mo¿e byæ miejscem lokalizacji „powa¿niejszego muzeum”, które mog³oby wspó³graæ nie tylko z ZOO, ale tak¿e z domem kultury, który zostanie
wzniesiony na granicy parku Praskiego i placu Weteranów 1863 roku;
– park Traugutta, gdzie muzeum (ewentualnie w powi¹zaniu z Fortem Legionów)
mo¿e przyczyniæ siê do rozszerzenia na pó³noc zabytkowej strefy turystycznej
Starego Miasta; jest to o tyle wskazane, i¿ mo¿e sprzyjaæ przejêciu ciê¿aru obs³ugi
parkingowej zespo³u turystycznego przez (wykorzystywany obecnie jako plac postojowy dla autobusów odje¿d¿aj¹cych spod Dworca Wileñskiego) parking na zapleczu ZOO od strony mostu Gdañskiego.
Rewitalizacja parków Praskiego i Traugutta mo¿e byæ elementem tworzenia
szlaku turystycznego „Kr¹g siedmiu atrakcji”, adresowanego do wycieczek szkolnych i rodzin z dzieæmi: 1) ZOO; 2) park Praski – z lunaparkiem, parkiem edukacyjnym lub muzeum plenerowym; 3) nowa atrakcyjna przeprawa przez Wis³ê;
4) Zamek Królewski; 5) Stare i Nowe Miasto; 6) Rybaki – odtworzenie dawnej
zabudowy z przeznaczeniem na funkcje podporz¹dkowane obs³udze turystów;
7) park Traugutta z muzeum plenerowym.

STRATEGIA III
„DZIELNICE MUZEÓW”
Mo¿liwe jest tworzenie dzielnic muzeów od podstaw, ³atwiej jednak (podobnie jak
we Frankfurcie nad Menem) rozwijaæ je, korzystaj¹c z ju¿ istniej¹cych placówek.
Dzielnice muzeów daj¹ mo¿liwoœæ wspólnego zwiedzania miasta przez osoby zainteresowane poznaniem ekspozycji ró¿nych obiektów. Na czas zwiedzania muzeów
grupa mo¿e siê rozdzielaæ, a potem kontynuowaæ wspólne zwiedzanie miasta. Stworzenie dzielnic muzeów mo¿e byæ do pewnego stopnia posuniêciem organizacyjno-marketingowym, gdy¿ niektóre z takich zespo³ów mo¿na powo³aæ bez tworzenia
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nowych placówek. Stworzenie marek w postaci dzielnic muzeów mog³oby byæ impulsem do o¿ywienia „zapomnianych muzeów”. Mo¿e to byæ dzia³anie niezale¿ne
lub powi¹zane z zaproponowan¹ wy¿ej „Akcj¹ 12-20”.
A oto przyk³adowe dzielnice muzeów:
– dzielnica „Muzea na Skarpie”, obejmuj¹ca Muzeum Chopina, Pawilon Wystawowy SARP (wymaga³oby to otwarcia dostêpu do budynku od strony alei Na
Skarpie), Muzeum Narodowe, Muzeum Wojska Polskiego (jeœli nie zostanie przeniesione w inne miejsce), Muzeum Ziemi; dla integralnoœci zespo³u konieczne
jest rozwi¹zanie problemu przekraczania Alei Jerozolimskich (przez wyznaczenie
przejœcia ze œwiat³ami na poziomie ulicy lub znalezienie sposobu na utrzymanie
czystoœci i bezpieczeñstwa w przejœciu pod wiaduktem i wyposa¿enie go w windy
dla niepe³nosprawnych); wybudowanie nowego muzeum pomiêdzy skarp¹ a parkiem Ujazdowskim (i ewentualnie kolejnego na zapleczu Sejmu) pozwoli³oby
w³¹czyæ do dzielnicy Zamek Ujazdowski; fragmentem dzielnicy móg³by staæ siê
Park Sztuki, którego powstanie na terenach Ujazdowa by³o ju¿ proponowane
w niektórych opracowaniach, a który by siê sk³ada³ z kilku obiektów wystawienniczych i sal koncertowych wzniesionych w zieleni; ewentualnie dzielnicê „Muzea na Skarpie” móg³by uzupe³niæ kolejny obiekt nad w¹wozem ulicy Szczyglej;
– dzielnica „Muzea wokó³ placu Pi³sudskiego” objê³aby Zachêtê, Muzeum Etnograficzne, Galeriê Domu Artysty Plastyka przy ulicy Mazowieckiej, Salonik Chopinów na Krakowskim Przedmieœciu, Muzeum Akademii Sztuk Piêknych, Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum Karykatury i Muzeum Teatralne;
uzupe³nieniem i zwornikiem dzielnicy mog³yby siê staæ placówki zlokalizowane
w nowej zabudowie placu Pi³sudskiego;
– dzielnica „Muzea na Powiœlu” mog³aby powstaæ z wykorzystaniem nowo utworzonych muzeów w obiektach dawnej elektrowni; w jej sk³ad mog³yby wejœæ tak¿e zabudowania wzniesione na terenach zielonych nad tunelem Wis³ostrady,
gdzie planowane jest wybudowanie Centrum Nauki „Kopernik”, które jednak
warto by³oby zlokalizowaæ w budynkach po elektrowni;
– dzielnica „Muzea staromiejskie” objê³aby Zamek Królewski, Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, Muzeum
Rzemios³a, Muzeum Marii Curie-Sk³odowskiej i galeriê wystawow¹ Instytutu
Wzornictwa Przemys³owego; mo¿na by j¹ uzupe³niæ o kolejne obiekty, wzniesione poni¿ej skarpy w dzielnicy Rybaki;
– dzielnica „Muzea w centrum” sk³ada³aby siê ze znajduj¹cych siê w Pa³acu Kultury i Nauki Muzeum Ewolucji i Muzeum Techniki, sal wystawowych zwi¹zanych z wjazdem na taras widokowy oraz planowanego Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Muzeum Komunizmu;
– dzielnica „Muzea zachodnie” objê³aby Muzeum Powstania Warszawskiego,
Muzeum Kolejnictwa (jeœli nie zostanie przeniesione w inny rejon miasta) i Muzeum Woli (planowana jest jego rozbudowa i stworzenie zespo³u mieszcz¹cego
kilka oddzia³ów Muzeum Historycznego m.st. Warszawy); dla jej integralnoœci
konieczne by³oby zlokalizowanie nowej placówki mniej wiêcej w po³owie drogi
z Muzeum Powstania Warszawskiego do dwóch pozosta³ych ju¿ istniej¹cych mu-
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zeów; stworzenie nastêpnych placówek wzd³u¿ ulicy Kolejowej pozwoli³oby
w³¹czyæ do zespo³u Muzeum Gazownictwa oraz, ewentualnie, now¹ placówkê
w budynkach dawnych zbiorników gazowych.

STRATEGIA IV
„SZLAKI MUZEÓW”
Ta strategia jest bardzo zbli¿ona do strategii polegaj¹cej na tworzeniu dzielnic muzeów. Ró¿ni siê od niej tym, i¿ nastawiona jest mniej na tworzenie zgrupowañ muzeów, a bardziej na kreowanie ci¹gów spacerowych, których najatrakcyjniejszymi
elementami by³yby muzea. W odró¿nieniu od dzielnic muzeów, umo¿liwiaj¹cych
zwiedzaj¹cym wspólnie miasto rozdzielenie siê na czas wizyty w poszczególnych
muzeach, szlaki muzeów daj¹ mo¿liwoœæ spaceru pozwalaj¹c¹ zdecydowaæ, które
muzeum zwiedziæ. Spaceruj¹cy szlakiem muzeów bêd¹ na swojej drodze spotykaæ
zmierzaj¹cych do lub wychodz¹cych z poszczególnych placówek, co bêdzie sprzyjaæ
wytworzeniu siê „nastroju wspólnoty bywalców muzeów” i sprzyjaæ rozpowszechnianiu siê zwyczaju bywania w muzeach. Opisana wy¿ej dzielnica „Muzea na Skarpie” mog³aby byæ jednym z takich szlaków. Mo¿na by go przed³u¿yæ na pó³noc
wzd³u¿ Krakowskiego Przedmieœcia i dalej przez Stare Miasto i park Traugutta, a¿
na Cytadelê, lub dalej do Muzeum Ksiêdza Jerzego Popie³uszki. Wydaje siê, i¿ kolejny szlak muzeów winien byæ prostopad³y do Wis³y. Dla jego utworzenia konieczne by³oby powstanie nowych muzeów. Móg³by on biec z Portu Praskiego przez
Elektrowniê Powiœle, Muzeum ASP i Salonik Chopinów, Zachêtê i Muzeum Etnograficzne w rejon Pa³acu Kultury, i dalej, do Muzeum Powstania Warszawskiego.
By to siê powiod³o, konieczne by³oby, poza utworzeniem kolejnych placówek, tak¿e
przekszta³cenie przecinaj¹cych go ulic ze zdominowanych przez ruch samochodowy na ulice o równouprawnieniu ruchu pieszego i ko³owego.

MATERIA£Y DO WYKORZYSTANIA
Materia³em godnym wykorzystanie podczas dalszych studiów s¹ liczne projekty
dyplomowe i kursowe, powsta³e na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, których przedmiotem by³y muzea zlokalizowane w Warszawie.

Warszawa – muzea a przestrzeñ publiczna mista.
Na podstawie opracowania wykonanego przez zespó³, oprac. Ma³gorzata Zmys³owska

M1 - Muzeum Geologiczne
M2 - Muzeum W³adys³awa Broniewskiego
M3 - Muzeum Mai Berezowskiej
M4 - Muzeum Ksawerego Dunikowskiego

D1 - Centrum Sztuki Wspó³czesnej
D2 - Muzeum I.J. Paderewskiego i WychodŸstwa
Polskiego
D3 - Stara Pomarañczarnia
D4 - Pa³ac £azienkowski
D5 - Muzeum Józefa Pi³dsudskiego

L1 - Muzeum Marii D¹browskiej
L2 - Muzeum Andrzeja Struga

O1 - Muzeum Instytutu Radowego
O2 - Muzeum Sportu i Turystyki
O3 - Muzeum Geologii UW

W - Muzeum Powstania Warszawskiego
W1 - Muzeum Przemys³u
W2 - Muzeum Woli
W3 - Muzeum Kolejnictwa
W4 - Muzeum Gazowni Warszawskich
W5 - Muzeum Farmacji
W6 - Muzeum Drukarstwa
W7 - Muzeum Po¿arnictwa
W8 - Muzeum Numizmatyczne

Z1 - Muzeum X Pawilonu
Z2 - Muzeum ks. Jerzego Popie³uszki

1 - Pa³ac Sapiehów
2 - Muzeum Warszawskiego Towarzystwa
Muzycznego im. Stanis³awa Moniuszki
3 - Muzeum Marii Curie-Sk³odowskiej
4 - Muzeum Historyczne m.st. Warszawy
5 - Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza
6 - Muzeum Tyflologiczne
7 - Muzeum Cechu Rzemios³ Skórzanych
im. Jana Kiliñskiego
8 - Muzeum Azji i Pacyfiku
9 - Muzeum Zamku Królewskiego
10 - Muzeum Karykatury
11 - Muzeum Teatralne
12 - Muzeum Polskich Ruchów
Niepodleg³oœciowych
13 - ¯ydowski Instytut Historyczny
14 - Arsena³
15 - Muzeum Malarstwa Europejskigo
im. Jana Paw³a II
16 - Muzeum Miar
17 - Zachêta
18 - Muzeum Etnograficzne
19 - Muzeum Chopina
20 - Muzeum ASP
21 - Salonik Chopinów
22 - Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego
23 - Muzeum Narodowe
24 - Muzeum Wojska Polskiego
25 - Muzeum Ziemi
26 - Muzeum Archidiecezji Warszawskiej
27 - Galeria Nusantara Azji i Pacyfiku
28 - Muzeum Techniki
29 - Muzeum Ewolucji
30 - Muzeum Wiêzienia „Pawiak”’
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C - Cytadela

Warszawa – muzea w kontekœcie „pamiêci miasta”. Oprac. Ma³gorzata Zmys³owska

Z - Zajezdnia Kawêczyñska

K - Wytwórnia wódek „Koneser”

P1, P2 - Kamienice Starej Pragi s¹siaduj¹ce
z obiektami fabryk z prze³omu XIX i XX w.

KP - Trakt Królewski

£ - £azienki Królewskie

L - Za³o¿enie stanis³awowskie

F - Filtry

G - Zbiorniki gazowe

P - Most Poniatowskiego

EC - Elektrociep³ownia Powiœle

D - Pa³ac Kutury z Placem Defilad

GT - Zarys murów getta

PW - Pow¹zki

S3 - Za³o¿enie saskie

S1, S2 - Nowe i Stare Miasto
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RECENZJE

PRZEWODNIK PO WARSZAWIE (DO 1944 ROKU)
– wortal internetowy: www.stalus.iq.pl
Recenzowanie stron internetowych nie jest spraw¹ ³atw¹. Nie istniej¹, tak jak
w przypadku wydawnictw drukowanych, ani spisane instruktarze tworzenia tekstów recenzyjnych, ani wypracowane w ci¹gu wielu lat niepisane zasady, którymi
kieruj¹ siê ich autorzy. Nie ma oczywistych kryteriów oceny publikacji internetowych ani nawet listy zagadnieñ, które powinno siê w takim tekœcie uwzglêdniæ.
Czytelnikom nale¿¹ siê wiêc wyjaœnienia dotycz¹ce tych kwestii. Jest oczywiste, ¿e
wortale internetowe nale¿y traktowaæ inaczej ni¿ ksi¹¿ki. Miar¹ ró¿nicy w ocenie
jest specyfika ka¿dego z typów wydawnictw i zwi¹zane z tym inne mo¿liwoœci oddzia³ywania na odbiorcê. Dla ka¿dego, kto potrafi choæby pobie¿nie oceniæ potencja³ internetu, nie jest tajemnic¹, ¿e wydawcy publikuj¹cy w sieci maj¹ ich znacznie
wiêcej. W ksi¹¿ce mo¿emy znaleŸæ wy³¹cznie teksty, zdjêcia i, u³atwiaj¹ce poruszanie siê po zawartym w niej materiale, spis treœci i indeksy. Publikacje elektroniczne
s¹ znacznie bardziej multimedialne – ich autorzy mog¹ pos³u¿yæ siê tak¿e dŸwiêkiem i zamieszczaæ w nich filmy. Mog¹ te¿ znacznie u³atwiæ wyszukiwanie konkretnych informacji (dziêki mechanizmowi elektronicznego wyszukiwania) oraz
komunikacjê miêdzy poszczególnymi czêœciami swego wydawnictwa (dziêki tzw.
linkom). Maj¹ równie¿ wiêksze mo¿liwoœci zadbania o graficzn¹ stronê publikacji.
Warto zaznaczyæ, ¿e wszystkie te plusy nie musz¹ siê wi¹zaæ z jakimikolwiek ograniczeniami. Nie jest tak, ¿e strona œwietnie przygotowana pod wzglêdem graficznym musi byæ s³aba, jeœli chodzi o zawartoœæ. Nie musi te¿ byæ tak, ¿e merytoryczna wartoœæ wortali jest ni¿sza ni¿ wydawnictw tradycyjnych. Trudno jednak nie dostrzec, ¿e w obecnej sytuacji na ogó³ tak w³aœnie jest. Wci¹¿ jeszcze osoba szukaj¹ca
rzetelnej wiedzy na dany temat udaje siê raczej do biblioteki, ni¿ siada przed komputerem. Jakkolwiek mo¿na to zrozumieæ – internet jest wci¹¿ m³odym medium,
które nie znajduje siê w centrum obiegu naukowego – nale¿y mieæ nadziejê, ¿e sytuacja siê zmieni i trzeba do tego d¹¿yæ. Dotyczy to tak¿e recenzentów, których rola
polega nie tylko na ocenianiu, lecz tak¿e na tworzeniu standardów udanych wydawnictw. Uwa¿am wiêc, ¿e pamiêtaj¹c o specyfice wydawnictw internetowych,
pod wzglêdem zawartoœci merytorycznej powinno siê od nich wymagaæ równie wiele, jak od publikacji ksi¹¿kowych.
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Stworzony we wrzeœniu 2002 r. wortal www.stalus.iq.pl ma byæ, jak pisze jego
autor (nota bene nie przedstawia siê na stronie w ¿aden sposób), przewodnikiem po
przedpowstaniowej Warszawie. Atmosferê miasta – dziœ, w zwi¹zku ze zniszczeniami w okresie Powstania, prawie nieistniej¹cego – oddawaæ maj¹ pocztówki z epoki.
Jedn¹ z najwa¿niejszych koncepcji struktury wortalu, ilustruj¹c¹, w zamierzeniu
autora, „zmiany, jakie zasz³y w naszej Stolicy”, ma byæ porównanie widoku ze zdjêcia pocztówki (zrobionego przed Powstaniem) ze wspó³czesn¹ fotografi¹. W³aœciwa
zawartoœæ strony podzielona zosta³a na siedem sekcji, które autor scharakteryzowa³
nastêpuj¹co: „Warszawskie ulice – historia i wygl¹d konkretnych ulic; Obiekty
Warszawy – podzia³ wg charakterystycznych obiektów, np. hoteli, dworców itp.;
Kolejki dojazdowe – opis i zdjêcia 5 warszawskich kolejek dojazdowych; Tramwaje
– schematy linii tramwajowych; „Ludzie miasta” – prawdziwe twarze warszawiaków umieszczone na przedwojennych pocztówkach; Ró¿noœci – inne pami¹tki po
starej Warszawie, m.in. bilety”. Poza tym znajduj¹ siê tu równie¿ informacje o rozbudowie strony, aktualnoœci „Z ¿ycia Warszawy” (w tej sekcji, poza imprezami,
z których wiêkszoœæ mia³a miejsce doœæ dawno, bo w grudniu 2003 r., umieszczono
równie¿ informacje o ksi¹¿kach i albumach o mieœcie, czêœæ z nich zosta³a krótko
scharakteryzowana przez autora), „Ksiêga goœci” i linki. Niektóre pocztówki zosta³y opatrzone krótkimi opisami autora i komentarzami internautów (wortal daje tak¹ mo¿liwoœæ), a w przypadku zdjêæ umieszczonych w sekcji „Ulice” tak¿e mo¿liwoœci¹ obejrzenia odpowiedniego fragmentu przedwojennego planu miasta.
Jak wygl¹da omawiana strona w œwietle przedstawionych w pierwszym akapicie
dyrektyw recenzowania? Mocn¹ stron¹ wortalu jest niew¹tpliwie pomys³ do³¹czania do starych fotografii nowych zdjêæ robionych z tych samych miejsc. Autor uzyskuje w ten sposób efekt niemo¿liwy do osi¹gniêcia w ksi¹¿ce – mo¿emy porównaæ
widok znany nam z autopsji z tym sprzed kilkudziesiêciu lat. W przypadku, gdy
stare budynki stoj¹ do dziœ, ich kontury nak³adaj¹ siê na siebie, ale bardzo czêsto
w miejscu monumentalnego gmachu roœnie dziœ trawa albo stoj¹ drzewa. Uœwiadomienie sobie tego w tak bezpoœredni sposób mocno oddzia³uje na wyobraŸniê i do
znacznej czêœci osób zainteresowanych histori¹ miasta przemówi lepiej ni¿ setki zapisanych stron. Na uznanie zas³uguje równie¿ graficzna strona wortalu. Estetyczny
layout, czytelny uk³ad strony, starannie przygotowane intro robi¹ jak najlepsze
wra¿enie. Interesuj¹co rozwi¹zano kwestiê umieszczenia na stronie reklamy, która,
co wyraŸnie kontrastuje z wiêkszoœci¹ umieszczanych w sieci tego typu grafik, nie
psuje estetycznej koncepcji witryny (pokazuje siê na s³upie og³oszeniowym, widocznym na rysunku stylizowanym na star¹ rycinê).
Z drugiej strony wortal z ca³¹ pewnoœci¹ nie jest tym, co deklaruje autor. Mimo
zas³uguj¹cej na uznanie, systematycznej rozbudowy prezentowanego na stronie
zbioru zdjêæ jest to wci¹¿ raczej „kolekcja pocztówek” ni¿ „przewodnik” (który powinien byæ w jakiœ sposób kompletny). Oko³o 80 ulic, 10 dworców, kilka hal targowych, 34 œwi¹tynie i 6 hoteli to du¿o, ale jednak nie ca³e miasto. Jeœli nawet nie da³o siê zgromadziæ zdjêæ wiêkszej liczby obiektów, mo¿na by pomyœleæ o zajêciu siê
w jakikolwiek sposób tym, czego nie ma. Gdyby autor sporz¹dzi³ kompletn¹ listê
przedwojennych ulic i spis najwa¿niejszych miejsc (tak jak w prawdziwym prze-

Recenzje 57

wodniku), nie tylko da³by lepsze wyobra¿enie o przedwojennym mieœcie, lecz tak¿e
u³atwi³ rozwój kolekcji – ¿yczliwi internauci mogliby pomagaæ w rozbudowie strony, przesy³aj¹c zdjêcia, a byæ mo¿e tak¿e interesuj¹ce teksty. Warto by³oby dodaæ
mapki nie tylko do zdjêæ ulic, lecz tak¿e „obiektów”, ewentualnie zaprezentowaæ
mapê ca³ego miasta przed 1944 r. i obecnie. By³oby to dobrym uzupe³nieniem mo¿liwoœci porównywania fotografii, pozwalaj¹cym odbiorcom jeszcze lepiej uœwiadomiæ sobie, jak bardzo zmieni³o siê miasto od czasów przed Powstaniem. Jak na
przewodnik wysoce niewystarczaj¹ce s¹ równie¿ tekstowe partie wortalu. S¹ to
przewa¿nie cytaty z przedwojennych przewodników albo innych powsta³ych wówczas tekstów (np. ulotka z 1937 r. reklamuj¹ca hotel Brühlowski). Ich zamieszczenie by³o dobrym pomys³em – rzeczywiœcie œwietnie wprowadzaj¹ w atmosferê dawnej Warszawy, ale ograniczenie siê tylko do nich powoduje, ¿e w wortalu nie mo¿na
znaleŸæ w³aœciwie nic poza „klimatem dawnych dni”. Nie ma zw³aszcza obecnej
w ka¿dym tradycyjnym przewodniku czêœci informacyjnej, charakteryzuj¹cej m.in.
historiê omawianego miejsca, co w przypadku tak pomyœlanej strony jest bardzo
powa¿nym brakiem. Nieporozumieniem jest nazwanie „recenzjami ksi¹¿ek” ich
dwuzdaniowych omówieñ, umieszczonych w sekcji „Z ¿ycia Warszawy” (np. zdanie, które opisuje wydan¹ w 1949 r. przez Spo³eczny Fundusz Odbudowy Stolicy
ksi¹¿kê Warszawa stolica Polski: „Bardzo ciekawa pozycja oparta g³ównie na fotografiach pokazuj¹ca Warszawê przedwojenn¹, podczas okupacji, zniszczon¹ i odbudowywan¹”). Niepoprawne s¹ te¿ opisy bibliograficzne niektórych pozycji (dotyczy to
np. wymienionej wy¿ej ksi¹¿ki, w jej opisie wystêpuje zwrot „redakcja ogólna”).
Niezale¿nie od wszystkich powy¿szych uwag omawiany wortal zas³uguje na
miano jednej z najlepszych stron varsavianistycznych.
Sebastian Kawczyñski
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BIBLIOGRAFIA ZA OKRES I-IX 2005
SZTUKA
Marta Leœniakowska, Architektura w Warszawie, wyd. 3, Arkada Pracownia Historii Sztuki, seria: Architektura w ..., Warszawa 2005, ss. 323; fotografie, indeksy:
osób, ulic i rzeczowy.
Architektura w Warszawie to nowoczesny, specjalistyczny przewodnik-katalog.
Czêœæ katalogow¹ poprzedza kalendarium, w którym podano najwa¿niejsze wydarzenia z dziejów rozwoju przestrzenno-architektonicznego Warszawy. Ksi¹¿ka zawiera fotografie opisywanych obiektów.
Marta Leœniakowska, Architektura w Warszawie: lata 1965-1989, Arkada Pracownia Historii Sztuki, seria: Architektura w ..., Warszawa 2005, ss. 139; fotografie,
chronologiczny spis obiektów, wykaz architektów i artystów oraz ich prac, indeksy
osób, ulic i placów.
Kolejny, 5. ju¿ tom z serii katalogów-atlasów prezentuje warszawsk¹ architekturê epoki tzw. realnego socjalizmu. Dla architektury by³o to trudne æwieræwiecze.
Pocz¹tek lat 60. to okres póŸnego modernizmu o jeszcze stosunkowo wysokim poziomie budownictwa, lata 70. to tzw. epoka gierkowska z megaosiedlami, które
ostatecznie rozbi³y koncepcjê urbanistyczn¹ miasta; lata 80. to okres recesji w architekturze miasta. Jedynym obszarem dla architektonicznej twórczoœci w tych latach by³y nowo budowane warszawskie koœcio³y i wie¿owce.
Jerzy S. Majewski, Warszawa nieodbudowana: lata trzydzieste, Veda, Warszawa
2005, ss. 290; fotografie.
Trzeci tom felietonów Majewskiego z cyklu Warszawa nieodbudowana, publikowanych na ³amach „Gazety Wyborczej”, poœwiêcony jest opisowi stolicy ostatniej
dekady przed wybuchem II wojny œwiatowej. By³ to okres rozwoju architektonicznego i urbanistycznego, œmia³ych planów rozbudowy i przebudowy miasta. Wielk¹

Bibliografia varsavianów 59

wartoœci¹ ksi¹¿ki s¹ fotografie pochodz¹ce z archiwum autora, a tak¿e archiwów
i rodzinnych albumów czytelników jego felietonów.
Muzeum Narodowe w Warszawie: arcydzie³a malarstwa, praca zbiorowa pod red.
nauk. D. Folgi-Januszewskiej, Arkady, seria: Arcydzie³a Malarstwa, Warszawa
2005, ss. 688; ilustracje, indeks autorów i dzie³.
W serii Arcydzie³a Malarstwa amerykañskiego wydawnictwa Stewart, Tabori
and Chang, opisuj¹cej kolekcje malarstwa w najs³ynniejszych muzeach œwiata, ukaza³ siê tom poœwiêcony Muzeum Narodowemu w Warszawie. Ksi¹¿kê przygotowa³o
27 autorów – historyków sztuki pracuj¹cych w Muzeum. Prezentacja najcenniejszych dzie³ malarstwa zgromadzonych w Muzeum zosta³a poprzedzona histori¹ galerii od jej pocz¹tków, czyli od 1862 r.
Wojciech W³odarczyk, Akademia Sztuk Piêknych w Warszawie w latach
1944-2004. 100 lat ASP w Warszawie, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S. A.,
Warszawa 2005, ss. 692; fotografie.
W 2004 r. obchodzono stulecie powstania Akademii Sztuk Piêknych w Warszawie, jednej z najwiêkszych i najwa¿niejszych instytucji polskiego ¿ycia artystycznego XX w. Autor przedstawi³ powojenne dzieje uczelni, jej strukturê i zmiany w latach 1944-2004 oraz dorobek dydaktyczny i artystyczny.

TEATR
Jaros³aw Abramow-Newerly, Lwy STS-u, Rosner i Wspólnicy, Warszawa 2005,
ss. 435; ilustracje.
Lwy STS-u to trzecia – po Lwach mojego podwórka i Lwach wyzwolonych – czêœæ
autobiograficznej sagi Abramowa-Newerlego. Autor, jeden z za³o¿ycieli Studenckiego Teatru Satyryków, wspomina swoich studenckich przyjació³ z lat 50. Na kartach ksi¹¿ki pojawiaj¹ siê: Agnieszka Osiecka, Andrzej D¹browski, Andrzej Jarecki, Jerzy Markuszewski, Andrzej Drawicz, Marek Lusztig, Edward Pa³³asz, Konrad
Swinarski, Andrzej Krzysztof Wróblewski, Andrzej Piotrowski, Ziemowit Fedecki,
Marek H³asko i wiele innych postaci zwi¹zanych z ¿yciem kulturalnym i politycznym Warszawy tamtych czasów.
Bo¿ena Mamontowicz-£ojek, Tancerze króla Stanis³awa Augusta 1774-1798: pocz¹tki polskiego baletu, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 2005, ss. 168; ilustracje.
Autorka opisuje pocz¹tki „polskiej szko³y” baletowej, która powstawa³a najpierw na litewskich dworach magnackich Radziwi³³ów i Tyzenhauza, a póŸniej pod
opiek¹ króla Stanis³awa Augusta. Poznajemy historiê baletu warszawskiego, jego
twórców, artystów i nauczycieli, repertuar, programy szkolne kszta³cenia tancerzy,
ich dalsz¹ karierê zawodow¹, rolê Francuza F. G. Le Doux w rozwoju polskiego baletu. W pracy wykorzystano bogaty materia³ ilustracyjny i Ÿród³owy z archiwów Poniatowskich, Tyzenhauza, Archiwum Akt Dawnych w Warszawie i in. Ksi¹¿ka interesuj¹ca dla varsavianistów i historyków teatru.
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WSPOMNIENIA
Henryka Zarzycka-Dziakowska, Mój pamiêtnik z Powstania Warszawskiego, pos³owie B. Robakiewicz, tCHu doM WYdawniczy, Warszawa 2005, ss. 57; fotografie.
Jest to relacja z dramatycznych dni walki, spisana przez szesnastoletni¹ dziewczynê w zeszycie wyjêtym z rozbitej wystawy sklepu. Autorka opisuje wydarzenia
codziennie, tragedie i radoœci tamtych dni.

REPORTA¯E. FELIETONY
Jerzy Gruza, Pasa¿e warszawskie. Felietony, Jeden Œwiat, Warszawa 2005, ss. 136;
fotografie.
Zbiór felietonów, reporta¿y i dowcipnych anegdot znanego re¿ysera filmowego
i telewizyjnego. Bohaterami wspomnieñ Gruzy s¹ przede wszystkim ludzie teatru
i estrady.
Norman Davies i in., Jak powsta³o „Powstanie ’44”, Znak, Kraków 2005, ss. 255;
fotografie.
Fascynuj¹ca opowieœæ Normana Daviesa o kulisach powstawania ksi¹¿ki Powstanie ’44, uzupe³niona wypowiedziami przyjació³ autora i czytelników jego
ksi¹¿ek, wzbogaca nasz¹ wiedzê na temat odbioru tego dramatycznego wydarzenia
z historii Polski przez obcokrajowców.
Danuta Szmit-Zawierucha, Ludzie i pejza¿e Warszawy, Veda, Warszawa 2005,
ss. 208; fotografie.
Bohaterami tej ksi¹¿ki s¹ warszawiacy i ich historie wplecione w losy miasta:
Stanis³aw August porwany przed pa³acem Paca, Piotr Wielki, któremu ofiarowano
kolumnê Zygmunta, a tak¿e wspó³czeœni mieszkañcy stolicy, np.: Andrzej Zahorski, Jan Himilsbach, Izabella Czajka-Stachowicz. Ksi¹¿ka bogato ilustrowana.

HISTORIA WARSZAWY
Benon Dymek, Historia i kultura Mazowsza do 1526 roku, Wy¿sza Szko³a Rozwoju Lokalnego, ¯yrardów 2005, ss. 271; mapy.
Skrypt dla studentów szkó³ wy¿szych poœwiêcony historii Mazowsza od pocz¹tków do inkorporacji w 1526 r. Praca uzupe³niona mapami i planami.
Marian Kukiel, Bitwa warszawska, oprac. i wstêp K. Filipow, Z. Wawer, Polski
Instytut Wydawniczy, Warszawa 2005, ss. 40; fotografie.
Szkic historyczny Mariana Kukiela (1885-1973) ukazuje t³o i przebieg walk
Wojska Polskiego z Armi¹ Czerwon¹ pod Warszaw¹ w 1920 r.; zosta³ odnaleziony
ju¿ po œmierci autora w jego archiwum. Jest to ocena bitwy warszawskiej dokonana
przez genera³a, polityka i historyka wojskowoœci.
Jerzy Mizio³ek, Uniwersytet Warszawski – dzieje i tradycja, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005, ss. 326; ilustracje, aneksy, plany architektoniczne, indeks osobowy.
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Publikacja poœwiêcona dziejom zabytkowego zespo³u architektonicznego Uniwersytetu Warszawskiego przy Krakowskim Przedmieœciu. W historiê jednego
z najpiêkniejszych fragmentów Warszawy autor wplata losy ludzi, którzy zwi¹zali
naukowe, artystyczne, a czêsto i osobiste ¿ycie z warszawsk¹ uczelni¹.
Lech Wyszczelski, Operacja warszawska sierpieñ 1920, wyd. 3, Bellona, seria:
Wielkie Bitwy – Wielcy Dowódcy, Warszawa 2005, ss. 535; fotografie.
Bitwa na przedpolach Warszawy, stoczona w ramach operacji warszawskiej wojny polsko-rosyjskiej 1919-1920 r., zalicza siê do najwiêkszych staræ zbrojnych
w dziejach polskiego orê¿a. Zadecydowa³a nie tylko o wyniku wojny, ale i o losach
narodu polskiego. W monografii, opartej na bogatej bazie Ÿród³owej, historiografii
polskiej i rosyjskiej, pamiêtnikach i wspomnieniach dowódców i uczestników wojny 1920 r., autor podkreœla europejski wymiar bitwy – „cud nad Wis³¹” zatrzyma³
plany ekspansji rewolucji rosyjskiej na zachód Europy.
Lech Wyszczelski, Warszawa 1920, wyd. 3 uzup., Bellona, seria: Historyczne Bitwy, Warszawa 2005, ss. 356; plany, ilustracje.
Kolejne wydanie ksi¹¿ki omawiaj¹cej przebieg najwa¿niejszej bitwy w wojnie
polsko-rosyjskiej, stoczonej 13-15 sierpnia 1920 r. Obecna edycja zosta³a uzupe³niona o nowy rozdzia³ Czy cud nad Wis³¹? – fakty, mity, interpretacje, przedstawiaj¹cy
spory historyków, polityków i publicystów wokó³ analizowanej problematyki.
Marian M. Drozdowski, Andrzej Zahorski, Historia Warszawy, wyd. nowe, Jeden
Œwiat, Warszawa 2005, ss. 528; fotografie.
Poprawiona i rozszerzona, nowa edycja historii Warszawy pióra wybitnych
historyków – nie¿yj¹cego ju¿ prof. Andrzeja Zahorskiego i prof. Mariana Marka
Drozdowskiego. Obecne wydanie uzupe³niono materia³ami Ÿród³owymi dotycz¹cymi dziejów stolicy – dokumentami historycznymi, wspomnieniami, tekstami literackimi i fotografiami Warszawy wspó³czesnej.

II WOJNA ŒWIATOWA
Archiwum Prezydenta Warszawy Stefana Starzyñskiego, przedmowa L. Kaczyñski, wstêp i red. nauk. M. M. Drozdowski, Oficyna Wydawnicza Rytm, Towarzystwo Mi³oœników Historii, Warszawa 2004, ss. 396; fotografie.
Zbiór dokumentów przedstawiaj¹cych dzia³alnoœæ Stefana Starzyñskiego, prezydenta Warszawy od 2 VIII 1934 do 27 X 1939 r., m.in. charakteryzuj¹cych kierunki
polityki inwestycyjnej miasta, sposoby wychodzenia z kryzysu finansowego i rozwi¹zywania problemów bezrobocia, opieki spo³ecznej, edukacji i kultury. Dziêki
publikacji poznajemy te¿ dzia³alnoœæ Starzyñskiego jako Komisarza Cywilnego
przy Dowództwie Obrony Warszawy we wrzeœniu 1939 r. i prezydenta stolicy pod
nadzorem okupanta w paŸdzierniku 1939 r. Opracowanie wzbogacono tekstami
utrwalaj¹cymi legendê Starzyñskiego – cz³owieka czynu, mi³oœnika Warszawy i jej
bohaterskiego obroñcê w dniach oblê¿enia.
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Zbigniew Damski, Najm³odsi od „Parasola”, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 2005, ss. 201.
Poruszaj¹cy portret najm³odszych uczestników Powstania Warszawskiego
– ch³opców z Bródna, Pelcowizny, obrze¿y Pragi, Powiœla – wœród których by³ sam
autor, cz³onek Szarych Szeregów. Autor opowiada o ich drodze ¿yciowej, czêsto
dramatycznych i powik³anych losach w powojennej rzeczywistoœci, o walce w obronie prawdy o Powstaniu i pamiêci poleg³ych kolegów.
Miêdzynarodowe aspekty Powstania Warszawskiego 1944 roku: dokumenty, referaty i komunikaty sesji naukowej Instytutu Historii PAN i Towarzystwa Mi³oœników Historii zorganizowanej 15 czerwca 2004 r. w Instytucie Historii PAN, praca
zbiorowa pod red. nauk. M. M. Drozdowskiego, H. Szwankowskiej i in., Oficyna
Wydawnicza Rytm, Warszawa 2005, ss. 723.
Zbiór dokumentów i opracowañ stanowi¹cych pok³osie sympozjum zorganizowanego z okazji 60. rocznicy Powstania Warszawskiego. Publikacja stanowi rezultat
wspó³pracy w³adz m.st. Warszawy, by³ych ¿o³nierzy AK oraz historyków z Instytutu Historii PAN, Instytutu Pamiêci Narodowej i Uniwersytetu Warszawskiego.
Praca oparta na kwerendzie Ÿróde³ prasowych i archiwalnych. Ukazuje m.in.
stosunek do Powstania Warszawskiego III Rzeszy i jej satelitów, ZSRR, mocarstw
zachodnich, organizacji miêdzynarodowych, Stolicy Apostolskiej, a tak¿e sposób
przedstawiania zagadnieñ dotycz¹cych Powstania przez historyków i historiografiê
ró¿nych krajów.
Oddzia³ Dyspozycyjny „B” Warszawskiego Kedywu: dokumenty z lat 1942-1944,
oprac. H. Rybicka, Instytut Historii PAN, Warszawa 2005, ss. 140.
Dokumenty Kedywu Okrêgu Armii Krajowej Warszawa, w tym zbiór dokumentów dotycz¹cych saperów i oddzia³u „B”, powsta³ych w latach 1942-1944, przechowywany i ukrywany przez szefa Kedywu Józefa Rybickiego.
Jacek Zygmunt Sawicki, Bitwa o prawdê: historia zmagañ o pamiêæ Powstania
Warszawskiego 1944-1989, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2005, ss. 230.
Studium na temat walki spo³eczeñstwa polskiego z w³adzami komunistycznymi
o zachowanie prawdy i pamiêci o Powstaniu Warszawskim. Autor dokonuje wnikliwej analizy materia³ów archiwalnych – do niedawna opatrzonych klauzul¹ „tajne”
i „œciœle tajne”, ujawnia prawdê o manipulacjach, k³amstwie historycznym, dzia³aniach s³u¿b bezpieczeñstwa.
Barbara Wachowicz, To „Zoœki” wiara! Gawêda o Harcerskim Batalionie Armii
Krajowej „Zoœka”, cz. 1-2, Oficyna Wydawnicza Rytm, seria: Wierna Rzeka Harcerstwa, t. IV, Warszawa 2005, ss. 567 + 540; fotografie.
W czêœci pierwszej autorka opowiada o losach poleg³ych w Powstaniu bohaterów Harcerskiego Batalionu „Zoœka”, m.in. braci Andrzeja i Janka Romockich,
Maæka Bittnera, Andrzeja Malinowskiego, braci Tadeusza i Jana Wuttke, sióstr Ireny i Marii Kowalskich. Publikuje nieznane dokumenty, listy, pamiêtniki, kilkaset
zdjêæ, przekazuje informacje o wspó³czesnych spadkobiercach Szarych Szeregów
– dru¿ynach ZHP i ZHR.
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Czêœæ druga stanowi dalszy ci¹g gawêdy o losach m.in.: braci Andrzeja i Marka
D³ugoszowskich, Tadeusza i Kazimierza Milewskich, Jana i Wojciecha Lenartów,
Andrzeja Samsonowicza – „Ksiêcia”, Jerzego Gawina – „S³onia”, Jana Jaworowskiego, ³¹czniczek i sanitariuszek. Autorka rozszyfrowuje tajemnicê najm³odszego
uczestnika Powstania – jedenastoletniego Jêdrusia Szwajkerta. Ksi¹¿kê zamyka
opowieœæ o Krzysztofie Kamilu Baczyñskim.
Janusz Kazimierz Zawodny, Powstanie Warszawskie w dyplomacji, wyd. 2, Instytut Pamiêci Narodowej Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,
seria: Monografie, Warszawa 2005, ss. 312.
Wznowienie pracy ¿o³nierza Armii Krajowej, wybitnego historyka i politologa,
profesora angielskich uniwersytetów.

PO 1945 ROKU
Adam Strzembosz, Maria Stanowska, Sêdziowie warszawscy w czasie próby
1981-1988, Instytut Pamiêci Narodowej Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, seria: Monografie, t. XVI, Warszawa 2005, ss. 341.
G³ównym przedmiotem zainteresowania autorów pracy jest orzecznictwo warszawskich s¹dów powszechnych i wojskowych w sprawach o charakterze politycznym od grudnia 1981 r. do prze³omu w 1989 r. Istotn¹ czêœæ opracowania stanowi
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Razem z autorami i ich rozmówcami podró¿ujemy przez ró¿ne dziedziny sto³ecznej
kultury i ¿ycia towarzyskiego. Naszymi przewodnikami s¹: Marek Budzyñski, Pawe³ Dunin-W¹sowicz, Konstanty Gebert, Marta Gessler, Nikolas Grospierre, Roman Gutek, Krystyna Janda, Grzegorz Jarzyna, Agata Passent, Muniek Staszczyk,
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Z DZIA£ALNOŒCI
WARSZAWSKICH ARCHIWÓW

Adam Grzegorz D¹browski

DZIA£ALNOŒÆ ARCHIWUM
AKT NOWYCH W 2004 ROKU
Adam Grzegorz D¹browski, Dzia³alnoœæ Archiwum Akt Nowych w 2004 roku

Archiwum Akt Nowych (AAN) – jedno z trzech polskich archiwów o charakterze
centralnym, utworzone w 1919 r., pocz¹tkowo nazywane Archiwum Wojskowym
– od 1930 r. dzia³a pod obecn¹ nazw¹. Archiwum gromadzi i przechowuje przede
wszystkim archiwalia wytworzone przez: polskie naczelne urzêdy oraz instytucje
administracji pañstwowej i wymiaru sprawiedliwoœci, samodzielne urzêdy centralne, centrale pañstwowej i spó³dzielczej administracji gospodarczej, centralne instytucje finansowo-kredytowe i ubezpieczeniowe, centralne organa partii, 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 (m.in. akta partii i organizacji spo³ecznych czy niepodleg³oœciowych),
a nawet XV w. (akta rodzin).
W 2004 r. zmianie uleg³ statut organizacyjny Archiwum Akt Nowych; zmiany
wprowadzone zosta³y na mocy decyzji nr 17 Naczelnego Dyrektora Archiwów Pañstwowych z 17 maja 2004 r. W myœl postanowieñ wspomnianej decyzji w Archiwum funkcjonuje obecnie 5 oddzia³ów merytorycznych: Oddzia³ I – Opracowania
Zasobu, Oddzia³ II – Kszta³towania Narastaj¹cego Zasobu, Oddzia³ III – Ewidencji
i Przechowywania Zasobu (w sk³ad Oddzia³u wchodz¹ Archiwum Zak³adowe AAN
oraz Sekcja Informatyczna), Oddzia³ IV – Udostêpniania Zasobu i Reprografii
(w sk³ad Oddzia³u wchodz¹ pracownie: Naukowa, Zbiorów Specjalnych, Kserograficzna, Mikrofilmowa, Fotograficzna i Biblioteka), Oddzia³ V – Archiwów Spo³ecznych (w jego sk³ad wchodz¹ Archiwum Czynu Niepodleg³oœciowego oraz Archiwum Polonii). Ponadto w strukturze organizacyjnej wyodrêbniono Pracowniê
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Konserwatorsk¹, Samodzielne Stanowisko ds. Przechowalnictwa, Dzia³ Administracyjno-Gospodarczy, Dzia³ Finansowo-Ksiêgowy, Samodzielne Stanowisko ds.
Kadr. Przy Archiwum dzia³a tak¿e Gospodarstwo Pomocnicze, które wykonuje ró¿ne us³ugi dla instytucji i osób prywatnych, g³ównie w zakresie przeprowadzania
kwerend i reprografii.
W omawianym roku sprawozdawczym do zasobu AAN przejêto 95 nowych nabytków w 108 akcesjach. Przejête materia³y archiwalne obejmuj¹ 973,28 mb i licz¹
40 649 j.a. (w tym 659 fotografii, 45 nagrañ i 494 kartografików) – jest to najwiêksza
liczba archiwaliów od czasu przejêcia wiosn¹ 1990 r. zasobu by³ego Centralnego Archiwum KC PZPR. W chwili obecnej w zasobie Archiwum Akt Nowych znajduje
siê 2048 zespo³ów i zbiorów archiwalnych, licz¹cych ogó³em 1 454 963 j.a., czyli
18 950,44 mb (w tym materia³y archiwalne licz¹ 1 382 870 j.a., co stanowi
18 207,32 mb, natomiast dokumentacja niearchiwalna obejmuje 72 093 j.a., zajmuj¹cych 743,12 mb pó³ek).
Najliczniejsz¹ grupê nabytków tworz¹, przejête z Biura Udostêpniania i Archiwizacji Dokumentów Instytutu Pamiêci Narodowej, archiwalia dotycz¹ce tzw.
I i II repatriacji (³¹cznie 2105 j.a., mierz¹cych 489,82 mb), na które sk³adaj¹ siê materia³y: Zarz¹du Centralnego Pañstwowego Urzêdu Repatriacyjnego z lat 1944-1951 (355 pude³ kartotek osobowych i ankiet repatriacyjnych, imiennych list
transportów kolejowych i morskich), Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych w Warszawie z lat 1955-1970 (994 pud³a ksi¹g i kart ewidencyjnych repatriantów), Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie z lat 1945-1977 (706 pude³ blankietów
paszportów konsularnych) oraz Polskiej Misji Wojskowej przy Sojuszniczej Radzie
Kontroli w Berlinie z lat 1946-1947 (50 pude³ z imiennymi listami transportowymi). Liczn¹ grupê nabytków tradycyjnie ju¿ stanowi¹ dokumenty przejête z archiwów zak³adowych pañstwowych jednostek nadzorowanych (55 nabytków, licz¹cych
30 369 j.a., mierz¹cych 312,63 mb) – utworzono z nich 26 nowych zespo³ów, a do
29 ju¿ istniej¹cych do³¹czono dop³ywy. Do najwa¿niejszych i najciekawszych przejêæ zaliczyæ mo¿na akta: Prokuratury Generalnej PRL z lat 1950-1989 (464 j.a., wytworzonych m.in. przez Gabinet Prokuratora Generalnego, Departament Organizacyjny, Departament Postêpowania Karnego oraz Departament Kontroli Przestrzegania Prawa, Spraw Cywilnych i Profilaktyki), Ministerstwa £¹cznoœci z lat
1953-1987 (511 j.a., zawieraj¹cych m.in. archiwalia Gabinetu Ministra, Departamentu Wspó³pracy z Zagranic¹ czy Departamentu S³u¿by Telekomunikacyjnej),
centrali Powszechnego Banku Kredytowego z lat 1989-1997 (251 j.a., obejmuj¹cych
materia³y m.in. Biura Zarz¹du Banku, Departamentu Prawnego, Departamentu
Rewizji, Departamentu Bankowoœci Inwestycyjnej), centrali Narodowego Banku
Polskiego z lat 1945-1975 (1101 j.a., m.in. Gabinetu Prezesa Banku, Departamentu
Organizacji i Zarz¹dzania, Departamentu Zagranicznego czy Skarbca Emisyjnego)
oraz dokumentacjê kartograficzn¹ z G³ównego Urzêdu Geodezji i Kartografii
(467 j.a. z lat 1960-1990, m.in. mapy topograficzne w skali 1:5000 w uk³adzie lokalnym, w skali 1:5000 w uk³adzie „1965”, w skali 1:500 w uk³adzie „1965” oraz w skali 1:2500000 w uk³adzie miêdzynarodowym).
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Ponadto do zasobu Archiwum w 2004 r. przejêto materia³y archiwalne od ofiarodawców prywatnych (g³ównie zwi¹zanych ze œrodowiskami kombatanckimi – razem 2002 j.a., stanowi¹ce 43,04 mb), organizacji i zwi¹zków kombatanckich (licz¹
one 506 j.a. – 2,90 mb), stowarzyszeñ (ogó³em 4810 j.a., mierz¹cych 118,27 mb).
Przejêto równie¿ materia³y pozyskane w drodze zakupu (97 j.a. – 0,50 mb, w tym
27 kartografików oraz 45 fotografii), a tak¿e, za poœrednictwem NDAP, dwa interesuj¹ce zbiory kserokopii, które decyzj¹ Komisji Metodycznej AAN zosta³y w³¹czone do zasobu (licz¹ 760 j.a., co stanowi 6,12 mb). Wspomniane zbiory stanowi¹ kserokopie akt Zarz¹du Ludowego Komisariatu Spraw Wewnêtrznych obwodu stanis³awowskiego Ukraiñskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej (z lat 1939-1946)
oraz Zarz¹du Ludowego Komisariatu Spraw Wewnêtrznych Uzbeckiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej (z lat 1919-1952), dotycz¹ce œledztw i spraw przeciwko osobom narodowoœci polskiej, prowadzonych przez organa bezpieczeñstwa
tych republik.
Tradycyjnie ju¿ aktywne dzia³ania prowadzi³o Archiwum w zakresie nadzoru
nad narastaj¹cym zasobem archiwalnym – w 2004 r. pod nadzorem AAN znajdowa³o siê 236 pañstwowych jednostek organizacyjnych oraz jedna jednostka samorz¹dowa, przechowuj¹ce ³¹cznie ponad 2860 mb materia³ów archiwalnych, zakwalifikowanych do przekazania do zasobu AAN. Przeprowadzono 91 kontroli archiwów zak³adowych, wydaj¹c odpowiednie zalecenia i wnioski pokontrolne. Zaopiniowano 148 nades³anych przepisów archiwalno-kancelaryjnych (50 instrukcji
kancelaryjnych, 58 rzeczowych wykazów akt, 40 instrukcji archiwalnych), ostatecznie zatwierdzono 80 z tych przepisów. Ponadto udzielono 1062 konsultacje jednostkom nadzorowanym i innym podmiotom (dotyczy³y one g³ównie opracowywania
w³asnych przepisów archiwalnych i kancelaryjnych, prowadzenia archiwów zak³adowych, oceny, brakowania i porz¹dkowania akt) oraz przeprowadzono 66 ekspertyz i 7 lustracji (dotycz¹cych przewa¿nie oceny wartoœci archiwalnej dokumentacji). Wydano 129 zezwoleñ na wybrakowanie ³¹cznie ponad 4866 mb dokumentacji
niearchiwalnej. Równie du¿e zaanga¿owanie towarzyszy³o organizacji i prowadzeniu merytorycznych szkoleñ archiwalnych, przeznaczonych dla pracowników archiwów zak³adowych nadzorowanych urzêdów i instytucji – w sumie przeprowadzono 17 kursów oraz szkoleñ kancelaryjnych i archiwalnych, w których uczestniczy³o 583 s³uchaczy.
W omawianym okresie sprawozdawczym pracami zwi¹zanymi z opracowywaniem zasobu archiwalnego AAN objêto 46 zespo³ów i zbiorów, w ich wyniku zinwentaryzowano 27 133 j.a. (co stanowi 85,98 mb), przy czym g³ówny nacisk po³o¿ony zosta³ na opracowanie archiwaliów wchodz¹cych w sk³ad zespo³u akt Komitetu
Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Pracami tymi objêto m.in.
dokumenty wydzia³ów: Organizacyjnego, Nauki i Oœwiaty, Kadr, Administracyjnego czy Centralnej Komisji Kontroli Partyjnej. Ponadto kontynuowano inwentaryzacjê i opracowanie zespo³ów i zbiorów nieposiadaj¹cych dot¹d ¿adnej ewidencji
(m.in. archiwalia Biura Planów Regionalnych w Warszawie z lat 1954-1956, Delegatury Rz¹du RP ds. Repatriacji w Pary¿u z lat 1945-1950, Zarz¹du G³ównego Naczelnej Organizacji Technicznej z lat 1946-1955, paryskiego oddzia³u Banku Polska
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Kasa Opieki z lat 1970-1979, Polskiej Partii Socjalistycznej z lat 1987-2000, Polskiego Komitetu Solidarnoœci z Ludem Hiszpanii z lat 1956-1978, Ministerstwa
Przemys³u Chemicznego w Warszawie z lat 1950-1981, oddzia³u w Bukareszcie
spó³ki Gdynia-Ameryka Linie ¯eglugowe z lat 1934-1939).
Komisja Metodyczna AAN w 2004 r. zebra³a siê na 9 posiedzeniach, podczas
których zatwierdzi³a opracowanie 14 niewielkich zespo³ów i zbiorów, licz¹cych razem 388 j.a., co stanowi 7,09 mb, oraz najwiêkszej merytorycznej komórki organizacyjnej KC PZPR – Wydzia³u Organizacyjnego (7903 j.a. i 175,00 mb). Akta tego
Wydzia³u obrazuj¹ dzia³alnoœæ partii „od œrodka”: pracê partyjn¹ w KC, komitetach
terenowych w Polsce i ich kontakty z zagranic¹. Sk³adaj¹ siê na ni¹ materia³y wytworzone praktycznie przez wszystkie komórki organizacyjne KC, sam Wydzia³,
komitety: wojewódzkie, powiatowe, gminne, miejskie, zak³adowe PZPR. S¹ to ró¿nego rodzaju wytyczne, decyzje, notatki informacyjne, programy, plany i ich projekty, sprawozdania i korespondencja dotycz¹ce dzia³alnoœci merytorycznej Wydzia³u, realizacji uchwa³ Biura Politycznego i Sekretariatu KC, najwa¿niejszych
wydarzeñ w kraju i ustosunkowania siê do nich partii. Du¿y procent stanowi¹ akta
nades³ane z Urzêdu Rady Ministrów, Rady Pañstwa, ministerstw, centralnych urzêdów i instytucji pañstwowych. Nale¿¹ do nich protoko³y, plany, sprawozdania, raporty, referaty i korespondencja zwi¹zane z posiedzeniami, zebraniami i szkoleniami POP i egzekutyw POP PZPR, takze informacje innych resortów tematycznie
zwi¹zane z wymian¹ handlow¹, kulturalno-naukow¹ i wspó³prac¹ w sprawach
wewnêtrznych.
W 2004 r. prace badawcze w Pracowni Naukowej AAN rozpoczê³y 1153 osoby
(w tym 111 z zagranicy), zanotowano 7320 odwiedzin w Pracowni. Osobom korzystaj¹cym z zasobu udostêpniono 37 430 teczek materia³ów aktowych oraz 4958 rolek mikrofilmów. Od lat nie ulega zmianom wykaz najczêœciej wykorzystywanych
przez u¿ytkowników zespo³ów i zbiorów. Dla okresu dwudziestolecia miêdzywojennego s¹ to archiwalia polskiej s³u¿by dyplomatycznej (zespo³y akt Ministerstwa
Spraw Zagranicznych oraz ambasad w Waszyngtonie, Londynie, Berlinie, Pary¿u,
Moskwie), Prezydium Rady Ministrów, ministerstw Spraw Wewnêtrznych oraz
Wyznañ Religijnych i Oœwiecenia Publicznego, Komendy G³ównej Policji Pañstwowej oraz Referatu Studiów Ogólnych Oddzia³u II Sztabu G³ównego. Zespo³y
akt Armii Krajowej i Delegatury Rz¹du RP na Kraj, Rady G³ównej Opiekuñczej
oraz Rz¹du Generalnego Gubernatorstwa to najczêœciej wykorzystywane archiwalia
dotycz¹ce okresu wojny i okupacji. Z kolei akta komitetów centralnych Polskiej
Partii Robotniczej oraz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z lat 1944-1990,
Urzêdu Rady Ministrów z lat 1953-1989, ministerstw Administracji Publicznej,
Ziem Odzyskanych oraz Informacji i Propagandy z lat 1945-1950, Urzêdu ds. Wyznañ z lat 1950-1989 czy te¿ G³ównego Urzêdu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk z lat 1945-1990 zaliczaj¹ siê do najczêœciej zamawianych przez badaczy dziejów Polski po 1945 r. Niezmiennie du¿ym zainteresowaniem ciesz¹ siê mikrofilmy
z archiwaliów przechowywanych w zbiorach Archiwum Instytutu Hoovera przy
Uniwersytecie Stanforda w Kalifornii (obejmuj¹ce akta polskiej s³u¿by dyplomatycznej z lat 1939-1945 oraz w³adz i urzêdów emigracyjnych z okresu II wojny œwia-
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towej) oraz tzw. mikrofilmy aleksandryjske (wykonane z akt niemieckich w³adz cywilnych i wojskowych z lat 1939-1945).
W 2004 r. pracownicy Archiwum Akt Nowych przeprowadzili 2142 kwerendy
(w tym: 46 naukowych, 151 genealogicznych, 262 w³asnoœciowe, 1521 socjalnych
oraz 162 inne). Z wiêkszych i wa¿niejszych warto wspomnieæ kwerendy tematyczne
dotycz¹ce: stosunków Polski z Izraelem w latach 1945-1973, kontaktów polsko-kirgiskich od rewolucji i wojny domowej w Rosji do czasów obecnych, oœwiadczenia
rz¹du polskiego z 1953 r. o zrzeczeniu siê przez Polskê odszkodowañ wojennych
wzglêdem Niemiec, Ÿróde³ do dziejów Uzbekistanu w zasobie AAN, ocenzurowania
ksi¹¿ki Tadeusza Konwickiego Kalendarz i klepsydra, echa l¹dowania aliantów
w Normandii w 1944 r., polsko-brytyjskich umów w kwestiach odszkodowañ za
znacjonalizowany po 1945 r. maj¹tek obywateli i przedsiêbiorstw brytyjskich, kont
bankowych Józefa Pi³sudskiego, dzia³alnoœci publicznej Jana Kantego Steczkowskiego, wywozu z Warszawy w czasie II wojny œwiatowej maj¹tku Pañstwowej Wytwórni Papierów Wartoœciowych. Udzielono tak¿e ponad 4,6 tys. informacji telefonicznych oraz oko³o tysi¹ca informacji osobom, które zg³osi³y siê w tym celu do Archiwum osobiœcie (w znacznej liczbie dotycz¹cych kwestii poszukiwania dokumentacji osobowej i pracowniczej, niezbêdnej do naliczenia kapita³u pocz¹tkowego
œwiadczeñ emerytalnych).
Tradycyjnie ju¿, kontynuuj¹c wspó³pracê z uczelniami wy¿szymi i innymi placówkami oœwiatowymi w zakresie popularyzacji zasobu i dzia³alnoœci bie¿¹cej Archiwum, zorganizowano 10 prelekcji, w których uczestniczy³o 220 osób. W 2004 r.
AAN odwiedzali: studenci – Uniwersytetu Warszawskiego (3 grupy), Wy¿szej
Szko³y Pedagogicznej w Czêstochowie, Uniwersytetu im. Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie (3 grupy), Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu; uczestnicy zajêæ Wschodniej Szko³y Letniej Uniwersytetu Warszawskiego, uczniowie Spo³ecznego Gimnazjum i Liceum z Krakowa. Formami popularyzacji Archiwum i jego zbiorów by³y te¿ audycje radiowe (³¹cznie 20 wyst¹pieñ) oraz wystawy tematyczne. W omawianym okresie sprawozdawczym przygotowano samodzielnie 4 wystawy w budynku Archiwum (wystawy towarzyszy³y przekazaniu do zasobu AAN akt
komendy Obszaru Warszawskiego Armii Krajowej z lat 1941-1945, materia³ów dotycz¹cych Powstania Warszawskiego, zgromadzonych przez Romualda Œreniawa-Szypiowskiego, a tak¿e obchodom 60. rocznicy Powstania Warszawskiego na
Ochocie i obchodom 75-lecia nawi¹zania stosunków dyplomatycznych pomiêdzy
Polsk¹ a Meksykiem) oraz dalsze 3 we wspó³pracy z innymi instytucjami („Katyñ –
walka o prawdê”, „D-Day. W szeœædziesi¹t¹ rocznicê l¹dowania aliantów w Normandii”, „Zbrodnia i... zdrada” – poœwiêcona zbrodni katyñskiej). Dokumenty
z zasobu AAN eksponowane by³y ponadto na kilku innych wystawach okolicznoœciowych, m.in. „Amerykañska przyjaŸñ – Herbert Hoover a Polska” (Zamek Królewski w Warszawie) czy „Dzieje Polski w dokumencie archiwalnym”, zorganizowanej w Kijowie w ramach obchodów Roku Polskiego na Ukrainie oraz na wystawie poœwiêconej pobytowi Rz¹du RP na UchodŸstwie w Angers we Francji, przygotowanej wspólnie z Archives Départamentales de Maine-et-Loire. Warto te¿ wspo-
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mnieæ, i¿ w pomieszczeniach magazynowych AAN krêcone by³y sceny serialu sensacyjnego Glina w re¿yserii W³adys³awa Pasikowskiego.
W omawianym okresie odby³o siê w Archiwum 7 zebrañ naukowych: „Przechowywanie i zabezpieczanie zasobu archiwalnego”, „Systemy archiwalne funkcjonuj¹ce w krajach Ameryki £aciñskiej”, „XV Miêdzynarodowy Kongres Archiwalny
w Wiedniu”, „Rada G³ówna Opiekuñcza 1914-1921”, „¯anna Kormanowa – ¿ycie
i spuœcizna archiwalna”, „Materia³y niemieckie w zasobie AAN do dziejów Powstania Warszawskiego 1944 roku”, „Wiêziennictwo w PRL w œwietle zasobu AAN ze
szczególnym uwzglêdnieniem aresztu œledczego Warszawa-Mokotów”. Ponadto
pracownicy AAN uczestniczyli w konferencjach i zjazdach (na których wyg³osili
6 referatów i prelekcji), brali te¿ udzia³ w pracach ró¿nych zespo³ów naukowo-badawczych, funkcjonuj¹cych przy NDAP oraz w strukturach innych urzêdów i instytucji. Dzia³alnoœæ wydawnicza pracowników zamknê³a siê ³¹czn¹ liczb¹ 16 publikacji drukowanych (8 ksi¹¿kowych, 8 artyku³ów i notatek) oraz 2 publikacji
w formie elektronicznej.
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W 61. ROCZNICÊ WYBUCHU POWSTANIA
WARSZAWSKIEGO
„POLACY! Walka zbrojna o wyzwolenie stolicy rozpoczêta! Delegat na Kraj – Wicepremier Rz¹du Rzeczypospolitej i Przewodnicz¹cy Rady Jednoœci Narodowej
w porozumieniu z Dowódc¹ Armii Krajowej zdecydowali wyst¹pienie zbrojne
w dniu 1 VIII r.b.”.
Reedycja zaczynaj¹cego siê tymi s³owami obwieszczenia, datowanego na 3 sierpnia 1944 r., zosta³a wykonana z okazji 61. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w drukarni Muzeum Powstania Warszawskiego. Jej uroczyste otwarcie nast¹pi³o 27 lipca 2005 r. W pomieszczeniu na parterze znalaz³y siê maszyny drukarskie z lat 40.: talerzowa maszyna dociskowa typu „bostonka”, maszyna p³aska arkuszowa firmy MAN oraz rêczna, ¿eliwna prasa korektowa, a tak¿e specjalne wyposa¿enie: pó³ki z kasztami, rega³y zecerskie, zestawy czcionek. Na œcianach umieszczono zdjêcia powstañczych kolporterów, drukarzy przy pracy, strzaskanych, le¿¹cych
w gruzach maszyn drukarskich, a w gablocie – oryginalne druki z czasu Powstania
Warszawskiego, m.in. egzemplarze „Biuletynu Informacyjnego”. Wszystkie maszyny s¹ sprawne i w trakcie obchodów drukowa³y historyczne obwieszczenie, „Biuletyn Informacyjny” oraz okolicznoœciowe ulotki.
Muzeum przy ulicy Grzybowskiej by³o jednym z wa¿niejszych miejsc na mapie
tegorocznych obchodów. Tu dzia³a³y centrum informacyjne i centrum prasowe.
Uroczystoœci zainaugurowa³ 29 lipca prezydent Warszawy Lech Kaczyñski, wci¹gaj¹c flagê pañstwow¹ na widoczn¹ z daleka, 35-metrow¹ wie¿ê widokow¹ ze znakiem
Polski Walcz¹cej, wieñcz¹c¹ gmach muzealny. Tego samego dnia w Muzeum odby³a
siê uroczystoœæ nadania prof. Normanowi Daviesowi honorowego cz³onkostwa
Zwi¹zku Powstañców Warszawskich i przyznania mu nagrody Jedynki Polskiego
Radia „Trudny temat do zgryzienia”. Obecni byli m.in. ostatni prezydent Rzeczypospolitej na UchodŸstwie Ryszard Kaczorowski, premier Marek Belka, prezydent
Warszawy Lech Kaczyñski i prezes Zwi¹zku Powstañców Warszawskich gen. Zbigniew Œcibor-Rylski. W wyst¹pieniach podkreœlano, ¿e prof. Davies od wielu ju¿ lat,
a zw³aszcza po opublikowaniu ksi¹¿ki Powstanie ’44, sta³ siê ambasadorem polskiej
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historii na Zachodzie i sprawi³, ¿e sierpniowy zryw 1944 r. sta³ siê czêœci¹ zbiorowej
œwiadomoœci nie tylko Polaków. W trakcie obchodów profesorowi nadano tytu³ honorowego obywatela Warszawy, mia³a te¿ miejsce promocja jego najnowszej ksi¹¿ki
Jak powsta³o Powstanie ’44.
W przededniu rocznicy, 31 lipca, w Muzeum Powstania Warszawskiego odby³o
siê spotkanie powstañców warszawskich z prezydentem Warszawy Lechem Kaczyñskim. Rozpoczê³o je ods³oniêcie na murze od strony ulicy Przyokopowej tablicy
upamiêtniaj¹cej zwyciêskie walki stoczone 1 sierpnia 1944 r. na terenie elektrowni
tramwajowej przez dwie grupy ¿o³nierzy „Kedywu” Armii Krajowej z oddzia³ami
¿andarmerii niemieckiej i Wehrmachtu. W ceremonii wzi¹³ udzia³ Adam Heine –
jedyny ¿yj¹cy uczestnik tych wydarzeñ. P³ytê ufundowali pracownicy Muzeum.
Oficjaln¹ czêœæ obchodów zapocz¹tkowa³ prezydent Warszawy uderzeniem
w dzwon „Monter”, zawieszony w centralnej czêœci Muru Pamiêci w Parku Wolnoœci. G³os zabrali przedstawiciele stowarzyszeñ kombatanckich: gen. Zbigniew Œcibor- -Rylski, prezes Œwiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy AK Czes³aw Cywiñski i prezes
Oddzia³u Warszawskiego SZ¯ AK p³k Jerzy Wilgat. Na Zamku Królewskim odby³a
siê uroczysta sesja Rady m.st. Warszawy, a po po³udniu w Belwederze prezydent
Aleksander Kwaœniewski nada³ wysokie odznaczenia pañstwowe kilku uczestnikom Powstania Warszawskiego. Wieczorem przed pomnikiem Bohaterów Powstania Warszawskiego na placu Krasiñskich zosta³a odprawiona polowa msza œwiêta,
której przewodniczy³ prymas Polski kardyna³ Józef Glemp, odby³ siê te¿ apel poleg³ych i uroczysty koncert.

Msza œwiêta przy pomniku Bohaterów Powstania Warszawskiego
na placu Krasiñskich. Fot. Ewa Zió³kowska
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Ceremonie rocznicowe 1 sierpnia rozpoczê³y siê przy pomniku Mokotów Walczy w parku im. gen. Orlicz-Dreszera, sk¹d kombatanci przemaszerowali ulic¹ Pu³awsk¹, nastêpnie w po³udnie dokonano uroczystej odprawy wart przed Grobem
Nieznanego ¯o³nierza. Uroczystoœci odby³y siê tak¿e przy pomnikach gen. Stefana
Grota-Roweckiego w Alejach Ujazdowskich oraz Polskiego Pañstwa Podziemnego
i Armii Krajowej przed gmachem Sejmu. W rocznicê godziny „W” bohaterom Powstania oddano ho³d przed pomnikiem Gloria Victis na Cmentarzu Wojskowym na
Pow¹zkach. Modlitwom za dusze poleg³ych przewodniczy³ ks. prof. Jerzy Pikulik,
¿o³nierz AK. Z³o¿ono równie¿ wieñce pod monumentem Polegli Niepokonani na
Cmentarzu Powstañców Warszawy na Woli, gdzie odmówiono modlitwy ekumeniczne. Wieczorem na Kopcu Powstania Warszawskiego na Czerniakowie zap³on¹³
ogieñ, który by³ podtrzymywany przez 63 dni, czyli tak d³ugo jak trwa³y powstañcze walki.
W programie rocznicowych obchodów nie zabrak³o wydarzeñ kulturalnych.
Dzielnica Wola wspólnie z Muzeum Powstania Warszawskiego i Biurem Promocji
m.st. Warszawy przygotowa³a widowisko plenerowe „Wola, sierpieñ 1944”. W Zespole Szkó³ Zawodowych im. Micha³a Konarskiego 30 lipca zosta³y odtworzone
wydarzenia z pierwszych dni Powstania – atak i zdobycie koszar SS przy ulicy Okopowej. Ju¿ 1 sierpnia 1944 r. oko³o godziny 18oo batalion „Zoœka” i pododdzia³y batalionów „Broda” i „Miot³a” zaatakowa³y niemieckie koszary. Kilkugodzinne zaciête walki zakoñczy³y siê ca³kowitym sukcesem powstañców.
W sobotni wieczór w Parku Wolnoœci przy Muzeum Powstania Warszawskiego
odby³ siê koncert „Pamiêtamy – 1944”. Wyst¹pi³y m³odzie¿owe zespo³y punkrockowe: Naiv, Kolumna Zygmunta, Bakshish, Lao Che i Armia. Ka¿dy z nich przygotowa³ na ten dzieñ specjalny utwór poœwiêcony tematyce powstañczej. Na koncert
przysz³o kilka tysiêcy m³odych ludzi.
Przed rocznic¹ w Ogrodzie Ró¿anym, po drugiej stronie muzealnego Muru Pamiêci, zosta³a udostêpniona zwiedzaj¹cym wystawa „Kolor wolnoœci”. Z³o¿y³o siê
na ni¹ ponad 30 archiwalnych zdjêæ z Powstania, którym, dziêki technice komputerowej, nadano barwy. Ten zabieg sprawi³, ¿e – jak twierdz¹ twórcy ekspozycji – sfotografowane m.in. przez Eugeniusza Lokajskiego i Joachima Joachimczyka „ludzkie twarze, ulice tamtej Warszawy, sceny uchwycone przez reportera s¹ zanurzone
w takiej samej teraŸniejszoœci jak ta, której sami tu i teraz doœwiadczamy”.
Dwie kolejne wystawy otwarto 1 sierpnia. W Muzeum Powstania Warszawskiego
przedstawiono zbiór rysunków i grafik „Ze wspomnieñ i szkicownika” autorstwa
dwóch powstañców z pu³ku „Baszta” – Tadeusza Kubalskiego ps. „Zbroja” i Lubomira Tomaszewskiego ps. „Lubomir”. Ich prace, odmienne wizualnie i warsztatowo, ³¹czy pragnienie przekazania wspomnieñ i emocji zwi¹zanych z dramatycznym
a zarazem chlubnym rozdzia³em ich ¿ycia, jakim by³o Powstanie. Odmienn¹ perspektywê prezentowa³a ekspozycja w parku Ulricha przy Centrum Handlowym Wola Park, zatytu³owana „Mi³a moja, kochana. Taki to mroczny czas”, poœwiêcona kobietom w Powstaniu Warszawskim. Utrwalonym w kadrach przez powstañczych fotoreporterów postaciom – panny m³odej z bia³o–czerwon¹ opask¹ na ramieniu, ³¹czniczki przegl¹daj¹cej siê w lusterku, matki karmi¹cej dziecko na gruzach domu –
towarzysz¹ ból, rozpacz, ale i „uœmiech ¿ycia na twarzy”, i chwile prawdziwego
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szczêœcia. Zdjêcia opatrzono
poetyckim komentarzem Krzysztofa Kamila Baczyñskiego,
Anny Œwirszczyñskiej, Józefa
Szczepañskiego. Wieczorem
w Muzeum Powstania Warszawskiego dzia³a³o kino powstañcze, w którym pokazano
monta¿ unikatowych reporta¿y
z filmu Ostatnie dni Warszawy
oraz kilka innych filmów.
Koñcowym akordem kilkudniowych obchodów by³o przekazanie 3 sierpnia do zbiorów
Muzeum Powstania Warszawskiego repliki pierwszej powstañczej radiostacji „Burza”,
po³¹czone z jej testowaniem.
W uroczystoœci, która odby³a
siê w 61. rocznicê rozpoczêcia
pracy przez „Burzê”, udzia³
wziêli: twórca oryginalnej radiostacji i jej repliki W³odzimierz Markowski oraz przedstawiciele grupy warszawskich
krótkofalowców, którzy skonstruowali urz¹dzenie.
Uroczystoœæ przy pomniku Gloria Victis.
W ci¹gu 4 dni obchodów zoFot. Ewa Zió³kowska
sta³a zorganizowana publiczna
zbiórka pieniêdzy na renowacjê grobów powstañczych. Zebrano blisko 55 tys. z³.
Odby³o siê równie¿ wiele uroczystoœci i imprez kulturalnych przygotowanych
przez poszczególne dzielnice Warszawy i œrodowiska kombatanckie. Wszystkie cieszy³y siê du¿ym zainteresowaniem mieszkañców stolicy. Muzeum Powstania Warszawskiego prze¿y³o prawdziwe oblê¿enie; podobnie jak rok wczeœniej, tu¿ po otwarciu, przed wejœciem ustawia³y siê d³ugie kolejki.
W rocznicê godziny „W” – 1 sierpnia o 17oo, gdy rozleg³ siê ryk syren, w centrum miasta zatrzymali siê przechodnie, stanê³y samochody, tramwaje, metro. Obchody 61. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego dowiod³y, ¿e wydarzenia
Sierpnia 1944, kiedy do g³osu dosz³a mi³oœæ wolnoœci, s¹ czêœci¹ œwiadomoœci warszawiaków, ¿e dla wielu pamiêæ przesz³oœci jest bliska i wa¿na.
Ewa Zió³kowska

WYSTAWA „WARSZAWA W CZASACH
STANIS£AWA STASZICA”
MUZEUM HISTORYCZNE M.ST. WARSZAWY
10 CZERWCA – 25 WRZEŒNIA 2005
Tematem przewodnim wystawy zorganizowanej w 250. rocznicê urodzin Stanis³awa
Staszica (1755-1826) by³a Warszawa, gdzie Staszic spêdzi³ ostatnie 25 lat swojego
¿ycia. Wystawa sta³a siê okazj¹ do spotkania z Warszaw¹ koñca XVIII i pierwszej
æwierci XIX w. – Warszaw¹ têtni¹c¹ ¿yciem w latach Sejmu Wielkiego, opustosza³¹,
ale dŸwigaj¹c¹ siê po rozbiorach, w której wa¿n¹ rolê zaczynaj¹ odgrywaæ cz³onkowie za³o¿yciele Towarzystwa Przyjació³ Nauk, o¿ywion¹ nadziej¹ odzyskania niepodleg³oœci w epoce napoleoñskiej, intensywnie rozbudowuj¹c¹ siê w latach Królestwa Kongresowego.
W pierwszej sali wystawy wykonane wspó³czeœnie barwne fotogramy ukazywa³y
miejsca szczególnie ze Staszicem zwi¹zane: pierwsz¹ siedzibê Towarzystwa Przyjació³ Nauk przy Kanoniach, Towarzystwo Dobroczynnoœci przy Krakowskim
Przedmieœciu, Uniwersytet Warszawski, pa³ac Mostowskich, pa³ac Królewskiego
Towarzystwa Przyjació³ Nauk, czyli Pa³ac Staszica wraz z pomnikiem Kopernika,
pomnik ksiêcia Józefa Poniatowskiego, pomnik Pracy przy ul. Grochowskiej, Instytut G³uchoniemych, grób Staszica przy koœciele pokamedulskim na Bielanach,
g³az-pomnik Stanis³awa Staszica przy ul. Senatorskiej. Obraz olejny nieznanego
malarza schy³ku XVIII w., przedstawiaj¹cy scenê uchwalenia Konstytucji 3 maja,
zwraca³ uwagê na fakt, i¿ opublikowane przez Staszica anonimowo Przestrogi dla
Polski wywar³y wp³yw na tekst ustawy, choæ Staszicowi nie by³o dane uczestniczyæ
w obradach Sejmu Wielkiego. Widoki Warszawy autorstwa Zygmunta Vogla wprowadza³y w klimat miasta koñca XVIII w. Portrety wykonane metod¹ litografii,
techniki zapocz¹tkowanej w Warszawie przy wsparciu Komisji Rz¹dowej Wyznañ
Religijnych i Oœwiecenia Publicznego, ukazywa³y osoby z krêgu Stanis³awa Staszica. PóŸniejsz¹ pozycjê finansow¹ i towarzysk¹ w znacznym stopniu zawdziêcza³
Staszic Andrzejowi ordynatowi Zamoyskiemu, w którego domu spêdzi³ kilkanaœcie
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lat (1781-1797) jako nauczyciel jego dzieci, ale te¿ osobisty sekretarz, a nastêpnie
sekretarz i doradca wdowy, Konstancji z Czartoryskich. St¹d na wystawie pojawi³y
siê wizerunki Andrzeja Zamoyskiego i jego syna Stanis³awa, prezesa senatu w czasach Królestwa Kongresowego.
W latach okupacji pruskiej Staszic uczestniczy³ w patriotycznych spotkaniach
organizowanych w pa³acu Stanis³awa Ma³achowskiego przy Krakowskim Przedmieœciu i u Tadeusza Mostowskiego przy ul. Przejazd. By³ jednym z twórców Towarzystwa Przyjació³ Nauk i jego prezesem (od 1808 r.), na którym to stanowisku zast¹pi³ go Julian Ursyn Niemcewicz, wczeœniej wspieraj¹c, równie¿ finansowo, budowê nowej siedziby Towarzystwa przy Nowym Œwiecie. Stanis³aw Kostka Potocki,
zwierzchnik Staszica w Komisji Wyznañ Religijnych i Oœwiecenia Publicznego,
a wczeœniej w Dyrekcji Edukacji i w eforacie Liceum Warszawskiego, czêsto nieobecny w Warszawie, cedowa³ na niego swe obowi¹zki. Cykl litografii Leonarda
Schmidtnera (Zbiór celniejszych gmachów miasta sto³ecznego Warszawy, Warszawa
1823), ukazuj¹cych budynki uniwersyteckie: Pa³ac Kazimierzowski, gmach Instytutu Kunsztów i Sztuk Piêknych, Obserwatorium Astronomiczne, przypomina³y
o zaanga¿owaniu Staszica, przewodnicz¹cego Rady Ogólnej Uniwersytetu, w tworzenie podstaw funkcjonowania tej uczelni. Zachowane w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, wykonane w 1818 r., projekty Szko³y Weterynaryjnej na Marymoncie, uzupe³nione o projekty gmachów gospodarczych w Rudkach, wi¹za³y siê
z dzia³aniami Staszica na rzecz szkolnictwa rolniczego, którego by³ pomys³odawc¹.
W gablocie zgromadzone zosta³y rêkopisy Staszica, w tym: fragment Rodu ludzkiego, testament spisany w 1824 r., tekst umowy zawartej z Bertelem Thorwaldsenem we wrzeœniu 1820 r. na wykonanie modelu pomnika Kopernika za kwotê
2000 dukatów holenderskich, a tak¿e przyk³ady dzie³ drukowanych Staszica: t³umaczenie pracy G. Buffona Epoki natury (Warszawa 1786), anonimowo wydane
Uwagi nad ¿yciem Jana Zamoyskiego (Warszawa 1787) i Przestrogi dla Polski (Warszawa 1790). Inwentarz pozosta³oœci po Staszicu, spisany 15 lutego 1826 r. w kancelarii
notariusza warszawskiego, równie¿ cz³onka TPN, profesora Uniwersytetu Jana
Wincentego Bandtkiego, przybli¿a³ postaæ tego skromnie ¿yj¹cego cz³owieka, który
ca³e swe niema³e dochody przeznacza³ na cele spo³eczne.
Tematem drugiej sali by³a Warszawa w latach 1796-1826. Na planach tu prezentowanych mo¿na by³o œledziæ zmiany zachodz¹ce w zabudowie miasta. Plan, litografowany w DreŸnie przez Josefa Bacha w 1809 r., ukaza³ zasiêg wyburzeñ napoleoñskich na Pradze i uk³ad umocnieñ obronnych, tam¿e zlokalizowanych. Malowany akwarel¹ plan, wymierzony przez oficerów Korpusu In¿ynierów Wojskowych
w latach 1818 i 1819, litografowany w 1822 r., przedstawia³ miasto zamkniête lini¹
okopów, z placem Broni, za³o¿eniami Marywilu, z nowym placem Zamkowym, powsta³ym po wyburzeniu Bramy Krakowskiej i przylegaj¹cych doñ murów, z rynkami Starego i Nowego Miasta, pozbawionymi gmachów ratuszowych. Plan regulacji
miasta Pragi z 1817 r. autorstwa Jakuba Kubickiego to jeden z wielu powsta³ych
w latach Królestwa Kongresowego projektów, które z powodu szczup³oœci funduszy
miasta nie zosta³y zrealizowane.
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Wa¿nym elementem obyczajowoœci Warszawy by³y owiane tajemnic¹ spotkania
organizowane przez masonów. Spoœród ló¿ dzia³aj¹cych do 1823 r. oficjalnie w Warszawie jedn¹ z wa¿niejszych by³a Œwi¹tynia Izys, za³o¿ona w 1780 r., której cz³onkowie pos³ugiwali siê jêzykiem polskim. Nale¿a³y do niej osoby odgrywaj¹ce wa¿n¹
rolê w ¿yciu publicznym, m.in.: Ignacy i Stanis³aw Kostka Potoccy, prezes Rady
Stanu i Rady Ministrów Ksiêstwa Warszawskiego Ludwik Gutakowski, twórca sceny narodowej Wojciech Bogus³awski, architekt Jakub Kubicki, poeta i radca stanu
Kajetan KoŸmian, aktor i wydawca „Kuriera Warszawskiego” Ludwik Adam Dmuszewski, dyrektor Teatru Narodowego, profesor literatury na Uniwersytecie Warszawskim Ludwik Osiñski. Na wystawie znalaz³ siê kamieñ zwi¹zany z t¹ lo¿¹, odkryty na terenie posesji nale¿¹cej ongiœ do Wojciecha Bogus³awskiego, który to kamieñ obecnie znajduje siê w zbiorach Muzeum Teatralnego, ponadto portret Ludwika Osiñskiego w stroju wolnomularskim i odznaki warszawskich ló¿ masoñskich: Bracia Polscy Zjednoczeni (czynnej w latach 1807-1821), Masoñskiej Œwi¹tyni Minerwy na Wschodzie Warszawy (z ok. 1820 r.) i Wielkiej Lo¿y Kapitulnej Departamentu Warszawskiego.
Na wystawie pokazano równie¿ pami¹tki zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ Towarzystwa
Przyjació³ Nauk, stowarzyszenia zrzeszaj¹cego animatorów ¿ycia naukowego Warszawy, które stara³o siê dzia³aæ równie¿ ponad zaborami, np. rêkopis statutu Towarzystwa, opracowany 30 paŸdziernika 1802 r. (opatrzony podpisami: Jana Ch. Albertrandiego – prezesa Towarzystwa, Stanis³awa So³tyka, Andrzeja Reptowskiego,
Stanis³awa Staszica, Jana Wyle¿yñskiego, Ludwika Osiñskiego, Adama Pra¿mowskiego, Marcina Molskiego, Tadeusza Mostowskiego, Józefa Kalasantego Szaniawskiego, Walentego Gagatkiewicza, Kajetana Kamieñskiego i Franciszka Dmochowskiego – sekretarza Towarzystwa), patent nadaj¹cy Towarzystwu status Królewskiego, wydany przez ksiêcia warszawskiego, króla saskiego Fryderyka Augusta, przes³any na adres ministra sprawiedliwoœci Feliksa £ubieñskiego, i pe³nomocnictwo
Stanis³awa Staszica, prezesa Towarzystwa Królewsko-Warszawskiego, oraz cz³onków w osobach Adama Pra¿mowskiego i Ksawerego Szaniawskiego, dla Stanis³awa
Wêgrzeckiego, upowa¿niaj¹ce do wyrobienia dla Towarzystwa tytu³u w³asnoœci placu nr 1320 i 1321 przy Krakowskim Przedmieœciu w miejscu po zniesionych zabudowaniach i koœciele Dominikanów, spisane 25 wrzeœnia 1820 r.
Wa¿nym w¹tkiem wystawy by³o szkolnictwo. Obok ryciny autorstwa J. F. Piwarskiego zatrudnionego w latach 1818-1832 w Gabinecie Rycin uniwersyteckiej Biblioteki Publicznej, mieszcz¹cej siê w Pa³acu Kazimierzowskim, która ukazywa³a
wygl¹d dziedziñca uniwersyteckiego z tym¿e Pa³acem w 1824 r., znalaz³y siê portrety profesorów Uniwersytetu: Jana Wincentego Bandtkiego i Klemensa Urmowskiego (Wydzia³ Prawa) oraz Wilhelma Colberga (Wydzia³ Kartografii), a tak¿e
przechowane w zbiorach Biblioteki Narodowej dokumenty zwi¹zane z autorem
pierwszej historii literatury polskiej, profesorem Feliksem Bentkowskim: list od
ministra wyznañ religijnych i oœwiecenia publicznego Stanis³awa Kostki Potockiego, okreœlaj¹cy warunki finansowe zatrudnienia, i list od rektora Uniwersytetu, zwalniaj¹cy Bentkowskiego z obowi¹zku prowadzenia zajêæ w Liceum Warszawskim.
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Na wystawie zaprezentowano te¿ liczne medale, a wœród nich: „Medal na otwarcie Uniwersytetu Warszawskiego 14 V 1818” autorstwa Zygmunta Vogla i Franciszka Ksawerego Stuckharta, „Medal nagrodowy Uniwersytetu Warszawskiego
przyznawany od 1819 za najlepsze rozprawy naukowe” autorstwa Karola Baerenda (?), „Medal ku czci za³o¿ycieli Wydzia³u Nauk Lekarskich w Warszawie
w 1809 r.” autorstwa Józefa Majnerta, bity w1839 r.
Warszawa w prezentowanym okresie doœwiadcza³a zmieniaj¹cej siê koniunktury
politycznej. 6 lipca 1796 r. z³o¿y³a ho³d królowi pruskiemu Fryderykowi Wilhelmowi II, któremu na mocy traktatów rozbiorowych zosta³a podporz¹dkowana, co upamiêtni³ stosowny medal bity w Berlinie. W 1807 r. paryska mennica wybi³a Napoleonowi I medal autorstwa Bernarda Andrieu i Nicolasa Brenneta, upamiêtniaj¹cy
utworzenie Ksiêstwa Warszawskiego, a w 1808 r. Towarzystwo Przyjació³ Nauk
uhonorowa³o Fryderyka Augusta I srebrnym medalem autorstwa Jana Ligbera.
7 lutego 1813 r. Warszawê zajê³y wojska rosyjskie pod dowództwem gen. Michai³a
Mi³oradowicza. Scenê wjazdu wojsk rosyjskich w fantastycznym sztafa¿u ukazywa³a niemiecka rycina kolorowana akwarel¹ wg Johanna Voltza. Wkrótce codziennoœci¹ sta³y siê parady wojskowe organizowane przez wielkiego ksiêcia Konstantego,
od 1814 r. dowódcê wojsk polskich. W Warszawie, licz¹cej niewiele ponad 100 tys.
mieszkañców, w pocz¹tkach istnienia Królestwa Polskiego liczba wojsk stacjonuj¹cych siêga³a ponad 20 tys. Na potrzeby wojska rozbudowano koszary na rogu Dzikiej i Gêsiej oraz przy alei Gwardii, wybudowano koszary dla pu³ków jazdy miêdzy
£azienkami a ul. Czerniakowsk¹, jednak ponad po³owa wojskowych by³a zakwaterowana w domach i budynkach prywatnych. W pó³nocno-zachodniej czêœci Warszawy dla potrzeb æwiczeñ wojskowych i musztry powsta³ plac Broni, a na ¯oliborzu plac Gwardii. Wœród polskich wojskowych ju¿ w kilka lat po utworzeniu Królestwa Polskiego zaczê³y narastaæ objawy niezadowolenia z sytuacji politycznej. Walerian £ukasiñski, major 4. pu³ku piechoty liniowej, za³o¿y³ w 1819 r. Wolnomularstwo Narodowe, a nastêpnie, w 1821 r., Towarzystwo Patriotyczne. Na francuskim
stalorycie z 1835 r. zosta³a przedstawiona scena wykonania wyroku 2 paŸdziernika
1824 r. na polu za rogatkami pow¹zkowskimi publicznej degradacji £ukasiñskiego,
na któr¹, obok kary twierdzy (w efekcie do¿ywotniej), skaza³ go s¹d wojskowy.
Uroczyst¹ oprawê mia³y obrady pierwszego sejmu Królestwa Polskiego
w 1818 r., odbywaj¹ce siê w Sali Senatorskiej Zamku Królewskiego, zarejestrowane na kolorowanej litografii wg Micha³a Stachowicza. Marsza³kiem pierwszego
sejmu wybrano genera³a Wincentego Krasiñskiego, którego kurtkê polow¹
z lat 1811-1813, gdy pe³ni³ funkcjê dowódcy Pu³ku Lekkokonnego Polskiego Gwardii Cesarza Napoleona, mo¿na by³o zobaczyæ na wystawie.
Akwarele Zygmunta Vogla (m.in. Widok Warszawy z praskiego brzegu, 1804-1807
i 1822, Widok katedry œw. Jana, 1825) i Aleksandra Majerskiego oraz litografie Fryderyka Krzysztofa Dietricha wprowadza³y w klimat miasta z czasów Królestwa
Kongresowego, a architektoniczne rysunki wa¿niejszych budowli warszawskich, litografowane przez Zygmunta Schmidtnera, zwraca³y uwagê na zakres prac budowlanych, realizowanych wówczas w Warszawie dziêki systemowi niskooprocentowa-
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Fragment wystawy „Warszawa w czasach Stanis³awa Staszica”. Fot. H. Niewiadomska

nych kredytów. W latach 1817-1825 od podstaw wzniesiono 350 domów murowanych, wiele odnowiono (np. w latach 1818-1820 wyremontowano 206 domów).
Na wystawie nie mog³o zabrakn¹æ wyrobów rzemios³a artystycznego. I tak mo¿na by³o zobaczyæ m.in. srebra pochodz¹ce z warszawskich zak³adów Jana Jerzego
Bandaua, Tomasza Klimaszewskiego, Karola Jerzego Lilpopa, Jana Macieja
Schwartza; zegarki kieszonkowe z pracowni warszawskiego zegarmistrza Franciszka Gugenmusa, w tym jeden wg tradycji wi¹zany z osob¹ Stanis³awa Ma³achowskiego, marsza³ka Sejmu Czteroletniego; sukienki empirowe, wyroby ze szk³a i porcelany.
Obraz Stanis³awa Kurczyñskiego Posiedzenie klubu szaradzistów w mieszkaniu
L. A. Dmuszewskiego (1807) i litografowany widok wnêtrza pokoju bawialnego Marianny Lanckoroñskiej, kasztelanowej po³anieckiej, wykonany po œmierci tej zas³u¿onej dla Warszawy filantropki (1826), dawa³y okazjê przyjrzenia siê wyposa¿eniu
warszawskich wnêtrz mieszkalnych.
W osobnej sali zebrano obiekty zwi¹zane z Teatrem Narodowym (w latach okupacji pruskiej nosi³ on nazwê Wielki): liczne wydawnictwa teatralne, m.in.
XIX-wieczne tomy wydañ utworów dramatycznych Wojciecha Bogus³awskiego
i Ludwika A. Dmuszewskiego, „Momus” – czasopismo satyryczne redagowane
przez Alojzego Fortunata ¯ó³kowskiego, Dykcjonarzyk Teatralny L. A. Dmuszewskiego, dramat Barbara Radziwi³³ówna Alojzego Feliñskiego. Na œcianach zawieszono portrety olejne: namalowany przez Józefa Reychana portret Wojciecha Bogu-

80 Sprawozdania

s³awskiego, dyrektora Teatru do 1814 r., portret Karola Kurpiñskiego, kompozytora, dyrygenta i pedagoga, od 1810 r. zwi¹zanego z Teatrem Narodowym – pêdzla
Aleksandra Molinariego, ponadto portrety Jana Nepomucena Szczurowskiego
pêdzla Stanis³awa Marsza³kiewicza i Alojzego Fortunata ¯ó³kowskiego, XIX-wieczn¹ kopiê wg Jana Feliksa Piwarskiego, oraz wykonany gwaszem portret Ludwika
Adama Dmuszewskiego w roli króla w Cydzie Pierre’a Corneille’a, uzupe³nione licznymi litografowanymi portretami aktorów i kompozytora Józefa Elsnera, wieloletniego kapelmistrza w Teatrze Narodowym. Dope³nieniem wystawy by³y afisze teatralne pochodz¹ce z teki Polski afisz teatralny 1765-1939 (Warszawa 1974).
Prezentowane na wystawie eksponaty pochodzi³y ze zbiorów: Muzeum Historycznego m.st. Warszawy, Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Teatralnego w Warszawie, Muzeum Wojska Polskiego, Archiwum G³ównego Akt Dawnych,
Archiwum Pañstwowego m.st. Warszawy, Biblioteki Narodowej. Autork¹ scenariusza i komisarzem wystawy by³a Barbara Hensel-Moszczyñska, autork¹ projektu plastycznego Alicja Ilgiewicz. Wystawie towarzyszy³o adresowane do uczniów szkó³
podstawowych wydawnictwo autorstwa Agnieszki D¹browskiej O tym, co mo¿e zrobiæ jeden cz³owiek. Stanis³aw Staszic 1755-1826.
Wystawa zosta³a przygotowana w ramach obchodów Roku Staszicowskiego, organizowanych pod patronatem honorowym prezesa Polskiej Akademii Nauk
prof. Andrzeja B. Legockiego oraz prezesa Towarzystwa Naukowego Warszawskiego
prof. Andrzeja Paszewskiego.
Barbara Hensel-Moszczyñska

WYSTAWA „INTROLIGATORSTWO
WARSZAWSKIE”
MUZEUM HISTORYCZNE M.ST. WARSZAWY
5 PADZIERNIKA – 23 GRUDNIA 2005
Jesieni¹ ubieg³ego roku Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy sw¹ kolejn¹ popularnonaukow¹ sesjê varsavianistyczn¹ postanowi³a poœwiêciæ tematowi introligatorstwa warszawskiego i do wspó³pracy zaprosi³a Muzeum Drukarstwa Warszawskiego, bêd¹ce oddzia³em Muzeum Historycznego m.st. Warszawy. Wynika³o to z faktu,
¿e w Muzeum od lat trwaj¹ prace badawczo-dokumentacyjne nad polskim introligatorstwem. Program sesji postanowiono wzbogaciæ o wystawê, by nie
tylko omówiæ siê, ale tak¿e – co by³o
w tym przypadku szczególnie uzasadnione – pokazaæ materialne pami¹tki,
a zw³aszcza oprawy ksi¹¿kowe, dzie³a
r¹k warszawskich introligatorów. Komitet organizacyjny wystawy, do którego, obok wspomnianych placówek,
wesz³o Towarzystwo Bibliofilów Polskich w Warszawie, ustali³ termin imprez na wrzesieñ/paŸdziernik 2005 r.,
znalaz³ miejsce dla ekspozycji w salach wystaw czasowych Muzeum Historycznego m.st. Warszawy, a zadanie
przeprowadzenia kwerendy i przygotowania scenariusza wystawy oraz towarzysz¹cej jej publikacji powierzy³
El¿biecie Pokorzyñskiej z Muzeum
Herb Warszawskiego Cechu Introligatorów
Drukarstwa.
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Przegl¹d istniej¹cych opracowañ ukaza³ dramatyczny wprost brak materia³u,
który móg³by zostaæ pokazany na wystawie. Znane by³y dotychczas jedynie charakterystyczne oprawy Franciszka Joachima Radziszewskiego oraz pojedyncze prace
kilku innych introligatorów. Polskie biblioteki tak¿e nie rejestrowa³y w ramach
opisu katalogowego opraw sygnowanych przez introligatora. Dlatego te¿ niezbêdne
okaza³o siê przeprowadzenie gruntownej kwerendy magazynowej, polegaj¹cej na
zdejmowaniu ksi¹¿ek z pó³ek i poszukiwaniu w nich sygnatury introligatorskiej,
b¹dŸ to w postaci ma³ej nalepki przyklejonej do wewnêtrznej strony ok³adki, b¹dŸ
te¿ w postaci wycisku stempelka, wkomponowanego w dekoracjê ok³adzin. Znakowanie opraw przez introligatorów, choæ stosowane od bardzo dawna, na oprawach
warszawskich wystêpuje dopiero od pocz¹tku XIX w. i obejmuje bardzo niewielki
procent ksi¹¿ek. Dlatego te¿ przegl¹daj¹c magazynowe zasoby, napotkano wielk¹ liczbê
opraw piêknych, lecz niestety niesygnowanych. Nieliczne, podpisane przez twórcê, okazywa³y siê najczêœciej pracami francuskimi, angielskimi lub niemieckimi. Sygnatury
polskie przewa¿nie odnosi³y siê do warsztatów krakowskich i lwowskich, znacznie
rzadziej warszawskich i poznañskich.
By przygotowaæ eksponaty na wystawê, dokonano przegl¹du zbiorów w blisko
20 placówkach, w wielu – dziêki ¿yczliwoœci i zaufaniu kustoszy zbiorów – dopuszczono autorów wystawy do nawet najbardziej chronionych magazynów cimeliów.
Szersz¹ kwerendê przeprowadzono w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy, Bibliotece Uniwersyteckiej, Instytucie Badañ Literackich, Muzeum Literatury, Muzeum
Historycznym m.st. Warszawy, Muzeum A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku, Archiwum Akt Nowych, Bibliotece Narodowej, Bibliotece Seminarium Warszawskiego,
Muzeum Wojska Polskiego. Wykorzystano informacje z wczeœniej przeprowadzonych badañ w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w £odzi
oraz Muzeum Drukarstwa Warszawskiego. Informacje o obiektach z w³asnych
zbiorów dostarczyli cz³onkowie Towarzystwa Bibliofilów Polskich, dziêki zaœ pomocy Piotra Marcinkowskiego z Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy i jego szerokim kontaktom swe zbiory udostêpnili tak¿e kolekcjonerzy niezrzeszeni w bibliofilskiej organizacji. W trudnym doborze opraw z epoki staropolskiej wielkiej pomocy udzieli³a Maria Cubrzyñska-Leonarczyk z Gabinetu Starych Druków Biblioteki
Uniwersyteckiej, która wytypowa³a ksi¹¿ki ze zbiorów macierzystej placówki,
a tak¿e konsultowa³a i wspiera³a poszukiwania w zbiorach Archiwum G³ównego
Akt Dawnych i Biblioteki Narodowej.
28 wrzeœnia 2005 r. w majestatycznej scenerii sali Czytelni G³ównej Biblioteki
Publicznej przy ul. Koszykowej odby³a siê sesja varsavianistyczna. W pierwszym
referacie „Sztuka introligatorska w staropolskiej Warszawie” Maria Cubrzyñska-Leonarczyk szczegó³owo przedstawi³a dotychczasowe badania w zakresie tegumenologii opraw warszawskich, podzieli³a siê ze s³uchaczami w³asnymi obserwacjami zebranymi przez lata pracy z ksi¹¿k¹ zabytkow¹, ubolewaj¹c zarówno nad
sk¹p¹ baz¹ obiektów o ustalonym pochodzeniu i wyrywkow¹ wiedz¹ na ten temat,
jak i nad niskim poziomem rzemios³a introligatorskiego w Warszawie na przestrzeni wielu wieków, a¿ po prze³om, który nast¹pi³ w epoce stanis³awowskiej w ostatniej æwierci XVIII w. Referat El¿biety Pokorzyñskiej „Introligatorstwo warszaw-
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skie w XIX i pierwszej po³owie XX wieku” koncentrowa³ siê na zagadnieniach prawnych, spo³ecznych i ekonomicznych. W prelekcji i pokazie przezroczy „Europejskoœæ i polskoœæ w oprawach wybitnych mistrzów pierwszej po³owy XIX wieku
w Polsce – reminiscencje warszawskie” Stanis³aw Rowiñski przybli¿y³ i zanalizowa³ dzie³a najwybitniejszych polskich introligatorów artystów.
Referaty te – podobnie jak to mia³o miejsce dotychczas – organizator sesji, Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy, opublikuje niebawem w seryjnym wydawnictwie
Sesje Varsavianistyczne.
Wystawa „Introligatorstwo warszawskie”, otwarta 4 paŸdziernika 2005 r. w Muzeum Historycznym m.st. Warszawy, przedstawi³a dzieje tego rzemios³a od 1525 r.,
kiedy to wystêpuje pierwsza wzmianka o introligatorze w warszawskich aktach
miejskich, a¿ po czasy
wspó³czesne. G³ówny
zr¹b wystawy stanowi³
pokaz opraw ksi¹¿ek,
pocz¹wszy od opraw z
okresu – od XVI do
XVIII w. Szczególnie interesuj¹cy by³ zestaw
ksi¹g ozdobionych warszawskim herbem, w tym
zespó³ pergaminowych
opraw z po³owy XVII w.
By³y to miejskie ksiêgi
rachunkowe oraz druk
prawny, bêd¹cy niegdyœ
w³asnoœci¹ rady miejskiej. Zapewne przed kilkuset laty wysz³y z r¹k
jednego rzemieœlnika, tu
spotka³y siê w jednej muzealnej gablocie. Na uwagê zas³uguje tak¿e zestawienie wielu prac Jana
Kilemanna, introligatora
króla Stanis³awa Augusta
Poniatowskiego, w tym
jego najwspanialszego
dzie³a – jednej z tek na
grafiki z Królewskiego
Gabinetu Rycin. Wielkiej rangi odkryciem by³o odnalezienie w trakcie
Herb Warszawy wyt³oczony na ksiêdze rachunkowej m. Starej
Warszawy 1655-1660
kwerendy ksiêgi rachun-
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Oprawa Jana Recmanika, ok. 1910

Oprawa Franciszka Joachima Radziszewskiego,
ok. 1940

kowej cechu introligatorskiego z
prze³omu XVIII i XIX w. Ten jedyny znany dziœ zabytek cechu
introligatorów warszawskich
z utraconego w czasie Powstania
Warszawskiego archiwum cechowego znalaz³ siê niedawno w Archiwum Pañstwowym m.st. Warszawy. Wobec braku innych warszawskich zabytków cechowych
w aran¿acji wystawy pos³u¿ono
siê XVII-wieczn¹ tarcz¹ ¿a³obn¹ wroc³awskiego cechu introligatorskiego. Pokazowi opraw staropolskich towarzyszy³ wybór dokumentów, w których zaznaczono
œlady istnienia i pracy warszawskich introligatorów.
W drugiej sali wystawowej zaprezentowano blisko 500 opraw
z XIX i XX w. Ukazano je w powi¹zaniu z funkcj¹, jak¹ spe³nia³y, i wyodrêbniono trzy rodzaje:
u¿ytkowe oprawy biblioteczne,
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oprawy wydawnicze oraz dzie³a luksusowe i artystyczne. Piêkn¹, star¹ szafê biblioteczn¹ wype³ni³y ksi¹¿ki w oprawach bibliotecznych. Stanê³y tak, jak sta³y przez
ca³y swój ¿ywot, na bibliotecznych pó³kach, prezentuj¹c jedynie swe, najczêœciej
skórzane, bogaciej lub skromniej udekorowane grzbiety. Oprawy wydawnicze, masowe, realizowane by³y jednakowo dla ca³ego nak³adu lub du¿ej jego partii na zlecenie wydawcy b¹dŸ ksiêgarza. Ich zadaniem by³o kusiæ i przyci¹gaæ wzrok klienta na
ksiêgarskiej ladzie lub w witrynie. I tak te¿ zosta³y zaprezentowane zwiedzaj¹cym
wystawê goœciom. Grupê ksi¹¿ek w luksusowych, ozdobnych oprawach zaprezento-

Reklama Introligatorni Artystycznej, ok. 1930
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wano – jak przystoi dzie³om sztuki – w gablotach, pokazuj¹c w miarê potrzeb
i mo¿liwoœci ró¿ne ich elementy: ok³adziny przednie i tylne, grzbiety i wyklejki,
a nawet zdobione brzegi kart. Wielkim odkryciem wystawowej kwerendy by³o odnalezienie grupy wspania³ych opraw artystycznych Jana Recmanika. Ten mistrz,
bardzo ceniony przez wspó³czesnych, zosta³ nieco zapomniany, a jego dzie³o przyæmi³y bardziej znane ogó³owi prace Bonawentury Lenarta, Ewy Lorentowiczowej,
Franciszka Joachima Radziszewskiego czy Jana Franciszka Pugeta. Na wystawie
mo¿na by³o podziwiaæ, a tak¿e porównaæ prace wszystkich wymienionych i wielu
innych, mniej znanych introligatorów. Uk³ad chronologiczny w ka¿dym z trzech
ci¹gów wystawienniczych pozwala³ przyjrzeæ siê przemianom w stylach zdobniczych, jakie nastêpowa³y w ci¹gu pó³tora wieku.
Ale wystawa nie sk³ada³a siê z samych tylko opraw ksi¹¿kowych, bo i introligatorzy, zale¿nie od zapotrzebowania, chwytali siê ró¿nych innych prac – od wykonywania wszelkiego rodzaju galanterii, szkatu³ek, pude³ek, tek, futera³ów, albumów
i klaserów, przez oprawy rycin i fotografii, a¿ po t³oczenie i z³ocenie papierów opa-

Introligatornia w drukarni Józefa Ungra, 1878
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kowaniowych i dekoracyjnych oraz ozdób funebralnych. Wytwory introligatorskich
warsztatów uzupe³niono o materia³y dokumentacyjne, takie jak rachunki, oferty
i cenniki, publikowane spisy rzemieœlników i reklamy, zdjêcia zbiorowe i portretowe, fotografie i ryciny warszawskich kamienic, w których mieœci³y siê warsztaty,
oraz cmentarnych nagrobków. Wa¿nym elementem wystawy by³ pokaz nalepek,
piecz¹tek i innych sygnatur introligatorskich.
W zwi¹zku z brakami archiwalnymi bardzo trudno jest ustaliæ ogóln¹ liczbê
warsztatów introligatorskich dzia³aj¹cych w Warszawie w XIX i pierwszej po³owie
XX w., wydaje siê, ¿e mog³o ich byæ oko³o 2 tysiêcy. Na wystawie znalaz³y siê prace,
dokumenty, reklamy i inne œlady dzia³alnoœci oko³o 150 spoœród nich. Czêœæ dokumentacyjna wystawy mówi³a nie tylko o pojedynczych rzemieœlnikach, lecz tak¿e
o ¿yciu cechowym i zwi¹zkowym. Piêknym elementem wystawy by³ sztandar Warszawskiego Cechu Introligatorów i jego tarcza herbowa. Dum¹ ka¿dego warsztatu
rzemieœlniczego s¹ dyplomy uzyskiwane na ró¿nych wystawach introligatorskich
i rzemios³a artystycznego. Du¿y zespó³ dyplomów oraz medal jednej z wystaw wypo¿yczono ze wspó³czeœnie dzia³aj¹cych warszawskich zak³adów. Na wystawie zaprezentowano materia³y zwi¹zane z kszta³ceniem zawodowym (ksi¹¿eczka czeladnicza, podrêczniki, programy nauczania) i – wyros³¹ z introligatorstwa – konserwacj¹ ksi¹¿ek, na czele z Bonawentur¹ Lenartem, introligatorem-legend¹, a zarazem ojcem polskiej konserwacji. Introligatorstwo by³o przedmiotem opracowañ naukowych oraz utworów literackich. Ma³o kto zapewne pamiêta, ¿e Mendel Gdañski, tytu³owy bohater noweli Marii Konopnickiej, by³ warszawskim introligatorem.
Ta i kilka innych publikacji znalaz³o siê na wystawie. Uda³o siê tak¿e odnaleŸæ i pozyskaæ dokumentacjê filmow¹: jeden z tematów Polskiej Kroniki Filmowej
z 1981 r. nakrêcono w warsztacie Jerzego Filipowicza.
Muzealn¹ ekspozycjê zamyka³ warsztat introligatorski. Podstawowe maszyny, narzêdzia i urz¹dzenia s³u¿¹ce od lat introligatorom rêkodzielnikom w ich codziennej pracy. Kostki introligatorskie i no¿e, pêdzle, linie, cyrkle, t³oki do zdobieñ. Czcionki i ozdobniki. Prasy, gilotyna, zszywarka, bigówka, prasa do z³ocenia. Ta ostatnia maszyna by³a nie tylko wystawowym statyst¹, na wernisa¿u pracownicy Muzeum Drukarstwa pomagali goœciom w samodzielnym wykonaniu œlepego t³oczenia. A goœci by³o na wernisa¿u wielu, podobnie jak na sesji varsavianistycznej. To dobrze, bo g³ównym celem organizatorów by³o przypomnienie zwiedzaj¹cym o introligatorstwie, rzemioœle na tyle luksusowym, ¿e nieobecnym w ¿yciu codziennym przeciêtnego obywatela. Uœwiadomienie wszystkim
korzystaj¹cym z ksi¹¿ek i pracuj¹cym z ksi¹¿k¹, ¿e jest ona nie tylko noœnikiem treœci, ale ma te¿ materialny, czasem zaœ nawet artystyczny wymiar, który
nale¿y chroniæ, bo przynosi³, i wci¹¿ jeszcze mo¿e przynosiæ wiele doznañ
i wzruszeñ.
Wystawê „Introligatorstwo warszawskie” mo¿na by³o ogl¹daæ w salach Muzeum
Historycznego m.st. Warszawy przy Rynku Starego Miasta 42 od 5 paŸdziernika do
23 grudnia 2005 r. Towarzyszy³a jej bogato ilustrowana publikacja pod tym samym
tytu³em, autorstwa El¿biety Pokorzyñskiej, w opracowaniu graficznym Andrzeja
Tomaszewskiego.
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Fragment wystawy – warsztat introligatorski
Wszystkie fotografie zamieszczone w tekœcie pochodz¹ ze zbiorów Muzeum Historycznego
m.st. Warszawy

Komisarzami wystawy byli Andrzej So³tan i Barbara Rogalska, autorem scenariusza El¿bieta Pokorzyñska, w kwerendzie uczestniczy³ i dzia³ania formalne realizowa³ Micha³ Horoszewicz, zdjêcia wykona³a Barbara Mazurek i in., projekt plastyczny by³ dzie³em Alicji Ilgiewicz.
El¿bieta Pokorzyñska

XV SESJA VARSAVIANISTYCZNA
Rokrocznie od kilkunastu lat w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy – Bibliotece
G³ównej Województwa Mazowieckiego odbywaj¹ siê sesje popularnonaukowe, poœwiêcone szeroko rozumianym zagadnieniom zwi¹zanym z ksi¹¿k¹ w stolicy, gromadz¹ce ludzi zawodowo zajmuj¹cych siê ksi¹¿k¹, jej mi³oœników oraz varsavianistów.
28 wrzeœnia 2005 r. w piêknej sali Czytelni G³ównej Biblioteki odby³a siê XV Sesja Varsavianistyczna „Introligatorstwo Warszawskie”, zorganizowana tym razem
we wspó³pracy z Muzeum Drukarstwa Warszawskiego, Oddzia³em Muzeum Historycznego m.st. Warszawy oraz Towarzystwem Bibliofilów Polskich w Warszawie.
Sesjê otworzy³ dyrektor Biblioteki Micha³ Str¹k, a poprowadzi³ Micha³ Hilchen,
znany bibliotekoznawca, a zarazem bibliofil. „Oprawa jest zawsze piêkna” – powiedzia³ z okazji otwarcia spotkania, maj¹c przypuszczalnie na myœli zarówno piêkne
oprawy nak³adowe, jak i te indywidualnie tworzone egzemplarze, które dla
wspó³czesnych s¹ ju¿ zabytkiem przesz³oœci, gdy¿ w dzisiejszych czasach tylko nieliczni i nie z takim kunsztem zajmuj¹ siê introligatorstwem. Nie wszyscy siê z tym
stwierdzeniem zgadzaj¹, jak mo¿na siê by³o przekonaæ, s³uchaj¹c wyst¹pieñ. Ka¿dy jednak, na szczêœcie, ma prawo do w³asnego zdania, tym bardziej znawca i mi³oœnik ksi¹g.
Piêkne oprawy powstawa³y przede wszystkim z myœl¹ o bibliofilach, a dopiero
póŸniej znajdowa³y miejsce w bibliotekach. Dziêki bibliofilom rozwija³o siê introligatorskie rzemios³o. Nieraz wrêcz wspania³e dzie³a sztuki przechowywali jak najcenniejsze skarby, a dziœ zabiegaj¹ o poœwiêcenie im nale¿nej uwagi. To ich dzia³alnoœæ, np. wystawy, wywo³uje zainteresowanie t¹ problematyk¹, ukierunkowuje badania poszerzaj¹ce wiedzê w tej dziedzinie, zwraca uwagê bibliotek na ten element
ich zbiorów. Wa¿na jest œwiadomoœæ roli oprawy, niezale¿nie od jej rodzaju, jako
czêœci ca³oœci artystycznej ksi¹¿ki. Wtedy uniknie siê choæby nieœwiadomego jej niszczenia, co jest wa¿ne dla zachowania tych, co ocala³y. Ta sesja i towarzysz¹ca jej
wystawa by³y w³aœnie skutkiem uœwiadomienia sobie znaczenia oprawy.
Historia introligatorstwa warszawskiego nie zosta³a dotychczas kompleksowo
zbadana i opracowana. Pewne jej aspekty zrekonstruowano na podstawie artyku³ów
b¹dŸ wzmianek w wiêkszych pracach poœwiêconych innym zagadnieniom, zwi¹za-
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nym z ksi¹¿k¹ b¹dŸ z Warszaw¹, opublikowanych zarówno przed II wojn¹ œwiatow¹, jak i w okresie powojennym. Celem sesji by³o uzupe³nienie tej wiedzy o rezultaty najnowszych osi¹gniêæ w tym zakresie oraz zmobilizowanie do dalszych poszukiwañ i prac. Skromna forma sesji, a przede wszystkim aktualny stan badañ, nie
wyczerpuj¹ bowiem tematu.
Referaty wyg³osili:
dr Maria Cubrzyñska-Leonarczyk z Gabinetu Starych Druków Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego – „Sztuka introligatorska w staropolskiej Warszawie”;
mgr El¿bieta Pokorzyñska z Muzeum Drukarstwa Warszawskiego – „Introligatorstwo warszawskie XIX i pierwszej po³owy XX wieku”;
dr Stanis³aw Rowiñski z Museum für Kunst und Gewerbe w Hamburgu (Niemcy) – „Europejskoœæ i polskoœæ w oprawach wybitnych mistrzów pierwszej po³owy
XX wieku w Polsce – reminiscencje warszawskie”.
Maria Cubrzyñska-Leonarczyk przedstawi³a swoj¹ wiedzê na temat opraw warszawskich, zdobyt¹ przy okazji pracy naukowej nad starymi drukami w Gabinecie
Starych Druków BUW oraz poszukiwañ w innych bibliotekach. Okreœli³a problemy badawcze, z jakimi musz¹ siê zmierzyæ zajmuj¹cy siê ksi¹¿k¹ staropolsk¹ i jej
opraw¹. Potrzebna jest do tego wiedza z kilku dziedzin: historii ksi¹¿ki, historii
sztuki, papiernictwa. Literatura zwi¹zana z t¹ problematyk¹ jest sk¹pa, terminologia niejasna, a analitycznych badañ poszczególnych obiektów brak, podobnie jak
i znajomoœci pod tym k¹tem zasobów bibliotecznych, archiwalnych i muzealnych,
choæ w tej ostatniej kwestii sytuacja poprawia siê dziêki digitalizacji i reedycjom.
Fakt, ¿e introligatorstwo w XVI-XVIII w. w Warszawie uwa¿ano raczej za rzemios³o ni¿ sztukê, powodowa³, ¿e nie poœwiêcano mu zbytniej uwagi. Pierwsi introligatorzy oprawiali przede wszystkim dokumenty miejskie, ziemskie i koœcielne.
Ci, którzy interesowali siê ksi¹¿kami i ich wygl¹dem, sprowadzali je z zagranicy.
Dopiero rozwój miasta jako stolicy w drugiej po³owie XVI w. przyniós³ umiarkowane zmiany i w tym zakresie. Oprócz importu rozwinê³a siê równie¿ produkcja rodzima. Informacje o pierwszych introligatorach warszawskich, ³¹cz¹cych czêsto
dzia³alnoœæ ze sprzeda¿¹ ksi¹g, ¿yciu cechowym i najstarszych oprawach mo¿na
znaleŸæ przede wszystkim w materia³ach archiwalnych dotycz¹cych miasta, poniewa¿ samych opraw niewiele zachowa³o siê do naszych czasów. W przypadku tych,
które przetrwa³y, trudno ustaliæ pochodzenie, poniewa¿ z regu³y nie by³y sygnowane przez wykonawców. Pochodzenie warszawskie zak³ada siê na podstawie miejsca
ich powstania, co w przypadku druków bywa z³udne, rzadziej – papieru, na którym
je sporz¹dzono, w powi¹zaniu z innymi danymi. S³u¿¹ do tego g³ównie zapiski proweniencyjne na egzemplarzach, mówi¹ce o cenie ksi¹¿ki lub oprawy, miejscu jej zakupu, oraz znaki w³asnoœciowe osób zwi¹zanych z Warszaw¹. Rzadko zdarzaj¹ siê
informacje w Ÿród³ach archiwalnych, które pozwalaj¹ zidentyfikowaæ oprawy i potwierdziæ ich wykonanie w stolicy. W XVI w. ksi¹¿ki, jeœli ju¿ by³y oprawiane, to
z regu³y w deski i skórê ze œlepymi t³oczeniami i okuciami. W XVII w. przewa¿a³y
oprawy l¿ejsze z barwionego pergaminu. Z wyj¹tkiem czerni, stosowanej w ksi¹¿kach zwi¹zanych ze œmierci¹, nie przywi¹zywano raczej znaczenia do kolorystyki.
Dopiero w XVIII w., wraz z rozwojem ¿ycia kulturalnego miasta w czasach oœwie-
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cenia stanis³awowskiego, gdy wzros³o zapotrzebowanie elit, zaczê³y powstawaæ
oprawy ³adniejsze, wzorowane na europejskich, z tektury obci¹gniêtej skór¹, ze z³oconymi t³oczeniami dekoracji w modnych stylach, czasem z superekslibrisem w³aœciciela, czasem z syrenk¹-herbem, w przypadku opraw dokumentów miejskich.
Autorka ocenia, ¿e nawet oprawy z kolekcji pa³acowych, z nielicznymi wyj¹tkami,
jak te z biblioteki Stanis³awa Augusta, nie wyró¿nia³y siê niczym szczególnym – ani
technik¹ wykonania, ani dekoracj¹ – w porównaniu z innymi oprawami z tego
okresu. Oprócz introligatorów zawodowych dzia³ali tak¿e introligatorzy zakonni
w klasztorach, w tym równie¿ kobiety w zgromadzeniach ¿eñskich. Kobiety wystêpowa³y w tym zawodzie tak¿e jako patronki cechów czy w³aœcicielki warsztatów
po zmar³ych mistrzach. Ich rola zosta³a jedynie zasygnalizowana i nale¿a³oby j¹
zbadaæ.
El¿bieta Pokorzyñska w swoim wyst¹pieniu przedstawi³a sytuacjê introligatorstwa warszawskiego w XIX i w pierwszej po³owie XX w. na tle przemian politycznych, spo³ecznych i gospodarczych. Poszukuj¹c dokumentów, natrafi³a na œlad
przywileju królewskiego, pozwalaj¹cego ustaliæ prawdziw¹ datê powstania Cechu
Introligatorów Warszawskich na rok 1699. Archiwum cechu introligatorów nie odnaleziono, zatem zmiany, jakie zachodzi³y w tej organizacji w okresie rozwoju przemys³u i zwi¹zanego z nim ustawodawstwa w dobie Ksiêstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego, opisa³a na podstawie innych Ÿróde³. W tym czasie nast¹pi³o
ograniczenie monopolu cechu reguluj¹cego dotychczas ¿ycie cz³onków i sprowadzenie jego kompetencji do kszta³cenia zawodu. Dalszy spadek znaczenia cechu nast¹pi³ wraz z rozwojem licznych warsztatów nielegalnych, przewa¿nie ¿ydowskich.
Emancypacja spowodowa³a, ¿e warsztaty nie tylko dziedziczy³y, ale zak³ada³y i prowadzi³y równie¿ kobiety. Zwiêkszy³a siê ró¿norodnoœæ opraw, pogorszy³a natomiast
ich estetyka i jakoœæ. Mimo zdobytych uprawnieñ czeladnicy, nie posiadaj¹c œrodków na za³o¿enie w³asnego warsztatu, zatrudniali siê w zak³adach jako robotnicy
i wykonywali czêsto tylko niektóre czynnoœci zwi¹zane z opraw¹, nie rozwijaj¹c
swoich umiejêtnoœci. Na podstawie ksi¹g adresowych autorka okreœli³a stan liczebny introligatorów i warsztatów (których liczba w XIX w. by³a bardzo zmienna ze
wzglêdu na burzliwy rozwój polityczny, spo³eczny i gospodarczy), a tak¿e, w miarê
mo¿liwoœci, przytoczy³a ich adresy w Warszawie. Przedstawi³a nazwiska wa¿niejszych osób zajmuj¹cych siê opraw¹. Opisa³a ró¿ne rodzaje opraw, przeœledzi³a ich
ceny.
W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pod koniec XIX w. zaczê³y powstawaæ
kapitalistyczne przedsiêbiorstwa drukarsko-introligatorskie z nowoczesnymi maszynami i procesami technologicznymi, które produkowa³y ksi¹¿ki w oprawach nak³adowych. Poprawi³ siê wygl¹d ksi¹¿ki, lecz pogorszy³a jej jakoœæ. Niektóre zak³ady wytwarza³y równie¿ galanteriê papiernicz¹. Pracuj¹cy w nich robotnicy organizowali siê w zwi¹zki zawodowe, samodzielnie lub z grupami o zbli¿onej profesji.
W pierwszej po³owie XX w. nast¹pi³o odrodzenie zawodu dziêki introligatorom artystom, kszta³c¹cym siê na Zachodzie i przenosz¹cym do kraju poznane techniki
i pr¹dy estetyczne. Robert Jahoda, Aleksander Semkowicz, Bonawentura Lenart
i inni tworzyli piêkne oprawy, nadaj¹c im w³asny styl, inspirowany kultur¹ narodo-
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w¹. Niektórzy projektowali oprawy nak³adowe. Ludzie ci animowali ¿ycie artystyczne, organizowali wystawy, kursy i szkolnictwo zawodowe.
Koñcz¹c, autorka zasygnalizowa³a koniecznoœæ uœciœlenia terminologii i stworzenia systemu klasyfikacji opraw, niezbêdnego w badaniach naukowych. Referat uzupe³ni³a przezroczami ukazuj¹cymi przyk³ady piêknych opraw. Autentyczne obiekty mo¿na by³o zobaczyæ na wystawie w Muzeum Historycznym
m.st. Warszawy.
Wyst¹pienie Stanis³awa Rowiñskiego, mimo ¿e dotyczy³o czêœciowo tego samego okresu co poprzednie, ró¿ni³o siê od niego ujêciem tematu. Autor skoncentrowa³
siê na estetyce opraw artystycznych. Konserwator i restaurator, zaprezentowa³ spojrzenie historyka sztuki. Przedstawi³ dorobek twórców warszawskich na tle innych
osi¹gniêæ – polskich i zagranicznych.
Tendencje poszukiwania w omawianym okresie wspólnych cech europejskich
i odrêbnoœci narodowych w sztukach piêknych i stosowanych by³y powodem organizacji wystaw œwiatowych przemys³u, sztuki i rzemios³ ju¿ w drugiej po³owie
XIX w., a nastêpnie w latach 20. i 30. XX w. Wtedy to w Londynie, Pary¿u, Berlinie i Wiedniu, pod wp³ywem idei odnowy rzemios³a artystycznego Williama Morrisa i Johna Ruskina, tworzyli introligatorzy: Thomas J. Cobden-Sanderson, Douglas Cockerell, Marius Michel, Pierre Legrain, Paul Bonet, Paul Kersten, Otto Dorfner, Ignatz Wiemeler, Josef Hoffmann, Koloman Moser i inni, których dzie³a cechowa³a wysoka jakoœæ wykonania, odzwierciedlenie ówczesnych pr¹dów w sztuce,
a zarazem odmiennoœæ narodowa. Nast¹pi³o przejœcie od dekorowania ok³adek do
tworzenia samodzielnego dzie³a sztuki. Autor podzieli³ ten okres na trzy etapy:
pierwszy to wychodzenie z kryzysu produkcji maszynowej i odrodzenie rêkodzie³a,
odejœcie od historyzmu ilustruj¹cego treœæ ksi¹¿ki i dominacja mozaikowych kompozycji w skórze; w drugim – secesyjne wzory zast¹pi³y linie i figury geometryczne dostosowuj¹ce siê do konstrukcji ksi¹¿ki, symbolicznie interpretuj¹ce treœci;
trzeci to, pod wp³ywem art déco i awangardy, indywidualizacja wypowiedzi artysty. W tej fazie oprawy angielskie i niemieckie ró¿ni³y siê od francuskich. Pierwsze
odznacza³y siê skromnymi kompozycjami linearno-typograficznymi, piêknem skóry i doskona³oœci¹ techniczn¹, drugie – swobodnymi, bogatymi, fantazyjnymi wzorami, eksperymentalnymi technikami i zanikiem podzia³u na ok³adki i grzbiet.
Polska oprawa artystyczna pierwszej po³owy XX w. dorównywa³a standardom
europejskim. Polscy twórcy, kszta³c¹cy siê w szko³ach i pracowniach Europy, poznawali tendencje tam panuj¹ce. Po powrocie do kraju, wzbogacaj¹c je o elementy
sztuki rodzimej, wypracowywali w³asny styl. Robert Jahoda, Aleksander Semkowicz, Bonawentura Lenart tworzyli oprawy cenione wysoko na Zachodzie. Obok
dzie³ wymienionych mistrzów, równie¿ prace innych polskich introligatorów: Heleny Karpiñskiej, Zofii Dêbickiej, Anny Michalskiej, Boles³awa Zjawiñskiego,
a tak¿e warszawskich: Jana Recmanika, Franciszka Joachima Radziszewskiego,
Ewy Lorentowicz, W³adys³awa Grabowskiego i innych s¹ dowodem wysokiego
kunsztu warsztatowego, wielkiego smaku estetycznego, znajomoœci nowych pr¹dów
w sztuce europejskiej i poszukiwania inspiracji w polskim folklorze i tradycji narodowej. Oprawy warszawskie by³y bardziej historyzuj¹ce, patriotyczne, odzwiercied-
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la³y upodobania œrodowiska warszawskiego. Przyk³adem mog¹ byæ prace Jana Recmanika, Franciszka Joachima Radziszewskiego, Henryka Zjawiñskiego wykonane
dla Józefa Pi³sudskiego, Edwarda Rydza-Œmig³ego, Ignacego Paderewskiego.
II wojna œwiatowa spowodowa³a, ¿e wiele z tych opraw mo¿na zobaczyæ ju¿ tylko na
ilustracjach. W okresie powojennym badania zagadnieñ zwi¹zanych z II Rzeczpospolit¹ by³y zaniedbane. Tym bardziej w chwili obecnej nale¿y je zintensyfikowaæ.
Referat uzupe³nia³y slajdy tak dobrane, by ukazaæ cechy wspólne, powi¹zania
technologiczne i stylistyczne miêdzy oprawami wymienionych wczeœniej mistrzów
europejskich a dzie³ami twórców polskich.
Wyst¹pienia, z koniecznoœci ograniczone, zostan¹ niew¹tpliwie przez autorów
uzupe³nione i opublikowane jako artyku³y w kolejnym zeszycie serii Sesje Varsavianistyczne, wydawanej przez Bibliotekê Publiczn¹ m.st. Warszawy.
Owocem tej sesji, zdaniem Micha³a Hilchena zawartym w podsumowaniu, jest
ukazanie przesz³oœci œrodowiska introligatorskiego, tego, co w nim dominuj¹ce,
cech zawodu, jego rozwoju przez edukacjê, dorobku i artyzmu. Drugim wa¿nym
w¹tkiem by³o przedstawienie warsztatu badawczego i zwi¹zanych z nim problemów. Wyrazi³ on tak¿e nadziejê, ¿e przysz³oœæ introligatorstwa polskiego, w tym
warszawskiego, bêdzie równie interesuj¹ca, o ile spe³nione zostan¹ trzy warunki, których efektem jest powstanie piêknej oprawy artystycznej. Te warunki to: dobry, profesjonalnie przygotowany materia³, opanowane do perfekcji rzemios³o i dobry gust.
Sesji towarzyszy³a niewielka wystawa ze zbiorów Biblioteki Publicznej m.st.
Warszawy, przygotowana obok, w holu gmachu S. S. Kierbedziów, sk³adaj¹ca siê
z 3 gablot z ksi¹¿kami oprawionymi w XIX i XX w. oraz jednej planszy z ilustracjami. Ka¿da z gablot zawiera³a innego rodzaju oprawy.
W jednej z nich zaprezentowano oprawy artystyczne ze skóry i pó³skórkowe,
barwione na czerwono lub br¹zowo, z t³oczeniami œlepymi lub z³oconymi, mistrzów takich, jak Franciszk Joachim Radziszewski, Bogumi³ Kerner, Micha³ Fall,
oraz dwie piêkne, wprawdzie niesygnowane, ale przypuszczalnie warszawskie, ze
wzglêdu na miejsce druku i w³aœciciela ksi¹¿ki (Jakub Potocki). Z³ocone by³y równie¿ brzegi kart ksi¹¿ek.
W drugiej gablocie pokazano oprawy wydawnicze, przewa¿nie p³ócienne, zdobione czêsto maszynowymi t³oczeniami, z³oconymi lub barwionymi farbami w ró¿nych kolorach, wykonane przez wybitnych introligatorów, np. Jana Recmanika,
Antoniego Lindê, J. Dziewulskiego, Ludwika Miernickiego, W³adys³awa £azarskiego, Piotra Laskauera i W³adys³awa Babickiego, ustalone na podstawie informacji w stopce wydawniczej lub na nalepce warsztatu zamieszczonej w ksi¹¿ce.
Plansza i trzecia gablota przedstawia³y dzia³alnoœæ Zdzis³awa Szafranka, introligatora zatrudnionego w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy w latach 1928-1938.
Za³o¿y³ on warsztat w udostêpnionym mu przez Bibliotekê lokalu, wyposa¿y³ go
w maszyny oraz urz¹dzenia niezbêdne do pracy i wykonywa³ zlecane mu zamówienia, zarówno dla Biblioteki, jak i dla osób i instytucji z miasta. Oprawy jego to
przyk³ad solidnego rzemios³a, czego dowodem by³y zachowane egzemplarze. Te
oprawy biblioteczne nie s¹ dzie³ami sztuki. Wykonane przewa¿nie z tektury oklejo-
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nej ³adnym papierem lub p³ótnem, czasami ze skóry – ca³e lub tylko grzbiet, s¹
estetyczne i nadal solidne. Na niektórych, na stronie wewnêtrznej przedniej ok³adki, mo¿na znaleŸæ nalepkê introligatora z jego nazwiskiem i adresem, na innych,
skórzanych, na zewn¹trz tylnej ok³adki – odbity t³okiem gmerk w postaci splecionych inicja³ów introligatora. Oprócz opraw zobaczyæ mo¿na te¿ by³o bilans dziesiêcioletniej pracy introligatora, opracowany przez samego Szafranka, oraz artyku³
o pocz¹tkach jego dzia³alnoœci, zamieszczony w „Biuletynie Biblioteki Publicznej
m.st. Warszawy” (III, 1931/1932, nr 2). Ca³oœæ uzupe³nia³y zdjêcia przedstawiaj¹ce
plany wnêtrza jego pracowni, której organizacjê ulepsza³ co kilka lat: zdjêcia maszyn i urz¹dzeñ, rozk³adanych opraw metalowych do wielokrotnego u¿ycia dla czasopism, opatentowanych w kilku pañstwach Europy i USA, oraz notesu telefonicznego o nowoczesnej estetyce. Dewiza, któr¹ siê kierowa³, zawarta zosta³a w jego
ekslibrisie „Energia i zdolnoœci – obok odrobiny szczêœcia – zaprowadz¹ cz³owieka
na wy¿yny ¿ycia”.
Ta ma³a ekspozycja mia³a uprzyjemniæ czas oczekiwania na kolejne referaty
przyby³ym na sesjê goœciom i zarazem zachêciæ ich do obejrzenia piêknej i bogatej
wystawy przygotowanej przez Muzeum Drukarstwa Warszawskiego w siedzibie
Muzeum Historycznego m.st. Warszawy, otwartej od 5 paŸdziernika do 23 grudnia
2005 r., ilustruj¹cej i uzupe³niaj¹cej sesjê.
Irena Wojsz
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1 Ten deszczowy sylwester na placu Defilad nosi³ miano Miasta Anio³ów (od nazwy stolicy Tajlandii Bangkoku) i dedykowany by³ krajom dotkniêtym grudniowym
¿ywio³em tsunami. Koncert, m.in. Kasi
Kowalskiej, Ryszarda Rynkowskiego
i Blue Café, obejrza³o 10 tys. osób.
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W Warszawie w wyniku niefortunnego
odpalenia petard rany odnios³o 16 osób,
9 trafi³o do szpitali, dla 126 œwiêtowanie Nowego Roku zakoñczy³o siê w izbie
wytrzeŸwieñ. Zatrzymano 10 nietrzeŸwych kierowców, dosz³o do 6 wypadków
i 80 kolizji. Tej nocy policjanci drogówki
naliczyli 7 rozbitych i porzuconych aut.
3 Warszawa, po Olsztynie i Elbl¹gu,
jest jednym z najbardziej bezpiecznych
miast w Polsce – mówi¹ policyjne statystyki. Od stycznia do paŸdziernika na 100 tys.
mieszkañców odnotowano prawie 4 tys.
przestêpstw – niemal tyle samo co przed
rokiem. Wzros³a jednak ich wykrywalnoœæ
– obecnie wynosi 32,4%. W poprzednim
roku zmniejszy³a siê liczba zabójstw, kradzie¿y z w³amaniem i rozbojów. Wiêcej by-

³o bójek, pobiæ i gwa³tów. W ci¹gu czterech
lat prawie o po³owê zmniejszy³a siê liczba
skradzionych samochodów. Wykrywalnoœæ tego typu przestêpstw siêga jednak
zaledwie 2,2 %. Mimo nieco lepszych wyników spad³o zaufanie mieszkañców do
sto³ecznej policji – z 70% do 62%, w porównaniu z listopadem 2003 r.; 81% respondentów przyzna³o, ¿e nie zna swojego
dzielnicowego.
5 Trzyminutow¹ cisz¹ o godz. 12.00
i opuszczeniem do po³owy masztów flag na
gmachach instytucji pañstwowych i samorz¹dowych uczczono w Warszawie, i w ca³ej Polsce, pamiêæ ofiar tsunami. Trwaj¹
kwesty, aukcje i zbiórki na rzecz poszkodowanych.
Czêœæ twierdzy Modlin – 8 budynków
i dzia³ek, w tym Brama Ostro³êcka z 1836 r.
– przesz³a w prywatne rêce. Nowi w³aœciciele, m.in. konsorcjum z³o¿one z kilkudziesiêciu firm z bran¿y gastronomicznej
i reklamowej, zapewniaj¹, ¿e odrestauruj¹
od lat niszczej¹cy i dewastowany obiekt.
W Bramie Ostro³êckiej ma powstaæ hotel
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i restauracja, w dzia³obitni Centrum Kultury Militarnej. Agencja Mienia Wojskowego szykuje siê do sprzeda¿y kolejnych
czêœci twierdzy, m.in. najwiêkszego jej
gmachu – cytadeli.
6 „Postêpowanie w sytuacjach zagro¿enia” – to poradnik w³aœnie wydany przez
Urz¹d Miasta. Ma pomóc warszawiakom
odnaleŸæ siê w sytuacjach kryzysowych.
Na 72 stronach znalaz³y siê m.in. definicje
niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych
oraz wskazówki, jak zachowaæ siê: w czasie
po¿aru, powodzi, œnie¿yc i upa³ów, a tak¿e
w razie ataku terrorystycznego i napadu
z broni¹. Ostro¿noœci nigdy za wiele, pamiêtaj zatem obywatelu, ¿e: „przed upa³em najlepiej chroni kapelusz z szerokim
rondem”, „jeœli niebezpieczeñstwo powodzi stanie siê realne, miej w³¹czone radio
bateryjne”, „jak zobaczysz po¿ar, [...] próbuj go gasiæ w zarodku”, „jeœli katastrofie
budowlanej towarzyszy po¿ar, postêpuj jak
w czasie po¿aru, a dalej zgodnie z zaleceniami w³adz miasta”. Miejmy tak¿e na
uwadze, ¿e: „po¿ar – to niekontrolowany
proces spalania, zachodz¹cy poza miejscem do tego przeznaczonym”, „mróz – to
temperatura powietrza na otwartej przestrzeni, poni¿ej zera stopni Celsjusza”,
„grad – to opad atmosferyczny sk³adaj¹cy
siê z bry³ek lodu”. W³adze miasta przyznaj¹, ¿e rady i definicje zawarte w poradniku
s¹ nieco infantylne i byæ mo¿e nale¿y nad
nimi jeszcze popracowaæ.
9 Zagra³a Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy. W Warszawie kwestowa³o
oko³o 2 tys. wolontariuszy, w tym m.in.:
aktorzy, sportowcy, celnicy, wiêŸniowie
z Rakowieckiej. Ponad 5 tys. osób przysz³o
na plan Defilad, gdzie odby³ siê koncert z
udzia³em m.in.: Kayah, Justyny Steczkowskiej, Formacji Nie¿ywych Schabuff
i Golec uOrkiestry.

Wielu warszawiaków szuka swoich
psów. Zwierzêta gubi¹ siê podczas noworocznej kanonady petard i sztucznych ogni. Najwiêcej trafia do schroniska Na Paluchu. Pomoc¹ s³u¿y Spo³eczny Punkt Informacji o Zaginionych Zwierzêtach (w godz.
18.30-20.00 nr tel. 844-70-06, w godz.
9.00-10.00 nr tel. 839-64-80). Powsta³a tak¿e strona internetowa (http://acn.waw.pl/
psiaki/), na której nieodp³atnie mo¿na zamieœciæ informacjê (ze zdjêciem) o zagubionym lub znalezionym zwierzaku.
10 Jedna z najbardziej zaniedbanych
ulic na Pradze – ulica Z¹bkowska – odzyskuje przedwojenny splendor. W ci¹gu
dwóch lat gruntowanie odremontowano tu
szeœæ zabytkowych kamienic. Z szóstej
w³aœnie usuniêto rusztowanie. Szyku ulicy
dodaj¹ stylowe latarnie, tradycyjne okiennice i stylizowane szyldy. Dalsz¹ rewaloryzacjê w³adze Pragi planuj¹ przeprowadziæ
z pomoc¹ funduszy unijnych.
12 Remont i przebudowa pa³acu Pod
Blach¹, odrestaurowanie wnêtrz pa³acu
w Wilanowie i budynków Uniwersytetu
Warszawskiego po³o¿onych przy Krakowskim Przedmieœciu – to projekty kulturalne, które otrzymaj¹ dotacje z funduszy
unijnych – zdecydowa³ urz¹d marsza³kowski. Ponad 10 mln z³ zostanie przeznaczonych na urz¹dzenie muzeum policji w pa³acu Mostowskich.
Dotacjê w wysokoœci 5 mln z³ otrzyma³a Fundacja ATUT. Przewodniczy jej znany aktor Emilian Kamiñski, który zamierza otworzyæ teatr offowy i szko³ê aktorsk¹
w zrujnowanych suterenach i piwnicach
kamienicy przy al. Solidarnoœci 93. To
pierwsza prywatna inwestycja w stolicy,
która otrzyma³a z Brukseli tak znacz¹ce
wsparcie.
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W³adze Warszawy podsumowa³y dzia³ania w zakresie (ponad 300) budowlanych
inwestycji miejskich w 2004 r. Wydano ponad 1,4 mld z³, tj. 79% zaplanowanych
œrodków. W³adze miasta s¹ zadowolone
z tempa budowy m.in. Trasy Siekierkowskiej i Muzeum Powstania Warszawskiego
oraz remontu al. Krakowskiej i tunelu na
trasie W-Z. Do inwestycyjnych niepowodzeñ zaliczaj¹: wstrzymanie przebudowy
ulic Górczewskiej i Bora-Komorowskiego,
remontu Al. Jerozolimskich, toru na Stegnach i Sali Kongresowej. – W tym roku
rozpoczêto ju¿ 100 nowych inwestycji. To
najwiêcej w ostatnich latach – informuj¹
w³adze miasta.
„Dawno nie œmia³em siê w teatrze równie beztrosko” – pisze na ³amach „Rzeczpospolitej” Janusz R. Kowalczyk o spektaklu pt. Rodzina Dreptaków w re¿yserii Jerzego Satanowskiego, wystawionym na
scenie Teatru na Woli. Przedstawienie powsta³o na podstawie utworów satyryka
i poety Andrzeja Waligórskiego i przywodzi na myœl najlepsze wzorce kabaretu literackiego – twórczoœæ Jerzego Dobrowolskiego czy Starszych Panów. W roli g³ównej Wojciech Wysocki.
14 W 60. rocznicê powstania Biura Odbudowy Stolicy na ulicach Warszawy Zespó³ Opiekunów Kulturowego Dziedzictwa Warszawy ZOK urz¹dzi³ happening,
maj¹cy na celu pokazanie szkodliwej dzia³alnoœci Wydzia³u Urbanistyki tego¿ biura. – Po wojnie wiele kamienic wymaga³o
jedynie wymiany spalonych stropów i remontu. BOS skaza³ je na kilof wy³¹cznie ze
wzglêdów ideologicznych – uwa¿a Janusz
Sujecki z ZOK. Zdaniem organizatorów
happeningu BOS zdominowali skupieni
w Wydziale Urbanistyki skrajni zwolennicy nowoczesnej, funkcjonalistycznej architektury. Znienawidzone przez nich budownictwo z prze³omu XIX i XX w., uosabiaj¹ce „bur¿uazyjne zdegradowanie”,

mia³o byæ metodycznie niszczone, niezale¿nie od stanu zachowania. W ci¹gu kilku
lat wyburzano ca³e pierzeje ulic, znik³a zabudowa m.in. ulic Ch³odnej, Elektoralnej,
Ogrodowej i Bia³ej. ZOK zapowiedzia³ z³o¿enie wniosku do w³adz miasta
o oficjalne uznanie dzia³alnoœci Wydzia³u
Urbanistyki BOS za miastobójstwo. –
W prawie miêdzynarodowym terminem
tym okreœla siê celowe zniszczenie miasta
wraz z jego zabytkami i pami¹tkami w imiê
okreœlonej ideologii, przy zastosowaniu
propagandowych oskar¿eñ. To, co robi³
BOS, pasuje tu jak ula³ – twierdzi Janusz
Sujecki.
15 Zdobycie przez Poloniê tytu³u mistrza Polski w pi³ce no¿nej w czerwcu
2000 r. – zwyciê¿y³o w plebiscycie „Gazety
Sto³ecznej” na najwa¿niejsze wydarzenie
ostatniego 15-lecia. Ten zaskakuj¹cy wynik (prawie 27% g³osów) wypracowali,
nadsy³aj¹c SMS-y, kibice dru¿yny. Na kolejnych miejscach uplasowa³y siê: otwarcie w kwietniu 1995 r. pierwszej linii metra
(prawie 24%), otwarcie Muzeum Powstania Warszawskiego (14,5%), koncert Michaela Jacksona w 1996 r. (3%), otwarcie
gie³dy w 1991 r. (3%).
16 Jest klimat do podjêcia rozmów
o przywróceniu koalicji PiS i PO w rz¹dach
Warszaw¹ – przyznaj¹ politycy obu partii.
Radni PiS nie kryj¹, ¿e maj¹ doœæ
wspó³pracy z LPR, której cz³onkowie albo
nie przychodz¹ na g³osowania, albo g³osuj¹ wbrew ustaleniom z PiS.
17 Rocznica zakoñczenia walk o Warszawê, w czasach PRL œwiêtowana ze szczególn¹ pomp¹, choæ w tym roku okr¹g³a
(60.), by³a obchodzona bardzo skromnie.
Uroczystoœci ograniczy³y siê do z³o¿enia
wieñców przy Grobie Nieznanego ¯o³nierza, z udzia³em kombatanckich pocztów
sztandarowych, a tak¿e spotkañ w gronie
kombatantów i z³o¿enia wi¹zanek przed
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pomnikiem-mauzoleum ¯o³nierzy Radzieckich przez attaché wojskowych. – Czy
mo¿na rzeczywiœcie, jak mówi³o siê przez
lata, uwa¿aæ ten dzieñ za dzieñ wyzwolenia
Warszawy, skoro dzia³ania wojsk radzieckich by³y wówczas nastawione wy³¹cznie
na zaprowadzenie u nas nowego, jedynie
s³usznego ustroju? – zastanawia siê varsavianista Lech Królikowski.
18 Muzeum Komunizmu powstanie ze
œrodków miasta i bêdzie placówk¹ miejsk¹
– zdecydowa³ prezydent Warszawy, Lech
Kaczyñski. Pomys³odawc¹ Muzeum jest
Fundacja Socland, któr¹ za³o¿yli: Czes³aw
Bielecki (architekt i polityk), Andrzej Wajda i Jacek Fedorowicz. Placówka ma powstaæ w podziemiach przed g³ównym wejœciem do Pa³acu Kultury i Nauki. Budowa
ma rozpocz¹æ siê wiosn¹, tak by 31 sierpnia, w 25. rocznicê porozumieñ sierpniowych, mo¿na by³o wmurowaæ kamieñ wêgielny. Szacowany koszt to 34 mln z³. Przeciwnicy Muzeum wskazuj¹, ¿e miasto nie
powinno anga¿owaæ siê w przedsiêwziêcia
o znaczeniu tak silnie ideologicznym.
Lech Kaczyñski uwa¿a jednak, ¿e Muzeum Komunizmu w Warszawie, podobnie jak Muzeum Terroru w Budapeszcie,
stanie siê jedn¹ z najwiêkszych atrakcji
stolicy.
Reputacja Warszawy jest mocno
nadszarpniêta – informuje Oœrodek Badania Opinii Publicznej. Warszawiak to
cz³owiek obyty w œwiecie, odwa¿ny i w³adczy, ale niemi³y i nieszczery – uwa¿aj¹ mieszkañcy innych czêœci Polski. Pozytywnie
Warszawa kojarzy siê jedynie z du¿¹ liczb¹
centrów handlowych i mo¿liwoœci¹ zrobienia szybkiej kariery.
20 Budowa Z³otych Tarasów, najwiêkszej inwestycji w centrum, znów ruszy³a –
Naczelny S¹d Administracyjny uchyli³
wyrok Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Warszawie, który w lipcu ubie-

g³ego roku cofn¹³ pozwolenie na budowê
i nakaza³ wstrzymanie prac. NSA uzna³, i¿
Stowarzyszenie Przyjazne Miasto, które z³o¿y³o skargê, ¿e zosta³o bezprawnie
pominiête w postêpowaniu o uzgodnienie
pozwolenia na budowê, w trakcie tego¿ postêpowania nie mia³o jeszcze uprawnieñ,
aby wzi¹æ w nim udzia³. Z³ote Tarasy maj¹
zostaæ otwarte wiosn¹ 2006 r. Koszt budowy – 400 mln euro.
Rok 2005 bêdzie w Warszawie obchodzony jako Rok Pamiêci Walki o Godnoœæ Cz³owieka – zdecydowa³a Rada Warszawy. Zdaniem samorz¹dowców przemawiaj¹ za tym cztery wa¿ne rocznice:
85. bitwy warszawskiej, 65. zbrodni katyñskiej, 60. zakoñczenia II wojny œwiatowej
i 25. powstania Solidarnoœci.
„Mózg” – pod takim tytu³em w Pa³acu
Kultury i Nauki otwarto wystawê, chêtnie odwiedzan¹ przez warszawiaków. Zaprezentowano tu nie tylko najnowsze wyniki badañ nad mózgiem, ale tak¿e umo¿liwiono udzia³ w testach, eksperymentach
i æwiczeniach przybli¿aj¹cych mechanizmy jego dzia³ania. Wystawa jest dzie³em
Duñczyków.
21 Warszawski Korpus Patrolowo-Interwencyjny zakoñczy³ „tydzieñ walki
z blokersami”. Policjanci skontrolowali
m.in. zau³ki, klatki schodowe, piwnice
oraz niestrze¿one parkingi na Ursynowie,
tj. miejsca chêtnie odwiedzane przez m³odzie¿, która z braku lepszych zajêæ spêdza
czas na wa³êsaniu siê, piciu alkoholu i zaczepianiu ludzi. Funkcjonariusze wylegitymowali 235 osób, w jednym przypadku
zostali zaatakowani przez dwóch „blokersów”. Akcja ma byæ powtarzana na innych
osiedlach.
23 Delegacja z³o¿ona z radnych, urzêdników, ekologów oraz przedstawicieli rad
osiedlowych pojecha³a do Berlina obej-
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rzeæ tamtejsz¹ oczyszczalniê œcieków. To
pierwszy krok na drodze do unowoczeœnienia oczyszczalni Czajka w warszawskiej
Bia³o³êce. Inwestycja ma byæ wspó³finansowana z funduszy unijnych. Warszawa
produkuje rocznie 630 tys. m3 œcieków,
z tego ponad 70% trafia bezpoœrednio do
Wis³y. Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji z tytu³u kar na³o¿onych nañ za zanieczyszczanie œrodowiska
jest winne Urzêdowi Marsza³kowskiemu
ju¿ prawie 500 mln z³. Bêdzie musia³o uregulowaæ tê kwotê, jeœli do 2010 r. nie bêd¹
gotowe sprawnie dzia³aj¹ce oczyszczalnie
œcieków. Na prze³omie 2005 i 2006 r. ma
jednak ruszyæ oczyszczalnia Po³udnie, zakoñczenie przebudowy Czajki przewidziane jest w 2010 r.
Polska Akademia Nauk zamierza wybudowaæ w Warszawie muzeum przyrodnicze na miarê muzeum przyrody naturalnej w Londynie. Obiekt stanie na 10-hektarowej dzia³ce u zbiegu Wa³u Zawadowskiego i ul. Piramowicza (Siekierki). Obecnie wiêkszoœæ z 7 mln okazów przyrodniczych bêd¹cych w posiadaniu Akademii,
m.in. szkielet przodka mamuta – s³onia leœnego, z powodu braku powierzchni wystawienniczej przechowywana jest w magazynach tej instytucji. Organizatorzy zapewniaj¹ jednak, ¿e muzeum nie bêdzie
miejscem „zasuszonych eksponatów”.
Prezentacja ¿ycia na Ziemi dokonywaæ siê
bêdzie z zastosowaniem nowoczesnych
i interaktywnych œrodków przekazu: prezentacji multimedialnych, wirtualnych
symulacji i gier. Znajdzie siê tutaj tak¿e
palmiarnia z ogrodem dla egzotycznych
motyli. W bli¿szej perspektywie PAN zamierza odbudowaæ pa³ac Karasia (przy
pomniku Kopernika), w którym znajdzie
siê g³ówna siedziba Akademii.
24-30 Warszawa uczestniczy³a w festiwalu „Muzyczne miasta”, organizowanym
przez Europejsk¹ Uniê Radiow¹. Jego ce-

lem jest prezentacja dorobku muzycznego
danego miasta przez radio miêdzynarodowej publicznoœci. Stolica zaprezentowa³a
kompozycje m.in. Fryderyka Chopina,
Karola Szymanowskiego, Ignacego Jana
Paderewskiego, Witolda Lutos³awskiego.
Wœród wykonawców byli Leszek Mo¿d¿er,
Jakub Jakowicz, Rafa³ Blechacz oraz m.in.
Polska Orkiestra Radiowa i Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia.
Koncerty transmitowa³o, oprócz Programu II Polskiego Radia, 40 rozg³oœni z Europy, Izraela, Japonii, USA i Kanady. Dotychczas „Miastami muzyki” by³y Londyn, Debreczyn, Kopenhaga, Sztokholm,
Drezno i Montreal. Wkrótce bêd¹ nimi Pary¿ i Amsterdam.
26 Warszawiacy ¿egnaj¹ Jana Nowaka-Jeziorañskiego. Trumna z cia³em legendarnego Kuriera z Warszawy i wieloletniego dyrektora sekcji polskiej Radia Wolna
Europa przez kilka godzin by³a wystawiona na Zamku Królewskim, nastêpnie spoczê³a w grobie rodzinnym na cmentarzu
Stare Pow¹zki.
Ulica Wilanowska na Powiœlu – na specjalne ¿yczenie prezydenta Warszawy
– byæ mo¿e ju¿ wkrótce zmieni nazwê na
ulica Jana Nowaka-Jeziorañskiego, który
mieszka³ tu przed wojn¹.
Jesieni¹ rozpocznie siê remont Sali
Kongresowej. Zmniejszy siê liczba miejsc
– z 2500 do 1800. Wymienione zostan¹
w¹skie, niewygodne, mocno ju¿ sfatygowane fotele, przejœcia miêdzy rzêdami bêd¹ szersze. Zmieni siê uk³ad widowni tak,
by czêœæ widzów nie siedzia³a bokiem do
sceny. Scena zostanie powiêkszona, pojawi
siê fosa dla orkiestry i nowy system nag³oœnieniowy. – Sala Kongresowa przestanie
byæ estrad¹ z du¿ym amfiteatrem, a stanie
siê prawdziw¹ scen¹ dla sztuk operowych
i du¿ych koncertów – zapewnia prezes Pa³acu Kultury i Nauki Lech Isakiewicz.
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„Nasza czysta Warszawa” – to nowy
konkurs Urzêdu Miasta. Laureatami mog¹
zostaæ m.in. dozorcy i gospodarze domów,
którzy wyró¿niaj¹ siê dba³oœci¹ o porz¹dek i czystoœæ na terenie powierzonych
im posesji.
Z polskich miast Warszawa by³a najhojniejsz¹ – podczas jednego dnia kwesty
Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy zebra³a tu kolejn¹ rekordow¹ sumê pieniêdzy – ponad 1,1 mln z³.
27 Cztery dzielnice – Wola, obie Pragi
i Œródmieœcie – znalaz³y siê w uchwalonym
przez Radê Warszawy lokalnym programie
rewitalizacji. Dokument zawiera m.in.
projekty prac remontowych (np. kamienic
na starej Pradze) oraz plany programów
spo³eczno-kulturalnych, jest niezbêdny
w staraniach o uzyskanie dofinansowania
z funduszy unijnych.
Ponad 100 osób manifestowa³o na pl.
Zamkowym niezadowolenie z wprowadzonej przez miasto podwy¿ki op³at za
u¿ytkowanie wieczyste gruntów. Zebrani
domagali siê przyœpieszenia prac nad przekszta³caniem prawa dzier¿awy wieczystej
w prawo w³asnoœci. Podczas konferencji
prasowej, zorganizowanej w Urzêdzie
Miasta, wiceprezydent Robert Draba t³umaczy³, ¿e powodem opóŸnienia w uw³aszczaniu warszawiaków s¹ b³êdy prawne
w uchwale Miasta z 2004 r. (wprowadzaj¹cej m.in. 99-procentow¹ ulgê na nabycie
prawa w³asnoœci) oraz wci¹¿ niezakoñczone prace nad now¹ ustaw¹, która umo¿liwi
skorzystanie z prawa przekszta³cenia
wiêkszej liczbie osób. Dzieñ póŸniej podobna manifestacja, tym razem wiêksza, odby³a siê przed Urzêdem Miasta.
S¹ œrodki (10 mln z³) i miejsce (za
Dworcem Wileñskim) na now¹ siedzibê

Muzeum Kolejnictwa. Jego budowê, po
wielomiesiêcznych negocjacjach z Urzêdem Marsza³kowskim, zgodzi³a siê sfinansowaæ firma Polma S.A., która przejmuj¹c
miejsce obecnej siedziby Muzeum i tereny
przylegaj¹ce do dawnego Dworca G³ównego, zamierza wybudowaæ tam centrum
handlowe.
30 „Czechy. Daleko czy blisko?” – to tytu³ wystawy w Bibliotece Narodowej, zorganizowanej przy wspó³pracy z instytucjami czeskimi, na któr¹ z³o¿y³y siê dokumenty, ksi¹¿ki, mapy i ilustracje obrazuj¹ce relacje polsko-czeskie na przestrzeni
lat. To ju¿ szósta prezentacja z cyklu „Nasi
s¹siedzi – nowe spojrzenie”. Bohaterami
poprzednich by³y m.in. Litwa, Ukraina,
Bia³oruœ i Rosja.
31 Odwa¿ne, ekstrawaganckie, z fantazj¹ i elementami laboratorium – to wizja
muzeum sztuki wspó³czesnej w Warszawie, zaproponowana przez historyków
sztuki, artystów oraz dyrektorów i kuratorów najwa¿niejszych instytucji kulturalnych podczas spotkania z ministrem kultury. Zdaniem Doroty Monkiewicz, kuratorki warszawskiego Muzeum Narodowego, dzie³a z przesz³oœci (XX w.), prezentowane w muzeum sztuki wspó³czesnej, powinny stanowiæ jedynie punkty odniesienia, si³a uderzenia natomiast musi byæ
skierowana na teraŸniejszoœæ. To zaœ siê
wi¹¿e z koniecznoœci¹ stworzenia stabilnego funduszu zakupów dzie³ nowoczesnych. Tymczasem ich pozyskiwaniem zajmuje siê dzia³aj¹ca od czterech
lat przy Muzeum Narodowym organizacja pozarz¹dowa Fundacja Zbiorów Sztuki
Wspó³czesnej, która do zakupu dzie³ artystów m³odego i œredniego pokolenia anga¿uje œrodki prywatne, m.in. uzyskiwane podczas aukcji... wspó³czesnych dzie³
sztuki.
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LUTY
1 W 80. roczniê powstania Polskiego
Radia w Muzeum Techniki mo¿na ogl¹daæ
wystawê poœwiêcon¹ historii i twórcom rodzimej radiofonii. Na ekspozycjê z³o¿y³y
siê m.in. archiwalne fotografie i nagrania,
odtworzone przedwojenne i wspó³czesne
studia radiowe oraz dawne radioodbiorniki, w tym tzw. detefon – niewymagaj¹cy zasilania energi¹ elektryczn¹, popularny
przed wojn¹ odbiornik kryszta³kowy na
s³uchawki, skonstruowany w 1930 r. przez
prof. Wilhelma Rotkiewicza z Politechniki
Warszawskiej. Wiêcej o obchodach jubileuszu i historii Polskiego Radia w numerze 1 „Kroniki” z 2005 r.
Fragmenty twierdzy Modlin nie zostan¹ sprzedane do czasu stworzenia planu
zagospodarowania dla ca³ej fortecy – zdecydowa³ Wojewódzki Konserwator Zabytków. Konserwatorzy wskazuj¹, ¿e przez
wzgl¹d na historyczn¹ wartoœæ obiektu nale¿y zadbaæ, by by³o to miejsce ogólnodostêpne i z us³ugami na odpowiednim poziomie. Czêœæ obiektu, m.in. Brama Ostro³êcka z 1836 r. i jedna z dzia³obitni od koñca 2004 r. maj¹ ju¿ nowych w³aœcicieli – powstan¹ tu m.in. hotel i muzeum. Zainteresowanie pozosta³ymi czêœciami fortecy
wzros³o, gdy pojawi³a siê informacja, ¿e ju¿
wkrótce z lotniska w Modlinie zaczn¹ lataæ
samoloty pasa¿erskie.
4 Krystyna Janda kupi³a kino Polonia.
We wrzeœniu planuje otworzyæ tu teatr.
Aby zap³aciæ za kino (1,5 mln z³), aktorka
sprzeda³a dom i wziê³a po¿yczkê. We w³asnym teatrze szuka miejsca dla swoich wymarzonych kreacji aktorskich oraz spektakli kameralnych, piosenki literackiej
i koncertów jazzowych.
Kilka tysiêcy osób przysz³o na koncert
charytatywny „Pokonamy fale”, zorgani-

zowany na rzecz ofiar tsunami. Na estradzie wyst¹pi³o ponad 20 artystów, m.in.
Maryla Rodowicz, Krzysztof Cugowski,
Kayah, Grzegorz Markowski i Zbigniew
Wodecki. Na mniejszej scenie popularni
prezenterzy telewizyjni, przed ka¿d¹ kolejn¹ piosenk¹, opowiadali historie osób
dotkniêtych grudniowym kataklizmem.
Podczas koncertu odby³a siê zbiórka pieniêdzy.
5 Du¿e centra handlowe, takie jak Blue
City, Galeria Mokotów czy Wola Park, odwiedza rocznie od 6 do 11 mln osób. Najwiêksza ich konkurentka, otwarta w paŸdzierniku zesz³ego roku Arkadia, tylko
w styczniu tego roku mia³a 1,5 mln klientów. W weekendy przychodzi tu œrednio
120 tys. osób.
7 Rok temu zacz¹³ dzia³aæ pierwszy
w Warszawie klub pracy. Dziœ jest ich ponad dwadzieœcia. Codziennie mo¿na tu
przejrzeæ oferty ukazuj¹ce siê w prasie i internecie, pod okiem specjalisty napisaæ ¿yciorys i list motywacyjny. Organizowane s¹ tak¿e bezp³atne szkolenia, które maj¹ pomóc w znalezieniu pracy. Podczas
pierwszych 9 miesiêcy z us³ug klubów skorzysta³o ponad 15 tys. osób. Jak zapewniaj¹ kierownicy placówek zatrudnienie znajduje œrednio oko³o po³owa (na Pradze
Pó³noc nawet 80%) uczestników warsztatów.
9 Budynek Centrum Chopinowskiego
(ul. Tamka 43), w którym siedzibê znajd¹ instytucje zwi¹zane z artyst¹, bêdzie sk³ada³
siê z dwóch czêœci: odtworzonej fasady oryginalnej kamienicy i góruj¹cej nad ni¹ konstrukcji ze szk³a – konkurs na projekt architektoniczny wygra³a pracownia Stelmach
i Partnerzy z Lublina. Budowa rozpocznie
siê jesieni¹ i potrwa oko³o pó³tora roku.
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10 Rada Miasta przyjê³a bud¿et na rok
2005. W tym roku do dyspozycji miasta bêdzie oko³o 8 mld z³. Do najwiêkszych inwestycji planowanych w 2005 r. nale¿¹
m.in.: metro (350 mln z³), Trasa Siekierkowska (133 mln z³), remonty Al. Jerozolimskich (49,7 mln z³) i ronda Starzyñskiego (32 mln z³).
Najwy¿sza Izba Kontroli domaga siê likwidacji targowiska na Stadionie Dziesiêciolecia. Zdaniem NIK-u mimo up³ywu
15 lat bazar wci¹¿ jest prowizork¹ niespe³niaj¹c¹ wymogów bezpieczeñstwa
i norm sanitarnych. Targowisko nie ma
tak¿e dobrej opinii wœród s³u¿b celnych
i policji, które regularnie rekwiruj¹ tu nielegalny towar, najczêœciej pirackie p³yty CD z muzyk¹ i programami komputerowymi. Coraz wiêcej zwolenników znajduje
koncepcja, aby handel ze stadionu zosta³
przeniesiony, a na jego miejscu stan¹³ nowy stadion narodowy (zamiast planowanego przy ul. £azienkowskiej).
13 Uniwersytet Warszawski siê dusi
– alarmuj¹ w³adze uczelni. W ci¹gu ostatnich piêtnastu lat potroi³a siê liczba studentów, nie przyby³o jednak nowych sal.
Wkrótce uczelnia mo¿e straciæ piêæ budynków (m.in. pa³ac Tyszkiewiczów-Potockich przy Krakowskim Przedmieœciu)
– ich zwrotu domagaj¹ siê spadkobiercy
by³ych w³aœcicieli, uczelni zaœ nie staæ na
wynajmowanie. Ju¿ dziœ szko³a p³aci
1 mln z³ rocznie za wynajem kamienicy
przy ul. OboŸnej, któr¹ musia³a zwróciæ
przedwojennemu w³aœcicielowi – Stowarzyszeniu Kupców. Wyjœciem s¹ nowe inwestycje, które wymagaj¹ jednak terenów,
te zaœ nie nadaj¹ siê pod natychmiastow¹
zabudowê z powodu braku miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.
14 Sto³eczni policjanci zajêli pi¹te
miejsce w kraju (po Wroc³awiu, Poznaniu,

Gorzowie i Gdañsku) pod wzglêdem skutecznoœci dzia³ania. W 2004 r. zatrzymali
70% sprawców zabójstw, 30% sprawców
rozbojów i wymuszeñ, a tak¿e co 38 z³odzieja samochodu i co 17 w³amywacza.
W tym roku ma byæ jednak lepiej. Miasto
obieca³o 12,5 mln z³ na dodatkowe etaty
i 3 mln z³ na nagrody dla najlepszych policjantów.
15 Trzy miesi¹ce na uchwalenie statutu
Warszawy proponuj¹ pos³owie SLD z podkomisji sejmowej zajmuj¹cej siê ustrojem
stolicy. Dokument szczegó³owo reguluj¹cy
zasady rz¹dzenia w mieœcie jest niezbêdny do jego poprawnego funkcjonowania
– uwa¿aj¹. Od 2,5 roku rolê statutu odgrywa tzw. ustawa warszawska. W podkomisji sejmowej pracuj¹cej nad nowelizacj¹
ww. ustawy zmierzy³y siê dwie opcje zmian
– PiS: zmierzaj¹ca do zwiêkszenia w³adzy
prezydenta, i SLD: optuj¹ca za jej ograniczeniem na korzyœæ burmistrzów dzielnic.
Na razie zwyciê¿y³ wariant pierwszy. Tak
du¿¹ metropoli¹, jak¹ jest Warszawa, nie
da siê efektywnie zarz¹dzaæ z centralnego
ratusza – uwa¿a jednak specjalista prawa
administracyjnego, prof. Micha³ Kulesza.
Centralizacja w³adzy nie jest zgodna z duchem demokracji – dodaje za³o¿yciel Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, prof.
Jerzy Regulski. Teraz ustawa warszawska
trafi pod obrady Sejmowej Komisji Samorz¹du Terytorialnego.
W 200. rocznicê koronacji Napoleona
w Muzeum Wojska Polskiego mo¿na
ogl¹daæ wystawê poœwiêcon¹ francuskiemu wodzowi i polskim ¿o³nierzom walcz¹cym u jego boku o wolnoœæ Polski. Najwiêkszym zainteresowaniem licznie przyby³ej publicznoœci cieszy³y siê, obok mundurów, broni i rêcznie haftowanych chor¹gwi, przedmioty osobiste nale¿¹ce do cesarza – tabakierka i gêsie pióro, którym
w 1802 r. podpisa³ traktat w Amiens.
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17 Warszawiacy s¹ zadowoleni z jakoœci
us³ug œwiadczonych przez miejskie przychodnie. Pod warunkiem, ¿e ju¿ dostali siê
do lekarza – wynika z sonda¿u przeprowadzonego przez Urz¹d Miasta wœród 3,3 tys.
pacjentów. Wiele pozytywnych opinii
otrzymali lekarze pierwszego kontaktu za
to m.in., ¿e wykazuj¹ odpowiednie zainteresowanie pacjentem (81%), zapewniaj¹
intymnoœæ (79%) i zrozumiale t³umacz¹
sposób leczenia (71%), jednak tylko 69%
lekarzy, zdaniem warszawiaków, potrafi
jednoznacznie zdiagnozowaæ dolegliwoœæ
i skierowaæ do w³aœciwego specjalisty. Pacjenci s¹ tak¿e zadowoleni z uprzejmoœci
i sprawnoœci pracowników recepcji, có¿
gdy czêsto maj¹ problemy z dodzwonieniem siê do niej. Najwiêksze zastrze¿enia
dotyczy³y jednak godzin otwarcia przychodni, oznakowania gabinetów i braku
miejsc siedz¹cych w poczekalniach, a przyda³yby siê, poniewa¿ lekarze, jak zauwa¿yli
warszawiacy, nagminnie spóŸniaj¹ siê do
pracy.
Sto³eczni policjanci ciesz¹ siê specjalnymi wzglêdami w³aœcicieli warszawskich
barów. Darmowe napoje oferuje im McDonald’s, 40-procentow¹ zni¿kê Kebab Bar
i kilka pizzerii. Komendant sto³ecznej policji, nadinsp. Ryszard Siewierski, zwróci³
siê z apelem o nieproponowanie jego podopiecznym darmowych napojów i tañszych posi³ków. Zapowiedzia³, ¿e wkrótce
przeprowadzi wœród policjantów kampaniê uœwiadamiaj¹c¹, ¿e korzystanie z tego
typu „bonusów” jest Ÿle odbierane przez
mieszkañców Warszawy.
20 Warszawska secesja bêdzie tematem
wystawy, a kto wie, czy i nie sta³ej ekspozycji na wzór wiedeñskiego Pawilonu Secesji. Wszystko zale¿y od wyników konkursu-zbiórki, któr¹ miasto og³osi³o wœród
warszawiaków. Eksponaty: zdjêcia kamienic i detali architektonicznych, plakaty,
afisze teatralne oraz przedmioty codzien-

nego u¿ytku, charakteryzuj¹ce siê faluj¹c¹
lini¹ i wysublimowanymi motywami roœlinno-owadzimi, mo¿na zg³aszaæ do wrzeœnia na adres Biura Promocji Miasta,
pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa.
Powstaje nowy gmach Wydzia³u Prawa
UW – to pierwsza inwestycja w Warszawie
dofinansowywana z funduszy unijnych.
Podczas uroczystego wmurowania aktu
erekcyjnego obecni byli m.in. prymas Józef Glemp, minister spraw wewnêtrznych
Ryszard Kalisz i wiceminister edukacji Tadeusz Szulc. Budynek bêdzie mia³ szeœæ
kondygnacji (w tym dwie podziemne)
i prawie 1800 m2 powierzchni u¿ytkowej.
Znajdzie siê w nim m.in. biblioteka na
122 tys. ksi¹¿ek, dwie du¿e czytelnie (dziœ
studenci maj¹ do dyspozycji jeden ma³y
pokój) i pracownia komputerowa z 41 stanowiskami z dostêpem do internetu.
Obecnie na Wydziale Prawa UW studiuje
6 tys. osób.
21 Zdzis³aw Beksiñski nie ¿yje. Zosta³
zamordowany w swoim mieszkaniu na Ursynowie. Sprawc¹ zbrodni okaza³ 19-letni
Robert K. – syn pracownika artysty. Zabi³,
poniewa¿ malarz nie chcia³ mu po¿yczyæ
pieniêdzy. Od kilku lat Beksiñski p³aci³
rodzinie oskar¿onego za wykonywanie
prac domowych, kilka razy po¿ycza³ im po
kilka, kilkadziesi¹t tys. z³. Pogrzeb odbêdzie siê w Sanoku – rodzinnym mieœcie
malarza.
22 Rozpoczê³a siê rozbiórka budynku
Unisetu – jednej z blaszanych hal targowych na placu Defilad. W marcu ma
przyjœæ kolej na halê MarcPolu. To krok na
drodze do przebudowy œcis³ego centrum
stolicy. Przygotowywany plan zagospodarowania zak³ada m.in. odtworzenie przedwojennego uk³adu ulic, budowê eleganckich centrów handlowych i bulwarów.
Prace maj¹ ruszyæ jeszcze w tym roku.
Miasto nie rozpoczê³o jednak sprzeda¿y
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dzia³ek prywatnym inwestorom (im z kolei kilka miesiêcy zajm¹ przygotowania do
inwestycji), o zwrot wielu parceli walcz¹
spadkobiercy przedwojennych w³aœcicieli,
du¿¹ czêœæ placu zajmuje, wydzier¿awiony
od miasta do 2028 r., podziemny parking
MarcPolu, a do terenów po³o¿onych przy
Al. Jerozolimskich, gdzie prace mia³y ruszyæ najszybciej, prawa roœci PKP. Na zatwierdzenie czeka tak¿e kluczowy dla placu dokument – miejscowy plan zagospodarowania. – Najwa¿niejsze jest to, co powstanie na placu, a nie jak szybko – uwa¿a,
wskazuj¹c na znaczenie miejsca, naczelny
architekt miasta Micha³ Borowski.
23 Lekarze, pielêgniarki i salowe ze
Szpitala Praskiego na godzinê odeszli od
³ó¿ek pacjentów. W ten sposób zaprotestowali przeciw z³ej sytuacji finansowej szpitala. D³ug placówki wynosi 28 mln z³, brakuje pieniêdzy na leki i opatrunki, trwaj¹
zajêcia komornicze. Wiêkszoœæ pacjentów
nie odczu³a jednak protestu. Personel
wczeœniej wykona³ swoje obowi¹zki, najciê¿ej chorzy nie pozostali bez opieki. Pracownicy szpitala domagaj¹ siê pomocy od
miasta. Urz¹d t³umaczy jednak, ¿e przepisy nie pozwalaj¹ na przekazywanie szpitalom dodatkowych œrodków, oprócz przeznaczanych na remonty czy rozbudowê
(w zesz³ym roku Szpital Praski otrzyma³
z tego tytu³u prawie 4 mln z³, w tym – ponad 3 mln z³). W grudniu Rada Warszawy
przeznaczy³a w bud¿ecie 60 mln z³ na porêcznie kredytów najbardziej zad³u¿onych
szpitali.
W Muzeum Historycznym otwarto wystawê 160 wielkoformatowych, w wiêkszoœci niepublikowanych fotografii z kampanii adriatyckiej. Przedstawiaj¹ m.in. gen.
W³adys³awa Andersa i walki 2 Korpusu
Polskiego o odzyskanie Ankony i zdobycie
linii Gotów. Pomys³odawcami i organizatorami wystawy s¹ w³adze w³oskiego regionu Marche, które odszuka³y i wypo¿yczy³y

zdjêcia z Instytutu Polskiego i Muzeum
im. gen. Sikorskiego w Londynie.
23-24 W 120. rocznicê urodzin Stanis³awa Ignacego Witkiewicza w teatrze Collegium Nobilium Akademii Teatralnej odby³ siê zjazd witkacologów. Temat konferencji brzmia³ „Dialog z Witkacym o cz³owieku postmodernizmu”. W dyskusji
wziêli udzia³ m.in.: prof. Janusz Degler,
prof. Lech Sokó³, Jerzy Jarocki, Krystian
Lupa, Jan Englert, Jerzy Stuhr. Podczas
spotkania PIW zaprezentowa³ trzeci tom
Dramatów w opracowaniu Janusza Deglera. Obok Szewców i Matki znalaz³y siê
w nim fragmenty kilku niepublikowanych
sztuk. To przypomina, ¿e wci¹¿ nie odnaleziono kilkunastu utworów artysty, m.in.
dramatu Persy Zwier¿ontkowskaja, któr¹
Witkacy uwa¿a³ za jedn¹ ze swoich najlepszych sztuk.
24 Minister spraw zagranicznych Adam
Daniel Rotfeld przekaza³ Muzeum Powstania Warszawskiego blisko 600 stron artyku³ów prasowych z ca³ego œwiata. – S¹
odzwierciedleniem zainteresowania, jakie
obchody wzbudzi³y na ca³ym œwiecie.
Otwarcie Muzeum by³o wydarzeniem nawet dla tak egzotycznych krajów jak Kuwejt – powiedzia³ minister.
25 Zakoñczy³a siê akcja „Zima w mieœcie”. Przez 11 dni w oko³o 350 punktach
Warszawy odbywa³y siê, zorganizowane
przez Urz¹d Miasta, zajêcia sportowe, rekreacyjne, kulturalne i oœwiatowe dla dzieci, które nie wyjecha³y na ferie zimowe.
Tylko podczas pierwszych dni ferii z oferty
skorzysta³o 17 tys. dzieci.
Gangsterskie porachunki na Bemowie.
Na klatce schodowej jednego z bloków policja znalaz³a cia³o cz³onka warszawskiej
mafii. Krzysztof K. ps. Nastek zajmowa³
siê m.in. kradzie¿ami, œci¹ganiem haraczy
i handlem narkotykami. Prowadzi³ w³asn¹
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agencjê towarzysk¹. Zosta³ zastrzelony.
By³ bliskim znajomym zamordowanego
w 2001 r. by³ego ministra sportu Jacka
Dêbskiego. – Mia³ spokojne usposobienie,
czêsto wykorzystywano jego umiejêtnoœci
negocjacyjne do ³agodzenia sporów miêdzy gangami – mówi¹ policjanci. – By³ zawsze uprzejmy i elegancki. Lubi³ opowiadaæ o tym, jak opiekuje siê swoj¹ matk¹ –
wspominaj¹ mieszkañcy bloku. To pi¹ta
w ci¹gu piêciu lat egzekucja na tle mafijnym w Warszawie, do najbardziej spektakularnej dosz³o w 1999 r., kiedy w restauracji Gama podczas strzelaniny zginê³o piêciu gangsterów z grupy wo³omiñskiej.
26 W Zachêcie otwarto pierwsz¹ du¿¹
wystawê Paw³a Althamera. Tym razem ten
m³ody, niespe³na 40-letni artysta z ugruntowan¹ pozycj¹ i predyspozycjami do dzia³añ o charakterze spo³ecznym i interaktywnym zaprosi³ do wspó³pracy m³odzie¿ ze sto³ecznych liceów. Odda³ im
do dyspozycji Salê Narutowicza i pozwoli³ swobodnie malowaæ. W Sali Matejkowskiej na oœmiu ekranach plazmowych artysta przedstawi³ relacje z podró¿y w g³¹b podœwiadomoœci – wypowiedzi
i reakcje po za¿yciu ró¿nych œrodków odurzaj¹cych, które, jak mówi, pozwalaj¹ mu
lepiej zrozumieæ siebie. Zaprezentowa³
tak¿e m.in. skórzany p³aszcz z drucian¹
siatk¹ w miejscu twarzy, ubran¹ od stóp do
g³ów kuk³ê filmuj¹c¹ otoczenie papierow¹
kamer¹, w koñcu postacie swojej rodziny
wykonane z materii przypominaj¹cej skórê, chropowat¹ jednak i kolczast¹. To najwa¿niejsze wydarzenie sezonu w Zachêcie
– twierdz¹ krytycy.

By³y szar¿e kawaleryjskie i salwy artyleryjskie, p³on¹ce cha³upy i walki na bagnety – w parku Waszyngtona, przy dwutysiêcznej widowni, rozegrano inscenizacjê
bitwy pod Olszynk¹ Grochowsk¹. W trakcie tego zwyciêskiego dla Polaków starcia
zginê³o ponad 7 tys. polskich i 9 tys. rosyjskich ¿o³nierzy. W dwugodzinnej inscenizacji wziê³o udzia³ ponad 350 osób.
28 „¯y³ nie dla siebie” – to tytu³ wystawy zorganizowanej przez Muzeum Literatury w 250. rocznicê urodzin Stanis³awa
Staszica. Wiêkszoœæ eksponatów, m.in. rêkopisów i portretów, przyjecha³a z muzeum w Pile, która jest miastem rodzinnym autora Przestróg dla Polski. Ostatnie
25 lat ¿ycia spêdzi³ jednak Staszic w Warszawie. By³ m.in. wieloletnim prezesem
Towarzystwa Przyjació³ Nauk, któremu
przekaza³, obok m.in. swojej biblioteki
i zbioru okazów przyrodniczych, pa³ac nazwany póŸniej jego imieniem (obecnie siedzibê ma tu Polska Akademia Nauk). Staszic zainicjowa³ i w znacznej mierze sfinansowa³ powstanie pomnika Miko³aja
Kopernika, by³ jednym z organizatorów
Uniwersytetu Warszawskiego i Ogrodu
Botanicznego.
W Muzeum Woli, we wspó³pracy z Archiwum Pañstwowym m.st. Warszawy, otwarto wystawê „Nie po drodze nam z przeciwnikami socjalizmu”. Na ekspozycjê z³o¿y³y siê m.in. plakaty, fotografie
i ulotki ukazuj¹ce walkê spo³eczeñstwa
o utworzenie NSZZ „Solidarnoœæ” oraz jego dzia³alnoœæ do czasu Okr¹g³ego Sto³u.
Ekspozycja inauguruje obchody 25. rocznicy powstania Solidarnoœci.

MARZEC
1 Budki z gazetami maj¹ byæ niewysokie, przeszklone (nieokratowane), wkomponowane w zabudowê – wskazuj¹ pracownicy Wydzia³u Estetyki Urzêdu Mia-

sta. Najwiêksze wymagania dotycz¹ce wygl¹du i kszta³tu na³o¿ono na kioski usytuowane w tzw. strefie zabytkowej przy Trakcie Królewskim, na Starym Mieœcie
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i w Wilanowie – tu dopuszcza siê jedynie
rzuty kwadratowe, okr¹g³e, heksagonalne
i oktagonalne. Budki w kszta³cie prostok¹tnym – za du¿e i ma³o estetyczne – maj¹ niemal ca³kowicie znikn¹æ z g³ównych
ulic.
Powinien byæ praworz¹dny, godnie siê
zachowywaæ, bezstronnie podejmowaæ decyzje, nie nadu¿ywaæ w³adzy, unikaæ konfliktu interesów i nie przyjmowaæ prezentów – to g³ówne za³o¿enia kodeksów etyki
radnych i urzêdników samorz¹dowych,
opracowane przez grupê spo³eczników
z Warszawskiej Grupy Obywatelskiej,
wspó³pracuj¹cej z Fundacj¹ im. Batorego.
Dwa lata temu sto³eczni radni zobowi¹zali
siê do wprowadzenia podobnego kodeksu,
jednak mimo powo³ania specjalnej komisji
nie uchwalili go do dziœ.
W parku Skaryszewskim buszuj¹ bobry. Wskazuj¹ na to charakterystyczne œlady na zwalonych drzewach w okolicach Jeziorka Kamionkowskiego. Zwierzêta zainteresowa³y siê tak¿e drewnianymi ko³kami, które umacniaj¹ brzegi, i ostruga³y je.

wa¿ matka nie dopuszcza do nich nikogo.
Tata lew nie do¿y³ tej szczêœliwej chwili
– parê tygodni temu pad³ ze staroœci.
4 Udan¹ premier¹ Fioletowej krowy –
spektaklu w re¿yserii Edwarda Wojtaszka,
na który z³o¿y³y siê ¿artobliwe wiersze
amerykañskich i angielskich poetów z tzw.
antologii poezji niepowa¿nej, rozpocz¹³
oficjalnie dzia³alnoœæ w Fabryce Trzciny
(ul. Otwocka 13) Teatr Nowy Praga. Za³o¿yciel centrum artystycznego Fabryka
Trzciny, Wojciech Trzciñski, otrzyma³ niedawno Paszport „Polityki” za stworzenie
„instytucji kulturalnej nowej generacji”.
6 Wiosna na warszawskich scenach zaczyna siê tradycyjnie od przegl¹du kameralnych spektakli w Teatrze Na Woli. Tegoroczn¹, siódm¹ edycjê „Ma³ych
sztuk z wielkimi aktorami” otworzy³ dramat Królowa piêknoœci z Leenane Martina
McDonagha z mistrzowsk¹ rol¹ Krystyny
Feldman.

3 Liceum im. Stanis³awa Staszica po
raz drugi z rzêdu zwyciê¿y³o w rankingu
warszawskich ogólniaków, organizowanym przez miesiêcznik „Perspektywy”.
Mimo ¿e liczba kandydatów na jedno miejsce nie jest du¿a (2,3), do liceum trudno siê
dostaæ – o miejsce walcz¹ najlepsi uczniowie w Warszawie. W zesz³ym roku na
200 mo¿liwych do zdobycia punktów podczas rekrutacji przyjêci do Liceum im.
Staszica mieli œrednio 170-175 pkt. Na
174 przyjêtych a¿ 30 zdoby³o maksymaln¹
liczbê punktów. O wysokim poziomie nauczania œwiadczy fakt, ¿e w zesz³ym roku
wszyscy uczniowie dostali siê na pañstwowe studia wy¿sze.

Z okazji zbli¿aj¹cego siê Dnia Kobiet
pod has³em „Jesteœmy silne, razem silniejsze” przy dŸwiêkach muzyki ulicami Warszawy przesz³a prawie 1000-osobowa manifestacja, z³o¿ona w wiêkszoœci z pañ. Tegoroczna demonstracja by³a wyrazem protestu organizatorów (Porozumienia Kobiet 8 Marca i Porozumienia Lesbijek)
przeciw ekonomicznej dyskryminacji kobiet, molestowaniu seksualnemu i agresji
wobec mniejszoœci seksualnych. Pod pomnikiem Kardyna³a Wyszyñskiego grupa M³odzie¿y Wszechpolskiej zarzuci³a uczestników manifestacji wyzwiskami: „mordercy”, „zboczeñcy”. – Przepraszamy za usterki techniczne – mówili wtedy organizatorzy manifestacji, M³odzie¿y
Wszechpolskiej pokazywali zaœ transparent z napisem: „I tak was kochamy”.

W ZOO przysz³y na œwiat dwa lwi¹tka.
Nie wiadomo jeszcze, jakiej s¹ p³ci, ponie-

8 Struktury warszawskiej Platformy
Obywatelskiej zosta³y rozwi¹zane. Miejsce
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17-osobowego zarz¹du zajê³a komisarz
Hanna Gronkiewicz–Waltz. Jej zadaniem
jest odbudowa zaufania do partii kojarzonej z aferami tzw. uk³adu warszawskiego, czyli samorz¹dowej koalicji SLD-PO,
rz¹dz¹cej Warszaw¹ do 2002 r. Pani komisarz zapowiedzia³a wprowadzenie m.in.
kodeksu etycznego dla cz³onków Platformy.
9 Prascy radni chc¹ obni¿enia czynszów w dziewiêciu barach mlecznych mieszcz¹cych siê w lokalach, które nale¿¹ do
miasta. Mimo du¿ego ruchu – Z³ot¹ Kurkê
przy ul. Marsza³kowskiej odwiedza dziennie pó³ tysi¹ca osób – bary maj¹ coraz
mniejsze szanse na utrzymanie siê na rynku. Z us³ug barów, oferuj¹cych dania
obiadowe za 4-8 z³, korzystaj¹ przede
wszystkim ludzie niezamo¿ni – emeryci,
studenci, podopieczni oœrodków pomocy
spo³ecznej.
Trwa dochodzenie w sprawie przyznania w latach 1990-2004 od kilkudziesiêciu
do kilkuset mieszkañ komunalnych na
Pradze Po³udnie na podstawie sfa³szowanych dokumentów i podrobionych piecz¹tek
(m.in. samego burmistrza). W proceder
byli prawdopodobnie zamieszani m.in.
pracownicy Zarz¹du Administrowania Nieruchomoœciami i Urzêdu Dzielnicy.
10-13 Niebezpieczny romans – film sensacyjny z 1930 r. w re¿yserii Micha³a Waszyñskiego otworzy³ trzeci¹ edycjê festiwalu „Œwiêto niemego kina” w kinie Iluzjon.
W programie znalaz³y siê najcenniejsze
nieme obrazy ze zbiorów Filmoteki Narodowej oraz nieznane polskiej publicznoœci
filmowe per³y z archiwów Europy. W tle
muzyka na ¿ywo w wykonaniu polskich
i zagranicznych muzyków, m.in. Micha³a
Urbaniaka, Zbigniewa Namys³owskiego,
Tymona Tymañskiego, did¿eja Cama
z Francji, did¿eja Vadima z Wielkiej Bryta-

nii. Œwiêto niemego kina wpisuje siê w obchody jubileuszu 50–lecia Filmoteki Narodowej. Muzycznym akcentem rozpoczêcia obchodów by³ fortepianowy wystêp
Adama Makowicza i Leszka Mo¿d¿era,
który przed paroma dniami odby³ siê
w Filharmonii Narodowej.
11 W lutym w okolicach Dworca Centralnego i Pa³acu Kultury i Nauki nie skradziono ani jednego samochodu, schwytano 48 przestêpców poszukiwanych listami
goñczymi i rozpracowano siatkê dilerów
narkotyków. – Chcieliœmy zmniejszyæ patologiê na tym terenie i uda³o siê – powiedzia³ komendant sto³ecznej policji Ryszard Siewierski, omawiaj¹c wyniki operacji „Sektor”. W marcu celem bêd¹ nielegalni handlarze, kieszonkowcy i nieuczciwi
taksówkarze.
13 Na deskach Teatru Rozmaitoœci odby³a siê premiera spektaklu Krum Hanocha Levina w re¿yserii Krzysztofa Warlikowskiego. Siln¹ stron¹ przedstawienia s¹
znakomite kreacje aktorskie, m.in. Mai
Ostaszewskiej, Marka Kality, Stanis³awy
Celiñskiej i Danuty Stenki.
14 Ponad dwadzieœcia obrazów z widokami Warszawy autorstwa Bernarda Bellotta, zwanego Canaletto – pochodz¹cych
z kolekcji Zamku Królewskiego i Muzeum
Narodowego – zosta³o zaprezentowanych
w presti¿owych salach Kunsthistorisches
Museum w Wiedniu. Na wystawê dzie³ nadwornego malarza m.in. Augusta III, Marii Teresy i od 1768 r. Stanis³awa Augusta
Poniatowskiego z³o¿y³y siê widoki miast,
tzw. weduty, pochodz¹ce ze zbiorów m.in.
Wiednia, Wenecji, St. Petersburga, Waszyngtonu, Dublina, Monachium i Budapesztu. Obrazy Canaletta przedstawiaj¹ce Warszawê s³u¿y³y za podstawê w powojennej rekonstrukcji zabytkowej czêœci
miasta.
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15 Sto³eczni radni proponuj¹, by odwiedzaj¹cy Warszawê p³acili z³otówkê za
ka¿dy dzieñ pobytu. Podobnie jak w Zakopanem z tytu³u op³aty klimatycznej,
a w Krakowie i Gdañsku tzw. op³aty miejscowej. Do Warszawy przyje¿d¿a rocznie
oko³o 2,5 mln turystów, którzy spêdzaj¹ tu
co najmniej jeden dzieñ, dziêki op³acie kasa miasta mog³aby zyskaæ nawet kilka mln z³. Pieni¹dze by³yby przeznaczone
na rozwój turystyki: promocjê miasta,
wprowadzenie komputerowego systemu
biletowego do instytucji kultury, budowê
toalet.
Roman Polañski, po trwaj¹cych wiele
miesiêcy eliminacjach, spoœród 180 kandydatów, wybra³ obsadê do musicalu Taniec wampirów. Polscy wokaliœci i tancerze,
zdaniem re¿ysera, w niczym nie ustêpuj¹
m³odym artystom z Niemiec czy Austrii,
gdzie musical jest ju¿ grany. Premiera tego
najdro¿szego spektaklu w historii teatru
Roma (ok. 3 mln z³) odbêdzie siê 1 paŸdziernika. Fabu³a osnuta jest na scenariuszu filmu Polañskiego Nieustraszeni pogromcy wampirów.
16 Minister kultury Waldemar D¹browski i wiceprezydent Warszawy Andrzej Urbañski podpisali porozumienie w sprawie
budowy Muzeum Sztuki Nowoczesnej.
Politycy spotkali siê u zbiegu ulic Œwiêtokrzyskiej i Marsza³kowskiej, gdzie w perspektywie 6-8 lat ma stan¹æ budynek planowanej inwestycji. Znajdzie siê tu ekspozycja dorobku sztuki polskiej XX w. i najnowszej. Placówka bêdzie prowadziæ dzia³alnoœæ edukacyjn¹ i badawcz¹.
Remont Starego Miasta powinien rozpocz¹æ siê pod ziemi¹, od piwnic – wynika
z raportu o stanie Starówki, przygotowywanego przez sto³ecznego konserwatora
zabytków dla UNESCO. W tym roku mija
25. rocznica wpisania Starego Miasta na
Listê Œwiatowego Dziedzictwa Kulturo-

wego. W odnowionych piwnicach znajd¹
siedziby placówki kulturalne. Miasto bêdzie zabiegaæ o dofinansowanie inwestycji
ze œrodków Norweskiego Mechanizmu Finansowego – funduszu rz¹du Norwegii
przeznaczonego dla nowych cz³onków
Unii Europejskiej.
Marzec to niew¹tpliwie najtrudniejszy
okres dla zmotoryzowanych. Z powodu
niedro¿nych systemów odwodniania na
jezdniach tworz¹ siê rozlewiska. Te z kolei
utrudniaj¹ wypatrywanie niezliczonych
wybojów i dziur. S³u¿by drogowe nie nad¹¿aj¹ z pracami, za udra¿nianie studzienek kanalizacyjnych odpowiadaj¹ zaœ ró¿ne instytucje, którym trudno dojœæ do porozumienia.
17 Rada Miasta przyjê³a decyzjê w sprawie budowy nowego stadionu narodowego. Obiekt na 35 tys. miejsc ma stan¹æ przy
ul. £azienkowskiej w 2008 r.
Mimo sprzeciwu ambasady rosyjskiej
i radnych SLD Rada Warszawy przeg³osowa³a wniosek w sprawie nadania rondu
przy zbiegu Al. Jerozolimskich i ul. Popularnej imienia by³ego prezydenta Czeczenii D¿ochara Dudajewa.
Spróchnia³a topola – jedyne drzewo na
placu Zamkowym – zosta³a œciêta. Zarz¹d
Terenów Publicznych zamierza posadziæ
tu d¹b szypu³kowy. Na razie miejsce po topoli zbadaj¹ archeolodzy.
19 W Domu Wojska Polskiego w al. Niepodleg³oœci odby³y siê Warszawskie Spotkania Komiksowe. Ponad tysi¹c m³odych
ludzi, którzy tego dnia odwiedzili DWP,
mog³o zapoznaæ siê z ofert¹ wydawnicz¹,
wzi¹æ udzia³ w warsztatach rysunkowych
i porozmawiaæ z twórcami komiksów.
Ruszy³a budowa pierwszej warszawskiej inwestycji komunikacyjnej dofinan-
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sowywanej z funduszy unijnych. Linia
tramwajowa wzd³u¿ ul. Powstañców
Œl¹skich, ³¹cz¹ca Bemowo i Bielany,
ma byæ oddana do u¿ytku w po³owie przysz³ego roku.
W zabiegach o œrodki unijne Warszawa
wypada jednak s³abo na tle innych polskich miast: Bydgoszczy, Wroc³awia, Poznania czy Krakowa. Do tej pory statystyczny warszawiak zyska³ z unijnej kasy
425 z³, podczas gdy np. mieszkaniec Bydgoszczy ponad trzykrotnie wiêcej: oko³o
1500 z³. W³adze t³umacz¹, ¿e przygotowanie wniosków na dofinansowanie warszawskich inwestycji, z uwagi na ich rozmach i nieuregulowany stan prawny wielu
sto³ecznych nieruchomoœci, wymaga wiêcej czasu ni¿ w przypadku innych projektów. Obecnie Warszawa stara siê o dofinansowanie oczyszczalni Czajka (w Bia³o³êce).
By³aby to najwiêksza unijna dotacja w Polsce (900 mln z³).
20 Ju¿ ponad 2 tys. osób zwiedzi³o otwart¹ trzy dni temu na Zamku Królewskim wystawê „Cienie i œwiat³a. Arcydzie³a
malarstwa francuskiego 1600-2000”. Na
ekspozycjê z³o¿y³o siê 120 obrazów uznanych francuskich malarzy, takich jak: Jacques Louis David, Eugène Delacroix, Edgar Degas, Claude Monet, Pierre Auguste
Renoire, Paul Cézanne, Paul Gauguin, Alfred Sisley, Pablo Picasso. Eksponaty zosta³y wypo¿yczone z muzeów francuskich,
m.in. Luwru, Musée d’Orsay, Muzeum Picassa i Centrum Sztuki Wspó³czesnej
Georges’a Pompidou.
W Muzeum Plakatu w Wilanowie mo¿na ogl¹daæ wystawê „Architektura plakatu. Graficy – architekci z krêgu Politechniki Warszawskiej w latach 1915-1939”.
W okresie miêdzywojennym uczelnia by³a
jedn¹ z najbardziej nowoczesnych i otwartych na nowe kierunki w sztuce szkó³
w Europie. Dziêki wysokiemu poziomowi

zajêæ plastycznych wielu architektów zosta³o grafikami. Ekspozycja obejmuje ponad 180 prac autorstwa studentów i absolwentów Wydzia³u Architektury PW, m.in.
Tadeusza Gronowskiego (opracowa³ np.
u¿ywany do dziœ znak firmowy LOT), Stanis³awa Brukalskiego, Wilhelma Henneberga i Edmunda Johna.
21 Prezydent Warszawy Lech Kaczyñski og³osi³, ¿e bêdzie kandydowaæ na
urz¹d Prezydenta RP. Jeœli wygra wybory,
w 2006 r. warszawiacy bêd¹ musieli wybieraæ prezydenta miasta dwukrotnie – w ramach przedterminowych wyborów (na
prze³omie lutego i marca) i w paŸdzierniku
– wtedy wypadaj¹ kolejne, kadencyjne wybory samorz¹dowe. Czy Lechowi Kaczyñskiemu uda siê po³¹czyæ kampaniê prezydenck¹ z administrowaniem stolic¹? On
sam jest dobrej myœli. Do jesieni zamierza
prowadziæ kampaniê tylko w weekendy.
PóŸniej skorzysta z zaleg³ych oœmiu tygodni urlopu. W tym czasie obowi¹zki w ratuszu przejm¹ jego zastêpcy.
Kilkudziesiêciu bywalców klubu Le
Madam – uznanego za jedno z ciekawszych
miejsc promuj¹cych kulturê niezale¿n¹ –
o 9.00 rano stawi³o siê na spotkanie z komornikiem, by broniæ lokalu przed zamkniêciem. Klub wynajmowa³ pomieszczenia od firmy, która nielegalnie zajmowa³a
budynek nale¿¹cy do miasta. Komornik,
mimo ¿e zaj¹³ ca³y budynek (swoje siedziby mia³o tu 80 firm), pozwoli³ na przed³u¿enie dzia³alnoœci klubu do koñca kwietnia. Po uregulowaniu stanu prawnego budynku miasto zamierza og³osiæ przetarg na
pomieszczenie. Klubowicze nie wierz¹
jednak, by obecni najemcy mogli go wygraæ. Uwa¿aj¹, ¿e zamkniêcie lokalu jest
elementem walki, któr¹ prezydent Warszawy wyda³ œrodowiskom gejowskim,
zwi¹zanym m.in. z Le Madam. Miasto
twierdzi, ¿e jednym z kryteriów oceny bêdzie opinia mieszkañców s¹siaduj¹cych
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kamienic, ci zaœ od dawna skar¿¹ siê na
uci¹¿liwoœæ imprez organizowanych przez
klub. Na razie w³aœciciele klubu za³o¿yli
organizacjê non profit Galeria Le Madam
(dziêki czemu bêd¹ mogli ubiegaæ siê o pozyskanie pomieszczeñ w trybie negocjacji,
poza przetargiem). Jej cz³onkami zostali
m.in.: Kinga Dunin, Grzegorz Jarzyna,
Kazimiera Szczuka i Maria Peszek.
22 The Brand New Heavies – popularny zespó³ z Anglii, graj¹cy taneczn¹ muzykê nawi¹zuj¹c¹ do soulu i funky – wyst¹pi³
w Sali Kongresowej. Mimo ugruntowanej
pozycji zespó³ nie zdo³a³ jednak zape³niæ
sali nawet do po³owy. Byæ mo¿e fani nie zaakceptowali kolejnej zmiany wokalistki.
Obecna, zdaniem krytyków, nie dysponuje
odpowiednimi warunkami g³osowymi
i nie odnajduje siê w stylistyce funky.
25 Zakoñczy³ siê 9. Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena. Podczas
11 dni, przy niezmiennie dopisuj¹cym audytorium (w sumie ponad 20 tys. widzów),
odby³o siê 20 koncertów. W programie
znalaz³o siê ponad 90 utworów, w wiêkszoœci znanych dzie³ klasycznych, m.in. symfonie Beethovena, Brahmsa i Mahlera,
dzie³a wokalno-orkiestrowe (m.in. Mozarta i Szymanowskiego), koncerty fortepianowe i skrzypcowe. Najlepsze recenzje
zebra³y wystêpy pianistów Stephena
Kovachevicha i Rudolfa Buchbinderma
oraz orkiestr: niemieckich (Bamberger
Symphoniker i Norddeutscher Rundfunk
Sinfonieorchester) oraz Filharmonii Narodowej.
Kilka tysiêcy warszawiaków wziê³o
udzia³ w wieczornej drodze krzy¿owej,
która o godz. 20.00, pod przewodnictwem
prymasa Józefa Glempa, wyruszy³a sprzed
koœcio³a akademickiego œw. Anny przy
Krakowskim Przedmieœciu. Szeœciometrowy, wa¿¹cy 100 kilogramów drewniany
krzy¿ – ulicami Miodow¹, D³ug¹, nastêp-

nie Starym Miastem do kolumny Zygmunta – nieœli na zmianê m.in. studenci,
policjanci, stra¿acy, parlamentarzyœci, radni, osoby niepe³nosprawne i stra¿nicy
miejscy.
28 Dni œwi¹teczne up³ynê³y spokojnie. Wielu warszawiaków spêdzi³o popo³udnia na œwie¿ym powietrzu, spaceruj¹c po parkach i Starym Mieœcie. W lany poniedzia³ek stra¿ miejska ukara³a mandatami 23 osoby za oblewanie przechodniów wod¹, zarekwirowa³a 280 wiader. Mo¿na je odebraæ w Biurze Rzeczy Znalezionych, ul. Floriañska 10, nr
tel. 619-56-68.
31 Warszawiacy, obok mieszkañców
Krakowa, ¿yj¹ najd³u¿ej. Warszawianki
do¿ywaj¹ œrednio 79,8 roku, a warszawiacy
72,6 roku – wynika z raportu Instytutu
Kardiologii, Centrum Onkologii i Pañstwowego Zak³adu Higieny. D³u¿sze ¿ycie
i ogólnie dobry stan zdrowia w najwiêkszej
mierze zawdziêczaj¹ mieszkañcy Warszawy wy¿szemu ni¿ w innych rejonach kraju
stopniowi zamo¿noœci i zwi¹zanymi z tym
udogodnieniami, m.in. mo¿liwoœciami
korzystania z lecznictwa prywatnego. Ró¿nice s¹ jednak widoczne ju¿ na poziomie
dzielnic. Najbardziej chorowici s¹ mieszkañcy Pragi Pó³noc, ¿yj¹ te¿ najkrócej
w stolicy – mê¿czyŸni przeciêtnie 63,3 roku, tj. o 17 lat mniej ni¿ mieszkañcy Ursynowa. Wyniki raportu pomog¹ Urzêdowi
Miasta opracowaæ finansowane z miejskiej
kasy programy profilaktyczne.
Muzycy Dead Can Dance, Lisa Gerrard i Brendan Perry – graj¹cy kontemplacyjn¹ muzykê z pogranicza kultur – wchodzili na scenê Sali Kongresowej poœród
gromkich braw publicznoœci. Choæ zespó³
by³ najbardziej popularny na prze³omie lat
80. i 90., bilety na jego pierwszy w Polsce
koncert rozesz³y siê w b³yskawicznym
tempie.
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Odnowiony czterogwiazdkowy hotel
Polonia (dziœ Polonia Palace) otworzy³ podwoje przed goœæmi. Mieœci siê tu 206 pokoi, w tym osiem apartamentów, klatka
schodowa z pocz¹tku XX w., restauracja
w stylu Ludwika XVI i szeœæ sal konferencyjnych. Ceny: od 90 do 450 z³. Pocho-

dz¹ca z 1913 r. Polonia jest jednym z najstarszych warszawskich hoteli. By³ to
pierwszy sto³eczny hotel, w którym goœcie
mieli do dyspozycji urz¹dzenia sanitarne
z bie¿¹c¹ wod¹.

Anna Belka

Pozycja ukaza³a siê dziêki pomocy finansowej Miasta Sto³ecznego Warszawy
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