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OD WYDAWCÓW
W mijaj¹cym roku setn¹ rocznicê istnienia obchodz¹ Towarzystwo Opieki nad
Zabytkami Przesz³oœci, Towarzystwo Mi³oœników Historii, Polskie Towarzystwo
Heraldyczne i Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Z tej okazji zorganizowaliœmy w siedzibie redakcji dyskusjê redakcyjn¹, której zapis publikujemy
w niniejszym zeszycie. Wziêli w niej udzia³ tak¿e przedstawiciele innych towarzystw spo³ecznych i naukowych, których dzia³alnoœæ jest zwi¹zana z Warszaw¹.
Uczestnicy dyskusji rozmawiali m.in. o tym, czy takie towarzystwa maj¹ racjê bytu
w dzisiejszych czasach, jaka jest si³a ich oddzia³ywania, czy problemy, z którymi
borykaj¹ siê na co dzieñ, daj¹ szanse na ich przetrwanie.
W tym numerze zamieszczamy tak¿e podsumowanie dzia³alnoœci Warszawskiego Oddzia³u Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w minionym trzydziestoleciu
autorstwa Witolda Strausa.
Ponadto: wspomnienia Antoniego O¿oga pseudonim „Stra¿ak”, pe³ni¹cego
w czasie Powstania Warszawskiego obowi¹zki stra¿aka w Œródmieœciu Po³udniowym oraz napisane przez Paw³a Weszpiñskiego omówienie najwa¿niejszych dzie³
i prac kartograficznych powsta³ych w latach 1761-1946 obrazuj¹cych przestrzeñ
Warszawy.
Archiwum Pañstwowe m.st. Warszawy
Stowarzyszenie Przyjació³
Archiwum Pañstwowego m.st. Warszawy

ARTYKU£Y I MATERIA£Y

ROLA, KONDYCJA, ODDZIA£YWANIE
I PERSPEKTYWY WARSZAWSKICH
TOWARZYSTW NAUKOWYCH
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W SIEDZIBIE ARCHIWUM PAÑSTWOWEGO M.ST. WARSZAWY
W DNIU 4 LIPCA 2006 R.
Rola, kondycja, oddzia³ywanie i perspektywy warszawskich towarzystw ...

Ryszard Wojtkowski:
Witam serdecznie na dyskusji zorganizowanej przez redakcjê „Kroniki Warszawy”.
Impulsem do jej zorganizowania jest obchodzone w tym roku 100-lecie powstania zas³u¿onych dla ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego Towarzystwa
Opieki nad Zabytkami Przesz³oœci, Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, Towarzystwa Mi³oœników Historii, Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, których przedstawicieli mamy zaszczyt goœciæ.
Wœród nas s¹ tak¿e przedstawiciele towarzystw dzia³aj¹cych od lat w Warszawie
i zajmuj¹cych siê problematyk¹ stolicy, np. Warszawskiego Oddzia³u Towarzystwa
Opieki nad Zabytkami. Zaprosiliœmy równie¿ na to spotkanie prezesa Towarzystwa
Etnologii Miasta, które w porównaniu z innymi towarzystwami powsta³o stosunkowo niedawno, ale zajmuje siê te¿ problematyk¹ Warszawy i innych miast.
Chcia³bym serdecznie powitaæ na tym spotkaniu pana prof. Andrzeja Rottermunda przewodnicz¹cego Rady Programowej „Kroniki Warszawy”, pana prof. Stefana K. Kuczyñskiego, pana dr. Mariana So³tysiaka, pana dr. Andrzeja Stawarza,
pana dyr. Andrzeja So³tana.
Dzisiejsze spotkanie poœwiêcone jest roli, kondycji stowarzyszeñ, zarówno tych
dzia³aj¹cych w wymiarze ogólnokrajowym, jak i regionalnym. Myœlê, ¿e warto zastanowiæ siê nad funkcjami stowarzyszeñ w dzisiejszej rzeczywistoœci, mo¿liwoœciami oddzia³ywania na spo³eczeñstwo w wymiarze ogólnopolskim, regionalnym oraz
na œrodowiska, z których siê wywodz¹, pozyskiwaniem œrodków finansowych na
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dzia³alnoœæ, iloœci¹ cz³onków oraz ich aktywnoœci¹. Wa¿n¹ spraw¹ jest poruszenie
problemu perspektyw i mo¿liwoœci wspó³pracy towarzystw z w³adzami lokalnymi.
Zanim oddam g³os panu prof. Andrzejowi Rottermundowi z proœb¹ o poprowadzenie spotkania, chcia³bym postawiæ pytanie o przysz³oœæ: „Quo vadis towarzystwa”?
Panie profesorze proszê o poprowadzenie dyskusji.
Prof. Andrzej Rottermund:
Proponujê, by dyskusjê nad dzia³alnoœci¹ wspó³czesnych stowarzyszeñ naukowych
i spo³ecznych poprzedziæ przypomnieniem roli, jak¹ odgrywa³y one w dziejach polskiej nauki i kultury. Wydaje mi siê, ¿e obok ich podstawowego zadania, jakim by³a
pomoc w rozwoju nauki i kultury, stwarza³y one warunki do prowadzenia w miarê
swobodnej dyskusji nad istotnymi problemami spo³ecznymi i politycznymi, jak te¿
reprezentowa³y na zewn¹trz interesy nauki i kultury. Ta ostatnia funkcja by³a szczególnie wa¿na i pozostaje wa¿na do dzisiaj. Towarzystwa tworzono, jak ju¿ pan dyrektor powiedzia³ [dyr. Ryszard Wojtkowski], na poziomie ogólnokrajowym i na
poziomie lokalnym. Ale istnia³y te¿ towarzystwa zwi¹zane z jedn¹, specjalistyczn¹
profesj¹, jak te¿ towarzystwa i stowarzyszenia o charakterze miêdzynarodowym. Te
ostatnie odgrywa³y wa¿n¹ rolê, zw³aszcza w sytuacjach, kiedy ze wzglêdów politycznych ograniczano w naszym kraju swobodê wypowiedzi czy dostêp do szerszej informacji. Dziêki, na przyk³ad, takim organizacjom o charakterze stowarzyszeñ miêdzynarodowych, jak Miêdzynarodowa Rada Muzeów (ICOM) czy Miêdzynarodowa
Rada Ochrony Zabytków (ICOMOS), mieliœmy w latach PRL-u bezpoœredni kontakt ze œwiatem.
Pamiêtajmy te¿, ¿e stowarzyszenie nie jest „instytucj¹” stworzon¹ w XIX czy
w XX w., siêga bowiem swoimi korzeniami bardzo odleg³ych czasów. Wiemy, ¿e
w koñcu XV w. zawi¹zywano w Polsce towarzystwa, a wiêc potrzeba tworzenia tego
typu „instytucji” istnia³a ju¿ u schy³ku œredniowiecza.
Na szczególn¹ jednak uwagê zas³uguj¹ towarzystwa powsta³e w wieku oœwiecenia, a przede wszystkim póŸny owoc tej epoki, Towarzystwo Przyjació³ Nauk
w Warszawie, za³o¿one w 1800 r. By³o to wydarzenie prze³omowe w polskich dziejach tych organizacji. Prze³omowy charakter Towarzystwa polega³ przede wszystkim na tym, ¿e sw¹ dzia³alnoœæ opar³o na mecenacie spo³ecznym. W okresie niewoli
w³aœnie ten typ stowarzyszenia sta³ siê wzorem do naœladowania. Wyró¿nia³ siê te¿
niezwyk³¹ ¿ywotnoœci¹. Zlikwidowane po powstaniu listopadowym Towarzystwo
Przyjació³ Nauk odrodzi³o siê w Pary¿u jako Towarzystwo Literackie, a póŸniej jako Towarzystwo Historyczno-Literackie. Ostatecznie odrodzi³o siê w Warszawie
w 1907 r. W przysz³ym roku obchodziæ wiêc bêdziemy jego stulecie. Prawdziw¹
eksplozjê zak³adania stowarzyszeñ i towarzystw prze¿ywaliœmy w okresie miêdzywojennym. Powsta³o wtedy m.in. Stowarzyszenie Historyków Sztuki, z którym jestem osobiœcie bardzo zwi¹zany. Oczywiœcie najtrudniejsze i najwa¿niejsze zadania
spoczywa³y na barkach towarzystw w okresie niewoli i w latach ograniczonej suwerennoœci. Towarzystwa stawa³y siê w Polsce, a w Warszawie szczególnie, jedynymi
polskimi instytucjami o naukowym i spo³ecznym charakterze. Nie mog³y one korzystaæ z dotacji pañstwowych i dlatego korzysta³y wy³¹cznie z prywatnych Ÿróde³
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finansowania. Sytuacja ich przypomina w tym wzglêdzie sytuacjê ówczesnego polskiego muzealnictwa. Po³o¿enie polskich instytucji kulturalnych ró¿ni siê w sposób
zasadniczy od po³o¿enia tego typu instytucji w pe³ni suwerennych krajach europejskich. ZnaleŸæ mo¿na natomiast pewne analogie ze Stanami Zjednoczonymi, gdzie
dla towarzystw, podobnie zreszt¹, jak dla muzeów i innych instytucji kulturalnych,
jedynym oparciem by³o spo³eczeñstwo obywatelskie. Podobnie by³o w XIX w.
w Polsce. Towarzystwa stawa³y siê instytucjami samopomocy spo³ecznej. Podejmowa³y dzia³alnoœæ zwi¹zan¹ z obron¹ i z rozwijaniem zakazywanych przez zaborców
w¹tków naszej historii i kultury. Czêsto przyczynia³y siê sw¹ aktywnoœci¹ do rozwoju gospodarczego kraju. Podam Pañstwu przyk³ad towarzystwa dzia³aj¹cego na
polu sztuki. Na tym obszarze ogromn¹ rolê odegra³o Towarzystwo Zachêty Sztuk
Piêknych w Warszawie. Wœród tysiêcy obrazów i rzeŸb, które by³y pokazywane na
organizowanych przez to towarzystwo wystawach, dominowa³y przede wszystkim
tematy „ku pokrzepieniu serc”, zaczerpniête przewa¿nie z dziejów naszego pañstwa. Czêœæ z nich by³a tak sugestywnie przedstawiana, ¿e kolejne pokolenia Polaków do dziœ widz¹ niektóre sceny z historii Polski poprzez te artystyczne wizje.
Koñcz¹c tych kilka wstêpnych uwag, raz jeszcze chcia³bym podkreœliæ wa¿n¹ rolê
towarzystw jako instytucji samopomocy spo³ecznej oraz ich zas³ugi w podejmowaniu dyskusji na tematy zabronione przez w³adze. W XIX w. by³y one zal¹¿kami
profesjonalnych i zawodowych towarzystw, które w pe³ni rozwin¹ siê w XX w.
Dyr. Andrzej So³tan:
Chcê zwróciæ uwagê na rolê rewolucji 1905 r., która spowodowa³a rozluŸnienie gorsetu politycznego ucisku i eksplozjê, ca³y wysyp ró¿nego rodzaju towarzystw politycznych, spo³ecznych, kulturalnych, naukowych. Obok wspomnianego wczeœniej
Warszawskiego Towarzystwa Naukowego, powsta³y Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przesz³oœci, Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, Polskie Towarzystwo Heraldyczne, Towarzystwo Mi³oœników Historii w Warszawie. Czêœæ tych towarzystw
rych³o zosta³a rozwi¹zana i zaprzesta³a dzia³alnoœci, gdy¿ zaostrzy³a siê sytuacja polityczna. Ale te, które wymieni³em, przetrwa³y i po³o¿y³y póŸniej kolosalne zas³ugi
przy organizowaniu opieki nad dziedzictwem narodowym. Przejê³y opiekê nad
pomnikami historii narodowej podczas I wojny œwiatowej, a póŸniej, w okresie niepodleg³oœci, wspó³dzia³a³y w tworzeniu siê i organizowaniu ¿ycia naukowego oraz
instytucji naukowych. Nie tak dawno poœwiêciliœmy ich dzia³alnoœci specjalny panel „Razem w trosce o dziedzictwo”, zorganizowany z inspiracji Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Wziê³y w nim udzia³ pokrewne towarzystwa, takie jak Towarzystwo Mi³oœników Historii w Warszawie, Polskie Towarzystwo Heraldyczne, Polskie
Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, bêd¹ce spadkobierc¹ PTK. Dorobek ich
jest olbrzymi. I nadal stowarzyszenia te, pokazuje to zreszt¹ codziennoœæ, maj¹ racjê bytu.
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Dyr. Ryszard Wojtkowski:
Dziêkujê bardzo. Jedn¹ z przyczyn powstania towarzystw, oprócz tych wczeœniej
wymienionych, by³a te¿ chêæ dzia³ania spo³ecznego ludzi dla wspólnego dobra. Czy
dzisiaj mo¿emy tak¹ chêæ zaobserwowaæ?
Prof. Stefan K. Kuczyñski:
Chcia³bym podkreœliæ, ¿e towarzystwa s¹ czwartym filarem rozwoju nauki w Polsce. To znaczy, ¿e oprócz wy¿szych uczelni, placówek naukowych PAN oraz instytutów resortowych istnieje ¿ywy ruch towarzystw naukowych, który przynosi bardzo znacz¹ce osi¹gniêcia i to we wszystkich regionach Polski. Myœlê, ¿e jest to bardzo pocieszaj¹ce. Tutaj mo¿na podaæ przyk³ad Towarzystwa Naukowego P³ockiego,
szczególnie mi bliskiego, które jest niezwykle aktywne. Wychodzi ono daleko poza
granice P³ocka i Mazowsza, rozwijaj¹c znakomicie sw¹ dzia³alnoœæ. Takich towarzystw jest w Polsce wiele.
Reprezentowane przeze mnie Polskie Towarzystwo Heraldyczne, za³o¿one
w 1906 r. we Lwowie i reaktywowane w 1988 r. w Warszawie, liczy obecnie blisko
340 cz³onków i posiada 4 oddzia³y. Oddzia³ Warszawski jest skupiony wokó³ Zarz¹du G³ównego, mamy te¿ oddzia³y w Krakowie, Lublinie i w Toruniu. Ostatnio
nast¹pi³o wielkie o¿ywienie badañ genealogicznych i heraldycznych i te zainteresowania znajduj¹ swoje ujœcie w pracach Towarzystwa Heraldycznego. Uda³o nam siê
reaktywowaæ wydawany przed wojn¹ „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”. Wydaliœmy ju¿ 7 tomów w ci¹gu 18 lat dzia³ania reaktywowanego Towarzystwa Heraldycznego. Opublikowaliœmy 22 pozycje ksi¹¿kowe, napisane g³ównie przez cz³onków, wydane i wspó³wydane przez Towarzystwo. Uczestniczyliœmy
w wielu imprezach miêdzynarodowych, zorganizowaliœmy kilka krajowych sesji naukowych oraz miêdzynarodowe kolokwium heraldyczne w Krakowie w 1995 r., które skupi³o 70 badaczy z Europy i z innych czêœci œwiata. To s¹ bardzo znacz¹ce osi¹gniêcia. Wydajemy „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”, który informuje o bie¿¹cej dzia³alnoœci, podczas gdy „Rocznik Towarzystwa” przeznaczony jest
dla publikacji naukowych. W 4 oddzia³ach naszego towarzystwa odbyliœmy ponad
350 zebrañ naukowych, ciesz¹cych siê du¿ym zainteresowaniem. Przy czym nale¿y zauwa¿yæ, ¿e Towarzystwo Heraldyczne dzia³a lepiej w mniejszych oœrodkach.
W Warszawie jest wielu cz³onków-amatorów, którzy chc¹ siê dowiedzieæ czegoœ
o heraldyce i genealogii, natomiast stosunkowo ma³o jest samodzielnych pracowników naukowych. Wiadomo, ¿e wiêksze miasta maj¹ wiele innych forów do wypowiedzenia siê. I mo¿e dlatego tutaj dzia³amy na poziomie popularnonaukowym, natomiast oddzia³y Towarzystwa w Lublinie, Krakowie i Toruniu maj¹ charakter
œciœle akademicki. Na przyk³adzie Towarzystwa Heraldycznego mogê powiedzieæ,
¿e jego reaktywowanie spowodowa³o nap³yw nowych prac, nowych rozwi¹zañ.
Wzmog³o siê zainteresowanie heraldyk¹. Powstaj¹ prace doktorskie i habilitacyjne
z zakresu genealogii i heraldyki, prowadzone albo pisane przez naszych cz³onków.
Myœlê, ¿e jest to bardzo po¿yteczne dzia³anie i mam œwiadomoœæ tego, o czym powiedzia³em na pocz¹tku. Dobrze prowadzone towarzystwa mog¹ i powinny byæ tym
czwartym filarem rozwoju nauki.

Artyku³y i materia³y 11

Na koniec warto zauwa¿yæ, ¿e w tym roku Rada Towarzystw Naukowych przy
Prezydium PAN w celu wzmocnienia roli, znaczenia i presti¿u tych towarzystw
opracowa³a projekt ustawy o towarzystwach naukowych. Ustawa ta by³aby znacznie
korzystniejsza dla towarzystw naukowych ni¿ obecnie obowi¹zuj¹ca ustawa „Prawo
o stowarzyszeniach” z 7 kwietnia 1989 r., która spowodowa³a obni¿enie ich rangi.
Prof. Andrzej Rottermund:
Jestem przekonany, ¿e towarzystwa naukowe powinny zachowaæ charakter, jak to
okreœli³ prof. Kuczyñski, filaru dla badañ, na którym wznosi siê gmach nauki. Inaczej jednak bêdzie siê, moim zdaniem, rozwija³ i przekszta³ca³ model towarzystwa
o charakterze spo³ecznym. Te towarzystwa, które w okresie niewoli lub ograniczonej suwerennoœci podejmowa³y pewne tematy i dyskusje, niemo¿liwe do publicznego prezentowania, bêd¹ zmienia³y swój charakter w nowych warunkach politycznych, kieruj¹c siê w stronê modelu znanego w œwiecie zachodnim. Obserwujemy
dwa warianty tego modelu. Pierwszy to towarzystwo dzia³aj¹ce jako grupa nacisku.
Funkcjonuj¹ one g³ównie w obszarze ekologii lub ochrony zabytków jako wyraziciele opinii spo³ecznej. S¹ to czêsto bardzo silne grupy. Potrafi¹ nawet wstrzymaæ
niechciane lub szkodliwe inwestycje, ochroniæ budynek zabytkowy przeznaczony
do rozebrania lub generalnej przebudowy. Zajmuj¹ siê te¿ ochron¹ cennych enklaw
przyrodniczych. Drugi wariant to towarzystwo dzia³aj¹ce jako grupa wsparcia finansowego. S¹ to najczêœciej towarzystwa ulokowane przy instytucjach o charakterze elitarnym. Przynale¿noœæ to takiego towarzystwa dodaje presti¿u i zaspokaja
potrzeby towarzyskie. Cz³onkostwo w nim kosztuje, a zebrane tym sposobem œrodki wspomagaj¹ instytucjê publiczn¹ – muzeum, teatr itp. Towarzystwa dzia³aj¹ce jako grupy nacisku na pewno bêd¹ w przysz³oœci funkcjonowa³y, poniewa¿ s¹ spo³eczeñstwu potrzebne. Los towarzystw wsparcia finansowego zale¿eæ bêdzie od kondycji finansowej spo³eczeñstwa. W którym kierunku pójdziemy w Polsce? Wydaje
siê, ¿e towarzystwa naukowe utrzymaj¹ swój charakter i podtrzymywaæ bêd¹ gmach
nauki, pomog¹ rozwijaæ siê badaniom naukowym. Natomiast towarzystwa spo³eczne bêd¹ ewoluowa³y w kierunku modelu zachodniego.
Dr Marian So³tysiak:
Ja zajmê siê problemami wystêpuj¹cymi w towarzystwach naukowych, poniewa¿
maj¹ one odmienne zadania. Chocia¿ wszystkie towarzystwa pe³ni¹ funkcjê popularyzatorsk¹, to w tej dziedzinie towarzystwa naukowe odgrywaj¹ najwa¿niejsz¹ rolê.
Natomiast jeœli chodzi o spo³eczne organizacje, akurat jubileusz Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przesz³oœci jest bardzo dobrym przyk³adem na wzajemne przenikanie siê dzia³alnoœci spo³ecznej z naukow¹. W³aœnie tam po raz pierwszy na tak¹
skalê uda³o siê po³¹czyæ najwy¿szy poziom merytoryczny ze spo³eczn¹ dzia³alnoœci¹. Przypomnê, ¿e z tego grona wywodzi³ siê pierwszy Generalny Konserwator
Zabytków w Polsce, a prof. Jan Zachwatowicz przez 10 lat kierowa³ Wydzia³em
Konserwatorskim. Dzia³ali tu wiêc najwybitniejsi uczeni, architekci, konserwatorzy. A jednoczeœnie by³a ta ogromna otoczka spo³eczna, by³y to tysi¹ce ludzi, którzy
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kieruj¹c siê wskazówkami elity, potrafili dzia³aæ bardzo szeroko. Muszê powiedzieæ,
¿eby oddaæ sprawiedliwoœæ, ¿e rezultaty pracy tamtego Towarzystwa, jego w koñcu
nie tak d³ugiego okresu dzia³ania, s¹ wrêcz niezrozumiale wielkie. Tym bardziej ¿e
oni nie tylko inwentaryzowali zabytki, nie tylko je wizytowali, wype³niaj¹c faktycznie rolê s³u¿by konserwatorskiej, której wtedy nie by³o w Królestwie, ale prowadzili tak¿e konkretne prace konserwatorskie przy wielu obiektach. Poza tym potrafili
te¿ ¿yæ „¿yciem im wspó³czesnym”. Dla mnie osobiœcie najbardziej wzruszaj¹cym
przyk³adem jest koncepcja cz³onków Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przesz³oœci zaplanowania przebiegu pierwszej linii metra w Warszawie, czyli ca³kowicie
wspó³czesna im sprawa. Mnie siê wydaje, ¿e to w³aœnie jest sygna³, co powinniœmy
robiæ dzisiaj.
Jak to wygl¹da wspó³czeœnie? W tematach, które zaproponowano nam do tej
dyskusji, jest te¿ strona finansowa – pod tym wzglêdem „oni” mieli znacznie ³atwiej. Po prostu korzystali z w³asnych pieniêdzy. Edward Krasiñski, gdy chcia³ zrealizowaæ swoje fantastyczne cele, w³¹cznie z Teatrem Polskim, sprzeda³ swoj¹ posiad³oœæ. Muszê powiedzieæ, ¿e pod tym wzglêdem jest tutaj rzeczywiœcie du¿a ró¿nica. Natomiast myœlê, ¿e dzisiejsze zadania towarzystw, takich jak nasze Towarzystwo Opieki na Zabytkami, s¹ jak gdyby podwójne. Z jednej strony musimy byæ
formu³¹ transmisji pomiêdzy œrodowiskami fachowymi a spo³eczeñstwem. Tak jak
to nazwa³ prof. Gieysztor, pomiêdzy elitami a ludŸmi najbli¿ej z zabytkiem zwi¹zanymi, poprzez miejsce zamieszkania lub miejsce pracy. I rzeczywiœcie chyba o to
chodzi. Ale drugie zadanie, nie wiem, czy pan dyr. So³tan, prezes oddzia³u najwiêkszego towarzystwa, zgodzi siê z tym, ale mnie siê wydaje, ¿e szalenie wa¿na jest
sprawa samokszta³cenia w ramach tych towarzystw. To jest te¿ problem, o którym
wspomnia³ prof. Rottermund, ¿e czasami te grupy nacisku wykraczaj¹ poza pewne
granice. Dotyczy to g³ównie ekologii, w mniejszym stopniu mo¿e zabytków, ale jednak jest coœ takiego i dlatego pozwolê sobie na tak¹ ogólniejsz¹ uwagê. S¹dzê, ¿e coœ
siê wydarzy³o w naszym kraju, ¿e zosta³y gdzieœ zagubione kryteria estetyczne
i przeciêtny Polak mniej potrafi odró¿niæ rzecz piêkn¹ od niepiêknej, ni¿ to by³o
kiedyœ. Myœlê, ¿e to wina systemu kszta³cenia, ale chyba nie m³odzie¿y, a raczej systemu kszta³cenia nauczycieli. Wobec tego nasze zadania organizacji spo³ecznych
maj¹ tutaj ogromne pole do aktywnoœci. Mogê powiedzieæ konkretnie, ¿e Towarzystwo Opieki nad Zabytkami stara³o i stara siê byæ takim miejscem, tak¹ platform¹
porozumienia najwiêkszych autorytetów z ludŸmi, którzy po prostu kochaj¹ zabytki, a reprezentuj¹ zupe³nie inne zawody. Zarówno pan profesor mia³ kiedyœ spotkanie w towarzystwie, jak i prof. Rottermund te¿ kilkakrotnie uczestniczy³ w takich spotkaniach. A najbardziej cieszy, ¿e w³aœciwie obie strony, tzn. i elity intelektualne, i ci zwykli mi³oœnicy zabytków, wynosi³y z tych spotkañ, jak to wynika³o
z ró¿nego rodzaju rozmów, jakieœ rzeczy interesuj¹ce.
Chcia³bym wspomnieæ jeszcze o jednej rzeczy. Mianowicie w Towarzystwie
Opieki nad Zabytkami doœæ czêsto mówimy o tym, ¿e interwencja jest dzisiaj dzia³aniem spóŸnionym. W³aœciwie wtedy kiedy zaczynamy interweniowaæ, bo coœ
siê z³ego dzieje z obiektem, z rejonem, z miastem wreszcie, jakieœ urbanistyczne historie, jest to w gruncie rzeczy reakcja spóŸniona. My w tej chwili staramy siê bar-
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dzo o to, ¿eby spo³ecznicy, niekoniecznie nasi, niech to bêd¹ osoby z innych organizacji, ale ¿eby ci spo³ecznicy uczestniczyli wczeœniej w dyskusjach. Ju¿ wtedy kiedy
powstaje koncepcja na przyk³ad adaptacji jakiegoœ obiektu, poniewa¿ to jest ten dylemat w ochronie zabytków, jak znaleŸæ kompromis pomiêdzy wprowadzeniem
ogromnej masy obiektów do naszej wspó³czesnoœci i zapewniæ im normalny byt,
a jednoczeœnie uchroniæ wartoœci historyczne, które czêsto ta nowa funkcja próbuje
zacieraæ. Jak ju¿ wspomnia³em, zmieni³o siê spojrzenie na rzeczy piêkne, to dotyczy niestety wszystkich. Bardzo czêsto równie¿ naszych inwestorów, którzy nie do
koñca wiedz¹, jak byæ powinno, a czêsto jest to wynik oszczêdnoœci lub po prostu
braku pieniêdzy.
I na koniec ju¿ ostatnia uwaga. Przypominam sobie rozmowê z prof. Rottermundem o Towarzystwie Opieki nad Zabytkami, kiedy mia³em takie marzenie, ¿eby w Towarzystwie znalaz³o siê 100 tys. ludzi w ca³ej Polsce. Muszê powiedzieæ, ¿e
gdy wspomnia³em o tym osobom dzia³aj¹cym od dawna w Towarzystwie Opieki
nad Zabytkami, to popatrzyli na mnie z pewn¹ dezaprobat¹. Rzeczywiœcie jest to po
prostu niemo¿liwe z ró¿nych wzglêdów. Ale myœlê, ¿e jednak jest w tej chwili jakiœ
ruch, który powiêksza nasze szeregi. Na przyk³adzie naszego Towarzystwa mo¿emy
tutaj z dyr. So³tanem powiedzieæ, ¿e w ci¹gu 8 lat mojej prezesury podwoi³a nam siê
iloœæ oddzia³ów. Jest inn¹ spraw¹, ¿e w tych oddzia³ach dzia³alnoœæ jest ró¿nie prowadzona, jedne s¹ bardziej aktywne, inne mniej. To zale¿y od bardzo wielu czynników. Sama statystyka wskazuje, ¿e jest coraz wiêksze zainteresowanie. Natomiast
problemy s¹ coraz powa¿niejsze i dlatego w naszych dzia³aniach staramy siê docieraæ do tych ludzi, którzy mog¹ tê wiedzê, te pomys³y nieœæ dalej. Powiem szczerze,
¿e z bie¿¹cego roku najbardziej podoba mi siê jedna nasza niewielka akcja. Mianowicie warsztaty dla administratorów obiektów zabytkowych w Warszawie. Fakt, ¿e
ci ludzie, którzy pracuj¹ w tej dziedzinie, nagle odkrywali rzeczy zupe³nie im nieznane i ¿e siê nimi zainteresowali, zmusza nas do tego, aby próbowaæ to rozszerzyæ
i poprowadziæ takie zajêcia tak¿e w innych miastach. Mo¿na powiedzieæ, ¿e jest
szansa, ¿e tych 20 czy 30 administratorów mo¿e nie pope³ni jakiegoœ wiêkszego b³êdu wtedy, kiedy bêd¹ mieli jakieœ plany zwi¹zane z administrowanym przez siebie
obiektem. Optymistyczne jest chyba to, co mia³em okazjê ogl¹daæ niedawno
w Zamku, a potem w Pa³acu Kultury i Nauki. Chodzi mi mianowicie o to, co siê
dzieje wœród naszej m³odzie¿y. Pokaza³a to ta wystawa i ró¿ne fantastyczne historie,
kiedy m³odzie¿ szkolna potrafi zrobiæ na przyk³ad inwentaryzacjê kilkudziesiêciu
kapliczek, przyulicznych czy przydomowych na Pradze, sprawowaæ nad nimi opiekê, czasami doprowadziæ do przeprowadzenia remontu. I tych m³odych ludzi jest
naprawdê coraz wiêcej, maj¹ ró¿norodne zainteresowania i to jest nasza nadzieja, ¿e
s¹ to byæ mo¿e przyszli cz³onkowie naszych towarzystw spo³ecznych.
Prof. Andrzej Rottermund:
Pan dr So³tysiak poruszy³ kilka istotnych spraw. Jedn¹ z nich jest brak w naszym
spo³eczeñstwie nawyków uczestniczenia w ¿yciu kulturalnym, w tym nawyku
odwiedzania muzeów, ogl¹dania wystaw artystycznych czy zwiedzania zabytków.
W tym kontekœcie mówi³ te¿ o braku wyrobionego smaku artystycznego, braku
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poczucia estetyki. Musimy sobie jednak zdaæ sprawê, ¿e w sytuacji, kiedy odchodzi
siê od tradycyjnych wartoœci, a dominuje relatywizm w ocenie zjawisk artystycznych, bardzo trudno o akademick¹ arbitralnoœæ w tej dziedzinie. W trakcie dyskusji
nad nowelizacj¹ ustawy o muzeach postuluje siê, by w definicji muzeum zrezygnowaæ ze sformu³owania mówi¹cego, ¿e jednym z jego zadañ jest kszta³cenie postaw
estetycznych. Podobnych pojêæ, które ukszta³towane by³y jeszcze w wieku oœwiecenia, jest oczywiœcie znacznie wiêcej, i one s¹ obecnie szeroko podwa¿ane.
Drugim problemem, z którym borykaj¹ siê dzisiaj niemal wszystkie towarzystwa naukowe i spo³eczne, s¹ sprawy finansowe. Chcielibyœmy, by towarzystwa by³y, przynajmniej czêœciowo, dotowane przez pañstwo. Pamiêtajmy jednak, ¿e mo¿e
to pozbawiæ towarzystwa niezale¿noœci w formu³owaniu swoich opinii. Uwa¿am, ¿e
niezale¿noœæ finansowa pozwala im dzia³aæ bardziej efektywnie.
Dyr. Ryszard Wojtkowski:
Jak panowie postrzegaj¹, jako przedstawiciele towarzystw, swoje kontakty z w³adzami lokalnymi? Czy w³adze, poszczególni urzêdnicy, s¹ sk³onni wspó³dzia³aæ, maj¹c
na wzglêdzie dobro ogólne oraz argumenty spo³eczników?
Dyr. Andrzej So³tan:
Jest ró¿nie. Czasem jesteœmy partnerem, ale bardzo czêsto niestety nie. Czasem
traktowani jesteœmy wrêcz jak intruzi. Jeœli mówimy tutaj o Towarzystwie Opieki
nad Zabytkami, o dzia³alnoœci interwencyjnej, to czêsto stanowi ona zagro¿enie dla
urzêdników, którzy wydaj¹ ró¿ne decyzje, nie do koñca przemyœlane. Kiedy mówimy tutaj o tym, ¿e nale¿a³oby biæ na alarm wczeœniej, to trzeba zwróciæ uwagê, ¿e
intencje inwestorów ujawniane s¹ bardzo póŸno. Podobnie takie materia³y, jak na
przyk³ad plany zagospodarowania przestrzennego, wyk³adane s¹ w ostatniej chwili
i tylko na kilka dni.
Dodaæ mo¿na, ¿e w³adze samorz¹dowe czy pañstwowe nie rozpieszczaj¹ nas dotacjami. Prawie wszystkie stowarzyszenia znajduj¹ siê w ciê¿kiej sytuacji finansowej, poniewa¿ sk³adki miesiêczne w wysokoœci 3 z³ nie daj¹ w³aœciwie mo¿liwoœci
dzia³ania. Trzeba zreszt¹ powiedzieæ, ¿e nawet tych ma³ych sk³adek nie p³ac¹ regularnie wszyscy cz³onkowie, a tylko niewielkie grono. Nasi poprzednicy byli rzeczywiœcie w znacznie lepszej sytuacji. Nie ma ju¿ filantropów, którzy stali czêsto za tymi towarzystwami, sprawiaj¹c, ¿e mia³y one w³asne siedziby. Po ostatniej wojnie
wiêkszoœæ z nich zosta³a wydziedziczona z tego wszystkiego, co niegdyœ posiada³a.
Skoro mówimy o tych trudnoœciach, to trzeba powiedzieæ, tak jak s³usznie
wspomnia³ pan doktor, ¿e pomys³ na 100 tys. cz³onków nale¿y pewnie od³o¿yæ. Oddzia³ Warszawski liczy sobie 310 cz³onków i to by wystarczy³o, gdyby osoby te rzeczywiœcie by³y aktywne. Ale to jest oczywiœcie fikcja i tu dotykam bol¹czek wiêkszoœci towarzystw. Tak naprawdê dzia³a niewielkie grono, powiedzmy sobie zarz¹d,
to czêsto kilka, kilkanaœcie osób. Dlatego zadziwiaj¹ce mo¿e byæ, ¿e te towarzystwa
maj¹ tak pokaŸny dorobek. Wci¹gniêcie dzisiaj do pracy spo³ecznej szerszego grona
cz³onków stowarzyszeñ jest rzecz¹ nies³ychanie trudn¹. Na pracê spo³eczn¹ dzisiaj
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naprawdê ma³o kto ma czas i ma³o kto jest sk³onny poœwiêcaæ na ni¹ swój czas. I to
jest chyba kolejny problem, z jakim mamy do czynienia.
Chcia³bym jeszcze odnieœæ siê do kwestii poruszonej przez prezesa So³tysiaka.
Nasza dzia³alnoœæ to nie tylko interwencje, z których na 10 podejmowanych, w najlepszym wypadku skutek odnosi mo¿e jedna. Ale to równie¿ szeroka dzia³alnoœæ popularyzatorska, edukacyjna, wychowawcza. To, co robiliœmy teraz wspólnie
z Centrum Edukacji Obywatelskiej, w ramach projektu szko³a adoptuje zabytek, te
sto stoisk w Pa³acu Kultury i Nauki pe³ne m³odzie¿y z ró¿nych rejonów kraju, to
jest imponuj¹ca sprawa. Jeœli bêdziemy mieli tak wychowane i wyedukowane spo³eczeñstwo, to nasze stowarzyszenia naprawdê nie musz¹ liczyæ 100 tys. osób. Wtedy
mo¿e i mniej interwencji bêdzie potrzeba. Tak¿e administracja samorz¹dowa i pañstwowa bêd¹ bardziej œwiadome wartoœci dziedzictwa, które jeszcze przetrwa³o.
Prof. Andrzej Rottermund:
Chcia³bym raz jeszcze odnieœæ siê do spo³ecznego wymiaru dzia³alnoœci stowarzyszeñ i towarzystw. Uwa¿am, ¿e brak jest tak¿e w Polsce nawyku ochotniczego
uczestnictwa w masowej dzia³alnoœci spo³ecznej. Byæ mo¿e, przyczyny tego stanu
rzeczy tkwi¹ w naszej przesz³oœci. Zawsze bowiem bardziej liczy³a siê dzia³alnoœæ
spo³eczno-polityczna i konspiracyjna ni¿ dzia³alnoœæ masowa. Towarzystwa, o których mówimy, mia³y zawsze charakter elitarny. Wydaje mi siê, ¿e w obecnej sytuacji
potrzebne s¹ nam równie¿ towarzystwa o charakterze masowym, które by wpaja³y
nawyki uczestnictwa w masowych organizacjach spo³ecznych, na przyk³ad takich,
jak National Trust w Anglii, licz¹ca kilka milionów cz³onków, zajmuj¹cych siê
ochron¹ przyrody i ochron¹ zabytków. Jest to dzia³alnoœæ ochotnicza i ca³kowicie
bezinteresowna. Pamiêtam pocz¹tek dzia³alnoœci Towarzystwa Przyjació³ Zamku
w 1992 r. Kilku chêtnych do cz³onkostwa w tym towarzystwie zada³o mi pytanie:
„Co my z tej dzia³alnoœci bêdziemy mieli”. Liczyli bowiem na darmowe bilety, wydawnictwa itp. Mia³em okazjê wyjaœnienia im, ¿e towarzystwo nie jest organizacja
charytatywn¹, i ¿e to my oczekujemy od nich pomocy. W¹tpiê, czy ich przekona³em.
Dr Marian So³tysiak:
Do tej wypowiedzi chcia³bym dodaæ jeszcze jedn¹ sprawê. Mianowicie dylemat
konserwatorów, którzy musz¹ znaleŸæ kompromis miêdzy tym, co trzeba zrobiæ,
a tym, co chce siê chroniæ. I w zasadzie podobna sytuacja jest w spo³ecznej opiece
nad zabytkami. Spo³eczny opiekun to ten, który chroni wszystko, co dawne. A coraz czêœciej s¹ takie sytuacje, kiedy musz¹ byæ przeprowadzone pewne dzia³ania
adaptacyjne. I w³aœciwie zawsze tak by³o. Podam tu przyk³ad Nieborowa, w którym
przed wojn¹ przeprowadzono pewne adaptacje. Z moich obserwacji wynika, ¿e du¿ym problemem w naszej dziedzinie jest naprawdê zbyt czêsto inwestor, który powinien byæ zbawieniem, jak ja to czêsto mówiê. Niestety czêsto bywa pewnym zagro¿eniem. Uczestniczy³em kiedyœ w posiedzeniu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego z inwestorem, który odkupi³ od kogoœ kamienicê i wymyœli³
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sobie, ¿e w tej kamienicy bêdzie hotel. W zwi¹zku z tym musi dobudowaæ piêtro.
To by³o g³ówne uzasadnienie. Czyli krótko mówi¹c, wa¿ne jest to, ¿eby w takich sytuacjach by³ jakiœ wspólny front. Ci konserwatorzy, którzy potrafili spo³eczne zaplecze potraktowaæ jako swojego sojusznika, wygrywali 50 lat temu, gdy chcieli
chroniæ jakiœ obiekt, a by³y naciski, by coœ z nim z³ego zrobiæ. Spo³eczna opieka by³a ich tajn¹ broni¹. I myœlê, ¿e dzisiaj konserwator, który chce jakiœ obiekt ratowaæ,
te¿ mo¿e mieæ sojuszników. Muszê Pañstwu powiedzieæ, ¿e wczoraj sprecyzowano
mi temat na konferencjê do Torunia, gdzie maj¹ byæ prawnicy i ludzie z samorz¹dów. Zaproponowano mi temat: „Opieka nad zabytkami fanaberi¹ grupy osób
czy obowi¹zek spo³eczny?”. Uzna³em, ¿e powinienem siê tego podj¹æ, ale jeszcze
nie wiem, jak ja te rekolekcje przeprowadzê. Bêd¹ tam te¿ konserwatorzy, którzy
z kolei uwik³ani s¹ w jak¹œ ogromn¹ liczbê procedur i chyba nie maj¹ czasu na dobry kontakt ze spo³ecznikami.
Dyr. Andrzej So³tan:
Nie wiem, czy tak bardzo tego ³akn¹. Warszawski Oddzia³ Towarzystwa Opieki nad
Zabytkami kilkakrotne kierowa³ do urzêdów konserwatorskich ofertê pomocy przy
pracach inwentaryzacyjnych. Mamy bowiem œwiadomoœæ, ¿e kadry tych jednostek
s¹ skromne, s³abo op³acane, a wnioski o wpisanie do rejestru czekaj¹ d³ugo na realizacjê. Nasza chêæ pomocy przyjmowana jest oczywiœcie pozytywnie, ale na tym siê
koñczy.
Dr Marian So³tysiak:
Mo¿e dlatego, ¿e s³owo „pomo¿emy” jest zdewaluowane.
Dyr. Andrzej So³tan:
Byæ mo¿e.
Prof. Andrzej Rottermund:
Wrócê jeszcze do towarzystw o czysto naukowym charakterze. Mówiliœmy, ¿e powinny one reprezentowaæ interesy nauki i ludzi nauki. Dzisiaj, w sytuacji poszukiwania wiêkszych wp³ywów do bud¿etu pañstwa, mo¿emy spotkaæ siê z kolejnymi
próbami ograniczania wynagrodzeñ pracowników naukowych. Towarzystwa naukowe mog¹ wiêc wyst¹piæ w tej sytuacji jako grupy nacisku w obronie naszych interesów. Powinny te¿, moim zdaniem, szerzej ni¿ dotychczas wypowiadaæ siê w sprawach ustaw dotycz¹cych nauki, m.in. w sprawach dotycz¹cych stopni naukowych.
Jestem przekonany, ¿e jest to problematyka, w której g³os towarzystw naukowych
powinien byæ wys³uchany.
Dyr. Andrzej So³tan:
To s¹ z pewnoœci¹ wa¿ne sprawy, zw³aszcza pierwsza, dotycz¹ca zmian podatkowych. W pewnym momencie wydawa³o siê, ¿e niebezpieczeñstwo to zosta³o odda-
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lone, ale wraca i obawiam siê, ¿e o ile byæ mo¿e œrodowiska akademickie siê obroni¹, to muzealne nie. A to jest grupa tradycyjnie Ÿle uposa¿ona. Jest coraz wiêksze
rozgoryczenie wœród pracowników merytorycznych muzeów. W odró¿nieniu do
kilkunastu muzeów, w których sytuacja p³acowa siê poprawi³a, wiêkszoœæ klepie
biedê, a ich pracownicy op³acani s¹ nadzwyczaj marnie. Preferencje podatkowe
stwarza³y doping do pracy twórczej, naukowej. Wiêkszych pieniêdzy z tego nie bêdzie, a odebranie tych skromnych przywilejów spowoduje jeszcze wiêksz¹ pauperyzacjê. Owszem podnieœmy zarobki i wtedy traktujmy wszystkich jednakowo.
Dr Marian So³tysiak:
Chcia³bym odpowiedzieæ na pytanie pana dyrektora [dyr. Ryszarda Wojtkowskiego] dotycz¹ce kontaktów towarzystw z innymi urzêdami i instytucjami. Myœlê, ¿e
Towarzystwo nasze jako ca³oœæ znajduje siê w dobrym po³o¿eniu. Mamy okazjê wypowiadaæ siê w ró¿nych sprawach i w ró¿nych gremiach. Czasami brakuje nam
cz³onków prezydium, ¿eby ró¿nego rodzaju cia³a obsadziæ. Teraz nasz przedstawiciel wchodzi w sk³ad komisji szukaj¹cej obiektów, które bêd¹ wyró¿niane nagrod¹
Generalnego Konserwatora. Krótko mówi¹c, w ró¿nych sprawach jesteœmy. Natomiast w oddzia³ach to ju¿ jest troszkê inna sprawa. Jest naprawdê bardzo ró¿nie.
Myœlê, ¿e to zale¿y od w³adz samorz¹dowych. Zbli¿aj¹ siê wybory i powinniœmy
zrobiæ szkolenie dla nowych radnych, przeprowadziæ jak¹œ akcjê edukacyjn¹. To
by³oby wed³ug mnie konieczne.
Dr Andrzej Stawarz:
Chcia³em odnieœæ siê do wczeœniej poruszonych zagadnieñ, wnieœæ powiew doœwiadczenia najm³odszego w tym gronie Towarzystwa Etnologii Miasta, które powsta³o w 2000 r. Wy³oni³o siê ono ze stowarzyszenia o d³ugiej tradycji, du¿ym dorobku Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Myœlê, ¿e nie zawsze rzecz jest
w tym, ¿eby towarzystwo by³o liczne, lecz w aktywnoœci jego cz³onków. Towarzystwo Etnologii Miasta jest przyk³adem takiego stowarzyszenia, które rozwijaj¹c siê
w nowej rzeczywistoœci, toruje sobie drogê do szerszego dzia³ania.
W kontekœcie rozwoju wspó³pracy, realizacji celów stowarzyszenia, wykorzystujemy wszystkie mo¿liwe kontakty indywidualne i instytucjonalne. Takim partnerem, i to siê uda³o ju¿ w kilku oœrodkach, s¹ oczywiœcie wy¿sze uczelnie. Od kilku
lat Towarzystwo zacieœnia wspó³pracê z Wy¿sz¹ Szko³¹ Humanistyczn¹ im. Aleksandra Gieysztora w Pu³tusku. Jest to pochodna naszych kontaktów z ruchem regionalnym, ruchem naukowym, spo³eczno-naukowym Mazowsza. I to ju¿ procentuje. Równie¿ bardzo dobrze Towarzystwo rozwija swoje kontakty ze œrodowiskami
muzealnymi. W Warszawie wspó³pracuje z Muzeum Historycznym m.st. Warszawy
i z jego oddzia³em Muzeum Woli, z Muzeum Niepodleg³oœci, a tak¿e poza stolic¹,
np. z Muzeum w Rybniku, Muzeum Miejskim w Zabrzu, Muzeum Podlaskim
w Bia³ymstoku.
Nieodp³atna dzia³alnoœæ w towarzystwach zdewaluowa³a siê w poprzednich
okresach i teraz ogranicza siê do pe³nienia funkcji honorowo. Czym innym jest ju¿
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w tej chwili zdefiniowany wolontariat. W zwi¹zku z tym mamy tu do czynienia
z innym podejœciem jakoœciowym.
Co do samorz¹dów myœlê, ¿e rzecz jest trudna. Generalnie nikt nie rozlicza samorz¹dów ze wspó³pracy z organizacjami spo³ecznymi, organizacjami pozarz¹dowymi. Towarzystwa s¹ w tym sensie partnerem urzêdów, o ile z³o¿¹ we w³aœciwym
czasie dobrze opisany, sformu³owany i przekonuj¹cy wniosek na realizacjê programu czy te¿ projektu. Dodatkowo musz¹ one legitymowaæ siê w³asnymi œrodkami.
Ale to nie wszystko. Oprócz zasobów rzeczowych i ludzkich nale¿y przedstawiæ
swój dorobek. I nagle okazuje siê, ¿e istniej¹ce i aktywnie dzia³aj¹ce kilkadziesi¹t
lat towarzystwo musi przedstawiæ swój dorobek, tak jakby to, co robi³o wczeœniej,
nie mia³o ¿adnego znaczenia. W jakiœ sposób jest to nadmiernie zbiurokratyzowane. Na podstawie doœwiadczeñ, które mamy, mogê powiedzieæ, ¿e prawie wszystkie
nasze projekty otrzyma³y wsparcie samorz¹dów, a jeœli chodzi o konferencje naukowe to przede wszystkim Ministerstwa Nauki, czy przedtem KBN. Rzecz jest po
prostu w dobrych, przekonuj¹cych projektach.
Natomiast oczywiœcie nale¿y mieæ obawy, jak pokazuj¹ to ostatnie lata, gdy¿
dzia³alnoœæ samoorganizacyjna spo³eczeñstwa, i s¹ to najnowsze diagnozy socjologów, ma niestety tendencjê spadkow¹. Mo¿e na tych przyk³adach, które by³y tu
przedstawione, nie wygl¹da to tak Ÿle, ale w ruchu regionalnym w Polsce, jeœli chodzi o stowarzyszenia przede wszystkim kulturalne, jest rzeczywiœcie bardzo du¿y
spadek. Na ostatnim VIII Kongresie Regionalnych Towarzystw Kultury, który odby³ siê w koñcu czerwca br., mówiono wiele o tym, podkreœlaj¹c zahamowanie nap³ywu nowych kadr. Sta³e zaplecze niestety staje siê ju¿ wiekowe. Œrednia wieku
jest doœæ wysoka. Brak zaanga¿owania m³odych pokoleñ mo¿na wi¹zaæ z ró¿nymi
zjawiskami, z którymi mamy do czynienia. Z emigracj¹ zarobkow¹ w du¿ej skali,
z poszukiwania podstaw bytu. I pewnie równie¿ z konsekwencjami zwi¹zanymi
z edukacj¹, z wychowaniem, czyli tym, o czym by³a tu wczeœniej mowa. W zwi¹zku
z tym na pewno w ocenie ruchu stowarzyszeniowego liczebnoœæ towarzystw nie jest
podstawowym kryterium.
Polskie Towarzystwo Etnologii Miasta liczy oko³o 40 cz³onków. Jest to stowarzyszenie ogólnopolskie, które nie prowadzi oddzia³ów. Natomiast zaszczepi³o pewne ukierunkowanie prac w dzia³alnoœci na rzecz rozpoznania kulturowego sytuacji
wspó³czesnych miast Polski, zarówno metropolii, jak te¿ du¿ych i œrednich miast,
nawet ma³ych miasteczek, ju¿ kilku oœrodkom, które wczeœniej nie prowadzi³y takich badañ. A je¿eli, to w niewielkim zakresie. Mam tu na myœli na przyk³ad Rybnik czy Supraœl. Natomiast z wiêkszych oœrodków mo¿na tu mówiæ o £odzi, która
jest tak¹ wspó³czesn¹ kolebk¹ etnografii i etnologii miasta. Od lat 60. na Uniwersytecie £ódzkim by³y prowadzone doœæ systematyczne badania miasta przez etnologów. Dziœ jest tam Instytut Etnologii i Antropologii Kultury, który zajmuje wiod¹c¹ pozycjê. Wspomniany ju¿ tutaj Pu³tusk i inne oœrodki, które uczestniczy³y
w naszych spotkaniach i konferencjach, te¿ po³ykaj¹ bakcyla wspó³pracy. Rzecz¹
elementarn¹, jeœli chodzi o dzia³alnoœæ stowarzyszeñ naukowych, jest umiejêtnoœæ
rzetelnej i skutecznej wspó³pracy. Rzecz¹ zasadnicz¹ jest umiejêtnoœæ pozyskania
partnerów, przekonywania samorz¹dów, pozyskiwania sponsorów, o co rzeczywi-
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œcie jest najtrudniej. Tym bardziej ¿e, o czym tu ju¿ mówiono, wszystkie stowarzyszenia tego typu, i te starsze, i te m³odsze, sk³adki maj¹ symboliczne. I te¿ nie s¹
one regularnie wp³acane przez wiêkszoœæ cz³onków, trzeba siê o nie upominaæ. Dlatego wprowadziliœmy w naszym stowarzyszeniu kategoriê cz³onków wspieraj¹cych.
Jest ich kilku. Kwoty przez nich wp³acane pozwalaj¹ nam na wydawanie naszego
czasopisma – „Journal of Urban Ethnology”, które jest ³¹cznikiem naukowym, edytorskim dla wszystkich, którzy w Polsce, a tak¿e poza granicami kraju, zajmuj¹ siê
etnologi¹ miasta. Mówiê tu o wspó³pracy ze œrodowiskami w Czechach, na S³owacji, a otwieraj¹ siê równie¿ dalsze kontakty. Proces ten musi byæ roz³o¿ony w czasie,
poniewa¿ stowarzyszenie dzia³a w okreœlonych warunkach, przy ma³ej liczebnoœci
i rozproszeniu cz³onków w ca³ym kraju, braku rozbudowanych struktur. Mo¿e w³aœciwie nie s¹ one tak bardzo potrzebne, gdy idzie o realizacjê konkretnych przedsiêwziêæ, przede wszystkim konferencji, sesji naukowych i publikacji. Nasze Towarzystwo powsta³o w celu rozpoznawania natury dzisiejszych przemian kulturowych.
S¹ one niezwykle g³êbokie i z³o¿one. Etnologia europejska, i nie tylko, stawia
wspó³czeœnie tezê, ¿e mamy do czynienia ze zjawiskiem kultury nowoœci, jest to
swoisty wyœcig. Kto nad¹¿y za tymi nowoœciami, które proponuj¹ g³ównie korporacje miêdzynarodowe? D¹¿¹ one do maksymalizacji zysków, ale w du¿ej mierze tak¿e do osi¹gniêcia wp³ywów na poszczególnych rynkach. Równie¿ poprzez
przemys³y kulturowe, poprzez popkulturê, która ca³kowicie zniekszta³ca obraz
wspó³czesnej kultury. I zarazem zak³ócaj¹ mo¿liwoœci kszta³towania, utrzymania
to¿samoœci. To¿samoœci kulturowe s¹, jak wiemy, zagro¿one. Dotyczy to w du¿ej
mierze tak¿e aglomeracji miejskich, gdzie skupia siê ¿ycie wiêkszoœci spo³eczeñstw
zachodnich. St¹d w³aœnie wyp³ywa potrzeba naszej dzia³alnoœci naukowej, poznawczej, popularyzatorskiej. Kontynuujemy ponadto nurt etnografii XIX-wiecznej
i z czasów II RP, kiedy zajmowano siê przede wszystkim tradycyjn¹ kultur¹, nastêpnie zaœ jej przemianami. Oczywiœcie dziœ ju¿ ta tradycyjna etnografia dotyka
w wiêkszym stopniu kultury wspó³czesnej, ale my reprezentujemy ten nurt doœæ
wyraŸnie wyodrêbniony, nie bêd¹cy jednak zupe³nie oddzieln¹ dyscyplin¹. Chcemy
rozwijaæ etnologiê miasta w ramach etnologii i antropologii kultury. I staramy siê
to robiæ, na razie w doœæ ograniczonych ramach, ale jednak z sukcesem merytorycznym, a tak¿e integruj¹c œrodowiska, wczeœniej bardzo rozproszone, w których badacze prowadzili odrêbne poszukiwania, nic o sobie nie wiedz¹c. Dziêki Polskiemu
Towarzystwu Etnologii Miasta wiemy o sobie znacznie wiêcej i mo¿emy wspólnie
proponowaæ projekty badawcze. Poprzez œrodowiska wy¿szych uczelni, instytutów,
mo¿emy popularyzowaæ tê wiedzê, która wczeœniej nie znajdowa³a nale¿nego sobie
miejsca. Znakomitym przyk³adem partnerskiego wspó³dzia³ania by³a s³ynna konferencja kilku stowarzyszeñ, zainicjowana przez Muzeum Historyczne m.st. Warszawy i Polskie Towarzystwo Etnologii Miasta w ramach obchodów roku Stefana Starzyñskiego. Myœlê, ¿e tym tropem mo¿na œmia³o pod¹¿aæ. Natomiast jeœli chodzi
o w³¹czanie m³odego pokolenia do tych dzia³añ, to trzeba w tej chwili myœleæ o takich formach, które bêd¹ mia³y charakter innowacyjny. Bêd¹ zaciekawia³y, bêd¹
wci¹ga³y m³ode pokolenie w nurt dzia³añ o znaczeniu kulturotwórczym, a z czasem
tak¿e do prac naukowo-dokumentacyjnych i naukowo-badawczych.
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Od prawej prof. S. K. Kuczyñski, A. Stawarz, prof. A. Rottermund, R. Wojtkowski,
B. Wieczorek, dr M. So³tysiak, A. So³tan

Prof. Andrzej Rottermund:
Dziêkujê bardzo. Czy pan dyrektor widzi jeszcze jakieœ problemy, które powinniœmy poruszyæ?
Dyr. Ryszard Wojtkowski:
Mo¿e tak¹ ogóln¹ uwagê, wynikaj¹c¹ z moich doœwiadczeñ ze wspó³pracy z ró¿nymi stowarzyszeniami. Ma³e towarzystwa czêsto w swojej dzia³alnoœci wykorzystuj¹ substancjê materialn¹, lokalow¹ ró¿nych instytucji. Bierze siê to st¹d, ¿e nie
staæ ich na wynajmowanie lokali, op³acanie czynszów, mediów. Nie ma wœród nas
przedstawiciela Towarzystwa Mi³oœników Warszawy, ale dosz³y do mnie informacje, ¿e powsta³ tam problem z dalszym funkcjonowaniem tego Towarzystwa z powodu k³opotów lokalowych.
Dyr. Andrzej So³tan:
Tak, to jest dobry przyk³ad. Towarzystwo Mi³oœników Warszawy, dziêki decyzji Rady Miasta sprzed kilku lat, korzysta³o z lokalu na preferencyjnych warunkach.
W tej chwili stoi przed groŸb¹ drastycznie wysokiego, jak na warunki Towarzystwa,
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Od lewej A. So³tan, dr. M. So³tysiak, R. Wojtkowski, prof. A. Rottermund,
dr A. Stawarz, B. Wieczorek, prof. S. K. Kuczyñski

czynszu. W³aœciwie stawia to pod znakiem zapytania jego funkcjonowanie w tym
lokalu. Podobne k³opoty maj¹ te¿ niektóre oddzia³y, w tym tak zas³u¿ony na Powiœlu, który jeszcze od czasów Starzyñskiego zas³yn¹³ konkursami „Warszawa w kwiatach”. I do dzisiaj to robi. Balkony i parapety Powiœla dekorowane s¹ co roku kwiatami, na które mieszkañcy, cz³onkowie tego Towarzystwa, wydaj¹ du¿e sumy pieniêdzy, ¿eby utrzymaæ przez ca³y sezon estetycznie balkon lub okno. Podnoszenie
im czynszu w tej sytuacji wydaje siê rzecz¹ nieprzyzwoit¹. Inny przyk³ad, to wydziedziczone z siedziby Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, które tylko dziêki £azienkom, dziêki prof. Kwiatkowskiemu, mo¿e dalej funkcjonowaæ.
Dr Marian So³tysiak:
I dziêki dyr. So³tanowi.
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Dyr. Andrzej So³tan:
Muzeum Historyczne m.st. Warszawy wziê³o pod swój dach Oddzia³ Warszawski,
który odbywa u nas posiedzenia swego zarz¹du i organizuje ró¿ne imprezy.
Dr Marian So³tysiak:
Proszê Pañstwa, à propos, w momencie, kiedy Towarzystwo musia³o opuœciæ willê,
wówczas burmistrz Œródmieœcia, pan Jaros³aw Zieliñski, do niedawna minister
edukacji, szalenie ¿yczliwie podszed³ do Towarzystwa i zaproponowa³ ca³y szereg
lokali, tak¿e w tej kamienicy, gdzie swoj¹ siedzibê mia³o Towarzystwo Mi³oœników
Warszawy. I co siê okaza³o. Preferencyjny dla instytucji kultury czynsz by³ nie do
zaakceptowania dla nas. Natomiast, tutaj nawi¹zujê do uwagi prof. Rottermunda,
wykryliœmy, ¿e jeszcze lepsze preferencje otrzymuj¹ partie polityczne. Czyli partia
polityczna p³aci po³owê tego, co organizacja tego typu! Tak by³o 3 lata temu.
Prof. Andrzej Rottermund:
Myœlê panie dyrektorze, ¿e towarzystwa, tak jak maj¹ godn¹ przesz³oœæ, tak te¿
i w przysz³oœci bêd¹ odgrywa³y bardzo wa¿n¹ rolê. Trudno w tej chwili precyzyjnie
przewidzieæ jak¹. Generalnie mo¿emy oczywiœcie powiedzieæ, ¿e towarzystwa naukowe pracowaæ bêd¹ na rzecz tworzenia warunków dla rozwoju nauki, staraæ siê
bêd¹ zachowaæ swój charakter niezale¿nego forum dyskusyjnego i bêd¹ na pewno
wystêpowaæ w obronie interesów ludzi nauki. Z kolei towarzystwa spo³eczne bêd¹
dzia³aæ jako grupy nacisku, broni¹c nas przed bezsensownymi decyzjami czy pomys³ami. Bêd¹ te¿ organizowa³y wsparcie finansowe dla instytucji, przy których je za³o¿ono. Doda³bym tak¿e, co usz³o naszej uwadze, ¿e zadaniem towarzystw spo³ecznych powinno staæ siê te¿ pozyskiwanie wolontariuszy, którzy sw¹ bezinteresown¹
prac¹ pomog¹ instytucjom, które borykaj¹ siê z trudnoœciami finansowymi.
Dyr. Ryszard Wojtkowski:
Chcia³em serdecznie Panom podziêkowaæ za obecnoœæ i dyskusjê, z której materia³y zostan¹ opublikowane w drugim numerze „Kroniki Warszawy” z 2006 r.

WSPOMNIENIA „STRA¯AKA”
ANTONIEGO O¯OGA Z BATALIONU
„ZAREMBA”-„PIORUN”
Wspomnienia „Stra¿aka” Antoniego O¿oga...

Wspomnienia Antoniego O¿oga pseudonim „Stra¿ak” (rocznik 1924), napisane na
podstawie zachowanych notatek-pamiêtnika w 50. rocznicê Powstania Warszawskiego, opisuj¹ prze¿ycia ¿o³nierza pe³ni¹cego obowi¹zki stra¿aka w Œródmieœciu
Po³udniowym, w kwartale ulic przylegaj¹cych do Al. Jerozolimskich, które do
koñca walk przedziela³y Œródmieœcie na dwie czêœci. Po obu ich stronach na odcinku od Nowego Œwiatu do ul. ¯elaznej, a czêœciowo i Towarowej, powstañcy
utrzymali pozycje. Po stronie po³udniowej nie uda³o siê opanowaæ okaza³ego budynku hotelu „Polonia”, w którym by³y kwatery oficerów Wehrmachtu, wracaj¹cych lub udaj¹cych siê na front. Powstañcy obsadzili nieparzyst¹ stronê ul. Nowogrodzkiej, nara¿on¹ na sta³y ostrza³ z silnie ufortyfikowanego Urzêdu Telekomunikacji (róg ulic Poznañskiej i Nowogrodzkiej, wartownia ul. œw. Barbary). Na tym terenie walczyli ¿o³nierze batalionu – zgrupowania „Zaremba”-„Piorun”. Nazwa pochodzi³a od pseudonimów kolejnych dowódców: rtm. Romualda Radziwi³³owicza
„Zaremby” i skoczka spadochronowego, cichociemnego kpt. Franciszka Malika
„Pioruna”.
Zgrupowanie zosta³o utworzone w pierwszych dniach Powstania z trzech ró¿nych zespo³ów konspiracyjnych i ze zg³aszaj¹cych siê ochotników, do których nale¿a³ autor wspomnieñ. Pami¹tkê z Powstania, orygina³ notatek-pamiêtnika przekaza³ Muzeum Powstania Warszawskiego.
*

Po ucieczce z Obozu Pracy w Niemieryczowie, by³em w partyzantce przez kilka
miesiêcy na terenie Lubelszczyzny (w okolicach Krasnegostawu), a nastêpnie od
grudnia 1943 r. ukrywa³em siê w Warszawie. Po wybuchu powstania w pierwszych
dniach sierpnia zg³osi³em siê jako ochotnik do dyspozycji dowództwa, które znajdowa³o siê w budynku frontowym przy ul. Ho¿ej 62 na parterze w pomieszczeniach
po niemieckiej s³u¿bie kolejowej (Banzchutz), która tu¿ przed powstaniem opuœci³a
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pomieszczenia. Po zarejestrowaniu kazano czekaæ w domu na zawiadomienie. Jak
tu czekaæ i po co, kiedy powstanie za parê dni mo¿e siê skoñczyæ? Mieszka³em niedaleko, Ho¿a 68, wiêc ju¿ nastêpnego dnia zg³osi³em siê ponownie, prosz¹c o przydzia³ do oddzia³u powstañczego. Takich jak ja by³o dziesi¹tki, niestety nie by³o broni, a¿eby wszystkich chêtnych uzbroiæ. Z osób, które zg³osi³y siê w pierwszej kolejce, utworzono dwa plutony po trzy dru¿yny, d-c¹ zosta³ ppor. Ryszard Strza³kowski
„Rysiek”, w³¹czono nas do 2 kompanii „Jur” – d-ca por./kpt. Jerzy Marcinkowski
„Jur”. Razem z d-cami trzy plutony liczy³y ok. 100 osób. Zaczê³o siê intensywne
szkolenie dla saperów, czysto teoretyczne. Instruktorzy, dowódcy plutonów, pokazywali, jak nale¿y obchodziæ siê z granatem rêcznym obronnym, tzw. „jajkiem”,
oraz granatem niemieckim „t³uczkiem”, jak zak³adaæ i maskowaæ miny, sporz¹dzaæ
butelki zapalaj¹ce i jak rzucaæ je na czo³gi.
Jako by³y partyzant zosta³em mianowany dowódc¹ pierwszej dru¿yny II plutonu.
Wieczorem o zmroku, kiedy strzelanina cich³a, wychodziliœmy do budowy barykad, które powstawa³y na ulicach Ho¿ej, E. Plater, Poznañskiej, Wilczej i Marsza³kowskiej. Budowano je przewa¿nie na skrzy¿owaniach ulic, dla powstrzymania
ewentualnego ataku czo³gów i dla bezpiecznego przejœcia przez ulicê, np. na ul. Ho¿ej z bramy budynku nr 62, do bramy budynku Ho¿a 45. Na naszym terenie ruchu
pieszego wzd³u¿ ulicy nie by³o, gdy¿ wszystkie ulice by³y pod ci¹g³ym ostrza³em.
Od po³owy sierpnia rozpoczê³a siê walka z po¿arami, pojedyncze samoloty lec¹c
nad dachami domów na niedu¿ej wysokoœci, zrzuca³y, a raczej „wysiewa³y” po kilkadziesi¹t sztuk bomb zapalaj¹cych. By³y to ma³e „bombki” o wadze od pó³ do jednego kilograma, przebija³y poszycie i wbija³y siê w strop lub wiêŸbê dachow¹, powoduj¹c po¿ary. Zostaliœmy wiêc przemianowani na wojskow¹ Stra¿ Po¿arn¹.
W ca³ym II plutonie tylko ja jeden mia³em przeszkolenie stra¿ackie, przez trzy
lata s³u¿y³em w Stra¿y Po¿arnej w Che³mie Lubelskim. Z tego powodu teraz zosta³em instruktorem do spraw po¿arnictwa. Niestety wiadomoœci, które posiada³em,
w tych warunkach nie mia³y ¿adnego zastosowania. Jedno tylko by³o podobne – to
ogieñ. Trzeba by³o koniecznie ludzi z nim oswoiæ, by bez lêku zbli¿ali siê jak najbli¿ej do jego Ÿród³a. By³y bowiem takie przypadki, ¿e gdy „bombka” przebi³a pokrycie dachowe i spad³a na strych, to dy¿uruj¹cy na strychu, zamiast j¹ zasypaæ piaskiem, ucieka³.
Zadania, jakie stawiano do wykonania Stra¿y Po¿arnej, by³y bardzo du¿e i czêsto przekracza³y nasze mo¿liwoœci. W pierwszym okresie spraw¹ najpilniejsz¹ by³a
komunikacja. Trzeba by³o przebijaæ otwory w œcianach piwnicznych. To by³a bardzo ciê¿ka i mozolna praca, np. przebiæ dwie œciany budynków, stoj¹cych obok siebie o gruboœci do pó³tora metra, przy mrugaj¹cej i czêsto gasn¹cej œwieczce. Brak
odpowiednich narzêdzi oraz brak doœwiadczenia w pracy fizycznej „stra¿aków” dope³nia³y reszty. Kiedy z omdla³ych d³oni wypada³y narzêdzia jednym, natychmiast
zastêpowali ich drudzy.
Nastêpnie budowa barykad, budowano je z ró¿nych materia³ów, jakie by³y w pobli¿u. Najczêœciej z p³yt chodnikowych, kostki brukowej itp. Tu wystarcza³y dr¹gi
¿elazne, oskardy i szpadle. Dr¹gami i oskardami zrywano p³yty chodnikowe i bruk.
P³yty uk³adano warstwami w jednym lub dwóch rzêdach, a miêdzy nie sypano zie-
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miê. Gdy barykada by³a z jednego rzêdu p³yt, to ziemiê z wykopanego rowu wzd³u¿
barykady sypano na zewn¹trz od strony ostrza³u. Barykady tylko noc¹ budowali
¿o³nierze, stra¿acy i ochotniczo prawie wszyscy mieszkañcy z pobliskich domów,
mê¿czyŸni, jak i kobiety.
W ka¿dym domu by³a s³u¿ba OPL, pe³ni³a s³u¿bê na strychach, przez ca³¹ dobê
i nawet podczas nalotu1.
W naszym rejonie by³a zabudowa z XIX w., budynki murowane 3-4 piêtrowe,
kryte blach¹. Sklepienia murowane by³y tylko nad piwnicami i nad klatkami schodowymi. Kiedy p³on¹ca konstrukcja dachu spad³a na strop ostatniej kondygnacji,
to mo¿na by³o ugasiæ j¹ tylko wod¹, ale niestety wody nie by³o. Po pewnym czasie
przepalony strop zapada³ siê do wnêtrza lokalu i tak stopniowo, piêtro po piêtrze,
wypala³o siê a¿ do parteru. Na sklepieniach piwnicznych dopala³y siê ca³ymi dniami resztki budynku i mienie mieszkañców.
Gdy budynek ju¿ p³on¹³, stra¿ mog³a tylko po¿ar lokalizowaæ i nie dopuœciæ do
jego rozprzestrzenienia siê. Polega³o to na zrywaniu drewnianych klatek schodowych i porêczy oraz wycinaniu wiêŸby dachowej, czasem ju¿ p³on¹cych. Pod silnym ¿arem ognia, bij¹cego przez otwory drzwiowe, czêsto wœród gêstego gryz¹cego
dymu, ludzie omdlewali z wysi³ku i gor¹ca.
Wielu ze „stra¿aków” po raz pierwszy zetknê³o siê z ogniem i prac¹ fizyczn¹
w ¿yciu. By³ jednak zapa³ i wielkie poœwiêcenie, a to niwelowa³o braki w wiedzy
i doœwiadczeniu. Ka¿dy nastêpny po¿ar by³ now¹ lekcj¹ i sprawdzianem umiejêtnoœci stra¿aków w walce z ogniem.
Najbardziej tragiczn¹ prac¹ by³o odkopywanie ludzi spod gruzów zawalonych
domów w czasie bombardowania lub ostrza³u artyleryjskiego. Wtedy pracowano
dzieñ i noc, bez przerwy, dopóki by³a jeszcze jakaœ nadzieja na uratowanie. Nie
zwracano uwagi na przelatuj¹ce samoloty czy ostrza³.
Na pocz¹tku byliœmy wyposa¿eni w najprostszy sprzêt, jaki uda³o siê nam zdobyæ we w³asnym zakresie, tj.: siekiery, dr¹gi ¿elazne, liny, wiadra, m³oty, przecinaki
oraz latarki elektryczne, œwiece i zapa³ki. Tych ostatnich zawsze brakowa³o. Pod koniec sierpnia otrzymaliœmy od naszego dowództwa kilka toporków stra¿ackich, pasów, hydronetki, a nawet kilka he³mów. Pasy stra¿ackie by³y bardzo pomocne
w przechodzeniu ciemnymi piwnicami. Wczeœniej, œpiesz¹c do akcji, czêsto czêœæ
dru¿yny gubi³a siê w ciemnych przejœciach piwnicznych, obecnie dziêki pasom jeden drugiego trzyma³ za kó³ko od pasa i mo¿na by³o przechodziæ szybciej i pewniej.
He³my natomiast doskonale chroni³y nasze g³owy przed uderzeniami w ciasnych
i ciemnych przejœciach. Œwiec u¿ywano tylko przy przebijaniu otworów w piwnicach lub odkopywaniu zasypanych. Niestety na skutek przeci¹gów ci¹gle gas³y. Na
OPL – s³u¿ba przeciwlotnicza i przeciwpo¿arowa powo³ana w okresie II Rzeczypospolitej na wypadek
wojny, dzia³aj¹ca w obronie Warszawy we wrzeœniu 1939 r., rozwi¹zana przez Niemców, a nastêpnie reaktywowana pod nadzorem niemieckim w 1941 r., gdy rozpoczê³y siê naloty sowieckie. Komendant
OPL w ka¿dym domu czy bloku odpowiada³ za zgromadzony sprzêt przeciwpo¿arowy, organizowanie
dy¿urów spoœród mieszkañców i patroli sanitarnych. W czasie Powstania OPL dzia³a³a dalej, podporz¹dkowana m.in. Rejonowym Delegaturom Rz¹du, komórkom Polskiego Pañstwa Podziemnego, ujawnionym w czasie walk powstañczych. Jak pisano w prasie powstañczej: „OPL to ju¿ polska OPL”.
1
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pocz¹tku wrzeœnia otrzymaliœmy kilka par butów gumowych, kilkanaœcie kompletów ubrañ kolejarskich oraz trzy kombinezony azbestowe z maskami tlenowymi.
Kombinezony przyda³y siê bardzo. Umo¿liwia³y nam bli¿sze podejœcie do ognia,
a szczególnie na klatce schodowej, gdy p³on¹ce drzwi zagra¿a³y zapaleniem siê
drewnianych schodów oraz drzwi po drugiej stronie klatki schodowej. Wielu kolegów podczas akcji czêsto ulega³o poparzeniu twarzy i r¹k, a jeszcze wiêcej ulega³o
zaczadzeniu. Niektórych trzeba by³o po akcji prowadziæ na kwaterê, gdy¿ nie byli
w stanie iœæ o w³asnych si³ach.
Jedn¹ z najtrudniejszych akcji by³o gaszenie po¿aru w domu przy ul. Marsza³kowskiej 97 róg ul. Nowogrodzkiej, o którym zawiadomi³ nas goniec. Pamiêtam
jakby to by³o wczoraj: przed godzin¹ wróciliœmy z akcji, ka¿dy marzy³ tylko o tym,
a¿eby choæ trochê odpocz¹æ, ale ogieñ nie czeka. Idziemy, pod nogami chrzêœci
gruz i rozbite szk³o z okien. Przemykamy siê pojedynczo obok barykady na ul. Poznañskiej, piwnicami dochodzimy do ul. ¯uliñskiego. Znowu przemykamy siê
obok barykady na ul. ¯uliñskiego, wpadamy do bramy, by piwnicami wyjœæ na nastêpne podwórze. Na dworze œwieci czerwone s³oñce, które ledwie widaæ przez zadymione powietrze, a w piwnicach egipskie ciemnoœci.
£¹cznik zna³ wszystkie przejœcia i prowadzi³ bezb³êdnie. Przez szpary w drzwiach
s³ychaæ by³o przyt³umiony gwar g³osów, widaæ jarz¹ce siê œwiate³ka, dochodzi³
okropny zaduch z przepe³nionych ludŸmi piwnic. Jeszcze jedno podwórze, co parê
minut rozrywa³ siê pocisk granatnika, sypi¹c dooko³a od³amkami, Niemcy ostrzeliwali tylko z jednego granatnika, miêdzy wybuchami by³y przerwy. Ustalamy, ¿e
bêdziemy przebiegaæ po ka¿dym wybuchu po dwóch. Uda³o siê, przebiegli wszyscy. Jeszcze jedno przejœcie piwnicami i jesteœmy na miejscu. W prawej oficynie
ul. Marsza³kowskiej 97, przylegaj¹cej do budynku od ul. Nowogrodzkiej, p³onê³o
ju¿ trzecie piêtro; nic ju¿ nie da siê uratowaæ, oficyna wypali siê do piwnic, trzeba
ogieñ lokalizowaæ i nie dopuœciæ do rozprzestrzenienia siê po¿aru na dalsze czêœci
domu. Wbiegliœmy na klatkê schodow¹, tam kilku mê¿czyzn, pytam, kto tu gasi
po¿ar?
Czekali na nas, nie mieli ani sprzêtu, ani wody. Klatk¹ schodow¹ dotarliœmy na
trzecie piêtro, p³on¹ce drzwi wraz z futrynami wypadaj¹ na klatkê schodow¹. Trzeba je natychmiast zepchn¹æ bosakami w czeluœæ ognia. Tu i tam zaczê³y siê paliæ porêcze i schody. Trzeba je natychmiast zrywaæ. Drewno dêbowe suche nie daje siê ³atwo rozerwaæ. K³êby dymu i ¿ar bij¹cy od ognia uniemo¿liwia³y pracê. Z pomieszczeñ na drugim piêtrze wyrzuca siê wszystkie meble przez okno na podwórze.
Pracowaliœmy zlani potem, jeden drugiego popêdza³, aby by³o szybciej. W trzech
poszliœmy na strych, tu mur ogniowy zatrzyma³ ¿ywio³ na dachu. Je¿eli nie dopuœcimy, a¿eby ogieñ przeszed³ przez klatkê schodow¹, to czêœæ budynku frontowego
od ul. Marsza³kowskiej bêdzie uratowana. Przed zawaleniem siê stropu opuszczamy pomieszczenia. Strop przed runiêciem niczym siê nie zdradza, tylko przy œcianach powstaj¹ ma³o widoczne pêkniêcia tynku. W pewnym momencie, gdy belki
stropowe przepalaj¹ siê, nastêpuje runiêcie z hukiem ca³ego stropu. Z zagro¿onych
pomieszczeñ ludzie wycofali siê o piêtro ni¿ej, na górnych piêtrach ch³opcy rozrywali oskardami i ¿elaznymi dr¹gami drewniane czêœci schodów. Nagle nowa infor-
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macja – na podwórzu s¹ Niemcy. Wœród huku ognia s³ychaæ by³o niemieckie wrzaski. Przeszli piwnicami od Dworca G³ównego i nawo³ywali, by wszyscy mê¿czyŸni
wyszli na podwórze. O dalszej akcji gaszenia po¿aru nie by³o mowy. Wchodzimy
jak najwy¿ej i czekamy na dalszy rozwój wypadków. Skuleni na klatce schodowej,
sma¿yliœmy siê jak w piekle. Powietrze by³o tak gor¹ce i zadymione, ¿e nie by³o
czym oddychaæ. Dwóch na ochotnika zesz³o, a¿eby zobaczyæ, co siê dzieje. Niemców ju¿ od kilkunastu minut nie by³o. Zabrali mê¿czyzn i poprowadzili do Dworca
G³ównego. Ze wszystkich stron s³ychaæ by³o tylko p³acz i rozpaczliwe szlochanie.
W piwnicach pozosta³y przestraszone kobiety z dzieæmi. Ten teren, by³a to „ziemia
niczyja”, nieobsadzony ani przez naszych, ani przez Niemców2. Tymczasem ogieñ
obni¿y³ siê ju¿ do parteru. Nie zachodzi³a obawa, ¿e przerzuci siê na dalsze czêœci
budynku. PóŸn¹ noc¹ powróciliœmy na kwaterê.
¯ycie ludnoœci ju¿ dawno przenios³o sie do piwnic. Tam przebywano przewa¿nie w ci¹gu dnia, natomiast kiedy nadchodzi³ wieczór i wszelkie dzia³ania bojowe
ustawa³y, niektórzy mieszkañcy wracali na noc do swoich mieszkañ, je¿eli w ci¹gu
dnia nie zosta³y zburzone lub spalone.
Wszelkie zapasy ¿ywnoœci, jakie kto posiada³, koñczy³y siê. Ludzie zaczêli przymieraæ g³odem, kto posiada³ coœ cennego szed³ przehandlowaæ na ul. Ksiêdza Skorupki lub na ul. Krucz¹. Tam w drugim miesi¹cu powstania od rana mo¿na by³o
kupiæ s³oninê, boczek, kaszê, m¹kê itp. Artyku³y ¿ywnoœciowe, ceny by³y astronomiczne3!
Na pocz¹tku powstania oddzia³y wojskowe rekwiruj¹c niemieckie zapasy, by³y
nieŸle zaopatrzone. Teraz i nam zaczê³a „orkiestra” w brzuchach przygrywaæ. W takiej sytuacji d-ca por. Marcinkowski poleci³ zorganizowaæ zaopatrzenie dla potrzeb
wojska. Kuchnia dzia³a³a w naszym budynku frontowym na drugim piêtrze. Od tego czasu dodatkowo pracowaliœmy dla potrzeb kuchni, dostarczaj¹c ¿ywnoœæ ze
zdobytych magazynów, przede wszystkim z magazynów Haberbusza4 oraz z magazynów zbo¿owych na ul. Krochmalnej: jêczmieñ i pszenica.
Grupa po 20-30 osób, sk³adaj¹ca siê z ¿o³nierzy, stra¿aków i g³oduj¹cych cywili,
pod dowództwem jednego z oficerów, z przepustk¹ wyrusza³a wczeœnie rano, a¿eby powróciæ na wieczór. Rajdy takie odbywa³y siê prawie codziennie. Zg³osi³em
siê, aby przede wszystkim zobaczyæ okolice ul. Ciep³ej, gdzie poprzednio mieszka³em.

2
Nie tylko w Œródmieœciu Po³udniowym na terenach rozgraniczaj¹cych pozycje powstañców od budynków, zabudowañ, w których byli Niemcy, a¿ do kapitulacji znajdowa³a siê tzw. ziemia niczyja. W dzieñ
panowali Niemcy, maj¹c wiêkszy zasiêg ostrza³u z górnych piêter góruj¹cych nad okolic¹ budynków.
W nocy dociera³y tam patrole powstañców, zdobywaj¹c m.in. broñ.
3
Bazary, a w³aœciwie bazarki z „czarnym handlem”, by³y charakterystyczne dla Œródmieœcia Po³udniowego, dzielnicy gêsto zabudowanej, a której stan posiadania powstañców prawie bez zmian utrzyma³ siê
a¿ do kapitulacji.
4
Budynki browaru Haberbuscha i Schielego, ul. Grzybowska 58, mieœci³y siê w kwartale ulic Krochmalna, Wronia, Grzybowska, ¯elazna, który po opanowaniu Woli przez Niemców sta³ siê „ziemi¹ niczyj¹”. Magazyny browaru m.in. z jêczmieniem do produkcji piwa by³y na ul. Ceglanej 4/6 (miêdzy ul. Waliców i Ciep³¹).
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Jeszcze ciemno, zbiórka na podwórzu Ho¿a 62, by³o nas ok. 30 osób, po³owa cywile. ¯o³nierze mieli na prawym rêkawie bia³o-czerwone opaski, ka¿dy z nas w rêku worek.
Po sprawdzeniu przez dowódcê listy wyruszyliœmy „gêsiego” pod œcianami dawnych budynków, omijaj¹c kopczyki mogi³ i czêste leje po pociskach. Bli¿sze i dalsze
³uny po¿arów oœwietla³y drogê. Przeszliœmy obok barykady na ul. Poznañskiej,
a nastêpnie ul. Marsza³kowsk¹. Mimo wczesnej pory s³ychaæ by³o zewsz¹d gwar
g³osów, rozmowy, p³acz g³odnych dzieci, modlitwy i litanie odmawiane na g³os, jêki
chorych i rannych, fetor z ropiej¹cych ran i wyziewów ludzkich dope³nia³y reszty.
Wreszcie wyszliœmy na podwórze domu Al. Jerozolimskie 23, typowej kamienicy
czynszowej, czteropiêtrowej. Budynek frontowy spalony, pozosta³e trzy oficyny têtni³y ¿yciem: na wszystkich klatkach schodowych od do³u do góry pe³no ludzi.
Wszyscy czekali na pozwolenie przejœcia na drug¹ stronê alei5. W pierwszej kolejnoœci przepuszczano oddzia³y wojskowe. W bramie budynku, za solidn¹ barykad¹
z worków nape³nionych ziemi¹, pe³ni³o s³u¿bê kilku ¿o³nierzy z batalionu „Be³t”,
pilnowali porz¹dku na przejœciu i bronili po³udniowej strony alei. Dy¿uruj¹cy
¿o³nierze pouczali, ¿e wykop jest p³ytki, po obu stronach le¿¹ co prawda worki
z piaskiem, ale barykada by³a pod ci¹g³ym ostrza³em, od strony Dworca G³ównego
i od Nowego Œwiatu z budynku BGK. Nale¿a³o przebiegaæ pochylonym i nie rozgl¹daæ siê. Posterunek w bramie posiada³ ³¹cznoœæ telefoniczn¹ z drug¹ stron¹ ulicy
i po przejœciu ka¿dej grupy dy¿urni sprawdzali, czy wszyscy przeszli, czy ktoœ zosta³
trafiony, nie le¿a³ w wykopie i wówczas wys³ano po niego patrol sanitarny. Grupy
przepuszczano, raz w jedn¹, raz w drug¹ stronê. Czekaj¹c na swoj¹ kolejkê, staliœmy
na podwórzu pod œcian¹ budynku, paliliœmy papierosy i komentowaliœmy. Zrobi³o
siê zupe³nie widno. Wreszcie i nasza kolej. Ustawiliœmy sie w dwuszeregu, czekaj¹c
na przejœcie grupy z przeciwnej strony. W bramie le¿a³ zabity przed godzin¹ ma³y
ch³opiec, mo¿e dwunastoletni, nie by³ niczym przykryty (³¹cznik lub listonosz, który nie dotar³ do celu?). Schyleni weszliœmy do wykopu. By³ p³ytki, mia³ mo¿e ze
60 cm g³êbokoœci, gdy¿ pod spodem by³a p³yta betonowa nad tunelem kolejowym.
Wiele worków porozrywanych i piasek z nich sypa³ siê do wykopu. Przebiegliœmy
wszyscy, po drugiej stronie w bramie le¿a³y zw³oki kobiety i mê¿czyzny, przeszliœmy szybko do przodu przez podwórza, by zatrzymaæ siê na podwórzu domu ul. Widok 20. Okaza³o siê ¿e trasa, któr¹ mieliœmy iœæ jest pod ostrza³em granatników.
By³o ju¿ ok. godziny 9, a my ci¹gle jeszcze staliœmy. Nagle z szumem i warkotem
przelecia³ nad nami pocisk z dzia³a kolejowego i zaraz wybuch³ gdzieœ w okolicy
ul. Brackiej, a¿ ziemia zadr¿a³a. Z furkotem nadlecia³ od³amek, uderzaj¹c w œcianê
budynku na wysokoœci pierwszego piêtra. Wyrwa³ w œcianie otwór wielkoœci ma³ego okna, obsypuj¹c nas gruzem, ale nic nikomu siê nie sta³o. To by³ dobry znak.
5
Al. Jerozolimskie podzieli³y Œródmieœcie na dwie odrêbne dzielnice: Œródmieœcie Pó³nocne i Œródmieœcie Po³udniowe (Podobwód Po³udnie). W nocy z 7 na 8 sierpnia rozpoczêto budowê barykady przekopu przedzielaj¹cej aleje miêdzy domami Al. Jerozolimskich 17 (numeracja obecnie zmieniona), bronionym przez batalion „Be³t” – strona po³udniowa, a Al. Jerozolimskimi 22, bronionym przez batalion
„Kiliñski”. Przepustki na przejœcie wydawa³a ¯andarmeria Polowa AK, która pe³ni³a sta³¹ s³u¿bê przy
przejœciu.
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Wreszcie przyby³ przewodnik, wyruszamy, idziemy przez podwórza i prze³azy,
w kierunku ul. Œwiêtokrzyskiej. Pod os³on¹ barykady przechodzimy ul. Marsza³kowsk¹ i idziemy wzd³u¿ ul. Pañskiej.
Okazuje siê, ¿e do Haberbusza nie by³o po co iœæ, bo tam zbo¿e ju¿ sie skoñczy³o.
Poszliœmy na ul. Towarow¹ do zdobytych niemieckich magazynów wojskowych. Im
bli¿ej zbli¿ymy siê do celu, tym wiêkszy ruch: przed nami i za nami sz³y w tym samym kierunku grupy transportowe, a z powrotem „wielb³¹dy” dŸwigaj¹ce na plecach worki ze zbo¿em. Wreszcie weszliœmy, a tu „eldorado”. Budynki magazynów,
o œcianach murowanych, wysokoœci do drugiego piêtra, przykryte dachem z falistej
blachy na stalowej konstrukcji, nie grozi³y po¿arem. Zasieki wype³nione by³y zbo¿em do wysokoœci kilkunastu metrów. By³o ich kilka, a w ka¿dym z nich inne zbo¿e.
Wybraliœmy pszenicê. Na zbo¿u u³o¿one by³y bale i deski, po których nale¿a³o chodziæ, by nie zanieczyszczaæ cennego zbo¿a. Je¿eli ktoœ tego nie przestrzega³, od razu
dostawa³ dosadne ostrze¿enie od obs³ugi magazynów i by³ wyrzucany za bramê. Nie
pomaga³y ¿adne t³umaczenia ani proœby, ch³opcy byli twardzi i to nam wszystkim
bardzo siê podoba³o. Wszystko odbywa³o siê spokojnie i bez ha³asu, poniewa¿, po
drugiej stronie ulicy, za murowanym parkanem byli Niemcy. Przy nape³nianiu worków pomagaliœmy sobie nawzajem szuflami. Nowicjusze, do których i ja nale¿a³em,
chcieli wzi¹æ jak najwiêcej, tak, ¿e worka nie byli w stanie ruszyæ z miejsca i musieli czêœæ odsypywaæ. Ka¿dy móg³ wzi¹æ tyle zbo¿a, ile da³ radê unieœæ. Raptem
gwa³towna strzelanina, w pobli¿u wybuch³o kilka granatów. „Burza”, jak szybko nast¹pi³a, tak i szybko skoñczy³a siê. Jeszcze tylko pad³o kilka strza³ów i nast¹pi³a cisza. Obrona magazynów – ¿o³nierze ze zgrupowania „Chrobry II”6 – twierdzi³a, ¿e
dopóki maj¹ amunicjê, Niemcy magazynów nie zdobêd¹. Wreszcie powrót. Ci, co
mieli doœwiadczenie, radzili nowicjuszom, a¿eby dobrze zawi¹zali worek na koñcu,
zbo¿e roz³o¿yli równo i zwi¹zali worek jeszcze raz sznurkiem poœrodku. W razie
rozdarcia worka traci³o siê tylko po³owê zawartoœci i ³atwiej by³o przechodziæ przez
ciasne przejœcia i przeszkody. W powrotnej drodze dziesi¹tki razy trzeba by³o ³adunek zdejmowaæ z pleców i przeci¹gaæ przez w¹skie przejœcia w murach. I choæ
w workach nie by³o wiêcej zbo¿a ni¿ 20-30 kg, dla wyg³odnia³ych i kompletnie wyczerpanych, dŸwiganie takiego ³adunku wydawa³o siê ponad si³ê. W drodze powrotnej nêka³y nas naloty, musieliœmy kryæ siê po bramach, póŸniej zbieraæ siê w kolumnê, by za jakiœ czas znów iœæ w rozsypkê i znowu szukaæ siê po bramach. Dobrze, dopóki by³o jeszcze widno, kiedy siê œciemni³o, przy przechodzeniu ciasnymi przejœciami przez piwnice i podwórza kolumna ci¹gle siê rwa³a. Wystarczy³o, ¿e jednemu
w œrodku kolumny rozdar³ siê worek i rozsypa³o siê drogocenne zbo¿e, a¿eby dalsza
czêœæ kolumny zatrzyma³a siê i zgubi³a jej pocz¹tek. Powróciliœmy na kwaterê póŸno
w nocy. Wymêczeni, zmaltretowani, ledwie trzymaj¹c siê na nogach. Z³o¿yliœmy
swoj¹ zdobycz w magazynie kuchennym na drugim piêtrze, nie maj¹c nawet ochoty
ani si³y, a¿eby cieszyæ siê sukcesem. W kuchni czeka³a na nas ugotowana, ale ju¿
zimna zupa „plujka” – roztarte na m³ynku zbo¿e ugotowane z wod¹ i os³odzone cukrem. Zjedliœmy j¹ z apetytem, tego dnia to by³ jedyny nasz posi³ek.
„Chrobry II” – zgrupowanie, najwiêksza jednostka w Œródmieœciu Pó³nocnym, przesz³o dwa tysi¹ce
¿o³nierzy, zorganizowana w pierwszych dniach Powstania, utrzyma³a stan posiadania do kapitulacji.
6
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„Strzelec” – stra¿ak Antoni O¿óg poszed³ do niewoli wraz ze swoim batalionem.
Przebywa³ m.in. w Stalagu Bad Sulza (nr jeniecki 105965).
Opracowanie i przypisy

Maria Wiœniewska

O¿óg Antoni (pi¹ty) styczeñ 1943 r. Zdjêcie z pobytu w Stra¿y Po¿arnej w Che³mie

Transport zbo¿a w powstañczej Warszawie

SPRAWOZDANIA

INSPIRACJE TOWARZYSTWA OPIEKI
NAD ZABYTKAMI PRZESZ£OŒCI DLA
WSPÓ£CZESNEJ OPIEKI NAD ZABYTKAMI
(na przyk³adzie trzydziestoletniej dzia³alnoœci
Warszawskiego Oddzia³u Towarzystwa Opieki
nad Zabytkami)
27 czerwca 2006 r. minê³a setna rocznica od dnia zarejestrowania statutu TOnZP.
Z tej okazji ukaza³o siê kilka artyku³ów, 20 kwietnia odby³a siê konferencja panelowa w Muzeum Historycznym m.st. Warszawy, 9 maja zosta³a otwarta w gmachu
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” wystawa przedwojennych fotografii, a 9 czerwca, tak¿e w Muzeum Historycznym – wystawa „Historia i dzie³o TOnZP”.
Czujê siê wiêc zwolniony z obowi¹zku charakteryzowania dzia³alnoœci tego Towarzystwa. Przypomnê tylko, ¿e TOnZP dzia³a³o legalnie do 1939 r., a w okresie
okupacji niemieckiej nielegalnie. Kiedy nadesz³a niemiecka okupacja cz³onkowie
TOnZP podjêli w administracji Podziemnego Pañstwa Polskiego przerwan¹ niæ
s³u¿by konserwatorskiej. Ta karta dzia³alnoœci Towarzystwa jest ma³o znana, ale widomym znakiem okupacyjnej aktywnoœci cz³onków s¹ uratowane zbiory dokumentacyjne i bibliograficzne, m.in. wywiezione z gmachu w al. Szucha, spod oka Niemców, cenne zbiory klisz fotograficznych, dziêki czemu mo¿emy dziœ ogl¹daæ te fotografie na wystawach, a tak¿e ocalone od zniszczenia zbiory muzealne, w tym fragmenty wyposa¿enia Zamku Królewskiego w Warszawie. TOnZP nie zosta³o po
1945 r. reaktywowane, choæ próby takie by³y podejmowane. W³adze nie wyrazi³y na
to zgody, wychodz¹c prawdopodobnie z za³o¿enia, ¿e w Polsce Ludowej pañstwowa
s³u¿ba konserwatorska nie bêdzie potrzebowa³a spo³ecznego wsparcia. Jednak byli
cz³onkowie przedwojennego Towarzystwa dzia³ali nadal w ró¿nych stowarzyszeniach, usi³uj¹c realizowaæ jego podstawowe has³a i zadania. Próby reaktywowania TOnZP skoñczy³y siê na tym, ¿e 10 maja 1949 r. w Polskim Towarzystwie Krajoznawczym (które tak¿e w tym roku obchodzi stulecie swego istnienia) powsta³
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Wydzia³ Spo³ecznej Opieki nad Zabytkami. Zaczêto tworzyæ sieæ terenowych Komisji Opieki nad Zabytkami i niezwykle liczn¹ rzeszê spo³ecznych opiekunów zabytków.
Stowarzyszeniami, które mog³y rozwin¹æ dzia³alnoœæ w zakresie ochrony zabytków, by³y te¿ liczne regionalne towarzystwa spo³eczno-kulturalne, dzia³aj¹ce
na terenie ca³ej Polski. W stolicy organizacj¹ tak¹ by³o Towarzystwo Przyjació³
Warszawy.
Dopiero w uchwalonej w 1962 r. przez Sejm ustawie „O ochronie dóbr kultury
i o muzeach” sprecyzowano, na czym ma polegaæ spo³eczna opieka nad zabytkami,
a koordynacjê dzia³añ w tym zakresie powierzono Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu. Spo³eczni opiekunowie zabytków PTTK otoczyli opiek¹ tysi¹ce obiektów. Jednak¿e po 10 latach funkcjonowania ustawy okaza³o siê, ¿e
bez szerokiego ruchu spo³ecznego pañstwowa s³u¿ba konserwatorska nie opanuje
sytuacji, a tempo niszczenia zabytków bêdzie siê zwiêksza³o. Warto pamiêtaæ, ¿e
w 1945 r. wiêkszoœæ polskich zabytków sta³a siê w³asnoœci¹ pañstwow¹. Ten status,
przez wielu ludzi, którzy uwa¿ali, ¿e „pañstwowe to niczyje”, by³ wykorzystywany w sposób, który doprowadza³ zabytki do zag³ady. Zdarza³y siê te¿ akty celowego
niszczenia, jak np. wysadzenie gotyckich m³ynów wroc³awskich czy murów Zamku
Ujazdowskiego w Warszawie. Mo¿na by te przyk³ady mno¿yæ, oto choæby niedawne
zburzenie – pomimo naszych protestów i zakazu Generalnego Konserwatora Zabytków – zabytkowego lamusa w Je¿ewie, gdzie Gloger zorganizowa³ pierwsze muzeum etnograficzne w Polsce.
Memoria³ Stowarzyszenia Historyków Sztuki skierowany w 1971 r. do prezesa Rady Ministrów, oceniaj¹cy dziesiêcioletnie funkcjonowanie ustawy o ochronie
dóbr kultury i o muzeach, wskazywa³ na koniecznoœæ rozwiniêcia szerokiego ruchu
spo³ecznego na rzecz ochrony zabytków. Komisja powo³ana w 1973 r. przez ministra kultury i sztuki sporz¹dzi³a raport o ochronie zabytków, postuluj¹c powo³anie
do ¿ycia Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Minister Stanis³aw Wroñski zwróci³
siê do 30 osób z propozycj¹, aby zosta³y za³o¿ycielami Towarzystwa. Wœród nich byli dzia³acze przedwojennego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przesz³oœci, jak
np. Stanis³aw Lorentz i Jan Zachwatowicz, a tak¿e wybitni przedstawiciele œwiata
kultury, nauki i polityki. Na za³o¿ycielskim zebraniu 26 kwietnia 1973 r. na przewodnicz¹cego Komitetu Organizacyjnego powo³ano prof. Wiktora Zina z Krakowa, a przygotowanie statutu powierzono pracownikom Zarz¹du Muzeów i Ochrony
Zabytków – wicedyrektorowi Jackowi Cydzikowi, mec. W³adys³awowi Sieroszewskiemu i Aleksandrowi ¯ó³kiewskiemu. Rejestracja statutu nast¹pi³a 17 stycznia
1974 r. , po czym przyst¹piono do prac organizacyjnych i programowych. Trwa³y
one blisko dwa lata.
Tymczasem w Warszawie zaczê³y siê dziaæ rzeczy niedobre. W po³owie lat 70.
w³adze Warszawy, a szczególnie dzielnicy Œródmieœcie, podjê³y energiczne dzia³ania w zakresie tzw. porz¹dkowania miasta, polegaj¹ce g³ównie na wyburzaniu zabytkowych domów, zamiast ich remontowaniu, jak np. na rogu ul. ¯urawiej i Marsza³kowskiej, gdzie do dziœ istnieje œmierdz¹cy parking, zamiast secesyjnych kamienic. Akcja ta osi¹gnê³a niebywa³y wymiar przy okazji budowy Dworca Central-
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nego. Kieruj¹cy Urzêdem Konserwatora Zabytków m.st. Warszawy dr Lech
Krzy¿anowski, nie mog¹c poradziæ sobie z nawa³em zadañ, znalaz³ partnera godnego zaufania w Komisji Ochrony Zabytków Towarzystwa Przyjació³ Warszawy, której od 1972 r. przewodniczy³em. Dr Krzy¿anowski powierzy³ naszej Komisji sprawowanie patronatu nad t¹ problematyk¹, jako jedynej organizacji spo³ecznej zajmuj¹cej siê ni¹. Upowa¿ni³ j¹ oficjalnie do pe³nienia merytorycznego nadzoru przy
typowaniu, demonta¿u i transporcie elementów wystroju architektoniczno-budowlanego w budynkach przeznaczonych do rozbiórki. Kopie tego upowa¿nienia przekaza³ do wiadomoœci Wydzia³om Architektury i Gospodarki Komunalnej wszystkich siedmiu dzielnic. W 1975 r. Komisja zajmowa³a siê 12 rozbieranymi budynkami, g³ównie w rejonie Dworca Centralnego, a tak¿e na wspomnianych ju¿ ulicach
¯urawiej i Koszykowej. W wyniku dzia³ania Komisji wiele wartoœciowych elementów zabytkowych zosta³o uratowanych dla muzeów, m.in. Muzeum Techniki, lub
w celu ponownego ich u¿ycia w innych budynkach, np. balkonów. W styczniu
1976 r. Sto³eczny Konserwator Zabytków przekaza³ Komisji kolejny wykaz budynków przeznaczonych przez w³adze dzielnicowe do rozbiórki z proœb¹ o zaopiniowanie. Byliœmy przera¿eni tymi propozycjami, np. projektem rozebrania willi Struvego przy ul. Piêknej 44a czy kamienicy przy ul. Koszykowej 67. Wtedy doszliœmy do
wniosku, ¿e sytuacja istniej¹ca w Warszawie wymaga koordynowania spo³ecznej
opieki nad zabytkami nie tylko pomiêdzy oddzia³ami TPW, ale tak¿e z dzia³alnoœci¹ innych organizacji spo³ecznych zajmuj¹cych siê t¹ problematyk¹. Warszawski
Oddzia³ SHS zaproponowa³ œciœlejsz¹ wspó³pracê, doprowadzaj¹c do spotkania
przedstawicieli kilku organizacji. W ten sposób samorzutnie powsta³a komisja porozumiewawcza organizacji spo³ecznych, tak¿e dziêki inicjatywie kilku cz³onków
naszej Komisji, bêd¹cych jednoczeœnie dzia³aczami innych stowarzyszeñ. Zarz¹d
G³ówny TPW w dniu 13 maja 1976 r. oficjalnie upowa¿ni³ przewodnicz¹cego Komisji Ochrony Zabytków do reprezentowania TPW w komisji porozumiewawczej warszawskich organizacji spo³ecznych, w której sk³ad weszli przedstawiciele
6 organizacji, a mianowicie: TPW, PTTK, SARP, TUP, SHS i grona konserwatorów zabytków ZPAP. Przedstawiciele ci stwierdzili niemal zgodnie, ¿e problematyka ochrony zabytków stanowi margines dzia³alnoœci wymienionych organizacji i w zwi¹zku z tym uznano, ¿e najbardziej racjonalnym przedsiêwziêciem, gwarantuj¹cym zacieœnienie i skutecznoœæ wspó³dzia³ania, bêdzie powo³anie do ¿ycia
Warszawskiego Oddzia³u TOnZ. Wykorzystuj¹c fakt zarejestrowania przez grupê inicjatorów statutu TOnZ, przyst¹piono do zorganizowania zebrania za³o¿ycielskiego Warszawskiego Oddzia³u, które odby³o siê w dniu 21 czerwca 1976 r.,
w 70. rocznicê powstania wielce zas³u¿onego dla polskiej kultury TOnZP, a wiêc
równo 30 lat temu.
W zebraniu za³o¿ycielskim udzia³ wziêli: Eugeniusz Ajewski, Aleksander Bardini, Aldona Bartczakowa, Julian Bracha, Ryszard Brykowski, Antoni Bieñkowski,
Zygmunt Ciok, Jacek Cydzik, Anna Czapska, Anna Gêsiarz, Micha³ Gradowski, Tadeusz Gancarczyk, Stanis³aw Hi¿, Zygmunt Jakimowicz, Jerzy Kowalczyk, Zygmunt Kosztowski, Eryk Lipiñski, Andrzej Micha³owski, Edmund Mieroszewicz,
Janusz Malanowicz, Zofia Nowosielska, Andrzej Olszewski, Stefan P¹gowski, Anna
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Zespó³ kierownictwa rekonstrukcji Starego Miasta w Warszawie na tle makiety
Bramy Krakowskiej na Placu Zamkowym w sierpniu 1952 r. W œrodku w bia³ym p³aszczu
Mieczys³aw Strzelecki, g³ówny kierownik realizacji rekonstrukcji Starego Miasta

Ryñca, Krystyna Sommerowa, Witold Straus, Mieczys³aw Strzelecki i Kazimierz
Szczepañski.
Na marginesie dodam, ¿e na 28 uczestników tego za³o¿ycielskiego zebrania a¿
11 by³o cz³onkami Komisji Ochrony Zabytków TPW.
Pocz¹tkowo – jak to zwykle bywa – Zarz¹d Warszawskiego Oddzia³u TOnZ
skoncentrowa³ siê na sprawach organizacyjnych, szybko rozwijaj¹c siê liczebnie.
W 1977 r. liczy³ ju¿ ponad 500 cz³onków, a w 1981 r. ponad 800, w tym oko³o 150 artystów scen polskich kwestuj¹cych na cmentarzu Pow¹zkowskim. Powstawa³y zespo³y problemowe, komisje i komitety opieki nad poszczególnymi obiektami, g³ównie zabytkowymi cmentarzami. Oddzia³ prowadzi³ ró¿norodn¹ dzia³alnoœæ zarówno konserwatorsko-inwentaryzacyjn¹, jak i popularyzatorsk¹, nawi¹zuj¹c do chlubnej tradycji dawnego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przesz³oœci. Nowo
powsta³e TOnZ przejê³o idee i czêœæ zadañ poprzedników. W pierwszym okresie
koncentrowa³o siê ono na dzia³alnoœci interwencyjnej i ratowniczej, z czasem podjê³o szeroko prace edukacyjn¹ – odczyty, sesje naukowe, wystawy, spotkania popularnonaukowe, a tak¿e dzia³alnoœæ wydawnicz¹. W pierwszych latach dzia³alnoœci
zorganizowano wiele imprez popularyzuj¹cych zarówno historiê ochrony zabytków, jak i konkretne obiekty historyczne. Ju¿ w 1977 r. zorganizowano w Pomarañczarni uroczyste spotkanie z okazji 70. rocznicy powstania TOnZP z udzia³em
kilku ¿yj¹cych jeszcze wówczas przedwojennych dzia³aczy, m.in. prof. Lorentza,
prof. Zachwatowicza i zwi¹zanych z IS PAN i MKiS – Moniki Moraczewskiej i Stanis³awa Szymañskiego.
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Rok póŸniej, tak¿e w Pomarañczarni, zorganizowano spotkanie przedstawicieli
kilkudziesiêciu ró¿nych organizacji spo³ecznych z terenu sto³ecznego województwa, proponuj¹c zacieœnienie wspó³pracy. Nastêpnie zorganizowano publiczne
zwiedzanie kilku pa³aców – rezydencji na terenie Warszawy, w którym wziê³o
udzia³ kilka tysiêcy ludzi. Dla cz³onków Oddzia³u zorganizowano 4 wycieczki autokarowe maj¹ce na celu zapoznanie siê ze stanem znanych obiektów zabytkowych na
terenie sto³ecznego województwa, których pok³osiem by³o wystêpowanie do w³adz
konserwatorskich z konkretnymi postulatami. Pierwszy taki wyjazd dotyczy³ miejscowoœci na po³udnie od Warszawy, a zacz¹³ siê od Czerska, od tamtejszego zamku,
który przed wojn¹ by³ w posiadaniu TOnZP. W wyniku tego wyjazdu spowodowano przyspieszenie prowadzonych prac archeologicznych i intensyfikacjê prac konserwatorskich na zamku, a tak¿e utworzenie pierwszego ko³a terenowego, zrzeszaj¹cego mieszkañców Góry Kalwarii i Czerska. Nawi¹zano wspó³pracê z Warszawskim Towarzystwem Fotograficznym, które z naszej inicjatywy organizowa³o plenery fotograficzne, a nastêpnie wystawy bêd¹ce ich wynikiem, m.in. dotycz¹ce
Góry Kalwarii i Czerska, Starej Pragi i Starych Pow¹zek. W zakresie prowadzenia
przez TOnZ konkretnych prac konserwatorskich, pierwsz¹ wa¿n¹ decyzj¹ podjêt¹ jesieni¹ 1974 r. by³o utworzenie Spo³ecznego Komitetu Opieki nad Starymi
Pow¹zkami, który sta³ siê wzorem skutecznego dzia³ania. Kolejno powstawa³y nastêpne komitety opieki nad warszawskimi cmentarzami: Bródnowskim, ¯ydowskim, Ewangelicko-Augsburskim, a tak¿e Spo³eczna Komisja Opieki nad Zabytkami Sztuki Cerkiewnej. Komitety te dzia³a³y z ró¿nym powodzeniem, czêsto uzale¿nionym od zmieniaj¹cej siê sytuacji i stosunku do nich w³adz lokalnych. Po
oko³o 15 latach zaprzesta³ dzia³alnoœci Komitet Opieki nad Cmentarzem Bródnowskim, a tak¿e „Komisja Cerkiewna”, jak j¹ w skrócie nazywaliœmy. Ale koñcz¹c ten
w¹tek, warto wspomnieæ, ¿e Spo³eczny Komitet Opieki nad Starymi Pow¹zkami,
który usamodzielni³ siê w 1989 r., ma „na swoim sumieniu” rewaloryzacjê oko³o
1150 pomników nagrobnych, a Spo³eczny Komitet Opieki nad Zabytkami Cmentarza Ewangelicko-Augsburskiego – oko³o 230.
Jak wczeœniej wspomnia³em, na pocz¹tku 1976 r. dr Lech Krzy¿anowski poprosi³ o zaopiniowanie wykazu budynków przeznaczonych przez w³adze dzielnicy do
rozbiórki w ramach tzw. akcji porz¹dkowania miasta. Zainicjowaliœmy wspólne
wyst¹pienie 6 spo³ecznych organizacji w tej sprawie do prezydenta miasta. Wspólny list spowodowa³ wstrzymanie planowanych rozbiórek i zamiast 15 budynków
zosta³ rozebrany tylko jeden. W ten sposób wiele budowli nadaj¹cych siê do remontu i œwiadcz¹cych o historii Warszawy zosta³o uratowanych, w tym m.in. willa Struvego przy ul. Piêknej 44a czy kamienica przy ul. Koszykowej 67, które prze¿ywaj¹
drugi okres œwietnoœci. Oddzia³ nie przerwa³ dzia³alnoœci nawet po wprowadzeniu
w 1981 r. stanu wojennego, choæ by³a ona bardzo utrudniona, na ka¿de zebranie
trzeba by³o uzyskaæ zgodê w³adz, a na publikowanie informatorów – zgodê cenzury.
Pomimo tych trudnych warunków uda³o siê zrealizowaæ kilka wa¿nych zadañ.
W ci¹gu pierwszych 10 lat swego istnienia Oddzia³ wystêpowa³ z wieloma propozycjami i interwencjami dotycz¹cymi ochrony b¹dŸ odbudowy obiektów zabytko-
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Uratowana od rozbiórki „willa Struvego” przy ul. Piêknej 44a

Uratowana od rozbiórki kamienica przy ul. Koszykowej 67
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wych na terenie Warszawy i sto³ecznego województwa, doprowadzaj¹c
w wielu przypadkach do
pomyœlnej finalizacji.
Pierwsza interwencja
i pierwszy sukces Zarz¹du nowo powsta³ego
Warszawskiego Oddzia³u
TOnZ, jesieni¹ 1976 r.,
dotyczy³y kamienicy przy
ul. Szucha 9, bardzo interesuj¹cej i chyba jedynej takiej w Warszawie.
O powsta³ym zagro¿eniu
zorientowaliœmy siê ju¿
w trakcie rozbiórki oficyn. Podnieœliœmy alarm,
a sprawê osobiœcie pilotowa³ Marek Kwiatkowski, nowo wybrany pierwszy prezes Zarz¹du. Uda³o siê uratowaæ budynek,
Uratowana od rozbiórki kamienica przy al. Szucha 9
wprawdzie bez oficyn, ale
œmiem twierdziæ, ¿e stanowi on ozdobê tej ulicy.
Podobnym obiektem do willi Struvego i willi Merliniego by³a „¯ó³ta Karczma”
przy al. Wilanowskiej 204, któr¹ tak¿e uda³o siê uratowaæ od zag³ady. Dziœ mieœci
siê tam Muzeum Ruchu Ludowego.
Kolejnym obiektem by³y stare Zak³ady Norblina, Walcownia Metali na ul. ¯elaznej, róg Prostej. Ocalenie od zag³ady pilotowa³em osobiœcie, zapobiegaj¹c nie tylko rozbiórce tego obiektu, ale wywozowi na z³om wielu urz¹dzeñ i doprowadzaj¹c
do przekazania obiektu Muzeum Techniki na muzeum przemys³u, drukarstwa i na
inn¹ dzia³alnoœæ. Dalsze obiekty to: ul. Polna 40 (nie tylko zapobie¿enie rozbiórki,
ale te¿ utworzenie w by³ym mieszkaniu Marii D¹browskiej muzeum jej imienia);
odbudowa i czêœciowa rekonstrukcja Mostu Gotyckiego na placu Zamkowym (dramatyczna akcja w czasie stanu wojennego); rekonstrukcja z zachowanych fragmentów 4 zniczy przy pomniku Adama Mickiewicza.
Na przyk³adzie tych obiektów pragnê podkreœliæ, ¿e ich zachowanie czy rekonstrukcja by³y wynikiem œcis³ej wspó³pracy pomiêdzy TOnZ i TPW, które zaczyna³o
walkê, a zakoñczenie by³o ju¿ wspólnym dzie³em obu organizacji. Tak by³o w przypadku Walcowni Norblina, Polnej 40 czy zniczy przy pomniku Mickiewicza (starania trwa³y w sumie 14 lat), czy wreszcie budowy pomnika Juliusza S³owackiego (realizacja tej inicjatywy trwa³a blisko 25 lat).
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Uratowana od rozbiórki „¯ó³ta Karczma” przy al. Wilanowskiej 204

Zrekonstruowany Most Gotycki na placu Zamkowym
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Nie sposób wymieniæ wszystkie obiekty, o zachowanie których lub ich konserwacje zabiega³o TOnZ. Dla zobrazowania rozleg³oœci tej pracy wymieniê przyk³adowo tylko niektóre. Zajmowano siê m.in. nastêpuj¹cymi obiektami: „Dom nad
³¹kami” Zofii Na³kowskiej w Wo³ominie, dom Jerzego Szaniawskiego w Zegrzynku, dwór w Milanówku, dwory w Tu³owicach, Strzy¿ewie, Brochowie, Okuniewie
i Pêcicach, zagospodarowanie placu Pi³sudskiego i placu Krasiñskich, zajazd w Nadarzynie, skansen województwa warszawskiego, „¯oliborz Oficerski” i „¯oliborz
Urzêdniczy”, „Karczma Wawerska” przy ul. P³owieckiej 83, willa Sza³ów przy
ul. Boryszewskiej 4, zabytkowe obiekty w Morysinku-Wilanowie, Zamek Ujazdowski, dawne dworce kolejki w¹skotorowej w Wawrze przy ul. Widocznej 6 i w Falenicy przy ul. Obszarowej 17, wiatrak w Lininie ko³o Czerska, „Stara Karczma” w Powsinie przy ul. Przyczó³kowej 87, willa Gruszczyñskiego w Milanówku, hotel „Bristol”, zabytkowy zespó³ Podkowy Leœnej, konserwacja grobowca Jana Kazika, kustosza Muzeum Narodowego na Pow¹zkach i pomniczka „Ku chwale wody” na
placu Starynkiewicza, budownictwo drewniane na Bródnie, konserwacja historycznego pomnika – symbolicznego grobu gen. Józefa Sowiñskiego na Reducie Wolskiej, konserwacja kapliczki w Ursusie przy ul. Dzieci Warszawy, pa³ac Dziewulskich (ambasada Bu³garii) w Al. Ujazdowskich 33, kamienica Karszo-Siedleckich
przy placu Trzech Krzy¿y 3, plebania i dwór w Kampinosie, willa „Pawiówka” przy
ul. Bukowiñskiej 24, dwór w Wyczó³kach i dwór Skarbków w Grodzisku Mazowieckim, Teatr Polski, zabytki Miñska Mazowieckiego, pa³ac Dzia³yñskich przy al. Solidarnoœci 74a, budynek Towarzystwa Burs i Stypendiów przy ul. Belgijskiej oraz
obiekty zespo³u parkowo-pa³acowego Szustrów przy ul. Pu³awskiej 55/59, dawne
kolumny Zygmunta, zabytkowy rejon ul. Raszyñskiej i Skweru Wielkopolskiego,
dom „Braci Jab³kowskich” przy ul. Brackiej, cha³upa przy ul. Bekasów 61, Œwi¹tynia Opatrznoœci w Ogrodzie Botanicznym, kapliczki i ma³a architektura warszawska, „Elizeum” w ogrodach przy ul. Ksi¹¿êcej, stara gazownia na Woli, zespó³ Starego i Nowego Miasta, most i wiadukt im. ks. J. Poniatowskiego, zespó³ budynków fundacji Wawelbergów przy ul. Górczewskiej 15 i wiele innych. Ogó³em
zajmowano siê ponad 100 obiektami zabytkowymi, a wiele z nich zosta³o przywróconych spo³eczeñstwu. W licznych wypadkach Oddzia³ wystêpowa³ z inicjatyw¹
wpisywania obiektów do rejestru zabytków.
W zakresie dzia³alnoœci popularyzatorskiej organizowano wycieczki szkoleniowe, zwiedzanie obiektów zabytkowych, odczyty, wystawy, publikacje prasowe i radiowe, wydawanie w³asnego biuletynu informacyjnego. Oddzia³ aktywnie uczestniczy³ w formu³owaniu wniosków do planu zagospodarowania przestrzennego œródmieœcia Warszawy i Pola Mokotowskiego i w dyskusji nad nowelizacj¹ ustawy
o ochronie dóbr kultury i o muzeach. Dokonano lustracji ponad 200 zabytków,
przekazuj¹c opinie i informacje Urzêdowi Konserwatorskiemu i wnioskuj¹c o objêcie ochron¹ konserwatorsk¹ lub wpisanie do rejestru zabytków kilkudziesiêciu zabytkowych obiektów. Towarzystwo by³o tak¿e w 1981 r. inicjatorem utworzenia
Muzeum Postania Warszawskiego, powo³uj¹c Spo³eczny Komitet Organizacyjny
i gromadz¹c muzealia zwi¹zane z powstaniem.
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W drugiej po³owie lat 80. Oddzia³ kontynuowa³ g³ówne kierunki dzia³ania, k³ad¹c szczególny nacisk na sprawy inwentaryzacyjno-konserwatorskie, zacieœniaj¹c
wspó³pracê ze Stowarzyszeniem Architektów, Stowarzyszeniem Historyków Sztuki
i z Komisj¹ Upowszechniania Kultury, Twórczoœci i Ochrony Zabytków Rady Narodowej. Istotnym fragmentem dzia³alnoœci by³ aktywny udzia³ w Zespole Koordynacyjnym do spraw Rewaloryzacji Starego Miasta, powo³anym przez prezydenta
Warszawy, który nadzorowa³ prowadzenie prac konserwatorskich na Rynku Staromiejskim i s¹siednich ulicach. Przez ca³y okres, od pocz¹tku istnienia Oddzia³u,
przedstawiciele TOnZ brali aktywny udzia³ w pracach Warszawskiej Rady Ochrony Dóbr Kultury. Oddzia³ interweniowa³ w sprawie ochrony licznych obiektów
zabytkowych, m.in. kapliczki w Ursusie, willi Merliniego, dworów w Bielawie
i Strzy¿ewie, plebanii w Kampinosie, grodziska na Bródnie (z inicjatywy Ryszarda
Szo³wiñskiego powo³ano do ¿ycia w dniu 17 listopada 1987 r. Spo³eczny Komitet
Rewaloryzacji Grodziska na Bródnie i pozyskano fundusze na ten cel), kamienicy
przy ul. Jana Paw³a II 38 (dawniej Solna) i ul. Wilczej 75, inicjuj¹c jej wpis do rejestru zabytków, dworu w Brzeœcach i pa³acu w Oborach, fortów warszawskich, Barbakanu i murów staromiejskich, zabytkowego zespo³u w Raszynie, rewaloryzacji
placu Teatralnego i zabudowy pó³nocnej pierzei placu. Oddzia³ protestowa³ tak¿e
przeciwko przebiciu ul. Kopernika przez ul. Foksal i Smoln¹, przeciwko dewastacji
podzamcza i Ogrodu Saskiego.
Wa¿nym wydarzeniem by³o podjêcie, przy udziale Ko³a TOnZ w Nowym Dworze, dzia³añ dotycz¹cych ochrony zabytkowego cmentarza wojskowego w Modlinie
oraz wzmo¿enia ochrony Twierdzy Modlin. Dziêki niezwykle energicznej i pe³nej
poœwiêcenia dzia³alnoœci Arkadiusza Gajca, spo³ecznego opiekuna tego obiektu, zabytkowy cmentarz forteczny zosta³ wpisany do rejestru zabytków, co zapobiega³o
jego likwidacji. Po kilkuletnim pokonywaniu oporu miejscowych w³adz samorz¹dowych i przy skutecznym poparciu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
uda³o siê przeprowadziæ niezbêdne prace rewaloryzacyjne cmentarza i nadaæ mu
godny charakter.
Transformacja ustrojowa, rozpoczêta w 1989 r., w sposób zasadniczy zmieni³a
sytuacjê Towarzystwa. Zlikwidowany zosta³ Fundusz Rozwoju Kultury i dotacje
podmiotowe na funkcjonowanie stowarzyszeñ, a Ministerstwo Kultury i Sztuki
radykalnie ograniczy³o dotacje celowe. Kadencja Zarz¹du Oddzia³u w latach 1989-1992 przebiega³a w wyj¹tkowo niepomyœlnych warunkach. Gwa³towna inflacja,
przy niezmienionej wysokoœci sk³adek, doprowadzi³a do pozbawienia Zarz¹du realnych œrodków finansowych i uniemo¿liwi³a wydawanie biuletynu informacyjnego
oraz prowadzenie normalnej korespondencji z cz³onkami Oddzia³u, bowiem cena
znaczka pocztowego by³a wy¿sza od rocznej sk³adki cz³onkowskiej. Czêœæ cz³onków
Zarz¹du zrezygnowa³a z funkcji, b¹dŸ to z przyczyn zdrowotnych, b¹dŸ z powodu
zniechêcenia do pracy spo³ecznej. Ca³y ciê¿ar pracy spad³ na barki kilku osób,
a dzia³alnoœæ zosta³a ograniczona z koniecznoœci do spraw interwencyjnych, m.in.
skutecznie protestowano przeciw budowie mauzoleum w Ogrodzie Saskim, dewastacji historycznego parku krajobrazowego Gucin Gaj, likwidacji czêœci terenu Stacji
Filtrów na Koszykach, rozbiórki zabudowañ dawnej fabryczki Duschika i Scholze-
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go na rogu ¯elaznej i Grzybowskiej. Wystêpowano przeciw dewastacji lapidarium
reliktów dawnej Warszawy na Mariensztacie, inicjuj¹c przeniesienie reliktów na inne miejsce (przed Zamek Królewski, przed gmach Centralnej Biblioteki Wojskowej
i do Muzeum Ziemi).
W ostatnim dziesiêcioleciu, w zmienionych warunkach spo³ecznych i ekonomicznych, dzia³alnoœæ Oddzia³u stopniowo zaczê³a siê o¿ywiaæ i sta³a siê bardziej
ró¿norodna. Po³o¿ono wiêkszy nacisk na wspó³pracê z mass mediami, czego rezultatem by³y reporta¿e telewizyjne, cykl audycji radiowych oraz kilkadziesi¹t artyku³ów prasowych. Miêdzy innymi Warszawski Oœrodek Telewizyjny, przy wspó³pracy
z Oddzia³em dziêki wielkiemu zaanga¿owaniu Jaros³awa Zieliñskiego, wyemitowa³
45 odcinków reporta¿y poœwiêconych historii architektury warszawskiej, dzia³acze
TOnZ przygotowali referaty na sesje popularnonaukowe zwi¹zane z histori¹ i zabytkami Warszawy i uczestniczyli w pracach organizacyjnych tych sesji, zainicjowano wielotomowe wydanie Atlasu historycznej zabudowy ulic i placów Warszawy autorstwa Jaros³awa Zieliñskiego, zorganizowano specjaln¹ sesjê poœwiêcon¹ koncepcjom przeprowadzania autostrady A-2 przez chronione tereny Skarpy Warszawskiej, krytykuj¹c ten kontrowersyjny projekt, oraz konferencjê na temat ochrony
„Osi Saskiej”. Przygotowano te¿ obszerny materia³ dotycz¹cy studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Centrum oraz wziêto
aktywny udzia³ w dyskusji na temat tego planu. Organizowano konferencje prasowe, skutkuj¹ce publikowaniem stanowiska TOnZ w tych sprawach. Zorganizowano tak¿e cykl spotkañ „Przy kawie o sztuce”, przybli¿aj¹c s³uchaczom wiedzê
o wa¿nych zagranicznych obiektach zabytkowych. Kontynuowano dzia³alnoœæ interwencyjn¹, protestuj¹c przeciwko koncepcjom zagra¿aj¹cym obiektom zabytkowym, jak np. przeciwko przebudowie Hotelu Saskiego, zabudowie Kêpy Potockiej
i parku Gucin Gaj, niszczeniu Pa³acu B³êkitnego, budynku Banku Dyskontowego
przy ul. Fredry 6, klasztoru El¿bietanek przy ul. Piwnej 15, kilku œródmiejskich
kamienic ocalonych od wojennej zag³ady, przekszta³ceñ Pola Mokotowskiego,
utworzono sekcjê do spraw ochrony architektury fortecznej, brano udzia³ w konferencjach i dyskusjach na temat zagospodarowania placu Pi³sudskiego, budowy Muzeum
Powstania Warszawskiego, zachowania gmachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, przebudowy pa³acyku Sobañskich w Al. Ujazdowskich, komercjalizacji
Twierdzy Modlin, rekonstrukcji grodziska na Bródnie, zabudowy Dolinki Szwajcarskiej, przebudowy ul. Z¹bkowskiej, niszczenia zabytkowego charakteru ul. Bednarskiej, Zak³adów Sanitarnych przy ul. Spokojnej 15, Fortu Œliwickiego na Pradze, kompleksu parkowo-pa³acowego w Rozalinie, w sprawie projektów Trasy Œwiêtokrzyskiej i zagro¿enia Skarpy, konserwacji pomnika Syreny, zabudowy drewnianej w Nowy Dworze Mazowieckim, budynków przy ul. Filtrowej 7, ¯elaznej 63,
Flory 3, koœcio³a na ul. ¯ytniej, rewaloryzacji Hali na Koszykach, zabudowy ul. Karowej, rozbudowy stadionu przy ul. £azienkowskiej, zachowania obiektów sanatoryjnych w Otwocku, zabudowy placu Defilad, rewaloryzacji budynków w Al. Jerozolimskich 63 i 99 oraz ul. Pankiewicza 3 wraz z ca³ym zabytkowym kwarta³em
miêdzy ul. Nowogrodzk¹ i Al. Jerozolimskimi, a ostatnio spraw¹ projektu wznoszenia wysokich budynków w pobli¿u £azienek przy ul. Szwole¿erów i 29 Listopada.
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Przedstawiciele Warszawskiego Oddzia³u TOnZ brali aktywny udzia³ w pracach
Zespo³u Roboczego do spraw Programu Rozwoju Warszawy oraz Komitetu Monitoruj¹cego Program Rewitalizacji Miasta, a ostatnio w opiniowaniu projektów planu zagospodarowania przestrzennego.
Ko³o TOnZ w Brwinowie, pod przewodnictwem pani Zofii Gajewskiej, skutecznie chroni³o zabytki tego miasta i prowadzi³o prace konserwatorskie modrzewiowej
kaplicy Marylskich na miejscowym cmentarzu.
Oddzia³ prowadzi³ tak¿e dzia³alnoœæ popularyzatorsk¹, m.in. organizuj¹c dwie
sesje poœwiêcone ochronie skarpy warszawskiej doliny Wis³y (w 1994 i 1998 r.) oraz
sesjê „Woda dla Warszawy”, z okazji 100-lecia filtrów warszawskich, z udzia³em zagranicznych referentów. Wydano tak¿e publikacje posesyjne.
Od kilku lat Oddzia³ organizuje imprezy zwi¹zane z obchodami Europejskich Dni Dziedzictwa, przybli¿aj¹c spo³eczeñstwu wiedzê m.in. o historii Traktu Królewskiego i rezydencjach królewskich w Warszawie, pa³acach i dworach
okolic Warszawy, filtrach i wodoci¹gach miejskich, historii odbudowy Starego Miasta i œredniowiecznego grodziska na Bródnie, historii Kolei Warszawsko-Wiedeñskiej i kolejnictwa warszawskiego, budowlach obronnych na Mazowszu oraz piêknie i tradycjach ogrodów warszawskich. Organizowano tak¿e konkursy fotograficzne i plastyczne dla m³odzie¿y oraz wystawy poœwiêcone zabytkom i gin¹cemu rzemios³u artystycznemu. Rozwiniêto i zacieœniono wspó³pracê z bratnimi
organizacjami spo³ecznymi, m.in. z Zespo³em Ochrony Kulturowego Dziedzictwa
Warszawy, bardzo aktywnym i skutecznym w protestach, z Towarzystwem Urbanistów Polskich, Stowarzyszeniem Architektów Polskich, Stowarzyszeniem Konserwatorów Zabytków, organizacjami ekologicznymi, Towarzystwem Przyjació³ Warszawy, przyczyniaj¹c siê do powstania Rady Stowarzyszeñ m.st. Warszawy, koordynuj¹cej dzia³ania spo³eczne na rzecz miasta.
Nie wszystkie dzia³ania zakoñczy³y siê pozytywnie, niektóre by³y spóŸnione lub
przerasta³y mo¿liwoœci Oddzia³u TOnZ, ale wk³ad Towarzystwa w ratowanie narodowych dóbr kultury jest niew¹tpliwy. Grono aktywnych dzia³aczy TOnZ, dziêki
którym przez 30 lat nieprzerwanie prowadzona by³a ta dzia³alnoœæ, zas³uguje na
szacunek. Warto na zakoñczenie dodaæ, ¿e wielu cz³onków Oddzia³u zosta³o wyró¿nionych resortowymi odznakami „Zas³u¿ony Dzia³acz Kultury” oraz „Za Opiekê
nad Zabytkami”, a w maju 2000 r. Warszawski Oddzia³ TOnZ zosta³ odznaczony
„Nagrod¹ miasta sto³ecznego Warszawy” za ca³okszta³t dzia³alnoœci na rzecz ochrony dziedzictwa.
Witold Straus

Z DZIA£ALNOŒCI
WARSZAWSKICH ARCHIWÓW

Ryszard Wojtkowski

SPRAWOZDANIE Z DZIA£ALNOŒCI
ARCHIWUM PAÑSTWOWEGO
M.ST. WARSZAWY W 2005 R.
Ryszard Wojtkowski, Sprawozdanie z dzia³alnoœci APW w 2005 r.

ROZMIAR ZASOBU
W 2005 r. zmiany w rozmiarze zasobu Archiwum wynika³y g³ównie z przejmowania materia³ów archiwalnych z archiwów zak³adowych. Zasób archiwalny (podobnie jak w latach poprzednich) powiêkszy³ siê g³ównie o akta przedsiêbiorstw pañstwowych podlegaj¹cych przekszta³ceniom w³asnoœciowym, organów administracji
pañstwowej i samorz¹dowej, instytucji wymiaru sprawiedliwoœci. Cennym nabytkiem, który wzbogaci³ zbiory ikonograficzne, jest zbiór fotografii Warszawy z jesieni 1939 r. wykonanych przez nieznanego ¿o³nierza niemieckiego, przekazanych
przez Angelikê i Axela Diekmann. Do najwa¿niejszych i najciekawszych nowych
zespo³ów, które trafi³y do APW nale¿y zaliczyæ: Przedsiêbiorstwo Systemów Komputerowych „Mera-System” w Warszawie, Biuro Studiów Sieci Drogowej, „Unipro” – Biuro Projektowo-Techniczne Przemys³u Elektronicznego i Teletechnicznego w Warszawie (dop³yw), Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne w Warszawie, Warszawskie Przedsiêbiorstwo Budownictwa Przemys³owego „Kablobeton”,
Przedsiêbiorstwo Pañstwowej Komunikacji Samochodowej w Warszawie, Okrêgowy Urz¹d Kontroli w m.st. Warszawie, Prokuratura Wojewódzka dla m.st. Warszawy, S¹d Grodzki w Ciechanowie, Prokuratura Powiatowa w Ciechanowie, Pañstwowe Biura Notarialne w P³oñsku, Dzia³dowie, Wo³ominie, Pruszkowie, Grodzisku
Mazowieckim, B³oniu, Instytut Problemów J¹drowych w Otwocku-Œwierku, S¹d
Powiatowy w Brzezinach, S¹d Grodzki w Grodzisku Mazowieckim, Hipoteka
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w Pruszkowie, w Grodzisku Mazowieckim, w Pu³tusku, Prokuratury Rejonowe
w Przasnyszu, Ostro³êce i Makowie Mazowieckim.
Przejêcia materia³ów archiwalnych w latach 2003-2005 ilustruje poni¿sza tabela:
Rok

Liczba mb

Liczba jednostek inwentarzowych

Z archiwów zak³adowych

Ogó³em

Z archiwów zak³adowych

Ogó³em

2003

664,17

671,47

51 876

52 707

2004

678,66

697,36

43 344

46 497

2005

545,91

557,52

47 981

49 298

W ramach prowadzonej dzia³alnoœci us³ugowej APW przejê³o 516 mb dokumentacji niearchiwalnej.
Do przejêcia z nadzorowanych instytucji pozostaje:
– z pañstwowych jednostek organizacyjnych – 1839,19 mb,
– z samorz¹dowych jednostek organizacyjnych – 436,02 mb,
– z innych jednostek organizacyjnych (jednostki przechowuj¹ce materia³y archiwalne) – 2199,77 mb.
Archiwum, dziêki wolnej powierzchni magazynowej w Ekspozyturze w Milanówku, posiada mo¿liwoœæ ich przejêcia. Uzale¿nione to jest jednak od uporz¹dkowania przez aktotwórców materia³ów archiwalnych oraz poprawy stanu fizycznego
dokumentów, wymagaj¹cych przeprowadzenia wczeœniejszych zabiegów konserwatorskich.

NADZÓR ARCHIWALNY
Plan na 2005 r. przewidywa³ przeprowadzenie 266 kontroli w jednostkach organizacyjnych, z tego przez Centralê APW 96 kontroli oraz 170 kontroli w oddzia³ach zamiejscowych. W roku sprawozdawczym czynnoœci nadzorcze skupione by³y na nastêpuj¹cych dzia³ach: pañstwowe jednostki organizacyjne, samorz¹dowe jednostki
organizacyjne, jednostki samorz¹du terytorialnego, jednostki wymiaru sprawiedliwoœci, administracja rz¹dowa zespolona oraz urzêdy stanu cywilnego.
W 2005 r. przeprowadzono w jednostkach pañstwowych i przechowuj¹cych zasób pañstwowy 199 kontroli, w jednostkach samorz¹dowych – 136, lustracji w jednostkach pañstwowych – 13, lustracji w jednostkach samorz¹dowych – 8, ekspertyz
w jednostkach pañstwowych – 37, ekspertyz w jednostkach samorz¹dowych – 22.
£¹cznie Centrala wraz z oddzia³ami w 2005 r. przeprowadzi³a 415 czynnoœci
nadzorczych. W 2005 r. podczas ich przeprowadzania stwierdzono, ¿e jednostki
organizacyjne w wiêkszoœci przestrzegaj¹ przepisów kancelaryjno-archiwalne, równie¿ zalecenia pokontrolne realizowane s¹ sukcesywnie. Najwiêksze zaleg³oœci
w przekazywaniu materia³ów archiwalnych posiadaj¹ jednostki wymiaru sprawiedliwoœci, tj. s¹dy i prokuratury. Nale¿y tak¿e stwierdziæ, ¿e zaobserwowano
w czêœci archiwów zak³adowych poprawê warunków przechowywania dokumentacji, w tym przeznaczenie œrodków finansowych na konserwacjê przekazywanych
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materia³ów archiwalnych do APW. Nadal jednak podstawowym problemem jest
ma³a liczba archiwistów pracuj¹cych na etatach w archiwach zak³adowych.
Podsumowuj¹c dzia³alnoœæ nadzoru, nale¿y uwzglêdniaæ zwy¿kuj¹c¹ z roku na
rok tendencjê do przeprowadzania poza planem dodatkowych czynnoœci nadzorczych wynikaj¹cych z bie¿¹cych potrzeb. Dzia³ania nadzorcze ponadplanowe wykonywane by³y w jednostkach organizacyjnych przygotowuj¹cych materia³y archiwalne do przekazania, w jednostkach niepañstwowych przechowuj¹cych pañstwowy zasób archiwalny oraz wynika³y z przygotowañ do powo³ania pod nadzór nowych jednostek. Podstawowe problemy, na jakie napotyka Archiwum w swej
dzia³alnoœci kontrolnej dotycz¹:
– braku kompletnoœci materia³ów archiwalnych,
– prawid³owoœci uporz¹dkowania materia³ów archiwalnych,
– prawid³owego przestrzegania przepisów kancelaryjno-archiwalnych,
– realizacji zaleceñ pokontrolnych,
– warunków przechowywania zbioru dokumentacji dot. lokalizacji archiwów zak³adowych w piwnicach,
– organizacji lokali archiwów zak³adowych,
– wyegzekwowania materia³ów archiwalnych podlegaj¹cych przejêciu zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
W 2005 r. Archiwum Pañstwowe m.st. Warszawy obejmowa³o nadzorem 769 instytucji. W liczbie tej mieœci siê tak¿e 21 nowo powo³anych jednostek organizacyjnych, m.in. Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych III Oddzia³ w Warszawie, PKP PLK
SA Centrum Diagnostyki i Geodezji w Warszawie, PKP PLK SA Oddzia³ Regionalny w Warszawie, S¹d Okrêgowy Warszawa Praga, Prokuratura Okrêgowa Warszawa Praga, Krajowy Oœrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny dla Osób Chorych na
SM w D¹bku oraz Wojskowy S¹d Okrêgowy w Warszawie i Wojskowy S¹d Garnizonowy w Warszawie.
W 2005 r. APW wyda³o 556 zgód na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej,
z tego 289 zgód jednorazowych na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej w jednostkach pañstwowych oraz 267 zgód jednorazowych na brakowanie dokumentacji
niearchiwalnej w jednostkach samorz¹dowych. W APW na dzia³alnoœæ nadzorcz¹
w przeliczeniu na etaty przeznaczono ok. 6,5 etatu. Dwie osoby by³y zatrudnione
w Sekcji ds. Dokumentacji Osobowo-P³acowej przy Oddziale Nadzoru.
Z innych prac wykonanych przez APW nale¿y wymieniæ zaopiniowanie 22 normatywów kancelaryjno-archiwalnych dla jednostek pañstwowych, 45 dla jednostek
samorz¹dowych oraz 9 dla jednostek samorz¹dowych nie bêd¹cych pod nadzorem,
47 uzupe³nieñ do wykazów akt, udzielenie 2096 bezpoœrednich i telefonicznych
konsultacji, przeszkolenie 238 osób w zakresie postêpowania z dokumentacj¹.

OPRACOWANIE ZASOBU ARCHIWALNEGO
W 2005 r. poddano opracowaniu i inwentaryzacji 66 zespo³ów licz¹cych 202,99 mb,
17 509 jednostek. Zewidencjonowano 169 zespo³ów, 150,05 mb, 35 610 jednostek.
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Melioracji poddano 154 zespo³y, 269,69 mb, 30 986 jednostek. Ogó³em pracami objêto 389 zespo³ów licz¹cych 622,73 mb, 84 105 jednostek.
W roku sprawozdawczym odby³y siê 4 posiedzenia Komisji Metodycznej
(wspólnie z AP P³ock) poœwiêcone zatwierdzeniu inwentarzy archiwalnych, przydzieleniu grup archiwalnych (A1, A2, A3) i problemom metodycznym. W 2005 r.
mikrofilmowano akta z zasobu APW oraz na potrzeby Muzeum Holocaustu. Wykonano 90 311 klatek mikrofilmów.

KONSERWACJA ZASOBU
W bie¿¹cym roku konserwacj¹ i pracami introligatorskimi objêto przede wszystkim akta przeznaczone do udostêpniania w pracowni naukowej. W wiêkszoœci prace polega³y na podklejaniu uszkodzeñ i rozdaræ, prostowaniu zgiêæ, naprawie szycia
i oprawy. Wykonano szereg prac rekonstrukcji oprawy w zespo³ach hipoteki warszawskiej i kancelariach notarialnych. Szczególnej troski w zakresie konserwacji
wymagaj¹ skorowidze notarialne z uwagi na wielokrotne udostêpnianie. Prowadzono laminowanie akt z okresu II wojny œwiatowej, których karty mia³y s³ab¹ strukturê papieru i du¿¹ iloœæ ubytków. Oddzia³ w Grodzisku Mazowieckim wykona³ dezynfekcjê 843 mb akt przejmowanych z archiwów zak³adowych, jak i przemieszczanych do Ekspozytury w Milanówku.
Szczegó³owy zakres prac konserwatorskich wykonanych w 2005 r. przedstawia
poni¿sza tabela:
Lp.

Zakres prac
konserwatorskich

Rodzaj konserwowanego
obiektu

Liczba kart
konserwatorskich

Obiekty
w sztukach/
metrach

1.

Dezynfekcja
indywidualna

rêkopisy na papierze czerpanym,
maszynowym + druk maszynowy

3477

2.

Dublowanie

papier kartonowy + papier
maszynowy

4820

3.

Rekonstrukcja oprawy

rêkopisy na papierze czerpanym
i maszynowym + druk maszynowy

28 szt.

4.

Dezynfekcja
w komorze pró¿nowej

ksiêgi rêkopiœmienne, drukowane
na papierze czerpanym

843 mb

5.

Czyszczenie
mechaniczne

maszynopis, papier maszynowy
i czerpany

6.

Rozklejanie,
rozdublowanie

rêkopisy, papier maszynowy
i czerpany

3875

7.

Usuwanie przebarwieñ

poszyt rêczny, papier maszynowy
i czerpany

302

8.

Sklejanie przedaræ

poszyt rêczny, maszynopis na
papierze maszynowym, rêkopisy

3386

9.

Uzupe³nianie ubytków

papier czerpany, rêkopisy

213

16 298

12 szt.
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Lp.

Zakres prac
konserwatorskich

Rodzaj konserwowanego
obiektu

10. Regeneracja skóry opraw

papier ksiêgi rêkopiœmiennej

11. Prostowanie

maszynopisy papierowy czerpany,
rêkopisy

12.

Rekonstrukcja bloku
ksiêgi poszytu

Liczba kart
konserwatorskich

Obiekty
w sztukach/
metrach

11 105

ksiêga rêkopiœmienna, drukowana
na papierze czerpanym i maszynowym

13. Lamowanie luŸnych kart

rêkopisy na papierze czerpanym
i maszynowym

Obiekt wieloformatowy,
plany i mapy naklejane
14.
na p³ótna drukowane
i rêkopiœmienne

czyszczenie, prostowanie,
podklejanie, dublowanie,
uzupe³nianie

29 szt.
2756

50 szt.

W 2005 r. APW przeznaczy³o na konserwacjê 21 059 z³.
W bie¿¹cym roku du¿a czêœæ powy¿szej kwoty zosta³a przeznaczona na folie do
laminowania kart, filmoplast do drobnych prac konserwacyjnych. Ponadto Archiwum rozpoczê³o przepakowywanie w Ekspozyturze w Milanówku przemieszczanych akt w zakupione nowe pud³a z tektury litej bezkwasowej.
Zakres dzia³añ profilaktycznych i introligatorskich przedstawiaj¹ poni¿sze tabele:
Rodzaj przedsiêwziêæ profilaktycznych

Iloœæ akt w metrach

§ odkurzanie akt

2966,00

§ umieszczanie akt w pud³ach lub teczkach

467,56

§ kontrola stanu zachowania i warunków przechowywania akt

3323,60

§ usuwanie czêœci metalowych (Milanówek)
Rodzaj prac introligatorskich

27,60
Sztuki

§ oprawy ksi¹¿kowe

252

§ pud³a archiwalne

725

§ teczki tekturowe

1479

§ obwoluty

5260

§ passe-partout
§ inne: zszywanie luŸnych kart, naprawa poszytu, szycie
ksiêgi, inwentarzy

§ oprawa grzebieniowa

50
20 660
331
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UDOSTÊPNIANIE I KWERENDY
Najwiêcej materia³ów archiwalnych, z ogólnej liczby 48 199 udostêpniono w Warszawie (18 839 j. a.) i Grodzisku Mazowieckim (15 204 j. a.), a nastêpnie w oddzia³ach w M³awie i Pu³tusku. Udostêpnienie tak du¿ych iloœci akt wymaga sta³ego
nadzoru pracowników, prowadzenia szeregu czasoch³onnych czynnoœci wynikaj¹cych z obowi¹zuj¹cych procedur, polegaj¹cych na sprawdzaniu kompletnoœci udostêpnianych materia³ów, ich znakowaniu, paginacji. Podczas prac inwentaryzacyjnych oraz udostêpniania akt oznakowano 15 270 jednostek, spaginowano 21 175 jednostek licz¹cych 1 576 817 stron. W porównaniu z 2004 r. zmniejszy³a siê o ponad
2000 liczba udostêpnianych jednostek archiwalnych przy jednoczesnym wzroœcie
liczby u¿ytkowników i odwiedzin w pracowniach naukowych.
Liczba u¿ytkowników, odwiedzin w pracowni naukowej i udostêpnionych
jednostek inwentarzowych – w okresie ostatnich 3 lat
Liczba
u¿ytkowników

Liczba odwiedzin
w pracowni naukowej

2003 2004

2005

2003

2004

2005

Udostêpnione
jednostki
2003

2004

2005
9479

1. Badania naukowe

496

642

587

2155

2055

2360

12 341 9261

2.

Poszukiwania
genealogiczne

486

589

633

2534

2681

3029

19 184 18 542 22 038

3.

Poszukiwania
w³asnoœciowe

590

725

842

1531

1670

1991

5345 10 967 9943

4.

Poszukiwania na
potrzeby urzêdów

158

187

184

288

413

418

3988

4338

3126

5.

Publicystyka
i popularyzacja

88

95

101

183

194

255

7812

5133

2439

16

11

23

39

15

17

175

884

548

Udostêpnianie inne,
dotyczy poszukiwania
7. dokumentacji tech111
nicznej, opracowania
dziejów miasta

107

64

143

172

133

786

1157

626

2434

6873

7200

8203

Udostêpnianie dla mediów (publikacje pra6. sowe, programy
radiowe, telewizyjne itp.)

8. Razem

1945 2356

49 631 50 282 48 199

W roku sprawozdawczym nast¹pi³ doœæ znaczny wzrost liczby kwerend do 7239,
w stosunku do roku ubieg³ego o 1789 kwerend (2004 r. – 5450 kwerend). Najwiêcej
by³o kwerend socjalnych, w³asnoœciowych i genealogicznych. Odnotowano tak¿e
wzrost liczby kwerend przesy³anych drog¹ e-mailow¹.
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Liczba kwerend w podziale na rodzaje i komórki organizacyjne APW
Naukowe

Genealogiczne W³asnoœciowe

Socjalne

Na potrzeby
urzêdów

Inne

1.

APW

54

662

1350

1150

300

46

2.

OZ w Grodzisk
Mazowiecki

–

135

129

124

179

102

3.

OZ w £owiczu

9

14

28

25

26

18

4.

OZ w M³awie

-

176

98

572

148

2

5.

OZ w Otwocku

4

37

57

70

67

8

6.

OZ w Pu³tusku

3

145

54

1184

173

–

7.

Ekspozytura
w Nidzicy

2

1

7

42

—

–

8.

Ekspozytura
w Milanówku

—

1

3

19

12

3

9.

Razem

72

1171

1726

3186

905

179

Z posiadanej dokumentacji niearchiwalnej wykonano dla klientów 622 kwerendy.

KOMPUTERY W ARCHIWUM
W APW komputery wykorzystywane s¹ m.in. do prowadzenia baz danych: archiwalnych i biurowych. W 2005 r. wprowadzono m.in.: do bazy IZA (ewidencja zasobu archiwalnego na poziomie jednostki archiwalnej) – 134 394 rekordy, do bazy
MIKROFILM – 1692 rekordy, do bazy SKAN – 229 rekordów, SEZAM – 128 rekordów.
Ponadto sprzêt komputerowy wykorzystywany jest do edycji tekstu: kwerendy,
okólniki, sprawozdania, korespondencja, protoko³y itp.; grafiki: obróbka planów
i map, skanowanie materia³ów ikonograficznych; internetu: poczta e-mail, strona
WWW, wyszukiwanie informacji archiwalnych oraz prawnych, uaktualnianie sterowników i programów wykorzystywanych w APW. Systematycznie rozbudowywana jest sieæ rozleg³a VPN obejmuj¹ca Warszawê oraz oddzia³y w Grodzisku, Pu³tusku i Otwocku.

DZIA£ALNOŒÆ WYSTAWIENNICZO-WYDAWNICZA
Archiwum Pañstwowe m.st. Warszawy goœci³o przedstawicieli z Östergötlands
Länsmuseum w Linköping w Szwecji, z którymi wspó³pracowa³o w ramach projektu EMILE nad przygotowaniem wystawy dotycz¹cej historii emigracji z Europy do
Stanów Zjednoczonych, oraz delegacjê przedstawicieli Archiwum Pañstwowego
Obwodu Lwowskiego, którzy zapoznali siê z organizacj¹ i dzia³aniem naszej instytucji, problematyk¹ przejmowania materia³ów archiwalnych i nadzoru nad archiwami zak³adowymi, ewidencj¹, udostêpnianiem i popularyzacj¹. APW wraz ze Sto-
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³ecznym Konserwatorem Zabytków i przedstawicielami Urzêdu Miasta Oslo (Norwegia) uczestniczy³o w spotkaniu, którego celem by³a mo¿liwoœæ realizacji dzia³añ
maj¹cych na celu konserwacjê i digitalizacjê planów i map Warszawy z prze³omu
XIX i XX w. ze œrodków Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W APW odby³a siê promocja 17. tomu „Rocznika Mazowieckiego” poœwiêconego pamiêci
prof. dr. hab. Andrzeja Bartnickiego. Oddzia³ w Pu³tusku zorganizowa³ wraz
z Wy¿sz¹ Szko³¹ Humanistyczn¹ im. A. Gieysztora oraz Polskim Towarzystwem
Spo³eczno-Kulturalnym spotkanie promocyjne 6. tomu publikacji Pu³tusk. Studia
i materia³y z dziejów miasta i regionu oraz odczyt mgr Moniki Korpak pt. „Zygmunt
Prowêcki – szkic do biografii”.
Archiwum Pañstwowe m.st. Warszawy w roku sprawozdawczym zorganizowa³o
samodzielnie lub wspó³organizowa³o nastêpuj¹ce wystawy: „Pocz¹tki Politechniki
Warszawskiej”, „2. Korpus Polski w rejonie Marche 1944-1946”, „Nie po drodze
nam z przeciwnikami socjalizmu. W 25-lecie Solidarnoœci” – wystawa zorganizowana we wspó³pracy z Muzeum Woli i Zarz¹dem Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarnoœæ”, „Pozdrowienia z Warszawy” – wystawa przygotowana we wspó³pracy ze Stowarzyszeniem Przyjació³ Archiwum Pañstwowego m.st. Warszawy (ekspozycja ta
by³a tak¿e prezentowana w Szwecji podczas „Dni Warszawy” oraz w Ljubljanie
w Muzeum Miejskim w ramach wspó³pracy archiwów polskich i s³oweñskich),
„Emigracja z Europy do Ameryki 1840-1920 – opowieœci z listów emigrantów” –
wystawa zosta³a zorganizowana przez APW i otwarta równoczeœnie w 5 krajach
wspó³uczestnicz¹cych w projekcie EMILE (Republice Czeskiej, Irlandii, Szwecji,
W³oszech i Polsce) finansowanym w ramach programu „Kultura 2000”, „Warszawa
jesieñ 1939” – wystawa zdjêæ Warszawy z jesieni 1939 r., „Historia notariatu polskiego”, „¯eby Polska by³a Polsk¹” – to tytu³ wystawy otwartej w siedzibie oddzia³u m³awskiego Archiwum Pañstwowego m.st. Warszawy przygotowanej z okazji
25. rocznicy powstania NSZZ „Solidarnoœæ”. Rocznicê uczci³ tak¿e Oddzia³ w £owiczu, organizuj¹c okolicznoœciow¹ ekspozycjê w siedzibie Muzeum Narodowego
w £owiczu.
W ramach dzia³alnoœci edukacyjnej zorganizowano 28 pokazów, lekcji archiwalnych dla studentów Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, Wydzia³u Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu
Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, Mazowieckiej Wy¿szej Szko³y Humanistyczno-Pedagogicznej w £owiczu, s³uchaczy Studium Podyplomowego, uczniów szkó³ warszawskich i mazowieckich. W praktykach archiwalnych uczestniczy³o 14 studentów z Uniwersytetu Warszawskiego, Wy¿szej Szko³y Humanistycznej w Pu³tusku, Wy¿szej Szko³y Mened¿erskiej w Warszawie i Akademii Œwiêtokrzyskiej oraz 26 s³uchaczy z Policealnego Studium Archiwistyki i Ksiêgarstwa.
W 2005 r. w siedzibie Archiwum odby³o siê 8 zebrañ naukowych, na których
przedstawiono referaty na temat:
– „Zarys dziejów kartografii warszawskiej”, „Sprawozdanie z udzia³u w XV Miêdzynarodowym ZjeŸdzie Archiwistów w Wiedniu”, „Grodzisk Mazowiecki w starej fotografii”, „Dokumentacja osobowo-p³acowa”, „Archiwum Miejskie w Budapeszcie”, „Komisja Weryfikacyjna do Tajnego Nauczania”, „Parcelacja maj¹tków
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ziemskich na przyk³adzie wybranych akt z zasobu APW”, „Poszukiwania genealogiczne. Praktyczne wskazówki poszukiwañ na przyk³adzie rodziny Toli Czerniejewskiej”.
Archiwum wziê³o udzia³ w seminarium zorganizowanym przez Punkt Kontaktowy ds. Kultury, zatytu³owanym „Europa szansa dla kultury – polskie doœwiadczenia w korzystaniu ze œrodków Unii Europejskiej dla kultury”. W trakcie seminarium wyg³oszono referat dotycz¹cy tematyki i realizacji programu EMILE.
„Spo³ecznikostwo w £owiczu i regionie – tradycje i wspó³czesnoœæ” to tytu³
konferencji naukowej, przy organizacji której Oddzia³ w £owiczu wspó³pracowa³
z Mazowieck¹ Wy¿sz¹ Szko³¹ Humanistyczno-Pedagogiczn¹.
Pracownicy Archiwum Pañstwowego m.st. Warszawy uczestniczyli w pracach
nastêpuj¹cych zespo³ów naukowych Naczelnej Dyrekcji Archiwów Pañstwowych:
– Centralna Komisja Metodyczna, Komisja Zakupu Archiwaliów, Komisja ds. Wypo¿yczeñ Archiwaliów, Zespó³ ds. Rozmieszczenia Zasobu Archiwalnego w Archiwach Pañstwowych, Zespó³ Naukowy ds. Opracowania Dokumentacji Fotograficznej, Zespó³ Naukowy ds. Opracowywania Wskazówek Metodycznych dla
Dokumentacji Wytworzonej przez S¹dy, Prokuratury i Notariat.
We wspó³pracy ze Stowarzyszeniem Przyjació³ Archiwum Pañstwowego
m.st. Warszawy Archiwum wyda³o nastêpuj¹ce publikacje:
– 4 tomy „Kroniki Warszawy”, Pozdrowienia z Warszawy (katalog wystawy), Grodzisk Mazowiecki na dawnej fotografii (do 1989 roku). Ci¹g³oœæ i zmiana.
We wspó³pracy z innymi instytucjami ukaza³y siê: Warszawa – jesieñ 1939 r. Album fotografii, Warszawa – jesieñ 1939 r. (folder wystawy), Nie po drodze nam z przeciwnikami socjalizmu.
Samodzielnie Archiwum opublikowa³o: Emigracja z Europy do Ameryki 1840-1920. Opowieœci z listów emigrantów oraz „¯eby Polska by³a Polsk¹”. Katalog wystawy.

STAN ZATRUDNIENIA W ARCHIWUM,
PODNOSZENIE KWALIFIKACJI
Stan zatrudnienia 31 grudnia 2005 r. wynosi³ 99 osób. Poza pracownikami zatrudnionymi na umowy o pracê, Archiwum kontynuowa³o wspó³pracê z Aresztem Œledczym w Warszawie, w wyniku której zatrudni³o w Grodzisku Mazowieckim 10 skazanych, a w Ekspozyturze w Milanówku 3 skazanych. W 2005 r. przyjêto 32 sta¿ystów w ramach sta¿y organizowanych przez powiatowe urzêdy pracy. W ramach
œwiadczeñ wolontarystycznych przyjêto 4 osoby. W 2005 r. studia wy¿sze ukoñczy³
1 pracownik, a 4 by³o w trakcie, 4 osoby podnosi³y swoje kwalifikacje na studiach
podyplomowych, a 13 na kursach jêzykowych. Pracownicy Archiwum uczestniczyli tak¿e w szkoleniach dotycz¹cych problematyki finansów, zamówieñ publicznych,
ubezpieczeñ spo³ecznych, organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek
konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, zasad dialogu spo³ecznego, audytu
i kontroli wewnêtrznej, z zakresu Kodeksu postêpowania administracyjnego oraz zakresu digitalizacji.
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SYTUACJA LOKALOWA, PRACE BUDOWLANE
Utworzenie Ekspozytury w Milanówku, a przez to otrzymanie nowej powierzchni
magazynowej pozwalaj¹cej na przechowywanie ponad 19 tys. mb materia³ów archiwalnych pozwoli³o na rozpoczêcie prac zwi¹zanych z wycofaniem zasobu warszawskiego z poszczególnych oddzia³ów zamiejscowych. W 2005 r. przewieziono do
Ekspozytury w Milanówku 2256 mb akt obejmuj¹cych zespo³y przechowywane do
tej pory w Grodzisku Mazowieckim i w Warszawie.
Prace remontowe polega³y na prowadzeniu bie¿¹cych napraw posiadanej substancji lokalowej w centrali APW i oddzia³ach zamiejscowych, modernizacji budynków pod wzglêdem zabezpieczenia przeciwpo¿arowego i poprawy warunków
pracy.
Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e dziêki wspó³pracy APW ze Stowarzyszeniem Przyjació³ APW przy pomocy finansowej w³adz samorz¹dowych Warszawy uda³o siê wyremontowaæ œcianê budynku przy ul. Krzywe Ko³o 7 oraz wykonaæ dokumentacjê
projektow¹ remontu dachu i zagospodarowania strychu równie¿ przy ul. Krzywe
Ko³o 7 z przeznaczeniem na pomieszczenia dla biblioteki APW i salê szkoleniowo-lekcyjn¹.

PODSUMOWANIE
Analizuj¹c plan pracy Archiwum na 2005 r. i jego wykonanie, nale¿y stwierdziæ, ¿e
wiêkszoœæ zadañ zosta³a zrealizowana. Niewykonanie niektórych dzia³añ spowodowane by³o wzglêdami obiektywnymi, np. planowanych kontroli ze wzglêdu na
odejœcie 2 pracowników wykonuj¹cych samodzielnie dzia³ania nadzorcze.
Na wyniki pracy maj¹ wp³yw problemy, z jakimi boryka siê Archiwum.
Pomimo prowadzonych od kilku lat prac remontowo-budowlanych (M³awa,
Grodzisk Mazowiecki, Pu³tusk, Warszawa, Otwock), du¿y wp³yw na efekty dzia³alnoœci Archiwum maj¹ warunki lokalowe i rozproszenie materia³ów warszawskich
w 6 budynkach. Pozyskanie nowej powierzchni magazynowej w Milanówku daje
nadzieje na stopniowe skomasowanie warszawskich materia³ów archiwalnych, co
wymaga przemieszczenia kilku kilometrów akt. Bez w¹tpienia wp³ynie to na iloœci
akt poddawanych inwentaryzacji, na czasowe ograniczenia w ich udostêpnianiu, na
terminowoœæ za³atwiania kwerend (materia³y archiwalne umieszczane w Milanówku poddawane s¹ m.in. procesowi dezynfekcji, a nastêpnie sprawdzaniu stanu faktycznego z ewidencj¹ i przepakowywane s¹ w pud³a archiwalne), ale umo¿liwia zakoñczenie prowadzonych od kilku lat ci¹g³ych przewozów dokumentacji utrudniaj¹cych dzia³alnoœæ Archiwum.
Kontrole i zalecenia stra¿y po¿arnej wykaza³y, ¿e konieczne jest dostosowanie
obiektów, wybudowanych w latach 50., 70. czy 80., zgodnie z ówczesnymi przepisami prawnymi, do obowi¹zuj¹cych obecnie przepisów po¿arowych. Sytuacja taka
dotyczy budynku w Otwocku (w 2005 r. przeprowadzono ju¿ czêœæ prac), Warszawie i Pu³tusku. Wi¹¿e to siê z przeprowadzeniem remontów polegaj¹cych np. na
wydzieleniu stref przeciwpo¿arowych, instalacji oœwietlenia awaryjnego, monta¿u
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klap dymowych czy te¿ demonta¿u boazerii. W Warszawie np. winny byæ usuniête
znajduj¹ce siê na korytarzach rega³y z bibliotek¹ Archiwum. Z tego te¿ wzglêdu zosta³ przygotowany projekt zagospodarowania strychu budynku przy ul. Krzywe
Ko³o 7 na pomieszczenia biblioteczne oraz na salê szkoleniowo-lekcyjn¹. Jej powstanie pozwoli na rozszerzenie dotychczas prowadzonej dzia³alnoœci edukacyjnej
oraz na przeznaczenie pracowni naukowej tylko na udostêpnianie materia³ów archiwalnych. Powy¿sze dzia³ania, w tym tak¿e stworzenie systemów nadzoru wizyjnego, wymagaj¹ znacznych œrodków finansowych. Ze œrodków w³asnych Archiwum nie bêdzie mog³o przeprowadziæ wszystkich potrzebnych remontów, dlatego
te¿ potrzebna bêdzie w tym zakresie pomoc finansowa ze strony NDAP. Archiwum
bêdzie tak¿e podejmowaæ starania o pozyskanie funduszy pozabud¿etowych, jednak ze wzglêdu na obowi¹zuj¹ce przepisy prawne jednostki sektora finansów publicznych nie mog¹ bezpoœrednio otrzymywaæ od w³adz samorz¹dowych pomocy
finansowej. Podobna sytuacja wystêpuje przy œrodkach pomocowych z EOG. Zgodnie z rozporz¹dzeniem rz¹dowym archiwa nie mog¹ byæ beneficjentem ewentualnych projektów. Z tego te¿ wzglêdu prace nad projektem konserwacji i digitalizacji
planów Lindleya (stanowi¹cych przyk³ad wybitnej sztuki kartograficznej, których
ponad 7400 j. a. znajduje siê w APW) mog¹ ulec zahamowaniu, mimo zainteresowania tym pomys³em w³adz miasta Warszawy.
W zakresie nadzoru archiwalnego problemem jest wyegzekwowanie przekazania
od ró¿nych instytucji, zak³adów, urzêdów (np. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Mazowieckiego Urzêdu Wojewódzkiego) lub ich nastêpców prawnych uporz¹dkowanych materia³ów archiwalnych zlikwidowanych instytucji. Wysy³ane pisma pozostaj¹ bez odpowiedzi, zawiadomienia kierowane do prokuratury
nie przynosz¹ spodziewanych efektów.
W roku sprawozdawczym rozpoczêto we wspó³pracy z Archiwum Dokumentacji Mechanicznej przygotowania do skanowania najczêœciej wykorzystywanych
przez klientów mikrofilmów akt stanu cywilnego. Skany umo¿liwi¹ bezpoœrednie
wykonywanie z nich kopii dokumentów metrykalnych, rozwi¹zuj¹c jednoczeœnie
problem kserowania z orygina³ów.
Omawiaj¹c pracê Archiwum, nale¿y podkreœliæ dobr¹ jego wspó³pracê z powiatowymi urzêdami pracy. Kierowani przez PUP sta¿yœci, wykonuj¹c prace pomocnicze, nios¹ du¿¹ pomoc w codziennej dzia³alnoœci APW, a przez to poznaj¹c zasady
i metody pracy w archiwach, mog¹ znaleŸæ zatrudnienie. Dalsza wspó³praca z urzêdami pracy uzale¿niona jest w du¿ej mierze od mo¿liwoœci zatrudniania sta¿ystów
na etatach lub umowach zleceniach.

Pawe³ E. Weszpiñski

ZARYS HISTORII KARTOGRAFII
WARSZAWSKIEJ 1761-1946
Pawe³ E. Weszpiñski, Zarys historii kartografii warszawskiej 1761-1946

Dzieje kartografii warszawskiej, a raczej dzieje powstawania i funkcjonowania dzie³
kartograficznych, obrazuj¹cych przestrzeñ Warszawy, mo¿na podzieliæ na dwa zasadnicze etapy. Dat¹ graniczn¹ jest 1761 r., kiedy powsta³o jedno z czo³owych dzie³
kartografii warszawskiej, tzw. Plan Tirregaille’a, jako pierwszy oparty na rzetelnych
pomiarach miasta.

ZANIM M. P. TIRREGAILLE SKARTOWA£ MIASTO
Wprawdzie przedmiotem poni¿szego omówienia s¹ plany Warszawy opracowane
od 1761 r., jednak dla zachowania pe³nego obrazu historii kartografii warszawskiej
nie sposób nie wspomnieæ o kilku znacz¹cych dzie³ach kartograficznych sprzed tego roku. Jest to zaginiony, prawdopodobnie spalony w 1939 r., plan Varsovia nobile
in Polonia oppidum ad Vistulam postium accuratissima delineatio, przedstawiaj¹cy miasto z lotu ptaka z koñca XVI w. Jest to równie¿ opracowany oko³o 1641 r. przez Israela Hoppe rêkopiœmienny wielobarwny plan Varsovia Mosoviae caput et Regia w skali oko³o 1:7500. Do grupy tej zalicza siê te¿ opracowany przez Erika Jöhnsona Dahlberga plan Urbs Varsovia sedes Regum ordinaria eo statu representanta, quo
a S. R. M. Sueciae d[ie] 30 Aug[usti]... occupabatur. Datowany na 1655 r., wykonany
w skali oko³o 1:4000, pokazuje Star¹ Warszawê wraz z najbli¿szymi przedmieœciami
w okresie wojen szwedzkich.
PóŸniejsze plany, oparte na jeszcze doœæ niedok³adnych pomiarach, reprezentuje opracowany przez mjr. Wernecka w 1732 r. Plan de Varsovie fait par ordre de son Excellence Monseigneur le Comte de Bielinski Maréchal de la Cour per le major Werneck Anno 1732 [Plan Warszawy wykonany z rozkazu Jego Ekscelencji Pana Hrabiego Bieliñskiego Marsza³ka Dworu przez majora Wernecka w 1732 roku]. Plan ten zosta³ opracowany w niejednolitej skali, mieszcz¹cej siê w zakresie od oko³o 1:2500 do oko³o
1:4200. Innym planem z tej grupy jest P³an g³awnowo w mazowietskom wojewodstwie
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goroda i rezidencii koroliej polskich Warszawy pri riekie Wislie s predmiestijami i okru¿nym
miestopo³o¿enijem. Sniat 1732 goda [Plan Warszawy, g³ównego miasta w województwie
mazowieckim i rezydencji królów polskich, po³o¿onego przy rzece Wiœle wraz z przedmieœciami i okolicami. Zdjêty w 1732 roku], wykonany w skali oko³o 1:10 000. Kolejny
wa¿ny plan z tej grupy to Plan der Koenigl. Pohl. Residenz Stadt WARSCHAU nebst
allen daselbst befindlichen Palais und Vorstaedten wie nach dabey gelegenen Szolec, Anno
1733 außgemeßen und Anno 1740 mit Nachtragung, derer binen Zeit Vorgefallenen Veraenderungen nochmals gezeichnet von C: F: Hübner Ing: Cap: [Plan Warszawy – miasta
rezydencji królewskiej Polski wraz ze wszystkimi znajduj¹cymi siê tam pa³acami i przedmieœciami, jak te¿ z Solcem pod ni¹ po³ó¿onym]. Wykonany w skali oko³o 1:10 000,
w orientacji zbli¿onej do zachodniej, jest jednym z bardziej cenionych planów
Warszawy opracowanych w okresie saskim. Orygina³ planu jest przechowywany
w Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden (D. Kosacka 1970).

M. P. TIRREGAILLE I JEGO NASTÊPCY
Granic¹ wspomnianych dwóch okresów w dziejach kartografii warszawskiej jest
1761 r., w którym zosta³ opracowany uznawany za pierwszy w zasadzie poprawny pod wzglêdem kartometrycznoœci plan miasta – Plan de la ville Varsovie dedié
à S. M. Auguste III Roi de Pologne electeur de Saxe etc. levé par ordre de S. E. M.
le Comte Bilinski Grand Maréchal de la Couronne par M. P. Ricaud de Tirregaille leut
Colonel et Ingenieur au Service du Roi et de la Republique en 1762. [Plan miasta Warszawy dedykowany Augustowi III królowi polskiemu elektorowi saskiemu etc. Zdjêty na polecenie ksiêcia Bieliñskiego Marsza³ka Wielkiego przez M. P. Ricauda de Tirregaille podpu³kownika in¿yniera na s³u¿bie Króla i Rzeczypospolitej w 1762 roku]. Opracowany
zosta³ w dwóch wersjach, rêkopiœmiennej w skali oko³o 1:1100 oraz miedziorytniczej w skali oko³o 1:6600. Oba plany opracowano w orientacji zbli¿onej do zachodniej, z przyjêciem Wis³y jako podstawy orientacji planu. Na marginesie datowanego
na 1762 r. planu zapisany zosta³ 1761 r., co mo¿e wskazywaæ na datê redakcji i sugeruje traktowanie 1762 r. jako roku rytowania, ewentualnie druku. Omawiany plan
ukazuje miasto ukszta³towane w epoce saskiej, skartowane na kilka lat przed wytyczeniem w 1770 r. tzw. wa³ów Lubomirskiego, a wiêc przed wydarzeniem, które na
blisko pó³tora wieku zawa¿y³o na przestrzennym ukszta³towaniu Warszawy, na charakterze jej zabudowy, ograniczeniu ekspansji terytorialnej miasta i ukierunkowaniu jego rozwoju w stronê zagêszczania zabudowy, a za nim znacz¹cego wzrostu
gêstoœci zaludnienia.
Obie wersje planu, tzw. Wielki i Ma³y Tirregaille, przedstawiaj¹ podobne elementy treœci. Nale¿¹ do nich: rzeŸba terenu przedstawiona kreskowaniem, elementy hydrografii, ulice oraz drogi poza miastem, podzia³y w³asnoœciowe z wyró¿nieniem w³asnoœci prywatnej i koœcielnej, ogrody, ³¹ki, za³o¿enia pa³acowe, folwarki,
budynki murowane i drewniane. Wa¿niejsze obiekty na planie zosta³y opisane, wersja miedziorytnicza zosta³a wzbogacona o widoki wa¿niejszych budynków umieszczone na marginesie oraz o panoramê Warszawy od strony Pragi. Wersja ta by³a
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klejona z 4 arkuszy drukarskich. Plan w skali oko³o 1:1100 zosta³ wykonany na 12
podwójnych arkuszach podzielonych na 24 numerowane sekcje.
M. P. Tirregaille do opracowania planu wykorzysta³ wczeœniejsze pomiary miasta wykonane przez Jakuba Fontanê w latach 1743-1752 w zwi¹zku z dzia³alnoœci¹
Komisji Brukowej oraz wykona³ w latach 1758-1759 w³asne pomiary. Dok³adnoœæ
przedstawienia czêœci prawobrze¿nej odbiega zdecydowanie od czêœci le¿¹cej na lewym brzegu Wis³y. Czêœæ praska planu przypomina wczeœniejsze plany, na których
miasto by³o prezentowane czêsto w sposób wyobra¿eniowy. Prawy brzeg Wis³y zosta³ na Planie Tirregaille’a przestawiony w sposób schematyczny, w znacznym stopniu niezgodny z rzeczywistoœci¹.
Wiele póŸniejszych planów powstawa³o jako przekszta³cenia omawianego, czêsto te¿ przerysowywano ów plan, opatruj¹c w³asnym nazwiskiem i w³asn¹ grafik¹
pozakartograficzn¹. Autorami znanych modyfikacji Planu Tirregaille’a byli m.in.
Antonio Giovanni Rizzi Zannoni oraz Pierre François Tardieu. Modyfikacje polega³y zarówno na redukcji skali, jak i zmianie grafiki planów. Znany i popularny jest
m.in. plan z opisan¹ dat¹: 1772 (niezgodn¹ z aktualnoœci¹ treœci planu, m.in. nie zawieraj¹cej wa³ów Lubomirskiego, wytyczonych, jak wczeœniej zaznaczy³em,
w 1770 r.), wykonany w skali oko³o 1:17 500 przez wspomnianego Rizzi Zannoniego. Egzemplarze Tirregaille’a by³y czêsto rêcznie kolorowane. Plan publikowany
by³ m.in. jako jeden z arkuszy atlasu Rizzi Zannoniego.
„Wielki Tirregaille” przechowywany by³ do 1944 r. w Archiwum Miejskim
w Warszawie. Sp³on¹³ wraz z ca³ym Archiwum po Powstaniu Warszawskim w wyniku celowego podpalenia zbiorów przez Niemców. Zachowa³y siê jednak zdjêcia poszczególnych arkuszy planu. Egzemplarze „Ma³ego Tirregaille’a” zachowa³y siê
w zbiorach Archiwum Pañstwowego m.st. Warszawy, Muzeum Narodowego w Warszawie, Zak³adu Zbiorów Kartograficznych Biblioteki Narodowej, a tak¿e prywatnych zbiorach, m.in. dr. Tomasza Niewodniczañskiego. W latach 90. XX w. „Ma³y
Tirregaille” pojawi³ siê równie¿ na rynku antykwarycznym, osi¹gaj¹c cenê wywo³awcz¹ blisko 50 tys. z³otych.
Treœæ topograficzna Planu Tirregaille’a zosta³a wykorzystana równie¿ na innym
znanym planie. Jest to tzw. Delineacja Hi¿a i Jêdrzejowskiego, w³aœciwie Delineacya
Miasta Rezydencyonalnego Iego K. Mci WARSZAWY Przedmieœciow y Ca³ey Okolicy
z Wyra¿eniem Rynkow, Ulic, Koœcio³ow, Zamku, Pa³acow za Szczêœliwego Panowania
Nayiasnieyszego STANIS£AWA AUGUSTA KROLA POLSKIEGO Pod Rz¹dem
Laski Wielkiey Koronney STANIS£AWA LUBOMIRSKIEGO MARSZA£KA
WIELKIEGO KORONNEGO w Roku MDCCLXXI Udzialana. Plan ten oprócz
istniej¹cych elementów topografii miasta pokazuje równie¿ planowane elementy jego regulacji. Opracowany w 1771 r., bodaj jako pierwszy prezentuje Warszawê z naniesionymi wa³ami Lubomirskiego w ich pierwotnym przebiegu. Autorem planu
jest Hieronim Jêdrzejowski, zaœ jego rytownikiem Antoni Hi¿
Umieszczone na planie elementy planowanej regulacji ka¿¹ traktowaæ go jako
pierwsze w historii kartografii warszawskiej opracowanie o charakterze planistycznym i urbanistycznym. Plan pokazuje sieæ ulic i dróg wylotowych, zabudowê rozproszon¹ oraz zwart¹ przedstawion¹ w formie bloków zabudowy. Umieszczone w le-
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gendzie oznaczenia literowe i cyfrowe jurydyk, ulic oraz wa¿niejszych obiektów odnosz¹ siê do odpowiednich obiektów oznaczonych na planie liczbami i literami.
Plan zawiera planszê z ogólnym widokiem miasta w skali oko³o 1:8200 oraz
plansze szczegó³owe w skali oko³o 1:2200. Zosta³ wykonany w orientacji zbli¿onej
do zachodniej, z przyjêciem Wis³y jako podstawy orientacji, tak, jak na Planie Tirregaille’a. RzeŸba terenu przedstawiona rysunkiem kreskowym przedstawia skarpê
wiœlan¹ oraz doliny innych rzek.
Znane s¹ dwa egzemplarze planu, jeden przechowywany w Gabinecie Rycin
Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, drugi w Centralnej Bibliotece Naukowej
Ukraiñskiej Akademii Nauk w Kijowie.
Kolejnymi znacz¹cymi dzie³ami kartograficznymi s¹ dwa plany opracowane
przez Macieja Deutscha. Jeden to PLAN VON DENE PRAG LIEGENDEN
KÖNIGLICHEN, FÜRSTLICH BISCHÖFLICHEN GEISTLICHEN ZUM CAPITEL GEHÖRIGEN UND ANDLICHEN GRÜNDEN, PLATZEN UND FELDERN BIS AN DIE GRENTZE VON TARGOWEK [Plan po³o¿onych na Pradze:
gruntów królewskich, ksi¹¿êco-biskupich nale¿¹cych do Kapitu³y Warszawskiej, szlacheckich, placów i pól a¿ do granicy z Targówkiem]. Plan pochodzi z 1765 r. i jest uwa¿any
za pierwszy plan Pragi wiarygodnie prezentuj¹cy sytuacjê terenow¹ na prawym
brzegu Wis³y. Zosta³ wykonany w skali oko³o 1:1640 w orientacji zbli¿onej do
wschodniej. Innym znanym planem opracowanym przez Macieja Deutscha jest
plan Planta miasta Warszawy z okolicami 1777 wykonany w skali oko³o 1:21 000. Jest
to pierwszy znany plan Warszawy w orientacji pó³nocnej. Ma doœæ du¿y zasiêg,
obejmuje znaczn¹ czêœæ dzisiejszej Warszawy, jedynie bez obszarów na po³udnie od
Wilanowa oraz okolic W³och. Pokazuje elementy u¿ytkowania terenu, podzia³y
w³asnoœciowe, w tym zasiêg w³asnoœci miejskiej na prawym brzegu Wis³y, w rejonie Saskiej Kêpy. RzeŸba terenu zosta³a przedstawiona miejscami metod¹ kresek,
a miejscami metod¹ kopczyków. Na planie nie zosta³y opisane ulice, a ich przebieg
oraz zarysy zabudowy autor podda³ du¿ej generalizacji. Niestety zastosowane rozwi¹zania graficzne daleko odbiegaj¹ od tych, które znamy z Planu Tirregaille’a. Plan
Deutscha wydaje siê byæ zdecydowanie bardziej prymitywny.
Plan Pragi jest przechowywany w zbiorach Instytutu Sztuki PAN, zaœ plan Warszawy i okolic w zbiorach Archiwum G³ównego Akt Dawnych.
Po zajêciu w 1796 r. Warszawy przez Prusy po III rozbiorze Polski powsta³ szereg planów miasta wykonanych przez topografów zwi¹zanych ze Sztabem Generalnym Armii Pruskiej. Plany te pokazuj¹ Warszawê okresu stanis³awowskiego. Wiêkszoœæ z nich znajduje siê w zbiorach Staatsbibliothek zu Berlin Preussischer Kulturbesitz. Dwa plany z 1796 r. autorstwa G. von Raucha zas³uguj¹ na szczególn¹
uwagê ze wzglêdu na ich dostêpnoœæ dla polskich badaczy.
Pierwszym jest przechowywany w zbiorach AGAD Plan von Warschau und Prag
nebst umliegender Gegend [Plan Warszawy i Pragi wraz z najbli¿sz¹ okolic¹]. Zosta³ wykonany w skali oko³o 1:14 200 w orientacji zachodniej. Przedstawia oznaczon¹ kreskami rzeŸbê terenu, uk³ad ulic i dróg, lasy, grunty orne, zaroœla, szpalery drzew
oraz elementy hydrografii. Elementy treœci zosta³y przedstawione barwnie. Plan
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obejmuje swym zasiêgiem niemal ca³¹ lewobrze¿n¹ Warszawê we wspó³czesnych
granicach.
Drugim planem w oryginale przechowywanym w zbiorach berliñskich, a w formie kopii przekazanym do zbiorów Archiwum Pañstwowego m.st. Warszawy jest
Plan von Warschau; Renovi der Starssen; Renovi der Offentlichen Gebäude [Plan Warszawy 1796; wykaz ulic; wykaz gmachów publicznych]. Plan zosta³ wykonany w skali
oko³o 1:7000 w orientacji pó³nocnej. Miasto jest na nim prezentowane w granicach
wa³ów Lubomirskiego. Szczegó³owoœæ planu oraz liczne barwne wyró¿nienia powoduj¹, ¿e jest on jednym z bardziej znacz¹cych dzie³ kartograficznych pozwalaj¹cych na analizê rozwoju Warszawy. RzeŸba terenu zosta³a pokazana tu rysunkiem
kreskowym, wyró¿niono zabudowê i inne formy u¿ytkowania terenu w granicach
miasta.
Kolejnym dzie³em kartografii warszawskiej, które znalaz³o znacz¹ce miejsce
w historii, jest Plan miasta Warszawy. Plan von der Stadt Warschau. Odrysowany w roku 1808. Wiadomo, ¿e rytownikiem planu by³ Joseph Bach, zaœ wed³ug prof. Boles³awa Olszewicza autorem mo¿e byæ sam Johann Georg Lehmann, twórca znanej
i cenionej w kartografii kreskowej metody prezentacji rzeŸby terenu. Plan zosta³
opracowany w orientacji zbli¿onej do wschodniej. Powsta³ w 1808 r., zaœ wydano go
w 1809 r. w skali oko³o 1:11 500. Przyjêta skala pozwoli³a autorowi na szczegó³ow¹
prezentacjê zabudowy oraz wyraŸny i dok³adny kreskowy rysunek rzeŸby terenu.
Plan przypomina zgromadzone w zbiorach francuskich plany Warszawy o proweniencji powi¹zanej z armi¹ napoleoñsk¹. Historia tego planu nie jest jeszcze zbadana i pozostawia przed historykami kartografii wiele tajemnic. W zbiorach istnieje
kilka jego egzemplarzy, do znanych nale¿¹ ró¿ni¹ce siê uk³adem treœci pozaramkowej plany ze zbiorów APW oraz AGAD. Wyj¹tkowy rêcznie kolorowany egzemplarz znajduje siê w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Plan ten, popularnie
i chyba nies³usznie nazywany „Planem Bacha”, prezentuje po raz ostatni przebieg
wa³ów Lubomirskiego przed zmian¹ podyktowan¹ rozwojem obszaru zurbanizowanego poza miastem wzd³u¿ Szosy Marymonckiej. Miêdzy innymi dlatego mo¿na go
uznaæ za istotny obraz jednego z etapów rozwoju przestrzennego Warszawy.

WOJSKOWA I URZÊDOWA KARTOGRAFIA WARSZAWSKA
KRÓLESTWA POLSKIEGO
W 1815 r. po utworzeniu Królestwa Polskiego istotne znaczenie dla kartografii
mia³o powo³anie dwóch s³u¿b, Kwatermistrzostwa Generalnego oraz Korpusu In¿ynierów Wojskowych. Pierwsza z nich zajmowa³a siê m.in. opracowywaniem map
ma³oskalowych. Dla historii kartografii warszawskiej najwiêksze znaczenie maj¹
trzy opracowania Kwatermistrzostwa Generalnego: Plan okolic Warszawy z 1919 r.
w skali 1:21 000, Plan okolic Warszawy z 1829 r. w skali 1:84 000 oraz „warszawskie”
arkusze Topograficznej Karty Królestwa Polskiego z lat 1822-1843 w skali 1:126 000.
Dla analiz przestrzeni miejskiej najwiêksze znaczenie ma pierwsze z wymienionych opracowañ. Na planie zaprezentowane zosta³y typowe elementy treœci topo-
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graficznej, rzeŸba terenu, uk³ad ulic i dróg, ujêta w bloki zwarta zabudowa, rodzaje
u¿ytkowania terenu w mieœcie, elementy hydrografii, lasy.
Druga z wymienionych s³u¿b zajmowa³a siê kartowaniem miast i fortyfikacji.
Biurem Topograficznym Korpusu In¿ynierów Wojskowych dowodzi³ do 1820 r.
pp³k Miko³aj Rouget, a nastêpnie pp³k Józef Koriot. Efektem prac Korpusu In¿ynierów Wojskowych jest seria dziewiêcioarkuszowych planów Warszawy powstaj¹cych od 1822 do 1859 r. w skalach 1:4200 oraz 1:4800 w orientacji zbli¿onej do zachodniej. Plany te s¹ powszechnie nies³usznie nazywane planami Koriota, faktycznie s¹ to plany Korpusu In¿ynierów Wojskowych. Pierwsze wydanie planu ukaza³o
siê w 1822 r. i zosta³o opracowane na podstawie pomiarów z lat 1818-1819. Nosi³o
tytu³ PLAN Miasta Sto³ecznego WARSZAWY Wymierzony przez Officerów Korpusu
In¿ynierów w latach 1818 i 1819 i litografowany przez tych¿e roku 1822. Plan zosta³ wykonany w skali 1:4800, sw¹ treœci¹ obejmuje rzeŸbê terenu przedstawion¹ metod¹
kreskow¹, typy zabudowy, u¿ytkowanie terenu, podzia³y w³asnoœciowe i numery
hipoteczne.
Opracowanie tego planu poprzedzi³y rêkopiœmienne plany w skalach 1:2200
oraz 1:1200. Jeden z arkuszy tego pierwszego przechowywany jest z zbiorach
AGAD, pozosta³e w zbiorach Rosyjskiego Wojskowo-Historycznego Archiwum
Pañstwowego w Moskwie, kopie kompletu arkuszy drugiego planu znajduj¹ siê
w zbiorach APW.
Aktualizacje g³ównego planu Korpusu In¿ynierów opracowywane by³y do
1859 r., przy czym po 1829 r. stosowano skalê 1:4200. Plany wydawane by³y pod ró¿nymi tytu³ami, czêœæ z nich otrzyma³a brzmienie polskie, inne francuskie i rosyjskie. Niektóre plany by³y rêcznie kolorowane, na niektóre wnoszono dodatkow¹
treœæ tematyczn¹. Arkusze tych planów zachowa³y siê m.in. w zbiorach APW,
AGAD, Muzeum Historycznego m.st. Warszawy i Zak³adu Zbiorów Kartograficznych Biblioteki Narodowej. Plany te z uwagi na sw¹ dok³adnoœæ oraz na zawarte
w nich treœci s¹ nieocenionym Ÿród³em do badania dziejów Warszawy. Dziêki swej
bardzo du¿ej skali szczegó³owo prezentuj¹ zmiany zabudowy miasta, nastêpuj¹ce
przez blisko pó³ wieku i zachodz¹ce na obszarach poszczególnych nieruchomoœci.
Plany te by³y wykorzystywane do ró¿nych celów. Miêdzy innymi publikowano je
w czêœciach jako za³¹czniki do wydawanych w XIX w. taryf domów.
Seria omawianych planów obrazuje szczególne losy przestrzeni miejskiej, jednak analiza samych planów pokazuje wiele epizodów z dziejów poszczególnych
dzie³ kartograficznych, losy ich wêdrówki i przeznaczenia. Plany Korpusu In¿ynierów równie¿ nie doczeka³y siê swej odrêbnej monografii, mimo ¿e zas³uguj¹ na dog³êbne analizy zarówno kartograficzne, jak i historyczne.
W póŸniejszych latach XIX w. powstawa³o wiele planów Warszawy opracowanych w skali 1:16 800. Zaliczyæ do nich nale¿y niew¹tpliwie mapê topograficzn¹ zatytu³owan¹ Karta okriestostiej Warszawy..., opracowan¹ przez topografów Sztabu Warszawskiego Okrêgu Wojskowego pod dowództwem Kiriczenki, porucznika
Korpusu Topografów Wojskowych. Znane s¹ dwa wydania tej mapy, z 1874 i 1875 r.
Na mapie metod¹ poziomicow¹ przedstawiono rzeŸbê terenu, na obszarze miasta zabudowa zosta³a oznaczona za pomoc¹ szrafowanych bloków z wyró¿nionymi, obrysem i wype³nieniem, wa¿niejszymi budynkami. Poza miastem doœæ szczegó³owo
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przedstawiono zabudowê oraz inne elementy u¿ytkowania terenu. Na planie nie
opisano ulic.
Do planów w skali 1:16 800 nale¿y te¿ opracowany i wydawany kilkakrotnie
Plan m. Warszawy poprawiony i dope³niony przez S³u¿bê In¿yniersk¹ Miasta. Jego pierwsze wydanie ukaza³o siê w 1879 r. Plan jest znacznie bardziej szczegó³owy, mimo
zastosowania tej samej skali, co mapa Kiriczenki. Opisane zosta³y ulice, oznaczono
znacznie wiêcej budynków w obrêbie miasta. RzeŸba terenu zosta³a przedstawiona
metod¹ kreskow¹, przy czym oznaczono tylko wyraŸniejsze formy, w tym skarpê
wiœlan¹ bez pokazania jej przebiegu w rejonie Cytadeli Warszawskiej. Plan s³u¿y³
m.in. do prowadzenia prac przygotowawczych rozpoczynaj¹cych Lindleyowskie
dzie³o wielkoskalowego kartowania miasta, o czym dalej.
W zbli¿onej do powy¿szych planów skali 1:17 000 w latach 1848 i 1876 zosta³
wydany Plan Warszawy Wilhelma Karola Adolfa Kolberga. Plan ten charakteryzuje
bogata treœæ topograficzna i tematyczna, m.in. wniesione zosta³y granice administracyjne wewn¹trz miasta. Do prezentacji rzeŸby terenu u¿yto metody kreskowej,
szczegó³owo wrysowano przebieg koryta Wis³y. Wersja planu z 1848 r. jest jednobarwna, litografia z 1876 r. zosta³a wykonana w wersji wielobarwnej .

PLANY LINDLEYA
Kolejna znacz¹ca seria planów Warszawy to tzw. Plany Lindleya. Ich powstanie
wi¹¿e siê nierozerwalnie z osob¹ Sokratesa Starynkiewicza, prezydenta Warszawy,
dziêki którego staraniom w³adze rosyjskie zatwierdzi³y w maju 1880 r. projekt budowy sieci wodoci¹gów i kanalizacji w Warszawie. Istniej¹ce pomiary miasta i oparte na nich plany Korpusu In¿ynierów Wojskowych nie dawa³y koniecznej do budowy wodoci¹gów i kanalizacji dok³adnoœci i szczegó³owoœci. Dlatego te¿ Wiliam
Heerlein Lindley podj¹³ decyzjê o poprzedzeniu budowy szczegó³owym pomiarem
i skartowaniem miasta. W tym celu w 1882 r. powo³any zosta³ Wydzia³ Pomiarów
przy Zarz¹dzie Budowy Kanalizacji i Wodoci¹gów pod kierunkiem in¿. Hermana
Lichtweissa.
Do g³ównych za³o¿eñ opracowania planów nale¿a³o przyjêcie dwóch zasadniczych skal opracowania, 1:250 dla planu szczegó³owego oraz 1:2500 dla planu ogólnego. Do realizacji tego za³o¿enia opracowane zosta³y szkice poligonowe g³ównie
w skali 1:200. W efekcie powsta³ bogaty zbiór, licz¹cy ponad 8 tys. arkuszy szczegó³owego planu miasta. Do zbioru tego nale¿¹ rêkopiœmienne szkice polowe kwarta³ów zabudowy w skali 1:200, szkice ulic z wniesionymi rzutami pierzei ulic w tej samej skali, plany przedmieœæ w skalach 1:400, 1:500, 1:1000, plan miasta w podziale
arkuszowym w skali 1:250 oraz plan miasta 1:2500 z bogat¹ treœci¹ topograficzn¹
w dwóch wersjach. Pierwsza wersja przedstawia³a sytuacjê terenow¹ z cieniowanymi elementami rzeŸby terenu. W drugiej wersji rzeŸba terenu zosta³a przedstawiona za pomoc¹ poziomic, które naniesiono na plan sieci ulic z zaszrafowanymi blokami zabudowy. Oprócz wspomnianych planów rêkopiœmiennych, istnia³y serie
planów litograficznych, wieloarkuszowe w skalach 1:250 i 1:2500 oraz jednoarkuszowe plany sieci ulic miasta z wrysowanymi wa¿niejszymi budynkami w skali
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1:10 000 w wersji sytuacyjnej i sytuacyjno-wysokoœciowej z poziomicowym przedstawieniem rzeŸby terenu, a tak¿e plan w skali 1:25 000. Warto zaznaczyæ, ¿e plan
1:2500 sta³ siê podstaw¹ do opracowywania a¿ do po³owy XX w. urzêdowych, wielkoskalowych planów miasta, podstaw¹ zarówno graficzn¹, jak i matematyczn¹, z zachowaniem niezmiennego uk³adu wspó³rzêdnych z istniej¹cym do dziœ „zerem”
geodezyjnym Warszawy.
Plany Lindleya nale¿¹ do najwiêkszych dzie³ geodezyjnych i kartograficznych
koñca XIX w. na œwiecie. Omawiane plany Warszawy s¹ te¿ najbardziej wiarygodnym przekazem informacji o przestrzeni miasta prze³omu wieków. Bardzo szczegó³owo przedstawiona sytuacja nawet w skali 1:2500 pozwala na dokonywanie ró¿norodnych analiz. S¹ te¿ te plany jednym z najwiêkszych dzie³ sztuki kartograficznej,
nie maj¹ chyba w okresie póŸniejszym równych sobie opracowañ z zakresu miejskiej
kartografii wielkoskalowej.
Zdecydowana wiêkszoœæ planów Lindleya jest przechowywana w APW, czêœæ
w Biurze Geodezji i Katastru m.st. Warszawy.

URZÊDOWA KARTOGRAFIA MIÊDZYWOJENNA
Kolejny okres w kartografii warszawskiej to dwudziestolecie miêdzywojenne.
W okresie tym dobre, kartometryczne plany reprezentuj¹ niemal jedynie opracowania urzêdowe. WyraŸnie widaæ rozdŸwiêk miêdzy licznymi planami Warszawy owego okresu a kartografi¹ topograficzn¹ bêd¹c¹ dzie³em Wojskowego Instytutu Geograficznego. Doskona³ej sztuce kartograficznej map topograficznych WIG w ¿adnej
mierze nie dorównuje zazwyczaj mierna grafika wydawanych planów Warszawy.
Plany miasta w wersjach urzêdowych opracowywano w Biurze Pomiarów Sekcji
Wodoci¹gów i Kanalizacji, póŸniej w Sekcji Budownictwa Magistratu, a nastêpnie
w Sekcji Pomiarów Wydzia³u Planowania Miasta w trzech skalach 1:20 000 (pocz¹tkowo 1:25 000), 1:10 000 oraz 1:2500. Dwie pierwsze skale mo¿na jednak traktowaæ ³¹cznie, gdy¿ nie istniej¹ w³aœciwie ró¿nice w treœci i grafice planów, co jest wynikiem niemal tylko mechanicznego przeskalowywania tych opracowañ. Grafika
omawianych planów jest w³aœciwie dostosowana do skali poœredniej, opisy na planie
1:20 000 s¹ czêsto ma³e i nieczytelne, a na planie 1:10 000 wyraŸnie widaæ ma³o subtelny rysunek. Warto podkreœliæ, ¿e w pocz¹tkowym okresie plany zawiera³y numeracjê policyjn¹ naro¿ników ulic, co zosta³o zaniechane przy redakcji nowych wydañ
po 1922 r.
Do cech charakterystycznych urzêdowej kartografii miejskiej dwudziestolecia
miêdzywojennego nale¿y wnoszenie na opracowywane plany informacji planistycznych. Norm¹ by³o nanoszenie liniami przerywanymi lub barwnymi przebiegu
projektowanych linii regulacyjnych. Czêsto jednak tak daleko posuwano siê
w umieszczaniu wizji planistów, zw³aszcza po zatwierdzeniu przez Prezydium
Rz¹du Ogólnego Planu Zabudowania m.st. Warszawy w 1931 r., ¿e projektowane
regulacje wnoszono sygnatur¹ niczym nie ró¿ni¹c¹ siê od oznaczeñ elementów istniej¹cych w terenie, co mo¿na okreœliæ jako „przeaktualizowanie” planów. Skutkuje
to dziœ wykonywanymi na ich podstawie opracowaniami kartograficznymi b³êdnie
prezentuj¹cymi obraz Warszawy miêdzywojennej.
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Plany Miasta Sto³ecznego Warszawy wydawane w skali 1:2500, bêd¹ce graficzn¹
i merytoryczn¹ kontynuacj¹ planów Lindleya, obarczone s¹ uchybieniami odwrotnymi do charakteryzuj¹cych plany 1:10 000 i 1:20 000. Aktualnoœæ treœci topograficznej pozostawia czêsto wiele do ¿yczenia, zw³aszcza w odniesieniu do podanej na
marginesie planów daty wydania. Wiele obszarów nie by³o na tych planach aktualizowanych, co daje obraz miasta pochodz¹cy niejednokrotnie z okresu znacznie
wczeœniejszego ni¿ rok wydania planów.
Ukaza³o siê wiele wydañ planów 1:2500, ró¿ni¹cych siê aktualnoœci¹ oraz rodzajem papieru. Na czêœci z nich nadrukowano warstwê pokazuj¹c¹ podzia³y hipoteczne Warszawy. Wszystkie plany wydawano w tym samym podziale arkuszowym,
opracowanym jeszcze przez zespó³ Lindleyowski. Obszar miasta w granicach administracyjnych pokrywa³o 50 arkuszy. Jedynym odstêpstwem od przyjêtego podzia³u
by³ arkusz zbiorczy z po³owy lat 20. obejmuj¹cy fragmenty 4 centralnych arkuszy
z pokazaniem „zera” geodezyjnego Warszawy – zboru ewangelickiego przy placu
Ma³achowskiego w centralnym punkcie arkusza.
Urzêdowej proweniencji jest te¿ zbiór map statystycznych Warszawy opracowywanych w wersji rêkopiœmiennej przez Wydzia³ Statystyczny Zarz¹du Miejskiego
w m.st. Warszawie i wydawanych niejednokrotnie w „Kronice Warszawy”. Mapy te
pokazuj¹ m.in. dane spisu powszechnego z 1931 r. oraz wiele innych interesuj¹cych
danych statystycznych dotycz¹cych Warszawy miêdzywojennej i wojennej. Zbiór
obejmuje kilkadziesi¹t arkuszy map w skali zazwyczaj 1:50 000 i 1:100 000.
Bogaty zbiór omawianych urzêdowych planów Warszawy znajduje siê m.in.
w zasobie APW.

FOTOGRAMETRIA LOTNICZA
Mankamenty zwi¹zane z opisywanymi planami, zw³aszcza nieaktualnoœæ sytuacji
terenowej, mo¿e niwelowaæ fotoplan Warszawy w skali 1:2500 opracowany na podstawie zdjêæ wykonanych w czasie nalotów fotogrametrycznych maj¹cych miejsce
w listopadzie 1935 r. Mimo ¿e d³ugie cienie rzucane przez budynki na w¹skie,
XIX-wieczne ulice centrum miasta zaciemniaj¹ znacz¹co obraz, to jednak znaczenie tego dzie³a fotogrametrów Wydzia³u Fotogrametrycznego PLL LOT jest niepodwa¿alne. Nie jest to pierwsze tego typu opracowanie. W 1927 r. opracowany zosta³, nie zachowany do dziœ, pierwszy fotoplan Warszawy w skali 1:2500. Sk³ada³ siê
z 52 arkuszy opracowanych na podstawie 3,5 tys. zdjêæ miasta. Do dzisiejszych czasów zachowa³a siê jedynie czêœæ szklanych p³ytek negatywowych, materia³u Ÿród³owego do opracowania fotoplanu.
Kolejny etap fotogrametrycznego epizodu w dziejach kartografii warszawskiej
to fotoplan w skali 1:10 000 opracowany na podstawie zdjêæ lotniczych wykonanych przez Luftwaffe podczas nalotów na Warszawê 24 wrzeœnia 1939 r. Materia³
nie jest wprawdzie w pe³ni kartometryczny, lecz nale¿y pamiêtaæ, ¿e jest to pierwsze
po 1935 r. ujêcie zabudowy miasta bezpoœrednio po boomie budowlanym koñca
lat 30. i jednoczeœnie dokumentacja zniszczeñ miasta powsta³ych w czasie kampanii wrzeœniowej. I wreszcie ostatni etap, powojenny, zwi¹zany z dzia³alnoœci¹ Biura
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Odbudowy Stolicy. Jest to fotoplan, wykonany na podstawie radzieckich zdjêæ lotniczych, w skali 1:2500. Aktualnoœæ fotoplanu jest okreœlona przez jego twórców na czerwiec 1945 r. Jednak analiza jego treœci nasuwa wniosek, ¿e przynajmniej czêœæ arkuszy
powsta³a na podstawie zdjêæ wykonanych najprawdopodobniej wiosn¹ 1946 r. Istotn¹
ró¿nic¹ miêdzy tym materia³em a jego odpowiednikiem z 1935 r. jest jakoœæ zdjêæ,
znacznie ustêpuj¹ca zdjêciom przedwojennym. Na fotoplanie 1945/1946 nie zosta³y
maskowane, tak jak na fotoplanie z 1935 r., tereny kolejowe, a zasiêg treœci prezentowanej do koñca obejmuje ca³e arkusze poza granicami administracyjnymi miasta
(w 1935 r. treœæ fotoplanu koñczy³a siê na granicy administracyjnej).
Omówione materia³y fotogrametryczne s¹ przechowywane w zbiorach APW.
PóŸniejsze fotoplany s¹ trudniej dostêpne dla badaczy, fotoplan opracowany
na podstawie zdjêæ z 1947 r. przechowuje Zarz¹d Topograficzny WP, fotoplanem
z 1990 r. dysponuj¹ w³adze samorz¹dowe.

WOJSKOWY INSTYTUT GEOGRAFICZNY
Du¿e znaczenie w prezentacji kartograficznej Warszawy maj¹ niew¹tpliwie mapy
topograficzne Wojskowego Instytutu Geograficznego, a zw³aszcza Mapa szczegó³owa
1:25 000. Obszar Warszawy jest pokryty czterema jej arkuszami. S¹ to jednobarwne
arkusze Warszawa – ¯oliborz z 1934 r., Warszawa – Praga z 1936 r. oraz Warszawa –
Wola i Warszawa – Mokotów z 1931 r. Mapa jest istotna szczególnie w analizach obszarów poza granicami ówczesnego miasta, które dziœ s¹ czêœci¹ miasta sto³ecznego
Warszawy. Przy omawianiu opracowañ WIG warto wspomnieæ te¿ o utytu³owanej
Mapie taktycznej 1:100 000. Warszawa jest pokazana na dwóch czterobarwnych normalnych arkuszach przecinaj¹cych równole¿nikowo miasto, arkuszach Warszawa –
Pó³noc oraz Warszawa – Po³udnie oraz dwóch arkuszach zbiorczych Warszawa P³n. –
Warszawa P³d. i Modlin – ¯yradów – Warszawa P³n. – Warszawa P³d. Ma ona jednak,
z uwagi na ma³¹ skalê, drugorzêdne znaczenie w analizach dotycz¹cych miasta.
Kontynuacj¹ prac kartograficznych WIG by³a dzia³alnoœæ S³u¿by Topograficznej Armii Krajowej „Schronisko”. Wyda³a ona w 1943 r. w konspiracji m.in. czteroarkuszow¹ dwubarwn¹ mapê szczegó³ow¹ w skali 1:25 000. Na mapie naniesione
zosta³y na arkusze z lat 1931-1936 obszary zajmowane w Warszawie przez Niemców.
Znana jest pod nazw¹ Mapy B. O. M., nazwa pochodzi od pierwszych liter pseudonimów jej twórców, „Bury” – p³k. Mieczys³aw Szymañski, szef S³u¿by Topograficznej AK, „Ogoñczyk” – por. in¿. Stanis³aw Twardowski, szef Zak³adu Reprodukcji
oraz „Maks” – Czes³aw Œmieciñski, drukarz.

BIURO ODBUDOWY STOLICY
Okres kartografii dawnej Warszawy zamyka seria opracowanych przez Biuro Odbudowy Stolicy na podstawie inwentaryzacji zabudowy z lat 1945-1946 map zniszczeñ
Warszawy w skali 1:2500. S¹ one szczegó³ow¹ inwentaryzacj¹ stanu miasta po zakoñczeniu II wojny œwiatowej, prezentuj¹c¹ skalê zniszczeñ Warszawy z podzia³em na zabudowê zniszczon¹ ca³kowicie, wypalon¹, nadaj¹c¹ siê do odbudowy oraz wymagaj¹c¹
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rozbiórki. Seria tych planów opracowana zosta³a w rozszerzonym o dawne przedmieœcia podziale arkuszowym, odpowiadaj¹cym podzia³owi Lindleyowskimu. Znane s¹
przynajmniej trzy wersje tego planu, jedna wielobarwna i dwie czarno-bia³e. Na
ka¿dej z wersji widaæ znacz¹ce ró¿nice w naniesionej sytuacji terenowej, co mo¿e
wskazywaæ albo na ich faktyczne pochodzenie z ró¿nych okresów, wykraczaj¹cych
poza wymieniony okres inwentaryzacji, albo te¿ któreœ wersje obarczone zosta³y celowymi zniekszta³ceniami treœci. Plany przechowywane s¹ w zbiorach APW.
Przedstawiony powy¿ej wybór obejmuje jedynie wa¿niejsze dzie³a i prace kartograficzne dotycz¹ce Warszawy sprzed przekszta³ceñ miasta dokonanych po II wojnie œwiatowej. Nie zawiera on wielu, nieraz doœæ popularnych, planów miasta, których znaczenie dla prezentacji obrazu Warszawy oraz wp³yw na kartografiê warszawsk¹ by³y zdecydowanie mniejsze. Nie by³o zreszt¹ przedmiotem tej pracy pokazanie pe³nego wykazu, katalogu opracowanych dawnych map i planów
Warszawy, a jedynie wskazanie dzie³ o zasadniczym znaczeniu.
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RECENZJE

TABLICE POŒWIÊCONE POWSTANIU
WARSZAWSKIEMU W DOKUMENTACJI
STANIS£AWA CIEP£OWSKIEGO
Wpisane w kamieñ i spi¿. Inskrypcje pami¹tkowe w Warszawie XVII-XX w. Stanis³awa
Ciep³owskiego1 wêdruj¹cego Varsavianisty, jak okreœli³ go Roman Nowoszewski, to
lektura inspiruj¹ca dla pasjonatów historii Powstania Warszawskiego. Zgromadzona bowiem przez niego dokumentacja, obejmuj¹ca 1337 napisów pami¹tkowych,
pozwala na wyci¹gniêcie wniosków, wykraczaj¹cych daleko poza intencje fundatorów. Zwi¹zanych z Powstaniem doliczy³am siê ok. 380, Noszewski w recenzji – 500,
najwyraŸniej zastosowaliœmy inne kryteria. Bra³am pod uwagê daty: sierpieñ-wrzesieñ 1944 r. b¹dŸ nazwê Powstanie Warszawskie lub zaznaczon¹ nazwê oddzia³u
walcz¹cego w Powstaniu. Nie liczy³am tablic z napisami typu: polegli w latach
1939-1945, uznaj¹c, ¿e fundatorzy nie byli zainteresowani wyodrêbnieniem tego
wydarzenia. Wziê³am pod uwagê pozycjê 21, wmurowan¹ w 1994 r. (50. rocznica
Powstania Warszawskiego), informuj¹c¹, ¿e w domu Al. Jerozolimskie 85 w latach
1940-1945 by³a kwatera Komendy G³ównej Batalionów Ch³opskich. Dom nr 85
znajdowa³ siê na terenach opanowanych przez Niemców. Kto tam przebywa³ do
1945 r.? Mo¿e byli to tzw. Robinsonowie Warszawscy? Nie mia³am ¿adnych w¹tpliwoœci przy zaliczeniu poz. 236, z informacj¹, ¿e w domu przy ul. Filtrowej mieszka³
i tworzy³ Karol Irzykowski „(…) œmiertelnie ranny w czasie powstania warszawskiego”, czy poz. 277 – ul. Grochowska 274, tablica poœwiêcona pamiêci Boles³awa
Chajêckiego „¿o³nierza powstania warszawskiego”.
Rejestr Ciep³owskiego obj¹³ istniej¹ce fizycznie do koñca 2000 r. zewnêtrzne inskrypcje pami¹tkowe z obszaru Wielkiej Warszawy, uwzglêdniaj¹c tablice pami¹tkowe na œcianach budynków lub innych obiektów architektonicznych, tablice
pami¹tkowe, g³azy i obeliski, s¹ te¿ wyodrêbnione skwery. Co wa¿ne, zgromadzona
dokumentacja zosta³a zarejestrowana z autopsji, teksty odpisano w oryginalnym
brzmieniu, bez poprawek i korekt. Nie przeoczono wiêc ¿adnej informacji, zmiany
w standardowych, obowi¹zuj¹cych formu³ach. Te nieraz drobne retusze wiele mówi¹ o polityce ówczesnych w³adz, a z drugiej strony próbie prze³amania zmowy
Wpisane w kamieñ i spi¿. Inskrypcje pami¹tkowe w Warszawie XVII-XX w., Warszawa 2004, rec.: R. Nowoszewski, „Kronika Warszawy” 2005, nr 1.
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milczenia o Powstaniu Warszawskim, 63 dniach walki w milionowym mieœcie.
Zbyt du¿o by³o ofiar, niezagojonych ran, zburzone miasto, wypêdzona ludnoœæ.
Pierwsze spontaniczne, skromne napisy na zburzonych domach, drewniane i blaszane krzy¿e musia³y znikn¹æ i ze wzglêdu na postêpuj¹c¹ odbudowê miasta, i na
koniecznoœæ ujednolicenia tekstów zgodnie z wyk³adni¹ rz¹dz¹cej partii. Inicjatywy indywidualne wyra¿ane w inskrypcjach zgodnych z wiedz¹ o tamtych czasach
i potrzeb¹ serca przenios³y siê na cmentarze, tereny przykoœcielne, koœcio³y, zapocz¹tkowa³y nurt patriotycznych upamiêtnieñ œwi¹tyñ2.
W 1948 r. Wydzia³ Muzeów i Pomników Martyrologii Ministerstwa Kultury
i Sztuki rozpisa³ konkurs na projekt trwa³ego oznaczenia miejsca kaŸni i walki.
Konkurs zosta³ rozstrzygniêty w 1949 r. Pierwsz¹ nagrodê otrzyma³ rzeŸbiarz Karol
Tchorek. Solidne, do dziœ istniej¹ce tablice zosta³y opatrzone napisem: „Miejsce
uœwiêcone krwi¹ Polaków poleg³ych za wolnoœæ ojczyzny”. Tablic tych zarejestrowa³ Ciep³owski ok. 200, kilkanaœcie dotyczy miejsc kaŸni z czasów okupacji. Wiêkszoœæ upamiêtnia ofiary z Powstania, ustawiano je b¹dŸ wmurowywano, najwiêcej
w latach 50., 60., a nawet póŸniej. Zarówno kszta³t, jak i przewodnia formu³a nie
pozostawia w¹tpliwoœci co do ich intencji. Przede wszystkim zabrak³o na nich nazwy: Powstanie Warszawskie. Wzorem poprawnoœci jêzykowej sformu³owañ, jakie
nale¿a³o wówczas u¿ywaæ, jest tablica reprezentacyjna na frontowej œcianie kamienicy Rynku Starego Miasta 15, który to napis figuruje do dziœ: „Rynek Starego
Miasta pomnik kultury narodowej i walk rewolucyjnych ludu Warszawy. Zwalony
w gruz przez faszystowskich okupantów w 1944 rz¹d Polski Ludowej z ruin podŸwign¹³ i narodowi przywróci³ w latach 1951-1953” (poz. 916). Tablicê zaliczy³am
ze wzglêdu na 1944 r., niewtajemniczeni w meandry polskiej historii, np. cudzoziemcy, mog¹ kojarzyæ zniszczenie z nalotem dywanowym. Charakterystyczne, ¿e
na ¿adnej tablicy wiêcej nie znajdziemy informacji o „rewolucyjnych walkach”. Natomiast na ul. Tamka 1 (poz. 1099) w 1949 r. ko³o ZBOWiD zamieœci³o informacjê,
¿e na terenie Elektrowni Warszawskiej „(…) grupa pracowników w sile 107 osób
podjê³a walkê z przewa¿aj¹cymi si³ami wroga trac¹c 27 zabitych. Zw³oki bohaterów
pochowano na cmentarzu komunalnym”. Charakterystyczne jest tu wprowadzenie okreœlenia „bohater”, obowi¹zuj¹cego w stylistyce sowieckiej. W tym samym
1947 r. na ul. Kaleñskiej (poz. 391) w Stra¿ackich Zak³adach Przemys³owych na tablicy znalaz³a siê informacja: „bohaterom powstania warszawskiego”. O to okreœlenie bêd¹ siê póŸniej toczy³y dyskusje i boje, gdy decydowa³y siê losy Pomnika Powstania Warszawskiego na pl. Krasiñskich. Podkreœlenie s³owa „bohater” ma najwymowniejszy przyk³ad w ods³oniêtej w 1957 r. tablicy na ul. Boduena 4 (poz. 87),
upamiêtniaj¹cej poleg³ych w zbombardowanym szpitalu powstañczym. Towarzysze
broni z Korpusu Bezpieczeñstwa (Oddzia³y Wojskowe Korpusu Bezpieczeñstwa)
zastosowali formu³ê: „Chwa³a bohaterom poleg³ym w walce o wolnoœæ” i dalej „dla
uczczenia pamiêci poleg³ych bohaterów”.
Na tablicach wed³ug wzoru Tchorka, hitlerowcy (hitlerowscy siepacze,
poz. 685), nigdy Niemcy, rozstrzeliwali Polaków (rzadko, czy¿by dyskretnie mia³o
2

A. T. Tyszka, Pamiêæ utrwalona: wojna 1939-1945 na tablicach koœcio³ów Warszawy, Warszawa 1990.
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to zwracaæ uwagê, ¿e byli to powstañcy?), na ogó³ cywili, ludnoœæ cywiln¹, ludzi
(kilkuset ludzi), osoby – 13 osób (poz. 152), 200 osób (poz. 122). Unowoczeœniona formu³a z tablic Tchorka dotrwa³a do 1996 r., gdy w Al. Ujazdowskich 1/3 ustawiono tablicê z intryguj¹cym tekstem: „Miejsce uœwiêcone krwi¹ tysiêcy Polaków,
którzy zginêli mêczeñsk¹ œmierci¹ w okresie powstania warszawskiego 1. VIII –
31. VIII” (poz. 27). Dlaczego taka data? Zabrak³o szczegó³ów: czy to miejsce kaŸni,
wykonywania wyroków przez gestapo, zlikwidowane pod koniec sierpnia?
Na standardowych tablicach w latach 50. dawano jednak sygna³y, ¿e by³o Powstanie, z drugiej strony dokumentuj¹ one, ¿e nie podejmowano prób, aby dojœæ
prawdy, kim z nazwiska, imienia, pseudonimów byli ludzie, którzy polegli. Balonowa 22 (poz. 59), tablica od strony ul. Rac³awickiej: „W pierwszych dniach sierpnia
1944 r. poleg³o z r¹k okupanta hitlerowskiego ponad 150 powstañców”. Niedaleko,
na ul. œw. Andrzeja Boboli (poz. 51) podobny napis: „W pierwszych dniach sierpnia
1944 poleg³o oko³o 150 powstañców warszawskich”. Bokserska 32 (poz. 92, ten sam
rejon Mokotowa) znów: „W pierwszych dniach sierpnia odda³o swoje ¿ycie 150 powstañców w walce z hitlerowcami”. Bez podania nazwy oddzia³ów trudno wnioskowaæ, na jakich dokumentach, czyich informacjach oparto na trzech tablicach podobne, minimalnie siê ró¿ni¹ce dane. Tablica z 1997 r. (poz. 60), upamiêtniaj¹ca
walki 1 sierpnia na terenie Fortu Mokotowskiego (ten sam rejon) batalionu „Olza”
pu³ku „Baszta”, wymienia dowódcê kompanii O-1, Zdzis³awa Hecolda „Zbójnika”,
który tam poleg³, i informacjê, ¿e „w walce zginê³o wielu powstañców”. Trudno nie
wnioskowaæ, ¿e dane z trzech tablic dotycz¹ walk wokó³ Fortu Mokotowskiego, ale
w pobli¿u, na Rakowieckiej walczy³y te¿ inne oddzia³y z Mokotowa. Zagadek, niewyjaœnionych spraw, jest du¿o wiêcej.
Straty powstañców, liczone na 183 b¹dŸ 14 tys.4, po 60 latach z trudem w encyklopedii Powstania Warszawskiego wyliczone na 8 tys., w tym 10% znanych tylko
z pseudonimów5, unaoczniaj¹, jak daleko niepe³na, nieuporz¹dkowana jest nasza
wiedza. Do dzisiaj pozosta³y na tablicach b³êdy, i to w miejscach jak najbardziej
znanych, t³umnie odwiedzanych. D³uga 7 (poz. 172): „W dniu 1 wrzeœnia w szpitalu powstañczym hitlerowcy zamordowali ok. 430 osób”. Niemcy wkroczyli tam 2
wrzeœnia rano, gdy ostatnie placówki powstañcze zesz³y ju¿ do kana³ów. Szpital
D³uga 7, najwiêkszy szpital na Starym Mieœcie, Centralny Szpital Chirurgiczny
nr 1 zorganizowany przez pu³kownika Stefana Tarnawskiego „Tar³ê” zas³uguje chyba na pe³niejsz¹ informacjê i prawid³ow¹ datê. B³êdy zdarzaj¹ siê, nie mówi¹c o nieœcis³oœciach, na tablicach powsta³ych ju¿ w III Rzeczypospolitej, która wszak nie
zak³ada ¿adnej cenzury. Poz. 190, tablica ods³oniêta w 1998 r., upamiêtniaj¹ca redutê Starego Miasta – Arsena³. Pomylono imiê i nazwisko dowódcy, który kierowa³
obron¹, kapitana W³adys³awa Jachowicza „Konara” (Wac³aw Jackowicz – sic).
Przedziwn¹ zbitkê dwóch ró¿nych stylów reprezentuj¹ dwie tablice na
ul. œw. Wincentego róg ul. Oszmiañskiej (poz. 1212). Lata 50. wzór Tchorka: „MiejA. Borkiewicz, Powstanie Warszawskie 1944. Zarys dzia³añ natury wojskowej, Warszawa 1964.
J. Kirchniager, Powstanie Warszawskie, Warszawa 1969.
5
Wielka ilustrowana encyklopedia Powstania Warszawskiego, t. 5, Warszawa 2002, t. 6, Warszawa 2004
(wykaz uczestników Powstania Warszawskiego).
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sce uœwiêcone mêczeñsk¹ krwi¹ Polaków rozstrzelanych przez hitlerowców
w 1944 roku”; w 1994 roku napis zmieniono: „Tu 1 sierpnia 1944 roku polegli za
wolnoœæ ojczyzny ¿o³nierze Armii Krajowej i dowódcy »Rokita« i »Kruk«. Chwa³a
bohaterom”. W latach 50. na Pradze, gdzie walki trwa³y parê dni, na ul. Odrow¹¿a
(poz. 749) obok torów kolejowych, w pobli¿u murów cmentarza Bródnowskiego postawiono standardow¹ tablicê, w której znalaz³y siê litery AK, prawdopodobnie dopisane póŸniej, poniewa¿ napis g³osi: „Tu od 23 do 27 sierpnia 1944 hitlerowcy rozstrzelali 40 osób”. W tym czasie na Pradze (VI Obwód Armii Krajowej) organizowano przeprawy przez Wis³ê z broni¹ i ludŸmi dla powstañczego Mokotowa.
Zatrzymanych z broni¹ patrole niemieckie rozstrzeliwa³y. Praga Pó³noc, ul. Stanis³awa Witkiewicza (po. 1217), zaskakuje informacja: „W dniu 1.VIII.1944 na tym
miejscu hitlerowcy zastrzelili 13 partyzantów przygotowuj¹cych siê do akcji” – œlad
po ¿o³nierzach VI Obwodu przenosz¹cych broñ?
Mokotów, ul. Odyñca 55 (poz. 750), standardowa tablica przypomina: „Tu powstañcy Warszawy w 1944 r. stawiali d³ugotrwa³y opór okupantowi hitlerowskiemu. W walce zginê³o wielu obroñców”. To „Alkazar”, reduta batalionu „Olza”, zdobyta 3 sierpnia, w ca³odniowych walkach zginê³o wówczas paru ¿o³nierzy. Blokowa³a Niemcom dostêp w g³¹b polskich pozycji. Najwiêksze straty poniesiono 14 wrzeœnia, w czasie nalotu w gruzach budynku zginê³o kilkunastu ¿o³nierzy i kilkudziesiêciu cywili.
Prosty rachunek wskazuje, ¿e standartowych tablic projektu Tchorka, postawionych w latach 50. i 60., do dzisiejszego dnia jest najwiêcej i pomimo wszelkich braków, swoj¹ form¹ ani przewodnim napisem nie ra¿¹, a budz¹ szacunek, upamiêtniaj¹c ogrom ofiar, jakie ponios³a ludnoœæ cywilna. Na Woli 1 sierpnia p³on¹ przed nimi znicze i od rana s¹ ju¿ kwiaty. ¯yj¹ jeszcze tu ludzie, œwiadkowie tamtych wydarzeñ, pamiêæ przetrwa³a w rodzinnych wspomnieniach. W 60. rocznicê
Powstania u zbiegu al. Solidarnoœci i ul. Leszna, na œrodku jezdni postawiono monument, na którym wyryto spis ulic Woli z liczb¹ mieszkañców, którzy zostali wymordowani. Dane zebrane ze wszystkich postawionych tam tablic.
Tablice upamiêtniaj¹ce walki powstañcze (poza nielicznymi) zaczê³y siê pokazywaæ pod koniec lat 70. staraniem œrodowisk kombatanckich, które zaczê³y coraz odwa¿niej dopominaæ siê o przywrócenie pamiêci o ich czynach. 50. rocznica Powstania i nastêpna, okr¹g³a 60. uaktywni³a wszystkie œrodowiska. Powstañcy po raz
pierwszy zostali uhonorowani, bez wzglêdu na organizacje, do których nale¿eli,
w uroczystoœciach pod patronatem ówczesnego prezydenta Warszawy Lecha Kaczyñskiego. Otwarcie Muzeum Powstania Warszawskiego i zaawansowany wiek kombatantów przyt³umi³ energiê, z któr¹ kiedyœ walczyli o pozwolenia na ka¿d¹ tablicê.
Ostatnio powsta³o ich wiele, w stosunku do obszaru dzielnicy najwiêcej na Starym
Mieœcie. Nie wszystkie inicjatywy uda³o siê tu doprowadziæ do koñca. Kilkanaœcie
ma³ych tabliczek z napisem „Barykada – 1.VIII.1944”, inicjatywa zmar³ego powstañca Romualda Œreniawy-Szypiowskiego mia³a zapocz¹tkowaæ wiêksz¹ realizacjê, dzisiaj ju¿ nikt do niej nie wraca.
Na ¯oliborzu ju¿ w 1957 r. na rogu ul. A. Mickiewicza i gen. Zaj¹czka (poz. 626)
upamiêtniono napisem na g³azie dwudniowe natarcie na Dworzec Gdañski (Zjed-
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noczenie Budownictwa Miejskiego). W centrum ¯oliborza na ty³ach Teatru Komedia, na ul. Popie³uszki jest park im. ¯o³nierzy „¯ywiciela”.
W Œródmieœciu jeszcze w latach 70. pl. Napoleona zosta³ przemianowany na
pl. Powstañców Warszawskich. 1 sierpnia 1979 r. ods³oniêto tam symboliczn¹ p³ytê poœwiêcon¹ kompaniom batalionu Kiliñskiego. W 2006 r. wydzialono przy
ul. Marsza³kowskiej (Zielnej) róg Œwiêtokrzyskiej Skwer im. mjr. Boles³awa ¯mudzina, cichociemnego, powstañca, zamordowanego w 1953 r. w wiêzieniu na ul. Rakowieckiej.
Na rozleg³ych terenach Mokotowa upamiêtniono najwa¿niejsze miejsce walk,
zas³uga to m.in. zmar³ego w tym roku plutonowego podchor¹¿ego Eugeniusza
Ajewskiego „Kotwy” z pu³ku „Baszta”. Od 1999 r. na ul. Pu³awskiej 57 na murze
budynku zwanego „go³êbnikiem” (poz. 860) zegar codziennie o godz. 17 rozbrzmiewa „Marszem Mokotowa”.
Obchody rocznicy Powstania Warszawskiego s¹ dzisiaj organizowane przez m³odzie¿, która w³¹cza siê, zapalaj¹c znicze w miejscach upamiêtnionych, przypomina,
¿e 1 sierpnia o godz. 17, na dŸwiêk syren, ruch na ulicach Warszawy ma siê zatrzymaæ (niewielu kierowców jeszcze o tym pamiêta, ma³o kto z przechodniów domyœla
siê, ¿e nale¿y stan¹æ na bacznoœæ). Nikt w szkole tego nie uczy³, pamiêæ o Powstaniu Warszawskim przetrwa³a g³ównie w rodzinach, a w Warszawie ¿yje zaledwie
kilka procent mieszkañców z rodzin osiad³ych tu przed 1939 r. Czy nie nadszed³ ju¿
czas, aby przywróciæ w obowi¹zuj¹cej pisowni nazwy powstañ narodowych pisane
z wielkiej litery: Powstanie Koœciuszkowskie, Listopadowe, Styczniowe, wreszcie
Powstanie Warszawskie – najd³u¿sza bitwa partyzancka okupowanej przez Niemców Europy.
Benedyktyñska praca Stanis³awa Ciep³owskiego niech bêdzie wzorem i nauk¹ dla
tych, którzy podjêli siê opieki nad miejscami pamiêci. W wielu miejscach napisy na
tablicach nale¿a³oby uzupe³niæ chocia¿by o datê erygowania. Warszawa powsta³a na
gruzach, odrodzi³a siê jak Feniks z popio³ów, szanujmy wiêc jej historiê.
Maria Wiœniewska

SOKRATES STARYNKIEWICZ, DZIENNIK 1887-1897,
Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, Warszawa 2005, ss. 271
Wspó³czesna varsavianistyka zosta³a wzbogacona, dziêki inicjatywie i energii pracowników Muzeum Historycznego m.st. Warszawy, o now¹ seriê – „Biblioteka
Warszawska”, któr¹ otwiera, pod redakcj¹ Andrzeja So³tana, recenzowana pozycja.
Znakomitego przek³adu z rosyjskiego Dzienników Starynkiewicza dokona³ René
Œliwiñski. Staranna przedmowa i wybór ilustracji s¹ dzie³em Stanis³awa Konarskiego. Przypisy i indeks osobowy opracowa³y: Anna Brus i Wiktoria Œliwiñska. Redaktorem tomu by³a Aleksandra Lipska. Projekt znaku, ok³adki i strony tytu³owej
jest dzie³em Stanis³awa Wieczorka.
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Dobrze siê sta³o, ¿e po wielu latach kryzysu wspó³czesnej varsavianistyki, w seriach wydawanych przez Pañstwowy Instytut Wydawniczy i Pañstwowe Wydawnictwa Naukowe, rusza nowy tytu³. Wielka to zas³uga Andrzeja So³tana – wicedyrektora Muzeum Historycznego m.st. Warszawy, który nigdy nie skapitulowa³ przed
trudnoœciami wydawniczymi i kryzysem rynku czytelniczego.
We wstêpie od wydawcy recenzowanej pozycji czytamy: „Ujawniony stosunkowo niedawno Dziennik genera³a Sokratesa Starynkiewicza, jednego z najbardziej zas³u¿onych prezydentów Warszawy, jest bez w¹tpienia Ÿród³em o znaczeniu pierwszorzêdnym. Nieznany wczeœniej badaczom losów genera³a, wzbogaca zasadniczo
ubogi i jednostronny dot¹d materia³ biograficzny, oparty g³ównie na informacjach
prasowych i opracowaniach poœwiêconych gospodarce miejskiej, ukazuj¹cych postaæ Starynkiewicza niemal wy³¹cznie w kontekœcie urzêdowym. Ten wysoki rang¹ wojskowy i urzêdnik, wyznaczaj¹cy w ci¹gu d³ugich lat sprawom prywatnym
skromny margines, daje siê bowiem w swoim dzienniku poznaæ jako cz³owiek
o ró¿norodnych zainteresowaniach, wra¿liwy na œwiat, umiej¹cy wspó³czuæ i bezinteresownie spieszyæ z pomoc¹ innym”1. Starynkiewicz urodzi³ siê 29 grudnia
1820 r. w Taganrogu nad Morzem Azowskim. By³ synem dyrektora i nauczyciela filologii klasycznej gimnazjum w Taganrogu, oraz Nadzie¿dy Antonownej. W 1834 r.
rodzina Starynkiewiczów otrzyma³a od cara Miko³aja I tytu³ szlachecki, zatwierdzony w 1841 r.
W 1836 r. Starynkiewicz ukoñczy³ Instytut Szlachecki w Moskwie i jako jego
absolwent wst¹pi³ do wojska. Po kilkunastu miesi¹cach rozpocz¹³ studia w Wy¿szej
Szkole Artylerii, które ukoñczy³ w stopniu podporucznika w 1841 r. PóŸniej awansuj¹c i zdobywaj¹c wiele odznaczeñ, bra³ udzia³ w interwencji wojsk rosyjskich
w zgnieceniu powstania wêgierskiego w 1849 r.
„W latach 1849-1853 pe³ni³ obowi¹zki adiutanta w G³ównym Sztabie Armii
Czynnej w Warszawie, najpierw przy generale Wikiñskim, a od 1851 przy generale
W. Zab³ockim (...) Po wybuchu wojny rosyjsko-tureckiej zosta³ wys³any na Krym,
a nastêpnie bra³ udzia³ od 4 maja 1854 w oblê¿eniu tureckiej twierdzy Silistria i zosta³ odznaczony Orderem Œw. W³odzimierza IV kl. z mieczami”2.
W Warszawie pe³ni¹c odpowiedzialne funkcje sztabowe, awansowa³ 1 stycznia
1859 r. do stopnia pu³kownika. 25 listopada 1860 r. otrzyma³ pruski Order Czerwonego Or³a III kl. Szkoda, ¿e Stanis³aw Konarski nie wyjaœni³, za co Starynkiewicz
zosta³ odznaczony.
W paŸdzierniku 1861 r. Starynkiewicz bra³ udzia³ w pacyfikacji antypañszczyŸnianych buntów ch³opskich w powiecie krasnystawskim, stosuj¹c karê ch³osty wobec zbuntowanych w³oœcian.
Na trzy dni przed wybuchem Powstania Styczniowego zosta³ przeniesiony do
Odeskiego Wojennego Okrêgu i wkrótce, 24 paŸdziernika 1864 r., awansowa³ do
stopnia genera³-majora.
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„Od lutego 1864 by³ zatrudniony w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych, sprawowa³ nadzór nad uwiêzionymi powstañcami polskimi przewo¿onymi etapem
przez Moskwê na Syberiê; 1 grudnia nastêpnego roku z nadzorowanego przez Starynkiewicza moskiewskiego wiêzienia etapowego uciek³ Jaros³aw D¹browski”3.
Ze wzglêdu na stan zdrowia 11 listopada 1871 r. Starynkiewicz przeszed³ na
emeryturê.
W œwietle badañ Anny S³oniowej, z Pracowni Dziejów Warszawy IH PAN,
wkrótce Starynkiewicz obj¹³ administracjê dóbr ziemskich ks. Anatolija Diemidowa San Danto w guberni podolskiej i kijowskiej4. Z nominacji gen. Augusta Kotzebue, genera³-gubernatora warszawskiego i g³ównodowodz¹cego wojsk Warszawskiego Okrêgu Wojskowego, Starynkiewicz otrzyma³ 16 paŸdziernika 1875 r. nominacjê na pe³ni¹cego obowi¹zki prezydenta Warszawy. Jak podkreœla Konarski, tytu³
„pe³ni¹cego obowi¹zki” prezydenta Warszawy nie zosta³ zmieniony do koñca urzêdowania, do 1892 r.5 Fakt ten wskazuje na istotê zaborczej polityki caratu wobec
Warszawy po st³umieniu Powstania Styczniowego.
„W marcu 1876 w³adze Warszawy zamówi³y u Lindleya wykonanie projektu sieci wodno-kanalizacyjnej (prawie równoczeœnie uczyni³y to samo w³adze Petersburga, lecz realizacja nast¹pi³a tu póŸniej). Na polecenie Starynkiewicza i z jego wstêpem wydrukowano »Projekt kanalizacji i wodoci¹gów w mieœcie Warszawie«. Sporz¹dzony przez in¿yniera Lindleya (Warszawa 1876), który w kwietniu rozes³ano
do wszystkich redakcji warszawskich oraz znacz¹cych osób, w celu poddania go
pod publiczn¹ dyskusjê. Starynkiewicz rozpocz¹³ tym samym sta³¹ praktykê odwo³ywania siê w sprawach dotycz¹cych ogó³u mieszkañców do ich opinii, co by³o ewenementem w zaborze rosyjskim; przez ca³y okres prezydentury chcia³, by obywatele Warszawy »wiedzieli, gdzie grosz publiczny idzie i jak siê obraca«”6.
Wobec silnego lobby walcz¹cych z projektami wodno-kanalizacyjnymi i grupy
finansistów, po dyskusjach publicznych, Starynkiewicz przekona³ w¹tpi¹cych do
swych planów. W kwietniu 1881 r. uda³o siê tak¿e do tych planów, wymagaj¹cych
dotacji finansowych z bud¿etu pañstwa, przekonaæ cara Aleksandra III.
2 listopada 1881 r. odby³o siê pierwsze posiedzenie Komitetu Kanalizacyjnego,
pod przewodnictwem Starynkiewicza, na którym postanowiono wykonywaæ inwestycje przy pomocy polskich robotników i in¿ynierów oraz polskich materia³ów
i pó³fabrykatów. W polemice z w³aœcicielami kamienic, obci¹¿onych znacznymi
kosztami inwestycji wodno-kanalizacyjnych, Starynkiewicz korzysta³ z pomocy takich polskich autorytetów, jak Boles³aw Prus i Aleksander Œwiêtochowski.
W 1876 r. z jego inicjatywy zorganizowano Sekcjê Statystyczn¹ Magistratu, która zbiera³a dane o mieszkañcach Warszawy i rozpoznawa³a stan sanitarny miasta.
Wiele czasu i energii prezydenta miasta zajmowa³ w tym czasie problem poprawy zaopatrzenia Warszawy w ¿ywnoœæ, m.in. przez budowê nowych targowisk dla
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byd³a i rzeŸni i uruchomienie przez Towarzystwo Lekarskie Warszawskie laboratoryjnej kontroli niektórych produktów ¿ywnoœciowych.
Z jego inicjatywy przeprowadzono w Warszawie dwukrotnie spis ludnoœci: 9 lutego 1882 r. i 1 stycznia 1887 r. Sam Starynkiewicz pe³ni³ funkcjê wiceprzewodnicz¹cego Warszawskiego Komitetu Statystycznego, którego pracami interesowa³ siê
tak¿e po zdaniu obowi¹zków prezydenta7. Prawdopodobnie dziêki jego staraniom
Petersburg zgodzi³ siê na rozpoczêcie w Warszawie budowy tramwajów konnych
przez spó³kê belgijsk¹. Pierwsz¹ liniê, prowadz¹c¹ od rogatki mokotowskiej do Muranowa, otwarto w paŸdzierniku 1881 r., póŸniej oddano zajezdniê i stajniê na Mokotowie. W 1889 r. funkcjonowa³o ju¿ siedemnaœcie linii tramwajów konnych, akceptowanych z radoœci¹ przez mieszkañców Warszawy. Kontrowersje natomiast wywo³ywa³a modernizacja ulic warszawskich przy pomocy kostki drewnianej i p³ytek
asfaltowych.
Urbanistyczny plan Starynkiewicza przewidywa³ m.in. regulacjê Wis³y na 11-kilometrowym odcinku lewego brzegu od mostu Kierbedzia w górê rzeki8. Zmodernizowano w czasie prezydentury Starynkiewicza m.in. ul. Trêback¹, Krakowskie
Przedmieœcie po³¹czono z ul. Miodow¹. W 1889 r zurbanizowano fragment Targówka, Szmulowizny i Nowej Pragi.
Warszawa zawdziêcza Starynkiewiczowi zwiêkszenie terenów zielonych w obrêbie miasta. Dba³ o nie, powo³any w 1888 r., Komitet Opieki nad Plantacjami. Uporz¹dkowano wówczas ogrody Saski i Krasiñskiego, za³o¿ono wiele skwerów w lewobrze¿nej Warszawie i opracowano projekt Parku Ujazdowskiego.
W 1884 r. otwarto nowy cmentarz na Bródnie.
Starynkiewicz udziela³ siê aktywnie w spo³ecznych akcjach Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynnoœci, jego Wydzia³u Tanich Kuchni. By³ te¿ cz³onkiem Towarzystwa Przeciw¿ebraczego i Towarzystwa Ratowania na Wodach. Organizowa³
pomoc dla pogorzelców oraz dla powodzian w czasie wylewów Wis³y w latach:
1880, 1884 i 1888. Czêsto prowadzi³ wspomnian¹ pomoc, korzystaj¹c z w³asnych
œrodków.
Wybitny obserwator ¿ycia warszawskiego tych czasów Antoni Zaleski pisa³:
„Cz³owiek to uczciwy, porz¹dny (...) Czysty, nieposzlakowany, grosza miejskiego,
jak Cerber strze¿e i trwoniæ go nie pozwala (...) sprawiedliwy, w stosunkach z publicznoœci¹ uprzejmy (...) Uczynny, a co wa¿niejsze, odczuwaj¹cy nêdzê Warszawy
i jej ubogich potrzeby (...) tyle lat stoj¹c na czele zarz¹du miasta z¿y³ siê z Warszaw¹
i z jej interesami, i naturalnie przyrós³ trochê do nich. Mo¿na wiêc go nazwaæ
»owarszawionym«”9.
Starynkiewicz, ten liberalny Rosjanin, by³ zwolennikiem szerokiej autonomii
jêzykowo-kulturalnej dla Królestwa, jako czêœci rosyjskiego imperium. Nie rozumia³ on krytycznego stosunku Polaków do budowy na placu Saskim soboru prawos³awnego. W 1894 r. potêpia³ warszawskie demonstracje przypominaj¹ce setn¹ rocz-
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nicê Insurekcji Koœciuszkowskiej, w tym demonstracje podkreœlaj¹ce zas³ugi Jana
Kiliñskiego w powstaniu. Nie aprobowa³ te¿ wyst¹pieñ studentów polskich na Uniwersytecie Warszawskim przeciw budowie w Wilnie pomnika Michai³a Murawiowa, krwawego pogromcy powstañców na Litwie.
Odcina³ siê natomiast od antypolskiej polityki szkolnej Aleksandra Apuchtina
i praktyk soldateski carskiej w Warszawie skupionej w dowództwie Warszawskiego
Okrêgu Wojskowego.
Wspiera³ wysi³ki wybitnych przedstawicieli inteligencji Warszawy, na czele
z Henrykiem Sienkiewiczem, zmierzaj¹ce do wystawienia pomnika Adama Mickiewicza na Krakowskim Przedmieœciu, wspiera³ renowacje pomnika Zygmunta III,
dofinansowa³ z kasy miejskiej restauracjê katedry œw. Jana i koœcio³a œw. Anny.
By³ wiceprzewodnicz¹cym Komitetu Budowy Koœcio³a Wszystkich Œwiêtych na
Grzybowie.
„By³ Starynkiewicz – podkreœla Konarski – niew¹tpliwie patriot¹ rosyjskim,
szanuj¹cym jednak tradycjê kultury polskiej i dostrzegaj¹cym nieprawoœci rosyjskich urzêdników”10.
Po ró¿nych szykanach, szczególnie ze strony Josifa Hurki – warszawskiego genera³-gubernatora, wiosn¹ 1892 r. Starynkiewicz z³o¿y³ dymisjê w Petersburgu ze
stanowiska pe³ni¹cego obowi¹zki prezydenta Warszawy.
30 sierpnia tego¿ roku dymisja zosta³ podpisana, a na otarcie ³ez przyznano mu
stopieñ genera³ artylerii (broni) i emeryturê w wysokoœci 2 tys. rubli rocznie11. Nastêpc¹ Starynkiewicza zosta³ Niko³aj Bibkow, który bardziej troszczy³ siê o swój
w³asny sto³ek ni¿ sprawy rozwoju cywilizacyjnego Warszawy.
Po przejœciu na emeryturê Starynkiewicz postanowi³ wraz z ¿on¹ i córk¹ pozostaæ w Warszawie, synowie zaœ, którzy czêsto go odwiedzali, mieszkali w Rosji.
Z inicjatywy „Gazety Lekarskiej” w 1893 r. Stacji Filtrów na Ochocie nadano
imiê S. Starynkiewicza i wzniesiono tutaj jego popiersie.
Interesowa³ siê on nadal sprawami miasta. W jego mieszkaniu przy ul. Rysiej 5
funkcjonowa³ „gabinet prezydenta bez urzêdu”12. Bra³ udzia³ m.in. w zbiórce pieniêdzy na fundusz stypendialny im. Aleksandra Œwiêtochowskiego, w akcjach dobroczynnych hrabiny Julii Branickiej i na rzecz Zak³adu Towarzystwa Osad Rolnych i Przytu³ków Rzemieœlniczych w Studzieñcu. Chc¹c zdobyæ œrodki na akcje
charytatywne, sprzedawa³ maj¹tki odziedziczone po ojcu.
Interesowa³ siê równie¿ filozofi¹, psychologi¹ i fizyk¹.
Wielkie wra¿enie na spo³eczeñstwie Warszawy i ca³ego Królestwa zrobi³ jego artyku³ O samorz¹d miejski w Warszawie, opublikowany na ³amach „S³owa” w 1898 r.
(nr 5, s. 1-2).
Zmar³ 23 sierpnia 1902 r. Zosta³ pochowany na warszawskim cmentarzu prawos³awnym na Woli. By³ ¿egnany przez t³umy mieszkañców Warszawy. W 1924 r. prochy
Starynkiewicza przeniesiono do Alei Zas³u¿onych na wspomnianym cmentarzu.
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¯ona i córka czêsto nie podziela³y jego zaanga¿owania w sprawy warszawskie,
a w szczególnoœci w dzia³alnoœæ charytatywn¹.
Z Dziennika wy³ania siê Starynkiewicz jako wra¿liwy ojciec, stale lêkaj¹cy siê
o zdrowie dzieci, szczególnie po œmierci syna Aleksandra w 1883 r. Cz³owiek, którego pasj¹ by³y inwestycje warszawskie, realizowane w warunkach wielu trudnoœci
finansowych i biurokratycznych.
Odpoczywa³ w czasie gry w winta i wyœcigów konnych. Uwielbia³ malarstwo
Iwana Ajwazowskiego, wybitnego marynisty.
Starynkiewicza denerwowa³y szowinistyczne spotkania, organizowane w Klubie
Rosyjskim przy ul. Nowy Œwiat 65. Brylowali na tych spotkaniach Hurko, Apuchtin i oficerowie garnizonu warszawskiego.
W czasie czêstych wizyt w Petrsburgu Starynkiewicz stara³ siê za³atwiæ wiele decyzji w³adz carskich z korzyœci¹ dla miasta Warszawy. Zna³ œwietnie ró¿ne koterie
w stolicy carskiej Rosji i jej system bankowy.
Utrzymuj¹c przyjacielskie stosunki z inteligencj¹ warszawsk¹, szczególnie techniczn¹ i lekarsk¹, Starynkiewicz mia³ odwagê polemizowaæ z pras¹ rosyjsk¹ („Warszawskij Dniewnik”), kiedy ta negatywnie ocenia³a zachowania polskiej ludnoœci
miasta13.
Na emeryturze, pocz¹wszy od 1893 r., du¿¹ przyjemnoœæ sprawia³a Starynkiewiczowi lektura francuskiej literatury naukowej, któr¹ t³umaczy³ na jêzyk rosyjski,
koncerty w £azienkach i Dolinie Szwajcarskiej oraz spacery w Saskim Ogrodzie.
W grudniu 1894 r. wraz z rodzin¹ zwiedza³ Francjê, W³ochy i Austriê, œledz¹c
wnikliwie oblicze architektoniczne i urbanistyczne po³udniowej Europy.
Wielkie wra¿enie na Starynkiewiczu zrobi³ dramat stratowanych i uduszonych
1380 osób oraz 1300 rannych na „œwiêcie ludowym” 18 maja 1896 r. w Moskwie,
z okazji koronacji Miko³aja II14.
Na marginesie spotkania z Hurk¹ i jego synem 28 sierpnia 1896 r. Starynkiewicz
zanotowa³ w swoim Dzienniku: „(...) Nie mo¿na zmieniaæ narodowoœci przemoc¹,
przerobiæ Polaków na Rosjan. Nikt tego wprawdzie nie neguje, ale te¿ nikt nie myœli o tym, ¿e je¿eli uznaje siê narodowoœæ, oznacza to, i¿ wymaga siê jakiegoœ dla
niej szacunku”15.
Optuj¹c na rzecz budowy pomnika Mickiewicza w Warszawie, w polemice z szowinistami rosyjskimi, Starynkiewicz, pod dat¹ 3 kwietnia 1897 r., w swym Dzienniku notowa³: „Nie rozumiem czego chc¹ od nich (Polaków – przyp. M. M. D.) rosyjscy patrioci pokroju Apuchtina, zreszt¹ sami ci panowie nie zdaj¹ sobie z tego sprawy. Z wiecznymi podejrzeniami, bez zaufania niczego dobrego siê nie osi¹gnie. I do
czegó¿ im zaufanie? Chyba tylko do w³asnej doktryny i w³asnej si³y!”16.
Wielkim wydarzeniem kulturalnym Warszawy, w którym uczestniczy³ Starynkiewicz, by³ pokaz Golgoty 21 paŸdziernika 1897 r., namalowanej przez Jana Stykê.
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Pokazano j¹ we Lwowie, Moskwie i Kijowie. Ostatecznie zawêdrowa³a ona do Stanów Zjednoczonych17.
Zapiski w Dzienniku Starynkiewicza s¹ bardzo lapidarne, syntetyczne i skrótowe, dlatego szkoda, ¿e autorzy ich opracowania nie zdobyli siê na aneks jego najwa¿niejszych tekstów, zwi¹zanych z dziejami Warszawy lat 1887-1897.
Na zakoñczenie niniejszej recenzji pragnê postawiæ pytanie: jakie zmiany wyst¹pi³y w naszym mieœcie w czasach prezydentury Starynkiewicza i w wyniku jej
bezpoœrednich nastêpstw?
W œwietle badañ Micha³a Bobrzyñskiego by³a to epoka rozwoju fortun Kronenberga, Blocha, Wawelberga, Szlenkiera oraz Tadeusza ks. Lubomirskiego, Ludwika
hr. Krasiñskiego i Feliksa hr. Czackiego. Epoka trzeŸwych, pozytywistycznych entuzjastów, inspirowanych przez europejsk¹ myœl liberaln¹. Epoka „Prawdy” Aleksandra Œwiêtochowskiego, za³o¿onej w 1881 r. Wspomniani szukali porozumienia
z krêgami postêpowej inteligencji rosyjskiej. Wspierali has³o gospodarczego podboju przez kapita³ polski Rosji i Ukrainy.
W obronie krytykowanej warstwy ziemiañskiej stan¹³ Ludwik Górski, który redagowa³ dwutygodnik „Niwa”.
W Rosji wp³ywy polskie umacnia³ tygodnik „Kraj”, za³o¿ony w 1882 r. przez
Erazma Piltza. Korzysta³ on z pomocy rozbudowanej sieci korespondentów18.
Historyk Warszawy – Adam Moraczewski, bliski wspó³pracownik prezydenta
Stefana Starzyñskiego, w swej syntezie podkreœla³, ¿e epoka Starynkiewicza to epoka dynamicznego rozwoju przemys³u, handlu, finansów i gospodarki komunalnej. To epoka rozbudowy warszawskiego wêz³a kolejowego, który umo¿liwi³ wykorzystanie przez Warszawski Okrêg Przemys³owy szerokiego rosyjskiego rynku zbytu. Ludnoœæ Warszawy wzros³a z 220 tys. w 1874 r. do 440 tys. w 1887 r. i do 600 tys.
w 1900 r.
W tej epoce kszta³towa³y siê nowoczesne Nowolipki, Nowolipie, ul. Gêsia,
Zamenhoffa, Nowogrodzka, ¯urawia, Wspólna, Ho¿a, Chmielna i Z³ota. Miasto
dziêki rosn¹cym dochodom i energii uzyskiwa³o europejsk¹ infrastrukturê techniczn¹19.
Stefan Kieniewicz w swej syntezie dziejów Warszawy lat 1795-1914, bardziej
wnikliwie od dzie³a Moraczewskiego, potraktowa³ epokê Starynkiewicza. Ten prezydent Warszawy lat 1875-1892 by³, zdaniem Kieniewicza, „Rosjaninem powszechnie lubianym, pracowitym, przystêpnym oraz rozmi³owanym w Warszawie, dla niej
zas³u¿onym”20.
W przeciwieñstwie do Starynkiewicza rosyjscy oberpolicmajstrzy jego czasów
(W³asow, To³stoj, Klejges) strzegli carskiego re¿imu, zarz¹dzaj¹c sprawami policyjnymi, meldunkowymi, paszportowymi, cenzur¹, kontrol¹ stowarzyszeñ, imprez
rozrywkowych, stra¿¹ ogniow¹ i innymi agendami.
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Dziêki liberalizmowi Starynkiewicza i jego przyjació³ móg³ powstaæ w Warszawie w 1880 r. Teatr Ma³y, w 1881 r. Kasa im. Józefa Mianowskiego, w 1886 r. chór
„Lutnia” i Warszawskie Towarzystwo Cyklistów, w 1889 r. Uniwersytet Lataj¹cy,
w 1895 r. Szko³a Techniczna H. Wawelberga, a w 1898 r. rozpoczêto przygotowania
do otwarcia Politechniki Warszawskiej.
Maria Nietyksza, w swej znakomitej rozprawie Ludnoœæ Warszawy na prze³omie XIX i XX wieku, pokaza³a spo³eczne skutki przemian zachodz¹cych w epoce Starynkiewicza. W latach 1882-1896 ludnoœæ Warszawy wzros³a z 383 tys. do
553,6 tys., tj. o 44,7%. Gêstoœæ zaludnienia miasta (liczba ludnoœci na 1 ha) wzros³a
w tym czasie ze 140 do 19721.
Spis ludnoœci Warszawy, przeprowadzony w 1882 r. dziêki zabiegom Starynkiewicza, wykaza³, ¿e wœród ludnoœci Warszawy zawodowo czynnej 29,3% zajmuje siê
przemys³em i rzemios³em, 29,2% s³u¿b¹ domow¹, 10,1% s³u¿b¹ urzêdnicz¹ i wolnymi zawodami, 9,25% to wyrobnicy, 10,9% ¿yje z innych zawodów, a 7,6% z handlu
i ubezpieczeñ22.
Podobn¹ ocenê dzia³añ Starynkiewicza jako prezydenta Warszawy znajdujemy w kolejnych wydaniach Encyklopedii Warszawy i w mojej Historii Warszawy,
napisanej wspólnie z Andrzejem Zahorskim, wydanej w 2004 r. przez oficynê „Jeden Œwiat”.
Wszystkie podane informacje wskazuj¹, ¿e recenzowana pozycja, otwieraj¹ca
now¹ „Bibliotekê Warszawsk¹”, jest chlub¹ naszej wspó³czesnej varsavianistyki.
Marian Marek Drozdowski

SOKRATES STARYNKIEWICZ, DZIENNIK 1887-1897,
Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, Warszawa 2005, ss. 271
W ubieg³ym roku staraniem Muzeum Historycznego m.st. Warszawy ukaza³y siê
zapiski Sokratesa Starynkiewicza – genera³a carskiego i prezydenta Warszawy w latach 1875-1892 – inauguruj¹ce cykl wydawniczy opatrzony wspólnym znakiem graficznym i nazw¹ „Biblioteka Warszawska”. Varsavianiœci zd¹¿yli ju¿ przywykn¹æ do
dobrze wydanych i interesuj¹cych merytorycznie publikacji firmowanych przez to
zas³u¿one muzeum, choæby tylko wspomnieæ kolejne tomy „Almanachu Muzealnego” czy opracowania katalogowe zbiorów. Jednak Dziennik Sokratesa Starynkiewicza za lata 1887-1897 jest publikacj¹ zas³uguj¹c¹ na szczególn¹ uwagê, jako ¿e tekst
pamiêtnika jednego z najbardziej zas³u¿onych prezydentów, jakich mia³a Warszawa, ujawniony zosta³ stosunkowo niedawno. Dopiero w 2000 r., bowiem mieszkaj¹ca we Francji wnuczka prezydenta El¿bieta Starynkevitch-Millet przekaza³a do
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M. Nietyksza, Ludnoœæ Warszawy na prze³omie XIX i XX wieku, Warszawa 1971, s. 27.
Tam¿e, s. 45.
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Muzeum Historycznego kserokopiê posiadanego przez siebie maszynopisu w jêzyku rosyjskim.
Obszerne fragmenty Dziennika, prze³o¿onego na jêzyk polski przez prof. René
Œliwowskiego, obejmuj¹ce dzia³alnoœæ Starynkiewicza w latach 1887-1892, zosta³y
ju¿ zaprezentowane czytelnikom w tomie 31. „Rocznika Warszawskiego” (2003)
wraz z obszernymi komentarzami w przypisach, opracowanymi przez prof. Wiktoriê Œliwowsk¹ i mgr Annê Brus. Przedmiotem publikacji Muzeum Historycznego
m.st. Warszawy jest ca³y dziennik, a raczej prawie ca³y, jako ¿e w kserokopii przes³anej przez pani¹ Starynkevitch-Millet brakowa³o 5 stron. O tym fakcie, jak i wielu innych zwi¹zanych z Dziennikiem i jego autorem, a tak¿e dostêpnej dla opracowania tematu bazie Ÿród³owej, dowiadujemy siê z interesuj¹cego, kompetentnego
wstêpu dr. Stanis³awa Konarskiego. Przybli¿a on czytelnikowi postaæ rosyjskiego
prezydenta miasta, po którym w Warszawie pozosta³a nazwa placu, pomnik na terenie stacji filtrów przy ul. Koszykowej i nagrobek na cmentarzu prawos³awnym na
warszawskiej Woli. Pozosta³a te¿ wdziêczna pamiêæ znawców dziejów Warszawy, bo
ju¿ nie zwyk³ych mieszkañców, których œwiadomoœæ historii swego miasta pozostawia wiele do ¿yczenia.
Urodzony w 1820 r. Sokrates Starynkiewicz przez wiele lat by³ lojalnym oficerem carskim. Miêdzy innymi w 1961 r. dowodzi³ akcj¹ pacyfikacyjn¹ skierowan¹
przeciw buntom ch³opskim w Hrubieszowskiem, zaœ w 1864 r. z ramienia rosyjskiego Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych sprawowa³ w Moskwie nadzór nad wiêzieniem, gdzie przebywali polscy powstañcy wywo¿eni na Syberiê. A jednak, jak pisze
Stanis³aw Konarski, „Starynkiewicz nie pasowa³ do innych warszawskich Rosjan,
bo by³ cz³owiekiem uczciwym, têpi¹cym wszelkie nierzetelnoœci finansowe, a drug¹
cech¹ wyró¿niaj¹c¹ by³a sympatia, jak¹ darzy³ Polaków. St¹d powstawa³y ró¿ne
wersje i mity o jego »opolaczeniu«”1.
Dziennik Starynkiewicza jest tekstem szczególnym. Pisany jest z punktu widzenia Rosjanina i lojalnego poddanego Jego Cesarskiej Moœci, a jednoczeœnie warszawiaka g³êboko i szczerze zaanga¿owanego w pracê dla miasta, które uwa¿a³ za swoje. Mamy wiêc obraz jego zmagañ zarówno z nadrzêdnymi w³adzami, jak i nieudolnoœci¹ w³asnego skorumpowanego aparatu urzêdniczego. A – przypomnijmy – s¹ to
lata wa¿ne dla Warszawy, jako ¿e dziêki inicjatywie Starynkiewicza miasto zyska³o
wodoci¹gi i kanalizacjê.
Jednak Dziennik jest przede wszystkim rzadkim œwiadectwem ¿ycia zawodowego i towarzyskiego warszawskich Rosjan – kolonii tyle¿ uprzywilejowanej, co traktowanej przez Polaków z rezerw¹, jeœli nie z wrogoœci¹. Na jego kartach przewijaj¹
siê mniej lub bardziej znane postacie rosyjskich czynowników, czêsto znanych polako¿erców i rusyfikatorów, jak genera³-gubernator Hurko czy kurator Apuchtin.
Pod piórem ich dobrego znajomego Sokratesa Starynkiewicza, „porz¹dnego Moskala”, nabieraj¹ oni cech ludzkich. To nie tylko nas³ani, têpi wykonawcy „najwy¿szych” poleceñ, ale i osobnicy, którzy zwi¹zali los swój i swojej rodziny z Warszaw¹.
Tu pracowali dla Imperium, tu dbali o karierê swoj¹ i najbli¿szych, a po odejœciu ze
1

Przedmowa S. Konarskiego do Dziennika S. Starynkiewicza, s. 7.
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stanowiska czêsto pozostawali w mieœcie. Jako ludzie prezentowali rozmaity poziom intelektualny i moralny: od prymitywnych gburów i ³apowników po eleganckich œwiatowców. Rozmaite te¿ by³y ich uk³ady ze œrodowiskami polskimi. I w³aœnie owe uk³ady polsko-rosyjskie, trochê wymuszone stosunkiem s³u¿bowym, a trochê towarzyskie, s¹ niezwykle ciekawym aspektem Dziennika. Dziêki zapiskom autora mo¿emy sobie wyobraziæ, ile te dobre stosunki polsko-rosyjskie wymaga³y od
Polaków giêtkoœci towarzyskiej, aby jednoczeœnie pozostaæ sob¹ i nie uraziæ mi³ego,
¿yczliwego i kulturalnego rosyjskiego rozmówcy, jakim by³ Sokrates Starynkiewicz.
A rozmowy czasem musia³y byæ trudne, choæby dla znanych warszawskich lekarzy,
jak Ignacy Baranowski czy Stanis³aw Markiewicz, opiekuj¹cych siê w¹t³ym zdrowiem prezydenta i jego rodziny, i w zwi¹zku z tym bêd¹cych sta³ymi goœæmi Starynkiewiczów, czego autor Dziennika nie omieszka³ zreszt¹ zanotowaæ.
Na tle swoich rodaków – bezwzglêdnych, nieuczciwych karierowiczów – Sokrates Starynkiewicz rzeczywiœcie prezentowa³ siê jako postaæ niezwyk³a. Jako pasjonat unowoczeœnienia infrastruktury miejskiej czêsto pokrywa³ z w³asnych pieniêdzy niedobory kasy magistratu, powsta³e na skutek niegospodarnoœci lub – czêœciej
– nieuczciwoœci urzêdników. I to niekoniecznie Rosjan, Polaków równie¿. By³ przeciwnikiem realizowanego wówczas antypolskiego kursu rosyjskich w³adz, uwa¿aj¹c, ¿e jest… nieskuteczny i szkodzi w konsekwencji rosyjskim interesom nad Wis³¹. Poza tym by³ poczciwym cz³owiekiem, jakby wyjêtym z kart dramatu Czechowa. ¯y³ swoj¹ prac¹ i zainteresowaniami pozazawodowymi, do których nale¿a³y nauki przyrodnicze i okultystyczne, a tak¿e filozofia. Przejawia³ te¿ charakterystyczny
rosyjski mistycyzm, który ratowa³ go przed przesadnymi reakcjami emocjonalnymi
na surrealizm czynowniczej rzeczywistoœci. Trapi³y go nieustannie zmartwienia rodzinne: niezbyt szczêœliwie uk³adaj¹ce siê ¿ycie jego dzieci, wiecznie niezadowolona i kontroluj¹ca go ¿ona, k³opoty ma³¿eñskie jego brata. Mimo to znajdowa³ si³y
i chêæ, aby pomagaæ innym. Protegowa³ i wspomaga³ drobnymi sumami kilka nie
radz¹cych sobie w ¿yciu rodzin (w wiêkszoœci polskich).
O tym wszystkim autor pisa³ wprost. O wiele ciekawsze jest jednak to, co przekaza³ mimochodem i nieœwiadomie. Bezcenne s¹ dla historyka czytane miêdzy
wierszami informacje z dziedziny obyczajowoœci przyjêtej w rodzinach, w stosunkach miêdzy ludŸmi zwi¹zanymi wspóln¹ prac¹ czy podleg³oœci¹ s³u¿bow¹, a tak¿e
w oficjalnych i nieoficjalnych stosunkach polsko-rosyjskich. A ca³y ten fascynuj¹cy
wspó³czesnego czytelnika teatr odbywa³ siê w warunkach niewoli narodowej, w podwójnej rzeczywistoœci: tej polskiej, której siê tylko domyœlamy, i tej oficjalnej, wykreowanej przez rosyjskiego zaborcê i na jego w³asny u¿ytek. Interesuj¹cy jest te¿
fakt, ¿e do Starynkiewicza nie dociera³y pe³ne wiadomoœci o organizowanych przez
Ligê Polsk¹, a potem Narodow¹, manifestacjach pocz¹tku lat 90. XIX w.
Dziennik Starynkiewicza zosta³ bogato zilustrowany fotografiami z epoki oraz
drzeworytami, jakie zamieszcza³y popularne XIX-wieczne czasopisma warszawskie
– „K³osy” i „Tygodnik Ilustrowany”. Wykorzystano w tym celu bogate zbiory Archiwum Ikonograficznego Muzeum Historycznego m.st. Warszawy, a tak¿e Archiwum Pañstwowego m.st. Warszawy i Archiwum Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji w Warszawie. S¹ i muzealne rarytasy, a mianowicie archiwa-
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lia ze zbiorów Rosyjskiego Pañstwowego Archiwum Historycznego w Sankt Petersburgu zwi¹zane z osob¹ genera³a Starynkiewicza i jego rodziny.
Wa¿n¹ rolê w publikacji pe³ni¹ przypisy opracowane przez prof. Wiktoriê Œliwowsk¹ i Annê Brus. Teksty te, odnosz¹ce siê g³ównie do osób wystêpuj¹cych
w Dzienniku, powsta³y w wyniku ¿mudnych i imponuj¹co cierpliwych poszukiwañ
w Ÿród³ach warszawskich i rosyjskich. Dziêki temu wiêkszoœæ postaci, nawet nie
odgrywaj¹cych wa¿nej roli w tamtym czasie, zosta³a zidentyfikowana, a jeœli wystêpowa³o kilka osób o tym samym nazwisku – ka¿da z nich zosta³a skrupulatnie odnotowana i opisana. Szkoda, ¿e autorki nie poœwiêci³y tyle uwagi tak¿e wydarzeniom wystêpuj¹cym na kartach Dziennika. Bardzo u³atwi³oby to lekturê, jako ¿e
czasem notatki poczynione przez autora – kiedyœ oczywiste – dziœ s¹ niezrozumia³e
dla czytelnika nie zorientowanego w ¿yciu codziennym Warszawy ostatnich lat
XIX w. Przyk³adem jest choæby s³ynny proces Barteniewa – zabójcy pierwszej
amantki sceny warszawskiej Marii Wisnowskiej, który nie zosta³ opisany w przypisie, mimo ¿e prezydent Starynkiewicz pojawi³ siê na rozprawie i poczyni³ na temat
oskar¿onego uwagi w swoim dzienniku.
Edycja Dziennika stanowi wa¿ne uzupe³nienie wydanej w 1981 r. monografii Sokratesa Starynkiewicza pióra Anny S³oniowej. Jest to cenne Ÿród³o ukazuj¹ce równie¿ prywatne, bardzo sympatyczne oblicze cz³owieka niezwykle uczciwego i prawego, który pod dat¹ 10 marca 1888 r. umieœci³ tak¹ notatkê: „Chcia³oby siê prawdy. Zupe³nie inne sta³oby siê ¿ycie. Kto tu k³amie? Jedni k³ami¹ z rozmys³em, drudzy bezwiednie; k³ami¹, ¿eby pocieszyæ albo rozweseliæ, ¿eby dobrze usposobiæ
ludzi do siebie albo czerpaæ z tego korzyœci materialne; prawdziwe ¿ycie zupe³nie
znika, zamienia siê w fikcjê”.
Jolanta Niklewska

BIBLIOGRAFIA VARSAVIANÓW

Hanna Macierewicz

VARSAVIANA
SZTUKA I ARCHITEKTURA
Kwiatkowska Maria Irena, Kwiatkowski Marek, Historia Warszawy XVII-XX wieku. Architektura i rzeŸba, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2006,
ss. 292; ilustracje. ISBN 83-01-14707-5.
Jest to kontynuacja wydanej w 1998 r. ksi¹¿ki Historia
Warszawy XVI-XX wieku. Zabytki mówi¹. Zbiór popularnonaukowych esejów dotyczy przede wszystkim historii rzeŸby
i architektury warszawskiej. Poznajemy zabytki istniej¹ce,
ale tak¿e te, które zachowa³y siê tylko w zapiskach archiwalnych, prasie, rysunku, fotografii czy wspomnieniach
wspó³czesnych – pa³ace, kamienice, ulice i place, pomniki.
Uzupe³nieniem opisów jest znakomity wybór materia³u ilustracyjnego.

PRZEWODNIKI
Palmiry (tekst J. Misiak; red. A. Lubañski; mapa P. Fidler), Kampinoski Park Narodowy, Izabelin 2006, ss. 19; fotografie, mapa. ISBN 83-89961-22-9.
Palmiry, nazywane Katyniem Zachodu, zajmuj¹ wa¿ne miejsce w historii wojennej Warszawy. Autor opracowania omawia okupacyjne dzieje wsi po³o¿onej na
obrze¿ach Puszczy Kampinoskiej, opisuje cmentarz Palmiry, wspomina ofiary najwiêkszej palmirskiej egzekucji z 20-21 czerwca 1940 r. (m.in. M. Rataja, M. Niedzia³kowskiego, J. Pohoskiego, J. Kusociñskiego).
Szypowska Maria, Szypowski Andrzej, Gdy wchodzisz na Nowe Miasto... As you
enter the New Town... (konsultacja naukowa J. Pikulik, A. Rottermund; przek³. na
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ang. B. Piotrowska), seria: Trylogia Staromiejska. The Old Town Trilogy, Fundacja
Artibus, Warszawa 2005, ss. 236; fotografie. ISBN 83-86879-60-2.
Dwujêzyczny przewodnik po Nowym Mieœcie.
Szypowska Maria, Szypowski Andrzej, Gdy wchodzisz na Stare Miasto... As you
enter the Old Town... (konsultacja naukowa J. Durko, J. Pikulik, A. Rottermund;
przek³. na ang. B. Piotrowska), wyd. 2, seria: Trylogia Staromiejska. The Old Town
Trilogy, Fundacja Artibus, Warszawa 2005, ss. 254; fotografie. ISBN 83-86879-59-9.
Dwujêzyczny przewodnik po Starym Mieœcie.
Szypowska Maria, Szypowski Andrzej, Gdy wchodzisz na Trakt Starej Warszawy... As you enter the Old Warsaw Track... (konsultacja naukowa J. Durko, J. Pikulik, A. Rottermund; przek³. na ang. B. Piotrowska), wyd. 2., Fundacja Artibus,
Warszawa [2006 ], ss. 100; fotografie. ISBN 83-86879-57-2.
Drugie wydanie piêknie ilustrowanego, dwujêzycznego przewodnika po najdawniejszej czêœci Warszawy – Trakcie Starej Warszawy ci¹gn¹cym siê wzd³u¿
wiœlanej skarpy od Zamku Królewskiego poprzez Stare i Nowe Miasto.
Szypowska Maria, Szypowski Andrzej, Gdy wchodzisz w progi Katedry... As you
enter the Cathedral... (konsultacja naukowa J. Pikulik, A. Rottermund; przek³. na
ang. B. Piotrowska), wyd. 2, seria: Trylogia Staromiejska. The Old Town Trilogy,
Fundacja Artibus, Warszawa 2005, ss. 230; fotografie. ISBN 83-86879-58-0.
Dwujêzyczny przewodnik po Katedrze œw. Jana.
Szypowska Maria, Szypowski Andrzej, Tablice Pamiêci w Warszawie, Stolicy
Polski. Memorial Plaques of the Old and the New Town in Warszaw, the Capital
of Poland (przek³. na ang. B. Piotrowska), wyd. 2, Fundacja Artibus, Warszawa
[2006], ss. 32; fotografie. ISBN 83-86879-62-9.
Przewodnik propaguje akcjê Fundacji Artibus przypominania, tak¿e za spraw¹ dokumentacji fotograficznej, ogromu zniszczeñ warszawskiej Starówki w czasie
II wojny œwiatowej i bezprecedensowego dzie³a odbudowy symbolu to¿samoœci narodowej. W edycji przedstawiono projekty graficzne i lokalizacjê 12 Tablic Pamiêci.
Jedna z Tablic zosta³a ju¿ umieszczona na ul. Zapiecek, tu¿ obok informacji o wpisaniu w 1980 r. zespo³u Starego Miasta na Œwiatow¹ Listê Dziedzictwa Kulturalnego.

ALBUMY. KATALOGI WYSTAW
Boles³aw Orliñski pilot genialny, cz³owiek niezwyk³y. Katalog wystawy sierpieñ
– paŸdziernik 2006, seria: Poczet Warszawiaków, Muzeum Woli – Oddzia³ Muzeum
Historycznego m.st. Warszawy, Warszawa 2006, ss. 65; fotografie. ISBN 83-88477-49-8.
Katalog wystawy przygotowanej w 80. rocznicê pionierskiego lotu polskiej za³ogi: pilota Boles³awa Orliñskiego i mechanika Leonarda Kubiaka – do Tokio i z powrotem. Trasê 21 600 km pokonano w 21 etapach w ci¹gu niespe³na miesi¹ca. Wyczyn ten wyniós³ lotników do rangi bohaterów narodowych, a w œwiecie wywo³a³
uznanie i szacunek dla polskich pilotów. Katalog wystawy zawiera fotografie doku-
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mentuj¹ce lot i fragmenty wspomnieñ pochodz¹ce z ksi¹¿ki wydanej przez Orliñskiego w 1927 r., pt. Mój lot. Warszawa – Tokio.
Plac Zamkowy. Podró¿ w czasie 21 marca – 28 maja 2006, Muzeum Historyczne
m.st. Warszawy, Warszawa 2006, ss. 23; fotografie. ISBN 83-88477-47-1.
Katalog wystawy Katarzyny Meyzy zorganizowanej przez Muzeum Historyczne
m.st. Warszawy przy wspó³pracy Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich. Przewodnik po wystawie zwraca szczególn¹ uwagê na historiê tego miejsca
od pocz¹tku XIII w. Omawia wyniki prac archeologicznych na placu Zamkowym
rozpoczêtych w 1977 r. Przypomina dyskusje wokó³ decyzji z 1971 r. odbudowy
Zamku Królewskiego. Katalog bogato ilustrowany materia³ami ikonograficznymi
zaprezentowanymi na wystawie.
Poleg³ym chwa³a, wolnoœæ ¿ywym. Oddzia³y walcz¹cej Warszawy, (oprac. K. Utracka; wspó³pr. A. Machcewicz, A. Trzeciecka; red. A. Panecka), Muzeum Powstania
Warszawskiego, Warszawa 2005, ss. 70; ilustracje. ISBN 83-60142-30-0.
Wykaz i prezentacja graficznych znaków identyfikacyjnych oddzia³ów walcz¹cych w Powstaniu Warszawskim. Przy ka¿dej formacji autorzy przypominaj¹ historiê walki i dowódców poszczególnych oddzia³ów.
Szelegejd Barbara, Wyrafinowany urok bia³ej porcelany. Wilanowska kolekcja biskwitów (red. meryt. J. Mieleszko; wstêp P. Jaskanis; fot. zbior.), Muzeum Pa³ac
w Wilanowie, Warszawa 2006, ss. 247; fotografie. ISBN 83-915126-8-1.
Katalog 171 biskwitów znajduj¹cych siê w posiadaniu Muzeum Pa³acu w Wilanowie, najliczniejszego w Polsce zbioru dzie³ z porcelany nieszkliwionej. Katalog
zawiera wstêp Barbary Szelegejd, omawiaj¹cy pochodzenie wilanowskiej kolekcji,
noty na temat obiektów i ich dokumentacjê fotograficzn¹, s³ownik artystów oraz literaturê przedmiotu.
Wolska Tarcza czyli Rzecz o jenerale Sowiñskim (1831-2006), (praca zbior.;
K. Mórawski i in.), Muzeum Woli – Oddzia³ Muzeum Historycznego m.st. Warszawy, Warszawa 2006, ss. 53; ilustracje. ISBN 83-88477-50-1.
Katalog wystawy przygotowanej w Muzeum Woli w 175. rocznicê obrony Woli
podczas szturmu wojsk rosyjskich i bohaterskiej œmierci dowódcy artylerii garnizonu Warszawy Józefa Longina Sowiñskiego. Katalog zawiera ilustracje obiektów
ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego, Archiwum Pañstwowego m.st. Warszawy
i Muzeum Niepodleg³oœci. Materia³ ikonograficzny dope³nia wybór poezji polskiej
upamiêtniaj¹cej to wydarzenie i przedstawiaj¹cej gen. Sowiñskiego jako symbol
wiernoœci, odwagi i patriotyzmu.

HISTORIA WARSZAWY
DO ROKU 1939
Kowalczyk Klaudia, Ksiêgarstwo warszawskie w drugiej po³owie XIX wieku
(red. prowadz. A. So³tan; red. wydaw., indeks i dobór il. A. Lipska), seria: Biblio-
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teka Warszawska, Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, Warszawa 2006, ss. 246;
ilustracje. ISBN 83-88477-45-5.
Tematem monografii jest funkcjonowanie i rozwój ksiêgarstwa w Warszawie
w drugiej po³owie XIX w., analiza œrodowiska ksiêgarzy warszawskich na tle ekonomiczno-politycznym i spo³eczno-kulturalnym oraz jego rola w integracji kultury
i oœwiaty polskiej. Autorka omawia podstawy prawne funkcjonowania ksiêgarñ
i ich organizacjê, asortyment i wyposa¿enie. Przedstawia formy w³asnoœci wystêpuj¹ce w handlu ksi¹¿k¹, przepisy cenzury obowi¹zuj¹ce w tej dziedzinie. Pracê zamyka alfabetyczny spis ksiêgarñ warszawskich uzupe³niony krótkim rysem historycznym poszczególnych firm i charakterystyk¹ oferowanego ksiêgozbioru. W pracy
wykorzystano bogat¹ bazê Ÿród³ow¹ (Ÿród³a archiwalne, ówczesn¹ prasê, kalendarze, ksi¹¿ki adresowe, pamiêtniki i wspomnienia). Dope³nieniem opracowania jest
indeks osób i ilustracje.
Lisowski Witold, Panteon pamiêci narodowej. Historia Grobu Nieznanego
¯o³nierza (wspó³pr. M. Spiechowicz, E. Wiszowaty, K. Junosza-Woys³aw, J. J. Lisowski), Warszawa 2006, ss. 144; fotografie. ISBN 83-901089-3-3.
Tematem opracowania s¹ dzieje idei uhonorowania bezimiennych ¿o³nierzy poleg³ych na wojnach. Pierwszy Grób Nieznanego ¯o³nierza wzniesiono w 1920 r.
pod £ukiem Triumfalnym w Pary¿u. Grób Nieznanego ¯o³nierza w Warszawie powsta³ w 1925 r. pod arkadami Pa³acu Saskiego. Historiê udokumentowan¹ fotografiami dope³nia wybór wierszy o tematyce patriotycznej wybitnych poetów polskich.
Razem w trosce o dziedzictwo. Zapis konferencji panelowej – 20 kwietnia 2006
(praca zbior.; red. M. So³tysiak), Warszawa 2006, ss. 72; ilustracje. ISBN
83-901089-3-3.
Dyskusja panelowa zorganizowana w 100-lecie powstania czterech wa¿nych dla
kultury polskiej organizacji: Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przesz³oœci, Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, Towarzystwa Mi³oœników Historii oraz Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. Referaty wybitnych historyków, historyków
sztuki, heraldyków, muzealników poœwiêcone zosta³y dziejom i dzia³alnoœci tych
organizacji na rzecz ochrony dziedzictwa polskiej kultury.
LATA 1939-1945
1944. Powstañcze epizody (wybór i oprac. A. Sowa, K. Cypelt; oprac. meryt. T. Kolczak), Dom Wydawniczy „Bellona”; Polskie Radia SA, Warszawa 2006, 4 p³yty CD.
ISBN 83-11-10501-4.
Cykl 65 audycji radiowych nadawanych w Programie I Polskiego Radia. Audycje te cieszy³y siê tak du¿ym zainteresowaniem s³uchaczy, ¿e zdecydowano o utrwaleniu ich na p³ytach CD. Autorzy przypominaj¹ najwa¿niejsze, najbardziej dramatyczne wydarzenia Powstania Warszawskiego. W przygotowaniu materia³u wykorzystano powstañcze dokumenty: rozkazy i meldunki dowódców, oœwiadczenia
Rz¹du Londyñskiego, pamiêtniki i wspomnienia uczestników walk, fragmenty artyku³ów prasy powstañczej i fragmenty audycji Radia B³yskawica.
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Jêdrzejewska-Wróbel Roksana, Halicz (il. E. Poklewska-Kozie³³o), seria: Warszawa 1944, Wydawnictwo „Muchomor”, Warszawa 2006, ss. 57; ilustracje. ISBN
83-89774-22-4.
Napisana na podstawie wspomnieñ Henryka Koñczykowskiego ps. „Halicz” –
podporucznika batalionu „Zoœka”, ksi¹¿ka dla dzieci o Powstaniu Warszawskim.
Bogato ilustrowana fotografiami ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, albumu Koñczykowskiego oraz rysunkami E. Poklewskiej-Kozie³³o.
Komorowski Krzysztof, Bitwa o Warszawê ’44. Militarne aspekty Powstania
Warszawskiego, Oficyna Wydawnicza „Rytm”, Warszawa 2006, ss. 613; fotografie,
plany. ISBN 83-7399-133-6.
Autor w monografii omawia wojskowo-historyczny
aspekt bitwy o Warszawê. Przedstawia m.in. organizacjê
wojsk polskich i niemieckich, ocenê stosunku si³, analizê
procesu decyzyjnego i zastosowanej taktyki walki w mieœcie, doœwiadczenie operacyjne Powstania Warszawskiego
w kontekœcie wspó³czesnych koncepcji obronnoœci pañstwa.
Uzupe³nieniem pracy s¹: bibliografia tematu i indeks nazwisk, a tak¿e dotychczas niepublikowane materia³y i dokumenty, meldunki i rozkazy, wykaz uzbrojenia walcz¹cych
stron z uwzglêdnieniem danych technicznych najwa¿niejszych typów broni i wozów bojowych, liczne fotografie, oryginalne szkice sytuacyjne.
Orpen Neil, Lotnicy ’44 na pomoc Warszawie (przek³. z ang. B. Maliborski; wprowadzenie, konsultacja i wybór il. P. C. Œliwowski), „Œwiat Ksi¹¿ki”; Bertelsmann
Media Sp. z o.o., Warszawa 2006, ss. 192; ilustracje. ISBN 83-247-0235-0.
Autorem ksi¹¿ki jest Po³udniowoafrykañczyk, historyk specjalizuj¹cy siê w historii wojskowoœci RPA. Tematem opracowania jest jeden z istotnych epizodów Powstania Warszawskiego – operacja Warsaw concerto – akcja pomocy zaopatrzeniowej
dla walcz¹cej Warszawy przeprowadzona przez lotników Si³ Powietrznych Po³udniowej Afryki z 31. i 32. Dywizjonu Bombowego, RAF i Polskich Si³ Powietrznych. Autor analizuje przebieg walk powstañczych na tle miêdzynarodowych wydarzeñ politycznych. Polskie wydanie ksi¹¿ki poprzedzone zosta³o merytorycznym,
wnikliwym wprowadzeniem P. C. Œliwowskiego i uzupe³nione indeksem osób i cytowanych opracowañ.
Rozwadowski Piotr, Warszawa 1944-1945, seria: Historyczne Bitwy, Dom Wydawniczy „Bellona”, Warszawa 2006, ss. 92; plany. ISBN 83-11-10480-8.
Monografia poœwiêcona rozwojowi sytuacji strategicznej w rejonie Warszawy od
lipca 1944 do stycznia 1945 r. Autor analizuje wp³yw wybuchu Powstania Warszawskiego i jego upadku na uk³ad si³ i strategiê walki w œrodkowej Polsce.
S³awiñski Szymon, Ma³y Powstaniec (il. D. £oskot-Cichocka), seria: Warszawa 1944, Wydawnictwo „Muchomor”, Warszawa 2006, ss. 36; ilustracje. ISBN
83-89774-21-6.
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Druga z serii Warszawa 1944 ksi¹¿ka dla dzieci o Powstaniu Warszawskim napisana zosta³a na podstawie relacji Tymoteusza Duchowskiego ps. „Motek”, ¿o³nierza
Szarych Szeregów z 227. Plutonu Harcerskiego. Ilustracje D. £oskot-Cichockiej,
fotografie ze archiwum 227. Plutonu i Muzeum Powstania Warszawskiego, plany,
kopie dokumentów s¹ znakomitym uzupe³nieniem tekstu.
Wielka ilustrowana encyklopedia Powstania Warszawskiego, t. 1. (praca zbior.;
red. naukowa P. Rozwadowski), Dom Wydawniczy „Bellona”, Warszawa 2006,
ss. 100; ilustracje. ISBN 83-11-110124-8.
Tom pierwszy encyklopedii (tomy 2-6 zosta³y wydane wczeœniej) zawiera has³a
dotycz¹ce Powstania oraz artyku³y tematyczne analizuj¹ce sytuacjê przed wybuchem walki, a tak¿e realia ¿ycia codziennego miasta w warunkach okupacji.
PO ROKU 1945
BIOGRAFIE. WSPOMNIENIA. LITERATURA FAKTU

Blichewicz Zdzis³aw [pseud. Szczerba], Ostatnie dni Katedry œw. Jana, (przedmowa A. Wernic), Wydawnictwo M. M., Pruszków 2005, ss. 102; 20 s. ilustracje. ISBN
83-89710-22-6.
Wspomnienia por. Szczerby wydane zosta³y po raz pierwszy w 1954 r. w USA.
Dotycz¹ walk batalionu „Boñcza” Zgrupowania „Róg” na Starym Mieœcie od
19 sierpnia do 1 wrzeœnia 1944 r. Bój o Katedrê œw. Jana stanowi jeden z najbardziej
dramatycznych epizodów Powstania Warszawskiego. Wspomnienia uzupe³niono list¹ poleg³ych ¿o³nierzy batalionu „Boñcza”.
Drozdowski Marian Marek, Starzyñski: legionista, polityk gospodarczy, prezydent Warszawy, Wydawnictwo „Iskry”, Warszawa 2006, ss. 479; fotografie. ISBN
83-244-0017-1.
Kolejna, uzupe³niona wersja biografii Stefana Starzyñskiego (1893-1944) opublikowanej po raz pierwszy w 1963 r.
Autor pokazuje sylwetkê prezydenta Warszawy nie tylko jako dzia³acza spo³ecznego i politycznego. Przypomina jego
dokonania na tle ¿ycia rodzinnego, œrodowiska przyjació³
i wspó³pracowników. Analizuje legendê przywódcy walcz¹cej we wrzeœniu 1939 r. stolicy i spory polityczne tocz¹ce
siê wokó³ tej postaci. Praca uzupe³niona zosta³a bibliografi¹
tematu, indeksem osób i bogatym materia³em ikonograficznym, pochodz¹cym ze zbiorów autora, Muzeum Historycznego m.st. Warszawy i Wydawnictwa „Iskry”.
Goetel Ferdynand, Czasy wojny (wstêp W. Bartoszewski; opracowanie przypisów
i pos³owie M. Ga³êzowski), seria: F. Goetel. Dzie³a Wybrane, pod red. K. Polechoñskiego, I. Sadowskiej, M. Urbanowskiego, t. 3, Wydawnictwo „Arcana”, Kraków
2005–2006, ss. 391; fotografie. ISBN 83-89243-33-4.
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Ksi¹¿ka po raz pierwszy zosta³a opublikowana w 1955 r. w Londynie. Jej autor,
wybitny pisarz i publicysta II Rzeczypospolitej, po wojnie by³ oskar¿ony o wspó³pracê z Niemcami. W 1989 r. zarz¹d polskiego PEN Clubu wyda³ oœwiadczenie oczyszczaj¹ce Goetla z zarzutu kolaboracji. Tomem Czasy wojny Wydawnictwo „Arcana” rozpoczê³o edycjê dzie³ Goetla. Jego wspomnienia to obraz ¿ycia codziennego
wojennej Warszawy. Szczególn¹ wartoœci¹ ksi¹¿ki jest opis wizyty autora w Katyniu
uzupe³niony w obecnej edycji dwoma raportami na ten temat z 1943 i 1946 r. oraz
stenogram przes³uchania pisarza w sprawie zbrodni katyñskiej przed komisj¹ Senatu Kongresu Stanów Zjednoczonych w 1952 r. Tom zawiera notê wydawnicz¹, indeks osób oraz fotografie.
Lachowski Krzysztof, Figurant. Dokumenty S³u¿by Bezpieczeñstwa. Sprawa
operacyjnego rozpracowania 25723 – kryptonim „Ptak”, „teczka” z lat 1979-1982
(wstêp T. Danilecki), Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddzia³ w Bia³ymstoku; Krzysztof Gajewski Doradztwo, Bia³ystok-Warszawa 2005, ss. 168; fotografie.
ISBN 83-922263-0-5.
Autor ksi¹¿ki w latach 1976-1980 by³ studentem Politechniki Warszawskiej, zaanga¿owanym w dzia³alnoœæ opozycyjn¹. Publikuj¹c dokumenty pochodz¹ce
z w³asnej teczki, udostêpnione przez Instytut Pamiêci Narodowej w Bia³ymstoku,
opatruje je komentarzami i wspomnieniami. Ksi¹¿ka omawia dzia³alnoœæ opozycyjn¹ studentów z akademika „Mikrus” Politechniki Warszawskiej i funkcjonowanie
Towarzystwa Kursów Naukowych. Podejmuje tak¿e próbê analizy mechanizmów
funkcjonowania tajnych s³u¿b PRL.

INNE
Hetko Aleksander, Dekret Warszawski. Wybrane aspekty prawne, czyli o uprawnieniach cywilnych dochodzonych w postêpowaniu administracyjnym (wstêp
M. Jamka), wyd. 2. popr. i uzup., Hogan&Hartson Jamka Galos sp.k., Warszawa
2006, ss. 222. ISBN 83-924168-0-5.
Dekret Warszawski z dnia 26 paŸdziernika 1945 r. o w³asnoœci i u¿ytkowaniu
gruntów na obszarze m.st. Warszawy by³ instrumentem narzucenia przez w³adze
komunistyczne nowego porz¹dku spo³eczno-gospodarczego w Polsce. Autor dowodzi, ¿e wobec braku ustawy reprywatyzacyjnej mo¿liwoœæ odzyskania w³asnoœci zabranej na mocy Dekretu jest bardzo ograniczona. Na podstawie norm Dekretu
i póŸniejszych regulacji mo¿liwe jest jednak uzyskanie przez dawnych w³aœcicieli
prawa u¿ytkowania wieczystego. Autor podejmuje w swojej pracy analizê przepisów
prawa, praktyki administracyjnej i orzecznictwa s¹dów w tych sprawach. Uzupe³nieniem pracy jest zbiór wybranych aktów prawnych dotycz¹cych nacjonalizacji
nieruchomoœci i gruntów.
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KALENDARZ WARSZAWSKI
PADZIERNIK – GRUDZIEÑ 2005
Kalendarz warszawski, paŸdziernik – grudzieñ 2005

PADZIERNIK
1 Nie widaæ koñca inwestycji prowadzonych przez Miejskie Przedsiêbiorstwo
Robót Drogowych. Prace na Górczewskiej, przy Galerii Mokotów, ul. Patriotów
w Wawrze i przy al. KEN ci¹gn¹ siê w nieskoñczonoœæ. Kierowcy stoj¹ w korkach,
a ratusz nie jest w stanie wymóc na firmie
szybszego tempa prowadzonych robót.
W stolicy przybywa goœci ze Stanów
Zjednoczonych. Warszawê odwiedzi³o
w zesz³ym roku 120 tys. Amerykanów, czyli o 30 tys. wiêcej ni¿ rok wczeœniej. Rosn¹ca tendencja wci¹¿ siê utrzymuje. Wiêkszy skok jest tylko wœród odwiedzaj¹cych
nas Niemców (z 530 na 580 tys.).
Uroczystym koncertem w Podchor¹¿ówce w £azienkach chór Vars Cantabile
uczci³ 15. rocznicê swojego istnienia. Za³o¿ony w 1990 r. przez muzyka i dyrygenta
Arkadiusza Janaszka chór ma w repertuarze pieœni patriotyczne, sakralne, operetkowe i kolêdy.
1-8 W Warszawie trwa Tydzieñ Wietnamski, zorganizowany przez Fundacjê Arteria – przestrzeñ wymiany dzia³añ. Wiet-

namczycy s¹ najliczniejsz¹ mniejszoœci¹
etniczn¹ nie tylko w Warszawie, ale i w ca³ej Polsce. Warszawiakom kojarz¹ siê przede wszystkim ze Stadionem Dziesiêciolecia i barami z orientalnym jedzeniem. Organizatorzy Tygodnia chc¹ prze³amaæ ten
stereotyp. W ramach Tygodnia odby³y siê
m.in.: na pl. Zamkowym i w Café Kulturalna dwuczêœciowa wystawa fotografii
Bart³omieja Zaranka „Warszawiacy”, festyn na Polu Mokotowskim, teatr lalek na
wodzie, wystawa malarstwa wietnamskiego, gry i zabawy, slajdy, warsztaty, kiermasz, kuchnia wietnamska, karaoke.
2 Rozpocz¹³ siê XV Konkurs Chopinowski, najwa¿niejsza impreza muzyczna w kraju i jeden z najbardziej licz¹cych
siê konkursów na œwiecie. Po raz ostatni jest on organizowany przez Towarzystwo im. Fryderyka Chopina. Za piêæ lat,
w dwusetn¹ rocznicê urodzin kompozytora, organizatorem bêdzie Narodowy Instytut Fryderyka Chopina na zlecenie Ministerstwa Kultury.
3 W biurowcu Bluepoint przy al. Stanów Zjednoczonych na Grochowie rozpo-
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czê³a dzia³alnoœæ agencja Frontex – Europejska Agencja Zarz¹dzania Operacyjnego
na Granicach Zewnêtrznych Unii Europejskiej. Zajmuje siê ona udzielaniem
pomocy w szkoleniu s³u¿b granicznych
i wspomaganiem pañstw cz³onkowskich
UE przy wydalaniu nielegalnych emigrantów. Frontex jest jedyn¹ unijn¹ agend¹, której g³ówna siedziba znajduje siê
w Polsce.
4 Komisja Europejska zarejestrowa³a
wniosek Warszawy o miliard euro na rozbudowê oczyszczalni œcieków Czajka. Do
oczyszczalni ma trafiaæ 75% œcieków z powierzchni stolicy. Oprócz tego na jej terenie powstanie spalarnia odpadów poœciekowych. Inwestycja od pocz¹tku budzi
protesty s¹siaduj¹cych z ni¹ mieszkañców.
Mimo to tydzieñ temu zosta³a wydana
tzw. decyzja lokalizacyjna, która pozwoli
na rozbudowê, a bez której miejskie wodoci¹gi nie mia³y szans na unijn¹ dotacjê.
Wydzia³ Prawa i Administracji ma nowy budynek. Collegium Iuridicum III stoi
w g³ównym campusie Uniwersytetu. Ma
dach kryty czerwon¹ dachówk¹, marmurowe wnêtrza, dwie czytelnie, sale wyk³adowe i seminaryjne.
14 nowoczesnych przenoœnych kamer
do monitoringu zainstalowano w 14 punktach miasta, m.in. na pl. Teatralnym, przy
Torze Stegny i Klubie Sportowym Polonia.
Maj¹ one uzupe³niæ system 96 kamer stacjonarnych zainstalowanych w najniebezpieczniejszych punktach miasta. Od stacjonarnych odpowiedników ró¿ni¹ siê ostroœci¹ i wiêkszym zasiêgiem.
5 Po raz kolejny zwyciêzcami w konkursie na wstêpny projekt mostu Pó³nocnego s¹ firmy Transprojekt Warszawa
i Transprojekt Gdañsk. S¹d konkursowy
przyzna³ im tyle samo punktów co wiosn¹.
Jednak przegrane firmy, które wczeœniej

protestowa³y, nadal nie s¹ usatysfakcjonowane. Nie wiadomo zatem, czy nie bêdzie dalszych protestów. Tym samym oddala siê termin rozpoczêcia budowy mostu. Edward Kowalczyk z Transprojektu
Gdañskiego twierdzi, ¿e prace mog¹ zacz¹æ
siê najwczeœniej na prze³omie 2007 i 2008 r.
Ul. Krucza piêknieje. Po oczyszczeniu
elewacji odzyska³y urodê kamienne biurowce z prze³omu lat 40. i 50. Wyrównano
jezdniê. Koñczy siê remont Hotelu Grand.
Presti¿ ulicy roœnie te¿ dziêki nowym inwestycjom. U zbiegu Piêknej zakoñczy³a
siê w³aœnie budowa biurowca wed³ug projektu Ludwika Koniora, Konrada i Jana
Kucza-Kuczyñskich.
W Teatrze Studio goœci Teatr Marionetek z Mediolanu, którego tradycje siêgaj¹
XVIII w. Jeden z najs³ynniejszych i najbardziej cenionych zespo³ów marionetkarzy na œwiecie poka¿e w Warszawie Aidê
Verdiego oraz dwa przedstawienia dla
dzieci: Kopciuszka i Duszka.
6 NajpóŸniej jesieni¹ przysz³ego roku
rozpocznie siê na pl. Defilad budowa szeœciopiêtrowego domu towarowego, do którego przeprowadz¹ siê kupcy z hali KDT
stoj¹cej najbli¿ej Œwiêtokrzyskiej. Sklepy z hali zajm¹ parter, pierwsze i drugie
piêtro domu towarowego, na wy¿szych jest
miejsce na nowe punkty us³ugowe i sklepy. Inwestycjê, której koszt szacuje siê na
100 mln z³, sfinansuj¹ firmy dzia³aj¹ce
w hali. Budowa ma siê zakoñczyæ w 2007 r.
Na terenach zajmowanych przez KDT powstanie Muzeum Sztuki Wspó³czesnej.
Obok domu towarowego stanie gmach
miejskiego Teatru Muzycznego, o którego
budowê stara siê firma MarcPol, w³aœciciel
blaszanej hali na pl. Defilad.
U zbiegu Chmielnej i ¯elaznej powstanie nowa siedziba Poczty Polskiej. W rozstrzygniêtym w³aœnie konkursie zwyciê¿y³
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ob³o¿ony piaskowcem budynek zaprojektowany przez warszawsk¹ pracowniê Miros³awa Jednacza. Do budynku wprowadz¹ siê firmy z grupy kapita³owej Poczty
Polskiej, m.in. Bank Pocztowy, Pocztowe
Towarzystwo Ubezpieczeñ Wzajemnych,
fundusz emerytalny Pocztylion oraz reprezentacyjny urz¹d pocztowy Warszawy
czynny ca³¹ dobê. Budowa bêdzie kosztowaæ ok. 70 mln z³, ma siê rozpocz¹æ za rok,
a zakoñczyæ na prze³omie 2007 i 2008 r.
7-16 Trwa 21. Warszawski Miêdzynarodowy Festiwal Filmowy, najwiêksza impreza dla kinomanów w stolicy. Pokazy filmów w kinach Luna, Relax, Silver Screen
i Kultura. W sumie 130 filmów z 58 krajów.
8 Coraz wiêcej firm wykupuje swoim
pracownikom abonamenty w prywatnych
przychodniach. Firmy medyczne szacuj¹,
¿e posiada je ju¿ 300-400 tys. warszawiaków. Najtañsze pakiety obejmuj¹ce podstawow¹ opiekê medyczn¹ kosztuj¹ od 30
do 50 z³ miesiêcznie. Cena najdro¿szych
dochodzi nawet do 10 tys. z³ rocznie. Opiek¹ medyczn¹ mo¿e byæ tak¿e objêta rodzina pracownika.
W Teatrze Muzycznym „Roma” odby³a siê oficjalna polska premiera musicalu
Taniec wampirów Romana Polañskiego.
Musical powsta³ na podstawie filmu Polañskiego – komedii grozy, Nieustraszeni
pogromcy wampirów z 1967 r. i odnosi³ ju¿
sukcesy w Stuttgarcie i Hamburgu. Musical jest najwiêksz¹, najtrudniejsz¹ i najdro¿sz¹ z dotychczasowych produkcji
„Romy”.
9 W Warszawie w pierwszej turze wyborów prezydenckich triumfowa³ Donald
Tusk, uzyskuj¹c 48,3% g³osów, na Lecha
Kaczyñskiego zag³osowa³ co trzeci warszawiak (32,2%). Tusk mia³ najwiêksze poparcie w Œródmieœciu, na Ursynowie, Woli
i Bemowie, Kaczyñski – na Mokotowie

i w Wilanowie. Wed³ug sonda¿y w drugiej
turze zag³osuje na Tuska dwie trzecie warszawiaków, g³ównie ludzie z wy¿szym wykszta³ceniem i przed 30. rokiem ¿ycia. Lider PO ma tak¿e wiêksze poparcie wœród
kobiet.
11 W koœciele pw. Wszystkich Œwiêtych z kwartetem wokalnym The Hilliard
Ensemble wyst¹pi³ s³ynny norweski saksofonista Jan Garbarek. Koncertu, który by³
czêœci¹ cyklu Era Jazzu, wys³ucha³o ponad
3 tys. osób.
12 Obroñcy zabytków z Zespo³u Opiekunów Kulturalnego Dziedzictwa Warszawy ZOK zorganizowali przez Ministerstwem Kultury pikietê w obronie stuletniej kamienicy w Al. Jerozolimskich 63
i budynku z przedwojennymi pracowniami malarskimi przy Pankiewicza 3. W³aœcicielem kamienicy w Alejach jest firma
Tomasza Gudzowatego. Zamierza ona zast¹piæ dom nowoczesnym biurowcem. Na
wniosek inwestora minister kultury uchyli³ ju¿ wpis kamienicy do rejestru zabytków. W³aœciciel budynku przy Pankiewicza – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne – chce go sprzedaæ. Departament ochrony zabytków rozwa¿a, czy i w tym przypadku nie uchyliæ wpisu do rejestru.
W Warszawie jest coraz wiêcej studentów seniorów. Ucz¹ siê jêzyków obcych,
historii sztuki, obs³ugi komputera, tañca.
Chodz¹ do muzeów i na basen. W stolicy
jest dziewiêæ Uniwersytetów Trzeciego
Wieku, dwa kolejne w³aœnie s¹ otwierane.
Dostaæ siê do nich trudno. Na liœcie rezerwowej UTW przy Mazowieckim Centrum
Kultury i Sztuki jest 700 osób.
14 „Szuka³em was, a teraz wy przyszliœcie do mnie” – taki tytu³ nosi wystawa otwarta na Zamku Królewskim. Mo¿na na
niej obejrzeæ 140 fotografii Papie¿a wykonanych przez nadwornego fotografa Artu-
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ro Mariego. Podczas 27 lat pontyfikatu Karola Wojty³y zrobi³ ich ok. miliona.
W koœciele pw. œw. Krzy¿a przy Krakowskim Przedmieœciu trwa rekonstrukcja barokowego o³tarza Najœwiêtszego Sakramentu. O³tarz jest brakuj¹cym elementem barokowego wyposa¿enia œwi¹tyni. To
pierwsza od lat wierna rekonstrukcja tak
du¿ego elementu wyposa¿enia koœcio³a
w Warszawie.
15 W Warszawie uczy siê ponad 250 tys.
studentów (165 tys. na publicznych uczelniach i 85 tys. na prywatnych). Rocznie
wydaj¹ na mieszkanie, czesne, rachunki, wy¿ywienie, dodatkowe kursy i zajêcia,
u¿ywki, pomoce naukowe i dojazdy ponad
3 miliardy z³. To po³owa bud¿etu stolicy
i jedna trzecia wszystkich wydatków pañstwa na szkolnictwo wy¿sze.
16 W konkursie urbanistyczno-plastycznym na upamiêtnienie papie¿a Jana
Paw³a II wygra³ projekt zespo³u Andrzeja
i Barbary Kaliszewskich oraz Bohdana
Napieralskiego. Zaproponowali oni budowê symbolicznej bramy triumfalnej z piaskowca, sk³adaj¹cej siê z 11 kolumn 18-metrowej wysokoœci, pokrytych inskrypcjami.
Na belkowaniu maj¹ byæ wykute s³owa homilii, które wyg³osi³ tutaj papie¿ 2 czerwca
1979 r.: „Niech zst¹pi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi”. Budowla mia³aby stan¹æ na Osi Saskiej z Grobem Nieznanego ¯o³nierza.
Kilkanaœcie tysiêcy osób przysz³o na fina³ V Dnia Papieskiego na pl. Zamkowy,
gdzie uczestniczyli w apelu z Ojcem Œwiêtym i wys³uchali koncertu, który rozpocz¹³
siê od ulubionej przez Jana Paw³a II –
„Barki”.
17 W Muzeum Woli otwarta zosta³a
wystawa poœwiecona ¿yciu i twórczoœci
Ludwiki Nitschowej (1889-1989). Artyst-

ka znana jest przede wszystkim jako autorka Syreny nad Wis³¹ – ustawionej na
Wybrze¿u Koœciuszkowskim w 1939 r.
W pierwotnym projekcie z nurtu Wis³y
mia³ wy³aniaæ siê postument z 20-metrow¹
szklan¹ figur¹ syreny ze szk³a, œwiec¹cy w
nocy. Wojna i brak funduszy uniemo¿liwi³y jednak jego realizacjê
19 Pod adresem www.um.warszawa.pl/
/zielonawarszawa wystartowa³ nowy przewodnik po parkach i rezerwatach w mieœcie. Mo¿na tu przejrzeæ zdjêcia i opisy
24 parków miejskich i sprawdziæ ich po³o¿enie na mapie, dowiedzieæ siê, gdzie znajduje siê najbli¿sza studnia oligoceñska,
jak przebiegaj¹ œcie¿ki rowerowe w ka¿dej
dzielnicy. Swoje prezentacje ma te¿ Kampinoski Park Narodowy i 12 rezerwatów
przyrody. Internauci znajd¹ równie¿ informacje o ró¿nych ciekawostkach, m.in. gdzie
stoi stara, wci¹¿ dzia³aj¹ca waga osobowa,
na której wa¿¹ siê spacerowicze, gdzie mo¿na siê przejœæ po najd³u¿szych w Warszawie schodach.
Na Szmulkach, na ty³ach Kawêczyñskiej, otwarto nowy budynek prywatnej
Wy¿szej Szko³y Menad¿erskiej. Jest to kolejna inwestycja zmieniaj¹ca oblicze tego
rejonu miasta. Budynek ma 4 piêtra, mieœci siê w nim ok. 20 sal lekcyjnych na
30 osób, cztery 200-osobowe aule oraz
2-piêtrowa sala widowiskowo-koncertowa
na blisko 700 osób. Ma te¿ halê sportow¹
i 25-metrowy basen oraz podziemny parking.
Coraz wiêcej Chiñczyków i Wietnamczyków studiuje w Warszawie. Liczy siê
dla nich to, ¿e wiele prywatnych uczelni
ma akredytacjê zachodnich uniwersytetów
i oferuje tzw. podwójny dyplom. Przyk³adowo po studiach w Wy¿szej Szkole Przedsiêbiorczoœci i Zarz¹dzania im. KoŸmiñskiego staj¹ siê absolwentami Bradford
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University i to za kilkakrotnie ni¿sz¹ cenê.
Przyci¹gaj¹ te¿ koszty utrzymania.
20 Seria fa³szywych alarmów bombowych sparali¿owa³a stolicê. 13 owiniêtych
w szary papier bomb-atrap znaleziono
w tramwaju na Grochowie, na rondzie
Wiatraczna, na rondzie Waszyngtona, przy
Kawêczyñskiej, Kijowskiej, na rondzie
Dmowskiego (trzy), stacji metra Centrum,
w wagonie na stacji Kabaty, na pl. Bankowym, rondzie de Gaulle’a i na przystanku
tramwajowym pod estakad¹ obok Dworca
Centralnego. Zablokowanie przez policje
newralgicznych skrzy¿owañ spowodowa³o
gigantyczne korki. Przed godz. 9 do kilku
redakcji zosta³ przys³any e-mail zatytu³owany „Kaczyñski-Wojna. Pod³o¿yliœmy
15 bomb w Warszawie”. List zawiera³ wywód potêpiaj¹cy dzia³ania Lecha Kaczyñskiego i partii prawicowych oraz prawdziwy przepis na skonstruowanie bomby. Prezydent Warszawy obieca³ nagrodê w wysokoœci 100 tys. z³ za pomoc w ujêciu sprawców pod³o¿enia bomb-atrap.
Pierwsza na lewym brzegu Wis³y oczyszczalnia na Zawadach przyjmuje ju¿ œcieki. To chyba najkosztowniejsza i najd³u¿ej prowadzona inwestycja w Warszawie.
Przetarg na jej projekt rozstrzygniêto
15 lat temu! Budowa zaczê³a siê dopiero
w 2000 r. Z powodu problemów z dostosowaniem starego projektu do nowych norm
unijnych dla zanieczyszczeñ, oczyszczalnia gotowa w czerwcu, zosta³a uruchomiona dopiero teraz. Na pocz¹tek bêdzie ona
przyjmowaæ ok. 80 m szeœc. nieczystoœci na
dobê. Po³udnie obs³u¿y m.in. Ursynów,
Natolin, Siekierki, Wilanów i S³u¿ewiec.
Rozruch technologiczny jest jednak bardzo skomplikowany i na razie do Wis³y
wcale nie trafia czysta woda.
Mija rok od otwarcia Arkadii – najwiêkszego centrum handlowego w Warsza-

wie. W ka¿dy weekend przewija siê tu
ok. 120 tys. osób. W sumie przez 12 miesiêcy zarejestrowano 17 mln odwiedzaj¹cych.
Okolice dawnego ronda Babka, niegdyœ
peryferie Œródmieœcia, sta³y siê przed³u¿eniem centrum miasta. Niestety od roku
wokó³ Arkadii wci¹¿ s¹ korki, gdy¿ miasto
wydaj¹c pozwolenie na budowê centrum,
nie nakaza³o inwestorowi budowy przejœæ
podziemnych czy sygnalizacji œwietlnej.
22 W ci¹gu ostatnich trzech lat miasto
zap³aci³o za szkolenia swoich pracowników 10 mln z³. W 2001 r. za naukê jednego
urzêdnika œrednio 505 z³. W tym roku ma
zamiar wydaæ o 333 z³ wiêcej. Studiuje
962 urzêdników, zaœ ze szkoleñ skorzysta³y
od pocz¹tku roku 3853 osoby. Wydatki na
dokszta³canie osi¹gn¹ w tym roku rekordow¹ kwotê 4,6 mln z³. Urzêdnicy kszta³c¹
siê przede wszystkim w przepisach, uczêszczaj¹ na kursy informatyczne. Jeœli magistrat inwestuje w drogie studia czy szkolenia, pracownik musi podpisaæ lojalkê,
zobowi¹zuj¹c siê do pracy w urzêdzie od
pó³ roku do piêciu lat. W przeciwnym razie
musi zwróciæ pieni¹dze, które otrzyma³ na
naukê.
23 W drugiej turze wyborów prezydenckich zwyciê¿y³ Lech Kaczyñski, uzyskuj¹c 54,04% g³osów. W Warszawie mia³ on
jednak du¿o gorsze wyniki od swojego
przeciwnika. Na Lecha Kaczyñskiego zag³osowa³o 359 203 (40,34%) warszawiaków,
podczas gdy na Tuska 531 319 (59,66%).
24 Prezydent elekt RP Lech Kaczyñski oœwiadczy³, ¿e bêdzie rz¹dzi³ Warszaw¹
do po³owy listopada, gdy¿ chce jeszcze przygotowaæ przysz³oroczny bud¿et. Zgodnie
z przepisami w ci¹gu 60 dni od rezygnacji
prezydenta Warszawy trzeba przeprowadziæ wybory jego nastêpcy. Poniewa¿ czo³owi politycy PiS anga¿uj¹ siê w politykê
krajow¹, zdaniem ekspertów, najwiêksze
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szanse na zwyciêstwo ma Hanna Gronkiewicz-Waltz, szefowa warszawskiej PO, by³a szefowa NBP. Nowy prezydent móg³by
rz¹dziæ tylko do wyborów samorz¹dowych,
tj. do paŸdziernika przysz³ego roku. Wed³ug obliczeñ ratusza na nowe wybory
trzeba wydaæ ok. 3,5 mln z³ z kieszeni podatnika. Dlatego dzia³cze PiS uwa¿aj¹, ¿e
najlepiej by³oby wprowadziæ komisarza,
który rz¹dzi³by miastem do koñca kadencji samorz¹dowej. Nie wiadomo jednak,
czy da siê znaleŸæ prawne uzasadnienie
rocznego zarz¹du komisarycznego.
W biurowcu Metropolitan zebra³o siê
kilkaset osób, aby dyskutowaæ o rozstrzygniêtym konkursie na upamiêtnienie Jana
Paw³a II na pl. Pi³sudskiego. Wiêkszoœæ
krytykowa³a zwyciêski projekt – monumentaln¹ kolumnadê autorstwa Barbary
i Andrzeja Kaliszewskich oraz Bohdana
Napiórkowskiego. Kolumnada doczeka³a
siê takich epitetów, jak szubienica, parkan,
grzebieñ. W dyskusji kilkakrotnie podkreœlano, ¿e nieprzypadkowo konkurs rozstrzygniêto tu¿ przed drug¹ tur¹ wyborów
prezydenckich. Do projektu przekonywa³
wspó³autor Andrzej Kaliszewski, t³umacz¹c,
¿e w tym projekcie najwa¿niejsze jest s³owo (na belkowaniu i kolumnach bêd¹ napisy). Uczestników debaty martwi³ te¿ los
pomnika Józefa Pi³sudskiego, patrona placu, niewidoczny na wiêkszoœci projektów.
26 Irlandzka firma Menolly kupi³a za
ponad 130 mln z³ Elektrociep³owniê Powiœle. Zamierza zbudowaæ na jej terenie
kompleks nowoczesnych apartamentów.
Nie oznacza to jednak wyburzenia obiektu. W ubieg³ym roku Elektrociep³ownia
zosta³a wpisana do rejestru zabytków. Zatem inwestor musi wyremontowaæ stare
pofabryczne budynki. Planowane jest
urz¹dzenie w nich centrum handlowo-rozrywkowego. Kompleks zaprojektuje Stefan Kury³owicz. Menolly chce, aby roboty
rozpoczê³y siê na pocz¹tku 2007 r.

W rankingu najdro¿szych lokalizacji
handlowych œwiata ul. Nowy Œwiat zajmuje nadal 37. miejsce. Ex aequo ze Starym
Miastem w Bratys³awie. Za wynajêcie metra kwadratowego sklepu trzeba tu zap³aciæ 720 euro rocznie. Ciê¿ar handlu w Warszawie wyraŸnie przenosi siê w stronê Marsza³kowskiej, gdzie wynajêcie sklepu kosztuje 480 euro za m kw. rocznie. Czynsze
s¹ tu ni¿sze, ale powierzchnia sklepów
wiêksza ni¿ przy Nowym Œwiecie. Dlatego
za metr kwadratowy p³aci siê mniej.
W Hotelu Europejskim odby³a siê aukcja stada 54 artystycznie ufryzowanych
krów ulicznych, które przez ca³e lato sta³y
w ró¿nych punktach Warszawy. Najwy¿sz¹ kwotê 30 tys. z³ zap³acono za „Krowê
Mi³osn¹” Staysya Eidrigeviciusa, 11 – za
„Krasna Polok” Edwarda Dwurnika, 8 –
za „Dzieciêc¹” Lutczyna. Wszystkie za
291 tys. Pieni¹dze z aukcji zostan¹ przekazane organizacjom, które dzia³aj¹ na rzecz
dzieci.
28 Stolica nie dostanie pieniêdzy
z Unii na dokoñczenie pierwszej linii metra. Minister gospodarki Jacek Piechota po
konsultacjach z Krajowym Komitetem Steruj¹cym zdecydowa³ ostatecznie, ¿e metro
pozostanie na ostatniej pozycji wœród zg³oszonych projektów, co pozwoli na „zapewnienie harmonijnego i w miarê zrównowa¿onego rozwoju polskich aglomeracji”.
Gdyby metro pozosta³o na wysokiej pi¹tej
pozycji, poch³onê³oby trzy czwarte ca³ej
puli, czyli ok. 350 mln euro. W³adze Warszawy uwa¿aj¹, ¿e metro sta³o siê ofiar¹
gier politycznych. Nik³e s¹ szanse na to, ¿e
dojedziemy do M³ocin przed koñcem
2007 r. Wiêcej szczêœcia mia³y dwa mniejsze warszawskie projekty: modernizacja
linii tramwajowej w Al. Jerozolimskich
(97 mln euro) i zintegrowany system zarz¹dzania ruchem w mieœcie (40 mln).
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Na wczorajszej sesji Rady Warszawy
po¿egnano siedmioro radnych, którzy dostali siê do parlamentu. Wœród tych, którzy odejd¹ do Sejmu, s¹ gwiazdy sto³ecznej
polityki: przewodnicz¹cy rady Jan Karski
(PiS), Julia Pitera (PO), Maks Kraczkowski (PiS), Joanna Fabisiak (PO).
Prawdziwa rewolucja na mapie kulturalnej Warszawy: Krystyna Janda otwiera
Teatr Polonia w dawnym kinie Polonia
przy Marsza³kowskiej, Laboratorium Dramatu prowadzone przez Tadeusza S³obodzianka zadomowi siê najprawdopodobniej w dawnym kinie Przodownik przy
Olesiñskiej na Mokotowie, Teatr Montownia koñczy remontowaæ scenê na przejêtym od ZHP basenie na ty³ach studia Buffo, Grupa G8 otwiera Teatr „Wytwórnia”
w Fabryce Wódek „Koneser”, wreszcie
twórcy Le Madame otworzyli nowe, niebanalne miejsce M25 przy na terenie dawnych Polskich Zak³adów Optycznych przy
Miñskiej 25 na Pradze Po³udnie.
31 Ok. 100 osób wziê³o udzia³ w dyskusji nad planem zagospodarowania otoczenia Pa³acu Kultury, która odby³a siê w Sali
Rudniewa w PKiN. Prowadz¹cy dyskusjê
Dariusz Gawin stwierdzi³, ¿e to najbardziej ambitny i najwa¿niejszy plan w Polsce, który zadecyduje, jak bêdzie wygl¹daæ

centrum Warszawy przez najbli¿sze pokolenia. By³a szefowa Zachêty Anda Rottenberg chwali³a pomys³ budowy Muzeum
Sztuki Nowoczesnej wzd³u¿ Marsza³kowskiej w rejonie hali KDF, in¿. Aleksander
Faner protestowa³ przeciw zabudowie parku przy Œwiêtokrzyskiej, architekt Hubert
Trammer przekonywa³ do ograniczenia
ruchu ko³owego na Marsza³kowskiej
i w Al. Jerozolimskich. Podkreœlano tak¿e
nierozwi¹zany dot¹d problem nieruchomoœci zagrabionych dekretem Bieruta.
Przeciwnicy planu zarzucali mu brak monumentalizmu, „prowincjonalnoœæ” rodem ze skandynawskich miasteczek.
Ma³a Galeria ZPAF-CSW, dzia³aj¹ca od
28 lat przy pl. Zamkowym 8, mo¿e przestaæ
istnieæ. Zarz¹d Zwi¹zku Polskich Artystów Fotografików podj¹³ decyzjê o przeprofilowaniu jej na miejsce sprzeda¿y fotografii.
31 X-1 XI W Sali Kongresowej odby³
siê Jazz Festival Warsaw. Wydarzeniem
pierwszego dnia by³ koncert Liberation
Music Orchestry Charliego Hadena. Najgorêcej fani przyjêli wystêpuj¹cego w niedzielê Chicka Coreê, który zagra³ z muzykami towarzysz¹cymi na co dzieñ Paco de
Lucii.

LISTOPAD
2 Dwudniowa kwesta na Starych Pow¹zkach zorganizowana przez Spo³eczny
Komitet Opieki nad Starymi Pow¹zkami
im. Jerzego Waldorffa przynios³a rekordow¹ sumê 165 tys. z³. Rekord (25 tys.) pad³
te¿ podczas kwesty na zabytki wileñskiego
cmentarza na Rossie. Tak¿e na cmentarzu
¿ydowskim uda³o siê zebraæ prawie dwukrotnie wiêcej ni¿ poprzednim razem. Na
cmentarzach ewangelickich zebrano ³¹cznie ok. 40 tys. z³.

Na warszawskie tory wyjecha³ wczoraj
z pasa¿erami pierwszy w kraju tramwaj,
który mo¿e poruszaæ siê dziêki akumulatorom. Jeœli tradycyjne zasilanie wagonów
uda³oby siê zast¹piæ innymi rozwi¹zaniami, to takie tramwaje mog³yby pojawiæ siê
w miejscach, gdzie budowa linii jest nieop³acalna.
3 Hotel Warszawa (dawny Prudential)
zosta³ sprzedany za ponad 25 mln firmie
Polimex-Mostostal Siedlce. Nowy w³aœci-
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ciel zamierza przeprowadziæ gruntowny
remont hotelu. Elewacja odzyska wygl¹d
z lat 30., górne piêtra budynku zajm¹ – tak,
jak przed wojn¹ – apartamenty. Ni¿ej
prawdopodobnie bêdzie hotel.
3 W Centrum Sztuki Wspó³czesnej otwarto trzy wystawy poœwiêcone fenomenowi „Kowalni”, czyli pracowni prof. Grzegorza Kowalskiego na Wydziale RzeŸby
Warszawskiej ASP. Swoje prace pokazali
m.in. Artur ¯mijewski i Pawe³ Althamer.
Wernisa¿ jest czêœci¹ projektu „W samym
centrum uwagi”, którego celem jest stworzenie mody na polsk¹ sztukê w Polsce.
W oœmiu ods³onach zobaczymy, co najciekawszego wydarzy³o siê na naszej scenie
artystycznej od 1989 r. Projekt potrwa a¿
do przysz³orocznych wakacji.
4 Wed³ug raportu o rynku nieruchomoœci komercyjnych w Polsce zachodnie
firmy wy³o¿¹ w tym roku prawie milion
euro na wynajem biur w stolicy. Rekordowe tempo zawierania transakcji sprawia, ¿e
spada iloœæ biznesowych pustostanów, mimo ¿e do koñca roku przybêdzie a¿ 170 tys.
m kw. powierzchni biurowych. Obecnie
w Warszawie jest prawie 2 mln 350 tys. m kw.
nowoczesnej powierzchni biurowej. To cztery pi¹te wszystkich biur tej klasy w Polsce.
211. rocznica rzezi praskiej – najwiêkszej tragedii w dziejach warszawskiej Pragi. W podziemiach katedry pod wezwaniem œw. Floriana odby³a siê uroczysta sesja rady dzielnicy Praga Pó³noc. Wieczorem w intencji zabitych pra¿an mszê odprawi³ abp Leszek S³awoj G³ódŸ. Po nabo¿eñstwie z koœcio³a wyruszy³a procesja do
krzy¿a poœwiêconego ofiarom rzezi, stoj¹cego w pobli¿u cerkwi œw. Marii Magdaleny.
Liceum im. Jana Zamoyskiego koñczy
100 lat. By³a to pierwsza polska szko³a

w zaborze rosyjskim i najwiêksza w trzech
zaborach. W tym jednym z najlepszych
warszawskich ogólniaków maturê zda³o
ju¿ ok. 5 tys. uczniów, a wœród wybitnych
absolwentów byli m.in. filozof Tadeusz
Kotarbiñski, twórca paryskiej „Kultury”
Jerzy Giedroyæ, lotnik Stanis³aw Wigura.
Z okazji setnej rocznicy istnienia odbêdzie
siê zjazd absolwentów szko³y.
W gmachu Biblioteki Uniwersytetu
Warszawskiego otwarta zosta³a wystawa
„Warszawa narysowana”, na której zebrano kilkadziesi¹t planów miast pochodz¹cych ze zbiorów biblioteki. Najstarsze
z koñca XVIII w., najnowszy z 1935 r.
7 Ratusz podsumowa³ wykonanie
miejskich inwestycji po trzech kwarta³ach
tego roku. Plan wydatków zosta³ zrealizowany w jednej czwartej – uda³o siê wydaæ
zaledwie 387,5 mln z³, przy prawie 1,5 mld z³
zaplanowanych w bud¿ecie. Dyrektor biura inwestycji S³awomir Zawadzki twierdzi,
¿e „w polskich samorz¹dach wiêkszoœæ
p³atnoœci inwestycyjnych realizowana jest
w czwartym kwartale”. Natomiast wiceprezydent Warszawy S³awomir Skrzypek,
który odpowiada za inwestycje w mieœcie,
oszacowa³, ¿e ratusz do koñca roku nie wyda prawie 300 mln z³. Ok. 100 mln z³ zostanie te¿ miejskim spó³kom.
Archiwalne i wspó³czesne zdjêcia kilkunastu starych kamienic w Œródmieœciu
mo¿na obejrzeæ na wystawie „Niez³omnoœæ kamienic – niepewny los historycznego œródmieœcia Warszawy” otwartej w Galerii Jab³kowskich. Organizatorzy – Zespó³ Opiekunów Kulturowego Dziedzictwa Warszawy ZOK – pokazali zarówno
zrujnowane, ogo³ocone z dekoracji budynki (ul. Pró¿na), jak i te, które w ostatnich
latach odzyska³y œwietnoœæ (np. pa³ac przy
Al. Ujazdowskich 41, dom Pod Lwem przy
Emilii Plater 25). Otwarciu wystawy towa-
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rzyszy³a dyskusja o polityce miasta wobec
starych kamienic.
9 Nie bêdzie imprezy pod go³ym niebem na powitanie Nowego Roku. Ratusz
poinformowa³, ¿e istniej¹ obawy o jej bezpieczeñstwo, gdy¿ od czasu 13 paczek
z atrapami bomb, które w paŸdzierniku
sparali¿owa³y miasto, nie by³o ani jednego
dnia bez sygna³ów o pod³o¿onych ³adunkach. Niektórzy twierdz¹, ¿e nie ma czego
¿a³owaæ, poniewa¿ z roku na rok coraz
mniej warszawiaków wita Nowy Rok na
miejskich imprezach sylwestrowych.
Ubieg³oroczna impreza pod Pa³acem Kultury kosztowa³a milion z³ i przysz³o na ni¹
ok. 12 tys. ludzi, z których wiêkszoœæ wróci³a do domów po pokazie fajerwerków.
Dla porównania w Krakowie impreza kosztowa³a tyle samo, ale tam bawi³o siê
170 tys. ludzi.
10 Tylko do koñca roku w³aœciciele
dzia³ek zajêtych przed laty pod istniej¹ce
ulice mog¹ sk³adaæ wnioski o odszkodowanie. O pieni¹dze mog¹ siê staraæ wszyscy,
którzy udowodni¹, ¿e przed 31 grudnia
1998 r. byli w³aœcicielami zajêtych gruntów. Na pieni¹dze z miejskiej kasy czeka
ju¿ ponad 2,3 tys. osób. W zesz³ym roku
ratusz za³atwi³ pozytywnie zaledwie
40 spraw. W tym roku – mniej. W sumie na
odszkodowania miasto wyda³o dot¹d
ok. 5 mln z³, ale zobowi¹zania siêgn¹ zapewne nawet 100 mln z³. Pieni¹dze mo¿na
jednak wyp³aciæ dopiero po wyznaczeniu
granic dróg i uporz¹dkowaniu ich dokumentacji. A to uda³o siê do tej pory zrobiæ
jedynie urzêdnikom z Bia³o³êki.
11 Tysi¹ce warszawiaków ogl¹da³o paradê historyczn¹ zorganizowan¹ z okazji
Œwiêta Niepodleg³oœci. Ponad 200 pasjonatów militariów w mundurach i rynsztunku z lat 30. i 40. zabytkowymi wozami wojskowymi, konno i pieszo przedefila-

dowa³o z pl. Pi³sudskiego na Rynek Nowego Miasta. Oprócz parady odby³a siê uroczysta zmiana warty przy Grobie Nieznanego ¯o³nierza, liczne msze za ojczyznê
i koncerty, zorganizowano Bieg Niepodleg³oœci, zaœ wieczorem odby³a siê impreza
muzyczna Independence 2005.
Teatr Narodowy obchodzi 240. rocznicê dzia³alnoœci. Obchody jubileuszu otworzy³a promocja ksi¹¿ki Magdaleny Raszewskiej Teatr Narodowy 1949-2004.
14 Duñska tancerka z Kopenhagi
Kitt Johnson otworzy³a festiwal Rozdro¿e
(XII Miêdzynarodowe Spotkania Sztuki
Akcji). Tegoroczny festiwal jest poœwiêcony teatrowi tañca ze Skandynawii i artystkom, które go tworz¹.
15 Politechnika Warszawska koñczy
90 lat. Wprawdzie tradycje uczelni siêgaj¹
1826 r., kiedy w Warszawie powsta³a Szko³a Przygotowawcza do Instytutu Politechnicznego, jednak od 1915 r. Politechnika Warszawska dzia³a w obecnym miejscu
i pod obecn¹ nazw¹. Œwiêto jest nowe.
„Narodziny kolekcji. Grand Tour Stanis³awa Kostki Potockiego” – taki tytu³
nosi wystawa otwarta w Muzeum w Wilanowie. Pokazano na niej rozrzucone po
ró¿nych muzeach, bibliotekach i archiwach fragmenty kolekcji dzie³ sztuki zgromadzonych przez w³aœciciela Wilanowa.
Wystawa zorganizowana z okazji 200-lecia
istnienia Muzeum w Wilanowie potrwa do
6 kwietnia przysz³ego roku.
16 Ponad 1,3 mln z³ wyda³ ratusz na
nagrody dla urzêdników, którzy dostali po
ponad 4 tys. z³. Barbara Mamiñska, dyrektor biura kadr i szkoleñ magistratu, poinformowa³a, ¿e listopadowe nagrody dosta³o ok. 5% osób zatrudnionych w Urzêdzie
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Miasta i nie objê³y one kadry kierowniczej,
w tym zarz¹dów dzielnic.
Troje studentów Uniwersytetu Warszawskiego otrzyma³o nagrody za najlepsze prace magisterskie poœwiêcone Warszawie. Joanna Jurkiewicz zaprezentowa³a
pracê Fotoplastykon – zapomniana instytucja
kultury, zaœ absolwenci geografii Micha³
Marcinkowski i Witold Jaworski napisali
pracê Zasiêg zalewów dolinowych Wis³y
w gorsecie Warszawy.
19 Warszawska Akademia Medyczna,
obok Œl¹skiej, najlepiej przygotowuje do
zawodu lekarza. Jej absolwenci uzyskali
najwy¿sz¹ w kraju œredni¹ na lekarskim
Egzaminie Pañstwowym. Jednak wielu ju¿
myœli o wyjeŸdzie za granicê, gdzie mog¹
pracowaæ w lepszych warunkach i za o wiele wy¿sze wynagrodzenie.
21 Tymczasowym szefem warszawskiego PiS zosta³ Wojciech D¹browski, burmistrz ¯oliborza. Oficjalny szef, Mariusz
Kamiñski, bêdzie tworzy³ urz¹d antykorupcyjny, dlatego nie starczy mu czasu na
zajmowanie siê sprawami samorz¹du. Warszawskie PiS liczy ok. 900 dzia³aczy i jest
parti¹ rz¹dz¹c¹ miastem – ma najwiêkszy
klub w Radzie Warszawy i prezydenta.
22 W Centrum Kulturalnym Ojców
Barnabitów przy ul. Smoluchowskiego
trwa zjazd prze³o¿onych zakonów ¿eñskich z ca³ego œwiata, które debatuj¹ nad
sprawami pokoju, pojednania, sprawiedliwoœci, iloœci i jakoœci powo³añ. W Warszawie dzia³a prawie 30 polskich zakonów
¿eñskich. Zmartwychwstanki, nazaretanki i niepokalanki prowadz¹ szko³y, szarytki pracuj¹ w s³u¿bie zdrowia, a inne zakonnice prowadz¹ przedszkola, œwietlice,
s¹ katechetkami i organistkami w koœcio³ach, prowadz¹ zakrystie. W ca³ym kraju
jest ponad 22,5 tys. zakonnic.

23 Nowym komendantem stra¿y miejskiej zosta³ Bogdan Sakowicz, by³y naczelnik bielañsko-¿oliborskiego oddzia³u terenowego, wspó³twórca i ostatnio szef zespo³u szkoleniowego. Stworzy³ m.in. system
patroli i posterunków szkolnych pilnuj¹cych bezpieczeñstwa uczniów. Na stanowisku zast¹pi³ Witolda Marczuka, który
zosta³ szefem Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego
24 SLD odm³adza oblicze. Warszawscy
dzia³acze tej partii wybrali na szefa 33-letniego Jacka Sybilskiego. Chc¹ tak¿e, aby
najpóŸniej do 10 stycznia by³o wiadomo,
kogo lewica wystawi w wyborach na prezydenta Warszawy. Na razie najwiêksze szanse maj¹ Ryszard Kalisz i Katarzyna Piekarska.
Po trwaj¹cym ponad rok remoncie otwarty zosta³ park ¯eromskiego, zabytkowy
zielony zak¹tek w sercu ¯oliborza. Rewitalizacja parku kosztowa³a Sto³eczny Zarz¹d
Rozbudowy Miasta a¿ 7 mln z³. Postawiono ogrodzenia, wymieniono nawierzchniê
alejek, zasadzono krzewy, urz¹dzono na
górce punkty widokowe, postawiono eleganckie ³aweczki i latarnie. Atrakcj¹ jest
najwiêkszy w Warszawie plac zabaw, którego rozbudowa poch³onê³a ponad milion z³.
Prawie 50 kolekcjonerów z ró¿nych
stron Polski, Czech i Litwy wziê³o udzia³ w
pierwszych w Warszawie targach kolekcjonerskich zorganizowanych w hali Oœrodka
Sportu i Rekreacji przy Nowowiejskiej.
T³um warszawiaków przygl¹da³ siê rekonstrukcji wybuchu powstania listopadowego. W inscenizacji szturmu na Zamek Królewski, walk na ul. D³ugiej i zdobycia Arsena³u wziê³o udzia³ 120 aktorów.
Najbli¿szy sezon w Filharmonii Narodowej nale¿eæ bêdzie do wirtuozów forte-
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pianu. Koncert Rosjanina Arcadiego Volodosa rozpoczyna cykl „Wielcy pianiœci”.
Wyst¹pi¹ wybitne pianistyczne indywidualnoœci, m.in. András Schiff, Evgen Kissin, Piotr Anderszewski – po Krystianie
Zimmermanie najbardziej znany dziœ na
œwiecie polski pianista.
25 Po burzliwej i d³ugiej dyskusji sto³eczni radni przeg³osowali przyjêcie strategii rozwoju miasta na najbli¿sze 15 lat.
G³ówne postulaty strategii to: rewitalizacja Krakowskiego Przedmieœcia, zabudowa terenów portu Praskiego, budowa mostu Pó³nocnego. Do wieloletniej strategii
zg³osili te¿ swoje pomys³y, krytykuj¹cy j¹,
radni SLD. Chc¹ do niej dodaæ przygotowanie stolicy do mistrzostw Europy w pi³ce
no¿nej w 2012 r. i Olimpiady w 2020 r.
Biuro Planowania Rozwoju Warszawy
og³osi³o wyniki prowadzonych od kwietnia badañ o najbardziej zakorkowanych
miejscach w stolicy. Na pierwszym miejscu znalaz³ siê most „Grota” Roweckiego,
przez który przeje¿d¿a codziennie 150 tys.
samochodów, na drugim – most £azienkowski (niemal 110 tys.), na trzecim – Siekierkowski (ok. 60 tys.). Wœród wa¿nych
arterii najbardziej zatkane s¹ al. Prymasa
Tysi¹clecia (110 tys.) i Wis³ostrada na
wysokoœci Œródmieœcia (85 tys.). Wed³ug
badañ do Warszawy wje¿d¿a codziennie
ok. 330 tys. samochodów. Najbardziej zat³oczona jest al. Krakowska (37 tys.).
BPRW sprawdza³o tak¿e, czym je¿d¿¹ warszawiacy. Okazuje siê, ¿e 70% podró¿uje
komunikacj¹ miejsk¹, a tylko 20% samochodem, ponad 1% rowerem. Wci¹¿ marginaln¹ rolê w komunikacji wewn¹trz miasta odgrywa kolej.
26 W zrujnowanej, licz¹cej 125 lat kamienicy u zbiegu ulic Zgoda i Chmielnej
powstanie hotel. Zabytkowy budynek ku-

pi³a w kwietniu firma hotelarska z Barcelony. Do inwestycji powo³a³a spó³kê Polish
Real Estate Investment. Jeszcze w tym roku zostanie ukoñczony projekt, w którym
obok apartamentów na wynajem przewidziane s¹ sklepy i biura w piwnicach, na
parterze i pierwszym piêtrze. Inwestor
chce zacz¹æ remont latem przysz³ego roku.
Ratusz chce kupiæ od kurii warszawskiej gmach przy Nowogrodzkiej 49. Budynek zbudowano przed II wojn¹ œwiatow¹, nosi imiê papie¿a Piusa XI i mieszcz¹
siê w nim m. in: Teatr Roma, Warszawska
Opera Kameralna, lecznica ZASP oraz
ró¿ne instytucje koœcielne. Kuria planuje
przeznaczyæ uzyskane ze sprzeda¿y pieni¹dze na budowê Œwi¹tyni Opatrznoœci
Bo¿ej w Wilanowie. Sprzeda¿ nieruchomoœci nie jest na razie przes¹dzona, musi
na ni¹ wyraziæ zgodê Watykan.
30 Œrednia cena metra kwadratowego
nowych mieszkañ w Warszawie przekroczy³a w listopadzie 4,7 tys. z³. To g³ówny
podwód, dla którego roœnie zainteresowanie wyprowadzk¹ ze stolicy. Pod Warszaw¹
ceny metra kwadratowego zaczynaj¹ siê
ju¿ od 2,4 tys. Najtaniej jest w miejscowoœciach najbardziej oddalonych od centrum
(Grodzisk Maz., Otwock, Jab³onna). W najpopularniejszym podwarszawskim mieœcie Piasecznie trzeba liczyæ siê z wydatkiem rzêdu 3-3,5 tys. z³. Analitycy rynku nieruchomoœci szacuj¹, ¿e w tym
i w przysz³ym roku wokó³ stolicy powstanie ok. 4 tys. mieszkañ. Nic nie wskazuje
równie¿ na to, ¿eby mieszkania w stolicy
przesta³y dro¿eæ. Popyt nadal znacznie
przewy¿sza poda¿. Kupuj¹cych mieszkania odstrasza nie tylko wysoko cena w Warszawie, ale równie¿ coraz gêœciejsza zabudowa. Deweloperzy maksymalnie zabudowuj¹ dzia³ki, brakuje przestrzeni, a tak¿e
zieleni.
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GRUDZIEÑ
1 Na pl. Zamkowym stanê³a pierwsza
w Warszawie choinka. 15-metrowe drzewko wykonane jest z metalu i ob³o¿one prawdziwym ga³¹zkami. W choinkê wbudowana zosta³a estrada, na której do 18 grudnia,
czyli ostatniego weekendu adwentu, bêd¹
kolêdowaæ zaproszeni artyœci.
2 Sto³eczny ratusz zaci¹gn¹³ po¿yczkê
w wysokoœci 300 mln z³. Pieni¹dze s¹ przeznaczone na inwestycje, których lista jest
ustalana. Kredytu udzieli³ Bank Rozwoju
Rady Europy. Okres sp³aty wynosi 25 lat.
Warszawa jest drugim po Rejkiawiku miastem, które otrzyma³o pieni¹dze z BRRE
bez poœrednictwa rz¹du. To drugi kredyt
zaci¹gniêty przez miasto w tym roku. We
wrzeœniu stolica uzyska³a 517,6 mln z³
w Europejskim Banku Inwestycyjnym.
W sumie ma do sp³acenia 28 po¿yczek, na
³¹czn¹ kwotê 2,8 mld z³.
W gmachu Politechniki Warszawskiej
og³oszone zosta³y wyniki presti¿owego
konkursy „¯ycie w Architekturze” organizowanego przez miesiêcznik „Architektura-Murator” przy udziale miasta i SARP.
W kategorii najlepszy budynek u¿ytecznoœci publicznej zwyciê¿y³ gmach ambasady Królestwa Niderlandów na Agrykoli.
Piêkna i prosta kancelaria oraz rezydencja
ambasadora znakomicie wkomponowana
w otoczenie, zwraca uwagê przechodniów
ogrodzeniem w formie pl¹taniny liœci
i pn¹czy wykonanej z metalu w kolorze zielonym. Za najlepszy budynek mieszkalny
uznano, mimo wielu kontrowersji, bloki
osiedla Inflancka. Jury uzna³o, ¿e jest to
przyk³ad architektury prostej, stosuj¹cej
klarowne formy i wysokiej klasy materia³y.
W VI edycji konkursu swój g³os mieli te¿
czytelnicy „Gazety Wyborczej”. W plebiscycie na Ulubieñca Warszawy wygra³ kameralny budynek Wydzia³u Prawa i Administracji.

W budynku przy ul. Owsianej na Pradze bêd¹ siê mieœciæ s¹dy rejonowe dla Pragi Po³udnie i Pragi Pó³noc. Trwa przeprowadzka kilkuset tysiêcy akt z gmachu
s¹dów w al. Solidarnoœci. Nowe centrum
sprawiedliwoœci ma 9 piêter, w tym 2 pod
ziemi¹, 6 cel dla oskar¿onych, 65 sal rozpraw, najwiêksza sala pomieœci nawet 50
oskar¿onych. Budynek przystosowany jest
do potrzeb ludzi niepe³nosprawnych. Pierwsze rozprawy zaczn¹ siê tu 9 stycznia.
512 m³odych osób ucz¹cych siê w Warszawie, osi¹gaj¹cych dobre wyniki w nauce, mimo trudnych warunków materialnych, rodzinnych lub zdrowotnych, otrzyma stypendia im. Jana Paw³a II. Wyp³aty
wynios¹ od 200 do 1500 z³ na osobê.
3 Teatr Lalka œwiêtuje jubileusz 60-lecia. Z tej okazji zespó³ teatru przygotowa³ przedstawienie Urodziny infantki Oscara Wilde’a w re¿yserii Marcina Jarnuszkiewicza.
5 Pracownia architektoniczna Bulanda, Mucha zdoby³a pierwsz¹ nagrodê w konkursie na koncepcjê przebudowy i rozbudowy Biblioteki Publicznej przy ul. Koszykowej. Brzydka plomba z czytelniami
od strony Koszykowej ma siê zamieniæ
w biura dla pracowników i uzyskaæ eleganck¹ elewacjê z piaskowca. Na parterze architekci chcieliby umieœciæ Empik. Na podwórzach przykrytych szklanym dachem
powstan¹ czytelnie, informatorium. Znajdzie siê tak¿e miejsce na centrum konferencyjne i kawiarnie. W odnowionej bibliotece ³atwiejszy bêdzie równie¿ dostêp do
ksi¹¿ek. Koszt przebudowy szacuje siê na
ok. 10 mln. z³. Projekt ma sfinansowaæ sejmik wojewódzki.
Prof. Andrzej Rottermund, dyrektor
Zamku Królewskiego, zaproponowa³, aby
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w stoj¹cej przed Zamkiem wielkiej donicy po wyciêtej w marcu tego roku topoli
umieœciæ odlan¹ z br¹zu makietê Starego
Miasta. Dziêki niej niewidomi mogliby
poznawaæ Starówkê. S¹ tak¿e inne pomys³y: np. ¿eby zasadziæ krzewy b¹dŸ iglaka,
ozdabianego w okresie Bo¿ego Narodzenia
œwiate³kami. O tym, co ostatecznie znajdzie siê w donicy, zadecyduje wojewódzki
konserwator zabytków.
Zaczynaj¹ obowi¹zywaæ nowe regu³y
przy wybieraniu po³¹czeñ lokalnych. Dotychczasowy siedmiocyfrowy numer telefonu nale¿y poprzedziæ kierunkowym –
w Warszawie 0 22. Tak jest w ca³ej Unii.
Zmiana nie dotyczy numerów alarmowych,
cztero- lub szeœciocyfrowych.
Na skwerze przed kinem Muranów pojawi³y siê ³awki. Wykona³a je firma Puczyñski Ma³a Architektura. £awki s¹ nowoczesne i solidnie wykonane: konstrukcja jest ze stali kwasoodpornej, a siedziska
z afrykañskiego drewna acajou.
6 Przed Pa³acem Kultury i Nauki od
strony Kinoteki rozœwietli³a siê lampkami
najwiêksza na œwiecie choinka. Drzewko
ma 72 metry i wa¿y ponad 180 ton, wisi na
nim 2,2 mln œwiate³ek i 15 tys. bombek.
Bêdzie podœwietlone codziennie do pó³nocy, a w weekendy o dwie godziny d³u¿ej.
Po raz pierwszy od 20 lat z pomnika Syreny trysnê³a woda. Po zmroku oœwietlaæ
j¹ bêd¹ umieszczone w basenie reflektory
i œwiat³owody. Nowa fontanna uruchomiona zosta³a na próbê, warszawiacy bêd¹
mogli j¹ podziwiaæ od kwietnia.
7 Ponad 116 mln z³ zap³aci³a miastu spó³ka Budimex Nieruchomoœci Inwestycje za jedn¹ trzeci¹ terenu dawnej zajezdni autobusowej przy Inflanckiej. To
jedna z najcenniejszych dzia³ek w Warsza-

wie. Ju¿ przed rokiem ratusz próbowa³ j¹
sprzedaæ, ale na ca³oœæ – 6 ha, nie by³o chêtnego. Poza tym teren by³ nieobjêty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W tym roku sprzeda¿ odbywa
siê na raty, a ponadto biuro gospodarki nieruchomoœciami postara³o siê o warunki zabudowy. Zgodnie z nim mo¿na zabudowaæ
75% kupionej dzia³ki 6-17-kondygnacyjnymi budynkami mieszkalnymi z us³ugami na parterze.
Witold Ko³odziejski (PiS) zostanie szefem Rady Warszawy. Zajmie miejsce œwie¿o upieczonego pos³a Karola Karskiego. Ko³odziejski jest dziennikarzem telewizyjnych programów katolickich. Zapowiada wprowadzenie transmisji internetowej obrad Rady i elektroniczny system g³osowania. Obiecuje, ¿e do³o¿y starañ, aby
rozpoczê³a siê wreszcie budowa mostu
Pó³nocnego.
Rozpocz¹³ siê Europejski Tydzieñ M³odzie¿y. W ramach Tygodnia: debata o bezrobociu wœród m³odych, wystawa zdjêæ na
Dworcu Centralnym, pokaz tañca przygotowany przez blokersów.
8 Trybuna³ Konstytucyjny uzna³, ¿e
przeforsowana przez SLD zmiana ustawy warszawskiej, daj¹ca 18 warszawskim
dzielnicom wiêcej kompetencji i wiêksz¹
autonomiê, jest niezgodna z konstytucj¹.
Sêdziowie orzekli, ¿e gmina jest najni¿sz¹
jednostk¹ samorz¹du terytorialnego i jej
zadañ nie mo¿na przekazywaæ jeszcze ni¿ej. Ponadto scentralizowanie w³adzy i pieniêdzy w stolicy mo¿e byæ korzystne. Skrytykowali natomiast brak miejskiej konstytucji. Losy nowelizacji le¿¹ w rêkach prezydenta, który mo¿e j¹ podpisaæ lub odes³aæ do Sejmu. Jeœli przepisy wejd¹ w ¿ycie,
radni bêd¹ musieli w ci¹gu trzech miesiêcy
ustaliæ statut. W innym wypadku dokument wyda premier Marcinkiewicz.
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Archeolodzy przeszukuj¹cy wnêtrze
donicy po wyciêtej topoli na pl. Zamkowym odkopali œlady k³adki z pocz¹tku
XVI w. Mostek znajdowa³ siê miêdzy wylotem ul. Œwiêtojañskiej z Zamkiem. Przerzucono go nad p³yn¹cym têdy strumieniem. Prace w donicy trwaj¹ od 3 listopada. Przez ten czas znaleziono m.in. ceg³y
z czasów saskich, mnóstwo pot³uczonych
kafli i naczyñ. Najstarsze dwa kawa³ki ceramiki pochodz¹ z okresu neolitu (3000-2400 lat p.n.e.).
Teatr Guliwer obchodzi 60-lecia istnienia. Z tej okazji zespó³ teatru przygotowa³
przedstawienie Podró¿e Guliwera w re¿yserii Piotra Tomaszuka na motywach powieœci Jonathana Swifta.
W kinie Luna zaczyna siê II Festiwal
Filmów Górskich i Podró¿niczych. Zaplanowano 14 seansów, a tak¿e spotkania ze
znanymi alpinistami.
9 www.warsawcitypropetiers.pl – to nowa strona internetowa z miejskimi nieruchomoœciami, adresowana do zagranicznych inwestorów. Mo¿na na niej znaleŸæ
ok. 180 miejskich nieruchomoœci. Ratusz
liczy, ¿e dziêki stronie komunalne dzia³ki
bêd¹ siê szybko sprzedawaæ.
Rada Warszawy postanowi³a, ¿e pierwsza bielañska stacja metra u zbiegu ulic
Kasprowicza i Duracza bêdzie siê nazywaæ
S³odowiec, a nie Park Kaskada. Zmieniono tak¿e nazwê kolejnej planowanej stacji. Pocz¹tkowo mia³a siê nazywaæ Bielany,
ostatecznie przyjêto – Stare Bielany.
10 Architekt Jerzy Skrzypczak odebra³
honorow¹ nagrodê SARP. To najbardziej
presti¿owa nagroda architektoniczna przyznawana od 1966 r. za wybitne osi¹gniêcia.
Jerzy Skrzypczak jest wspó³autorem m.in.
Banku Handlowego przy ul. Cha³ubiñ-

skiego, Mariotta i Warszawskiego Centrum Finansowego na rogu Œwiêtokrzyskiej i Emilii Plater.
12 Komisja Europejska przyzna³a
Warszawie rekordow¹ dotacjê na modernizacjê oczyszczalni œcieków Czajka na Bia³o³êce. 250 mln euro z funduszu spójnoœci
to 62% kosztów kluczowej dla miasta inwestycji.
Rozstrzygniêto konkurs architektoniczny na projekt budynku Centrum Nauki
„Kopernik”. Interaktywne centrum edukacji naukowej i kulturalnej powstanie
nad tunelem Wis³ostrady, blisko mostu
Œwiêtokrzyskiego i Biblioteki Uniwersyteckiej. Bêdzie realizowane wed³ug koncepcji RAr-2 Laboratorium Architektury z Rudy Œl¹skiej. D³ugi budynek zostanie rozplanowany wzd³u¿ Wis³y. Na dachu
znajdzie siê park geologiczny ze ska³ami
i kraterami, a nad Wis³¹ – amfiteatr i fragment dzikiego brzegu. W czêœci centralnej
powstanie planetarium, wygl¹daj¹ce z zewn¹trz jak wielki g³az.
13 W 24. rocznicê wprowadzenia stanu
wojennego fundacja Odpowiedzialnoœæ
Obywatelska zorganizowa³a happening.
Przy koœciele œw. Anny stanê³y koksowniki, przy których grzali siê uzbrojeni zomowcy, z telebimu przemawia³ gen. Wojciech Jaruzelski, pokazywano tak¿e fragmenty kronik z tamtego okresu.
14 Ryszard Kapuœciñski odebra³ w Klubie Ksiêgarza nagrodê warszawskiej Premiery Literackiej. Pisarz jest jedynym a¿
trzykrotnym laureatem tego wyró¿nienia.
Za ksi¹¿kê 2004 r. uznano wydane przez
krakowski Znak Podró¿e z Herodotem.
15 Ratusz zdoby³ certyfikat Systemu
Zarz¹dzania Jakoœci¹ ISO 9001: 2001. Tym
samym stolica do³¹czy³a do kilkuset samo-
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rz¹dów w kraju, które od lat poprawiaj¹
jakoœæ swojej pracy. Przestrzeganie przez
warszawki ratusz norm ISO oznacza, ¿e
w urzêdach bêdzie panowaæ przyjazna atmosfera, a urzêdnicy ju¿ teraz staraj¹ siê,
aby za³atwianie formalnoœci trwa³o jak najkrócej. To tak¿e wyraŸny znak dla inwestorów, zw³aszcza z Zachodu, którzy s¹ przyzwyczajeni do tego, ¿e ka¿da sprawa urzêdowa jest prowadzona wed³ug œcis³ych instrukcji. ISO oznacza równie¿, ¿e coraz
wiêcej spraw mo¿na za³atwiæ przez internet. Certyfikat jest przyznawany najpierw
na rok, a potem odnawiany co trzy lata.
16 Ju¿ po raz drugi wrêczona zosta³a
nagroda Rzetelnego Kupiectwa. Laureatem tegorocznej nagrody zosta³a Artystyczna Pracownia Br¹zowniczo-Grawerska
„Miecznik”. Pracownia istnieje od 70 lat.
17 Warszawa zdoby³a I miejsce w rankingu samorz¹dowych liderów funduszy
unijnych. Pod uwagê brano nie tylko sumê
dotacji, ale te¿ m.in. nak³ady inwestycyjne
miasta, procent bezrobocia. Ranking zorganizowa³ portal Efundusze.org.pl, finansowany przez Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego.
„Miasto i demokracja. Warszawa –
przestrzeñ polskiej wolnoœci 2006 r.” – to
tytu³ konkursu og³oszonego przez Instytut
Stefana Starzyñskiego dzia³aj¹cy przy Muzeum Powstania Warszawskiego. Organizatorzy chc¹, by m³odzi artyœci i architekci pokazali, jak mo¿na urz¹dziæ teren miêdzy skarp¹ a Wis³¹ na odcinku od mostu
Œl¹sko-D¹browskiego po Gdañski. Ich propozycje powinny przypominaæ o demokratycznych i republikañskich tradycjach Warszawy jako stolicy Rzeczypospolitej.
W Zachêcie otwarto pierwsz¹ w Warszawie indywidualn¹ ekspozycjê Olgi
Boznañskiej. M³odopolska artystka, która

namalowa³a w sumie ponad 1,2 tys. dzie³,
nie jest dobrze znana polskim widzom.
Wystawa pokazuje mniej znane dzie³a malarki. Zgromadzono na niej ponad 100 obrazów, z czego 70 pochodzi z prywatnych
zbiorów. Ekspozycja „Boznañska nieznana” jest kulminacj¹ roku jubileuszowego Olgi Boznañskiej (140. rocznica urodzin i 65. – œmierci). Mo¿na j¹ ogl¹daæ do
29 stycznia.
Rozpoczê³o siê przedœwi¹teczne szaleñstwo zakupów. W weekeend (10-11 grudnia) do centrów handlowych œci¹gnê³o
ponad milion warszawiaków. Najwiêcej,
165 tys. odwiedzi³o Arkadiê, 100 tys. – Galeriê Mokotów, 80 tys. – Wola Park, ponad
60 tys. – Redutê. Specjaliœci od marketingu
przeœcigaj¹ siê w pomys³ach, czym skusiæ
kolejnych klientów. Organizuj¹ koncerty,
spotkania z gwiazdami, pokazy mody, gotowania oraz ró¿ne najdziwniejsze konkurencje (skoki przez ciupagê, rzuty oscypkiem).
18 Na pl. Teatralnym odby³ siê œwi¹teczny festyn, na którym rozdawano choinki,
tradycyjne dania wigilijne, bombki. Warszawiacy przys³uchiwali siê koncertom
Gawêdy, Arki Noego, Justyny Steczkowskiej. W festynie wziêli udzia³ przedstawiciele Urzêdu Miasta, którzy podzielili siê
z warszawiakami op³atkiem.
19 Warszawski magistrat sta³ siê wielkim zapleczem dla formowanych przez PiS
kadr administracji pañstwowej. Z ratusza
odesz³a lub odejdzie wiêkszoœæ najwy¿szych
urzêdników: W³adys³aw Stasiak, by³y wiceprezydent Warszawy odpowiedzialny za
bezpieczeñstwo zosta³ wiceszefem MSWiA
nadzoruj¹cym policjê, stra¿ graniczn¹ i po¿arn¹, Witold Marczuk, by³y szef stra¿y
miejskiej, awansowa³ na szefa ABW, Pawe³
Wypych, by³y szef biura polityki spo³ecznej, jest obecnie pe³nomocnikiem rz¹du
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ds. niepe³nosprawnych, Joanna Kluzik-Rostkowska, by³a pe³nomocnik ratusza
ds. kobiet i rodziny, awansowa³a na podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy
i Polityki Spo³ecznej, Mariusz B³aszczak,
by³y burmistrz Œródmieœcia, jest szefem
Kancelarii Premiera, Jakub Skiba, by³y
szef biura administracji i spraw obywatelskich, jest dyrektorem generalnym w Kancelarii Premiera, S³awomir Skrzypek, by³y
wiceprezydent odpowiedzialny za inwestycje, ma kontrolowaæ najwiêkszy polski
bank – PKO BP, Krzysztof Celiñski, by³y
prezes metra, zosta³ prezesem zarz¹du
PKP Polskie Linie Kolejowe, Tomasz Koziñski, burmistrz Pragi Po³udnie, jest kandydatem na wojewodê mazowieckiego. Do
Kancelarii Prezydenta trafi¹: El¿bieta Jakubiak, szefowa gabinetu prezydenta, Andrzej Urbañski, wiceprezydent Warszawy,
odpowiedzialny za edukacjê i drogi, i Robert Draba, wiceprezydent odpowiedzialny za nieruchomoœci.
20 Radni przyjêli bud¿et na 2006 r. Dochody miasta maj¹ wynieœæ 7,6 mld z³,
a wydatki 8,4 mld z³. Deficyt ma byæ
mniejszy od tegorocznego i wyniesie
749,8 mln z³. Zad³u¿enie miasta siêgnie
41,5%. Miasto wyda mniej na inwestycje –
1,3 mld z³. Kluczowe przedsiêwziêcie to
budowa metra (prawie 300 mln z³) oraz
drogi (332 mln z³). S¹ te¿ pieni¹dze na modernizacjê hotelu przy ul. Szegedyñskiej
i adaptacjê pomieszczeñ na mieszkania komunalne, na 100 nowych etatów w policji
oraz na rozpoczêcie wielkich inwestycji,
jak Centrum Nauki „Kopernik” czy Pa³ac
Saski.
22 Lech Kaczyñski podpisa³ rezygnacjê z kierowania Warszaw¹. Od tej chwili
stolic¹ rz¹dzi Miros³aw Kochalski, sekretarz miasta, któremu pe³nomocnictwa do
rz¹dzenia przekaza³ prezydent elekt. Ko-

chalski bêdzie zapewne tak¿e kandydatem
PiS na stanowisko prezydenta Warszawy.
23 Przez ca³y dzieñ trwa³y uroczystoœci
zwi¹zane z przejêciem przez Lecha Kaczyñskiego w³adzy w pañstwie. Tak uroczystego objêcia urzêdu Warszawa jeszcze
nie widzia³a. Mimo to inauguracja nie
przyci¹gnê³a t³umów. O godz. 9 Lech Kaczyñski spotka³ siê z kombatantami w Muzeum Powstania Warszawskiego, o 10 z³o¿y³
w Sejmie przysiêgê prezydenck¹, nastêpnie pojecha³ na mszê do archikatedry
œw. Jana. Przyjazd prezydenta do Pa³acu
Prezydenckiego obserwowa³o zaledwie kilkoro przechodniów, zaœ uroczysta defilada
i salwy armatnie na pl. Pi³sudskiego, gdzie
prezydent przej¹³ zwierzchnictwo nad si³ami zbrojnymi (jedyny otwarty dla ka¿dego punkt inauguracji), przyci¹gnê³y kilkaset osób.
27 Przy ul. Su³kowieckiej 2/4 powstanie najdro¿szy w Warszawie apartamentowiec, w którym mieszkanie mo¿e kosztowac nawet 21 tys. za metr kwadratowy. Belvedere Residence bêdzie prawdopodobnie
tak¿e najdro¿szym budynkiem mieszkalnym w Polsce. Niestety apartamentowiec
nie zachwyca architektur¹ – ró¿owa elewacja z bia³ymi elementami, a¿urowe balustrady balkonów nasuwaj¹ skojarzenia
z tortem.
29 Szybszy dojazd z Bia³o³êki do metra
na pl. Wilsona i nowa linia do Dworca
Zachodniego – to tylko niektóre ze zmian
komunikacyjnych, które od dzisiaj wesz³y w ¿ycie. Obejmuj¹ one pó³ Warszawy. Druga czêœæ rewolucji komunikacyjnej przygotowanej przez Zarz¹d Transportu Miejskiego dotyczy tramwajów i zacznie obowi¹zywaæ od 2 stycznia przysz³ego
roku.
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30 Nie jest jeszcze znany termin wyborów na prezydenta Warszawy. PiS chce,
by odby³y siê w paŸdzierniku. Wiêkszoœæ
klubów opowiada siê za wyborami na pocz¹tku przysz³ego roku. Sto³eczne partie
ju¿ przygotowuj¹ siê do boju o stolicê. Kandydatem SLD na fotel prezydenyta jest
Marek Rojszyk, wiceszef Rady Warszawy,
który obiecuje, ¿e w styczniu przedstawi
swoj¹ wizjê rz¹dzenia w projekcie statutu
stolicy, czyli miejskiej konstytucji. PO stawia na Hannê Gronkiewicz-Waltz. LPR
zapowiedzia³a, ¿e jego partia na pewno wystawi kandydata na prezydenta Warszawy.
W kuluarach wymieniani s¹ Roman Giertych oraz Wojciech Wierzejski, b. wicemarsza³ek województwa. Rozwa¿ana jest
te¿ kandydatura Jana Marii Jackowskiego,
b. szefa Rady Miasta. Partia Demokratyczna najpewniej wystawi Marcina Œwiêcickiego, b. prezydenta miasta, a SdPl – Marka Borowskiego lub Marka Balickiego,
b. ministra zdrowia. PiS nie ma kandydata. Stale ma nadziejê, ¿e w parlamencie uda

mu siê przeforsowaæ zmianê ustaw samorz¹dowych, tak aby do jesieni 2006 r. Warszaw¹ móg³ rz¹dziæ komisarz.
31 W tym roku nie bêdzie miejskiego
sylwestra na pl. Defilad ani nawet pokazu
fajerwerków. Ratusz t³umaczy to zagro¿eniem terrorystycznym. Tymczasem dobiegaj¹ ju¿ koñca przygotowania do sylwestrowej zabawy na Bemowie. Zabawa zacznie siê o godz. 22. Mieszkañcy dzielnicy
bêd¹ bawiæ siê przy muzyce z lat 60. i 70.
oraz przebojach z ostatnich lat. Nowy Rok
przywitaj¹ pokazem sztucznych ogni. Poniewa¿ w stolicy nic siê nie dzieje, warszawiacy masowo wyje¿d¿aj¹ do innych miast,
w których imprezy bêd¹ w centrum. Ju¿
ponad 7 tys. warszawiaków wyjecha³o
przywitaæ Nowy Rok w Zakopanem, 3 tys.
w Krynicy i ponad 2,5 tys. w Krakowie.
I wci¹¿ wyje¿d¿aj¹ kolejni.
Aleksandra So³tan-Lipska

