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WSPOMNIENIA

JÓZEF KAZIMIERSKI 1925-2008

Józef Kazimierski 1926-2008

1 kwietnia 2008 r. na cmentarzu Bródnowskim po¿egnaliœmy prof. Józefa Kazi-
mierskiego, historyka, regionalistê, nauczyciela akademickiego, a przede wszyst-
kim archiwistê – wieloletniego dyrektora Archiwum Pañstwowego m.st. Warszawy.

Prof. Józef Kazimierski urodzi³ siê 14 grudnia 1925 r. w £omnej. Po ukoñcze-
niu szko³y œredniej rozpocz¹³ studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim.
W 1950 r., po studiach, rozpocz¹³ pracê w Centralnym Archiwum Wojskowym.
Nastêpnie w 1955 r. obj¹³ stanowisko kierownika Oddzia³u I w Wojewódzkim
Archiwum Pañstwowym w Warszawie, w 1957 r. p.o. dyrektora, a nastêpnie dyrek-
tora Archiwum. Funkcjê tê pe³ni³ do koñca
1995 r. Rzadko siê zdarza, aby jeden cz³o-
wiek poœwiêci³ wiêkszoœæ swojego ¿ycia za-
wodowego jednej instytucji. Nie sposób
omówiæ wszystkich dokonañ prof. Józefa
Kazimierskiego, ale wœród nich szczególnie
wa¿ne s¹ starania o rozwijanie sieci archi-
walnej na Mazowszu i Podlasiu. Powsta³e
placówki mia³y nie tylko gromadziæ mate-
ria³y archiwalne, ale wspólnie z muzeami
i bibliotekami staæ siê podstaw¹ do badañ
nad histori¹ regionaln¹, „histori¹ ma³ych oj-
czyzn”. Temu celowi s³u¿y³y równie¿ orga-
nizowane przez dyrektora Józefa Kazimier-
skiego liczne sesje, wystawy popularyzuj¹ce
dzieje regionów, ziemi i miast. Wa¿n¹ rolê
w badaniach naukowych odegra³y publiko-
wane przez prof. Józefa Kazimierskiego
opracowania Ÿróde³ historycznych znajdu-
j¹cych siê w polskich archiwach, poœwiêco-
ne Warszawie, Mazowszu i Podlasiu.



Nie zaniedbywa³ tak¿e dzia³alnoœci naukowej. W 1979 r. obroni³ w Instytucie
Historii PAN pracê doktorsk¹, a w 1994 r. na Wydziale Humanistycznym Uniwer-
sytetu Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie pracê habilitacyjn¹ pt. „Miasta i mia-
steczka na Podlasiu (1808-1914), zabudowa – ludnoœæ – gospodarka”, uzyskuj¹c
w 1995 r. stopieñ doktora habilitowanego nauk humanistycznych. W toku swojej
dzia³alnoœci zawodowej zosta³ odznaczony wieloma medalami i odznakami.

Prof. Józefa Kazimierskiego zapamiêtaliœmy jako wspania³ego, dobrego cz³owie-
ka, który s³u¿y³ czêsto rad¹ i pomoc¹, tak¿e w sprawach osobistych. Udziela³ licz-
nych porad i wskazówek, wynikaj¹cych z bogatego doœwiadczenia zawodowego.
Swoim pracownikom, podw³adnym przekazywa³ wiedzê, ale oczekiwa³ te¿ od nich
rozwijania w³asnych zainteresowañ, samodzielnych dzia³añ i inicjatywy. Pozosta³y
po nim Jego czyny i dokonania, o których bêdziemy pamiêtaæ.

Ryszard Wojtkowski
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ARTYKU£Y I MATERIA£Y

Marian Marek Drozdowski*

PÓ£ WIEKU Z TOWARZYSTWEM
MI£OŒNIKÓW HISTORII W WARSZAWIE

Marian Marek Drozdowski, Pó³ wieku z Towarzystwem Mi³oœników Historii...

Pierwszy powa¿niejszy kontakt z dzia³aczami TMH mia³em na spotkaniu w Insty-
tucie Historii PAN, zorganizowanym przez m³odych, gniewnych historyków Insty-
tutu 6 grudnia 1956 r. Wczeœniej pod wp³ywem intensywnoœci prze¿yæ i wydarzeñ,
od lipca tego¿ roku, zacz¹³em prowadziæ dziennik, który towarzyszy mi do dnia
dzisiejszego.

Jako dzia³aczowi studenckiemu, wieloletniemu przewodnicz¹cemu samorz¹du
szczeciñskiego osiedla studenckiego uda³o mi siê zorganizowaæ po Powstaniu Poz-
nañskim kilka wieców na osiedlu, a przede wszystkim wydaæ pierwsz¹ moj¹ pozyc-
jê quasi-naukow¹: Samorz¹d Robotniczy. Dokumenty i materia³y (Szczecin, listopad
1956). By³a ona rezultatem mojego zaanga¿owania w akcjê budowy rad robot-
niczych na Pomorzu Zachodnim. Uczestniczy³em tu tak¿e w akcji rozwi¹zywa-
nia nierentownych spó³dzielni produkcyjnych. Z tym skromnym doœwiadczeniem
i po lekturach prohibitów w bibliotece Instytutu Nauk Spo³ecznych znalaz³em siê
w œrodowisku TMH i IH PAN, gdzie na konferencji 6 grudnia 1956 r. poddano kry-
tycznej analizie sytuacjê w polskiej historiografii. Osob¹ bardzo krytykowan¹ wów-
czas by³ prof. Leon Grosfeld, promotor mojej rozprawy doktorskiej „Polityka gos-
podarcza Rz¹du Polskiego w latach 1936-1939”. Krytykowano go za bezprawne
wykorzystanie tekstów Jerzego Rynga w pracy o kryzysie lat 30. Najostrzej krytyko-
wano cenzurê i monopol na dzieje najnowsze historyków z Wydzia³u Historii
KC PZPR, póŸniejszego Zak³adu Historii Partii (Tadeusza Daniszewskiego, Józefa
Kowalskiego i innych).

* Przewodnicz¹cy Sekcji Biografistyki Historycznej i Studiów Krytycznych TMH oraz Komisji Badania
Dziejów Warszawy przy IH PAN.



W swoim przemówieniu, bardzo emocjonalnym, na wspomnianym spotka-
niu powiedzia³em m.in.: „Moim zdaniem istnieje dysproporcja miêdzy wielk¹
aktywnoœci¹ œrodowisk twórczych, w tym przede wszystkim pisarzy, architektów,
a naszym œrodowiskiem. Tam widzê wiêcej œmia³oœci i g³êbi. A przecie¿ nasze spo³e-
czeñstwo czeka na odk³amanie historii. Za propagandowymi ocenami historyczny-
mi sz³a brutalna praktyka dyskryminuj¹ca wiele œrodowisk spo³ecznych. Wiem,
¿e miar¹ prze³omu we wspó³czesnej historiografii polskiej nie bêd¹ nasze namiêt-
ne s³owa. Naukowe s¹dy historyczne powstaj¹ w wielkim trudzie, s¹ wrogiem
poœpiechu. Warunkiem zmian jest przede wszystkim szeroka dyskusja naukowa,
a zw³aszcza krytyka za³o¿eñ metodologicznych dominuj¹cych w naszej historiogra-
fii, w szczególnoœci dotycz¹cej dziejów najnowszych. Istnia³ d³ugi okres dostraja-
nia nauki historycznej do dogmatów materializmu historycznego w interpretacji
prof. Adama Schaffa. Dzisiaj te dogmaty maj¹ zast¹piæ myœli m³odego Marksa
lub powrót do Lenina. Miejmy odwagê stwierdziæ, ¿e kryzys obejmuje dorobek
myœlowy ca³ego marksizmu, przy pomocy którego trudno nam zrozumieæ œwiat
wspó³czesny”1.

Na prze³omie 1956 i 1957 r. pozna³em najwybitniejszych dzia³aczy TMH – pro-
fesorów: Stanis³awa Herbsta (wybranego 21 paŸdziernika 1956 r. prezesem PTH),
Tadeusza Manteuffla, Aleksandra Gieysztora, W³adys³awa Tomkiewicza, Adama
Stebelskiego, Jakóba Sawickiego, Stefana Kieniewicza, Eugeniusza Szwankowskie-
go. Pozna³em tak¿e m³odszych badaczy naukowych, z którymi wkrótce po³¹czy³a
mnie przyjaŸñ: Czes³awa Madajczyka, Franciszka Ryszkê, Tadeusza Jêdruszczaka,
Witolda Stankiewicza, Tadeusza Kowalika, Jerzego Holzera, Janusza ¯arnowskiego
i jego ¿onê Annê, Jana Molendê, Zbigniewa Kuderowicza i Andrzeja Kurtza.

Na dyskusjach TMH i w IH PAN, wci¹¿ jako goœæ z Instytutu Nauk Spo³ecz-
nych, stara³em siê przede wszystkim poznaæ ró¿ne pogl¹dy na dzieje najnowsze.
Najbardziej w tym czasie imponowali mi koledzy: prof. Tadeusz Jêdruszczak – za
rewizjê oceny funkcji II Rzeczypospolitej (akcent na funkcje ogólnonarodowe)
i Franciszek Ryszka – za upowszechnienie pojêcia „system autorytarny” w polemi-
ce z partyjnymi historykami oceniaj¹cymi system rz¹dów pomajowych jako rz¹dy
typu faszystowskiego.

Od czerwca 1956 r. zna³em ju¿ g³ównego bohatera mojej rozprawy doktorskiej
Eugeniusza Kwiatkowskiego i studiuj¹c dokumenty, a przede wszystkim Ÿród³a
przechowywane w archiwach pañstwowych i w Bibliotece Sejmowej, nie mog³em
nie zgodziæ siê z pogl¹dami doc. Ryszki na temat ustroju Polski lat 1926-1939.

Rok 1957 r., czas kilku interesuj¹cych dyskusji w TMH, któremu w latach
1956-1959 przewodniczy³ wybitny historyk prawa Jakób Sawicki, na temat dziejów
PPS i II Rzeczypospolitej by³ dla mnie przede wszystkim okresem polemik z po-
gl¹dami zespo³u prof. Minca z jednej strony i z pogl¹dami W³adys³awa Pobóg-Mali-
nowskiego – zas³u¿onego historyka emigracyjnego z drugiej strony na temat dzie-
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jów II Rzeczypospolitej. Chcia³em m.in. broniæ wk³adu do polskiej kultury
gospodarczej ekipy Kwiatkowskiego przed atakami Minca i Pobóg-Malinowskiego.

Najwiêcej jednak satysfakcji w tym roku da³ mi udzia³ w dyskusjach TMH
i IH PAN po opublikowaniu na ³amach „Przegl¹du Kulturalnego”, wspólnie
z Hann¹ ¯arnowsk¹, artyku³u pt. Spór o d³ug i skarb, na temat koniecznoœci zobiek-
tywizowania ocen dotycz¹cych miejsca PPS w dziejach Polski. Pierwszy w dyskusji
zabra³ odwa¿ny g³os Zdzis³aw Najder – znakomity badacz Conrada. Polemizowali-
œmy przede wszystkim z propagandowymi pogl¹dami na temat rzekomo nacjonali-
stycznej i oportunistycznej PPS. Wszyscy ideowi socjaliœci gratulowali nam tego
artyku³u, ³¹cznie z przebywaj¹cymi na emigracji: Zygmuntem Zaremb¹ i Adamem
Cio³koszem. K³opot mia³em wówczas w zwi¹zku z wyst¹pieniem W³adys³awa
Gomu³ki 15 maja 1957 r. na IX Plenum KC PZPR, na którym atakowano m.in.
rewizjonistyczn¹ ocenê PPS. Znacznie ostrzej na tym plenum atakowa³ Gomu³ka
Leszka Ko³akowskiego, Wiktora Woroszylskiego i Romana Zimanda2.

Nie TMH, ale Klub Krzywego Ko³a by³ wówczas miejscem najostrzejszych
debat na temat historii Polski i Europy. Brylowali w tych debatach: Aleksander
Gieysztor, Stanis³aw Ossowski, Pawe³ Jasienica, Edward Lipiñski, Jan Strzelecki,
Julian Hochfeld, Ludwik Hass.

Od 1958 r. do dnia dzisiejszego pe³niê funkcje organizacyjne w TMH. Zaczy-
na³em od funkcji cz³onka zarz¹du Sekcji Historii Najnowszej, kierowanej przez
doc. Stanis³awa Kalabiñskiego. W tym roku cieszyliœmy siê z uruchomienia popu-
larnego miesiêcznika historycznego „Mówi¹ wieki”. Niezale¿nie od wspó³pracy
z nim drukowa³em swoje przyczynki, omawiane w TMH i IH PAN, na ³amach stu-
denckiej „Odnowy”. Fascynowa³ mnie m.in. bunt m³odych pi³sudczyków lat 30.,
reprezentowanych przez cz³onków Legionu M³odych. W 1958 r. liczba cz³onków
TMH zbli¿a³a siê do 600. W tym roku bli¿ej pozna³em ma³¿eñstwo zas³u¿onych
varsavianistów Szwankowskich. W osobie Hanny Szwankowskiej z Komisji Bada-
nia Dawnej Warszawy znalaz³em wiernego przyjaciela dzia³añ naukowych i organi-
zacyjnych zwi¹zanych z varsavianistyk¹, w tym dzia³añ w zarz¹dzie TMH. PrzyjaŸ-
ni z ni¹ i wczeœniej tak¿e z jej mê¿em, zawdziêczam bardzo wiele, przede wszystkim
znajomoœæ realiów Warszawy lat 50.

W 1958 r. dyskutowaliœmy nad studium Jana Wegnera (wydanie II) pt. Warsza-
wa w latach potopu szwedzkiego 1655-1657, opublikowanym w serii Biblioteki Histo-
rycznej TMH im. Tadeusza Korzona.

Rok 1958 dla konfraterni historyków warszawskich by³ rokiem VIII Powszech-
nego Zjazdu Historyków Polskich w Krakowie w dniach 14-17 wrzeœnia, a na nim
odwa¿nego referatu prof. Manteuffla, który pokaza³ negatywne skutki partyj-
nej kontroli nauk historycznych. Losy naszego dyrektora IH PAN, z którym od
tego roku zwi¹zany by³em etatowo, by³y zagro¿one przez Zak³ad Historii Partii
i jego popleczników usadowionych zarówno w Instytucie Historycznym UW, jak
i w IH PAN. Na wspomnianym zjeŸdzie zosta³em zaatakowany przez Zbigniewa
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Landaua za idealizacjê polityki gospodarczej wicepremiera E. Kwiatkowskiego.
Swój pobyt w Krakowie wykorzysta³em na kontakty naukowe z E. Kwiatkowskim
i prof. Adamem Krzy¿anowskim, jego ideowym przyjacielem.

W 1958 r. z kolegami z Instytutu Nauk Spo³ecznych uczestniczy³em w wyciecz-
ce naukowej do ZSRR. W Moskwie pod pomnikiem Majakowskiego rozmawia-
³em z by³ymi wiêŸniami sowieckich gu³agów. W Bibliotece Leninowskiej, szu-
kaj¹c materia³ów do rozprawy doktorskiej, napotyka³em wulgarne propagandowe
okreœlenia o polskiej okupacji Litwy, Zachodniej Bia³orusi i Zachodniej Ukrainy.
Wszystkie przejrzane prace wychwala³y pozytywne nastêpstwa paktu Ribbentrop-
-Mo³otow. Na wielu stacjach kolejowych spotykaliœmy siê z wrogimi okrzykami
przeciw „jaœnie panom polskim”. Wra¿enia przywiezione z ZSRR referowa³em na
spotkaniach w TMH i Pracowni Dziejów II RP IH PAN, kierowanej przez Czes³a-
wa Madajczyka.

W 1959 r. odwiedzi³em miasta by³ego COP-u, korzystaj¹c z pomocy Stanis³awa
Kruczka, wujka mojej ¿ony. W czasie wojny by³ on dowódc¹, ps. „Mak”, oddzia³u
partyzanckiego AK dzia³aj¹cego na Podhalu. Po wojnie w latach 1945-1948 musia³
ukrywaæ siê przed funkcjonariuszami NKWD i UB.

We wrzeœniu 1960 r. uda³o mi siê obroniæ pracê doktorsk¹ w polemice z g³ów-
nym recenzentem prof. Stanis³awem Arnoldem, który zarzuca³ mi idealizacjê doko-
nañ Eugeniusza Kwiatkowskiego, wicepremiera do spraw gospodarczych i mini-
stra skarbu w latach 1935-1939. G³ówne tezy tej pracy referowa³em na zebraniach
TMH.

W pocz¹tku lat 60. nasze TMH w Bibliotece Korzonowskiej opublikowa³o takie
opracowania, jak: Janiny Leskiewiczowej Warszawa i jej inteligencja po powstaniu
styczniowym 1864-1870 (1961), Barbary Król-Kaczorowskiej £azienkowski Teatr
w Pomarañczarni (1961) i Henryka J. Moœcickiego Cytadela Warszawska (1963).

W 1960 r. nasza warszawska konfraternia historyków aktywnie uczestniczy³a
w obchodach 550. rocznicy zwyciêstwa pod Grunwaldem i w dyskusji nad filmem
Aleksandra Forda Krzy¿acy wg H. Sienkiewicza3.

Po obronie rozprawy doktorskiej, na druk której musia³em w PWN czekaæ trzy
lata, nawi¹za³em przyjacielski kontakt z grup¹ niezale¿nych socjalistów, której
przewodzi³ Tadeusz Szturm de Sztrem. Pocz¹tkowo spotykaliœmy siê pó³konspira-
cyjnie w jego mieszkaniu przy ul. Wiejskiej, a nastêpnie przy ul. Królewskiej. By-
wali na tych spotkaniach m.in. Aleksy Bieñ, Ludwik Cohn, Lucyna Woliniewska,
Józef Grzecznarowski, Jan Stopnicki, Stefan Zbro¿yna, Wincenty Jastrzêbowski.
Czêœæ dyskusji naukowych przenosiliœmy na zebrania sekcji historii najno-
wszej TMH lub do innych organizacji. Planowaliœmy tak¿e pami¹tkowe tablice ku
czci wybitnych socjalistów (Andrzeja Struga) i uroczystoœci na cmentarzach Pow¹z-
kowskim i ¯ydowskim (Feliks Perl). Na zebraniach TMH najostrzej wystêpowa³
S. Zbro¿yna, który mówi³ wprost o trwaj¹cej okupacji sowieckiej ziem polskich.

10 Marian Marek Drozdowski, Pó³ wieku z Towarzystwem Mi³oœników Historii...
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Z tego tytu³u, jako organizator spotkañ z jego udzia³em, by³em kilkakrotnie wzy-
wany do karnego raportu w Komitecie Warszawskim PZPR4.

W 1961 r. na wielu z nas olbrzymie wra¿enie wywo³a³a encyklika spo³eczna Jana
XXIII „Mater et Magistra”. Papie¿ wyst¹pi³ w tej encyklice „przeciw pozbawione-
mu hamulców luksusowi ¿ycia uprzywilejowanej mniejszoœci, w opozycji do której
sytuuj¹ siê zbiorowoœci ludzkie ¿yj¹ce w wielkiej nêdzy. Opowiedzia³ siê za prawem
prywatnej w³asnoœci (tak¿e œrodków produkcji), ale jednoczeœnie za sprawiedli-
w¹ p³ac¹, gwarancjami socjalnymi pañstwa dla pracuj¹cych, tworzeniem nowych
miejsc pracy. Postulowa³ prawo wspó³decyzji robotników w zak³adach pracy oraz
rozwiniêcie miêdzynarodowej pomocy dla krajów rozwijaj¹cych siê”5.

W drugiej po³owie 1961 r odczuwaliœmy aktualnoœæ znakomitej powieœci Jacka
Bocheñskiego Boski Juliusz i cieszyliœmy siê z lektury Mitu œródziemnomorskiego
Mieczys³awa Jastruna i Przygód cz³owieka myœl¹cego Marii D¹browskiej. Sensacj¹ to-
warzysk¹, szeroko dyskutowan¹ w naszym œrodowisku, by³a paŸdziernikowa wizyta
królowej Belgów El¿biety, w Pa³acu Ostrogskich, na koncercie chopinowskim i na
budowie nowego szpitala na Bielanach6.

Pod wp³ywem seminarium z historii spo³ecznej Witolda Kuli i przyjaŸni z Ta-
deuszem Szturm de Sztremem, by³ym sekretarzem Instytutu Gospodarstwa Spo-
³ecznego i Edwardem Strzeleckim wspó³organizatorem Instytutu Spraw Spo³ecz-
nych, w 1962 r. sformowa³em temat rozprawy habilitacyjnej: „Klasa robotnicza
Warszawy 1918-1939. Sk³ad i struktura spo³eczna”. Fragmenty badañ prezentowa-
³em m.in. na posiedzeniach sekcji historii najnowszej TMH, której by³em prze-
wodnicz¹cym, i w czasopismach naukowych.

W latach 1960-1970 prezesem TMH by³ prof. Janusz Woliñski, znakomity zna-
wca epoki Jana III Sobieskiego, uczony bezpartyjny, o du¿ej kulturze osobistej
i ¿yczliwoœci dla uczniów i wspó³pracowników ró¿nych przekonañ politycz-
nych. Jako cz³onek zarz¹du TMH, kierowanego przez niego pamiêtam nasze syste-
matyczne kilkugodzinne zebrania poœwiêcone nie tylko bie¿¹cym planom zebrañ
i imprez TMH, ale najczêœciej Komisji Badania Dawnej Warszawy, której przewod-
niczyli ofiarnie Stanis³aw ¯aryn i Hanna Szwankowska. Cieszyliœmy siê z ka¿dej
nowej opublikowanej pozycji Komisji, poprzedzonej czêsto ¿mudnymi badaniami
archiwalnymi. By³y to: Szkice Staromiejskie (1955), Szkice Nowomiejskie (1960), Ma-
³y przewodnik po Warszawie (1963), �ród³a do dziejów Warszawy. Rejestry podatkowe
i taryfy nieruchomoœci 1510-1770 (1965), Warszawa. Przewodnik (1966)7.

Tematem dy¿urnym spotkañ zarz¹du TMH by³a sprawa „Arkadii”, najczêœciej
referowana przez naszego specjalistê od spraw formalnoprawnych, wybitnego kar-
tografa historycznego Henryka Rutkowskiego. W 1960 r., wobec k³opotów finanso-
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wych, wydzier¿awiliœmy „Arkadiê”, nasz¹ willê w Kazimierzu Dolnym, Zwi¹zkowi
Nauczycielstwa Polskiego8.

W 1962 r. na marginesie rozprawy habilitacyjnej postanowi³em zaj¹æ siê ogólny-
mi dziejami Warszawy XX wieku, w szczególnoœci Warszawy epoki Stefana Sta-
rzyñskiego (1934-1939). Referat w sekcji historii Warszawy TMH, z wrzeœnia
1962 r., zawieraj¹cy skrót jego biografii, zapocz¹tkowa³ ca³¹ seriê moich studiów
przyczynkarskich, Ÿród³owych i syntetycznych poœwiêconych Starzyñskiemu
i Warszawie miêdzywojennej.

Maj¹c ¿yczliwe poparcie profesorów IH PAN w 1963 r. Manteuffla i Stanis³awa
P³oskiego, stworzy³em zespó³, który zaj¹³ siê zbieraniem relacji i materia³ów do Cy-
wilnej obrony Warszawy we wrzeœniu 1939 r. Dokumenty, materia³y prasowe i relacje
(Warszawa 1964). W zespole tym, który aktywnie uczestniczy³ w zebraniach TMH,
znaleŸli siê: Julian Kulski, Tadeusz Szturm de Sztrem, Aleksander Ivanka, Marian
Porwit, Stanis³aw Lorentz, Janusz Regulski, Jan Starczewski, Adam S³omczyñski,
który od 1956 r. zbiera³ w Archiwum warszawskim materia³y dotycz¹ce warszaw-
skiego Wrzeœnia 1939 r. Za wspomniany zbór dokumentów, do którego przedmowê
napisa³ prof. Stanis³aw P³oski, otrzymaliœmy nagrodê „Polityki” i Wydzia³u Nauk
Spo³ecznych PAN. Wczeœniej uzyska³em nagrodê „Polityki” za rozprawê Polityka
gospodarcza Rz¹du Polskiego 1936-1939. Za prace w dziedzinie varsavianistyki otrzy-
ma³em natomiast od Rady Narodowej m.st. Warszawy tytu³ „Zas³u¿onego dla Mia-
sta Warszawy”, wraz z Jerzym Waldorffem i Iren¹ Santor.

Na skutek blokady wydawniczej i cenzuralnej w stosunku do biografii Starzyñ-
skiego uda³o mi siê w 1964 r. opublikowaæ jedynie jej fragment pt. Alarm dla War-
szawy. Obrona cywilna stolicy we wrzeœniu 1939. Praca mia³a trzy wydania i by³a wie-
lokrotnie omawiana w TMH i Towarzystwie Przyjació³ Warszawy oraz w Klubach
Przyjació³ Ksi¹¿ki i Prasy.

W tym czasie, z inicjatywy utalentowanego historyka literatury Jana Józefa
Lipskiego, ukaza³ siê 14 marca 1964 r. protest 34 intelektualistów przeciwko ogra-
niczeniom papieru na druk ksi¹¿ek i czasopism oraz zaostrzeniu cenzury. Spoœród
historyków list ten podpisali: Pawe³ Jasienica, Stanis³aw Mackiewicz, Jan Kott,
Konrad Górski, Stanis³aw Pigoñ, W³adys³aw Tatarkiewicz, Julian Krzy¿anowski
i Aleksander Gieysztor9. Jedynym cz³onkiem TMH, który podpisa³ list, by³ Alek-
sander Gieysztor. Sprawa listu by³ przedmiotem ¿ywych dyskusji na spotkaniach
TMH i IH PAN. Tym bardziej, ¿e Gomu³ka na XIV ZjeŸdzie Zwi¹zku Literatów
Polskich w Lublinie zaatakowa³ sygnatariuszy listu, a we wrzeœniu 1964 r. areszto-
wano nestora publicystów polskich, Melchiora Wañkowicza10.

W tym¿e roku po likwidacji Zespo³u Dziejów PPS i brutalnym ataku dyrekcji
Zak³adu Historii Partii na moj¹ osobê za rewizjonizm i nacjonalizm dosta³em pe³ny
etat w IH PAN i stypendium francuskie École Practique w Pary¿u. Kontakt z de-
mokracj¹ i gospodark¹ rynkow¹ Francji by³ dla mnie szokiem. Pozna³em wówczas

12 Marian Marek Drozdowski, Pó³ wieku z Towarzystwem Mi³oœników Historii...
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dyrektora Biblioteki Polskiej, Czes³awa Chowañca, wielu przywódców Polonii
Francuskiej. W Sceau pod Pary¿em rozmawia³em, wraz z ¿on¹, z Zygmuntem Za-
remb¹ – przywódc¹ PPS na emigracji .

Wiêkszoœæ cz³onków TMH z niepokojem przyjê³a wiadomoœæ z 12 gru-
dnia 1964 r. o nominacji Mieczys³awa Moczara na stanowisko ministra spraw wew-
nêtrznych. — syna podoficera ¿andarmerii carskiej, Siergieja Diomko, w 1941 r.
przerzuconego przez NKWD na teren Generalnego Gubernatorstwa, szefa ³ódz-
kiego UB.

W 1965 r. w naszym warszawskim œrodowisku historyków g³oœna by³a sprawa li-
stu z 19 marca Jacka Kuronia i Karola Modzelewskiego, adresowanego do dzia³aczy
partyjnych i m³odzie¿owych Uniwersytetu Warszawskiego. Sugerowali oni wyjœcie
z kryzysu spo³eczno-ekonomicznego poprzez rady pracownicze, likwidacjê cenzury
prewencyjnej i rozszerzenie swobód obywatelskich11. Aresztowanie autorów listu
spotka³o siê z licznymi objawami solidarnoœci z nimi cz³onków TMH12.

Od 1965 r. kierowa³em dzia³em historycznym tygodnika „Wspó³czesnoœæ”,
powsta³ego w 1956 r. na fali przemian paŸdziernikowych. Na jego ³amach publiko-
wa³em liczne przyczynki historyczne i inspirowa³em dyskusje zawodowych histo-
ryków. Najwa¿niejsza spoœród nich by³a dyskusja zapocz¹tkowana przez prof. Man-
teuffla na temat etyki historyka, z udzia³em cz³onków TMH i pracowników
IH PAN. W swej wypowiedzi, opublikowanej na ³amach „Wspó³czesnoœci” (nr 11,
25 V-7 VI 1966, s. 3) broni³em nastêpuj¹cej myœli: „Czêsto w pracach historyków
obserwujemy selekcjê istotnych tematów i w¹tków tematycznych nie opart¹ na
wzglêdach merytorycznych, ale wynikaj¹c¹ wy³¹cznie z konformizmu. Wskazywa³
na to prof. Tadeusz Manteuffel. Czêsto spotykamy siê tak¿e z przemilczeniem dra¿-
liwych faktów, nieraz istotnych ze wzglêdu na respektowanie interesów jedno-
stek, grup spo³ecznych, pañstw lub te¿ ze wzglêdu na chêæ publikacji pracy za
wszelka cenê. Mamy tak¿e w naszej historiografii przyk³ady eliminowania faktów
sprzecznych z reprezentowan¹ przez okreœlonych autorów tendencj¹ interpretacyj-
n¹ lub eliminowania ca³ych w¹tków tematycznych integralnie zwi¹zanych z bada-
nym problemem. Niektórzy historycy dla asekuracji podaj¹ fa³szywe fakty jako
cudze opinie, które cytuj¹ w swoich pracach. Przyk³ady tego typu mo¿emy spotkaæ
w pracach dotycz¹cych dziejów okupacji”13. Wspomniana dyskusja spowodowa³a
gniew notabli z KC PZPR i specjaln¹ naradê w Wydziale Nauki. W tzw. bia³ym do-
mu – siedzibie w³adz partii, zorganizowano s¹d nad nami, organizatorami dyskusji.
Zastanawiano siê nad zastosowaniem ostrych represji. Jednak walki frakcyjne we-
wn¹trz partii pozwoli³y nam przetrwaæ trudne chwile.

W 1966 r. uda³o mi siê obroniæ w IH PAN rozprawê habilitacyjn¹: „Klasa robot-
nicza Warszawy. Sk³ad i struktura spo³eczna”, a przede wszystkim doprowadziæ do
pierwszego dorocznego spotkania varsavianistów i opublikowaæ wyg³oszone na nim
referaty. Spotkania te, z krótk¹ przerw¹ na stan wojenny, trwaj¹ do dzisiaj. S¹ one
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po³¹czone z typowaniem najwybitniejszych varsavianów roku w ró¿nych kate-
goriach. Obrady s¹du konkursowego umo¿liwiaj¹ przyjacielsk¹ wspó³pracê TMH
z Towarzystwem Przyjació³ Warszawy, Muzeum Historycznym m.st. Warszawy, Ar-
chiwum Pañstwowym m.st. Warszawy, Muzeum Literatury, Muzeum Techniki,
Towarzystwem Literackim im. Adama Mickiewicza, ¯ydowskim Instytutem
Naukowym, Bibliotek¹ Publiczn¹ m.st. Warszawy, Wojskowym Biurem Badañ Hi-
storycznych i innymi instytucjami zajmuj¹cymi siê varsavianistyk¹, w tym Biurem
Kultury Zarz¹du m.st. Warszawy14.

W napiêtej sytuacji politycznej zarz¹dowi TMH, a w nim oddanej bez reszty To-
warzystwu Hannie Szwankowskiej, uda³o siê zorganizowaæ 17 listopada 1966 r. uro-
czystoœæ 60-lecia TMH. Towarzystwo liczy³o wówczas 640 cz³onków i 14 jego dzia-
³aczy otrzyma³o odznaki honorowe „Za Zas³ugi dla Warszawy”. W³adze miasta
zafundowa³y nam uroczysty koncert w Filharmonii Warszawskiej, gdzie zorganizo-
waliœmy wystawê o dziejach naszego Towarzystwa. Z obchodów jubileuszowych pa-
miêtam wyst¹pienia w Filharmonii naszego prezesa prof. Janusza Woliñskiego,
przewodnicz¹cego warszawskiej Rady Narodowej Janusza Zarzyckiego, prof. Ta-
deusza Manteuffla, dyrektora IH PAN i prof. Stanis³awa Herbsta, prezesa PTH.
W sk³ad Towarzystwa wchodzi³o wtedy dziewiêæ sekcji naukowych: Archiwalna,
Dydaktyki Historii, Historii Najnowszej, Dziejów Warszawy, Dziejów Powszech-
nych, Dziejów Wojskowych, Popularyzacji Historii i Komisji Badania Dawnej
Warszawy.

Moja sekcja, Dziejów Warszawy, by³a g³ównym organizatorem pierwszego spot-
kania varsavianistów, uczestniczy³a w przygotowaniu jubileuszu Towarzystwa i jego
sesji „KuŸnica Ko³³¹tajowska – ludzie i idee”, w której brylowa³ znakomity znaw-
ca dziejów jakobinizmu polskiego – prof. Bogus³aw Leœnodorski15. Sekcja w 1967 r.
zorganizowa³a zebranie ogólne TMH poœwiecone dziejom rewolucji rosyjskiej
i 150. rocznicy œmierci Tadeusza Koœciuszki. Na tym spotkaniu, zdominowanym
przez wybitnego znawcê epoki koœciuszkowskiej prof. Herbsta i jego uczniów: Wal-
tera Janke, Wies³awa Majewskiego, Tadeusza Rawskiego, wysuniêto postulat zbu-
dowania pomnika Tadeusza Koœciuszki w Warszawie.

Prowadzone wówczas przez Jana Molendê spotkania Sekcji Historii Warszawy
i Sekcji Historii Najnowszej cieszy³y siê olbrzymim zainteresowaniem cz³onków
TMH i sympatyków ze wzglêdu na odwa¿ne stawianie problemów dotycz¹cych
tzw. bia³ych plam (Bitwa Warszawska 1920 r., Rapallo, Pakt Ribbentrop-Mo³otow,
zbrodnia katyñska).

Du¿ym zainteresowaniem cieszy³a siê zorganizowana w 1967 r. przez Sekcjê
Historii Warszawy konferencja naukowa w Jab³onnie, poœwiecona Warszawie
wspó³czesnej, z udzia³em historyków, architektów i socjologów16.

W 1967 r. przy pomocy prof. Mariana Henryka Serejskiego i prof. Zbigniewa
Wójcika – honorowego pi³sudczyka wœród historyków uda³o nam siê w IH PAN
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i TMH zorganizowaæ skromne spotkanie dyskusyjne na 100-lecie urodzin Mar-
sza³ka Józefa Pi³sudskiego. Przyznajê, ¿e wówczas osobiœcie patrzy³em na rolê Mar-
sza³ka, poprzez okulary sympatyka historiografii PPS. Publikacja dyskusji zorgani-
zowanej przez Andrzeja Szczypiorskiego o Pi³sudskim w redakcji „Polityki”,
w której bra³em udzia³, zosta³a zatrzymana przez cenzurê.

24 stycznia 1968 r. z³o¿y³em rezygnacjê z przewodnictwa Sekcji Historii Warsza-
wy ze wzglêdu na obowi¹zki wiceprezesa Zarz¹du TMH i pe³nienie od 1966 r. po
obronie habilitacji obowi¹zków sekretarza Dyrekcji i Rady Naukowej IH PAN.
Moim nastêpc¹ jako przewodnicz¹cy Sekcji zosta³ Jan Kosim, by³y pracownik
Muzeum Historycznego m.st. Warszawy, znakomity znawca pierwszej okupacji
pruskiej Warszawy, represjonowany ¿o³nierz Polski Podziemnej, marynista. Zosta³
moim przyjacielem i zastêpc¹ kierownika Pracowni Warszawskiej. By³ cz³owiekiem
bardzo uczynnym, wyrobionym spo³ecznie. Doskonale zna³ jêzyk niemiecki i tê
znajomoœæ wykorzystywa³ jako sekretarz Komisji Naukowej Wspó³pracy Polska
– NRD.

Instytut Historii PAN i TMH boleœnie prze¿ywa³y marzec 1968 r. Po d³u-
gich, wyczerpuj¹cych zebraniach, na których stanêliœmy w obronie studentów de-
monstruj¹cych pod pomnikiem A. Mickiewicza, na posiedzeniu Zarz¹du TMH
29 kwietnia 1968 r. w polemice z kolegami popieraj¹cymi ówczesny kurs polityki
PZPR, wymierzony przeciw tzw. syjonistom, powiedzia³em m.in.: „TMH jako sto-
warzyszenie naukowe nie mo¿e siê anga¿owaæ w akcje œciœle polityczne, chocia¿ po-
winno przestrzegaæ i broniæ polskiej racji stanu. Chodzi zatem o unikniêcie prze-
kszta³cenia siê dyskusji naukowych w polityczne. W tej sytuacji ze szczególnym
poczuciem odpowiedzialnoœci nale¿y dobieraæ tematy zebrañ i referentów. Obo-
wi¹zuje u nas zasada lojalnoœci obywatelskiej, lecz kryterium usuwania z cz³onko-
stwa nie powinno byæ stosowane odnoœnie do ludzi zwalnianych z wysokich stano-
wisk, jak w organizacjach politycznych”17. By³a to moja reakcja na brutalne czystki
personalne prowadzone w tym czasie przez kierownictwo PZPR, rz¹du i wojska
oraz innych instytucji publicznych. W IH PAN z ¿alem ¿egnaliœmy kilku kole-
gów, którzy nie wytrzymywali presji nagonki medialnej na tzw. syjonistów. Wœród
nich by³ znakomity badacz dziejów prasy Lucjan Dobroszycki, kolega Norwid,
znawca dziejów XIX wieku oraz £ukasz Hirszowicz – przewodnicz¹cy Sekcji Hi-
storii Powszechnej. W atmosferze marca 1968 redakcja „Ksi¹¿ki i Wiedzy” po
ostatniej korekcie postanowi³a wycofaæ z druku moj¹ ksi¹¿kê Szkice o dziejach
II Rzeczypospolitej.

Nowe kierownictwo PWN, gdzie z inicjatywy powo³anej w kwietniu 1968 r.
Pracowni Dziejów Warszawy IH PAN rozpoczêliœmy wydawanie serii Studia War-
szawskie, zarzuci³o mi w podserii, któr¹ redagowa³em wraz z Halin¹ Janowsk¹
i Emili¹ Boreck¹ – „Warszawa II Rzeczypospolitej”, opublikowanie tekstów Maria-
na Melmana i Idy Kamiñskiej o ¿ydowskich teatrach warszawskich. Wiêksze k³o-
poty mia³em po zorganizowaniu w „Miesiêczniku Literackim”, gdzie obj¹³em dzia³
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historyczny, opuszczaj¹c „Wspó³czesnoœæ”, dyskusji na temat miejsca II Rzeczypos-
politej w dziejach Polski. W dyskusji tej brali m.in. udzia³: Leon Grosfeld, Tadeusz
Jêdruszczak, Jerzy Holzer, Czes³aw Madajczyk, Witold Stankiewicz, Eugeniusz Ru-
dziñski18, Andrzej Lam. Na ³amach organu KC PZPR „Trybuny Ludu” za wyra-
¿one w niej pogl¹dy zostaliœmy brutalnie zaatakowani przez Leszka Krzemienia
– starego dzia³acza KPP i Mariana Orzechowskiego, biografa Korfantego, cz³onka
kierownictwa PZPR. Wielkie wra¿enie w tym czasie zrobi³o na mnie i na wielu
cz³onkach TMH, pismo Episkopatu Polski do Józefa Cyrankiewicza w sprawie re-
presji wobec uczestników demonstracji marcowych. Episkopat apelowa³: „1. Uwol-
niæ m³odzie¿ zatrzyman¹ w wiêzieniach i aresztach. 2. Powœci¹gn¹æ drastycznoœæ
stosowanych metod karania i œledztwa, o czym przenikaj¹ wiadomoœci do spo³e-
czeñstwa. 3. Wp³yn¹æ skutecznie na w³adze bezpieczeñstwa, by nie stosowa³y ana-
chronicznych œrodków represji”19.

Po dyskusji z przyjació³mi z TMH, w tym z Janem Górskim, który zamierza³
przejœæ z „¯ycia Warszawy” do IH PAN, opublikowa³em na ³amach jego dziennika
23 czerwca 1968 r. artyku³ pt. Kilka refleksji o historiografii dziejów najnowszych. Pisa-
³em w nim m.in.: „Wœród spraw, które od lat czekaj¹ na rozwa¿ne decyzje oparte na
opiniach ekspertów, wymieniæ pragnê koniecznoœæ rewizji programów nauczania
historii w szkolnictwie podstawowym i œrednim, wprowadzenie nowych podrêczni-
ków historii zgodnych z aktualnymi osi¹gniêciami nauki i wymaganiami dydak-
tycznymi oraz opracowanie realnego programu „eksportu” polskiej myœli histo-
rycznej (...) Wybitne ksi¹¿ki naszych historyków oraz szczególnie wa¿ne zbiory
dokumentów nie funkcjonuj¹ w nauce œwiatowej, gdy¿ nie s¹ wydane w wersji ob-
cojêzycznej dostêpnej dla szerokiego grona uczonych i publicystów20.

Czystka po marcu 1968 r objê³a wielu dyrektorów instytutów naukowych, preze-
sów towarzystw spo³ecznych i uczonych. Osobiœcie anga¿owa³em siê w obronê
T. Manteuffla i jego zastêpcy prof. Janusza Tazbira. Ich takt i postawa moralna gwa-
rantowa³y spokój w IH PAN i obronê kolegów zagro¿onych represjami. Interwe-
niowa³em tak¿e w obronie swego promotora, prof. L. Grosfelda, który prze¿ywa³
wielk¹, autentyczn¹ ewolucjê pogl¹dów historycznych – od afirmacji komunizmu
do liberalizmu. Interweniowa³em tak¿e w obronie Krystyny i Adama Kerstenów
i represjonowanej córki Andrzeja Zahorskiego, z którym przygotowywa³em syntezê
dziejów Warszawy. Zabrak³o mi jednak cywilnej odwagi, by publicznie daæ wyraz
protestowi ³amania elementarnych norm ludzkich wobec kolegów ¿ydowskiego po-
chodzenia. Tak¹ odwagê mieli moi koledzy: Tadeusz £epkowski, Jan Górski, Jan
Molenda, Krystyna Kerstenowa, a z dawnego INS przede wszystkim Leszek Ko³a-
kowski i wielu innych.

Zgodnie z postulatami pierwszego spotkania varsavianistów z 1966 r. Rada
Naukowa i Dyrekcja IH PAN powo³a³y w 1968 r. Pracowniê Dziejów Warszawy pod

16 Marian Marek Drozdowski, Pó³ wieku z Towarzystwem Mi³oœników Historii...

18 Eugeniusz Rudziñski by³ autorem prac o Organizacji M³odzie¿owej „Tur” i cz³onkiem grupy zaj-
muj¹cej siê dziejami PPS.
19 Kronika XX wieku, s. 989.
20 „¯ycie Warszawy”, nr 151, 23-24 VI 1968, s. 3.



moim przewodnictwem, redakcjê syntezy dziejów Warszawy pod przewodnictwem
prof. Stefana Kieniewicza i redakcjê Studiów Warszawskich, z podseriami: Warsza-
wa Œredniowieczna (red. Aleksander Gieysztor), Warszawa XVI-XVII wieku
(red. Maria Bogucka i A. Zahorski), Warszawa XVIII wieku (red. Jerzy Kowecki),
Warszawa XIX wieku (red. Ryszard Ko³odziejczyk), Warszawa II Rzeczypospolitej
(red. Marian Marek Drozdowski), Warszawa czasów II wojny œwiatowej (red. Krzy-
sztof Dunin-W¹sowicz), Warszawa stolica Polski Ludowej (red. Jan Górski). Studia
mia³y zdynamizowaæ szczegó³owe badania nad dziejami Warszawy i znakomicie tê
funkcjê spe³nia³y, z wyj¹tkiem Warszawy Œredniowiecznej. Nie móg³ te¿ Jan Gór-
ski, cz³onek antykomunistycznej opozycji, prze³amaæ blokady cenzuralnej dla te-
matyki politycznych dziejów Warszawy powojennej. Zrobi³, wraz ze swym zespo-
³em, w którym aktywn¹ rolê odgrywa³a Hanna Szwankowska, bardzo wiele, by
zaktywizowaæ badania nad powojenn¹ odbudow¹ Warszawy. Organizowane przez
niego studia, antologie i dwutomowe wydawnictwo o odbudowie Warszawy oraz
habilitacja na ten temat spowodowa³y uruchomienie przy Pracowni Dziejów War-
szawy i Sekcji Historii Warszawy TMH, któr¹ kierowa³ Jan Kosim, serii spotkañ
urbanistów, architektów i in¿ynierów gospodarki komunalnej, którzy przekazywali
mu wartoœciowe relacje o swej pracy, zwi¹zanej z odbudow¹ Warszawy.

Drugi zespó³ relacjonistów przy Pracowni stworzy³ Maciej Kwiatkowski. By³ to
zespó³ by³ych pracowników Polskiego Radia. Praca tego zespo³u umo¿liwi³a mu na-
pisanie kilkutomowej syntezy dziejów polskiego radia w kraju i za granic¹.

Trzecim, nieformalnym podzespo³em, by³ zespó³ dziejów PPS, zbieraj¹cy siê
w mieszkaniu prywatnym Tadeusza Szturm de Sztrema. Za poœrednictwem jego
przyjació³ utrzymywa³ on kontakt z trzema przywódcami PPS na emigracji: Zyg-
muntem Zaremb¹, a po jego œmierci z jego ¿on¹ Natali¹, Adamem Cio³koszem i Fe-
liksem Grossem.

Sekcja Historii Warszawy TMH, w œcis³ej wspó³pracy z Pracowni¹ Dziejów
Warszawy IH PAN (dzisiaj Komisj¹ Badania Dziejów Warszawy przy IH PAN)
i wszystkimi zwi¹zanymi z varsavianistyk¹ placówkami i instytucjami, do dzisiaj
organizuje doroczne spotkania varsavianistów, wy³ania i nagradza dyplomami naj-
lepsze varsaviana, organizuje spotkania dyskusyjne o nich.

Komisja i Sekcja doprowadzi³y tak¿e do budowy pomnika Stefana Starzyñskie-
go na placu Bankowym d³uta Andrzeja Renesa w 1993 r., powstania Obywatelskie-
go Komitetu Pamiêci o Stefanie Starzyñskim, federacji szkó³ i instytucji jego imie-
nia, powstania epitafium Starzyñskiego d³uta Tadeusza £odziany w Bazylice
Archikatedralnej Œw. Jana w Warszawie. Dzie³em Komisji i Sekcji s¹ nastêpuj¹ce
pozycje naukowe i popularnonaukowe, poœwiêcone Starzyñskiemu i Warszawie je-
go prezydentury: M. M. Drozdowski, Warszawiacy i ich miasto w latach II Rzeczypos-
politej, Warszawa 1973; tego¿, Stefan Starzyñski, prezydent Warszawy 1934-1939, War-
szawa 1976 (wyd. I) i Warszawa1980 (wyd. II rozszerzone i poprawione); J. Kulski,
Z minionych lat ¿ycia 1892-1945, Warszawa 1982; Wspomnienia o Stefanie Starzyñ-
skim, opr. red. i wybór M. M. Drozdowski, Warszawa 1982; M. J. Kwiatkowski,
Wrzesieñ 1939 w warszawskiej rozg³oœni Polskiego Radia, Warszawa 1985; J. Kulski,
Wspomnienia o Stefanie Starzyñaskim, przedmowa M. M. Drozdowski, Warszawa 1990;
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M. M. Drozdowski, Warszawa w latach 1914-1939, Warszawa 1990; S. Starzyñ-
ski, Litwa. Zarys stosunków gospodarczych, Warszawa 1992, reprint pozycji wydanej
przez tygodnik „Przemys³ i Handel” z 1928 r.; Pieœni o Stefanie Starzyñskim i jego
Warszawie. Wybór tekstów literackich, Warszawa 1993, opr. red. M. M. Drozdowski
i H. Szwankowska; Stefan Starzyñski, Chcia³em by Warszawa by³a wielka, opr. red.
M. M. Drozdowski, J. Englert, H. Szwankowska, Warszawa 1994; Archiwum Prezy-
denta Warszawy Stefana Starzyñskiego, przedmowa L. Kaczyñski, wstêp i opracowa-
nie. M. M. Drozdowski, Warszawa 2004; M. M. Drozdowski, Starzyñski, legionista,
polityk gospodarczy i prezydent Warszawy, Warszawa 2006.

Sekcja i Komisja staraj¹ siê obecnie o stworzenie Muzeum Starzyñskiego w jego
domu przy ul. D¹browskiego jako filii Muzeum Historycznego m.st. Warszawy,
przeniesienie jego pomnika z placu Bankowego na dziedziniec pa³acu Corazziego
i rozpisanie nowego konkursu na jego pomnik z lokalizacj¹ przed dawnym Ratu-
szem Warszawy na placu Teatralnym, wyst¹pienie do dyrekcji Instytutu Pamiêci
Narodowej i Ministra Spraw Zagranicznych o wszczêcie w niemieckich placów-
kach badañ archiwalnych w celu ustalenia miejsca i daty œmierci Starzyñskiego.

Pod koniec 1968 r. Sekcja i Pracownia, przy pomocy redakcji „¯ycia Warszawy”
i socjologów Uniwersytetu Warszawskiego (prof. Stefan Nowakowski) uruchomi-
³y w Warszawie i na Górnym Œl¹sku wielk¹ ankietê „Jaka jesteœ Warszawo?”. Jej
wyniki pod tym tytu³em zosta³y opublikowane w 1972 r. pod redakcj¹ naukow¹
prof. Stefana Nowakowskiego. Respondenci ankiety krytycznie ocenili brak de-
mokratycznego samorz¹du Warszawy i jako bohaterów historii stolicy wysunêli,
w wiêkszoœci, króla Stanis³awa Augusta Poniatowskiego i prezydenta S. Starzyñ-
skiego21.

W zwi¹zku z X Powszechnym Zjazdem Historyków Polskich w Lublinie
i 60-leciem odzyskania niepodleg³oœci w dniach 17-21 wrzeœnia 1968 r. TMH i Ko-
misja zorganizowa³y cykl spotkañ dyskusyjnych na temat roli roku 1918 w dziejach
Warszawy i pañstwowoœci polskiej. Dyskusja ta trwa do dzisiaj. S³u¿¹ jej m.in. takie
pozycje Komisji i TMH, jak: tom IV Dziejów Warszawy, pod red. prof. S. Kienie-
wicza, Warszawa 1990; Warszawa w latach 1914-1939, mojego autorstwa; piêæ to-
mów Studiów Warszawy, wydanych w latach 1968-1972; Warszawa XX wieku. Zbiór
szkiców i esejów (Warszawa 1976); Jesteœmy w Warszawie. Miasto dawne i nowe (War-
szawa 1981); Dni prze³omu, dni nadziei. Warszawa i Mazowsze 1918-1991. Antologia
tekstów literackich i historycznych, opr. red. M. M Drozdowski, J. Kazimierski, I. Ma-
tejukowa, H. Szwankowska (Warszawa 1993); Metropolia Warszawska a narodziny
II Rzeczypospolitej. Antologia tekstów historycznych i literackich w 80. rocznicê odzyska-
nia niepodleg³oœci, wybór i opr. red. M. M. Drozdowski (Warszawa 1998); Harcerstwo
a narodziny i pocz¹tki II Rzeczypospolitej (1910-1921), cz. I i II, wybór i opr. red.
M. M. Drozdowski (Warszawa 1998-1999).

W 1969 r. Komisja i ca³e TMH we wspó³pracy z Muzeum Historycznym
m.st. Warszawy i Archiwum Pañstwowym m.st. Warszawy przyst¹pi³y do ambit-

18 Marian Marek Drozdowski, Pó³ wieku z Towarzystwem Mi³oœników Historii...

21 Zob. Jaka jesteœ Warszawo? Materia³y ankiety „¯ycia Warszawy” 1968/1969, Warszawa 1972.



nego dzie³a – opracowania dokumentacji sytuacji ludnoœci cywilnej Warszawy
w czasie Powstania Warszawskiego 1944 r. i exodusu popowstaniowego. Dzie³o to
zakoñczy³o siê dwoma wielotomowymi publikacjami: Ludnoœæ cywilna w powstaniu
warszawskim, t. I-III (Warszawa 1974) i Exodus Warszawy. Ludzie i miasto po powsta-
niu 1944 r., t. I-V (Warszawa 1990-1995) – dziêki ofiarnej pracy takich historyków,
jak: Czes³aw Madajczyk, W³adys³aw Bartoszewski, Andrzej Janowski, Emilia Bo-
recka, Ma³gorzata Berezowska, Maria Wiœniewska, Hanna Szwankowska, Józef Ka-
zimierski, Jan Górski, Krystyna Kersten, Pawe³ Szapiro.

TMH i Komisja ka¿d¹ okr¹g³¹ rocznicê wybuchu Powstania Warszawskie-
go czci³y sesj¹ naukow¹ i nowymi wydawnictwami analitycznymi i Ÿród³owymi.
By³y to: m.in.. Z. Zaremba, Powstanie Sierpniowe, opr. red. M. M Drozdowski
i O. Zaremba-Blaton (Warszawa 1990); Koœció³ a Powstanie Warszawskie. Dokumen-
ty, relacje, poezja, wybór i opr. red. M. M Drozdowski, ks. W. Kar³owicz, H. Szwan-
kowska, A. Wernic (Warszawa 1994); Mocarstwa wobec Powstania. Wybór doku-
mentów i materia³ów, opr. red. M. M. Drozdowski, M. Getter, A. Korzon, M. J. Kwiat-
kowski, A. Kwiatkowska-Viateau (Warszawa 1994); Testament powstañczej Warsza-
wy. Antologia dokumentów i tekstów historycznych, opr. red. M. M. Drozdowski,
D. Kaczyñska, M. Wiœniewska (Warszawa 1994); Powstanie Warszawskie z perspekty-
wy pó³wiecza. Studia i materia³y z sesji naukowej na Zamku Królewskim 14-15 czerwca
1994 (Warszawa 1995); Polonia a Powstanie Warszawskie 1944 r., red. zbioru
M. M. Drozdowski (Warszawa 2002); Miêdzynarodowe aspekty Powstania Warszaw-
skiego 1944 r., opr. red. M. M. Drozdowski, H. Szwankowska (Warszawa 2004).

Obecnie TMH i Komisja czekaj¹ na sponsora, by opublikowaæ wyniki sympo-
zjum na krakowskim zjeŸdzie historyków z 15 wrzeœnia 2004 r. na temat Powstania
1944 i akcji „Burza” oraz tomu II Miêdzynarodowych aspektów Powstania Warszaw-
skiego 1944 r.

Powstaniu w getcie warszawskim TMH i Komisja poœwiêci³y kilka znacz¹cych
sesji naukowych, monografii i antologii. Dr Ruta Sakowska z ¯ydowskiego Insty-
tutu Historycznego, aktywny uczestnik prac Komisji, obroni³a w IH PAN rozpra-
wê doktorsk¹ Ludzie dzielnicy zamkniêtej i we wspó³pracy z Komisj¹ opracowywa³a
kolejne tomy Archiwum Emanuela Ringenbluma. Nasz¹ wiedzê o powstaniu w getcie
warszawskim wzbogaca³y w latach 70. prace Ÿród³owe i wyst¹pienia dyskusyjne
W³adys³awa Bartoszewskiego, blisko wspó³pracuj¹cego z TMH, a tak¿e prace dr Te-
resy Prekerowej. W 1982 r. TMH w swej Bibliotece Wiedzy o Warszawie wyda³o
jej pracê Konspiracyjna Rada Pomocy ¯ydom w Warszawie 1942-1945. W 1983 r., ko-
rzystaj¹c z pomocy doc. Marka Edelmana, prof. Bronis³awa Geremka, ks. Marka
Kiliszka i Hanny Krall, TMH by³o wspó³organizatorem sesji naukowej na temat
40. rocznicy powstania w getcie warszawskim. By³em w tym czasie, wspólnie z Mo-
nik¹ Krajewsk¹, przewodnicz¹cym Komisji Opieki nad Zabytkami i Cmentarzami
¯ydowskimi w Polsce, co umo¿liwia³o bli¿sz¹ wspó³pracê TMH i Komisji ze œrodo-
wiskiem ¿ydowskich historyków i dzia³aczy spo³ecznych. Wspó³praca ta owocowa³a
wspóln¹ organizacj¹ spotkania dla korpusu dyplomatycznego w Muzeum Kolekcji
im. Jana Paw³a II w 50. rocznicê powstania w getcie warszawskim i wydania w tym-
¿e roku antologii pt. Warszawa moja, polskie Jeruzalem. Warszawskie getto w poezji, re-
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lacjach, dokumentach. Do tematyki tej, po serii artyku³ów, wróci³em w nowej antolo-
gii, wydanej w 2002 r. pt. Polska Walcz¹ca wobec powstania w getcie warszawskim.

Wielkim sukcesem TMH by³o uruchomienie w 1970 r., dziêki dotacjom finan-
sowym miasta, „Biblioteki Wiedzy o Warszawie”, w redakcji której obok ni¿ej pod-
pisanego pracowali: H. Szwankowska, M. Nietyksza, I. Ihnatowicz, R. Ko³odziej-
czyk i J. Kosim. W Bibliotece wydaliœmy 20 pozycji, koncentruj¹cych siê na
dziejach Warszawy XVIII-XX wiecznej22. Wed³ug mojego subiektywnego wyboru,
jako redaktora koordynuj¹cego prace zespo³u redakcyjnego, do szczególnie warto-
œciowych pozycji naszej Biblioteki nale¿¹: I. Ihnatowicza, Obyczaj wielkiej bur¿uazji
warszawskiej w XIX wieku (Warszawa 1971); A. Kerstena, Warszawa kazimierzowska
1648-1668. Miasto – ludzie – polityka (Warszawa 1971); R. Taborskiego, ¯ycie literac-
kie m³odopolskiej Warszawy (Warszawa 1972); J. Górskiego, Drugie narodziny miasta
(Warszawa 1976); S. K. Kuczyñskiego, Herb Warszawy (Warszawa 1977); T. Strzem-
bosza, Akcje zbrojne podziemnej Warszawy 1939-1944 (Warszawa 1978); A. Kowalczy-
kowej, Warszawa romantyczna (Warszawa 1987).

TMH i Komisja (dawniej Pracownia) anga¿owa³y siê od lat 60. w sprawê spro-
wadzenia prochów króla Stanis³awa Augusta z Wo³czyna, a przede wszystkim
w akcjê spo³eczn¹, zmierzaj¹c¹ do odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie.
W tych sprawach jako przewodnicz¹cy Komisji, z inspiracji prof. Stanis³awa Lo-
rentza – dyrektora Muzeum Narodowego, wspólnie z Jerzym Waldorffem interwe-
niowa³em u ministra kultury, prof. Tadeusza Krawczyka, przewodnicz¹cego Rady
Pañstwa, prof. Henryka Jab³oñskiego, kardyna³a Stefana Wyszyñskiego, prymasa
Polski, kardyna³a Józefa Glempa, prymasa Polski. Akcji tej towarzyszy³y takie po-
zycje powsta³e w krêgu Komisji i TMH, jak: A. Zahorskiego, Warszawa za Sasów
i Stanis³awa Augusta (Warszawa 1970); Z. Libery, ¯ycie literackie w Warszawie w cza-
sach Stanis³awa Augusta (Warszawa 1971); ¯ycie kulturalne i religijnoœæ w czasach Sta-
nis³awa Augusta Poniatowskiego, pod red. M. M. Drozdowskiego (Warszawa 1991)
i M. M. Drozdowskiego, Dramat Stanis³awa Augusta Poniatowskiego (Pary¿ 1993,
„Zeszyty Historyczne”, nr 104).

W 1969 r., z inicjatywy profesorów Lorentza i Manteuffla, przy Pracowni
Dziejów Warszawy powsta³a Komisja Zamkowa, która w grudniu 1970 r. zosta-
³a przekszta³cona w Komisjê Naukow¹ Obywatelskiego Komitetu Odbudowy Zam-
ku Królewskiego w Warszawie. Komisja zorganizowa³a, pod przewodnictwem
prof. Lorentza, szereg spotkañ naukowych w Instytucie Historii PAN, Muzeum
Narodowym (przy p¹czkach od Bliklego), a w dniach 16-17 lutego 1972 r. – sesjê
naukow¹ w Muzeum Historycznym m.st. Warszawy pt. „Dzieje i funkcje Zamku
Królewskiego w Warszawie”.

Po odbudowie Zamku Towarzystwo i Komisja, we wspó³pracy z dyrektora-
mi Zamku, profesorami Gieysztorem i Andrzejem Rottermundem, zorganizowa³y
w Bibliotece Stanis³awowskiej wielk¹ wystawê poœwiêcon¹ ¿yciu i twórczoœci Igna-
cego Paderewskiego oraz sesjê na temat jego miejsca w kulturze polskiej. Inne sesje,

20 Marian Marek Drozdowski, Pó³ wieku z Towarzystwem Mi³oœników Historii...
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organizowane wspólnie z udzia³em kolegów z Wojskowego Biura Historycznego,
dotyczy³y: Henryka Sienkiewicza, Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego, Ignacego Mo-
œcickiego, Eugeniusza Kwiatkowskiego, Herberta Hoovera oraz Bitwy Warszaw-
skiej 1920 r., Powstania Warszawskiego i 400-lecia sto³ecznoœci Warszawy. Corocz-
nie na Zamku Królewskim TMH i Stowarzyszenie Budowy Pomnika T. Koœciuszki
w Warszawie organizuj¹ spotkanie przy urnie z sercem Naczelnika T. Koœciuszki
w kwietniow¹ rocznicê wybuchu w Warszawie Insurekcji Koœciuszkowskiej. Sekcj¹
artystyczn¹ Stowarzyszenia kieruje prof. Andrzej Rottermund.

Biografistyka historyczna jest w ostatnich latach szczególnie preferowana przez
TMH i Komisjê. W naszym œrodowisku powsta³y biografie poœwiecone takim
postaciom, jak: Stefan Starzyñski (1976-2006, trzy wydania), Ignacy Paderewski
(1979-1986, trzy wydania polskie, jedno angielskie w 1981 r. i japoñskie w 2005),
Aleksander Dêbski (1986), Eugeniusz Kwiatkowski (trzy wydania 1989-2004),
W³adys³w Grabski (dwa wydania 2003-2004), W³adys³aw Raczkiewicz (2002).

Z inspiracji Komisji i TMH, przy wspó³pracy wielu uczelni i instytucji, Sejm
RP podj¹³ uchwa³ê o Roku Paderewskiego (2001), Roku Kwiatkowskiego (2002),
Roku Grabskiego (2004), Roku Jana £askiego (2005) i Roku pamiêci o T. Koœciusz-
ce (2006), a Senat RP o roku Juliana Ursyna-Niemcewicza (2008).

Towarzystwo i Komisja zwracaj¹ w swej dzia³alnoœci uwagê na plastyczne utrwa-
lenie wydarzeñ i postaci historycznych. W tej dziedzinie korzystaj¹ z pomocy swe-
go cz³onka Tadeusza Burchackiego. Z inspiracji TMH (Henryka Rutkowskie-
go) powsta³a na tzw. Kamienicy Ksi¹¿¹t Mazowieckich tablica przypominaj¹ca
100. rocznicê powstania PTH oraz tablica ku czci pierwszego prezesa TMH
prof. Aleksandra Jab³onowskiego w Mariañskim Porzeczu (powiat Garwoliin),

TMH wspó³organizowa³o wystawienie epitafium Stefana Starzyñskiego, Ignace-
go Paderewskiego, Józefa Pi³sudskiego, Wojciecha Korfantego, W³adys³awa Grab-
skiego w Bazylice Archikatedralanej Œw. Jana w Warszawie.

Moja dzia³alnoœæ jako prezesa TMH w latach 1990-1996 i przewodnicz¹cego
sekcji studiów krytycznych zosta³a przedstawiona w cytowanych czêsto pracach:
Warszawskie œrodowisko historyczne w XX wieku, Moja droga do III Rzeczypospolitej,
a tak¿e Bibliografia profesora Mariana Marka Drozdowskiego za lata 1956-2001 (Insty-
tut Historii PAN, Warszawa 2001).

Swoje doœwiadczenia zdobyte podczas prezesury TMH zamkn¹³em nastêpuj¹cy-
mi uwagami, które wci¹¿ traktujê jako aktualne:

„Nie jesteœmy Towarzystwem na «emeryturze», ale Towarzystwem ¿ywym,
przed którym stoj¹ takie zadania, jak:
– opracowanie syntezy dziejów powojennej Warszawy,
– opracowanie cyklu monografii poœwiêconych historii poszczególnych dzielnic

Warszawy,
– umocnienie wiêzi Towarzystwa z samorz¹dem terytorialnym miasta, dzielnic

i osiedli warszawskich,
– rozszerzenie akcji dokumentacji wojennych i powojennych losów Polaków na te-

renie Litwy, Bia³orusi, Ukrainy, Rosji i Kazachstanu.
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Musimy dla celów statutowych Towarzystwa zdobyæ nowe szeregi nauczycie-
li, studentów i m³odzie¿y, dla której wartoœci kultury narodowej bêd¹ ¿ywe i god-
ne uwagi, tak¿e w XXI w., na pocz¹tku którego obchodziæ bêdziemy [2007 r.] swoje
stulecie”23.

Do tych uwag, pomny przykrych doœwiadczeñ ostatnich lat, pragnê, ju¿ jako
senior varsavianistyki wspó³czesnej, pracuj¹cy w tej dziedzinie 45 lat, dodaæ:
– Prezydent Warszawy i w³adze miasta, wybrane w ostatnich, listopadowych wy-

borach 2007 r., powinny uwzglêdniæ w dotacjach finansowych wszystkie licz¹ce
siê w nauce œrodowiska varsavianistyczne. Œrodowiska te s¹ w wiêkszoœci bezpar-
tyjne. Nie zaakceptuj¹ one tendencji do uprawiania historii dworskiej;

– Rada Naukowa i Dyrekcja IH PAN winna wzmocniæ spo³eczn¹ Komisjê Badania
Dziejów Warszawy pracownikami etatowymi, którzy doprowadziliby do zakoñ-
czenia syntezy dziejów Warszawy, przede wszystkim tomów dotycz¹cych War-
szawy œredniowiecznej i wspó³czesnej. Warto przy pomocy finansowej miasta
rozwin¹æ badania nad ustaleniem daty i okolicznoœci za³o¿enia Warszawy przez
Boles³awa II Mazowieckiego, przy pomocy IPN zaœ pokazaæ rolê Warszawy w po-
wojennych dziejach politycznych i spo³eczno-kulturalnych kraju;

– w zwi¹zku z kryzysem czytelnictwa tradycyjnych prac historycznych nale-
¿y wprowadziæ nowy model studiów historycznych i samokszta³cenia, by histo-
rycy nauczyli siê przekazywaæ sw¹ wiedzê za poœrednictwem internetu i filmu
telewizyjnego.

Warszawa – ¯abieniec Nowy, lipiec 2008 r.

22 Marian Marek Drozdowski, Pó³ wieku z Towarzystwem Mi³oœników Historii...

23 Tam¿e, s. 92.
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ECHA POZNAÑSKIEGO CZERWCA 1956 R.
W WARSZAWIE

£ukasz Jastrz¹b, Echa Poznañskiego Czerwca 1956 r. w Warszawie

28 czerwca 1956 r. robotnicy poznañskich zak³adów pracy wyszli na ulice Poznania
zaprotestowaæ przeciwko podwy¿szanym normom, z³ym warunkom pracy, fatal-
nym warunkom socjalno–bytowym. Protestowali te¿ przeciwko na³o¿onemu tzw.
podatkowi akordowemu, który uderza³ w najbardziej wydajnych i tym samym naj-
lepiej zarabiaj¹cych robotników. Oko³o godziny 6.00 rano na ulice miasta wyszli
pracownicy najwiêkszego poznañskiego zak³adu pracy – wówczas Zak³adów im. Jó-
zefa Stalina Poznañ, czyli Zak³adów Przemys³u Metalowego H. Cegielskiego
Poznañ. Po drodze do centrum uformowa³ siê kilkudziesiêciotysiêczny t³um de-
monstrantów. Na placu pod siedzib¹ w³adz miejskich i partyjnych zgromadzi³o siê
oko³o 100 tysiêcy osób. Wobec fiaska protestu, t³um demonstrantów przeniós³ siê
pod Wojewódzki Urz¹d ds. Bezpieczeñstwa Publicznego, by uwolniæ rzekomo are-
sztowanych robotników. Pad³y strza³y – prawdopodobnie z t³umu, który zdoby³
broñ w rozbitym wiêzieniu. Pokojowa demonstracja o charakterze ekonomicznym
przerodzi³a siê w zamieszki zbrojne na tle politycznym. Do miasta œci¹gniêto dwie
dywizje pancerne i dwie dywizje piechoty – ponad 10 tysiêcy ¿o³nierzy. Zamieszki
trwa³y kilka godzin i poch³onê³y 57 ofiar œmiertelnych (49 po stronie cywilnej
i 8 po stronie w³adzy), by³o oko³o 650 rannych1. Wydarzenia w Poznaniu by³y
szokiem nie tylko dla mieszkañców miasta, ale te¿ dla w³adzy, która brutalnie roz-
prawi³a siê z aresztowanymi demonstrantami. Prze³om paŸdziernikowy, odwil¿
i powrót W³adys³awa Gomu³ki przerwa³y tzw. procesy poznañskie, w których
uczestnicy byli oskar¿ani z paragrafów zagro¿onych kar¹ œmierci. Wydarzenia po-
znañskie odbi³y siê szerokim echem w ca³ej Polsce – g³ównie z powodu odbywa-
j¹cych siê wtedy XXV Miêdzynarodowych Targów Poznañskich. Goœcie targowi

1 O problematyce strat osobowych patrz: £. Jastrz¹b, „Rozstrzelano moje serce w Poznaniu”. Poznañski
Czerwiec 1956 – straty osobowe i ich analiza, Poznañ-Warszawa 2006; ten¿e, Biogramy ofiar Czerwca 1956 r.,
Warszawa 2007.



z ca³ego kraju wracali do swych rodzinnych stron i przekazywali to, co widzieli
w Poznaniu, czêsto niestety wypaczaj¹c i wyolbrzymiaj¹c fakty. Poznañskie zamie-
szki by³y szeroko komentowane w wielu miastach, co czêsto dla osób rozpowszech-
niaj¹cych lub opowiadaj¹cych koñczy³o siê represjami. Funkcjonariusze Urzêdu
Bezpieczeñstwa sporz¹dzali szczegó³owe raporty, zbierali opinie, donosy, analizy.

W Warszawie równie¿ dokonywano tego typu analiz i zajmowano siê zbieraniem
opinii i badaniem nastrojów wœród mieszkañców stolicy i regionu. Dokumenty te
znajduj¹ siê obecnie w Instytucie Pamiêci Narodowej w Warszawie2. Raporty na-
pisa³ pp³k Miko³aj Krupski, kierownik Urzêdu ds. Bezpieczeñstwa Publicznego
dla m.st. Warszawy (w latach 1973-1988 kierownik G³ównego Inspektoratu MSW
w stopniu gen. bryg.), mjr Wincenty Milewski, naczelnik Wydzia³u IV (odpowie-
dzialnego za przemys³) Urzêdu ds. Bezpieczeñstwa Publicznego dla m.st. Warszawy
oraz kierownicy Wojewódzkiego Urzêdu ds. Bezpieczeñstwa Publicznego w War-
szawie – mjr Jerzy Nowakowski (do 15 VII 1956 r.) i pp³k Jan Wo³kow (od 15 VII
1956 r.; zmar³ w Warszawie 24 I 1999 r.)3. Dokumenty powsta³y w okresie miêdzy
28 czerwca a 17 lipca. Zawarte tam informacje pochodz¹ przede wszystkim z dono-
sów od kontaktów operacyjnych. W artykule pominiêto nazwiska osób, których
wypowiedzi zawarte s¹ w materia³ach Urzêdu Bezpieczeñstwa.

W œwietle omawianych raportów – w oryginale „Meldunków specjalnych” – wy-
darzenia poznañskie sta³y siê przedmiotem du¿ego zainteresowania warszawiaków,
odnotowano szereg komentarzy wœród mieszkañców i pracowników warszawskich
zak³adów pracy. W godzinach wieczornych 29 czerwca zatrzymano mê¿czyznê, któ-
ry podczas jazdy tramwajem g³oœno wychwala³ „wypadki poznañskie” i krzycza³:
„dlaczego Warszawa nie wystêpuje?!”. Informatorka „Ksenia” poda³a, ¿e handlarki
z bazaru przy ul. Polnej krytycznie wypowiada³y siê na temat rz¹du oraz ¿on dygni-
tarzy, które robi¹ u nich zakupy, twierdz¹c, ¿e w wiêkszoœci s¹ to ¯ydówki. Han-
dlarki chcia³y podobnych wyst¹pieñ w innych miastach Polski. Agent „Tech-
nik” z warszawskiego „Metalexportu” donosi³, i¿ jeden z in¿ynierów opowiada³, ¿e
w Poznaniu Wojsko Polskie odmówi³o strzelania, wobec czego œci¹gniêto do miasta
Armiê Czerwon¹, która spacyfikowa³a zamieszki. Delegat na Kongres Zwi¹zku Sa-
mopomocy Ch³opskiej w restauracji przy ul. Krajowej Rady Narodowej us³ysza³
rozmowê przy stoliku, podczas której pad³o stwierdzenie, ¿e „lud Warszawy wycze-
kuje na to samo, co w Poznaniu”. Przy Powszechnym Domu Towarowym przy
ul. M³ynarskiej funkcjonariusze UB zauwa¿yli dwie grupki osób, które g³oœno roz-
prawia³y o wydarzeniach w Poznaniu. Pogardliwie wyra¿ali siê o bratobójczych
walkach, twierdzili, ¿e ci, co wszczêli prowokacjê, na nowo zape³ni¹ wiêzienia.
29 czerwca, oko³o godziny 20.30, w tramwaju nr 8 nietrzeŸwy redaktor jednej z war-
szawskich gazet wygra¿a³ interweniuj¹cemu milicjantowi, ¿e „w Poznaniu milicja
ju¿ nie jest taka silna, i ¿e milicjanci w Warszawie te¿ mog¹ przestaæ byæ silni”. Je-
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2 Archiwum Instytutu Pamiêci Narodowej w Warszawie (AIPN), sygn. IPN BU KdsBP 234.
3 Szczegó³owe biogramy funkcjonariuszy patrz: Aparat bezpieczeñstwa w Polsce. Kadra kierownicza, t. I,
1944-1956, pod red. K. Szwagrzyka, Warszawa 2005; t. II, 1956-1975, pod red. P. Piotrowskiego, Warsza-
wa 2006.



den z ksiê¿y z parafii p.w. Matki Bo¿ej Loretañskiej przy ul. Ratuszowej w Warsza-
wie wyra¿a³ opiniê, ¿e gdyby w Poznaniu byli „ch³opcy z powstania”, to poradziliby
sobie z czo³gami bardzo ³atwo i ¿e zamieszki w Poznaniu to by³o „formalne powsta-
nie dla demonstracji, dla pokazania, ¿e mogliby zdobyæ miasto, gdyby chcieli”. In-
ny ksi¹dz mówi³, ¿e „gdy robotnik zarabia ma³o, to ma³o jest na tacy, a jak du¿o to
i taca jest wiêksza”, dlatego popierali wydarzenia poznañskie. Tego samego dnia
wieczorem pracownicy Centralnego Domu Twórczoœci Ludowej i Centralnego Za-
rz¹du Œwietlic i Domów Kultury wydali odezwê w zwi¹zku z zajœciami w Poznaniu,
których przyczyn¹ mia³o byæ – wed³ug odezwy – „oderwanie siê kierownictwa par-
tyjnego i pañstwowego od klasy robotniczej”.

Na pocz¹tku lipca 1956 r. pp³k. Miko³aj Krupski opracowa³ zebrane wypowiedzi
warszawiaków, którzy byli w Poznaniu podczas zamieszek. I tak, in¿ynier z Cen-
tralnego Zarz¹du Przemys³u M³ynarskiego twierdzi³, ¿e zagraniczni goœcie targowi
zarobili du¿o pieniêdzy, sprzedaj¹c nakrêcone przez nich filmy z zajœæ do „G³osu
Ameryki” lub „Radia Wolna Europa”. Widzia³ te¿ jak mordowano na Dworcu
G³ównym funkcjonariusza Urzêdu Bezpieczeñstwa, który potem w ubikacji mê-
skiej, gdzie go zaci¹gniêto „dogorywa³ w konwulsjach i w ka³u¿y krwi”4. Milicjanci,
których in¿ynier nazywa³ „³achy”, nie reagowali na lincz, mieli podczas zamieszek
spokojnie chodziæ z kobietami pod rêkê. Za to z podziwem wyra¿a³ siê o bohater-
stwie funkcjonariuszy Urzêdu Bezpieczeñstwa. Dla in¿yniera bohaterem by³ te¿
premier Józef Cyrankiewicz, który po zajœciach przechadza³ siê po Poznaniu bez
obstawy5. Widzia³ te¿ strzelaj¹cych zarówno robotników, jak i „bandytów”.

Przy ul. Teodora Toeplitza6, na tablicy og³oszeñ Warszawskiej Spó³dzielni Mie-
szkaniowej, znaleziono ulotkê napisan¹ na maszynie o treœci:

„Obywatele. Bracia i siostry: na wieœæ o zajœciach poznañskich i my Obywatele
Stolicy naszej ukochanej Ojczyzny powinniœmy wyjœæ solidarnie na ulice Warsza-
wy, domagaj¹c siê poprawy naszych warunków materialnych i politycznych. Pom-
œcijmy rozlan¹ niewinnie krew robotników poznañskich, którzy rzucili siê na ogieñ
karabinów w akcie rozprawy, po to, by wreszcie po 11 latach dopomnieæ siê o swoje
prawa. Stañmy i my w solidarnym pochodzie, walcz¹c o lepsze warunki materialne
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4 Chodzi o 26-letniego kaprala Zygmunta Izdebnego, wartownika WUdsBP w Poznaniu, zlinczowane-
go przez t³um na peronie 4 dworca PKP.
5 Nie jest to do koñca zgodne z prawd¹. Józef Cyrankiewicz spacerowa³ po zamieszkach po Poznaniu,
ale z obstaw¹. Historie o spontanicznych wiecach poparcia ludnoœci Poznania powstaj¹cych wokó³ prze-
chadzaj¹cego siê Józefa Cyrankiewicza to jedna z legend Poznañskiego Czerwca. O roli Józefa Cyrankie-
wicza w Poznañskim Czerwcu patrz: Nie ¿a³ujê tego przemówienia, „Polityka” nr 49(1544), z 6 XII 1986 r.,
s. 7 – rozmowa Roberta Jarockiego z Józefem Cyrankiewiczem. Ze spacerem Józefa Cyrankiewicza jest
te¿ zwi¹zany incydent. 29 VI 1956 r. w rejonie Opery Poznañskiej przechadzali siê wraz z prezesem
Rady Ministrów gen. armii Stanis³aw Pop³awski, wiceminister obrony narodowej, g³ówny inspektor
Wyszkolenia Bojowego, g³ównodowodz¹cy wojskami pacyfikuj¹cymi Poznañ, oraz gen. dyw. Wsiewo³od
Stra¿ewski, dowódca Œl¹skiego Okrêgu Wojskowego. W ich kierunku pad³y strza³y, jeden z pocisków
trafi³ gen. dyw. Wsiewo³oda Stra¿ewskiego w nogê, a strzelano prawdopodobnie z budynku Collegium
Maius przy ul. Aleksandra Fredry.
6 Na dokumencie jest odrêczny zapis: „Pl. Teplica”.



i o wolne wybory. Niech ¿yje przysz³a wolna i sprawiedliwa nasza Ojczyzna – Pol-
ska. Robotnicy i inteligencja, m³odzie¿”.

Jak wynika ze zbadanych dokumentów, których w zasobach Instytutu Pamiêci
Narodowej jest zapewne wiêcej, Poznañski Czerwiec 1956 wywo³a³ w ca³ym kra-
ju bardzo o¿ywione reakcje i dyskusje, przybieraj¹ce czêsto charakter politycz-
nych – z punktu widzenia Urzêdu Bezpieczeñstwa – incydentów lub zdarzeñ.
Zwracaj¹ uwagê liczne wypowiedzi o filmowaniu demonstracji przez zagranicz-
nych goœci, co tym bardziej jest ciekawe, ¿e nigdy filmów takich nie odnaleziono
ani nie ujawniono.

By³ to okres, gdy lodowce stalinizmu powoli topnia³y od odwil¿y i spo³eczeñ-
stwo czu³o, ¿e mo¿e zacz¹æ g³oœno wyra¿aæ swoje myœli i opinie. Okres poluŸnienia
trwa³ jednak krótko. Euforia zmian i paŸdziernikowej odwil¿y zakoñczy³a siê doœæ
szybko – na pocz¹tku 1957 r. Pozosta³y jedynie po tamtym okresie wypowiedzi zwy-
k³ych ludzi, cz³onków spo³eczeñstwa, spisywane pieczo³owicie przez ambit-
nych funkcjonariuszy bezpieczeñstwa. W czerwcu 1957 r. W³adys³aw Gomu³ka za-
apelowa³ w Poznaniu o spuszczenie „¿a³obnej kurtyny milczenia”7 nad tym, co
sta³o siê w 1956 r. Na szczêœcie kurtyna ta powoli ju¿ ods³ania tajemnice poprze-
dniego systemu.
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7 „Trybuna Ludu” nr 154(3029), z 7 VI 1957 r., s. 5 – „(...) w tym, co siê sta³o w Poznaniu, widzia³em tyl-
ko tragediê zasz³¹ miêdzy braæmi, a nie walkê przeciwstawnych sobie si³. I z tej tragedii nikomu nie wol-
no robiæ bohaterstwa. Zdarzaj¹ siê nawet w rodzinach tragiczne wypadki. I chocia¿ rodzina dotkniêta
takim nieszczêœciem nigdy o nim zapomnieæ nie mo¿e, to zawsze stara siê jak najg³êbiej zapuœciæ nad
swoj¹ tragedi¹ ¿a³obn¹ kurtynê milczenia”.
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CZAS PRZESZ£Y NIEZAPOMNIANY

Konrad Rydo³owski, Czas przesz³y niezapomniany

Jeszcze ¿ywo w pamiêci jest zwyciêstwo Franciszka ¯wirki i Stanis³awa Wigury na
lotniczej imprezie w Berlinie z 1932 r. S¹ jeszcze œwie¿e wspomnienia o ich tragicz-
nej œmierci. Wspomina siê o wyczynie Stanis³awa Skar¿yñskiego rok póŸniej.
Zaczyna siê mówiæ g³oœno o Challenge’u w 1934 r. Trzeba lecieæ, wybraæ tylko lu-
dzi i sprzêt. Trzeba wygraæ, ¿eby byæ miêdzy najlepszymi. Zapisaæ na trwa³e nasz
œlad na stronach lotniczej legendy w tworzeniu historii polskiego i œwiatowego
lotnictwa.

Przygotowania do Challenge’u w 1934 r. zaczê³y siê ju¿ z pocz¹tkiem 1933 r.
Dwójka in¿ynierów – Stanis³aw Rogalski i Jerzy Drzewiecki pracowa³a nad spadko-
bierc¹ RWD-6. Tym godnym nastêpc¹ mia³ byæ RWD-9. Na kilka miesiêcy przed
imprez¹ p³atowiec by³ gotów. Tak samo jak poprzednik nale¿a³ do górnop³atów
o sta³ym podwoziu. Kabina z dwoma miejscami obok siebie pozwala³a na lepszy pi-
lota¿. Zastosowane w niej przesuwane fotele pozwala³y na wiêkszy komfort piloto-
wania, zapewnia³y lepsz¹ widocznoœæ. Silnik po raz pierwszy nie pochodzi³ z zagra-
nicznych zakupów. By³ ca³kowicie rodzimej konstrukcji. Powsta³o ich szeœæ. Dwa
uleg³y zniszczeniu. Ale pozosta³y cztery. Zale¿nie od u¿ytego silnika RWD-9 móg³
rozwijaæ prêdkoœæ od 260 do 280 km/h. Tak miêdzy innymi przygotowane samoloty
mog³y czekaæ na start.

W tym samym czasie w Pañstwowych Zak³adach Lotniczych równie¿ trwa³a go-
r¹czkowa praca. Na deskach kreœlarni pochylali siê Misztal i Kubicki. Dawali oni
in¿ynierowi D¹browskiego zmodyfikowanego PZL-19. Ten, który zaprojektowali,
otrzyma³ symbol PZL-26. Zosta³ ca³kowicie pomyœlany pod k¹tem zbli¿aj¹cej siê
imprezy.

Czym siê ró¿ni³ od tego, którego stworzyli Rogalski i Drzewiecki? PZL-26 mia³
fotele ustawione szeregowo, by³ trzymiejscowym dolnop³atem o metalowej kon-
strukcji. Napêdza³ go amerykañski silnik o mocy 265 KM. Mia³ jednak gorsz¹ wi-
docznoœæ od RWD-9. Warto pamiêtaæ, ¿e oblatywaczem tej maszyny by³ Boles³aw



Orliñski. Znany ze swojej lotniczej wyprawy 1926 r. na trasie Warszawa-Tokio-
-Warszawa.

Do zbli¿aj¹cej siê imprezy Aeroklub Rzeczypospolitej Polskiej zg³osi³ 6 samolo-
tów RWD-9 i 5 PZL-26. Za sterem pierwszych lecia³a para (pilot – mechanik): Je-
rzy Bajan – Gustaw Pokrzywka, Buczyñski1 – Lewkowicz, Florianowicz – Zamiara,
Stanis³aw Karpiñski – Gawêda, P³onczyñski – Ziêtek i Józef Skrzypiñski – Lorenc.
Za sterem drugich: Dudziñski – Ko³odziej, Giedgowd2, Grzeszczyk – Maj, Balcer –
Kulza i W³odarkiewicz – Przysiecki. Dodatkowo w barwach polskich startowa³a na
samolocie Puss-Moth angielska para: Macpherson – Slada. Niewielu chyba pamiê-
ta, ¿e Slada by³a reprezentantk¹ p³ci piêknej. Tak wiêc oprócz pilotów komunika-
cyjnych, sportowych i wojskowych nie zabrak³o miejsca dla amatora. Inne ekipy,
które siê zg³osi³y, to: ekipa Czech – cztery samoloty w tym dwie Avie (A-300) i dwa
polskie RWD (RWD-9) oraz nasz najgroŸniejszy rywal Aeroklub Niemiec. Niemcy
zg³osili 15 maszyn: 6 Messerschmitów BF-108, 5 Fieseler-97, 4 Klemm-36. Wszyst-
ko wskazywa³o, ¿e te ostatnie mog¹ stworzyæ du¿e zagro¿enie dla nas. Tak wiêc
przed naszymi za³ogami i maszynami sta³o nie³atwe zadanie. Nie³atw¹ próbê rów-
nie¿ mia³a przed sob¹ nasza lotnicza myœl techniczna. Có¿ wiêc pozostawa³o? Jedy-
nie czekanie na otwarcie zawodów i praktyczny sprawdzian umiejêtnoœci.

Lotniczy œwiat i jego sympatycy wstrzymywali oddech. Coraz szybciej zaczyna³y
spadaæ kartki z kalendarza. Start by³ coraz bli¿ej. W dniu poprzedzaj¹cym otwarcie
zawodów na przeznaczonym do tego celu lotnisku l¹dowa³o wiele maszyn. Przyby-
wali uczestnicy. Pojawili siê te¿ turyœci, chêtni do obejrzenia tak bardzo widowisko-
wej imprezy.

Organizatorzy w Warszawie do swoich celów otrzymali dwa lotniska. Stare, ale
jeszcze wykorzystywane Lotnisko Mokotowskie i oddane w kwietniu nowe Warsza-
wa-Okêcie. Charakter Okêcia sprawi³, ¿e najwiêcej imprez mia³o siê odbywaæ na
Lotnisku Mokotowskim. Okêcie, stanowi¹ce lotnicze okno na œwiat II Rzeczypos-
politej, nie pozwala³o na wykorzystanie w pe³ni jego mo¿liwoœci. Starty i l¹dowania
rejsowych maszyn powa¿nie kolidowa³yby ze startami i l¹dowaniami maszyn za-
wodników. Nadto powa¿ny k³opot stanowiliby kibice, którzy nie kryli zaintereso-
wania lotnictwem.

Lotnisko Mokotowskie zosta³o wiêc odpowiednio przygotowane do imprezy.
Poczyniono niezbêdne inwestycje. Uporz¹dkowano teren. Gospodarz, jakim pozo-
stawa³ w znacznej mierze Aeroklub RP, mia³ pe³ne rêce roboty. Ale trud nie okaza³
siê daremny. Miêdzy innymi adaptowano stary dworzec lotniczy na potrzeby kon-
kursu. W nim zlokalizowano na piêterku kawiarenkê. Jak podaj¹ znawcy przedmio-
tu, goœci³a wiele znanych s³aw lotniczego rzemios³a. Bywali tu ci spod znaku szybu-
j¹cego ¿urawia, jak i rycerze bia³o-czerwonej szachownicy. Powsta³y trybuny dla
publicznoœci. Nie zapomniano o trybunie rz¹dowej. Zadbano o gastronomiê nie
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1 W zachowanych informacjach prasowych i innych Ÿród³ach dotycz¹cych Challenge’u z 1934 r. nie
zawsze podawano imiona startuj¹cych zawodników, jak i organizatorów, st¹d w artykule brak imion
przy wielu nazwiskach.
2 W komunikacie prasowym nie podano danych lec¹cego z Giedgowdem mechanika.



tylko za spraw¹ kawiarenki. Oddano do dyspozycji restauracjê. Powsta³y liczne kio-
ski, gdzie mo¿na by³o coœ szybko zjeœæ. Ju¿ wtedy myœlano o amatorach czterech
kó³ek. Dostali oni dla siebie nowe wytyczone parkingi. Wjazd na teren odbywa³ siê
od ul. Topolowej, dzisiejszej al. Niepodleg³oœci. Oczywiœcie nie wszyscy mieli za-
gwarantowane miejsca siedz¹ce. Aby wiêc na stoj¹co ogl¹daæ spadkobierców Ikara,
wyznaczono trzy sektory. Pierwszy mia³ wejœcie od strony skrzy¿owania ulic Lekar-
skiej z Wiœniow¹. Drugi korzysta³ z wejœcia od strony ul. Rakowieckiej, okolice dzi-
siejszej SGH, wtedy WSH. Ostatni, trzeci, przy ul. Wawelskiej. Zadbano o lepsze
po³¹czenia komunikacji miejskiej. W tym celu zwiêkszono czêstotliwoœæ kursowa-
nia linii tramwajowych. Podobnie post¹piono z autobusami kursuj¹cymi na lotni-
sko. Udostêpniono specjaln¹ liniê kursuj¹c¹ miêdzy lotniskami na Mokotowie
i Okêciu. Odpowiednio zró¿nicowano ceny biletów wstêpu na imprezê. Inn¹ cenê
mia³ bilet z miejscem siedz¹cym, a inn¹ tylko z miejscem stoj¹cym. Mo¿na by³o
skorzystaæ z biletów ulgowych.

Nad ca³oœci¹ imprezy roztoczy³ patronat z polskiej strony Komitet Organiza-
cyjny. Jego przewodnicz¹cym zosta³ genera³ Ludomi³ Rayski. Mia³ do pomocy
24 cz³onków reprezentuj¹cych wszystkie dziedziny lotnictwa. Przewodnicz¹cym
Miêdzynarodowej Komisji Sportowej by³ pp³k Kwieciñski. G³ównym komisarzem
pozostawa³ nasz rodak pan Kwaœniak. Mo¿na przyj¹æ, ¿e w ca³ej imprezie bra³o
udzia³ oko³o 1000 osób, zwi¹zanych nie tylko z lotami, ale te¿ z jej przebiegiem, od
zawodników po goñców. G³ówn¹ nagrod¹ by³ puchar przechodni. Ten po zwyciê-
stwie ¯wirki i Wigury w Berlinie znajdowa³ siê w polskich rêkach. Ustanowione
zosta³y nagrody regulaminowe od 100 000 do 6280 franków francuskich. Nie brako-
wa³o nagród pozaregulaminowych. Fundowa³y je zak³ady przemys³owe, instytu-
cje, jak i znane osobistoœci. Miêdzy uczestnikami zawodów zabrak³o Francuzów,
nie dostali na czas zamówionych maszyn. Mimo to walka zapowiada³a siê bardzo
ciekawie.

Regulamin wyraŸnie okreœla³, co ma siê odbyæ w jakiej kolejnoœci. Przylot za-
wodników na lotnisko w Warszawie, zlokalizowane na Polu Mokotowskim, mia³
nast¹piæ do godziny 12.00 28 sierpnia 1934 r. W tym dniu na starcie pojawi³o siê
38 maszyn. Piloci reprezentowali 4 aerokluby narodowe. Rodzi³y siê pytania. Kto
siêgnie po puchar i zdobêdzie g³ówn¹ nagrodê. Miêdzy Polakami nie by³o ¯wirki,
Skar¿yñski nie lecia³. U Niemców nie ¿y³ Poss, ale mieli Morzika. Lecia³ z nimi
Osterkamp, nowicjuszem w lotach nie by³ Seidemann. Byli inni. Mo¿e W³osi? Co-
lombo i Angeli te¿ umieli lataæ, wiêc czemu mieli byæ gorsi.

Emocje i raz jeszcze emocje... I tak dochodzi godzina 12.30, z masztu sp³ywa
rozwieszona flaga, niemy znak, ¿e za chwilê zacznie siê wielkie lotnicze widowisko.
Powiewa flaga FAI. Na trybunie rz¹dowej poruszenie, przyby³ prezydent Rzeczy-
pospolitej Polskiej Ignacy Moœcicki. S¹ ministrowie, generalicja, przedstawicie-
le korpusu dyplomatycznego. Nie brakuje duchowieñstwa. Minister komuni-
kacji og³asza otwarcie zawodów. Orkiestry wojskowe graj¹ hymny narodowe
uczestników zawodów lotniczych 1934 r. Rusza przygotowana machina. Wielka
próba umiejêtnoœci in¿ynierów konstruktorów, mechaników i pilotów.
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Dzieñ pierwszy nie zapowiada³ siê dla widzów a¿ tak bardzo atrakcyjnie. Komi-
sja sêdziowska ocenia³a samoloty i ich wyposa¿enie, dane techniczne. Nie by³o to
pasjonuj¹ce widowisko, ale piloci i in¿ynierowie s¹ na miejscu i podpatruj¹, notuj¹
zmiany i usprawnienia. Szczególnym zainteresowaniem cieszy siê niemiecki Mes-
serchmitt BF-108 z chowanym podwoziem. Bia³o malowany z czarnymi krzy¿ami
wzbudza du¿¹ ciekawoœæ.

Polscy organizatorzy przewidzieli pokaz myœliwców. Myœliwskie P-7 uchodz¹ za
najlepsze w œwiecie. Nie bez dumy pokazujemy je na lotniskach œwiata. Za ich ste-
rami siedz¹ piloci z 1 pu³ku lotniczego. Niestety nie obywa siê bez wypadku.
W czasie krêcenia akrobacji jedna z maszyn ulega rozbiciu. Ciê¿ko rannego pilota
karetka zabiera do szpitala.

Miêdzy 30 sierpnia a 4 wrzeœnia oba lotniska sta³y siê widowni¹ ró¿nego rodzaju
tortur zadawanych maszynom. Praca ludzi procentowa³a punktami w klasyfikacji
zespo³owej i indywidualnej. Ci, którzy przyszli na Pole Mokotowskie, mogli obser-
wowaæ m.in. próbê minimalnej szybkoœci, starty i l¹dowanie w locie na bramkê.
A ponadto rozruch silnika, pomiary zu¿ycia paliwa oraz rozk³adanie i sk³adanie
skrzyde³.

Jak zwykle w takich wypadkach, prasa i radio na bie¿¹co podawa³y, kto jakie zaj-
muje miejsce, ile zgromadzi³ punktów. Rodacy mieli powody do radoœci. Pierwsze
miejsca zajmowali nasi piloci, RWD nie zawodzi³y. Kiedy 6 wrzeœnia 1934 r. poda-
no punktacjê, by³a okazja do radoœci. Pierwszy na liœcie by³ Bajan, zgromadzi³
994 punkty. Drugim, „trochê gorszym”, zawodnikiem zosta³ Karpiñski z 954 punk-
tami, a trzecim – P³onczyñski. Czwarty na liœcie by³ rywal naszych lotników, Nie-
miec Siedemann.

7 wrzeœnia na Lotnisku Mokotowskim samoloty stanê³y na starcie. Przed nimi
mordercza próba: 9527 kilometrów, o 2000 kilometrów wiêcej ni¿ do pokonania
dwa lata temu. Regulamin zak³ada³, ¿e punktowana szybkoœæ to 210 km/h. Tak wiêc
uczestnicy dziennie musieli pokonaæ dystans 1400 kilometrów.

Rzut oka na trasê lotu: Warszawa – Królewiec – Berlin – Kolonia – Bruksela
– Pary¿ – Bordeaux – Pau – Madryt – Sewilla – Casablanca – Meknes – Sidi Bel
Abbès – Algier – Biskra – Tunis – Palermo – Neapol – Rzym – Rimini – Zagrzeb
– Wiedeñ – Brno – Praga – Katowice – Lwów – Wilno – Warszawa. Do pokonania
tej trasy nieodzowna sta³a siê wspó³praca naszego aeroklubu z aeroklubami innych
pañstw. Austriacy, Belgowie, Francuzi, Hiszpanie i Jugos³owianie okazali siê nie-
zwykle pomocni. Chodzi³o nie tylko o przelot nad ich terytorium, ale o wspó³pracê
miêdzy lotnikami z ró¿nych pañstw.

Maszyny zaprojektowane przez naszych in¿ynierów nios³y za³ogi do zwyciê-
stwa. Okaza³o siê, ¿e górnop³at Rogalskiego i Drzewieckiego ma siê lepiej od tego,
co stworzyli koledzy D¹browskiego. PZL w stosunku do RWD mia³ wiêksz¹ prêd-
koœæ. Takie w³aœnie osi¹gi sprawi³y, ¿e szefowie naszej ekipy od samego pocz¹tku lo-
tu okrê¿nego przyjêli w³aœciw¹ taktykê.

Wszyscy z zapartym tchem ws³uchiwali siê w meldunki z lotu okrê¿nego. I jak
to bywa — jedni pozostawali w szyku, inni wypadali z niego. Zdyskwalifikowany
zosta³ Karpiñski. Przekroczy³ limit czasu. Pozosta³ jednak na trasie. Wspomaga³
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Bajana, pomaga³ lec¹cemu P³onczyñskiemu. Na trasie siad³ Grzeszczyk, w œlad za
nim Florianowicz. Do³¹czy³ do nich W³odarkiewicz. Nie wytrzymuj¹ konstrukcje.

Obok naszych na trasie pozostaj¹ W³osi, nie s¹ gorsi Niemcy.
W Warszawie na Lotnisku Mokotowskim i Okêciu trwa cisza. Turyœci-lotnicy

zostali zaproszeni na wycieczkê. Zwiedzaj¹ gród Kraka, podziwiaj¹ cuda Wieliczki.
Oddychaj¹ krystalicznym powietrzem Zakopanego.

14 wrzeœnia na katowickim lotnisku pojawiaj¹ siê pierwsze za³ogi uczestnicz¹ce
w zawodach. Maj¹ przed sob¹ trzy etapy w drodze do Warszawy. Wiod¹ one ju¿ nad
Polsk¹. Ostatni z nich prowadzi z Wilna do Warszawy.

Wilno czeka. Pierwszym zawodnikiem, który tam l¹duje, jest Giedgowd. PZL
z numerem startowym 62 równie¿ pierwszy idzie na start. Informacja o tym do-
ciera nad Wis³ê. Mieszkañcy syreniego grodu zadzieraj¹ g³owy. Maszyna roœnie
w oczach. Chwila i ju¿ mija wstêgê mety. L¹duje. Za swój przelot otrzymuje nagro-
dê ufundowan¹ przez „Kurier Warszawski”. Teraz w odstêpach pojawiaj¹ siê inni.
Czternasty przylatuje Bajan. Melduje siê P³onczyñski. Na szesnastym miejscu zja-
wia siê Buczyñski. 20 œmia³ków wróci³o po locie okrê¿nym do punktu wyjœcia.
Ostatni¹ rozegran¹ konkurencj¹ ma byæ próba lotu na maksymalnej prêdkoœci.

Rzut oka na tabelê i ju¿ wiadomo, ¿e z naszymi nie jest Ÿle. Bajan – 1861 punk-
tów, P³onczyñski – 1821 i trzeci Seidemann – 1809. Niemiec jest tylko trzeci, bo
wycofa³ siê Karpiñski. Czwarty zawodnik ma 1785 punktów, to Czech Ambruz.
Ostatni etap jest stosunkowo krótki. 297 km od Lotniska Mokotowskiego przez
Nowosoln¹, G³owaczów do Lotniska Mokotowskiego.

Aeroklub Niemiec liczy na zwyciêstwo. Klemm ma wiêksz¹ prêdkoœæ od RWD.
Tak wiêc Seidemann mo¿e bez trudu przegoniæ P³onczyñskiego i zaj¹æ punktowane
drugie miejsce.

Starty wyznaczono na godziny popo³udniowe w niedzielê. Znów pozostawa³o
czekanie.

O godzinie 15.30 nastêpuje poruszenie wœród widzów. Przybywa prezydent.
Miejsca na trybunie honorowej ju¿ wczeœniej zosta³y zajête przez VIP-ów. Na start
ju¿ ko³uje maszyna z numerem startowym 71. Za sterami RWD-9 Bajan, obok me-
chanik Pokrzywka. Chwila ciszy i nastêpna wzbija siê w powietrze. Kolejnoœæ star-
tu wyznacza dotychczasowa klasyfikacja, w odstêpach czasu wyrównuj¹cych ró¿ni-
ce szybkoœci w locie okrê¿nym. Ma to wy³oniæ zwyciêzcê. Ju¿ w powietrzu kr¹¿y
P³onczyñski. I Seidemann – jego Klemm wisi nad ziemi¹. Chwila i Czech podrywa
swój p³atowiec. Oczy widzów skierowane w niebo. Megafony podaj¹ komunikaty:
Bajan min¹³ G³owaczów. Czyli teraz zmierza do Warszawy. Na horyzoncie pojawia
siê maleñki punkcik. Roœnie. Górnop³at staje siê wiêkszy i wiêkszy. Nie ma w¹tpli-
woœci – RWD zbli¿a siê do l¹dowania. Bajan przylecia³ pierwszy. Tam, pod niebem,
uparcie brzêczy lotniczy silnik. I ta maszyna, tak jak pierwsza, to górnop³at. Drugie
zwyciêskie RWD, jest na ziemi P³onczyñski. Teraz pojawia siê dolnop³at Niemca.
Klemm – trzecia maszyna na punktowanym miejscu. Pytanie o Giedgowda. Mia³
przecie¿ wszelkie szanse dolecieæ pierwszy. Co siê sta³o? Amerykañski silnik nie
wytrzyma³. Tym samym PZL zosta³ w polu.

Artyku³y i materia³y 31



Zwyciêscy odebrali nagrody. Przyjêli odznaczenia. Puchar zosta³ na sta³e w War-
szawie. Piêkny to spadek po tym, co dwa lata temu zrobili ¯wirko i Wigura w Berli-
nie, co potwierdzi³ rok wczeœniej Skar¿yñski samotnie nad Atlantykiem. Zwyciê-
stwo polskich pilotów i zwyciêstwo polskiej myœli technicznej. P³atowce by³y
polskiej produkcji. Silniki równie¿ polskiej konstrukcji nie odmówi³y pos³uszeñ-
stwa. Wytrzyma³y tortury morderczej próby. Próby, jak¹ równie¿ sta³ siê przelot
nad Czarnym L¹dem.

Zwyciêstwo pary Bajan – Pokrzywka sta³o siê okazj¹ do wylansowania Marsza
Lotników. To w³aœnie od tamtego zwyciêstwa towarzyszy polskim spadkobiercom
Ikarowej legendy. Opisywany Challenge by³ najwiêksz¹ imprez¹ lotnicz¹ w 1934 r.
Jednoczeœnie prawie koñczy³ funkcjonowanie lotniska na Polu Mokotowskim.
Znajdowa³o siê przecie¿ w œrodku miasta. Stwarza³o to bardzo du¿e zagro¿enie dla
mieszkañców, nie tylko okolicznych domów.

Zwyciêstwo polskich lotników w 1934 r. zamyka³o wa¿ny rozdzia³ funkcjonowa-
nia Aeroklubu II Rzeczypospolitej. Nie móg³ on ponieœæ ciê¿arów finansowych
zwi¹zanych z organizowaniem podobnych imprez. Tym samym Challenge jako im-
preza odchodzi³ w czas przesz³y. Przesz³y, ale niezapomniany. Od tamtych dni mi-
nê³o ponad 70 lat, o czym warto pamiêtaæ.
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Zbigniew Woliñski

JÓZEF W£ADYS£AW KOBYLAÑSKI
(1893–1971), ¯YCIE I DZIE£A

„Jakie b¹dŸ by³y mej myœli natchnienia,
Zawsze jednak¿e, a¿ przez dno sumienia,

Czysty ich p³yn¹³ zdrój”
Zbigniew Woliñski, Józef W³adys³aw Kobylañski (1893–1971), ¿ycie i dzie³a

Powy¿sze s³owa, które wysz³y spod pióra Aleksandra Fredry, a poprzedzaj¹ jedn¹
z wczeœniejszych publikacji cz³owieka, któremu poœwiêcone jest niniejsze wspo-
mnienie, stanowiæ mog³yby niew¹tpliwie tak¿e credo jego d³ugiego ¿ycia i owocnej
dzia³alnoœci.

Kim by³ Józef W³adys³aw Kobylañski?
Lapidarn¹, choæ treœciw¹ odpowiedŸ na to pytanie daje, prawie ju¿ dzisiaj nie-

czytelny, napis na jego grobie na warszawskim cmentarzu. Mówi on, ¿e w grobie
tym spoczywa kapitan rezerwy 5. pu³ku strzelców podhalañskich z okresu I wojny
œwiatowej, jeniec Oflagu 6 B w Dössel po kampanii wrzeœniowej 1939 r., cz³onek
ZBOWiD-u, redaktor i dziennikarz, wspó³pracownik PAN, zas³u¿ony dzia³acz Pol-
skiego Zwi¹zku £owieckiego, autor wielu dzie³ z dziedziny ³owiectwa i myœlistwa
oraz historii polskich zwierzyñców.

Ta inskrypcja grobowa wylicza te¿ najwa¿niejsze z odznaczeñ, jakie Kobylañski
otrzyma³, a koñczy wyrazami ¿alu ¿ony pochowanej te¿ póŸniej w rodzinnym gro-
bie. Jak z nich wynika, jej najdro¿szy m¹¿ i niezawodny przyjaciel by³ wielkim pa-
triot¹, a przy tym mi³oœnikiem ksi¹¿ki i wiedzy, przyczyni³ siê wielce do rozwo-
ju kultury ojczystej. Pozostawi³ po sobie dzie³o ¿ycia wyj¹tkowo pracowitego. By³
przy tym g³êboko religijny i wysoko sobie ceni³ uczucia przyjaŸni, odp³acaj¹c tym
wszystkim, którzy je do niego ¿ywili, zaufaniem i dobroci¹.

Józef W³adys³aw Kobylañski urodzi³ siê w Busku, we wschodniej Galicji,
2 kwietnia 1893 r.

Dane biograficzne Kobylañskiego z okresu dzieciñstwa s¹ nader sk¹pe. Jego ro-
dzice: ojciec – W³adys³aw Kobylañski i matka – Jadwiga ze Zbigniewiczów (która



a¿ do swej œmierci w 1950 r. zamiesz-
kiwa³a w Busku) otaczali go troskli-
w¹ opiek¹, otrzyma³ te¿ staranne
wykszta³cenie podstawowe i œred-
nie. Po ojcu przej¹³ zapewne swe
drugie imiê (W³adys³aw), a tak¿e
zainteresowanie od najm³odszych
lat myœlistwem i ³owiectwem. Ko-
bylañski by³ niemal od dzieciñstwa
patriot¹ i spo³ecznikiem, ale zainte-
resowanie ksi¹¿k¹, wydawnictwami
zwi¹zanymi z myœlistwem, a tak¿e
postaciami historycznymi, dla któ-
rych polowanie by³o najwiêksz¹ pa-
sj¹, stanowi³o ju¿ wtedy szczególne
hobby tego póŸniejszego wybitnego
bibliofila, bibliografa, historyka
kultury ³owieckiej i kolekcjonera.

Po ukoñczeniu w 1913 r. szko³y
œredniej Kobylañski zapisa³ siê na
wydzia³ filologiczny Uniwersytetu
Lwowskiego.

Pierwsze swe kroki literackie stawia³ Kobylañski jeszcze jako uczeñ szko³y œred-
niej, posy³a³ m.in. swe prace na konkursy ukazuj¹cego siê w Krakowie tygodnika
dla wsi „Rola”. Niektóre z tych prac by³y pozytywnie oceniane i nagradzane.

Studia wy¿sze Kobylañskiego i jego tak pomyœlnie rozpoczêt¹ dzia³alnoœæ lite-
rack¹ przerwa³ wybuch I wojny œwiatowej. Rozpocz¹³ j¹ jako szeregowiec w armii
austriackiej na froncie wschodnim, a zakoñczy³ jako kapitan 5. pu³ku strzel-
ców podhalañskich w Wojsku Polskim. Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych zamie-
szkiwa³ pocz¹tkowo w Brzeœciu nad Bugiem, od 1920 r. w Jaros³awiu, w latach
1927-1929 (ju¿ po przeniesieniu do rezerwy) w Przemyœlu i wreszcie od 1930 r.
(a¿ do koñca ¿ycia) w Warszawie.

Ju¿ po przeniesieniu do Przemyœla powsta³y w 1927 r. pierwsze, powa¿niejsze
prace Kobylañskiego z dziedziny ³owiectwa, a mianowicie broszury pt. K³usownik
oraz W obronie u¿ytecznej zwierzyny ³ownej. To drugie dzie³ko opatrzone zosta³o
piêkn¹ przedmow¹ przez Juliana Ejsmonda, którego Kobylañski zalicza³ do grona
swoich najlepszych przyjació³.

Trudno próbowaæ streœciæ, czy nawet tylko wyliczyæ, wszystkie prace Kobylañ-
skiego z dziedziny ³owiectwa czy myœlistwa, które wysz³y spod jego pióra w latach
nastêpnych. Drukowa³ wiele publikacji nie tylko w czasopismach fachowych, ta-
kich jak „£owiec Polski”, „Myœliwy” czy „Sylwan”, ale tak¿e w bardziej popular-
nych pismach codziennych. Zasili³ te¿ dziêki swemu talentowi rozmaite opracowa-
nia zbiorcze i encyklopedie (w piêciotomowej encyklopedii Trzaski, Everta
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W. Kobylañski z wê¿em czteroprêgowym
w zwierzyñcu w Warszawie w 1927 r.



i Michalskiego z lat 1925-1928 zamieœci³ 917 hase³ dotycz¹cych ³owiectwa i innych
zagadnieñ pokrewnych).

Chocia¿ samouk, sta³ siê Kobylañski prawdziwym autorytetem, badaczem i kro-
nikarzem dziejów oraz problemów polskiego ³owiectwa i myœlistwa. Nie by³ te¿ ni-
gdy kolekcjonerem amatorem, przeciwnie — wybitnym znawc¹ tych dziedzin,
a przy tym jednym z bardziej znanych w tym okresie w Warszawie bibliofilów. Kil-
ka spoœród napisanych przez niego ksi¹¿ek sta³o siê nieodzownymi w podrêcz-
nej biblioteczce ka¿dego szanuj¹cego siê myœliwego czy postêpowego leœnika. By-
³y to (oprócz wspomnianych ju¿ wy¿ej z 1927 r. dwu broszur nt. k³usownictwa
i ochrony zwierzyny) wydane dwa lata póŸniej: Bibliografia ³owiectwa w odrodzonej
Polsce oraz zbiór anegdot i fraszek myœliwskich, który ukaza³ siê pod wspólnym ty-
tu³em: Humor i ³acina myœliwska.

Do „pere³ek” spoœród publikacji Kobylañskiego na temat historii ³owiectwa
mo¿na niew¹tpliwie zaliczyæ przypomnienie panegiryku myœliwskiego z 1729 r. (!)
oraz krytyczny przedruk instrukcji dla ³owczego w dobrach Radziwi³³owskich
z 1743 r., bêd¹ce owocem studiów przeprowadzonych przez Kobylañskiego
w ksi¹¿êcym archiwum w Nieœwie¿u. Jako przyk³ady omówienia losów ma³o zna-
nych dawnych zwierzyñców mo¿na by wymieniæ opisy zwierzyñców w Kórniku
ko³o Poznania, czy te¿ kresowego zwierzyñca Œwiêtorzeckich w MalinowszczyŸnie.

Wielkim u³atwieniem w dzia³alnoœci Kobylañskiego jako badacza dziejów my-
œlistwa i ³owiectwa w Polsce i kolekcjonera materia³ów z tym zwi¹zanych by³o jego
przeniesienie siê w 1930 r. z Przemyœla do Warszawy. Pocz¹tkowo, ju¿ jako kapitan
rezerwy, wspó³pracowa³ z kilkoma pismami wojskowymi. W 1932 r. znalaz³ siê ju¿
jednak na skromnej posadzie starszego referendarza PKP, któr¹ zreszt¹ uzyska³ do-
piero po wielu usilnych staraniach.

Pomimo pozornego braku ³¹cznoœci pracy „na kolei” z jego zami³owaniami ob-
jêcie tej posady by³o jednak posuniêciem z gruntu przemyœlanym. U³atwia³o ono
bowiem Kobylañskiemu gromadzenie materia³ów z interesuj¹cych go dziedzin, co
nadal by³o jego celem. Sprzyja³a temu w szczególnoœci przys³uguj¹ca mu na jego
stanowisku bezp³atna jazda kolejami oraz przychylnoœæ zwierzchników, co pomaga-
³o w wêdrówkach po Polsce, umo¿liwia³o odwiedzanie archiwów i bibliotek, a tym
samym równie¿ dalsze pomna¿anie jego zbiorów.

Poszukiwa³ dos³ownie wszystkiego, co mia³o jakikolwiek zwi¹zek z jego zami³o-
waniami. Zbiera³ roczniki pism ³owieckich, nuty pieœni myœliwskich, autografy lu-
dzi zas³u¿onych dla literatury ³owieckiej, fotografie myœliwskie, ró¿norodne meda-
le z wystaw ³owieckich czy pokazów psów myœliwskich oraz odznaki i ¿etony
towarzystw ³owieckich sobie wspó³czesnych i tych dawniejszych, ju¿ nieistnie-
j¹cych. Gromadzi³ równie¿ wszelkiego rodzaju materia³y dotycz¹ce kultu w Polsce
œw. Huberta – patrona myœlistwa, a tak¿e wszelkiego rodzaju statuty, regulaminy,
legitymacje, zaproszenia, dyplomy i wszelkie, choæby najdrobniejsze, druki maj¹ce
zwi¹zek z myœlistwem. Nabywa³ wreszcie wszelkie ksi¹¿ki, broszury czy kalendarze
³owieckie, i to nie tylko ksi¹¿ki o zwierzêtach ³ownych, ale tak¿e o psach myœliw-
skich, broni myœliwskiej, a nawet o koniach i rybach (!).
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Materia³y do kolekcji nap³ywa³y stale, gdy¿ w pomna¿aniu swych zbiorów wy-
kazywa³ Kobylañski niezwyk³¹ wprost przedsiêbiorczoœæ. Na podkreœlenie zas³ugu-
je te¿ wytrwa³oœæ, z jak¹ dociera³ do ludzi, którzy np. mieli kiedyœ jak¹œ stycznoœæ
z dawnym myœlistwem czy te¿ z nieistniej¹cymi ju¿ zwierzyñcami. Bogactwo gro-
madzonych przez niego zbiorów by³o wynikiem nie tylko starañ kilku dziesi¹tków
lat jego ¿ycia, ale te¿ niekiedy znacznych ponoszonych przez niego kosztów. Dru-
kowa³ np. (czêsto na w³asny koszt i w setkach sztuk) ró¿nego rodzaju ulotki, na-
stêpnie rozsy³a³ je do wszystkich entuzjastów ³owiectwa, kó³ek myœliwskich, w³a-
œcicieli ziemskich, starostów powiatowych, a tak¿e w³adz miejskich, które mog³yby
przyczyniæ siê do pomna¿ania gromadzonych przez niego materia³ów czy informa-
cji. Kobylañski publikowa³ tak¿e og³oszenia w rozmaitej prasie krajowej i w zagra-
nicznej polonijnej, w tym równie¿ w ró¿nego rodzaju pismach lokalnych i œciœle
zawodowych, np. nawet w „Przegl¹dzie Felczerskim”(!). Og³oszenia te zawiera³y
apele o nadsy³anie wszelkiego rodzaju informacji dotycz¹cych dziejów czy stanu
obecnego ³owiectwa i myœlistwa na danym terenie, a tak¿e wiadomoœci o dawnych
czy nowo powstaj¹cych zwierzyñcach, a nawet o œladach po nich w postaci nazw la-
sów, leœniczówek, pól itp., które œwiadczy³yby o ich po³o¿eniu na terenie dawnych
zwierzyñców.

Starania Kobylañskiego wyda³y obfite owoce w postaci powstania jego bogatej
biblioteki domowej oraz nagromadzenia prywatnych zbiorów archiwalnych, nale-
¿¹cych niew¹tpliwie w okresie miêdzywojennym do najbogatszych w Polsce.

Ju¿ w latach przed II wojn¹ œwiatow¹ Kobylañski udostêpnia³ bezinteresow-
nie swe zbiory i bibliotekê szerokiemu ogó³owi badaczy i entuzjastów amatorów
z dziedziny myœlistwa i ³owiectwa, oddaj¹c im do pracy we w³asnym mieszkaniu
w oznaczonych godzinach rannych jeden pokój „z telefonem”. Z wszystkich tych
udostêpnieñ goœcie Kobylañskiego, g³ównie ludzie nauki i literaci, mogli korzystaæ
nieodp³atnie. Osoby korzystaj¹ce z jego goœcinnoœci mia³y jedynie obowi¹zek wpi-
sywania siê do „Z³otej Ksiêgi” w³aœciciela mieszkania, podaj¹c we wpisie oprócz
swoich danych personalnych tak¿e opracowywany temat. Zachowa³y siê w niej wpi-
sy m.in. znanego ornitologa prof. Janusza Domaniewskiego, poety Juliana Tuwima,
popularnej wówczas w Warszawie powieœciopisarki Marii H. Szpyrkówny.

O ile dorobek Józefa W³adys³awa Kobylañskiego w dziedzinie popularyzacji ce-
lów i zadañ dawnego i wspó³czesnego ³owiectwa jest na ogó³ wszystkim dzia³aczom
z tej dziedziny dobrze znany i ceniony, o tyle mniej znane s¹ jego zas³ugi w zakresie
badañ nad dziejami dawnych zwierzyñców i powstaj¹cych ogrodów zoologicznych.
Druga po³owa XIX w. i pierwsze trzydziestolecie nastêpnego stulecia to w³aœ-
nie okres powstania i ¿ywio³owego rozwoju na ziemiach polskich instytucji, które
stopniowo zatraca³y coraz bardziej charakter dawnych zwierzyñców i stara³y siê
spe³niaæ wszystkie zadania dydaktyczne i popularyzatorskie, jakie stawia³y sobie
wspó³czesne ogrody zoologiczne.

Ten okres w dziejach hodowli i aklimatyzacji zwierz¹t dzikich w warunkach
niewoli, interesuj¹cy dla ka¿dego badacza, mia³ na szczêœcie dla wszystkich œle-
dz¹cych losy tego rodzaju placówek swego gorliwego kronikarza i historyka w jed-
nej osobie, dociekliwego sympatyka ich powstawania i dalszego rozwoju. By³ nim

36 Zbigniew Woliñski, Józef W³adys³aw Kobylañski (1893–1971), ¿ycie i dzie³a



w³aœnie Kobylañski. To jego
dzia³alnoœci mo¿na obecnie za-
wdziêczaæ, ¿e pomimo znisz-
czeñ spowodowanych przez
II wojnê œwiatow¹ w licznych
polskich archiwach i bibliote-
kach mo¿na jeszcze i dzisiaj
odtworzyæ z doœæ du¿¹ dok³ad-
noœci¹ dzieje owych placówek.

Pierwsze dwie z serii kilku
prac Kobylañskiego poœwiêco-
nych historii zwierzyñców
i pierwszych ogrodów zoolo-
gicznych w Polsce ukaza³y siê
w 1928 r., by³y to broszurki
opisuj¹ce zwierzyniec powsta-
³y w Przemyœlu jeszcze przed
I wojn¹ œwiatow¹, oko³o 1902 r.,
oraz istniej¹cy do chwili obec-
nej, a powsta³y w 1918 r. zwie-
rzyniec w Zamoœciu. Dalsze
publikacje na ten temat oma-
wia³y: pierwszy zwierzyniec
w Warszawie istniej¹cy po
I wojnie œwiatowej (tzw. zwie-
rzyniec M. P¹gowskiego), histo-
rie dawnej mena¿erii królew-
skiej i póŸniejszych zwierzyñ-
ców w Krakowie, nowo powsta-
j¹cy krakowski zwierzyniec
w Lasku Wolskim, czy tak¿e
póŸniejsze od nich, ale dawno
ju¿ nieistniej¹ce zwierzyñce w Czêstochowie, Grodnie, Katowicach i Lesznie.

Znaczenie i wiarygodnoœæ tych publikacji potwierdza fakt, ¿e stanowi³y one nie-
jako fotograficzny obraz opisywanych placówek, ¿e ich opisy by³y oparte nie tylko
na gromadzonych przez autora materia³ach archiwalnych, ale te¿ na autopsji i prze-
prowadzanych na miejscu rozmowach z naocznymi aktorami i œwiadkami opisywa-
nych wydarzeñ.

A interesowa³o go niemal wszystko i w niemal równym stopniu: aktualny zwie-
rzostan ogrodu, sk¹d pochodzi³y eksponowane w nim zwierzêta i czy dawa³y ju¿
przychówek, kto siê nimi opiekowa³ itp. Jedynie z tych notatek Kobylañskiego mo-
¿emy siê dziœ dowiedzieæ, kto nale¿a³ do twórców i entuzjastów powstania danego
zwierzyñca i jak wygl¹da³a strona ekonomiczna jego istnienia – ceny biletów wstê-

Artyku³y i materia³y 37

Fotokopia strony tytu³owej publikacji J. W. Kobylañskiego
o zwierzyñcu w Warszawie z 1928 r.



pu i osi¹gane z nich wp³ywy, ewentualna pomoc ze strony w³adz miejskich i innych
instytucji, wreszcie zamierzenia na przysz³oœæ. W zamyœle autora notatki te po od-
powiednim opracowaniu mia³y stanowiæ cenny materia³ dla przysz³ych zoolo-
gów-historyków i takimi te¿ s¹ istotnie i dzisiaj, po latach przesz³o siedemdziesiê-
ciu od powstania opartych na nich publikacji Kobylañskiego.

Kobylañski nie by³ przyrodnikiem, chocia¿ we wspomnieniu o nim w „£owcu
Polskim” napisano, ¿e „od najm³odszych lat by³ myœliwym”. Nie by³ równie¿ lite-
ratem z wykszta³ceniem akademickim, choæ jego pierwsze prace publikowane by³y
(tak¿e i te na koszt autora), gdy skoñczy³ zaledwie lat 20. St¹d te¿ i do stylu, i do
treœci jego dzie³ek o polskich zwierzyñcach mo¿na by mieæ wiele zastrze¿eñ. Razi
w nich zarówno niezdarnoœæ niektórych opisów, bezkrytyczne powtarzanie zas³y-
szanych w danym zwierzyñcu zdarzeñ czy rzekomych faktów. Charakterystyki opi-
sywanych zwierz¹t s¹ nieraz ba³amutne lub wrêcz dyletanckie. Wiele omy³ek mo¿-
na te¿ zauwa¿yæ w podawanych nazwach ³aciñskich ogl¹danych w zoo okazów,
przepisywanych zapewne bezkrytycznie z tabliczek na ich pomieszczeniach
w zwierzyñcu.

Opublikowane artyku³y i broszurki mia³y stanowiæ wed³ug zamierzeñ Kobylañ-
skiego jedynie pierwszy etap w pracy nad przygotowywan¹ przez niego do wyda-
nia w latach nastêpnych obszern¹ histori¹ zwierzyñców i ogrodów zoologicznych
w Polsce. Pracê nad tym dzie³em rozpocz¹³ Kobylañski ju¿ w latach dwudziestych
i nie przestawa³ gromadziæ do niej materia³ów w okresie póŸniejszym. Po II woj-
nie œwiatowej, w latach 60., planowano ich wykorzystanie we wspólnej publika-
cji pt. „Materia³y do dziejów ogrodów zoologicznych w Polsce”, której mia³ byæ
wspó³autorem. Zamierzona w tej formie publikacja z rozmaitych przyczyn nie do-
sz³a niestety do skutku. W latach 70. ponownie zainteresowa³o siê tym projektem
PWRiL w Warszawie, które zamierza³o wydaæ ksi¹¿kê przygotowan¹ przez ten sam
czteroosobowy zespó³ autorski. Przedwczesna œmieræ Kobylañskiego przekreœli³a
i ten projekt.

Wybuch II wojny œwiatowej we wrzeœniu 1939 r. spowodowa³, ¿e Kobylañski ja-
ko kapitan rezerwy znalaz³ siê znowu w szeregach armii polskiej. W wyniku jej od-
wrotu by³ pocz¹tkowo internowany w Rumunii, a nastêpnie znalaz³ siê jako jeniec
wojenny w Oflagu 6 B w Dössel w Westfalii, gdzie spêdzi³ pozosta³e lata wojny.

W 1945 r. Kobylañski powróci³ do Warszawy. Ze zniszczonego mieszkania przy
ul. Górnoœl¹skiej 16 uda³o mu siê uratowaæ i przenieœæ do uzyskanego nowego lo-
kum (tym razem na Pradze, przy ul. In¿ynierskiej 9 m 17), czêœæ swej bogatej bib-
lioteki oraz zbiorów archiwalnych, obejmuj¹cych ju¿ wtedy ponad 500 (dok³adnie
562) teczek wycinków prasowych, materia³ów rêkopiœmiennych i innych.

Kontynuowa³ Kobylañski pracê w resorcie komunikacji, tym razem na stanowi-
sku sekretarza redakcji „Kolejarza Zwi¹zkowca”, a póŸniej tygodnika „Sygna³y”.
Równoczeœnie pomimo przekroczenia ju¿ piêædziesi¹tki przyst¹pi³ z iœcie m³o-
dzieñczym zapa³em do dalszego kompletowania i uzupe³niania swych zbiorów oraz
ich stopniowego opracowywania i wykorzystywania. Kontynuowa³ m.in. wspó³pra-
cê z redakcj¹ Polskiego s³ownika biograficznego PAN oraz przygotowywa³ do wydania
dla Pañstwowego Wydawnictwa Muzycznego obszerny manuskrypt z dziedziny
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muzykologii, która obok przyrodoznawstwa i etnografii stanowi³a ju¿ od m³odoœci
jedn¹ z licznych dziedzin jego zainteresowañ. Na emeryturê przeszed³ dopiero
w 1955 r., po ukoñczeniu 60 lat ¿ycia. Liczne publikacje Kobylañskiego, zw³aszcza
omawiaj¹ce dawne, czêsto nieistniej¹ce ju¿ na pocz¹tku XX w. zwierzyñce, stano-
wi¹ nadal czêsto jedyne materia³y niezbêdne dla ka¿dego badacza dziejów historii
i aklimatyzacji zwierz¹t dzikich w Polsce. Zas³ugi Kobylañskiego w tym zakresie
zosta³y nale¿ycie docenione ju¿ ponad 40 laty temu przez dzia³aj¹cy w Polsce w la-
tach 1951-1963 Inspektorat Nadzoru nad Ogrodami Zoologicznymi. W porozumie-
niu z dyrekcj¹ krakowskiego zoo inspektorat ten zorganizowa³ w Krakowie, w Sali
Portretowej Rady Miejskiej, w dniach 19-20 X 1961 r. ogólnopolski zjazd poœwiêco-
ny historii zwierzyñców i ogrodów zoologicznych w Polsce, z udzia³em ponad
30 naukowców i pracowników polskich ogrodów zoologicznych.

Józef W³adys³aw Kobylañski by³ honorowym goœciem zjazdu, a jego ¿yciu
i dzia³alnoœci poœwiêcony by³ specjalny referat wyg³oszony w pierwszym dniu zja-
zdu. (Niniejsze wspomnienie stanowi przypomnienie tego referatu sprzed 40 lat,
który by³ z jego g³ównym bohaterem przekonsultowany). Kobylañski by³ te¿ jed-
nym z prelegentów zjazdu i wyg³osi³ podczas jego obrad obszerny, dwudziesto-
piêciominutowy referat omawiaj¹cy „ogrody zoologiczne i zwierzyñce Przemyœla
i okolicy”. Pod tym skromnym tytu³em znalaz³y siê szczegó³owe opisy dziejów
dawnego miejskiego zwierzyñca w Przemyœlu, istniej¹cego w tym mieœcie w latach
1902-1912, oraz szkolnego zwierzyñca w Chyrowie (obecnie w obwodzie lwow-
skim), istniej¹cego przy zak³adzie wychowawczym oo. jezuitów, którego pocz¹tki
siêga³y 1890 r. (!)

W czasie dyskusji podczas zjazdu Kobylañski zwróci³ uwagê zebranym w jednej
ze swych wypowiedzi, ¿e na terenie Polski istniej¹ liczne miejscowoœci, które nie-
gdyœ by³y szeroko znane ze swoich zwierzyñców, niekiedy by³y to tylko niewielkie
zwierzyñce szlacheckie. Jak g³osi³ przyk³adowo przytoczony przez niego fragment
wiersza opublikowanego przed ponad stu laty we lwowskim piœmie „Nowiny”
z 9 marca 1854 r., bywa³o czêsto tak, ¿e

„... w okolicy, hen, przed laty,
Mieszka³ – szlachcic starej daty,
Stary dworzec sta³ w zwierzyñcu”.

Po takich to zwierzyñcach pozosta³y obecnie ju¿ tylko nazwy pól, lasów czy
przedmieœæ, drobne wzmianki natrafiane ju¿ tylko przypadkowo w pisanych czy
drukowanych dokumentach. Na zakoñczenie warto mo¿e dodaæ, ¿e Kobylañski za-
biera³ równie¿ kilkakrotnie g³os podczas obrad zjazdu, uzupe³niaj¹c poszczególne
referaty interesuj¹cymi uwagami. Przekaza³ np., korzystaj¹c z bogatego zbioru do-
kumentów, ciekawe informacje dotycz¹ce historii zwierzyñców w Czêstochowie,
£odzi i Warszawie. Wskaza³ te¿, ¿e liczne materia³y na temat zwierzyñca Zamoy-
skich w Zwierzyñcu mo¿na tak¿e znaleŸæ w staropolskiej literaturze piêknej, np.
poematach Kajetana KoŸmiana, czy w polskim piœmiennictwie hippologicznym.
Opisa³ wreszcie w jednej ze swych wypowiedzi wra¿enia z pobytu w okresie miê-
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dzywojennym w miejscowoœci Podhorodce, w której w latach 1833– 1848 znajdowa³
siê s³ynny niegdyœ prywatny zwierzyniec Stanis³awa Konstantego Pietruskiego, za-
³o¿ony w skromnej resztówce u podnó¿a Gór Karpackich.

Udzia³ Kobylañskiego w 1961 r. w zjeŸdzie na temat historii polskich zwierzyñ-
ców i ogrodów zoologicznych by³ doskona³ym dowodem sprawnoœci jego umys³u,
wiedzy i erudycji. Tak¿e i w ci¹gu lat nastêpnych, pomimo pogarszaj¹cego siê z wie-
kiem stanu zdrowia, nadal wychodzi³y spod jego pióra coraz to nowe artyku³y i pra-
ce przegl¹dowe, które tylko on (po blisko 50 lat szperania po ca³ym kraju i groma-
dzenia wszelkich materia³ów z dziedziny ³owiectwa i dziedzin pokrewnych), by³
w stanie napisaæ. Nie zaniedbywa³ tak¿e wspó³pracy z czasopismami fachowymi,
zw³aszcza z „£owcem Polskim”, trwaj¹cej od wczesnej m³odoœci a¿ do 1932 r.,
w którym zosta³ cz³onkiem jego komitetu redakcyjnego.

Kobylañski by³ w tym okresie niew¹tpliwie jednym z najwiêkszych w naszym
kraju znawców dziejów ³owiectwa i myœlistwa, a tak¿e wielu dziedzin ³¹cz¹cych siê
choæby w niewielkim stopniu z tymi zagadnieniami. By³ te¿ jednym z najwiêk-
szych polskich bibliofilów i zbieraczy, którego obfite, gromadzone przez dziesi¹tki
lat, zbiory ksi¹¿ek i archiwaliów przewy¿sza³y pod koniec jego ¿ycia, pomimo strat
spowodowanych przez II wojnê œwiatow¹, zawartoœæ bibliotek i magazynów wielu
placówek naukowych z tych dziedzin.

Niestety, w latach 60., zapewne ze wzglêdów finansowych, Kobylañski zmuszo-
ny by³, choæ z ¿alem i niezbyt chêtnie, do stopniowego odp³atnego przekazywania
nagromadzonych materia³ów, po ich wstêpnym jedynie uporz¹dkowaniu, do archi-
wów instytucji zainteresowanych badaniami nad histori¹ ³owiectwa, zwierzyñców
i ogrodów zoologicznych w Polsce. W ten sposób czêœæ jego zbiorów dotycz¹cych
zw³aszcza Mazowsza i regionu mazowieckiego znalaz³a siê w archiwach Instytutu
Zoologicznego PAN oraz Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie, przygo-
towuj¹cego siê wtedy do obchodu jubileuszu 50-lecia swego istnienia.

Materia³y przekazane przez Kobylañskiego obejmowa³y oko³o tysi¹ca wycinków
prasowych dotycz¹cych zwierzyñców i ogrodów zoologicznych dawnej Warszawy,
w tym równie¿ prawdziwe bia³e kruki z 1818 r., a tak¿e cenne listy, protoko³y z po-
siedzeñ organizacji d¹¿¹cych w latach niewoli do powstania zoo w Warszawie, roz-
maite ulotki, bilety i wszelkiego rodzaju inne druki rzucaj¹ce zupe³nie nowe œwiat-
³o na dzieje warszawskich zwierzyñców. Tak np. dowodzi³y one, ¿e wbrew panuj¹cej
opinii placówki tego typu rozpoczê³y sw¹ historiê nie dopiero w 1929 r., kiedy to
o sto³ecznym zoo zaczê³o byæ g³oœno w warszawskiej prasie, ale znacznie wczeœniej.
Ich losy mo¿na przeœledziæ dziêki materia³om zebranym przez Kobylañskiego, po-
czynaj¹c ju¿ od schy³ku XVI w.

Ksiêgozbiorowi Kobylañskiego i jego zbiorom archiwalnym nie ustêpowa³y
pod wzglêdem liczebnoœci i wartoœci jego bogate, gromadzone przez lata kolekcje
medali, ¿etonów i innych odznak ³owieckich, za które otrzymywa³ stale, ju¿ w la-
tach 30., nagrody na licznych wystawach. Tak by³o przyk³adowo w 1936 r. we Lwo-
wie na jubileuszowej Wystawie £owieckiej Ma³opolskiego Towarzystwa £owieckie-
go, na której wystawi³ 344 eksponaty tzw. bi¿uterii myœliwskiej. Najwiêkszy sukces
w tej dziedzinie odniós³ Kobylañski rok póŸniej w Berlinie, na Miêdzynarodowej
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Wystawie £owieckiej. Jego zbiór, licz¹cy
tym razem ponad tysi¹c egzemplarzy ¿e-
tonów, odznak, medali itp., przedstawia-
j¹cych motywy ³owieckie w sztuce grawer-
skiej, uzyska³, jako jedyny tego rodzaju na
œwiecie, najwy¿sze wyró¿nienie w swojej
kategorii.

Niestrudzonym zbieraczem i kolekcjo-
nerem pozostawa³ Kobylañski do koñca
¿ycia. W przysz³oœci jego ksiêgozbiór wzbo-
gaci³ bibliotekê ³owieck¹ Polskiego Zwi¹z-
ku £owieckiego, a unikatowa, nie tylko na
skalê krajow¹, kolekcja medali i ¿etonów
myœliwskich, których tylko czêœæ zachowa-
³a siê po II wojnie œwiatowej, wzbogaci³a
zbiory Muzeum £owiectwa w Warszawie.
Z kolei bezcenny, najwiêkszy w kraju, zbiór
medalionów sta³ siê przed laty zacz¹tkiem
kolekcji powstaj¹cego wtedy Muzeum
Medalierstwa we Wroc³awiu.

Józef W³adys³aw Kobylañski zmar³ na-
gle w Warszawie 19 kwietnia 1971 r. w wieku 78 lat w pe³ni si³ twórczych, zosta³ po-
chowany trzy dni póŸniej, 22 kwietnia 1971 r., w rodzinnym grobie na cmentarzu
Pow¹zkowskim w Warszawie (w kwaterze 278-3-28). ¯egnali go, oprócz najbli¿szej
rodziny i przyjació³, liczni cz³onkowie Polskiego Zwi¹zku £owieckiego z ca³ej Pol-
ski oraz koledzy myœliwi, œwiadomi jego wielkich zas³ug dla ³owiectwa w naszym
kraju. W tym samym grobie, kilkanaœcie lat póŸniej spoczê³a te¿ jego ¿ona, wielo-
letnia towarzyszka ¿ycia i wspó³pracowniczka – Zofia Julia z Makowskich Koby-
lañska (1901-1985).

Za dzielnoœæ i odwagê wykazane w czasie s³u¿by wojskowej w ci¹gu obu wojen
œwiatowych Kobylañski zosta³ odznaczony Krzy¿em Walecznych i Krzy¿em Nie-
podleg³oœci. Za pracê spo³eczn¹ uhonorowany zosta³ Z³otym Krzy¿em Zas³ugi oraz
Z³ot¹ Gwiazd¹ Przemyœla. Z kolei za swój dorobek w piœmiennictwie ³owieckim
otrzyma³ najwy¿sze odznaczenie ³owieckie „Z£OM”. Uzyskiwa³ te¿ trzykrotnie na-
grodê Zarz¹du G³ównego Polskiego Zwi¹zku £owieckiego, przyznawan¹ raz w roku
tym dziennikarzom, którzy w prasie, radiu i telewizji najlepiej popularyzowali
w spo³eczeñstwie cele i zadania wspó³czesnego ³owiectwa. Przyznawane odznacze-
nia sprawia³y Kobylañskiemu niew¹tpliwie wiele satysfakcji i zadowolenia, gdy¿
widzia³ w nich dowody pozytywnej oceny swojej dzia³alnoœci. Najwiêksz¹ jednak ra-
doœæ przynosi³o mu niemal od lat szkolnych a¿ do póŸnej staroœci samo badanie
przesz³oœci, zw³aszcza w dziedzinach najbardziej mu bliskich, zapoznawanie siê
z pozyskanymi ksiêgami i dokumentami oraz gromadzenie wszelkiego rodzaju pa-
mi¹tek. Pogl¹dy Józefa W³adys³awa Kobylañskiego w tej mierze najtrafniej okreœla-
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j¹ chyba jego w³asne s³owa, stanowi¹ce doskona³¹ charakterystykê jego poczynañ, a
równoczeœnie najlepsze zakoñczenie niniejszego wspomnienia o nim.

„Jak mi³o jest wertowaæ stare karty
zakurzonych folia³ów, rêkopisów etc.
I wygrzebywaæ z nich z luboœci¹ ziarna
ciekawe i piêkne, jak owe dni minionej
m³odoœci, do której myœl¹ z nieokreœlon¹
têsknot¹ wracamy”.
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Z ¯YCIA ARCHIWÓW
WARSZAWSKICH

Ryszard Wojtkowski

SPRAWOZDANIE Z DZIA£ALNOŒCI
ARCHIWUM PAÑSTWOWEGO
M.ST. WARSZAWY W 2007 R.*

ZMIANY W ROZMIARZE ZASOBU ARCHIWALNEGO OGÓ£EM
Ryszard Wojtkowski, Sprawozdanie z dzia³alnoœci Archiwum Pañstwowego m.st. Warszawy...

W 2007 r. rozmiar zasobu archiwalnego powiêkszy³ siê w wyniku przejmowania
materia³ów archiwalnych z archiwów zak³adowych, a tak¿e w zwi¹zku ze spo-
rz¹dzeniem ewidencji skarbowej, opracowaniem, inwentaryzacj¹, ewidencjonowa-
niem i melioracj¹ zespo³ów.

Na liczbê ubytków i nabytków mia³y wp³yw przesuniêcie materia³ów archiwal-
nych miêdzy oddzia³ami zamiejscowymi oraz przekazanie niektórych zespo³ów do
archiwów pañstwowych. W 2007 r. zasób Archiwum zwiêkszy³ siê o 75 403 j.a.,
717,15 mb.

OPRACOWANIE ZASOBU ARCHIWALNEGO W ROKU
SPRAWOZDAWCZYM

W 2007 r. opracowano ca³kowicie 29,73 mb, 3374 j.a., a zinwentaryzowano
81,41 mb, 10 243 j.a. Ponadto w roku sprawozdawczym zewidencjonowano 148 ze-
spo³ów licz¹cych 29 457 j.a, 14 mb oraz poddano melioracji 2 zespo³y licz¹ce 226 j.a.
i 8,60 mb. Jednoczeœnie w toku opracowania znajduj¹ siê m.in. takie zespo³y, jak:
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, Wydzia³ Finansowy; S¹d Okrêgowy

* Przy pisaniu artyku³u wykorzystano sprawozdanie roczne APW.



w Warszawie, Wydzia³ II Handlowy; Akta gminy Marianów; Hipoteka w £owiczu;
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w M³awie; Prezydium Gromadzkiej Rady
Narodowej w Goniwilku, powiat garwoliñski; Akta gminy Górzno, powiat garwo-
liñski; Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Garwolinie; Prezydium Gro-
madzkiej Rady Narodowej w Ostrówcu, powiat otwocki; S¹d Grodzki w Otwocku;
Akta gminy Maciejowice, powiat garwoliñski; Hipoteka w Otwocku. £¹cznie w to-
ku opracowania znajduje siê 62,65 mb, 8903 j.a.

W ramach opracowania i udostêpniania spaginowano 21 338 j.a., 1 240 107 kart,
oznakowano ³¹cznie 22 561 j.a., w tym ksi¹g 18 159, 3 224 akt luŸnych, 11 78 j.a.
materia³ów ikonograficznych, kartograficznych i dokumentacji technicznej.

Prowadzone by³y tak¿e prace przy skontrum zasobu w komórkach organizacyj-
nych Archiwum, którymi objêto 142 zespo³y, 118 784 j.a., 862, 05 mb.

TECHNICZNE ZABEZPIECZENIE ZASOBU

W roku sprawozdawczym konserwacj¹ i pracami introligatorskimi objêto, tak jak
i w latach ubieg³ych, akta przeznaczone do udostêpniania w pracowniach nauko-
wych Archiwum. Przewa¿nie w aktach wystêpowa³y uszkodzenia o charakterze me-
chanicznym: rozdarcia, zgiêcia, przedarcia, luŸne karty, brak opraw, uszkodzenia
w konstrukcji szycia. Wykonywane prace zabezpieczaj¹ce to rekonstrukcje opraw
podszytów, ksi¹g hipotecznych, akt notarialnych. Lamowaniu poddawano akta
i karty o zniszczonej strukturze (kruchy papier, liczne ubytki). Drobne prace intro-
ligatorskie, polegaj¹ce na sklejaniu przedaræ, prostowaniu, laminacji, przeprowa-
dzaj¹ tak¿e oddzia³y zamiejscowe.

Oddzia³ w Grodzisku Mazowieckim przeprowadzi³ dezynfekcjê 2425 mb akt,
m.in. tych, które s¹ przejmowane z archiwów zak³adowych.

WYKONANE W 2007 R. PRACE KONSERWATORSKIE ILUSTRUJE
PONI¯SZA TABELA:

Lp. Zakres prac
konserwatorskich

Rodzaj konserwowanego
obiektu

Liczba kart
konserwatorskich

Obiektywsztukach/
metrach

1.
Dezynfekcja
indywidualna

rêkopisy na papierze
czerpanym, maszynowym
+ druk maszynowy

2 319 –

2. Dublowanie
papier kartonowy
+ papier maszynowy

16 –

3.
Rekonstrukcja
oprawy

rêkopisy na papierze
czerpanym i maszynowym
+ druk maszynowy

– 14 szt.

4.
Dezynfekcja
w komorze pró¿n.

ksiêgi rêkopiœmienne,
drukowane na papierze
czerpanym

– 2 425 mb
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Lp. Zakres prac
konserwatorskich

Rodzaj konserwowanego
obiektu

Liczba kart
konserwatorskich

Obiektywsztukach/
metrach

5.
Czyszczenie
mechaniczne

maszynopis, papier
maszynowy i papier
czerpany

28 332 –

6.
Rozklejenie
rozdublowanie

rêkopisy, papier
maszynowy i czerpany

3 407 –

7.
Usuwanie
przebarwieñ

poszyt rêczy, papier
maszynowy i czerpany

– –

8.
Sklejanie
przedaræ

poszyt rêczny, maszynopis
na papierze maszynowym,
rêkopisy

8 850 –

9.
Uzupe³nianie
ubytków

papier czerpany, rêkopisy 132 –

10.
Regeneracja skóry
opraw

ksiêgi rêkopiœmienne 11 –

11. Prostowanie
maszynopisy, papier
czerpany, rêkopisy

8 091 –

12.
Rekonstrukcja
bloku ksiêgi
poszytu

ksiêga rêkopiœmienna,
drukowana na papierze
czerpanym i maszynowym

– 12 szt.

13.
Lamowanie
luŸnych kart

rêkopisy na papierze
czerpanym i maszynowym

1292 –

Inne

Obiekty wielo-
formatowe, plany
i mapy na p³ótnach
drukowane
i rêkopiœmienne

czyszczenie, prostowanie,
podklejanie, dublowanie,
uzupe³nianie

– 14 szt.

Podejmowane przedsiêwziêcia profilaktyczne w stosunku do zasobu polegaj¹
g³ównie (oprócz dezynfekcji) na czyszczeniu akt, umieszczaniu ich w teczkach
i pud³ach z tektury litej bezkwasowej. Powy¿sze dzia³ania ilustruje tabela:

Lp. Rodzaj przedsiêwziêæ Akta w metrach

1. odkurzanie akt 2 665,80

2. umieszczanie akt w pud³ach lub teczkach 400,95

3. inne (usuwanie czêœci metalowych, wymiana obwolut) 235,40
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Na wymienione wy¿ej dzia³ania APW przeznaczy³o 106, 9 tys. PLN. W ramach
programu „Kwaœny Papier” rozpoczêto tak¿e przygotowanie materia³ów archiwal-
nych do odkwaszania. Pracami objêto 120 j.a., 13 mb. Ponadto w ramach zabezpie-
czenia zasobu archiwalnego, przy pomocy Narodowego Archiwum Cyfrowego, wy-
konano nastêpuj¹ce kopie:

Rodzaj kopii Sztuki

Skany (asc) 23 8345

Skany (zbiory fotografii) 790

Mikrofilmy 81 445 klatek

NARASTAJ¥CY ZASÓB ARCHIWALNY

Na 2007 r. zaplanowano przeprowadzenie 275 kontroli. Celem przeprowadzania
kontroli by³o zbieranie informacji o stanie archiwów w pañstwowych jednostkach
organizacyjnych, w organach administracji rz¹dowej. W 2007 r. przeprowadzono
210 kontroli w jednostkach pañstwowych i przechowuj¹cych pañstwowy zasób ar-
chiwalny, 147 kontroli w jednostkach samorz¹dowych, 6 lustracji w jednostkach
pañstwowych, 4 lustracje w jednostkach samorz¹dowych, 50 ekspertyz w jednost-
kach pañstwowych, 19 ekspertyz w jednostkach samorz¹dowych, 15 ekspertyz
w jednostkach nienadzorowanych.

Wydawane zalecenia pokontrolne dotycz¹ przede wszystkim: opracowania prze-
pisów kancelaryjno-archiwalnych, przestrzegania przepisów, regularnego przekazy-
wania kompletnej dokumentacji do archiwum zak³adowego, uporz¹dkowania
materia³ów archiwalnych i przekazania akt kat. A do archiwum pañstwowego,
przeszkolenia na kursie archiwalnym osoby odpowiedzialnej za archiwum zak³ado-
we oraz poprawy warunków lokalowych archiwum zak³adowego. Najczêœciej wystê-
puj¹c¹ nieprawid³owoœci¹ w zakresie realizacji zaleceñ pokontrolnych jest brak
regularnoœci przekazywania dokumentacji z poszczególnych komórek organiza-
cyjnych do archiwum zak³adowego, skutkuj¹c¹ niekompletnoœci¹ materia³ów
archiwalnych zgromadzonych w archiwach zak³adowych, przekazywanie nieupo-
rz¹dkowanych i niezewidencjonowanych materia³ów archiwalnych do archiwum
zak³adowego; brak w³aœciwej organizacji lokalu archiwum zak³adowego oraz obsa-
dy etatowej w archiwum zak³adowym.

W 2007 r. odby³y siê dwa posiedzenia Komisji Archiwalnej Oceny Dokumenta-
cji, która opiniowa³a wnioski na brakowanie.

W jednostkach pañstwowych i samorz¹dowych znajduj¹cych siê pod nadzorem
archiwum do przejêcia pozostaje blisko 3 300 mb akt. Przyczyn¹ zw³oki w przejmo-
waniu dokumentacji jest: nieuporz¹dkowanie materia³ów archiwalnych, z³y stan fi-
zyczny dokumentów, wymagaj¹cy przeprowadzenia przed przekazaniem zabiegów
konserwatorskich, przetrzymywanie materia³ów archiwalnych przez ich wytwór-
cê, przetrzymywanie materia³ów archiwalnych po zlikwidowanych jednostkach,
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dla których organem za³o¿ycielskim by³ Wojewoda w Archiwum Rotacyjnym
w Otwocku, prowadzenie remontów i zmiany lokalizacji archiwów zak³adowych,
brak œrodków finansowych na zakup teczek oraz pude³ z tektury litej bezkwasowej,
na konserwacjê, na odka¿enie materia³ów archiwalnych, kosztowne oraz d³ugoter-
minowe prace zwi¹zane ze sporz¹dzeniem egzemplarza archiwalnego z kalek doku-
mentacji konstrukcyjno-technologicznej, przetrzymywanie materia³ów archiwal-
nych przez ich wytwórcê w zwi¹zku ze staraniem siê jednostek o powierzenie
zasobu.

BRAKOWANIA DOKUMENTACJI NIEARCHIWALNEJ

W roku sprawozdawczym Archiwum Pañstwowe m.st. Warszawy wraz z oddzia³ami
zamiejscowymi wyda³o 317 zgód jednorazowych dla pañstwowych jednostek orga-
nizacyjnych i 389 dla jednostek samorz¹dowych.

Przesy³ane wnioski w wiêkszoœci sporz¹dzane by³y zgodnie z Rozporz¹dzeniem
Ministra Kultury z 16 wrzeœnia 2002 r. Wiêkszoœæ jednostek organizacyjnych pra-
wid³owo kwalifikuje dokumentacjê, nieliczne wnioski na brakowanie wymagaj¹
przeprowadzenia ekspertyzy. Przy rozpatrywaniu wniosków na brakowanie wp³y-
waj¹cych od jednostek bêd¹cych wytwórcami materia³ów archiwalnych pod uwagê
brana jest kompletnoœæ zachowanych materia³ów archiwalnych.

W 2007 r. przeszkolono w zakresie stosowania przepisów kancelaryjno-archiwal-
nych oraz przygotowania materia³ów archiwalnych do przekazania do archiwum
pañstwowego, w ramach obowi¹zków s³u¿bowych, ³¹cznie 29 osób w nastêpuj¹cych
jednostkach organizacyjnych: Mazowiecki Urz¹d Marsza³kowski, Urz¹d m.st. War-
szawy, Przedsiêbiorstwo Handlu Chemikaliami „Chemia”, Mazowiecki Wojewódz-
ki Oœrodek Doradztwa Rolniczego, S¹d Okrêgowy dla Warszawy Pragi, Areszt
Œledczy Warszawa Grochów, Szpital Bródnowski, Muzeum Narodowe. Szkolenia
przeprowadzane by³y w ww. jednostkach lub w siedzibie Archiwum.

W roku sprawozdawczym pod nadzór przyjêto 15 nowych jednostek, w tym
w przypadku Centrali – 12 nowych jednostek organizacyjnych, Oddzia³u w Grodzi-
sku – 1 jednostkê, Oddzia³u w Otwocku – 1 jednostkê, Oddzia³u w Pu³tusku
– 1 jednostkê. W 2007 r. zgodnie z art. 52 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym za-
sobie archiwalnym i archiwach do Prokuratury Okrêgowej w Warszawie skierowa-
no zawiadomienie o przestêpstwie zniszczenia materia³ów archiwalnych Przedsiê-
biorstwa Systemów Komputerowych „Mera-System” w Warszawie.

UDOSTÊPNIENIE ZASOBU W PRACOWNI NAUKOWEJ

Liczba u¿ytkowników, odwiedzin i udostêpnianych jednostek wzros³a w stosunku
do roku ubieg³ego. Poszukiwania w³asnoœciowe, badania naukowe, poszukiwania
genealogiczne i publicystyka by³y celem udostêpniania przede wszystkim w War-
szawie (18 820 j.a.), a nastêpnie w oddzia³ach w Grodzisku Mazowieckim (10 352),
M³awie, Pu³tusku i Otwocku.
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UDOSTÊPNIENIA W LATACH 2005-2007 ILUSTRUJ¥ PONI¯SZE TABELE

2005

Cel udostêpnienia U¿ytkownicy Odwiedziny Jednostki inw.

naukowy 587 2 360 9 479

genealogiczny 633 3 029 22 038

w³asnoœciowy 842 1 991 9 943

socjalny – – –

publicystyczny 101 255 2 439

inny 207 568 4300

Razem 2 434 8 203 48 199

2006

Cel udostêpnienia U¿ytkownicy Odwiedziny Jednostki inw.

naukowy 609 2 181 10 979

genealogiczny 596 2 890 19 907

w³asnoœciowy 915 1 669 6 772

socjalny – – –

publicystyczny 103 238 5 616

inny 348 697 2 760

Razem 2 471 7 678 46 034

2007

Cel udostêpnienia U¿ytkownicy Odwiedziny Jednostki inw.

naukowy 611 2 570 12 345

genealogiczny 795 3 316 22 104

w³asnoœciowy 998 2 018 8 390

socjalny 59 444 833

publicystyczny 138 351 5 103

inny 236 487 2 322

Razem 2 837 9 186 51 097
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KWERENDY WYKONYWANE PRZEZ ARCHIWUM

Odnotowano spadek wykonywanych kwerend, m.in. w zwi¹zku z zakoñczeniem
starañ obywateli o uzyskanie zaœwiadczeñ o wysiedleniu podczas II wojny œwiato-
wej (Oddzia³ w Pu³tusku). Wzros³a natomiast liczba kwerend, które wymagaj¹
prowadzenia wielogodzinnych poszukiwañ. Przewa¿aj¹ kwerendy do celów w³as-
noœciowych i genealogicznych, które czêsto wymagaj¹ korespondencji z klientem
ze wzglêdu na rozszerzenie zakresu poszukiwañ.

Rodzaje kwerend Liczba kwerend

naukowe 88

genealogiczne 1 186

w³asnoœciowe 2 193

socjalne 1 967

inne (zameldowania, zmian nazw ulic, potwierdzenie obywatelstwa,
pozwolenia na budowê)

724

Razem 6 158

DZIA£ALNOŒÆ PROMOCYJNO-NAUKOWA

W ramach wspó³pracy z innymi placówkami naukowo-kulturalnymi prowadzono
szkolenia archiwalne dla pracowników Oddzia³u ds. Obywatelstwa i Repatriacji
Mazowieckiego Urzêdu Wojewódzkiego, brano udzia³ w projekcie internetowej ba-
zy danych o Warszawie we wspó³pracy z Katedr¹ Kartografii Uniwersytetu War-
szawskiego, przygotowano informacjê z programem TVP „Wiadomoœci” z okazji
likwidacji znaczków skarbowych, z Mazowieckim Towarzystwem Naukowym – or-
ganizowanie cyklu wyk³adów, z Instytutem Filologiczno-Historycznym w M³a-
wie Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej w Ciechanowie oraz z placówkami
oœwiatowymi miasta – prowadzenie wyk³adów i lekcji archiwalnych oraz pogada-
nek o celach dzia³alnoœci archiwów pañstwowych, z Urzêdem Miejskim w £owiczu
i jego jednostkami – popularyzacja historii i zabytków miasta, z £owickim Towa-
rzystwem Przyjació³ Nauk – publikacja „Roczników £owickich”, z Narodowym
Instytutem Fryderyka Chopina w Warszawie – konsultacja w sprawie wygl¹du i wy-
posa¿enia domu urodzenia F. Chopina w ¯elazowej Woli oraz przygotowanie reje-
stru dokumentów, z Pu³tusk¹ Bibliotek¹ Powiatow¹ i Pu³tuskim Towarzystwem
Spo³eczno-Kulturalnym – organizacja konkursu dla dzieci i m³odzie¿y pt. „Wyœcig
po historiê”.

W 2007 r. zorganizowano samodzielnie i we wspó³pracy z innymi instytucjami
liczne ekspozycje. By³y to m.in. nastêpuj¹ce przedsiêwziêcia:
• Prezentacja wystawy „In¿ynierowie bez granic. Lindleyowskie plany Warszawy

z prze³omu XIX i XX wieku” oraz wystawy o emigracji do Ameryki Pó³nocnej
podczas XI Naukowego Pikniku Radia BIS.
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• Przygotowanie materia³ów dotycz¹cych Hali na ul. Koszykowej w Warszawie
dla firmy Hala Koszyki Sovleigh Limited Spó³ka Handlowa.

• Wspólnie z Muzeum Woli zorganizowano wystawê pt. „Plakat PRL utopia i pro-
paganda”.

• Wspólnie z Muzeum Historycznym m.st. Warszawy przygotowano wystawê
pt. „Wypêdzeni z Warszawy 1944. Losy dzieci”.

• Wspólnie z Muzeum Ziemi Otwockiej zorganizowana zosta³a wystawa „Otwock
w niekrzywym zwierciadle”.

• Z Galeri¹ Browarna Andrzeja Biernackiego – wybór i przygotowanie materia³ów
archiwalnych do okolicznoœciowego folderu i wystawy poœwiêconej martyrologii
£owiczan i ofiar obozu pracy przymusowej w Ma³szycach i Kapitule w okresie
II wojny œwiatowej – projekt „£owicz 1939-1945. Pamiêtamy” finansowany
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

• Wspólnie z Muzeum Regionalnym w Pu³tusku zorganizowano wystawê
„Wspomnienia z PRL-u”.

• Wspólnie z Pu³tusk¹ Bibliotek¹ Powiatow¹ zorganizowano wystawê „60 lat
Pu³tuskiej Biblioteki Powiatowej”.

• Przygotowano ponadto wystawy plenerowe w Al. Ujazdowskich pt. „Warszawa
z lotu ptaka” oraz pt. „Obrazy z dziejów. Mapy, plany i widoki Warszawy
1641-2007”, „Za murem. Jak powsta³o getto – fotografie z 1940 r.”
Ponadto przygotowano i przeprowadzono 37 spotkañ i lekcji archiwalnych po-

³¹czonych z pokazami materia³ów archiwalnych. Podczas spotkañ zaprezentowano
archiwalia i omówiono zadania archiwów pañstwowych i ich rolê we wspó³czesnym
œwiecie.

W archiwum przeprowadzono 6 zebrañ naukowych. Ich tematy to: Dyskusja
na temat za³o¿eñ nowego prawa archiwalnego, Reklama zak³adów fotograficznych
w prasie warszawskiej II po³owy XIX w., Procesy aktotwórcze zachodz¹ce w jedno-
stkach wymiaru sprawiedliwoœci na przyk³adzie s¹dów rejonowych, Nidzica i oko-
lice w œredniowieczu, Oœ Saska, Rola atlasów, dawnych map na przyk³adzie Atlasu
Historycznego Warszawy.

SYTUACJA LOKALOWA, PRACE BUDOWLANE

Archiwum Pañstwowe m.st. Warszawy dysponuje wolnymi powierzchniami maga-
zynowymi do przechowywania materia³ów archiwalnych. Konieczna jest jednak
ci¹g³a modernizacja posiadanych przez archiwum obiektów i lokali. W 2007 r.
w centrali APW wykonano: odka¿enie i odnowienie czêœci pomieszczeñ magazyno-
wych i biurowych Archiwum, modernizacjê instalacji energetycznej i oœwietlenia,
projekt wykonawczy wydzielenia po¿arowego drzwiami o odpornoœci ogniowej, re-
nowacjê stolarki drzwiowej i okiennej, remont pracowni reprograficznej, renowacjê
attyki budynku AP od ul. Nowomiejskiej 12.

W Oddziale w Otwocku wykonano: monta¿ klimatyzatora w serwerowni, mo-
dernizacjê instalacji odgromowej, remont okienek piwnicznych wraz z monta¿em
daszków.
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W Oddziale w Grodzisku Mazowieckim wykonano: monta¿ systemu kontroli
dostêpu – etap I.

W oddziale w Pu³tusku wykonano: ekspertyzê stanu ochrony przeciwpo¿arowej,
konserwacjê drzwi wejœciowych.

W ekspozyturze w Nidzicy wykonano: remont dachu, impregnacjê ognio-
ochronn¹ konstrukcji drewnianych dachu.

Podsumowuj¹c dzia³alnoœæ APW w 2007 r., nale¿y zwróciæ uwagê na:
1. Prace zwi¹zane z popraw¹ zabezpieczenia zasobu w Centrali APW dziêki

pozyskaniu dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizacjê
I etapu wymiany drzwi drewnianych na drzwi przeciwpo¿arowe,
– rozpoczêcie prac nad monta¿em telewizji przemys³owej w Oddziale w M³awie ze

wzglêdu na pojawiaj¹ce siê zagro¿enia dla substancji budynku;
2. Prace zwi¹zane z przemieszczeniami warszawskiego zasobu APW z oddzia-

³ów zamiejscowych do Milanówka oraz scalanie zasobu powiatu p³oñskiego – prze-
mieszczenie akt z Oddzia³u w Grodzisku Mazowieckim do Oddzia³u w M³awie;

3. Przygotowanie pierwszego tekstu informatora o zasobie oddzia³u zamiej-
scowego w £owiczu po zakoñczeniu prac nad ewidencj¹ skarbow¹;

4. Prace zwi¹zane z rozwijaniem informatyzacji archiwum – zakup skanera
plenarnego (z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego), pozwala-
j¹cego na bezdotykowe skanowanie materia³ów archiwalnych, oraz pamiêci maso-
wej, pozwalaj¹cej na przechowywanie zdigitalizowanych dokumentów oraz tworzo-
nych baz danych.

5. Dzia³alnoœæ wystawienniczo-wydawnicz¹ APW, zorientowan¹ na prezen-
tacjê zasobu we wspó³pracy z ró¿nymi instytucjami kulturalnymi. Z powodu braku
w³asnej sali wystawowej Archiwum wykorzysta³o mo¿liwoœæ prezentacji wystaw
w Galerii Plenerowej m.st. Warszawy w Al. Ujazdowskich. Nale¿y zwróciæ uwagê
na realizacjê, wspólnie z Muzeum Historycznym m.st. Warszawy i Dolnosaksoñsk¹
Fundacj¹, projektu „Wypêdzeni z Warszawy 1944. Losy dzieci” w ramach œrodków
pozyskanych z Unii Europejskiej;

6. Problemy, na jakie napotyka APW w swej dzia³alnoœci, dotycz¹ce mo¿li-
woœci udostêpniania materia³ów archiwalnych, szczególnie do badañ genealogicz-
nych, takich jak np. ksi¹¿ki meldunkowe, akta s¹dowe. Bior¹c pod uwagê zapisy
ustawy o ochronie danych osobowych, ww. akta zawieraj¹ informacje, które nie po-
winny byæ przetwarzane, w tym udostêpniane.

7. W odniesieniu do dzia³añ na tzw. przedpolu archiwalnym APW napotyka
na trudnoœci z wyegzekwowaniem terminowego przekazywania akt z instytucji bê-
d¹cych pod nadzorem. Przyk³adem mo¿e byæ Mazowiecki Urz¹d Wojewódzki, któ-
ry pomimo prowadzonych kontroli, wysy³anych zaleceñ nie podj¹³ dzia³añ ma-
j¹cych na celu w³aœciwe przechowywanie zgromadzonej dokumentacji, jak równie¿
przygotowanie materia³ów archiwalnych do przekazania.

8. W odniesieniu do sytuacji lokalowej
– APW przed³u¿y³o o 5 lat u¿yczenie obiektu od AP Olsztyn, w którym oprócz ma-

teria³ów kat. A gromadzona jest dokumentacja niearchiwalna;

Z ¿ycia archiwów warszawskich 51



– przeprowadzane przemieszczanie warszawskich materia³ów archiwalnych do
Milanówka z oddzia³ów zamiejscowych w Pu³tusku i Otwocku pozwoli³o na uzy-
skanie przez te komórki organizacyjne wolnych pó³ek magazynowych, a przez
to na przejmowanie akt z archiwów zak³adowych.

W 2008 r. dzia³ania APW bêd¹ skoncentrowane na nastêpuj¹cych celach g³ównych:
I. W zakresie prac budowlanych i remontowych
1. Zakoñczeniu w Centrali APW instalacji drzwi przeciwpo¿arowych
2. Remoncie dachu w Centrali APW
3. Instalacji telewizji przemys³owej w Centrali APW i Oddziale w M³awie
4. Zakoñczeniu prac w Oddziale w Otwocku zgodnie ze wskazaniami

stra¿y po¿arnej.
5. Budowie ogrodzenia w oddziale zamiejscowym w M³awie
6. Aran¿acji pomieszczeñ w Ekspozyturze w Milanówku z przeznaczeniem

na pracowniê naukow¹ i pomieszczenia biurowe.

II. W zakresie dzia³añ merytorycznych
1. Zakoñczeniu tworzenia ewidencji skarbowej w Warszawie i Grodzisku

Mazowieckim
2. Ewidencjonowaniu i inwentaryzowaniu zasobu
3. Przewozie akt z oddzia³ów zamiejscowych do Milanówka
4. Planowej digitalizacji dokumentów
5. Przejêciu zaplanowanej iloœci materia³ów archiwalnych
6. Rozpoczêciu konserwacji Planów Lindleya
7. Kontynuowaniu prac nad informatorami oddzia³ów zamiejscowych,

które zakoñczy³y tworzenie ewidencji skarbowej.

III. W zakresie dzia³añ wydawniczo wystawienniczych
1. Kontynuacji wydawania „Kroniki Warszawy”
2. Realizacji wystaw dokumentów i fotografii z zasobu APW.

IV. W zakresie spraw kadrowych
1. Zwiêkszeniu obsady Pracowni Konserwatorsko-Reprograficznej

– zatrudnienie konserwatora
2. Stabilizacji zatrudnienia
3. Podnoszeniu kwalifikacji pracowników.
Realizacja zak³adanych planów jest uzale¿niona od kilku czynników, w tym po-

zyskania œrodków finansowych, m.in. od Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego, stabilizacji zatrudnienia, liczby wp³ywaj¹cych kwerend, a przez to mo¿-
liwoœci przeznaczenia odpowiedniej liczby godzin na prowadzenie skontrum
i tworzenie ewidencji skarbowej. Szczególnie to ostatnie zadanie jest bardzo czaso-
ch³onne, m.in. przez koniecznoœæ uaktualniania posiadanej ewidencji, wprowadza-
nia jej do bazy IZA, jak równie¿ rozrzucenie zasobu warszawskiego w obiektach od-
dzia³ów zamiejscowych.
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Marta Goroch

AKTA NACZELNEGO ARCHITEKTA
WARSZAWY Z LAT [1950] 1951-1959
W ZASOBIE ARCHIWUM PAÑSTWOWEGO
M.ST. WARSZAWY

Marta Goroch, Akta Naczelnego Architekta W arszawy z lat [1950] 1951-1959...

Losy Warszawy w XX w. pokaza³y, ¿e bycie miastem sto³ecznym to nie tylko same
zaszczyty – polityczne, spo³eczne czy kulturowe, ale to równie¿ mo¿liwoœæ ró¿nych
zagro¿eñ, kataklizmów wojennych czy przyrodniczych. Sygna³y o mo¿liwoœci za-
g³ady miasta zaplanowanej przez przysz³ego okupanta pojawi³y siê ju¿ przed wybu-
chem II wojny œwiatowej. W tym celu powo³ano Friedricha Pabsta na stanowisko
Naczelnego Architekta Warszawy z dat¹ objêcia urzêdu od 1 X 1939 r. Powierzono
mu zadanie przygotowania planu degradacji stolicy do roli „nowego niemieckiego
miasta Warszawy” z liczb¹ mieszkañców licz¹c¹ 130 0001. Plan przewidywa³ zbu-
rzenie wiêkszoœci zabudowy Warszawy i jej zamianê w prowincjonalne miasto. Ob-
szar miasta mia³ byæ dziesiêciokrotnie zmniejszony, podobnie jak liczba
mieszkañców. Dla pewnej liczby Polaków, którzy mieli spe³niaæ funkcje niewolni-
cze, wydzielono obszar zamieszkania na prawym brzegu Wis³y. Pierwsza czêœæ pla-
nu zosta³a wykonana, drugiej natomiast nie zdo³ano ju¿ zrealizowaæ. Sposób
i rozmiary zniszczenia miasta potwierdzaj¹, ponad wszelk¹ w¹tpliwoœæ, ¿e okupant
nie dokona³ zniszczeñ z koniecznoœci strategicznych czy operacyjnych, lecz w za-
miarze wymazania stolicy Polski z mapy Europy.

Powojenna, tragiczna sytuacja ca³kowicie zburzonej Warszawy zmusza³a nie tyl-
ko urbanistów i architektów do podjêcia decyzji o przysz³ych losach miasta, lecz
tak¿e stanowi³a wyzwanie dla Rz¹du oraz spo³eczeñstwa. Z jednej strony trwa³a

1 Ju¿ w lipcu 1939 r. w czasie Miêdzynarodowego Kongresu Urbanistyki i Mieszkalnictwa, odbywaj¹ce-
go siê w Sztokholmie, Szymon Syrkus, bêd¹cy cz³onkiem delegacji Towarzystwa Urbanistów Polskich,
dowiedzia³ siê, ¿e Friedrich Pabst dosta³ nominacjê na Naczelnego Architekta Warszawy.



dyskusja, gdzie i w jaki sposób budowaæ now¹ stolicê, z drugiej strony czyniono
przygotowania do jej odbudowy.

Inwentaryzacja urbanistyczna z 1945 r. wykaza³a, ¿e w Warszawie uleg³o zni-
szczeniu 85% substancji mieszkaniowej. Szczególnie dotkliwe straty odnotowano
jeœli chodzi o obiekty historyczne i pomniki kultury. W 1939 r. w mieœcie by³o zare-
jestrowanych 957 obiektów zabytkowych, z czego w czasie wojny ca³kowitemu zbu-
rzeniu uleg³o 782, 141 czêœciowemu, a ocala³y jedynie 342.

Zniszczone obiekty skutkowa³y zaleganie gruzów na obszarze miasta szacowane
na 20 mln m3 oraz jego ca³kowit¹ œmieræ3. Historia nowo¿ytnej Europy nie zna dru-
giego takiego miasta-stolicy, które skutkiem dzia³añ wojennych by³oby w takim
stopniu zniszczone, jak Warszawa. Podjêcie decyzji co do sposobu odbudowy nie
by³o ³atwe. Œciera³y siê bowiem ró¿ne pogl¹dy, a sytuacja powracaj¹cych mieszkañ-
ców Warszawy by³a tragiczna i zmusza³a do szybkich dzia³añ. Mo¿na zaryzykowaæ
stwierdzenie, ¿e najbardziej skrajn¹ opiniê, budz¹c¹ sporo emocji, zarówno wœród
urbanistów czy architektów, jak i spo³eczeñstwa, wyrazi³ Kazimierz Wyka. Sugero-
wa³ on, by pozostawiæ ruiny jako memento wojennej tragedii miasta i budowaæ no-
w¹ stolicê obok. Jego zdaniem: „Nie powinno siê tych zaoranych skib podnosiæ i na
nowo czyniæ bruzd Œwiêtojañskiej, Dunajów W¹skich i Szerokich. (...) Ju¿ bym wo-
la³ nie tykaæ tego krajobrazu, obwieœæ go autostrad¹, usadziæ przy niej restauracje
i dancingi, zamówiæ gwiazdki w przewodnikach, niech wokó³ ruiny ko³uj¹ bogacze
z Zachodu i zostawi¹ dolary na odbudowê reszty”4.

Odpowiedzi¹ na to by³y ostre s³owa prof. Micha³a Walickiego, który z kolei uwa-
¿a³, ¿e: „Nie staæ nas na burzenie niedopa³ków (...) i na utrzymywanie martwych
ruin. Utrzymuj¹c je, ograniczymy ich czytelnoœæ, wyznaczaj¹c niew³aœciw¹ zgo³a
rolê ciekawostek turystycznych”5. Zdecydowanie tak¿e przeciwko muzeum zburzo-
nego miasta wypowiedzia³ siê Jan Zachwatowicz: „S¹ to kupy gruzów, które trudno
nazwaæ ruinami, ale raczej kup¹ cegie³ (...). Powsta³e dziêki technice wojennej, nie
maj¹ w sobie nic romantycznego”6. Nie mniej wa¿ny by³ g³os samych mieszkañców.
Nie akceptowali oni pomys³u budowy nowego miasta obok martwych ruin starego.
Czytelniczka czasopisma „Stolica”, pisz¹c, i¿ „Buntuje siê przeciwko temu ca³a po-
wstañcza psychika warszawiaka. (...), wiêc mamy zachowaæ dla siebie i przysz³ych
pokoleñ tylko to, co z ³aski Niemców lub przypadku zostanie ocalone”, nie by³a od-
osobniona w swoich pogl¹dach na tê sprawê. W tym duchu wypowiadali siê wszys-
cy czytelnicy czasopisma7. Nie tylko sposób odbudowy, ale tak¿e kszta³t odbudowy-
wanego miasta by³ sporn¹ kwesti¹. Jedni widzieli stolicê nowoczesn¹, dla nich
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5 Tam¿e.
6 Tam¿e.
7 Tam¿e.



zabytki stanowi³y zbêdny balast, inni chcieli repliki miasta z 1939 r. ze szczegól-
nym uwzglêdnieniem rekonstrukcji konserwatorskiej obiektów historycznych. To,
w jakiej formie miasto mia³o byæ odbudowane, przes¹dzi³a, jak siê wydaje, dyskusja
prowadzona na ³amach „Biuletynu Historii Sztuki i Kultury” przez Ksawerego Pi-
wockiego i Jana Zachwatowicza. Ksawery Piwocki by³ zdania, ¿e istnieje spo³eczna
potrzeba wskrzeszenia zabytków „z niczego”, nadania im wspó³czesnych funkcji.
Przestrzega³ jedynie przed nadmiernym tworzeniem falsyfikatów, uwa¿aj¹c, ¿e re-
konstrukcji powinny podlegaæ tylko najwy¿sze rang¹ zabytki8. Warunkowo zgadza³
siê na £azienki, Zamek Królewski i Stare Miasto. Najprawdopodobniej to w³aœnie
opinie tych dwóch ludzi przes¹dzi³y o tym, ¿e rekonstrukcji zaniechano w odnie-
sieniu do innych zabytków, co i tak by³o jakimœ wyjœciem poza trendy obowi¹zu-
j¹ce w architekturze w tym czasie (nieodbudowywanie obiektów ju¿ zniesio-
nych). Kolejnym wa¿nym tematem podlegaj¹cym dyskusji w gronie urbanistów,
architektów i historyków sztuki by³a modernizacja uk³adu przestrzennego miasta
oraz sposób odbudowy substancji mieszkaniowej, niezbêdnej dla powracaj¹cych
warszawiaków.

Niezale¿nie od wspomnianych wy¿ej dyskusji konieczne by³o podjêcie nadzwy-
czajnych œrodków i powo³anie zupe³nie nowych organizmów, zdolnych do odbudo-
wy stolicy. I tak w styczniu 1945 r. powsta³o Biuro Planowania i Odbudowy „War-
szawa”, które niemal natychmiast przekszta³ci³o siê w Biuro Odbudowy Warszawy,
by ju¿ 14 lutego zmieniæ nazwê na Biuro Odbudowy Stolicy (BOS). Przystêpuj¹c do
odbudowy, BOS odziedziczy³ dorobek konspiracyjny Pracowni Architektury i Ur-
banistyki Szymona Syrkusa oraz Pracowni Planu Regionalnego i Komisji Urbani-
stycznej Tadeusza To³wiñskiego9. Podstawow¹ jednostk¹ BOS-u by³ Wydzia³ Urba-
nistyki, który opracowa³ dla rz¹du plan odbudowy miasta oraz wytyczy³ kierunki
przestrzenne pocz¹tkowej fazy odbudowy. Prowadzi³ j¹ ka¿dy resort rz¹du w zakre-
sie swoich kompetencji. Jednak, w miarê poprawy mo¿liwoœci tempa odbudowy,
odczuwano brak koordynacji prac i zachodzi³a obawa, ¿e niedostateczna organiza-
cja spowoduje chaos urbanistyczno-architektoniczny. W zwi¹zku z tym niezbêdne
sta³o siê stworzenie centrum koordynacji i nadzoru w osobie Naczelnego Architek-
ta Warszawy.

Decyzja o powo³aniu tego organizacyjno-administracyjnego organu zapad³a ju¿
w 1950 r. (na podstawie Uchwa³y Sekretariatu KC PZPR), jednak samo utworzenie
stanowiska nast¹pi³o dopiero 1 VIII 1951 r.10 Dla prawid³owego funkcjonowania
urzêdu Naczelnego Architekta Warszawy (NAW) poddano reorganizacji tryb dzia-
³ania Naczelnej Rady Odbudowy Warszawy oraz utworzono przy Prezydium Ra-
dy Narodowej m.st. Warszawy Sto³eczny Zarz¹d Architektury i Budownictwa
(SZAB). Zadania postawione przed Naczelnym Architektem Warszawy, który by³
organem Prezydium Rady Narodowej miasta sto³ecznego, by³y ogromne i odpowie-

Z ¿ycia archiwów warszawskich 55

8 Tam¿e, s. 28-29.
9 M. Drozdowski, A. Zahorski, Historia Warszawy..., s. 489-490.
10 Uchwa³a Nr 552 Rady Ministrów z 1 sierpnia 1951 r. o powo³aniu Naczelnego Architekta Warszawy.
Og³oszona zosta³a w „Monitorze Polskim” nr A-76 z 29 sierpnia 1951 r., poz. 1049.



dzialne. Mia³ on nadawaæ kierunek pracom urbanistycznym i architektonicznym
wykonywanym przez podleg³e PRN przedsiêbiorstwa i instytucje11. Uchwa³a precy-
zowa³a te obowi¹zki nastêpuj¹co: kierowanie pracami nad opracowaniem planu ge-
neralnego oraz opracowaniem projektów planów urbanistycznych; wybór terenów
dla budownictwa; decyzje lokalizacyjne; kierowanie opracowaniem projektów bu-
dynków oraz urz¹dzeñ komunalnych; opiniowanie wszelkich projektów architek-
tonicznych, urbanistycznych, budowlanych prowadzonych przez ministerstwo;
wspó³praca z Komisj¹ Planowania Gospodarczego PRN przy sporz¹dzaniu planów
gospodarczych i inwestycyjnych; inicjowanie badañ i informowanie opinii spo³ecz-
nej o projektach budownictwa w mieœcie; wspó³dzia³anie w pracach kronikarskich
nad histori¹ dawnej Warszawy; referowanie spraw na posiedzeniu Prezydium Na-
czelnej Rady Odbudowy Warszawy. Wykonywanie powierzonych zadañ uprawnia³o
NAW do wstêpu na wszystkie budowy celem przeprowadzenia kontroli, a w razie
koniecznoœci wstrzymywania wszelkich nielegalnie prowadzonych budów NAW
by³ tak¿e uprawniony do zg³aszania wniosków o poci¹gniecie do odpowiedzialnoœci
karnej i dyscyplinarnej osób nieprzestrzegaj¹cych przepisów.

Naczelnego Architekta oraz jego zastêpców powo³ywa³ i odwo³ywa³ Prezes Rady
Ministrów na wniosek Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy w uzgodnieniu
z Ministrem Budownictwa Miast i Osiedli oraz Prezesem Komitetu ds. Urbanisty-
ki i Architektury. Podporz¹dkowany by³ on Radzie Narodowej i jej Prezydium,
Prezydium Rz¹du, Prezydium Naczelnej Rady Odbudowy Warszawy, Ministrowi
Budownictwa Miast i Osiedli, Komitetowi ds. Urbanistyki i Architektury12.

Do realizacji prac wynikaj¹cych z zakresu czynnoœci mia³ czterech zastêpców:
– do spraw ogólnoorganizacyjnych (kadry, finanse, administracja, transport, bib-

lioteka, archiwum, sekretariat itp.);
– do spraw szeroko pojêtej urbanistyki, równie¿ terenów zieleni;
– do spraw architektury;
– do spraw planu ogólnego (rada techniczna, zespó³ ds. wodnych, energetycznych,

fizjograficznych).
Sto³eczny Zarz¹d Architektury i Budownictwa, w którym usytuowany by³ orga-

nizacyjnie Naczelny Architekt, stanowi³ równie¿ naczeln¹ w³adzê dla zespo³u ar-
chitektów dzielnicowych.

Urz¹d Naczelnego Architekta Warszawy, jak ka¿dy wydzia³ PRN, przechodzi³
w ró¿nych okresach reorganizacjê. By³y to na ogó³ niewielkie zmiany, które spro-
wadza³y siê w g³ównej mierze do: zmniejszenia liczby zastêpców, zmiany nazw wy-
dzia³ów, rozbudowy dzia³ów, zmiany liczby zatrudnionych na etatach. Sam zakres
obowi¹zków pozostawa³ jednak niezmienny, jak równie¿ odpowiedzialnoœæ za kata-
log prac odbudowuj¹cej siê Warszawy.

Pierwszym NAW zosta³ mgr in¿. Józef Sigalin – cz³owiek-instytucja w dziedzi-
nie architektury i urbanistyki. Stanowisko to piastowa³ od 1 VIII 1951 do 14 VIII
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1956 r. Sigalin, rodowity warszawiak, pracowity, ogromnie energiczny i œwietnie
zorganizowany, z ogromnymi zdolnoœciami publicystycznymi, do czasu nominacji
na to stanowisko wspó³pracowa³ przy wszystkich niemal projektach odbudowuj¹ce-
go siê miasta i piastowa³ ró¿ne funkcje kierownicze. Osobist¹ zas³ug¹ wspomniane-
go architekta koordynatora by³o powo³anie za zgod¹ Prezesa Rady Ministrów Sta³ej
Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (KUA)13. Komisja, pracuj¹ca spo³ecznie,
obradowa³a przynajmniej jeden raz w tygodniu. W jej sk³adzie byli tacy urbaniœci
i architekci, jak: Piotr Biegañski, Jan Bogus³awski, Stanis³aw Daszewski, Edmund
Goldzamt, Romuald Gutt, Zbigniew Karpiñski, Bogdan Lachert, Zdzis³aw
M¹czyñski, Zygmunt Skibniewski, Zygmunt Stêpiñski, Szymon Syrkus. By³ to ze-
spó³ ludzi znaj¹cy problematykê architektury i gwarantuj¹cy w³aœciwy dobór pro-
jektów oraz najlepsze rozwi¹zania urbanistyczne dla odbudowuj¹cej siê Warszawy.
Ich opinie przedstawiano zawsze kierownictwu (partii, Prezydium Rz¹du, premie-
rowi, prezydentowi), które w zasadzie mia³o g³os rozstrzygaj¹cy wszelkie kwestie.
Wszystkie wa¿niejsze projekty odbudowuj¹cej siê Warszawy by³y równie¿ tematem
„czwartków belwederskich”14. Zarówno Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna,
jak i uczestnicy „czwartków belwederskich” analizowali wszystkie wa¿niejsze pro-
jekty odbudowuj¹cej siê Warszawy. Owocem pracy architektów, urbanistów i histo-
ryków sztuki jest d³uga lista omawianych zagadnieñ. Znajdowa³y siê na niej prawie
wszystkie tematy, które przewijaj¹ siê w przechowywanym przez Archiwum Pañ-
stwowe m.st. Warszawy zespole archiwalnym pod nazw¹ „Naczelny Architekt War-
szawy” z lat [1950] 1951–1959, a mianowicie: MDM, Stare Miasto, Œródmieœcie,
Plan Generalny i Zamek Królewski; obiekty: Bank Gospodarstwa Krajowego, Sta-
dion X-lecia; osiedla ZOR-u: Mokotów, Sielce, M³ynów, ¯oliborz, Bielany, Praga,
Mirów, Muranów, Mariensztat; place: Politechniki, Teatralny, Trzech Krzy¿y, Zwy-
ciêstwa; budynki ambasad; metro; sprawy tramwajów; dzielnice przemys³owe: ¯e-
rañ, Wola; oœrodki s³u¿by zdrowia; oœrodki kulturalne. Zespó³ liczy 262 jednostki
archiwalne i jest dalece niekompletny. Brakuje w nim dokumentów opisuj¹cych
szczegó³owo dzia³alnoœæ zarówno organizacyjn¹, jak i merytoryczn¹ NAW. Widocz-
ny jest brak udokumentowanej ci¹g³oœci w za³atwianiu poszczególnych spraw. Naj-
czêœciej wystêpuj¹cymi dokumentami s¹ kopie pism przewodnich bez kopii za³¹cz-
ników, o których jest mowa w korespondencji. Brakuje tak¿e za³o¿eñ do planów
rocznych z niektórych lat, preliminarzy kosztów dzia³alnoœci SZAB, projektów po-
szczególnych obiektów, dokumentacji technicznej. Materia³y robocze Józefa Siga-
lina oraz organizacja Naczelnego Architekta Warszawy zawieraj¹ dokumenty o cha-
rakterze ogólnym, tzn. organizacja, statut, zarz¹dzenia, zakresy czynnoœci, spra-
wozdawczoœæ, planowanie, bud¿et. W zespole znajduje siê ca³y szereg dokumentów
o charakterze monituj¹cym i interwencyjnym, które daj¹ dok³adne œwiadectwo wa-
runków, w jakich te decyzje by³y podejmowane, oraz mo¿liwoœci wykonawcze ów-
czesnej Polski. Tematy urbanistyczne, projekty, tryb zatwierdzania, sposób ich rea-

Z ¿ycia archiwów warszawskich 57

13 J. Sigalin, Warszawa 1944-1980..., s. 420.
14 Tam¿e.



lizacji oraz braki materia³owe, braki œrodków transportu, maszyn – wszystko to
pokazuje warunki, w jakich odbywa³a siê odbudowa miasta. Projekty by³y zatwier-
dzane przez czynniki partyjne, które mia³y równie¿ decyduj¹cy wp³yw na koñcowy
efekt, nie zawsze satysfakcjonuj¹cy architektów i urbanistów.

Materia³y archiwalne przechowywane w tym zespole i dotycz¹ce poszczegól-
nych zagadnieñ s¹, jak to ju¿ wy¿ej zosta³o wspomniane, niekompletne. Dotyczy to
zarówno mniej znanych obiektów, jak budowa budynku Banku Gospodarstwa Kra-
jowego, czy bardziej znanego zespo³u Starego Miasta lub Trasy W-Z. Zespó³ Stare-
go i Nowego Miasta zosta³ odbudowany przez Zak³ad Osiedli Robotniczych jako
osiedle mieszkaniowe o wzbogaconym programie handlowym, gastronomicznym
i kulturalnym (muzea, galerie, siedziby zwi¹zków twórczych) na ocala³ej dokumen-
tacji przedwojennej prof. arch. Oskara Sosnowskiego. Natomiast trasa WZ, która
jest dzisiaj krytykowana jako niewystarczaj¹ca ze wzglêdu na potrzeby zurbanizo-
wanego miasta, stanowi³a w momencie oddawania do u¿ytku przedmiot dumy. ¯y-
j¹cy budowniczowie pamiêtaj¹, ¿e na jej budowê wyruszono z jedn¹, jedyn¹ kopar-
k¹ o imieniu „Micha³”.

Nie wszystkie plany odbudowy zniszczonych obiektów i budowy nowych uda³o
siê zrealizowaæ. Takim niespe³nieniem marzeñ urbanistów warszawskich z tego
okresu sta³ siê Zamek Królewski i metro. Zamek Królewski móg³ zostaæ odbudo-
wany dziêki zachowanej dokumentacji architektonicznej i ikonograficznej, a tak¿e
dziêki wydobytym z ruin szcz¹tkom. By³ to jednak proces d³ugotrwa³y i kosztowny.
Prace przygotowawcze do odbudowy zabytku, a¿ po realizacjê do stanu surowego,
trwa³y jednak od 1945 do 1974 r. Dokumenty wytworzone przez Naczelnego Archi-
tekta odnotowuj¹ jego udzia³ w realizacji niektórych zagadnieñ na rzecz Zamku
Królewskiego. By³o to wielkie, ogólnonarodowe przedsiêwziêcie, œwiadcz¹ce o na-
szym szacunku dla kulturalnego dorobku naszych przodków. W przypadku komu-
nikacji podziemnej w Warszawie – ma ona swoj¹ historiê siêgaj¹c¹ 1916 r. Mówiono
o niej tak¿e przez ca³y okres miêdzywojenny. Za czasów prezydentury Stefana Sta-
rzyñskiego zrobiono próby geologiczne gruntów na trasie pierwszej linii, a w latach
50. – wed³ug zachowanej w Archiwum dokumentacji – wywiercono nawet du¿y
fragment tunelu dla „wariantu g³êbokiego”. Dziêki archiwaliom przechowywanym
w zespole: Naczelny Architekt Warszawy mo¿na pozyskaæ wiele cennych informa-
cji o przedsiêbiorstwach, które zosta³y powo³ane do zaprojektowania i budowy me-
tra oraz stopniu zaawansowania prac na niektórych lokalizacjach. Wynika z nich,
¿e ju¿ w czwartym kwartale 1951 r. Metrobudowa jako inwestor wchodzi³a na pla-
ce budowy w kilku miejscach miasta, przygotowuj¹c pomieszczenia magazynowe,
sk³ady materia³owe, zapewniaj¹c jednoczeœnie hotele dla pracowników. Projekty
przygotowane by³y przez Metroprojekt znacznie wczeœniej. Z dokumentów wynika
równie¿, ¿e odcinki w centrum miasta planowano wykoñczyæ równoczeœnie z Pa³a-
cem Kultury i Nauki, tzn. w 1954 r. Pierwsza linia metra mia³a mieæ nastêpuj¹ce
stacje: Szwedzka, Dworzec Wileñski, Plac Teatralny, Pró¿na, Plac Dzier¿yñskiego,
Dworzec Gdañski, Plac Komuny Paryskiej, Dworzec Œródmieœcie, Plac Unii Lu-
belskiej. Na wystrój plastyczny poszczególnych stacji og³oszono nawet konkursy,
zamówiono dokumentacjê na ruchome schody, tabor kolejowy, materia³y na budo-
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wê metra. Niestety, wy³oni³y siê trudnoœci geologiczne oraz braki odpowiednichwê metra. Niestety, wy³oni³y siê trudnoœci geologiczne oraz braki odpowiednich
materia³ów, braki kadrowe, które powodowa³y przed³u¿anie siê terminów realizacji.
Tak wiêc w 1953 r. budowa metro by³a ci¹gle na etapie projektowania i wstêpnych
prac przygotowuj¹cych inwestycjê.

Uda³o siê natomiast zbudowaæ w centrum stolicy obiekt budz¹cy po dzieñ dzi-
siejszy mieszane uczucia, a który nie by³ planowany przez Polaków. Pa³ac Kultury
i Nauki, bo to o nim mowa, jedni chc¹ zburzyæ, inni zachowaæ. Dla jednych jest,
obok Syrenki, symbolem miasta, dla drugich symbolem czasów, do których nie
chc¹ ju¿ wracaæ. Jest darem ZSRR dla Warszawy. Wywi¹zaniem siê Józefa Stalina
z obietnicy pomocy w odbudowie stolicy ze zniszczeñ wojennych. Józef Sigalin, ja-
ko Naczelny Architekt, by³ Pe³nomocnikiem Rz¹du do spraw Budowy Pa³acu Kul-
tury i Nauki, lecz ani on, ani powo³ana przez niego Komisja Urbanistyczno-Archi-
tektoniczna nie mieli wp³ywu na kszta³t budowanego obiektu. Rola Sigalina
ogranicza³a siê w zasadzie do zapewnienia zaplecza logistycznego i koordynacji
miêdzy budowniczymi radzieckimi a polskimi instytucjami BUW i KUA, które –
jak to ju¿ wspomniano – nie mia³y wp³ywu ma kszta³t budowanego obiektu. Doku-
menty dotycz¹ce jego budowy, podobnie jak w przypadku innych budów, równie¿
nie s¹ kompletne. Jest to korespondencja poruszaj¹ca problemy wyposa¿enia Biura
Pe³nomocnika, harmonogramu prac, zaopatrzenia materia³owego, przygotowania
infrastruktury, sprawozdawczoœci, dzia³alnoœci informacyjno-prasowej.

Nowo budowane obiekty, niezale¿nie od przeznaczenia – czy to mieszkaniowe,
czy u¿ytecznoœci publicznej – z przyczyn obiektywnych ogranicza³y mo¿liwoœci re-
konstrukcji zabytków i zmusza³y do ustalania priorytetów. Chocia¿ tempo prac
przy rekonstrukcji lub odbudowie zabytków z koniecznoœci os³ab³o, to i tak budzi³o
zainteresowanie oraz sympatie specjalistów krajowych i zagranicznych. W tym
miejscu mo¿na siê powo³aæ na opiniê by³ego ministra kultury Francji André Mal-
roux, który kiedyœ uzasadniaj¹c w parlamencie potrzebê wprowadzenia uzupe³nieñ
do ustawy o ochronie zabytków powiedzia³ „(…) nawet z najlepszymi intencjami
nie pozwólmy na zburzenie starych ulic Avinionu wówczas, gdy Polska odbudowu-
je kamieñ po kamieniu najstarszy plac Warszawy”15. Dowodem uznania jest rów-
nie¿ fakt, ¿e 2 wrzeœnia 1980 r., zgodnie z uchwa³¹ podjêt¹ przez UNESCO, war-
szawskie Stare Miasto wpisano na listê œwiatowego dziedzictwa kultury.
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SPRAWOZDANIA

BIERUT I KANDELABRY NA PLACU
KONSTYTUCJI W WARSZAWIE
Na marginesie wystawy „Budujemy nowy dom, jeszcze jeden nowy
dom... Dzieñ powszedni Warszawy w okresie stalinowskim 1945-1956”
w Muzeum Niepodleg³oœci (grudzieñ 2007 – marzec 2008)

„... a oczy liczy³y œwiat³a kandelabrów, jak gwiazdy na niebie...”1

Barwna plotka, powtarzana zw³aszcza przez przewodników warszawskich, g³osi, ¿e
projekt s³ynnych kandelabrów na placu Konstytucji w Warszawie nakreœli³ w³as-
n¹ rêk¹ Boles³aw Bierut. Jednym z w¹tków wystawy wspomnianej w tytule tego
artyku³u by³a propagandowa funkcja architektury realizmu socjalistycznego. Na
ekspozycji zaprezentowano m.in. archiwalia zgromadzone w spuœciŸnie po Józefie
Sigalinie (zespó³ archiwaliów nr 1559 znajduj¹cy siê w Archiwum Pañstwowym
m.st. Warszawy2) bezpoœrednio dotycz¹ce powstania kandelabrów. Te zwielokrot-
nione w rozmiarze œwieczniki szybko sta³y siê symbolem, którego znaczenie wy-
kracza³o poza ich pierwotn¹, domnieman¹ funkcjê – trzech latarni na jednym
z warszawskich placów. Ich historia jest bowiem nie tylko barwna, ale, jak w so-
czewce, skupia istotne zagadnienia dotycz¹ce architektury socrealizmu.

Budowa kandelabrów jest z³o¿ona. S¹ to z jednej strony powiêkszone œwieczni-
ki, z drugiej zaœ konstrukcje pozuj¹ce na wolno stoj¹ce kolumny. W ich planowaniu
pos³u¿ono siê zestawem elementów i detali wzorowanych na architekturze renesan-
su i klasycyzmu. Nie skorzystano z nich jednak w duchu wspomnianych stylów,
wzbudzaj¹c raczej negatywne wra¿enia estetyczne. Ka¿dy z kandelabrów sk³ada siê
z trzystopniowej podstawy, coko³u z ³aw¹ (jak w renesansowych pa³acach), piedesta-
³u ujêtego na brzegach wolutami, wreszcie niepe³nej kolumny, z³o¿onej z bazy, ka-
nelowanego trzonu i, zamiast kapitelu, korony oœmiu latarni oraz iglicy. Ca³oœæ
utrzymana jest w typowej stylistyce socrealizmu, podstawa jest dosyæ masywna, pa-

1 Za: S. Jankowski, MDM. Marsza³kowska 1730-1954, Warszawa 1955, s. 278.
2 W artykule przytaczam dokumenty znajduj¹ce siê w zespo³ach Archiwum: nr 1559 – Archiwum Józe-
fa Sigalina (dalej skrót AJS); nr 1694 – Naczelny Architekt m.st. Warszawy (dalej NA).



nuje tendencja wystrzegania siê kszta³tów owalnych (np. woluty), strzelista iglica
ma nadawaæ obiektowi charakter monumentalny. Poszukuj¹c odpowiednich pro-
porcji, twórca kandelabru musia³ wybieraæ pomiêdzy zachowaniem stosunku wiel-
koœci w prawdziwym œwieczniku a kolumn¹-pomnikiem np. króla Zygmunta III
Wazy. W pierwszym przypadku ramiona musia³yby byæ znacznie bardziej rozbudo-
wane, co niew¹tpliwe nastrêczy³oby trudnoœci technicznych i przygniot³o podsta-
wê. Wybór wiêc pad³ na proporcje podobne do kolumny Zygmunta, gdzie czêœæ po-
nad kapitelem (architraw, cokolik i pos¹g) stanowi ok. 1/4 ca³ej wysokoœci – tu
odpowiednio korona z iglic¹.

Kandelabry nie wykonuj¹ swego podstawowego, zdawa³oby siê, zadania, jakim
jest oœwietlanie otoczenia. Latarnie znajduj¹ce siê na koronie ustawione s¹ prosto-
padle do powierzchni placu, przez co œwiat³o rozprasza siê w ciemnoœciach wokó³,
nie rozjaœnia zaœ chodnika. Poniewa¿ w³aœciwe latarnie niczego nie oœwietlaj¹,
w miejscu mocowania ramion do trzonu konstrukcji ukryto niewielkie, lecz mocne
reflektory skierowane pionowo w dó³. Jednak i one oœwietlaj¹ niewiele wiêcej ni¿
podstawy kandelabrów. Efekt ten jest nieproporcjonalny do masy ca³ego obiektu.

Kilkukrotnie dochodzi tu zatem do pewnego przek³amania: klasyczne elementy
architektoniczne nie sk³adaj¹ siê na klasyczny obiekt. Patrz¹c na kandelabr jak na
powiêkszony œwiecznik, oko zauwa¿a, ¿e brakuje mu odpowiednich ramion. Przyj-
muj¹c zaœ proporcje (w pionie) kolumny Zygmunta, powstaje zgrzyt miêdzy przy-
sadzist¹ podstaw¹ a a¿urow¹ koron¹. Na koniec wyeksponowane latarnie s¹ tylko
dekoracj¹, a oœwietlaæ plac maj¹ te, które s¹ ukryte.

Zgodnie jednak z intencjami zespo³u Pracowni MDM, pierwotnym zadaniem
kandelabrów nie mia³o byæ oœwietlanie placu, ale uczytelnienie i wzbogacenie jego
kompozycji. Trzeba tu od razu zaznaczyæ, ¿e te trzy wielkie latarnie odgrywaj¹ rolê
tylko zastêpcz¹. W pierwszych projektach planowano na tym miejscu postawienie
trzech rzeŸb: „Œl¹sk”, „Pomorze”, „Stolica”3. Prace rzeŸbiarzy da³y jednak tak dale-
ko niezadowalaj¹ce rezultaty, ¿e pomys³ musiano zmodyfikowaæ4. Nie mo¿na ju¿
by³o zrezygnowaæ z trzech wielkich elementów, gdy¿ mia³y one okreœlone zadanie
do spe³nienia. Zgodnie z wzorami radzieckimi idealny plac w duchu realizmu so-
cjalistycznego powinien byæ osiowy i symetryczny. Tymczasem poszerzona ulica
Marsza³kowska, na osi której rozplanowany zosta³ ten fragment za³o¿enia Mar-
sza³kowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej, wychodzi³a z niego od po³udnia w dwóch
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nitkach, o ró¿nej wielkoœci, z których szersza (wówczas Nowa Marsza³kowska,
dzisiaj Waryñskiego) wpada³a na plac z ukosa. Trzy wielkie elementy mia³y zatem
podtrzymywaæ osiowoœæ placu, odwracaj¹c uwagê widza od braku symetrii w po-
³udniowej czêœci. Œrodkowy kandelabr znajduje siê dok³adnie na przed³u¿eniu
szerokiej Marsza³kowskiej, natomiast w parze z kandelabrem wschodnim ujmuje
wylot w¹skiej Marsza³kowskiej od strony placu Zbawiciela. Wizualna sztuczka po-
lega wiêc na tym, ¿e widz zawsze widzi tylko tyle kandelabrów, ile trzeba, i to
w prawid³owym — symetrycznym ustawieniu. Od strony centrum trzy, a od strony
w¹skiej Marsza³kowskiej dwa5.

Inn¹ funkcj¹ tych trzech wolno stoj¹cych elementów by³o optyczne zamkniê-
cie placu i dalekiego widoku Marsza³kowskiej od strony œródmieœcia. Pierwot-
nie planowano postawienie wysokoœciowca na g³ównej osi w po³udniowej pierzei
placu (hotel MDM). Odgrywa³by on rolê wyraŸnej dominanty i, co istotne, za-
s³ania³by neogotyckie wie¿e koœcio³a Zbawiciela widoczne ponad blokami6. Z wie-
¿owca jednak zrezygnowano, mo¿e dlatego, ¿e móg³ byæ odbierany jako konkuren-
cja dla projektowanego przez Rosjan Pa³acu Kultury i Nauki, od razu zreszt¹
skazana na pora¿kê7. W zamian zamkniêcie widokowe g³ównej ulicy Warszawy
mia³o przybraæ formê a¿urow¹, czyli roz³o¿on¹ na kilka obiektów, stopniowo prze-
s³aniaj¹cych dalszy wgl¹d. Pierwszym elementem tej koncepcji by³a fontanna, w
planach ulokowana na œrodku placu, lekko zas³aniaj¹ca widok kurtyn¹ wodn¹. Za
ni¹ przygotowano miejsce w³aœnie dla rzeŸb/kandelabrów, które wyraŸnie mia³y od-
cinaæ siê od elewacji bloku zamykaj¹cego plac, usytuowanego jeszcze kilkanaœcie
metrów dalej. W takiej konfiguracji wie¿e koœcio³a Zbawiciela stanowi³yby ostat-
ni element, w zasadzie s³abo widocznego t³a. Wzrok przechodnia móg³ biec tak¿e
ni¿ej filarow¹ galeri¹ w¹skiej Marsza³kowskiej, której wlot planowano pocz¹tkowo
zamkn¹æ wielk¹ bram¹.
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5 Tak¹ funkcjê dla trzech elementów rzeŸbiarskich planowano podczas projektowania placu i uwa¿ano
j¹ za aktualn¹ jeszcze podczas og³aszania konkursu na rzeŸby 10 IV 1951 r.: „Zadaniem rzeŸb jest prze-
strzenne zamkniêcie czêœci pó³nocnej placu i podzia³ na czêœæ reprezentacyjn¹ – od pó³nocy i czêœæ u¿yt-
kowo-komunikacyjn¹ w miejscu za³amania siê osi – od po³udnia” (NA, 53, k. 27). Po sporz¹dzeniu mo-
delów rzeŸb okaza³o siê jednak, ¿e nie maj¹ one wystarczaj¹cej masy, by dzia³aæ w ten sposób na plac:
„RzeŸby nie nale¿y traktowaæ jako elementu koryguj¹cego urbanistykê, lecz wy³¹cznie jako akcent de-
koracyjny placu” – wniosek dyskusji z 30 X 1951 (NA, 53, k. 29, pkt 1). Niemniej kandelabry zajê³y
miejsca wyznaczone wczeœniej dla rzeŸb i de facto przejê³y ich pierwotn¹ funkcjê.
6 Na ich odbudowê (jedna by³a powa¿nie zniszczona) Sekretariat KC PZPR zezwoli³ 15 XI 1951 r. (AJS,
386, k. 37.) OdpowiedŸ Sigalina jako Naczelnego Architekta na proœbê proboszcza parafii (NA, 193,
k. 29). Jêdrzejczyk uwa¿a, ¿e zburzenie wie¿ oznacza³oby rozpoczêcie walki z Koœcio³em katolickim, na
któr¹ w³adza nie mog³a siê jeszcze wtedy odwa¿yæ (D. Jêdrzejczyk, Geografia humanistyczna miasta, War-
szawa 2004, s. 299).
7 Chocia¿ przezornie pozostawiono mo¿liwoœæ nadbudowania bloku zamykaj¹cego plac od po³udnia
o kilka piêter. 9 X 1952 r. Sigalin stwierdzi³: „Bêdzie mo¿na poprawiæ MDM. W budynku 6-F jest tak
zrobiona konstrukcja, ¿e mo¿na postawiæ wy¿kê 8-10 metrow¹” (Dyskusja architektów o placu Konstytucji,
s. 26.) Sekretariat wyrazi³ swe zdanie na ten temat 26 VI 1952 r.:„Nadbudowa bloku 6F – mo¿na, ale tyl-
ko jeœli istnieje mo¿liwoœæ u¿ytkowego wykorzystania. Mo¿e byæ te¿ neon «Ca³y naród buduje Stolicê»
do ogl¹dania te¿ w dzieñ” (AJS, 386, k. 77).



Aby spe³niaæ powy¿sze zadania, kandelabry musia³y posiadaæ odpowiedni¹ ma-
sê, w przeciwnym razie oko w ogóle by ich nie zauwa¿y³o. Z tego te¿ powodu gigan-
tyczne latarnie nie mog³y przyjmowaæ zbyt delikatnych kszta³tów. Bry³y rzeŸb, któ-
re mo¿na zobaczyæ na makietach z 1951 r.8 niew¹tpliwie mia³y odpowiedni¹ masê.
Kandelabry, mimo swej przysadzistoœci i wielkoœci, okaza³y siê zbyt kruche jak na
przestrzeñ placu Konstytucji. Dodatkowo ich sytuacjê pogorszy³ fakt, ¿e z odleg³o-
œci kilkuset metrów zlewaj¹ siê z blokiem, na tle którego stoj¹. Nie ma zatem kon-
trastu, nie ma tak¿e wra¿enia a¿urowej kompozycji.

Wed³ug s³ów Józefa Sigalina, kieruj¹cego projektem budowy MDM, po zarzuce-
niu projektu trzech rzeŸb (paŸdziernik-listopad 1951 r.) pojawi³a siê myœl ustawie-
nia kandelabrów. „Od myœli do jej konkretnego sformu³owania droga by³a bardzo
krótka. W ci¹gu jednego czy dwóch dni architekt Jan Knothe z kierownictwa na-
szej Pracowni naszkicowa³ projekt kandelabrów. Chcia³ jeszcze projekt poprawiæ,
wycyzelowaæ formê, proporcje, ale nie by³o ju¿ czasu na «artystyczne poszukiwa-
nia»; zaakceptowany przez w³adze projekt z miejsca poszed³ na warsztat kamienia-
rzy, elektryków i do wspania³ych r¹k mistrza Jarnuszkiewicza”9. Wspomnienia
Józefa Sigalina, tak jak ka¿de inne pisane po latach relacje tego typu, pe³ne s¹ upro-
szczeñ, zw³aszcza w miejscach, w których autorzy pragn¹ siê usprawiedliwiæ. B³y-
skawiczne tempo wykonania projektu oraz brak mo¿liwoœci poprawek mia³y t³u-
maczyæ formê kandelabrów zgodnie krytykowan¹ przez wiêkszoœæ przeciwników
i entuzjastów socrealizmu. Nawet w albumowym wydawnictwie poœwiêconym po-
wstaniu pierwszej czêœci Marsza³kowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej, opracowanym
przez Stanis³awa Jankowskiego, jednego z autorów tego za³o¿enia, ukazane s¹ ilu-
stracje z dzieciêcymi rysunkami placu oraz kpi¹cym podpisem „Czêsto rysujemy
MDM. Kandelabry nam te¿ siê nie uda³y”10. Takie ironiczne komentarze nie mog³y
oczywiœcie pojawiæ siê w odniesieniu do obiektu rzekomo naszkicowanego przez
samego Bieruta, jednak plotka o przy³o¿eniu rêki do projektu znajduje pewne ra-
cjonalne uzasadnienie.

Propaganda kreowa³a Boles³awa Bieruta na „Wielkiego Budowniczego Warsza-
wy”, wizytuj¹cego budowy, naradzaj¹cego siê z architektami, samodzielnie bio-
r¹cego udzia³ w odgruzowywaniu miasta. Jego zaanga¿owanie, znajduj¹ce potwier-
dzenie choæby w przytaczanych ni¿ej dokumentach, dowodzi, ¿e nie by³ to tylko
wizerunek sporz¹dzony na zapotrzebowanie propagandy. Poniewa¿ architektura re-
alizmu socjalistycznego mia³a odgrywaæ szczególn¹ rolê w przebudowie polskiego
spo³eczeñstwa z klasowego na komunistyczne, Bierut rzeczywiœcie poœwiêca³ wiele
uwagi planom i projektom urbanistycznym oraz architektonicznym. Jednym z naj-
bardziej wa¿kich problemów by³o przygotowanie przestrzeni pod quasi-teatralne
spektakle jednoœci narodu. Stolica potrzebowa³a przynajmniej jednej wielkiej arte-
rii dla pochodów, koñcz¹cej siê miejscem dla wyg³aszania przemówieñ w³adz do lu-
du. Ka¿dy element wystroju tego miejsca musia³ w specjalny sposób oddzia³ywaæ
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8 „Architektura” 1951, nr 7, s. 226.
9 J. Sigalin, Warszawa..., s. 286-287.
10 S. Jankowski, MDM..., s. 314-315.



na cz³owieka. Jak pisze Dobies³aw Jêdrzejczyk: „Po przejœciu kilku kilometrów,
szerok¹ drog¹ obstawion¹ gigantycznymi budynkami, manifestant musia³ trafiæ
w rozleg³¹, choæ zamkniêt¹ przestrzeñ bêd¹c¹ niejako ideologiczn¹ kulminacj¹ ca-
³ego spêdzonego w mieœcie dnia”11 i dalej: „W zamierzeniach w³adz to w³aœnie ten
plac [Konstytucji – K. M.] mia³ odgrywaæ wymagan¹ przez doktrynê rolê soczewki,
ogniskuj¹cej ideowy zapa³ obywateli ca³ej stolicy, a nawet kraju. Dla rz¹dz¹cych
kwesti¹ zasadnicz¹ w ca³ym projekcie MDM-u by³o zbudowanie odpowiedniego
placu dla zgromadzeñ. (...) Zgodnie z zasadami sztuki socrealistycznej plac Konsty-
tucji zosta³ otoczony gigantycznymi gmachami, a poprzez osi¹gniêty idea³ zam-
kniêtej formy zdecydowanie móg³ sprawiæ owo s³ynne «szybkoodczuwalne wra¿e-
nie si³y»”12 Dlatego te¿ wszystkie elementy placu Konstytucji traktowano bardzo
powa¿nie i musia³y one znaleŸæ aprobatê Sekretariatu KC PZPR, czyli konkretnie
Bieruta13.

Ze wzglêdu na wagê placu Konstytucji kandelabry nie mog³y powstaæ bez szcze-
gó³owego nadzoru i uwag ze strony KC PZPR. Z dokumentów znajduj¹cych siê
w spuœciŸnie po Józefie Sigalinie wy³ania siê obraz drobiazgowej kontroli wszelkich
projektów architektonicznych z uwagami odnosz¹cymi siê nawet do pojedynczych
detali14. Pomys³ ustawienia kandelabrów pojawi³ siê nie póŸniej ni¿ 15 listopada
1951 r.15, kiedy to sekretariat KC podda³ go analizie. Decyzja wi¹¿¹ca zapada 31 sty-
cznia 1952 r. „Sekretariat rozpatrzy³ ró¿ne projekty kandelabrów dla placu MDM,
zadecydowano o realizacji projektu kandelabru 8-lampowego o kszta³cie typu obeli-
sku zakoñczonego strzelistym zwieñczeniem. Projekt fontanny w zasadzie zaakcep-
towano, polecono jednak zaniechanie jej realizacji do czasu oddzielnej decyzji w tej
sprawie”16. Bierut zatem nie tyle naszkicowa³ kszta³t kandelabrów, co go zaakcepto-
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11 D. Jêdrzejczyk, Geografia..., s. 290.
12 Tam¿e, s. 298.
13 Józef Sigalin, kieruj¹cy ca³oœci¹ projektu MDM, a w latach 1950-1956 Naczelny Architekt m. st. War-
szawy, tak pisa³ o podleg³oœci swojego urzêdu ró¿nym w³adzom zwierzchnim: „Najistotniejsza z wyzna-
czonych uchwa³¹ podleg³oœci okaza³a siê podleg³oœæ kierownictwu partii, wystêpuj¹cemu w ró¿nych for-
mach – to jako Sekretariat KC, to jako Biuro Polityczne, to jako Prezydium Rz¹du, to jako Prezydium
Naczelnej Rady Odbudowy Warszawy. (...) Sk³ad kierownictwa partii w toku jego dzia³añ by³ ró¿ny, raz
pe³ny, raz mniejszy, ale zawsze by³ w nim Boles³aw Bierut. Kolektyw kierowniczy rzadko zabiera³
g³os. Tym, który dyskutowa³ z architektami, zachêca³ do dyskusji, wypowiada³ swoje zdanie, propono-
wa³ decyzje, by³ zawsze I sekretarz, prezydent, przewodnicz¹cy, premier – Boles³aw Bierut. Decyzje pro-
ponowa³ i decyzje wydawa³” (J. Sigalin, Warszawa..., s. 418).
14 „Sekretariat zaakceptowa³ przedstawione projekty i zleci³ przestudiowanie rozmieszczenia akcentów
plastycznych nad portalami domu na wschodniej œcianie ulicy Nowomarsza³kowskiej oraz architekto-
nicznych powi¹zañ pionowych miêdzyokiennych domu na zachodniej œcianie ulicy Marsza³kowskiej
w rejonie ulicy Partyzantów” (AJS, 386, k. 37).
15 „Sekretariat zapozna³ siê szczegó³owo z projektami akcent architektonicznych i rzeŸbiarskich na pla-
cu MDM, z wynikami konkursu, z przebiegiem dyskusji na s¹dzie konkursowym, ze stanowiskiem
rzeŸbiarzy i architektów. W rezultacie zdecydowano: ustawienie na placu MDM 3 kandelabr o wysoko-
œci oko³o 12 metrów jako elementy architektoniczno-rzeŸbiarskie (bez okreœlonej tematyki) (...) Projek-
ty kandelabr i fontann przed przyst¹pieniem do ich wykonania przedstawiæ do akceptacji Sekretariato-
wi” – fragment wyci¹gu z protoko³u nr 131 posiedzenia Sekretariatu KC 15 XI 1952 r. (AJS, 386, k. 37).
16 Fragment protoko³u nr 148 z posiedzenia Sekretariatu Biura Politycznego 31 I 1952 (AJS, 386, k. 54).



wa³. W œwietle powy¿szych dokumentów zrobi³ to najprawdopodobniej po drobiaz-
gowym zapoznaniu siê z projektem, który móg³, jak to mia³ w zwyczaju, poprawiæ.
W tym sensie by³ on wspó³autorem du¿ej czêœci socrealistycznej Warszawy, choæ
nie ka¿dy jej fragment znaczy³ tyle, co plac Konstytucji.

Realizacja projektu odbywa³a siê od kwietnia do lipca 1952 r17. Pewne œwiat³o na
jego kompletnoœæ rzuca notatka z 4 kwietnia 1952 r.18, dotycz¹ca k³opotów z otrzy-
maniem materia³ów budowlanych. Wed³ug tego pisma, Mieczys³aw Jarnuszkie-
wicz, kierownik pracowni blacharki artystycznej, zosta³ 13 lutego 1952 r. wezwany
do pracowni projektów MDM, gdzie pokazano mu drobny rysunek szkicowy kan-
delabru. Na jego podstawie mia³ oszacowaæ iloœæ miedzianej blachy, potrzebnej do
wykonania czêœci ozdobnych – korony. Jarnuszkiewicz stwierdzi³, ¿e potrzeba oko-
³o 500 kg. Na nastêpnym spotkaniu 7 marca pokazano mu inny szkic. Zauwa¿y³ on
wtedy, ¿e rysunek wzbogacony zosta³ znacznie co do formy i wielkoœci i za¿¹da³
750 kg. Szczegó³owe rysunki w wymiarach 1:1 dostarczono mu dopiero 12 marca.
Wygl¹da na to, ¿e po decyzji KC wizja kandelabru zosta³a jeszcze uszczegó³owiona.

Z przytoczonych dokumentów wynika, ¿e projektowanie nie trwa³o dwóch dni
i nic nie odby³o siê natychmiast. W¹tpliwe jest jednak, a¿eby nawet przy wiêkszej
iloœci czasu Knothe móg³ sprostaæ zadaniu nakreœlenia takich kandelabrów, które
spe³nia³yby wszelkie ¿¹dania i jeszcze spodoba³y siê opinii publicznej. Bardziej
istotne od ¿artów ulicy warszawskiej i karykatur w prasie by³o niezadowolenie Bie-
ruta z przygotowanego miejsca docelowego pochodów – w³adza nie wykorzysta³a
placu Konstytucji do odbierania defilad na Œwiêto Pracy19 oraz Œwiêto Odrodzenia
Polski20. Swoj¹ rolê mog³y odegraæ tu tak¿e niezrêczne kandelabry. Trudno by³o bo-
wiem o uzyskanie „szybkoodczuwalnego wra¿enia si³y”, patosu i powagi w miejscu,
gdzie sta³y pokraczne latarnie, obiekt kpin za przyzwoleniem w³adz.

Na koniec warto jeszcze zapoznaæ siê z kilkoma dokumentami dotycz¹cymi wy-
konania korony kandelabrów, które daj¹ szerszy obraz realiów rz¹dz¹cych budow¹
ca³ego MDM. Najbardziej dekoracyjna czêœæ kandelabrów, czyli ramiona i latarnie,
zosta³y wykonane z blachy cynkowej i miedzianej, co mia³o zapewniæ odpowiedni
efekt wizualny: po³ysk w œwietle s³oñca i œwietle elektrycznym21. To w³aœnie te, zde-
cydowanie deficytowe materia³y, a nie nawet koszt budowy kandelabrów, wyno-
sz¹cy oko³o 1 030 000 z³22, stwarza³y podstawow¹ trudnoœæ i zagro¿enie niewykona-
nia obiektów na czas. Dopiero interwencje Sigalina, prawdopodobnie u samego
Bieruta, wymog³y przydzielenie wymaganych materia³ów. Z 26 kwietnia 1952 r. po-
chodzi pismo, w którym Pañstwowa Komisja Planowania Gospodarczego, „bior¹c
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17 Harmonogram realizacji projektu kandelabrów w formie tabelki-wykresu (AJS, 747, k. 49).
18 Fragment pisma Kierownika Zarz¹du „E” M. Nasierowskiego (Zjednoczenie Budownictwa Miej-
skiego Warszawa 6) z 3 IV 1952 r. do Naczelnego Architekta Józefa Sigalina (AJS, 747, k. 43).
19 Odbywa³y siê w Alejach Jerozolimskich (trybuna przed siedzib¹ KC PZPR), póŸniej na Marsza³kow-
skiej (trybuna przed PKiN).
20 Odby³ siê tu tylko pochód na otwarcie placu, 22 lipca 1952 r., Zlotu M³odych Przodowników Budow-
niczych Polski Ludowej.
21 NA, 53, k. 4.
22 Tam¿e, k. 3.



pod uwagê cel przeznaczenia, zgadza siê, w drodze wyj¹tku, na cesjê przy-
dzielonych na M.D.M. 750 kg blachy cynkowej i 75 kg spoiwa cynkowego”23.
Podobnych „wyj¹tków” ze wzglêdu na „cel przeznaczenia” by³o znacznie wiêcej.
MDM otrzyma³o prawdopodobnie tzw. priorytet otwieraj¹cy drzwi do ministerstw,
potwierdzany póŸniej przez liczne interwencje. Na budowê Dzielnicy kierowano
ró¿ne deficytowe towary (kamieñ na fasady, metale na dekoracje, nowoczesne ma-
szyny do pracy, materia³y budowlane) i najlepszych fachowców, pozbawiaj¹c tych
dóbr resztê Warszawy, a nawet kraju. Znamiennym przyk³adem faworyzowania
MDM jest fotografia zamieszczona w albumie z budowy, ukazuj¹ca oznaczenie ko-
lejowe na wagonie „Terminowa dostawa. M. D. M. Przesy³ka ekstra” z podpisem
„Kolejarze otwieraj¹ «zielon¹ drogê» dla MDM”24. Propaganda stara³a siê ukazaæ
budowê tej dzielnicy jako triumf socjalistycznej organizacji pracy, powszechny
wzorzec do naœladowania, tymczasem wykonanie planu by³o mo¿liwe g³ównie dziê-
ki priorytetowemu traktowaniu tej jednej budowy kosztem innych.

Materia³y i specjalistyczne czêœci do wykonania i z³o¿enia korony kandelabrów
dotar³y do Warsztatu Blacharki Artystycznej ZBMW 3 KAM tak póŸno, ¿e sytuacja
wymaga³a od „mistrza” Mieczys³awa Jarnuszkiewicza i jego 12-osobowego zespo³u
specjalnej mobilizacji. W podpisanym zobowi¹zaniu zapowiedzieli, ¿e wykonaj¹
230% normy, nadganiaj¹c 7000 zmarnowanych wczeœniej roboczo-godzin, aby wy-
konaæ wszystkie korony na czas, tj. do 29 czerwca 1952 r25. Inne zespo³y tak¿e mu-
sia³y spieszyæ siê z prac¹, a rezultaty takich dzia³añ sta³y siê widoczne kilka miesiê-
cy po otwarciu. Prezydium Rady Narodowej w liœcie do Naczelnego Architekta
z 10 grudnia 1952 r. zwróci³o uwagê na „z³e wykonanie drzwiczek w kandelabrach
na placu Konstytucji. Wskutek popêkania i odpadniêcia p³yt kamiennych instala-
cja elektryczna (tablice rozdzielcze) znajduj¹ca siê pod napiêciem sta³a siê ³atwo do-
stêpna dla postronnych osób i stwarza mo¿liwoœæ niebezpieczeñstwa pora¿enia
pr¹dem”26.

Kandelabry na placu Konstytucji w Warszawie s¹ typowym obiektem architek-
tury socrealistycznej. U¿ywaj¹ one pewnych elementów architektury klasycyzmu
czy renesansu, przekuwaj¹c je jednak w ciê¿kie bry³y, grzesz¹ce gigantomani¹. S¹
obiektem o charakterze rekwizytu teatralnego, udaj¹c coœ, czym nie s¹. Przybiera-
j¹c postaæ latarni, s¹ w rzeczywistoœci prób¹ kompozycyjnego zaaran¿owania placu,
przywrócenia symetrii. Ich wygl¹d mo¿na uznaæ za „eksperymentalny” – twórcy
MDM twierdzili, ¿e budowa dzielnicy jest w³aœciwie wielkim eksperymentem,
gdy¿ nikt w Polsce przed nimi nie tworzy³ fragmentu wielkomiejskiej tkanki socja-
listycznego osiedla27. Próby takie nie zawsze siê udaj¹. Kandelabry przesz³y tak-
¿e typow¹ drogê decyzyjn¹ dla pierwszoplanowych inwestycji budowlanych lat
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23 Tam¿e, k. 16.
24 S. Jankowski, MDM..., s. 199.
25 NA, 53, k. 22.
26 Tam¿e, k. 24.
27 S. Jankowski, J. Knothe, J. Sigalin, Z. Stêpiñski, Marsza³kowska Dzielnica Mieszkaniowa, „Architek-
tura” 1953, nr 1, s. 1-25.



1949-1956. Projekt latarni by³ przedmiotem posiedzenia Sekretariatu KC i zosta³
zaakceptowany przez Boles³awa Bieruta. Innym charakterystycznym elementem
przedsiêwziêcia budowy kandelabrów by³ sam sposób wykonania ich korony, wy-
magaj¹cy od za³ogi wysi³ku na 230% normy.

Plac Konstytucji oraz ca³a Marsza³kowska Dzielnica Mieszkaniowa szybko
wypad³y z ³ask Bieruta. Niewiele ponad pó³ roku po triumfalnym otwarciu placu
„¯ycie Warszawy” donosi³o, ¿e robotnicy pracuj¹cy nad dalsz¹ realizacj¹ MDM nie
wykonali zobowi¹zañ lutowych28. Inne gotowe projekty czeka³y na zatwierdzenie
KC, jednak przychylna decyzja nie zapad³a29. W jakiejœ mierze móg³ to byæ tak¿e
rezultat oddzia³ywania kandelabrów niszcz¹cych powagê placu. Pierwotne plany
rozleg³ej dzielnicy ograniczono do okolic placu Konstytucji30. Luki po niezrea-
lizowanych budynkach wype³ni³y w kolejnych dziesiêcioleciach tandetne klocki
z wielkiej p³yty. Ulica Waryñskiego nie zosta³a do koñca uporz¹dkowana i wygl¹da
jakby przebito j¹ zaledwie wczoraj, nie ponad pó³ wieku temu. Na tym tle kandela-
bry wpasowane w charakter otaczaj¹cej je socrealistycznej zabudowy wydaj¹ siê wy-
gl¹daæ dosyæ harmonijnie. A przecie¿ to one mog³yby byæ szczytem bezguœcia...

Krzysztof Mordyñski
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28 Warszawskie budowy czekaj¹ na typow¹ dokumentacjê techniczn¹, „¯ycie Warszawy” 1953, nr 63, s. 6.
29 „Rozpatrzono projekty zabudowy ulicy Nowomarsza³kowskiej na obrze¿u Pola Mokotowskiego miê-
dzy ulic¹ Wawelsk¹ i Batorego. Decyzjê od³o¿ono do czasu rozpatrzenia Planu Generalnego i wyjaœnie-
nia na jego tle roli ulicy Polnej i przed³u¿enia Wawelskiej w kierunku wschodnim” – fragment protoko-
³u KC PZPR z 12 II 1953 r. (AJS, 387, k. 75).
30 Szerzej pisa³em o tym w: Plac Konstytucji. Eksperyment „wielkomiejskiego” socrealizmu. „Spotkania
z Zabytkami” 2008, nr 2, s. 3-7.



OBCHODY STULECIA BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ M.ST. WARSZAWY
– BIBLIOTEKI G£ÓWNEJ
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Biblioteka Publiczna na Koszykowej wpisa³a siê na trwa³e w pejza¿ Warsza-
wy. Podejmuj¹c od pocz¹tku swego istnienia dzia³ania pionierskie, wytycza³a
innym bibliotekom kierunki rozwoju. Odegra³a tym samym znacz¹c¹ rolê
w dziejach polskiego bibliotekarstwa. Przypadaj¹cy w 2007 r. jubileusz stulecia
Ksi¹¿nicy sta³ siê okazj¹ do utrwalenia tego wizerunku. W tym celu zawi¹za³
siê w 2003 r. Komitet Organizacyjny Obchodów Stulecia Biblioteki Publicznej
m.st. Warszawy w sk³adzie: El¿bieta Górska, Gra¿yna Ma³gorzata Lewandow-
ska, Marta Parnowska, Ewa Pêkalska i Joanna Pop³oñska, który pod kierunkiem
dyrektor Janiny Jagielskiej przygotowa³ szczegó³owy program uroczystoœci rocz-
nicowych. Komitetowi Honorowemu Obchodów 100-lecia Biblioteki, powo-
³anemu 22 maja 2006 r., przewodniczy³ Minister Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego Micha³ Kazimierz Ujazdowski. W jego sk³ad weszli: JE kardyna³ Józef
Glemp, prymas Polski, JE biskup Leszek S³awoj G³ódŸ, prof. W³adys³aw Bar-
toszewski, prof. Barbara Bieñkowska, Maria Bu³hak-Jelska – potomkini ro-
du Kierbedziów, Jêdrzej Dmowski – przewodnicz¹cy Komisji Kultury Sejmiku
Mazowieckiego, prof. Marcin Drzewiecki, Piotr Fogler – Przewodnicz¹cy Sej-
miku Mazowieckiego, prof. Juliusz Wiktor Gomulicki, Adam Kilian, Miros³aw
Kochalski – p.o. Prezydenta m.st. Warszawy, prof. Jadwiga Ko³odziejska, Tomasz
Koziñski – Wojewoda Mazowiecki, Zofia Kucówna, Tadeusz Mazowiecki,
Adam Struzik – Marsza³ek Województwa Mazowieckiego, Gra¿yna Torbicka, An-
drzej Urbañski.



KALENDARZ OBCHODÓW

ROK 2006

26 wrzeœnia obchody rozpoczê³a XVI Sesja Varsavianistyczna. Dzieñ ten wybrano
nieprzypadkowo. 26 wrzeœnia 1906 r. „grono osób ze œwiata naukowego i literackie-
go” z³o¿y³o do zarejestrowania „Ustawê [Statut] Towarzystwa Biblioteki Publicz-
nej [dalej: TBP] w Warszawie”. 17 paŸdziernika tr. Towarzystwo zosta³o wpisane
w Urzêdzie Gubernialnym Warszawskim do rejestru stowarzyszeñ i zwi¹zków. Pra-
wne usankcjonowanie TBP pozwoli³o organizatorom zrealizowaæ cel, dla którego je
powo³ali: utworzenie w Warszawie biblioteki publicznej.

Tytu³ sesji „O potrzebie za³o¿enia publicznej biblioteki w Warszawie” na-
wi¹zywa³ do artyku³u Jadwigi Szczawiñskiej-Dawidowej, którym znana dzia³aczka
oœwiatowa rozpoczê³a w 1897 r. na ³amach „Przegl¹du Pedagogicznego” kilkuletni¹
kampaniê prasow¹ na rzecz utworzenia takiej biblioteki. Ten w³aœnie okres w dzie-
jach stolicy przypomnia³ w pierwszym z referatów: Warszawa na prze³omie XIX
i XX wieku Andrzej So³tan, kreœl¹c obraz Warszawy, w której od upadku powsta-
nia styczniowego trwa³ ucisk polityczny, zlikwidowano podobnie jak w ca³ym
Królestwie Polskim resztki autonomii, szczególnie zaœ utrudniony by³ dostêp do
oœwiaty, czemu starano siê zaradziæ przez tajne nauczanie, dziêki zaœ filantropii
i ofiarnoœci spo³ecznej inteligencji warszawskiej mog³o funkcjonowaæ ¿ycie nauko-
we. Zbiorowoœæ tê scharakteryzowa³a w kolejnym referacie: Œrodowisko inteligencji
warszawskiej na prze³omie XIX i XX wieku Barbara Bieñkowska. Zarysowa³a œrodo-
wisko bardzo zró¿nicowane pod wzglêdem zawodów, pozycji spo³ecznej, pochodze-
nia, wyznania i pogl¹dów, w którym jednak dominowa³ ¿arliwy patriotyzm i ofiar-
noœæ w konstruktywnej pracy na rzecz kraju, miasta i spo³eczeñstwa. Taki w³aœnie
patriotyzm przepe³nia³ za³o¿ycieli TBP, którzy doprowadzili do utworzenia Biblio-
teki Publicznej. Pocz¹tkowy okres jej historii, pionierski, ale i chwilami drama-
tyczny z uwagi na brak funduszy, przedstawi³a Joanna Pop³oñska w szkicu Z dzie-
jów naszej Biblioteki, podkreœlaj¹c w nim rolê gmachu i ludzi z Bibliotek¹
zwi¹zanych. Przejêcie placówki przez Gminê m.st. Warszawy w 1928 r. ustabilizo-
wa³o jej podstawy finansowe, umo¿liwi³o rozwój i wprowadzenie w ¿ycie za³o-
¿eñ statutowych. Jednym z nich by³o „Zak³adanie i utrzymywanie, niezale¿nie od
g³ównego ksiêgozbioru, oddzia³ów Biblioteki w ró¿nych punktach m.st. Warszawy
i jej przedmieœæ”. Jego realizacjê omówi³a Janina Jagielska, podkreœlaj¹c w swoim
wyst¹pieniu: Znaczenie umiastowienia Biblioteki Publicznej dla rozwoju sieci bibliotek
publicznych w Warszawie. Tak jak Biblioteka na Koszykowej powsta³a dziêki inicja-
tywie spo³ecznej, tak i jej zbiory, zw³aszcza przez pierwsze lata istnienia Ksi¹¿nicy,
ros³y dziêki otrzymywanym w wielkich iloœciach darom. Do dzisiaj zachowa³o siê
wiele cennych kolekcji przekazanych zarówno przez instytucje, jak i osoby prywat-
ne. Jedn¹ z nich, czêœæ zbioru Towarzystwa Przyjació³ imienia Elizy Orzeszkowej,
ofiarowan¹ Dzia³owi Starych Druków i Rêkopisów w 1963 r., scharakteryzowa-
³a w ostatnim referacie sesji: Listy do Orzeszkowej – fragment wielkiego zbioru Iwona
Wiœniewska.
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Obrady poprzedzi³a prezentacja projektu rozbudowy i modernizacji Biblioteki
autorstwa pracowni Bulanda, Mucha Architekci.

Licznie zebrani goœcie minut¹ ciszy uczcili pamiêæ zmar³ego w lipcu 2006 r. Ju-
liusza Wiktora Gomulickiego, cz³onka Komitetu Honorowego Obchodów 100-lecia
Biblioteki, od lat zwi¹zanego z nasz¹ instytucj¹, czynnego uczestnika sesji varsavia-
nistycznych. Materia³y konferencji ukaza³y siê drukiem (O potrzebie za³o¿enia pu-
blicznej biblioteki w Warszawie. W przededniu stulecia Biblioteki na Koszykowej, War-
szawa 2007, Sesje Varsavianistyczne, z. 16).

Sesji towarzyszy³a wystawa (czynna do dzisiaj) pod tym samym tytu³em,
która przypomnia³a rolê prasy w powo³aniu Biblioteki do ¿ycia i w walce o jej
przetrwanie.

W ekspozycji wykorzystano fragmenty artyku³ów, reporta¿y, wywiadów i nota-
tek prasowych dotycz¹cych Biblioteki, opublikowanych przede wszystkim w gaze-
tach i czasopismach warszawskich w latach 1897-1929. Materia³ ten zilustrowano
fotografiami naszej Ksi¹¿nicy, pochodz¹cymi ze zbiorów Biblioteki, wykorzystano
te¿ ilustracje z prasy i zdjêcia z wydawnictw albumowych poœwiêconych Warsza-
wie. Wystawê podzielono na trzy czêœci i rozmieszczono na kolejnych piêtrach bu-
dynku mieszcz¹cego czytelnie (tzw. plomby).

Czêœæ pierwsza, zatytu³owana „O potrzebie za³o¿enia publicznej biblioteki
w Warszawie. Lata 1897–1907”, stanowi³a prolog, w którym poprzez wyst¹pienia
publicystów, domagaj¹cych siê utworzenia biblioteki, ukazano jej historyczny ro-
dowód: od powsta³ej w 1747 r. Biblioteki Za³uskich, a¿ po czytelnie bezp³atne War-
szawskiego Towarzystwa Dobroczynnoœci i Czytelniê Naukow¹, która sta³a siê za-
l¹¿kiem Biblioteki Publicznej. Pokazano urzeczywistnienie idei biblioteki dziêki
wydanym w 1906 r. „przepisom tymczasowym o stowarzyszeniach i zwi¹zkach”,
umo¿liwiaj¹cym powstanie TBP, a w nastêpstwie – utworzenie biblioteki pub-
licznej. Historia Biblioteki doprowadzona zosta³a w tej czêœci do przejêcia (15 II
1907 r.) przez Zarz¹d TBP Czytelni Naukowej od jej prawnych w³aœcicieli i przeno-
sin do nowego lokalu przy ul. Rysiej 1.

Czêœæ druga przedstawia³a Bibliotekê „W drodze do w³asnego gmachu” w latach
1907–1914. Zaprezentowano tutaj unikatowe fotografie czytelni przy ul. Rysiej
wraz z opisem wnêtrza placówki. Poprzez reakcjê prasy ukazano entuzjazm to-
warzysz¹cy szybkiemu jej rozrostowi. Przedstawiono te¿ realizacjê niektórych sta-
tutowych zadañ: powo³anie w 1908 r. Instytutu Bibliograficznego, za³o¿enie w tym
samym czasie, z inicjatywy i pod redakcj¹ Stefana Dêbego, „Przegl¹du Biblio-
tecznego”, czasopisma fachowego o charakterze naukowym, a tak¿e utworzenie
w 1912 r. Filii I przy ul. Chmielnej 54 (z przejêtej Biblioteki Kolejowej). Znalaz³y
siê tu równie¿ doniesienia prasy o ówczesnych trudnoœciach finansowych oraz lo-
kalowych i ich rozwi¹zaniu – pocz¹wszy od informacji o zapisie Eugenii Kierbe-
dziowej na rzecz TBP, a¿ po wiadomoœci o zakoñczeniu budowy ufundowanego
przez ni¹ gmachu przy ul. Koszykowej.

Czêœæ trzecia: „Biblioteka w gmachu Stanis³awów Kierbedziów” poœwiêcona
by³a szczególnie trudnemu dla Biblioteki okresowi 1914-1928. Otrzymanie w³asnej
siedziby nie rozwi¹za³o problemów, z jakimi boryka³ siê Zarz¹d. Wybuch I wojny
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œwiatowej spowodowa³ pogorszenie siê i tak ju¿ nie³atwej sytuacji TBP, zwi¹zanej
z bie¿¹cym utrzymaniem Ksi¹¿nicy. Ju¿ od 1916 r. prasa zwraca³a siê do Magistratu
o pomoc dla Biblioteki. G³osy te, choæ zaprezentowane w wyborze, da³y wyobra¿e-
nie o tym, jak wiele gazet i czasopism mia³o na wzglêdzie dobro placówki, zamie-
szczaj¹c na swoich ³amach gor¹ce apele o ratunek dla niej. Nie przesz³y one bez
echa. Jak wielk¹ zas³ug¹ publicystów by³o to, ¿e instytucja w tym najtrudniejszym
dla niej okresie (1919–1923) nie zosta³a zamkniêta, œwiadczy³o podziêkowanie Ko-
mitetu TBP z³o¿one ca³ej prasie warszawskiej. Kiedy sytuacja Biblioteki by³a nadal
katastrofalna, a jedynym wyjœciem wydawa³o siê przejêcie jej przez miasto, prasa
komentowa³a to wydarzenie, wyra¿aj¹c aprobatê lub w¹tpliwoœci. Nigdy jednak
sprawa Biblioteki Publicznej nie by³a jej obojêtna.

Organizatorzy wystawy poœwiêcili te¿ wiele miejsca darczyñcom. By³o wœród
nich wielu wybitnych uczonych, przemys³owców, prawników, ksiêgarzy, drukarzy,
znanych dzia³aczy oœwiatowych i politycznych, znakomitych pisarzy i dziennika-
rzy. Ka¿dej notatce prasowej, informuj¹cej o darach, towarzyszy³a fotografia dona-
tora. Wystawê uzupe³ni³y nieliczne (ze wzglêdu na brak miejsca) eksponaty, w tym
archiwalia zwi¹zane z powstaniem TBP, wydawnictwa w³asne Towarzystwa oraz
wybrane ze zbiorów Biblioteki ksi¹¿ki i czasopisma ze znakami proweniencyjny-
mi ofiarodawców.

Ekspozycja powsta³a w wyniku wspó³pracy Dzia³ów Bibliografii Czasopism
Warszawskich i Bibliologii. Autorkami scenariusza wystawy i towarzysz¹cego jej
katalogu s¹ Gra¿yna Ma³gorzata Lewandowska i Irena Wojsz. Opracowanie plasty-
czne to zas³uga Ewy Jakubowskiej-Gordon. Skany wykona³ Ireneusz Fr¹czek.

ROK 2007

18 stycznia nast¹pi³o otwarcie gmachu im. S. Kierbedziów po zakoñczeniu prac re-
montowych i modernizacyjnych, które podjêto w 2006 r. z okazji zbli¿aj¹cego siê
jubileuszu Biblioteki. W uroczystoœci oddania budynku do u¿ytku wziêli udzia³:
Marsza³ek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik, przedstawiciele Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Episkopatu Polski, w³adz pañstwo-
wych i samorz¹dowych oraz potomkowie rodu Kierbedziów. Dziêki wsparciu
finansowemu Samorz¹du Województwa Mazowieckiego prawie stuletni budy-
nek ufundowany w 1914 r. przez Eugeniê Kierbedziow¹ zosta³ odrestaurowany.
W dotychczasowych pomieszczeniach Dzia³u Muzeum Ksi¹¿ki Dzieciêcej, prze-
niesionego tymczasowo do Pa³acu Kultury i Nauki, powsta³a nowoczesna sala kon-
ferencyjna.

27 lutego odby³a siê promocja czêœci publikacji przygotowanych z okazji stule-
cia Biblioteki. Wydano je w jednolitej szacie graficznej autorstwa Ewy Jakubow-
skiej-Gordon. Zaprezentowano nastêpuj¹ce wydawnictwa: Ewa Pop³awska-Buka³o,
Siedziba Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy. Dzieje i architektura gmachu, Warszawa
2006; Joanna Pop³oñska, Moje magiczne miejsce. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy,
Warszawa 2006; ¯yj¹ w naszej pamiêci. Wspomnienia o pracownikach Biblioteki Pu-
blicznej m.st. Warszawy, pod redakcj¹ Janiny Jagielskiej, Teresy Jedynak, Warszawa
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2006; Most Kierbedzia. Fotoreporta¿ z budowy pierwszego sta³ego mostu w Warszawie,
wstêp i oprac. podpisów Anna Chyliñska-Stañczak, oprac. graficzne Ewa Jakubow-
ska-Gordon, Warszawa 2006; Widoki Warszawy, wstêp i oprac. podpisów Anna Chy-
liñska-Stañczak, reprodukcje i oprac. graficzne Ewa Jakubowska-Gordon, Warsza-
wa 2006; Warszawa zim¹, wstêp i oprac. podpisów Zofia Zarachowicz, reprodukcje
i oprac. graficzne Ewa Jakubowska-Gordon, Warszawa 2006.

Ksi¹¿ki zrecenzowali kolejno Andrzej So³tan, Hanna £askarzewska i Maria
Lenartowicz. Trzy ostatnie pozycje, tj. album i teki pocztówek, omówi³a Agata
Witkowska.

24 maja odby³ siê premierowy pokaz filmu o Bibliotece pt. Magiczne miejsce na
Koszykowej. Autorem scenariusza i re¿yserem obrazu jest znany dokumentali-
sta Andrzej Sapija. Film, który powsta³ we wspó³pracy z pracownikami Ksi¹¿nicy,
wywo³a³ o¿ywion¹ dyskusjê widzów z twórc¹. W czterech seansach wziê³o udzia³
ok. 150 osób.

W tym samym dniu w gmachu Kierbedziów otwarto wystawê (czynn¹ do 24 X)
pt. „Warszawa 1907” przygotowan¹ przez Dzia³ Varsavianów. Skonfrontowano na
niej obraz Warszawy utrwalony w najpopularniejszych polskich czasopismach z ra-
portem warszawskiego oberpolicmajstra do Miko³aja II. Raport, poprzedzony oce-
n¹ sytuacji gospodarczej miasta i nastrojów spo³ecznych, zawiera te¿ szczegó³o-
wy wykaz „znacz¹cych aktów terrorystycznych”, topografiê tych wydarzeñ oraz
ich statystykê za 1907 r. Jaka by³a Warszawa w roku narodzin Biblioteki Publicz-
nej? Jak funkcjonowa³o 750-tysiêczne miasto gubernialne Cesarstwa Rosyjskiego
w okresie rewolucji? W jaki sposób warszawiacy wykorzystali krótkotrwa³y okres
zel¿enia cenzury i liberalizacji prawa? Jak funkcjonowa³a gospodarka miejska? Czy
bawiono siê w Warszawie? Ekspozycja, w której zastosowano uk³ad i nazewnictwo
wystêpuj¹ce w popularnych kalendarzach epoki, próbowa³a na te pytania odpowie-
dzieæ przez prezentacjê wyboru Ÿróde³, g³ównie prasowych i ikonograficznych po-
chodz¹cych z 1907 r. oraz eksponatów – wytworów kultury materialnej tego okresu.

18 czerwca odby³y siê g³ówne uroczystoœci obchodów stulecia Biblioteki w Tea-
trze Wielkim, nad którymi patronat honorowy obj¹³ Marsza³ek Województwa Ma-
zowieckiego Adam Struzik. Uczestniczyli w nich oprócz pracowników Biblioteki
bibliotekarze z innych bibliotek z terenu Warszawy i Mazowsza, a tak¿e pisarze,
wydawcy, ksiêgarze i zaprzyjaŸnieni czytelnicy. Imprezê rozpocz¹³ pokaz skróconej
wersji filmu dokumentalnego Magiczne miejsce na Koszykowej. Po przemówieniu
dyrektora Biblioteki, Micha³a Str¹ka, mowach gratulacyjnych zaproszonych goœci,
wrêczono dyplomy im. Stanis³awów Kierbedziów osobom zas³u¿onym dla Bibliote-
ki. W imieniu wyró¿nionych podziêkowa³ prof. W³adys³aw Bartoszewski, ofiaro-
dawca m.in. cennej kolekcji prasy powstañczej. Z kolei pracownicy wyró¿niaj¹cy
siê szczególnymi osi¹gniêciami zawodowymi otrzymali medale „Zas³u¿ony Kultu-
rze Gloria Artis”, „Pro Masovia”, odznaki honorowe „Zas³u¿ony dla Kultury Pol-
skiej” oraz dyplomy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na rêce dyrek-
cji przekazano wiele listów gratulacyjnych od instytucji i organizacji z ca³ego kraju.
Na zakoñczenie zebrani wys³uchali koncertu w wykonaniu artystów operowych
i Warszawskiej Orkiestry „Filharmonia”.
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30 paŸdziernika zosta³a ods³oniêta tablica pami¹tkowa na budynku przy
pl. D¹browskiego 1 (dawniej Rysia 1), gdzie w 1907 r., w wynajêtym przez TBP lo-
kalu, rozpoczê³a dzia³alnoœæ Biblioteka Publiczna.

W tym samym dniu odby³a siê XVII Sesja Varsavianistyczna: „Darczyñcy i ich
kolekcje w zbiorach Biblioteki na Koszykowej. W stulecie Biblioteki”, bêd¹ca
ho³dem z³o¿onym donatorom. Joanna Pop³oñska w referacie: O mecenasach i ofiaro-
dawcach s³ów kilka... przedstawi³a formy pomocy Bibliotece, gdy by³a ona instytucj¹
spo³eczn¹, wyró¿niaj¹c wœród nich: finansowe (gotówka, obligacje, zapisy testa-
mentowe), sk³adane w naturze (meble, wêgiel, archiwalia, ksi¹¿ki), pracê spo³eczn¹
oraz wsparcie propagandowe prasy. Poczesne miejsce poœwiêci³a samym ofiarodaw-
com, wœród których by³o wielu znanych prawników, finansistów, lekarzy, uczo-
nych, ziemian, pisarzy, wydawców, ksiêgarzy i osób anonimowych oraz wiele insty-
tucji i towarzystw naukowych. Dziêki nim Biblioteka dotrwa³a do 1928 r., kiedy to
zosta³a przejêta przez miasto.

Marta Parnowska i Alina Komornicka w referacie: O ksi¹¿kach Ludwika Perzyny
omówi³y niewielk¹, ale cenn¹ kolekcjê znajduj¹c¹ siê w zbiorach Dzia³u Starych
Druków i Rêkopisów. Ksi¹¿ki nale¿¹ce do Ludwika Perzyny (1742-1812), lekarza,
zakonnika bonifratra, popularyzatora medycyny, autora podrêczników dla cyruli-
ków i dzie³ o treœci religijnej, oznaczone piecz¹tk¹ w³aœciciela, trafi³y do Biblioteki
Publicznej w 1917 r. w ramach wiêkszego daru Szpitala Œw. Jana Bo¿ego w Warsza-
wie, którym Perzyna kierowa³ w latach 1790-1793. Wydane w ró¿nych jêzykach
dzie³a religijne, historyczne, prawnicze, nieliczne medyczne oraz ró¿nego rodzaju
poradniki pochodz¹ce z XVI-XVIII w. stanowi³y zapewne fragment warsztatu pra-
cy lekarza-zakonnika, który uleg³ rozproszeniu w trakcie wielokrotnych zmian
miejsc pobytu zwi¹zanych z uprawianiem zawodu i pos³ug¹ zakonn¹. Przypuszcze-
nia te potwierdza informacja, ¿e czêœæ ksiêgozbioru Perzyny znajduje siê równie¿
w bibliotece zakonu bonifratrów w Cieszynie.

Korespondencja redakcji „Przegl¹du Tygodniowego” Ÿród³em do badañ nad kszta³to-
waniem siê nowoczesnego obiegu informacji to temat zaprezentowany przez Agnieszkê
Janiak-Jasiñsk¹, która opracowa³a czêœæ zbioru przekazanego Bibliotece Publicz-
nej w 1913 r. testamentem redaktora i wydawcy czasopisma, Adama Wiœlickie-
go. Autorka przejrza³a oko³o 800 listów od wspó³pracowników i czytelników do re-
dakcji z lat 1875-1906. W listach wspó³pracowników (przedstawionych m.in. na
przyk³adzie korespondencji Zofii i Feliksa Daszyñskich), w wiêkszoœci znanych
dzia³aczy politycznych, literatów, uczonych, poruszane by³y problemy spo³eczne
i prywatne ukazuj¹ce m.in. kondycjê materialn¹ inteligencji polskiej. Listy czytel-
ników, czasami anonimowych, dotyczy³y spraw, które ich autorzy chcieli poddaæ
debacie publicznej. Omówiony zaledwie fragment zbioru daje wyobra¿enie o war-
toœci Ÿród³owej korespondencji równie¿ w badaniach nad stosunkami na rynku
prasy w drugiej po³owie XIX w.

Piotr Gr¹cikowski poœwiêci³ swoje wyst¹pienie Reginie Lilientalowej (1875-
-1924), spolonizowanej ¯ydówce, która bada³a i dokumentowa³a folklor ¿ydowski.
Jej prace etnograficzne, drukowane w polskich czasopismach naukowych, znaj-
dowa³y uznanie wœród uczonych polskich i ¿ydowskich. W referacie: Regina Lilien-
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talowa – uczona, nauczycielka, publicystka. Sylwetka warszawskiej folklorystki w œwietle
ocala³ej spuœcizny, opartym na dokumentach znajduj¹cych siê w zbiorach Dzia³u
Starych Druków i Rêkopisów, autor przedstawi³ wielostronn¹, bo oprócz naukowej
równie¿ pedagogiczn¹ i publicystyczn¹ dzia³alnoœæ Lilientalowej. Publikowa³a ona
w jêzyku polskim i w jidisz. S³u¿y³a sw¹ wiedz¹ obu narodom. Zapomniana przez
pewien czas, obecnie odkrywana jest na nowo, o czym œwiadczy m.in. przygotowy-
wana edycja jej dzie³.

Referaty z sesji zostan¹ opublikowane w 2008 r. w kolejnym zeszycie serii „Sesje
Varsavianistyczne”.

Sesji towarzyszy³a wystawa „Ekslibrisy twórców warszawskich ze zbiorów Bib-
lioteki Publicznej m.st. Warszawy”, któr¹ mo¿na by³o ogl¹daæ do 30 kwietnia
2008 r. Zbiór ekslibrisów liczy ok. 20 000 jednostek inwentarzowych i pochodzi
g³ównie z kolekcji Janusza Miko³aja Szymañskiego. Ekspozycjê przygotowali pra-
cownicy Dzia³u Bibliologii we wspó³pracy ze znanym bibliofilem Mieczys³awem
Bieleniem. Na wystawie pokazano ok. 800 ekslibrisów 36 twórców warszawskich,
wykonanych w XX i XXI w. ró¿nymi technikami, czêsto dla w³aœcicieli warszawia-
ków lub o tematyce warszawskiej. Zobaczyæ mo¿na by³o równie¿ projekty, próbne
odbitki oraz ró¿ne wersje tego samego ekslibrisu. Ekspozycjê uzupe³nia³y katalogi
wystaw ekslibrisów wybranych grafików.

Dla uczczenia stulecia Biblioteki zamówiony zosta³ równie¿ u znanego polskie-
go miedziorytnika, Wojciecha Jakubowskiego, okolicznoœciowy ekslibris upamiêt-
niaj¹cy to wydarzenie.

30 listopada na uroczystej sesji w Muzeum Historycznym m.st. Warszawy wrê-
czono Bibliotece Medal Sentire Cum Ecclesia Archikonfraterni Literackiej za pro-
mocjê kultury chrzeœcijañskiej.

5 grudnia w Muzeum Wojska Polskiego na spotkaniu z okazji 140. rocznicy
urodzin Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego wrêczono dyplomy za najlepsze varsavia-
na opublikowane w latach 2006-2007. Jury powo³ane przez Towarzystwo Mi³oœni-
ków Historii i Komisjê Badania Dziejów Warszawy pod przewodnictwem prof. Ma-
riana Marka Drozdowskiego przyzna³o to wyró¿nienie m.in. „Bibliotece Publicznej
m.st. Warszawy jako instytucji w 100-lecie jej istnienia za upowszechnianie wiedzy
i ksi¹¿ki o Warszawie i za dzia³alnoœæ wydawnicz¹ w dziedzinie varsavianów”.

17 grudnia podczas uroczystej gali w Teatrze Polskim Biblioteka otrzyma³a Od-
znakê Honorow¹ „Zas³u¿ony dla Mazowsza”, przyznan¹ przez Sejmik Wojewódz-
twa Mazowieckiego. Odznakê oraz dyplom odebra³ dyrektor Micha³ Str¹k.

W listopadzie i grudniu ukaza³y siê ostatnie publikacje wydane z okazji ju-
bileuszu. By³y to: Czasopisma warszawskie XVII-XIX wieku w zbiorach Biblioteki
Publicznej m.st. Warszawy. Katalog, oprac. Gra¿yna Ma³gorzata Lewandowska, Anna
Rybczyñska, El¿bieta Kowalska, Miros³aw Niemirski, Warszawa 2007; Spuœcizna
Stanis³awa Leszczyñskiego w zbiorach Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy, oprac. ze-
spó³ pracowników Biblioteki pod kier. Romana Nowoszewskiego; Mieszkañcy War-
szawy w obiektywach fotografów XIX wieku. Portrety ze zbiorów Dzia³u Sztuki i Rze-
mios³ Artystycznych Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy, wybór zdjêæ, wstêpy do
rozdzia³ów i oprac. podpisów Zofia Zarachowicz, oprac. graficzne Ewa Jakubow-
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ska-Gordon; Bibliotece na Koszykowej – z serca. Dedykacje i wpisy na ksi¹¿kach ofiaro-
wanych Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy, wstêp i oprac. Roman Nowoszewski,
Warszawa 2007.

W 2008 r. Biblioteka wkroczy³a w nastêpne stulecie gotowa sprostaæ nowym
wyzwaniom, jakie niesie rozwój spo³eczeñstwa informacyjnego, zachowuj¹c przy
tym w pamiêci ludzi i organizacje, dziêki którym powsta³a. Ich przypomnienie
zawdziêczamy tym wszystkim, którzy czynnie w³¹czyli siê w obchody jubileuszu.
Za to im dziêkujemy.

Gra¿yna Ma³gorzata Lewandowska, Irena Wojsz
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BUDUJEMY NOWY DOM,
JESZCZE JEDEN NOWY DOM…

Wystawa w Muzeum Niepodleg³oœci (20 XII 2007 – 13 IV 2008) nosi³a podtytu³
„Dzieñ powszedni Warszawy w okresie stalinowskim 1945-1956”. Tamta codzien-
noœæ, znana jeszcze z autopsji pokoleniu najstarszych warszawiaków, by³a sza-
ra, siermiê¿na, czêsto g³odna. Nic dziwnego, ¿e na wystawie dominowa³a
propaganda obowi¹zuj¹cej i jedynie s³usznej wówczas doktryny, maj¹cej przekonaæ
¿yj¹cych w biedzie obywateli, ¿e: „Lud w³asnymi rêkoma buduje lepsz¹, szczêœliw¹
przysz³oœæ”. Centraln¹ postaci¹ by³ oczywiœcie sam Józef Stalin: „Stalin ukochany
nasz Ojciec – bolszewik z granitu”; „Stalin lokomotywa historii, s³oñce komuni-
zmu”; „Stalin geniusz ekonomiczny – natchnienie narodów”; „Stalin in¿ynier na-
szych marzeñ – uniwersalny geniusz”. Autorzy tych hase³ musieli byæ przekonani,
¿e odbiorcy to naprawdê „ciemna masa” i to prawdopodobnie by³o jedn¹ z przy-
czyn ich klêski.

Portret Stalina w centralnym miejscu wystawy u niektórych wywo³ywa³ sprze-
ciw: „Czy ten zbrodniarz zas³uguje na eksponowanie?” – tak¹ uwagê wpisa³ jeden
ze zwiedzaj¹cych do Ksiêgi Pami¹tkowej. Jestem zdania, ¿e nic tak nie uodpar-
nia na zak³amanie tamtych lat jak zdrowy œmiech z og³upiaj¹cej przesady czy
wzruszenie ramion na widok zbytku w nie najlepszym guœcie, w jakim ¿yli przy-
wódcy PRL. Pami¹tki po Boles³awie Bierucie z jego gabinetu s¹ przechowywane
w Muzeum Niepodleg³oœci, które wszak kiedyœ nosi³o imiê Lenina. Pokazane na
wystawie, przypomnia³y m.in. o swoistej obrzêdowoœci obdarowywania zegarkami
za szczególne zas³ugi, m.in. na polu zwalczania „czarnej reakcji”. Zwraca uwagê ze-
garek kieszonkowy œredniej wielkoœci, „cebula”, dar dla Bieruta od samego Sta-
lina. A jednak Stalin nie doczeka³ siê w Warszawie swojego pomnika, chocia¿
w 70-lecie jego urodzin uroczyœcie wmurowano kamieñ wêgielny w Ogrodzie Sa-
skim na osi Grobu Nieznanego ¯o³nierza, co dokumentuje pokazywana na wysta-
wie Polska Kronika Filmowa. Do dzisiaj w tym miejscu le¿y kamienna tablica z na-
pisem: „1939-1945 w Wielkiej Wojnie Narodów przeciwko hitleryzmowi zginê³o
6 000 000 Polaków, w tym 800 000 mieszkañców Warszawy. Zwyciê¿yliœmy, by ¿yæ
wolni w pokoju, braterstwie i sprawiedliwoœci”. Styl tekstu i informacje w nim po-



dane wskazuj¹, ¿e to relikt minionego okresu. O Stalinie ani s³owa, widocznie Pa³ac
Kultury i Nauki jego imienia uznano za wystarczaj¹cy symbol kultu Wodza w War-
szawie.

Pa³ac Kultury, symbol dominacji sowieckiej w Polsce, dla wycieczek zwiedza-
j¹cych stolicê by³ przez dziesiêciolecia najbardziej charakterystyczn¹ budowl¹ War-
szawy, podobnie jak wie¿a Eiffla w Pary¿u. Do dzisiaj podoba siê wielu, o czym
mo¿na siê przekonaæ, przegl¹daj¹c Ksiêgê Pami¹tkow¹, do której zwiedzaj¹cy wpi-
suj¹ uwagi o wystawach w Muzeum Niepodleg³oœci: „To gmaszysko wydaje siê
momentami sympatyczne, wobec brzydoty otaczaj¹cych wie¿owców” – napisa³
przybysz z prowincji. Miniaturki Pa³acu by³y i s¹ dot¹d po¿¹dan¹ pami¹tk¹. W kio-
skach stoj¹ obok figurki Ma³ego Powstañca, kiedyœ nieeksponowanego, poniewa¿:
„Powstanie Warszawskie by³o aktem dywersji wobec narodu i Armii Radzieckiej
nios¹cej Polsce wyzwolenie” – jak g³osi³y tytu³y gazet pokazanych na wystawie.

Dzieñ wczorajszy, dzieñ dzisiejszy, co zosta³o, co odesz³o w niepamiêæ... A jak
historiê odbiera i czy w ogóle siê ni¹ interesuje wspó³czesny m³ody warszawiak?
Wystawê odwiedza³y wycieczki szkolne, wszak Muzeum Niepodleg³oœci prowadzi
bogat¹ dzia³alnoœæ oœwiatow¹. Wystawa nie dawa³a jednak jednoznacznych odpo-
wiedzi, które dla niektórych, a szczególnie nauczycieli s¹ tak istotne. St¹d uwaga
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zapisana w Ksiêdze: „Pozostawienie bez komentarza czy jest ona potêpieniem tych
czasów nie pozwala jednoznacznie okreœliæ tego niezorientowanym, a m³odzie¿ te-
raz tak ma³o czyta”. Nie ma jednoznacznych bia³o-czarnych odpowiedzi. Sam fakt,
¿e zniszczona w 80% Warszawa zosta³a jednak odbudowana i ¿e nie £ódŸ ani Kra-
ków dost¹pi³ zaszczytu bycia stolic¹ jest wystarczaj¹cym powodem do optymizmu:
„To dziêki woli wracaj¹cych do zgliszcz warszawiaków wahaj¹ce siê kierownictwo
partii zdecydowa³o siê na odbudowê Warszawy jako stolicy Polski” – napisali w fol-
derze autorzy wystawy. Radoœæ z samego faktu, ¿e Warszawa bêdzie odbudowana
by³a spontaniczna.

„Nad Wis³¹ wstaje warszawski dzieñ i mknie tramwajem warszawski dzieñ. Do
szkó³ od nowa, do biur od nowa gna do rusztowañ warszawski dzieñ. Co si³ w ra-
mionach, ile tchu w piersi dla swej stolicy w sercu najpierwszej”. S³owa tej popular-
nej piosenki napisa³ Stanis³aw Ryszard Dobrowolski, równie¿ autor popularnej po-
wstañczej pieœni: Warszawskie dzieci idziemy w bój.

Jak czytamy w folderze, nowe budowle socjalizmu: „kreowa³y idylliczn¹ wizjê
szczêœliwego pañstwa ludowego, wolnego od ucisku i daj¹cego szansê awansu spo-
³ecznego robotnikom i ch³opom. Plany urbanistyczne, rysunki architektoniczne,
szkice i perspektywy ukazuj¹ nam wizjê miasta piêknego, lecz utopijnego. Z jednej
strony budowa Warszawy by³a prób¹ realizacji marzeñ o mieœcie idealnym, z dru-
giej usi³owaniem przeprowadzenia manipulacji w ludzkich umys³ach”. Rzeczywi-
stoœæ przedstawia³a siê bardziej prozaicznie, od frontu bowiem, jak za kapitalizmu,
przygotowano luksusowe apartamenty przeznaczone dla wybitnych (czyli zas³u¿o-
nych) twórców i dzia³aczy, a od podwórka klitki, czêsto jednopokojowe, które mia³y
s³u¿yæ braci robotniczej. Sam zaszczyt otrzymania mieszkania w stolicy, i to z ³a-
zienk¹, a czasami tylko z wann¹ w kuchni, by³ wystarczaj¹c¹ nagrod¹. Któ¿ jeszcze
dzisiaj pamiêta, jak trudno by³o zdobyæ sedes, umywalkê, nie wspominaj¹c o papie-
rze higienicznym. Jeszcze ci¹gle dziedzictwo gospodarki socjalistycznej ci¹¿y nad
nami i przepaœæ dzieli Warszawê od stolic Europy Zachodniej, i to nie tylko w dzie-
dzinie infrastruktury. Równie rzucaj¹ce siê w oczy ka¿demu przybyszowi jest za-
chowanie ludnoœci, reprezentuj¹cej niestety mentalnoœæ „homo sovieticus”.

Klasa robotnicza, w wiêkszoœci rodem z okolic Warszawy (wymogi zameldowa-
nia, brak mieszkañ, polityka socjalna), pracowa³a, wyrabia³a normy i niestety pi³a.
Z pietyzmem i bezrefleksyjn¹ przesad¹ umieszczono w odrêbnej gablotce butelkê
czystej wyborowej i jako szczególny zabytek st³uczony fragment czystej z czerwon¹
kartk¹. Takich zabytków na ulicach, parkach, skwerach, ba bramach Warszawy do
dzisiaj nie brakuje, strasz¹ na ka¿dym kroku. Trudno siê dziwiæ uwadze zapisa-
nej w Ksiêdze: „Wystawa przybli¿y³a nam czasy odleg³e, ale te¿ takie, które odcis-
nê³y trwa³e piêtno i na naszej m³odzie¿y. Powinni sobie to zobaczyæ nie tylko raz,
ale kilka razy, aby sobie uœwiadomiæ, ile z tamtych czasów tkwi w nas jeszcze”.
Na przyk³ad têsknot za siln¹ w³adz¹, masowym entuzjazmem, lekcewa¿eniem sza-
rego obywatela.

Wystawa by³a ciekawa, pobudzaj¹ca do myœlenia, o¿ywia³y j¹ pokazy wspo-
mnianej ju¿ Polskiej Kroniki Filmowej, które chwilami wywo³ywa³y wybuchy
œmiechu. 22 lipca 1951 r., w siódm¹ rocznicê og³oszenia Manifestu Polskiego Ko-
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mitetu Wyzwolenia Narodowego, oddano mieszkañcom stolicy najwiêkszy Dom
Towarowy w Polsce, siedmiokondygnacyjny, najwiêkszy oœrodek handlu uspo³ecz-
nionego: 260 wagonów towarowych, 2 tysi¹ce ciê¿arówek z towarem zape³ni³o jego
pó³ki. Obraz pokazany w Kronice Filowej by³ jednak trochê inny – pó³ki z misia-
mi, zabawkami itp. Towary „poszukiwane” prawdopodobnie schowano na zapleczu
dla wybranych, by³ to towar spod lady. Kolumna sportowa defiluj¹ca 1 maja – mo¿-
na œmiaæ siê z pulchnych sylwetek maszeruj¹cych dziewcz¹t, jednak wkrótce zaczê-
liœmy odnosiæ sukcesy w lekkoatletyce, i to nie tylko na Olimpiadzie. Jednomyœl-
noœæ ju¿ wówczas mia³a pêkniêcia, wy³apa³am dwie osoby, które nie klaska³y na
Akademii w 70-lecie urodzin Stalina – odwaga czy chwila s³aboœci ze wzruszenia?

Autorom wystawy: scenariusza i tekstów – Jolancie Niklewskiej, Paw³owi Beza-
kowi, Krzysztofowi Mordyñskiemu, projektu plastycznego – Alicji Ilgiewicz nale¿¹
siê s³owa uznania za pomys³owoœæ i próbê pokazania wspó³czesnym tamtej, jak¿e
odleg³ej, rzeczywistoœci. Jednak nie zawsze odnotowali powiedzenia wówczas znane
powszechnie. Pomnikowi u zbiegu ul. Z¹bkowskiej i al. Solidarnoœci, ko³o cerkwi
na Pradze, warszawiacy od razu nadali nazwê: „Czterech œpi¹cych i trzech pija-
nych”, a nie trzech pracuj¹cych. Prawdziw¹ „pere³k¹” w sposób humorystycz-
ny ukazuj¹c¹ dzia³ania propagandowe w tamtych czasach (dzisiaj nazwalibyœmy
to pijarem) jest zdjêcie ma³ej salki w hotelu robotniczym, gdzie ¿eñski perso-
nel i dobrze zbudowani m³odzieñcy w strojach wyjœciowych (pod krawatem) dla
uczczenia II Zjazdu Partii wykonuj¹ æwiczenia gimnastyczne w rodzaju gimnastyki
porannej. Szkoda, ¿e to zdjêcie nie znalaz³o siê w folderze wystawy.

Doceniaj¹c oryginalnoœæ pomys³ów, nie jestem w stanie zrozumieæ, dlaczego
nikt na etapie zatwierdzania scenariusza nie zaprotestowa³ przeciwko wstawieniu
do tej ciekawej i w sumie rozrywkowej prezentacji dokumentu z zupe³nie innej rze-
czywistoœci, tej schowanej za murami wiêzienia na Rakowieckiej. Wyroki œmierci,
dokumenty tortur i cierpieñ, fotografie ludzi, którzy chocia¿ byli w mniejszoœci, to
protestowali. Nara¿aj¹c ¿ycie swoje i rodzin, zas³uguj¹ na odrêbn¹ wystawê, a nie
na „odfajkowanie” na pod³odze. Wiem, ¿e ¿yjemy w dobie homogenizacji kultury,
wymieszania dobra i z³a w jednym worku, co obserwujemy w telewizji, gazetach,
brukowcach. Ale w muzeach powinniœmy siê przed tym broniæ, nie stêpiaæ wra¿li-
woœci m³odzie¿y szkolnej. Takim negatywnym przyk³adem jest te¿ wystawa „szcze-
gólnych” pami¹tek po dowódcach wojskowych w Muzeum Wojska Polskiego, przy-
gotowana chyba tylko dlatego, ¿eby przypodobaæ siê mediom. Nie wyobra¿am
sobie, aby podobn¹ wystawê odwa¿y³o siê pokazaæ Muzeum Wojny (Imperial
War Museum) w Londynie. Nie zobaczylibyœmy jej równie¿ w Pa³acu Inwalidów
w Pary¿u.

Maria Wiœniewska
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RECENZJE

CZASOPISMA WARSZAWSKIE XVII-XIX WIEKU
W ZBIORACH BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
M.ST. WARSZAWY. KATALOG, red. nauk. Roman
Nowoszewski, Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy,
Biblioteka G³ówna Województwa Mazowieckiego,
Warszawa 2007, ss. 459 [21], wk³adka 1, il.

Od lat uwagê varsavianistów przyci¹ga bogata oferta wydawnicza Biblioteki Pu-
blicznej m.st. Warszawy. Oferta ta zyska³a jeszcze na atrakcyjnoœci w zwi¹zku z ju-
bileuszem stulecia dzia³alnoœci tej niezwykle zas³u¿onej dla Warszawy instytucji,
obchodzonym uroczyœcie w 2007 r.

Jedn¹ z cenniejszych publikacji jubileuszowych, która trafi³a do r¹k u¿ytkowni-
ków w³aœnie w tym roku jest praca zatytu³owana Czasopisma warszawskie XVII-
-XIX wieku w zbiorach Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy, opracowana przez pra-
cowników dwóch dzia³ów naukowych ksi¹¿nicy: Dzia³u Wydawnictw Periodycz-
nych oraz Dzia³u Bibliografii Czasopism Warszawskich. Wypada w tym miejscu za-
prezentowaæ zespó³ autorski, który – dzia³aj¹c w tempie ekspresowym – znakomicie
poradzi³ sobie z tak trudn¹ materi¹, jak¹ dla bibliotekarza i bibliografa stanowi¹
czasopisma. Katalog opracowali: Gra¿yna Ma³gorzata Lewandowska, Anna Ryb-
czyñska, El¿bieta Kowalska, Miros³aw Niemirski, przy wspó³udziale Zofii Bruliñ-
skiej i El¿biety Tomczak. Redakcja merytoryczna spoczywa³a w silnych d³oniach
Gra¿yny Ma³gorzaty Lewandowskiej, doœwiadczonego bibliografa, kontynuator-
ki dzia³añ zmierzaj¹cych do dokoñczenia Bibliografii czasopism warszawskich 1579-
-1981, zainicjowanej i opracowanej (t. 1-3) przez Konrada Zawadzkiego.

Doœwiadczenie bibliograficzne, a byæ mo¿e nawet w pewnej mierze fascynacja
bibliografi¹, i samej redaktorki, i czêœci zespo³u autorskiego, daje siê zauwa¿yæ ju¿
w trakcie pierwszego kontaktu z materi¹ katalogow¹, mo¿na by nawet zaryzykowaæ
twierdzenie, ¿e opis zasadniczy poszczególnych tytu³ów czasopism bardziej przypo-
mina wersjê biobliograficzn¹ ni¿ katalogow¹. Oczywiœcie wiarygodnoœæ informacji
na tym nie cierpi, ale u mniej wyrobionych u¿ytkowników Katalogu mo¿e wzbu-
dziæ uzasadnione zaniepokojenie. Na szczêœcie opisy egzemplarzy bibliotecznych
s¹ tak przejrzyste i tak jednoznaczne, ¿e odnalezienie nawet niewielkiego fragmen-
tu interesuj¹cego nas periodyku nie sprawia najmniejszego k³opotu. A dzieje siê tak



dlatego, ¿e opis zawiera nastêpuj¹ce dane: rocznik, rok, tom, numery w porz¹dku
chronologicznym, dodatki, spisy treœci, uwagi dotycz¹ce stanu zachowania, infor-
macje o drukach wspó³wydanych lub wspó³opracowanych i do³¹czonych wraz z ich
danymi wydawniczymi. To doprawdy kopalnia wiedzy rzadko spotykana w innych
tego rodzaju opracowaniach.

Katalog zbudowany jest wed³ug klasycznego wzorca wydawnictwa Ÿród³owego.
Otwiera go obszerny Wstêp pióra G. M. Lewandowskiej, w którym czytelnik

znajdzie szczegó³owe informacje dotycz¹ce pochodzenia zbioru i jego charaktery-
stykê. A warto wiedzieæ, ¿e „opracowaniem objêto zasób szczególnie wartoœciowy
– najstarsze varsaviana prasowe, wœród których znajduj¹ siê prawie kompletne
ci¹gi znanych periodyków, ale trafiaj¹ siê te¿ niespodzianki w postaci numerów,
roczników czy nawet tytu³ów do tej pory nieodnalezionych w innych zbiorach
publicznych”.

Czêœæ informacyjna uwzglêdnia czasopisma wydane i redagowane w Warszawie
w jej obecnych granicach administracyjnych – 817 tytu³ów, 1098 pozycji, wliczaj¹c
w to kolejne egzemplarze. Ramy chronologiczne spisu wyznacza z jednej strony
1661 r. (data wydania pierwszego numeru warszawskiego „Merkuriusza Polskiego”,
najstarszego organu prasowego w zbiorach Biblioteki), z drugiej – 11 listopada
1918 r., data odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci. Opisy katalogowe uszerego-
wano w porz¹dku alfabetycznym tytu³ów.

Praca zosta³a zaopatrzona w nastêpuj¹ce spisy pomocnicze: Wa¿niejsze skróty,
Skróty wystêpuj¹ce w cytacie, czyli skróty literatury przedmiotu cytowane w opisach,
Indeks instytucji sprawczych, redaktorów, wydawców i wspó³pracowników, Indeks dru-
karñ, Wykaz wydawnictw zwartych, druków ulotnych, dodatków niesamoistnych, wielo-
letnich indeksów – do³¹czonych, wspó³oprawnych z czasopismami, Indeks proweniencji,
oraz w formie wk³adki Indeks chronologiczny wydawnictw opisanych w Katalogu.
Tom zamyka 18 stron faksymiliów najcenniejszych cymeliów czasopiœmienniczych.

Druk i oprawê wykona³a Oficyna Drukarska Jacka Chmielewskiego. Tekst z³o-
¿y³ i z³ama³ Ireneusz Fr¹czak.

Stanis³aw Ciep³owski

KSIÊGA ¯YCIA

W warszawskich ksiêgarniach zagoœci³a niezwyk³a, bezcenna edycja: to Nekrologi
„Kuriera Warszawskiego” 1821-19391, opracowane przez Andrzeja Tadeusza Tyszkê.
Dotychczas ukaza³y siê trzy tomy obejmuj¹ce lata 1821-1845, 1846-1852, 1853-
–1858. Autor pracuje nad nastêpnymi tomami.
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Ten zbiór nekrologów kryje w sobie tak ogromny zasób informacji i ma tyle wa-
lorów literackich oraz historycznych, ¿e staje siê jednym z najwa¿niejszych wydaw-
nictw dokumentuj¹cych ¿ycie stolicy w XIX w. (a w zamiarach autora – tak¿e
w pierwszych dziesiêcioleciach XX w.).

Tyszka pracowicie przepisuje wszystkie nekrologi zawarte w najwa¿niejszej war-
szawskiej gazecie. „Kurier Warszawski” to by³o samo centrum sto³ecznego ¿ycia.
Sto dziewiêtnaœcie lat wychodzenia, g³osy gazeciarzy przenikaj¹ce Warszawê, nie-
zliczone legendy i anegdoty dotycz¹ce redakcji – to wszystko uczyni³o tê gaze-
tê swoistym drukowanym miastem, miejskim ludzkim ¿ywio³em mrowi¹cym siê
czcionkami na wielkich p³achtach.

Od razu natrafiamy na oczywisty, ale zawsze zdumiewaj¹cy paradoks, znany
wszystkim badaczom nekropolii: formu³y, jakimi ¿egnamy zmar³ych, staj¹ siê œwia-
dectwem ¿ycia osób i ¿ycia spo³eczeñstw!

Tu jednak mamy do czynienia z nekropoli¹ szczególn¹. Nekrologi drukowane
w codziennej gazecie to jakby cmentarz chwilowy, cmentarz utrwalany w pamiêci
niezwykle ulotnej – któ¿ z postronnych czytelników, nie nale¿¹cych do rodzinnego
czy przyjacielskiego krêgu zmar³ego, zapamiêta jego nazwisko d³u¿ej ni¿ jeden
dzieñ…

Gazetowy nekrolog musi po³¹czyæ kilka sprzecznych funkcji. Z jednej strony
musi uczyniæ zadoœæ potrzebie informacyjnej aktualnoœci, jak najszybciej zawiado-
miæ jak najszersz¹ publicznoœæ o czyjejœ œmierci, a z drugiej strony ma stworzyæ ja-
k¹œ namiastkê wieczystoœci – druk, nawet w medium tak nietrwa³ym jak gaze-
ta, przynosi jednak magiê czegoœ solennego, raz na zawsze udokumentowanego
w historii. Zarazem nekrolog zaœwiadcza o biegu ¿ycia zmar³ego, niejako dokonuje
syntetycznej, w niewielu s³owach, summy jego dokonañ – czytelnicy nekrologu
uœwiadamiaj¹ sobie iloma niæmi ¿ycie zmar³ego wspó³obywatela, kolegi, przyjaciela
wplata³o siê w sprawy ich ¿ycia, choæby go osobiœcie nie znali. Tej obiektywizuj¹cej
nekrologowej perspektywie przeciwstawia siê koniecznoœæ ukazania bólu tych, któ-
rzy ponosz¹ stratê: ¿a³oba wyra¿ana jest najczêœciej w sposób konwencjonalny, ale
zawsze przez konwencjê przebija siê ból najprawdziwszy.

I oto ksiêga Tyszki dokonuje czegoœ niezwyk³ego. Wydaje siê, ¿e ju¿ sama gazeta,
we wszystkich swoich dzia³ach tematycznych, jest nekrologiem i cmentarzem ci¹g-
le dezaktualizuj¹cej siê teraŸniejszoœci. (Jeœli ta teraŸniejszoœæ budzi siê po latach,
to tylko jako ciekawostki, kurioza obyczajowe.) A tu nagle okazuje siê, ¿e miejscem
gazety, z którego podnosz¹ siê ciche, ale prawdziwe b³yski ¿ycia – s¹ nekrologi.
Z martwych woluminów starej gazety, czytanej tylko przez historyków, przenosi siê
do naszych czasów i w nich na nowo o¿ywa to, co w tamtej martwocie najbardziej
martwe: krótkie noty o zmar³ych!

Wszystkie funkcje nekrologowe, o których przed chwil¹ pisa³em, nabieraj¹ po
takim zmartwychwstaniu cech niezwyk³ych. Aktualnoœæ nekrologu, po tylu latach
niemo¿liwa przecie¿ do przywrócenia, staje siê pretekstem do namys³u nad przemi-
janiem pamiêci o dawnych s³awach, przemijaniem, które zrównuje ówczesnych
„celebrytów” z ówczesnymi osobami anonimowymi. (To jakby nowo¿ytny „taniec
œmierci”, porywaj¹cy w swój wir mo¿nych i maluczkich…) Zarazem widzimy, jak
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gazetowe uwiecznienie, które zawsze wydaje siê nam czymœ z³udnym, moc¹ decy-
zji jednego zakochanego w przesz³oœci cz³owieka, Andrzeja Tadeusza Tyszki, okazu-
je siê prawd¹! Zach³anny wzrok zaciekawionego czytelnika wydobywa tylu ludzi
z niepamiêci! I ludzie ci staj¹ przed nami w krótkiej nekrologowej migawce, która
tak wiele zdradza samym literackim stylem paru zdañ, zwróceniem uwagi na jakiœ
charakterystyczny szczegó³. Tak¿e ból najbli¿szych dociera do nas spoza historycz-
nej zas³ony.

Chcia³oby siê powiedzieæ: nadzwyczaj ¿ywy jest ten gazetowy cmentarz!
I nadzwyczaj interesuj¹cy dla badaczy wielu dziedzin! Nade wszystko jest

to ogromny s³ownik biograficzny, ujmuj¹cy dane o mnóstwie osób pomijanych
w innych s³ownikach. To tak¿e nieocenione Ÿród³o dla historii spo³ecznej mia-
sta, historii rodzin, genealogii, topografii Warszawy. Fascynuj¹cy materia³ znajd¹
w tych tomach socjologowie, badacze obyczajów spo³ecznych, spo³ecznych rytua-
³ów, psychologowie spo³eczni.

System znakomicie opracowanych indeksów bêdzie w takich badaniach pomoc-
ny. Znajdujemy tu zatem indeks nazwisk, indeks nazwisk panieñskich, wykaz her-
bów i pseudonimów, indeks geograficzny, indeks warszawskich adresów.

O wielu z tych spraw Tyszka pisze we wstêpie do swojej pracy.
Jestem pisarzem i choæby dlatego muszê zwróciæ uwagê na wielkie literackie wa-

lory tej edycji. Po pierwsze, s¹ to walory faktograficzne: o ile¿ bogatsza fabularnie
by³aby polska proza historyczna, gdyby uwzglêdni³a tyle zapomnianych losów! Po
drugie, zdumiewaj¹co giêtki i barwny jest styl nekrologowych zdañ – szczególnie
w pierwszym tomie wydawnictwa. Nic dziwnego! Kiedyœ Andrzej Dobosz, wielki
znawca tamtych epok, napisa³, ¿e pierwsza po³owa XIX w. przynios³a polszczyŸnie
zdania najpiêkniejsze, najbardziej swobodne w wyrazie i zwarte w formie. Czarowi
takich zdañ czytelnik tych ksi¹g ulega na ka¿dej stronicy. Po trzecie wreszcie, s¹ te
nekrologi szko³¹ opanowywania uczuæ – pisarz mo¿e niezwykle wiele wywniosko-
waæ o duchowej formacji czasów, w których œmieræ nie by³a traktowana zdawkowo,
nie usuwano jej poza horyzont codziennoœci. W nekrologach bardziej bezpoœrednio
ni¿ dzisiaj wyra¿ano prawdziw¹ ¿a³obê.

Wszystkie te walory i wra¿enia zawdziêczamy niezwykle czu³emu uchu Andrze-
ja Tadeusza Tyszki. ¯adnego nekrologu nie przepisuje on mechanicznie. Z ka¿dego
wy³owiæ potrafi jakiœ niezwyk³y okruch historyczny, jakiœ uczuciowy niuans, jak¹œ
uwodz¹c¹ melodiê zdania.

Te wszystkie wzglêdy pozwalaj¹ mi twierdziæ, ¿e praca Tyszki jest nie tylko do-
kumentacyjna – to tak¿e dzie³o par excellence epickie! Czytaæ je mo¿na jak wielk¹,
nowoczesn¹, fragmentaryczn¹ powieœæ.

Jest rzecz¹ piêkn¹, chwalebn¹ i symboliczn¹, ¿e trudu tej edycji zechcia³a podj¹æ
siê Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – jak „Kurier Warszawski” by³ centrum
warszawskiej aktualnoœci, tak ta Bilioteka jest oœrodkiem archiwizacji i wskrzesza-
nia warszawskiej przesz³oœci.

Piotr Matywiecki
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PRO MEMORIA

ZMARLI
GRUDZIEÑ 2007 – MARZEC 2008

Witold Antoniewski (2 XII 2007, w wieku 88 lat) – ¿o³nierz AK w Zgrupowaniu „Chro-
bry II”, uczestnik Powstania Warszawskiego, ps. „Ranicki”, wieloletni cz³onek i dzia³acz
Naczelnej i Okrêgowej Rady Adwokackiej oraz Zwi¹zku Inwalidów Wojennych, odznaczo-
ny m.in. Krzy¿em Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzy¿em Walecz-
nych, Krzy¿em Partyzanckim, Warszawskim Krzy¿em Powstañczym, Krzy¿em AK, Meda-
lem za Warszawê.

Jadwiga Czarnecka (9 I, w wieku 93 lat) – wieloletni pracownik Instytutu Ksi¹¿ki i Czy-
telnictwa Biblioteki Narodowej, organizatorka bibliotek publicznych w okresie powojen-
nym, redaktor naczelny „Bibliotekarza”.

Witold Florczak (10 XII 2007, w wieku 87 lat) – uczestnik Powstania Warszawskiego
w Zgrupowaniu „Rados³aw”, w Batalionie „Parasol”, ps. „Minoga”, dziennikarz, cz³onek
Naczelnej Organizacji Technicznej i Stowarzyszenia In¿ynierów Mechaników Polskich.

Prof. Andrzej Gomuliñski (4 I, w wieku 71 lat) – wieloletni pracownik Politechniki
Warszawskiej, dziekan Wydzia³u In¿ynierii L¹dowej w latach 1984-1990, wiceprzewodni-
cz¹cy Rady G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego w latach 1996-2002, odznaczony m.in. Krzy¿em
Komandorskim, Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Irena Górska-Damiêcka (1 I, w wieku 92 lat) – aktorka Teatru Buffo, Teatru Rozmaito-
œci, Teatru Komedia, Teatru Wspó³czesnego, re¿yser.

Stefania Górska (15 XII 2007, w wieku 90 lat) – prze³o¿ona Zgromadzenia Sióstr Urszu-
lanek Serca Jezusa Konaj¹cego w latach 1964-1983, podczas okupacji pedagog w tajnym li-
ceum w O¿arowie, opiekunka m³odzie¿y akademickiej w Szarym Domu na Powiœlu, odzna-
czona m.in. Medalem „Sprawiedliwy wœród Narodów Œwiata”.

Prof. Wiktor Grygorenko (25 II) – kartograf, prodziekan Wydzia³u Geografii i Studiów
Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1980-1987, kierownik Katedry Karto-
grafii w latach 1980-1997, wychowawca wielu pokoleñ geodetów i kartografów.

Gustaw Holoubek (6 III, w wieku 84 lat) – artysta polskiej sceny i ekranu, aktor wielu
filmów, spektakli telewizyjnych oraz teatralnych, wyk³adowca Akademii Teatralnej, wielo-
letni dyrektor Teatru Dramatycznego i Ateneum, senator I kadencji w latach 1989-1991,
cz³onek Rady ds. Kultury przy Prezydencie RP Lechu Wa³êsie w latach 1992-1993, odzna-
czony m.in. Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem „Za Zas³ugi dla
Warszawy”, Krzy¿em Wielkim Orderu Odrodzenia Polski, Z³otym Medalem „Zas³u¿ony
Kulturze Gloria Artis”.



W³adys³aw Jania (22 III, w wieku 94 lat) – artysta rzeŸbiarz, rekonstruktor m.in. pomni-
ka F. Chopina w £azienkach, Miko³aja Kopernika, Nike, Jazdy Polskiej.

Ks. Wac³aw Kar³owicz (8 XII 2007, w wieku 100 lat) – Honorowy Obywatel m.st. War-
szawy, kapelan AK na Starym Mieœcie w Powstaniu Warszawskim, wspó³za³o¿yciel Konspi-
racyjnego Komitetu Katyñskiego i Ksiêgi Pamiêci Narodowej.

Prof. Józef Kazimierski (25 III, w wieku 83 lat) – historyk archiwista, varsavianista, dy-
rektor Archiwum Pañstwowego m.st. Warszawy w latach 1957-1995, prezes Oddzia³u Wola
Towarzystwa Przyjació³ Warszawy w latach 1971-1983.

Edward K³osiñski (5 I, w wieku 65 lat) – wspó³za³o¿yciel Teatru Polonia, cz³onek za-
rz¹du Fundacji Krystyny Jandy na Rzecz Kultury, operator filmowy, odznaczony m.in.
Krzy¿em Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Regina Krzy¿anowska (20 I, w wieku 85 lat) – harcerka Szarych Szeregów, sanitariuszka
AK, kardiolog, pracownik Kliniki Kardiologicznej przy ul. Goszczyñskiego w Warszawie,
odznaczona m.in. Krzy¿em Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Jan Lubicz-Za³êski (23 XII 2007, w wieku 83 lat) – pracownik Pañstwowej Komisji Pla-
nowania Gospodarczego w Warszawie, dyrektor departamentu w Ministerstwie Rolnictwa,
twórca rad osiedlowych na Muranowie i na Starym Mieœcie, cz³onek Komisji Samorz¹dowej
przy Radzie Dzielnicy Œródmieœcie, prezes Zarz¹du Oddzia³u Starego Miasta Towarzystwa
Przyjació³ Warszawy w latach 1990-2000, inicjator wzniesienia pomnika Juliusza S³owackie-
go w Warszawie.

Ks. Andrzej Luft (17 III, w wieku 86 lat) – wieloletni wyk³adowca Archeologii Chrzeœci-
jañskiej i Historii Sztuki Koœcielnej oraz dyrektor Biblioteki Archidiecezjalnej w Metropo-
litalnym Seminarium Duchownym œw. Jana w Warszawie, wieloletni cz³onek Rady Pryma-
sowskiej Budowy Koœcio³ów w Archidiecezji Warszawskiej.

Prof. Czes³aw Madajczyk (15 II, w wieku 87 lat) – historyk dziejów najnowszych, cz³o-
nek PAN, zastêpca dyrektora Instytutu Historii PAN w latach 1962-1965, dyrektor IH PAN
w latach 1971-1982, wiceprezydent Miêdzynarodowego Komitetu Historii II Wojny Œwiato-
wej w latach 1980-1995.

Prof. Stefan Meller (4 II, w wieku 65 lat) – dyplomata, historyk, polityk, publicysta,
prorektor Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Teatralnej, pracownik Instytutu Historii w Bia³ym-
stoku (filia UW) w latach 1974-2006, ambasador Rzeczypospolitej Polskiej we Francji w la-
tach 1996-2001 i w Federacji Rosyjskiej w latach 2002-2005, minister spraw zagranicznych
w rz¹dzie Kazimierza Marcinkiewicza.

Piotr Mroczyk (19 XII 2007, w wieku 60 lat) – pracownik Polskiego Radia, przewodni-
cz¹cy Komisji Zak³adowej NSZZ „Solidarnoœæ” PRiTV w Warszawie w latach 1980-1981,
dyrektor Rozg³oœni Polskiej Radia Wolna Europa w Warszawie od 1997 r., odznaczony m.in.
Krzy¿em Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Prof. Stanis³aw Niewiadomski (23 II, w wieku 79 lat) – architekt, projektant wielu obiek-
tów na terenie Warszawy, wyk³adowca Wydzia³u Architektury PW, cz³onek Izby Architektów
RP oraz Towarzystwa Urbanistów Polskich, odznaczony m.in. Krzy¿em Kawalerskim Orde-
ru Odrodzenia Polski, Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, Z³ot¹ Odznak¹ „Za Zas³ugi dla Warszawy”.

Prof. Halszka Osmólska (31 III, w wieku 78 lat) – paleontolog, dyrektor Instytutu Paleo-
biologii PAN w latach 1983-1988 (obecnie Zak³ad Paleobiologii PAN), wiceprzewodnicz¹ca
Rady Naukowej Instytutu Nauk Geologicznych PAN, Muzeum Ziemi PAN i Instytutu Zoo-
logicznego PAN, odznaczona m.in. Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, Krzy¿em Kawalerskim Orde-
ru Odrodzenia Polski.

Leszek Owsiany (29 I, w wieku 88 lat) – lotnik, porucznik, pilot Polskich Si³ Powietrz-
nych na Zachodzie w 300. Dywizjonie Bombowym „Ziemi Mazowieckiej” RAF-u i 301. Dy-
wizjonie Bombowym „Ziemi Pomorskiej – Obroñców Warszawy”, dokona³ piêciu zrzutów
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dla powstañców warszawskich, odznaczony m.in. Krzy¿em Virtuti Militari V klasy, Krzy-
¿em Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Warszawskim Krzy¿em Po-
wstañczym, trzykrotnie Krzy¿em Walecznych.

Ryszard Racewicz (14 II) – solista Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w latach
1981-1995.

Arseniusz Romanowicz (9 II, w wieku 98 lat) – autor projektu Dworca Wschodniego
i Centralnego oraz stacji kolejowych Warszawa Stadion, Ochota, Powiœle i Œródmieœcie, od-
znaczony m.in. Orderem Sztandaru Pracy I i II klasy, Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, Z³ot¹ Od-
znak¹ „Za Zas³ugi dla Warszawy”, Srebrn¹ Odznak¹ „Za Odbudowê Warszawy”.

Zbigniew Rozner (15 XII 2007, w wieku 85 lat) – uczestnik Powstania Warszawskiego,
ps. „Ostroróg”, architekt, wspó³twórca obiektów u¿ytecznoœci publicznej, m.in. Szpitala
MON, Szpitala Neuropsychiatrycznego w Warszawie, odznaczony m.in. Z³ot¹ Odznak¹ Mi-
nisterstwa Budownictwa, Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, Br¹zow¹ Odznak¹ SARP.

Prof. Zbigniew Salwa (11 II) – specjalista prawa pracy Wydzia³u Prawa i Administracji
UW, wieloletni kierownik Katedry Prawa Pracy i Polityki Spo³ecznej, dyrektor Instytutu
Nauk Prawno-Administracyjnych w latach 1965-1996, odznaczony m.in. Krzy¿em Kawaler-
skim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Barbara Sielicka (29 I, w wieku 78 lat) – uczestniczka Powstania Warszawskiego w Bata-
lionie „Iwo”, ps. „Basia”, wieloletni pracownik naukowy Instytutu Przemys³u Fermentacyj-
nego, odznaczona m.in. Krzy¿em AK, Warszawskim Krzy¿em Powstañczym.

Józef Szamborski (15 II, w wieku 87 lat) – ¿o³nierz AK w Batalionie „Zoœka”, uczestnik
Powstania Warszawskiego, instruktor sanitarny, ps. „Medyk”, kierownik Pracowni Pato-
morfologii Szpitala Klinicznego im. Ks. Anny Mazowieckiej, wprowadzi³ przedmiot onko-
logii klinicznej do programu nauczania warszawskiej Akademii Medycznej, odznaczony
m.in. Krzy¿em Kawalerskim i Oficerskim Orderem Odrodzenia Polski, Krzy¿em AK, War-
szawskim Krzy¿em Powstañczym.

Wanda Szaniawska (3 I, w wieku 86 lat) – historyk varsavianista, muzealnik, pracownik
Muzeum Historycznego m.st. Warszawy, twórca i kurator Muzeum Drukarstwa Warszaw-
skiego w latach 1980-1997, odznaczona m.in. Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski, Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, odznak¹ „Zas³u¿ony Dzia³acz Kultury”.

Les³aw Wac³awik (16 II, w wieku 86 lat) – artysta œpiewak, tenor, solista Opery War-
szawskiej w latach 1951-1965 i Teatru Wielkiego w latach 1965-1978.

Zbigniew Wnêkiewicz (20 I, w wieku 86 lat) – ¿o³nierz AK, uczestnik Powstania War-
szawskiego IV Obwodu Ochota, wieloletni pracownik Biura Studiów i Projektów Radia
i TV oraz TP SA.

Prof. Wanda WoŸniak-Parnowska (26 XII 2007) – mikrobiolog, polonistka, by³y zastêp-
ca dyrektora Instytutu Leków, kierownik Zak³adu Mikrobiologii, prezes Oddzia³u War-
szawskiego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologicznego, wspó³pracownik Instytutu Historii
PAN.

Prof. Andrzej Wyczañski (22 III, w wieku 84 lat) – historyk, nauczyciel akademicki,
pracownik Instytutu Historycznego UW od 1946 r., Instytutu Historii PAN od 1953 r., Bib-
lioteki Narodowej w latach 1949-1959 i 1969-1975, jeden z organizatorów Stacji Mikrofil-
mów Biblioteki Narodowej, przewodnicz¹cy Rady Naukowej IH PAN w latach 1984-1989.

Prof. Jerzy Zakrzewski (29 XII 2007, w wieku 88 lat) – by³y szef Instytutu Dydakty-
ki Akademii Sztabu Generalnego WP, prof. nadzwyczajny Instytutu Polityki Naukowej
i Szkolnictwa Wy¿szego w latach 1975-1990, profesor zwyczajny Akademii Obrony Narodo-
wej, odznaczony m.in. Srebrnym Medalem „Zas³u¿ony na Polu Chwa³y”, Krzy¿em Walecz-
nych, Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem KEN.
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SZTUKA I ARCHITEKTURA

Gabinet Medali i Numizmatów Muzeum Historycznego Miasta Sto³ecznego War-
szawa (tekst M. Dubrawska; przek³. na ang. B. Wielanier i in.), Muzeum Histo-
ryczne m.st. Warszawy 2007, 36 s.; fotografie. ISBN – –

Historia kolekcji numizmatycznej i medalierskiej
Muzeum Historycznego m.st. Warszawy. Gabinet Medali
i Numizmatów powsta³ w 1979 r., od 1993 r. funkcjonuje
jako Dzia³ Medali i Numizmatów. Obecnie kolekcja liczy
ponad 10 tys. eksponatów. W przewodniku omówiono hi-
storiê i proweniencjê zbioru, wydzielone kolekcje
o szczególnej wartoœci historycznej i artystycznej (m.in.
gen. J. Rómmla, rodziny Kronenbergów, K. Klingera),
najcenniejsze obiekty, prowadzone przez pracowników
Gabinetu prace badawcze. Uzupe³nieniem opisu jest wykaz wa¿niejszych publi-
kacji, wystaw, konferencji naukowych, przygotowanych na podstawie zbiorów
Gabinetu.

PRZEWODNIKI I INFORMATORY

Jednostki dydaktyczne Akademii Medycznej w Warszawie (praca zbior.; red.
M. Pietkiewicz, K. Gwarek), Akademia Medyczna w Warszawie, Warszawa 2007,
423 s.; fotografie. ISBN 978-83-60565-55-1.

Informator Akademii Medycznej w Warszawie zawiera informacje dotycz¹ce
kadry naukowej i jednostek dydaktycznych uczelni: jej w³adz, struktury organiza-
cyjnej, podejmowanych tematów badawczych, osi¹gniêæ naukowych i wspó³pracy
z innymi oœrodkami naukowymi.



Agnieszka Kowalska, £ukasz Kamiñski, Zrób to w Warszawie! Do it in Warsaw!
Agora SA, Warszawa 2008, 272 s.; fotografie (seria: Biblioteka Gazety Wyborczej).
ISBN 978-83-7552-188-7.

Dwójka dziennikarzy sto³ecznej redakcji „Gazety Wybor-
czej” „Gazety Co Jest Grane” zebra³a doœwiadczenia z codzien-
nego pisania o ¿yciu kulturalnym Warszawy. Autorzy polecaj¹
swoje ulubione miejsca zakupów, rozrywki, rekreacji. W prze-
wodniku znalaz³y siê te¿ teksty „warszawskich aktywistów”
opisuj¹ce miasto – m.in. tekst A. Passent, C. Pollaka, N. Gross-
pierre’a, M. Cieleckiej. Kawiarnie i restauracje rekomenduje
M. Nowak, a D. Wy¿yñska informuje, gdzie mo¿na w sposób
interesuj¹cy spêdziæ czas z dzieckiem.

ALBUMY. KATALOGI WYSTAW

Rafa³ Bielski, By³o takie miasto – Warszawa na starych pocztówkach, Agencja
Wydawnicza „Veda”, Warszawa 2008, 171 s.; fotografie. ISBN 83-60205-07-8.

Album zawiera reprodukcje 287 pocztówek wybranych z licz¹cej blisko 2000 eg-
zemplarzy kolekcji autora. Oprócz typowych widoków ulic i placów Warszawy z lat
1897-1940 pokazano tak¿e pocztówki wydane z okazji wa¿nych wydarzeñ rozgry-
waj¹cych siê na ulicach miasta: pochód narodowy w 1905 r., pochód 3 maja 1916 r.,
ods³oniêcie pomnika ksiêcia Józefa Poniatowskiego z udzia³em Józefa Pi³sudskiego
czy te¿ walki na Marsza³kowskiej w czasie przewrotu majowego w 1926 r. Wprowa-
dzeniem do poszczególnych rozdzia³ów – tras spacerowych po Warszawie sprzed
100 laty – s¹ fragmenty starych przewodników m.in. J. Sobieszczañskiego, M. Or³o-
wicza, W. Gomulickiego, E. Jezierskiego, M. Majchera i £. Go³êbiewskiego.

Krzysztof Mich, Moje miasto Praga. Praga – My Neighbourhood (przek³. na ang.
J. i A. Smiley), Wydawnictwo MOST, Warszawa 2008, 215 s.; fotografie. ISBN
978-83-60840-01-6.

W albumie pokazano fotografie prawobrze¿nej Warszawy – starej Pragi: Szmu-
lowizny, Pelcowizny i Grochowa. Jak napisa³ we wstêpie autor zdjêæ, „to trochê
sentymentalna, trochê artystyczna wêdrówka po miejscach niezwyk³ych dla
zwyk³ych ludzi”.

Korczak i dzieci. Wspólnota ¿yciem zap³acona (koncepcja i red. katalogu E. Gru-
da), Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy, Biblioteka G³ówna Województwa Mazo-
wieckiego, Warszawa 2007, [36 s. nlb.]; fotografie. ISBN 978-83-87407-08-7.

Katalog wystawy poœwiêconej Januszowi Korczakowi i zorganizowanej wed³ug
scenariusza H. I. Rogackiego przez Teatr „Lalka” i Muzeum Ksi¹¿ki Dzieciêcej
Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy w foyer Teatru „Lalka” w Pa³acu Kultury
i Nauki w dniach 28 IX– 30 XI 2007 r. Uzupe³nieniem prezentowanych zbiorów
jest kalendarium ¿ycia i twórczoœci J. Korczaka.
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Mieszkañcy Warszawy w obiektywach fotografów XIX wieku (wybór zdjêæ, wstê-
py do rozdz. i oprac. podpisów Z. Zamachowicz), Biblioteka Publiczna m.st. War-
szawy, Biblioteka G³ówna Województwa Mazowieckiego, Warszawa 2007, 287 s.; fo-
tografie. ISBN 978-83-87407-92-6.

Fotografie pokazane w albumie pochodz¹ ze zbiorów Dzia³u Sztuki i Rzemios³
Artystycznych Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy. Kolekcja liczy 1544 fotogra-
fie, najstarsze pochodz¹ z pocz¹tku II po³owy XIX w., najnowsze z lat 90. ubieg³ego
wieku. Wiêkszoœæ dotyczy Warszawy: obok widoków ulic, budowli, dokumentacji
¿ycia codziennego mieszkañców stolicy – zbiór zawiera zdjêcia warszawiaków wy-
konane w XIX-wiecznych zak³adach fotograficznych, m.in. K. Beyera, K. Brandla,
J. Mieczkowskiego, W. Twardzickiego, M. Dutkiewicza, F. Klocha, A. Karollego.
Portrety te pokazano w czterech grupach tematycznych: uczestnicy ¿ycia politycz-
nego, powstañcy, zes³añcy; inteligencja warszawska ró¿nych zawodów; twórcy i od-
twórcy oraz fotografie z albumów kolekcjonerskich i rodzinnych. Obok reproduk-
cji zdjêæ umieszczono rewersy fotografii, czêsto z dedykacjami i winietami
reklamowymi firm. Ca³oœæ dope³nia bibliografia prac tematu, spis warszawskich za-
k³adów fotograficznych i – o ile by³o to mo¿liwe – noty biograficzne osób portreto-
wanych.

Opuszczeni bohaterowie Powstania Warszawskiego (tekst W. Bartoszewski, fot.
A. Bujak; pos³owie A. Sosnowski), Bia³y Kruk Sp. z o. o., Kraków 2008, 128 s.; fo-
tografie. ISBN 978-83-75530-20-9.

Album zawiera zdjêcia archiwalne z 1944 r. (m.in. E. Lokajskiego „Broka”), fo-
tokopie dokumentów powstañczych oraz ponad sto fotografii autorstwa znakomite-
go artysty A. Bujaka, przedstawiaj¹ce wnêtrza, obiekty i wystawy Muzeum Powsta-
nia Warszawskiego. Poprzedza je krótki rys historyczny Powstania Warszawskiego
opracowany przez W. Bartoszewskiego. Pos³owie – to refleksje A. Sosnowskiego,
wnuka ¿o³nierza 1944 r. po obejrzeniu ekspozycji muzealnej.

Abandoned Heroesof the Warsaw Uprising (tekst W. Bartoszewski, fot. A. Bujak;
pos³owie A. Sosnowski; przek³. na ang. A. Ptak, M. Pawica), Bia³y Kruk Sp. z o. o.,
Kraków 2008, 128 s.; fotografie. ISBN 978-83-75530-22-3.

Opuszczeni bohaterowie Powstania Warszawskiego – wydanie w jêzyku angielskim.

Verlassene Helden des Warschauer Aufstands (tekst W. Bartoszewski, fot. A. Bujak;
pos³owie A. Sosnowski; przek³. na niem. J. Lenard, korekta O. Riegler), Bia³y Kruk
Sp. z o. o., Kraków 2008, 128 s.; fotografie. ISBN 978-83-75530-23-0.

Opuszczeni bohaterowie Powstania Warszawskiego – wydanie w jêzyku niemieckim.

Marek Ostrowski, Pokolenie Varsovia.pl: tryptyk warszawski. The Varsovia.pl
Generation: Warsaw triptych (przek³. na ang. M. P. Ceg³owski), SCI-ART Organi-
zacja Badañ Naukowych, Samodzielna Pracownia Informacji Obrazowej, Warszawa
2007, 208 s., fotografie [wyd. pol.-ang.]. ISBN 83-908794-5-X.

Kontynuacja albumów Spojrzenie Warsa i Oblicze Sawy. Dziêki technice kom-
puterowej, ujêciom z lotu ptaka, niekonwencjonalnemu podejœciu do tematu
(np. Warszawa ogl¹dana z perspektywy Kolumny Zygmunta, obrazy dynamiki roz-
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woju stolicy i migracji jej mieszkañców, mapy ciep³a miasta, archiwalne fotoplany
Warszawy) powsta³ oryginalny obraz, pozwalaj¹cy zrozumieæ mechanizmy funkcjo-
nowania przestrzeni spo³ecznej, jak¹ jest aglomeracja miejska.

Warszawa 1907: wystawa w stulecie Biblioteki Publicznej na Koszykowej, Biblio-
teka Publiczna m.st. Warszawy, Warszawa 2007, 34 s. nlb.; il. ISBN – –

Katalog wystawy zorganizowanej w gmachu im. S. Kierbe-
dziów na ul. Koszykowej w Warszawie w dniach od 24 maja do
24 paŸdziernika 2007 r. Ekspozycjê przygotowa³ Dzia³ Varsavia-
nów pod kierunkiem E. Pêkalskiej. Wystawa pokazuje Warsza-
wê w 1907 r., roku powstania Biblioteki Publicznej. Do opra-
cowania katalogu zawieraj¹cego wykaz plansz wystawowych
i Ÿróde³ wykorzystano Kalendarz Ilustrowany na rok 1907 Józefa
Ungera.

HISTORIA WARSZAWY

Eleonora Bergman, „Nie masz bó¿nicy powszechnej”: synagogi i domy modlitwy
w Warszawie od koñca XVIII wieku do pocz¹tku XXI wieku, Wydawnictwo DiG,
Warszawa 2007, 424 s.; il., plany. ISBN 978-83-7181-391-7.

Autorka analizuje lokalizacjê i funkcjonowanie domów
modlitwy i synagog oraz bada dynamikê rozwoju osadnictwa
ludnoœci ¿ydowskiej w Warszawie od koñca XVIII w. do 1943 r.
W monografii wykorzystano Ÿród³a kartograficzne, ikonogra-
ficzne, wspomnienia, teksty literackie i historyczne. Praca za-
wiera blisko 200 ilustracji, fotografii i rysunków dokumentu-
j¹cych architekturê, wystrój wnêtrz i opisy techniczne budowli
w przewa¿aj¹cej czêœci dziœ ju¿ nieistniej¹cych oraz plany ich
usytuowania na mapie Warszawy.

Miasto po obu brzegach rzeki – ró¿ne oblicza kultury (praca zbior.; red. nauk.
A. Stawarz), Muzeum Historyczne m.st. Warszawy; Muzeum Niepodleg³oœci
w Warszawie, Warszawa 2007, 336 s.; fotografie. ISBN 978-83-87516-69-7,
ISBN 978-83-918215-6-5.

Publikacja zawiera materia³y z miêdzynarodowej konferencji naukowej, która
odby³a siê w Warszawie w dniach 18-20 paŸdziernika 2007 r. Spotkanie poœwiêcono
badaniom nad kulturotwórczym oddzia³ywaniem rzek na miasta (m.in. na przyk³a-
dzie czeskiej Pragi, Bratys³awy, Mostaru – stolicy Hercegowiny, ale tak¿e Przedbo-
rza, Cieszyna, Krakowa i Warszawy). Wœród varsavianów tekst K. Handke Przyczy-
ny odmiennoœci lewo- i prawobrze¿nej Warszawy; K. Mórawskiego Jak stolica od Wis³y
siê odwróci³a (refleksje historyka); A. Stawarza O œwiêto Warszawy nad Wis³¹; T. Sulew-
skiego Obyczaj k¹pieli w Wiœle w drugiej po³owie XIX wieku (na podstawie publikacji
„Kuriera Warszawskiego”) i J. Angiel Postrzeganie rzeki Wis³y przez m³odzie¿ licealn¹
z obu warszawskich brzegów.
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Krzysztof Oktabiñski, Œladami filantropów: rzecz o rodzinie Szlenkierów i ich
podwarszawskiej wilegiaturze w XIX i XX w., Wydawnictwo „Trio”; Mazowiec-
kie Centrum Kultury, Warszawa 2007, 168 s.; fotografie (seria: MAK Mazowiecka
Akademia Ksi¹¿ki). ISBN 978-83-60623-20-6.

Obszernie udokumentowana monografia warszawskich
przemys³owców Szlenkierów. Autor przypomina najwybitniej-
szych przedstawicieli rodu m.in.: Jana Karola – dzia³acza spo-
³ecznego i filantropa, jego syna Franciszka Ksawerego, wnuka
Karola Jana, jego córkê Zofiê Reginê – pionierkê polskiego pie-
lêgniarstwa œwieckiego i syna Karola Stanis³awa – naukowca
i przemys³owca, wnuczkê – s³u¿ebnicê bo¿¹ Hannê Chrzanow-
sk¹. Pokazuje rodzinê Szlenkierów w ich miejscu zamieszkania,
pracy, dzia³alnoœci oœwiatowej i charytatywnej, wypoczynku.
T³em szkicu jest Warszawa i podwarszawskie wsie: Wi¹zowna, Wielka Wola i Rada-
chówka. Dope³nieniem zbiorowej biografii s¹ archiwalne fotografie dokumentuj¹ce
historiê i dokonania tego znakomitego, warszawskiego rodu.

Igor Piotrowski, Ch³odna. Wielkoœæ i zapomnienie warszawskiej ulicy w œwietle
literatury piêknej, wspomnieñ i fotografii… Wydawnictwo „Trio”; Mazowieckie
Centrum Kultury, Warszawa 2007, 91 s.; fotografie (Seria: MAK Mazowiecka Aka-
demia Ksi¹¿ki). ISBN 978-83-60623-23-7.

Monografia warszawskiej ulicy Ch³odnej ³¹cz¹cej Œródmie-
œcie z Wol¹. Praca oparta na analizie starych fotografii, filmów,
wspomnieñ, relacji, prozy i poezji (m.in. M. Bia³oszewskiego,
P. Gojawiczyñskiej, I. Newerlego). Autor odtwarza historiê uli-
cy i jej mieszkañców od czasów powstania w 1771 r., poprzez
wiek XIX i XX (budowê w latach 1841-1849 koœcio³a Œw. Karo-
la Boromeusza, przebudowê w 1851 r. koszar wojskowych i rea-
lizacjê póŸniejszych projektów najwybitniejszych warszaw-
skich architektów: E. Cichockiego, Cz. Domaniewskiego,
K. Galle, W. Lanciego, S. Szyllera), okres wojenny (czêœæ ulicy zosta³a wtedy zam-
kniêta w murach getta i zniszczona podczas Powstania Warszawskiego), a¿ do cza-
sów wspó³czesnych. Uzupe³nieniem opisu dziejów tej czêœci Warszawy jest bogaty
materia³ ikonograficzny i bibliografia tematu ze szczególnym uwzglêdnieniem
przekazów literackich.

Henryk Sienkiewicz, Piwne Mazowsze, Wydawnictwo
„Trio”; Mazowieckie Centrum Kultury, Warszawa 2007, 227 s.;
fotografie (Seria: MAK Mazowiecka Akademia Ksi¹¿ki). ISBN
978-83-60623-22-0.

Jeden z rozdzia³ów opracowania poœwiêcono dziejom cechu
piwowarskiego za³o¿onego w Warszawie w XVI w. W XIX w.
stolica sta³a siê piwn¹ potêg¹ – w koñcu lat 20. funkcjonowa³y
tu 54 browary, w 1846 r. powsta³ zak³ad spó³ki Haberbusch,
Schiele i Klawe, po fuzji z innymi browarami w 1921 r. dzia³a-
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j¹cy jako firma Zjednoczone Browary Warszawskie. Znacjonalizowane po wojnie,
po 1989 r. Warszawskie Zak³ady Piwowarsko-S³odownicze sta³y siê spó³k¹ pracow-
nicz¹. Wkrótce zosta³y wykupione przez austriack¹ firmê Brau Union i przejête
przez Grupê ¯ywiec.

DO ROKU 1939

Lech Królikowski, Krzysztof Oktabiñski, Warszawa 1914-1920: Warszawa
i okolice w latach walk o niepodleg³oœæ i granice Rzeczypospolitej, Wydaw-
nictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007, 259 s. + fotografie. ISBN
978-83-60807-42-2.

Publikacja przygotowana na obchody jubileuszu 90-lecia
odzyskania niepodleg³oœci w 1918 r. Tematem poszczególnych
szkiców jest historia Warszawy w przededniu wybuchu I wojny
œwiatowej, wojenne plany Imperium Rosyjskiego zwi¹zane
z twierdz¹ „Warszawa”, wybuch wojny i jej przebieg, odzyska-
nie niepodleg³oœci w 1918 r., obrona Warszawy w 1920 r. Auto-
rzy nie tylko przypominaj¹ wydarzenia z lat 1914-1920, ale tak-
¿e kreœl¹ ewolucjê postaw mieszkañców Warszawy od lojalnych
obywateli Imperium Rosyjskiego po obroñców niepodleg³oœci.
Ksi¹¿kê uzupe³niono Kalendarium najwa¿niejszych wydarzeñ w Warszawie i okolicy
na tle wydarzeñ w Europie i na ziemiach polskich w latach 1913-1921 i bibliografi¹.
Praca oparta na literaturze przedmiotu, Ÿród³ach statystycznych, kartograficznych,
prasie, wspomnieniach, relacjach i ikonografii z epoki: pocztówkach, fotografiach
prasowych.

1939-1945

Gunnar S. Paulsson, Utajone miasto. ¯ydzi po aryjskiej stronie Warszawy
(1940-1945) (przek³. z ang. E. Olender-Dmowska; red. nauk. B. Engelking-Boni,
J. Leociak), Wydawnictwo „Znak”; Centrum Badañ nad Zag³ad¹ ¯ydów IFiS PAN,
Kraków-Warszawa 2007, 384 s.; tab., mapy. ISBN 978-83-240-0912-1.

Autor podj¹³ badania nad losami ¯ydów, którzy uciekli z warszawskiego getta.
Zdaniem brytyjskiego historyka, w Warszawie istnia³o konspiracyjne, utajone mia-
sto – po stronie aryjskiej ukrywa³o siê oko³o 28 tys. ¯ydów, pomaga³o im 70-90 tys.
Polaków. Wa¿na pozycja w literaturze Holocaustu i badaniach nad stosunkami pol-
sko-¿ydowskimi w okresie II wojny œwiatowej.

Jerzy Iranek Osmecki, Powstanie Warszawskie po 60 latach (wstêp M. Ney-
-Krwawicz), Wydawnictwo „Neriton”, Warszawa 2007, 154 s. ISBN 978-83-7543-014-1.

Autor ksi¹¿ki jest synem Kazimierza Iranka-Osmeckego, szefa Oddzia³u II Ko-
mendy G³ównej AK w 1944 r. Publikowany esej poœwiêcony jest okolicznoœciom
podjêcia decyzji o wybuchu Powstania Warszawskiego. Istotn¹ czêœæ publikacji zaj-
muje krytyczna analiza pracy Jana Ciechanowskiego pt. Powstanie Warszawskie.
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Pamiêæ walki. Powstanie Warszawskie 1944 (praca zbior.; red. A. Pi¹tkowska,
W. K. Ga³ecki), Muzeum Niepodleg³oœci w Warszawie, Warszawa 2007, 50 s.; foto-
grafie. ISBN 978-83-87516-64-2.

Publikacja wydana w 63. rocznicê wybuchu Powstania Warszawskiego. Zawiera
teksty autorstwa N. Wojtowicza, J. Engelgarda, G. Jasiñskiego, Z. Moszumañskie-
go, E. Bakuniaka – dotycz¹ce historii powstania, W. Krajewskiego – przypomina-
j¹cy sylwetkê lotnika kpt. Z. Szostaka zestrzelonego po szóstej akcji zrzutowej nad
powstañcz¹ Warszaw¹, M. M. Drozdowskiego – analizuj¹cy wp³yw Powstania War-
szawskiego na polsk¹ myœl polityczn¹, B. Urbankowskiego – na temat legendy po-
wstania w poezji polskiej i ma³o znanego Pamiêtnika Wandy Przybylskiej, 11-letniej
kronikarki walk 1944 r. Uzupe³nieniem publikacji s¹ wspomnienia o zmar³ych
¿o³nierzach AK.

Piotr Rozwadowski, Aneta Ignatowicz, Boje o Warszawê, Fundacja „Warszawa
Walczy 1939-1945”, Wydawnictwo „Bellona”, Warszawa 2007, 202 s. + 32 s. nlb.
tabl. il. (seria: Warszawskie Termopile 1944). ISBN 978-83-11-10780-9.

Tematem opracowania jest miejsce Warszawy w strategicznym i operacyjnym
planowaniu zarówno polskim, jak i niemieckim. Autorzy analizuj¹ przebieg obrony
Warszawy w 1939 r., genezê wybuchu Powstania Warszawskiego, wyzwolenie stoli-
cy w styczniu 1945 r. oraz bilans strat wojennych Warszawy.

Tomasz Szarota, Karuzela na placu Krasiñskich: studia i szkice z lat wojny i oku-
pacji, Oficyna Wydawnicza „Rytm”, Fundacja „Historia i Kultura”, Warszawa 2007
(8), 462 s.; fotografie. ISBN 978-83-7399-259-7.

Wybór artyku³ów i referatów naukowych, esejów, felietonów i tekstów publi-
cystycznych odkrywaj¹cych czêsto nieznane karty historii Polski lat 1939-1945.
Wœród nich kilka tekstów poœwiêconych dziejom Warszawy: w czêœci I – Powstanie
Warszawskie jako odwet za niemieck¹ okupacjê, Cisi bohaterowie – ludzie „¯egoty”
i Atak na „Gêsiówkê” 5 VIII 1944 r.; w czêœci III (poœwiêconej stosunkom polsko-¿y-
dowskim) teksty: Karuzela na placu Krasiñskich. Czy „œmia³y siê t³umy weso³e”? Spór
o postawê warszawiaków wobec powstania w getcie i Ataku na Pawiak 26/27 kwietnia
1943 r. nie by³o; w czêœci IV – Pary¿ i Warszawa – dwie okupowane stolice (m.in. kilka
artyku³ów porównuj¹cych okupacjê nad Wis³¹ i Sekwan¹, reakcjê Warszawy na klê-
skê Francji w 1940 r., udzia³ ¯ydów-uciekinierów z Warszawy we francuskim ko-
munistycznym ruchu oporu) i w czêœci gromadz¹cej varia – artyku³y: Misja mjr.
Wernera Klewitza. Niemiecki parlamentariusz w Warszawie w przeddzieñ sowieckiej
agresji, Naloty na Warszawê podczas II wojny œwiatowej, Moralni zwyciêzcy. Refleksje
z okazji 60. rocznicy Powstania Warszawskiego i zamachu pu³kownika Stauffenberga na
Hitlera.

Testament Polski Walcz¹cej: myœl programowa Polskiego Pañstwa Podziemnego
(praca zbior.; red. prowadz. A. Panecka), Muzeum Powstania Warszawskiego, War-
szawa 2007, 160 s. ISBN 978-83-60142-11-0.

Zbiór tekstów historyków – m.in. A. Friszke, S. Salmanowicza, B. Chrzanow-
skiego, M. M. Drozdowskiego, J. Marszalca. Tematem artyku³ów jest analiza myœli
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politycznej, planów powojennej odbudowy administracji i gospodarki Polski, wizji
powojennej Europy oraz praktyczna realizacja w czasie Powstania Warszawskiego
wypracowanych w konspiracji koncepcji polityczno-ideowych i organizacyjnych
Polskiego Pañstwa Podziemnego.

WSPOMNIENIA. BIOGRAFIE. LITERATURA FAKTU

Witold Bereœ, Krzysztof Brunetko, Marek Edelman. ¯ycie po prostu, „Œwiat
Ksi¹¿ki”, Warszawa 2008, 512 s.; fotografie + DVD (seria: Autorytety).
ISBN 978-83-247-0892-5.

W pierwszej tak obszernej biografii, opartej na rozmowach z dwójk¹ dziennika-
rzy, Edelmanem wspomina dzieciñstwo i m³odoœæ spêdzone w Warszawie, okres
okupacji, ¿ycie w getcie warszawskim. Edelman by³ wspó³za³o¿ycielem ¯ydowskiej
Organizacji Bojowej, uczestniczy³ w walkach powstania w getcie, po œmierci M. Da-
nielewicza by³ ostatnim przywódc¹ ¯OB. Po likwidacji getta ukrywa³ siê w Warsza-
wie, a po wybuchu Powstania Warszawskiego walczy³ w Armii Ludowej na Starów-
ce. Po wojnie w 1946 r. Marek Edelman zamieszka³ w £odzi.

Henryk Dasko, Dworzec Gdañski: historia niedokoñczona (pos³owie A. Tuszyñska),
Wydawnictwo Literackie, Kraków 2008, 245 s.; fotografie, ISBN 978-83-04199-4.

H. Dasko (1947-2006) spêdzi³ dzieciñstwo i m³odoœæ w Warszawie, w 1968 r. po
wydarzeniach marcowych wyemigrowa³ do Kanady. Barwny, pe³en anegdot i rea-
liów opis ¿ycia w Warszawie w czasach PRL-u.

Stefan Meller, Œwiat wed³ug Mellera. ¯ycie i historia: ku wolnoœci (ze Stefanem
Mellerem rozmawia Micha³ Komar). Rosner i Wspólnicy, Warszawa 2008, 295 s.;
fotografie, ISBN 978-83-60336-25-0.

Tom pierwszy wspomnieñ historyka, dyplomaty, poety. Obejmuje lata
1956-1992. T³em opowieœci autora jest Warszawa, œrodowisko naukowe zwi¹zane
z Uniwersytetem Warszawskim i Pañstwow¹ Wy¿sz¹ Szko³¹ Teatraln¹.

Na piêknym brzegu. ¯oliborz, ludzie i ksi¹¿ki. Sur de joli bord. ¯oliborz, ses
hommes et ses livres (praca zbior.; wstêp i oprac. red. K. Be³kowska; przek³. na
fr. D. Koœcielak; red. M. Rodowicz), Fundacja „¯oliborski Fundusz Lokalny”; To-
warzystwo PrzyjaŸni Polsko-Francuskiej, Warszawa 2007, 203 s.; fotografie; plan
(Seria: Biblioteczka ¯oliborska, T. 1). ISBN 978-83-926284-0-5.

Ksi¹¿ka ¿oliborzan o ¯oliborzu – zawiera wspomnienia o znanych mieszkañ-
cach tej dzielnicy, fragmenty przekazów literackich, relacji, wywiadów dotycz¹cych
tej czêœci Warszawy (m.in.. A. Gieysztora, J. Abramowa-Neverly’ego, O. Budre-
wicza, K. Brandysa, A. Milewskiej-Zawady). Publikacjê uzupe³nia tekst Ksi¹¿ka
w opowieœciach ¿oliborzan i wêdrówki po bibliotekach oraz praktyczne informacje na
temat ¿oliborskich bibliotek.
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Ma³gorzata Waszak, Karol Szymanowski – pierwszy rektor Wy¿szej Szko³y
Muzycznej w Warszawie (wstêp W. Nowik), Wydawnictwo Akademii Muzycz-
nej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, Warszawa 2007, 184 s.; fotografie.
ISBN 978-83-89444-87-5.

Praca powsta³a w zwi¹zku z og³oszeniem roku 2007 Rokiem Karola Szymanow-
skiego. Przypomina epizod z ¿ycia kompozytora obejmuj¹cy lata 1927-1931, kie-
dy to zosta³ dyrektorem Konserwatorium Muzycznego (1927-1929) i rektorem
Wy¿szej Szko³y Muzycznej Pañstwowego Konserwatorium Muzycznego w Warsza-
wie (1930-1931). W opracowaniu wykorzystano prywatn¹ korespondencjê Szy-
manowskiego, artyku³y, polemiki i sprawozdania, niepublikowane pisma kompo-
zytora i fotografie dokumentuj¹ce tworzenie i organizacjê wy¿szego szkolnictwa
muzycznego.
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2 Rozpoczyna siê rozbiórka pawilo-
nów handlowych przy Jana Paw³a II na
odcinku od Nowolipia do Nowolipek. Po-
wsta³e w 1964 r. budynki, kiedyœ atrakcja
przyci¹gaj¹ca t³umy warszawiaków, maj¹
byæ zmodernizowane w ci¹gu oœmiu mie-
siêcy. W nowych pawilonach bêdzie domi-
nowaæ marmur, szk³o i aluminium. Pro-
jekt przewiduje zamkniêcie wejœcia od uli-
cy i budowê oszklonego tunelu prowa-
dz¹cego do schodów na wy¿sze piêtra.
Niektórzy maj¹ nadzieje, ¿e przy okazji
uda siê wyrugowaæ sex-shopy.

3 Dobiega koñca rekrutacja na studia
w warszawskich uczelniach. Rejestracjê
zamkn¹³ ju¿ Uniwersytet Warszawski,
gdzie o 19 tys. miejsc stara siê w tym roku
31 tys. osób. Niektórzy zdaj¹ na kilka kie-
runków. Najbardziej oblegane w tym roku
kierunki to prawo (przesz³o 4 tys. kandy-
datów), po nim ekonomia, finanse i ra-
chunkowoœæ, informatyka i ekonometria,
stosunki miêdzynarodowe, filologia an-
gielska, europeistyka i zarz¹dzanie. Pod
wzglêdem liczby osób na jedno miejsce
najwy¿ej notowana jest etnologia. O jedno

miejsce bêdzie tam walczyæ a¿ 25 osób. Te-
gorocznym hitem wœród kierunków na Po-
litechnice Warszawskiej jest budownictwo.
W Szkole G³ównej Gospodarstwa wiejskie-
go przoduj¹ wprowadzone w tym roku no-
we kierunki: dietetyka, logistyka, informa-
tyka. Akademiê Medyczn¹ szturmuje 9 tys.
chêtnych. O jedno miejsce walczy tu 5 osób.
Tradycyjnie najpopularniejszy jest kieru-
nek lekarski – na jedno miejsce przypa-
da 6 osób. Najbardziej konkurencyjnym
kierunkiem s¹ techniki dentystyczne –
19 osób na miejsce. Rekordy popularnoœci
bije te¿ dietetyka – 16 osób na miejsce.

4 Sensacyjnego odkrycia dokonali ro-
botnicy remontuj¹cy budynek Caritasu
przy Krakowskim Przedmieœciu na rogu
Bednarskiej. We fragmencie pa³acu Kaza-
nowskich, znajduj¹cego siê na ty³ach gma-
chu g³ównego, w sali na piêtrze, odkryli
dwie warstwy polichromii. Pierwsza – naj-
prawdopodobniej z czasów W³adys³awa IV
i Adama Kazanowskiego – ma bogat¹
œwieck¹ ornamentykê. Przykrywa j¹ druga
z przedstawieniami religijnymi, pocho-
dz¹ca zapewne z okresu, gdy w budynku



mieœci³ siê klasztor. To najcenniejsze takie
znalezisko w Warszawie w ostatnich la-
tach. Zgodê na remont budynku wyda³ wo-
jewódzki konserwator zabytków, nie wy-
magaj¹c jednak, by przed rozpoczêciem
prac przebadano pomieszczenia na wystê-
powanie polichromii. Prace remontowe
prowadzone by³y bez nadzoru konserwa-
torskiego.

5 Zarz¹d Terenów Publicznych roz-
strzygn¹³ konkurs na projekt modernizacji
i rewaloryzacji parku Kazimierzowskie-
go. Wygra³a koncepcja zespo³u Grzegorz
Chodkowski, Przemys³aw Wolski i Rafa³
Mroczkowski. W rozpoœcieraj¹cym siê
u podnó¿a skarpy z kampusem uniwersy-
teckim parku pojawi¹ siê stawy, kaskady,
fontanny, a ca³y teren przetnie wij¹cy siê
strumieñ. W naro¿niku Browarnej i OboŸ-
nej bêdzie ogród wodny, a blisko Karowej
spory staw. Na osi Pa³acu Kazimierzow-
skiego autorzy zaplanowali kaskadê oraz
„dywan wodny” z kamienn¹ posadzk¹
ozdobion¹ barokowym wzorem. Pojawi
siê nowa roœlinnoœæ, m.in. kuliste drzewa
w donicach, ogród ró¿any, ogród roœlin
leczniczych. W po³udniowo-wschodniej
czêœci znajdzie siê tzw. plac studencki
z ³awkami do nauki oraz ³¹ka do siedzenia
i organizowania imprez plenerowych. Pra-
ce maj¹ siê zacz¹æ w 2008 r., a zakoñczyæ
w 2009 r. Na razie ZTP zarezerwowa³ na
inwestycjê 4,5 mln z³.

W Pa³acu Kultury otwarta zosta³a wy-
stawa pt. „Polska fotografia XX wieku”.
Zorganizowa³ j¹ na swoje 60. urodziny Pol-
ski Zwi¹zek Artystów Fotografików. Na
wystawie znalaz³o siê 350 zdjêæ stu auto-
rów. Szczególnie ciekawa jest obszerna
czêœæ poœwiêcona fotografii przedwojen-
nej, nie tylko z dominuj¹cym nurtem pik-
toralnym, ale równie¿ fotografi¹ „reporta-
¿ow¹”, uliczn¹ (m.in. W³adys³awa Bogac-
kiego), aktami (Zygmunta Szporka, Jerze-

go Dorysa) i portretami (np. s³ynny auto-
portret Witkacego). Interesuj¹cy jest blok
fotografii z Powstania Warszawskiego
Sylwestra „Krisa” Brauna, Eugeniusza
Hanemana i Eugeniusz Lokajskiego. Naj-
wiêksz¹ czêœæ wystawy stanowi¹ fotografie
powojenne ze zdjêciami Edwarda Hartwi-
ga, Jerzego Kosiñskiego, Tadeusza Rolke,
Chrisa Niedenthala, Tomasza Sikory i in-
nych.

6 Przez ca³y lipiec dzieci i m³odzie¿
stolicy mog¹ ogl¹daæ eksperymenty na-
ukowe na wystawie „Eksperymentuj!”
w Pa³acu Kultury. Zaprojektowa³o j¹ Cen-
trum Nauki „Kopernik”, które powstanie
nad Wis³¹. Tworzy j¹ 25 stanowisk z inter-
aktywnymi doœwiadczeniami z fizyki, che-
mii, biologii czy matematyki. Zwiedza-
j¹cy mog¹ dotykaæ eksponatów, bawiæ siê
do woli (m.in. przyrz¹dami pozwalaj¹cymi
oszukaæ wzrok), poznaæ granice w³asnego
s³uchu, czy dowiedzieæ siê, jak¹ si³ê ma ci-
œnienie atmosferyczne.

7 Brzydka pogoda nie odstraszy³a war-
szawiaków od œwiêtowania 200. rocznicy
powstania Ksiêstwa Warszawskiego. Ob-
chody rozpoczê³a musztra orkiestry woj-
skowej, kawalerzystów 11. Pu³ku U³anów
i 16. Pu³ku U³anów Ksiêstwa Warszaw-
skiego na pl. Pi³sudskiego. Na pikniku hi-
storycznym w £azienkach mo¿na by³o zo-
baczyæ m.in. inscenizacjê podpisania po-
koju w Tyl¿y oraz wzi¹æ udzia³ w konkur-
sie karaoke na scenie Teatru Na Wodzie.
O godz. 22 pod Zamkiem Ujazdowskim
pod 4,5-metrowym pomnikiem Napoleo-
na zaczê³o siê nocne widowisko historycz-
no-muzyczne na podstawie Œpiewów histo-
rycznych Juliana Ursyna Niemcewicza, pod
kierownictwem Janusza Stok³osy.

Na staromiejskim Rynku wyst¹pi³a Ca-
roline Henderson. Mieszkaj¹ca w Danii
pó³-Szwedka pó³-Amerykanka jest jedn¹
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z najwa¿niejszych europejskich wokali-
stek tej miary, co pokrewna jej stylistycz-
nie Cassandra Wilson. Artystka da³a naj-
lepszy wokalny koncert w historii Miêdzy-
narodowego Plenerowego Festiwalu „Jazz
na Starówce”.

10 Ratusz wstrzyma³ zwrot nierucho-
moœci, o które staraj¹ siê przedwojenni
w³aœciciele ograbieni dekretem Bieruta,
poniewa¿ Naczelny S¹d Administracyjny
uzna³, ¿e uchwa³a z 2003 r. o zwrocie mie-
nia zosta³a wydana z naruszeniem prawa.
Zgodnie z t¹ uchwa³¹, odzyskuj¹cy dzia³ki,
domy i kamienice mieli p³aciæ do miejskiej
kasy tzw. czynsz symboliczny. Jednak nie
by³ on wcale symboliczny, bo waha³ siê od
0,1 do 1% wartoœci nieruchomoœci w zale¿-
noœci od tego, na jaki cel przeznaczony by³
grunt. Inny by³ wiêc czynsz w Wawrze,
a inny np. na Mokotowie. S¹d uzna³, ¿e
czynsz symboliczny musi byæ równy i sta³y
dla wszystkich by³ych w³aœcicieli nieru-
chomoœci. Biuro Gospodarowania Nieru-
chomoœciami planuje, aby by³a to z³otów-
ka od metra kwadratowego.

11 Trzy konsorcja zg³osi³y siê do orga-
nizowanego ju¿ po raz trzeci przetargu na
budowê oczyszczalni œcieków Czajka na
Bia³o³êce. O kontrakt chce walczyæ m.in.
nieznane na polskim rynku konsorcjum
firm z W³och i Niemiec, któremu przewo-
dzi turecka spó³ka Sistem Yapi. Za kon-
trakt chce 298,8 mln euro, czyli prawie dwa
razy mniej od konkurencji. Nisk¹ cenê
maj¹ gwarantowaæ m.in.: zakontraktowa-
na ju¿ si³a robocza gotowa do pracy i w³as-
ny sprzêt. Oferty z³o¿y³o konsorcjum za-
wi¹zane przez warszawski Warbud z firma-
mi z Niemiec, Danii, Francji i Krakowa
(564,3 mln euro) oraz Budimex-Dromex
wspólnie z Hydrobudowami z Poznania
i W³oc³awka oraz firm¹ hiszpañsk¹
(609 mln euro). Za dwa tygodnie ma byæ
wiadomo, czy oferty spe³niaj¹ kryteria for-

malne. Przy wyborze oferty bêdzie brana
pod uwagê nie tylko cena, ale te¿ 25-letni
koszt eksploatacji Czajki. Tu konsorcja
przedstawi³y podobne wyliczenia: za ener-
giê i chemikalia potrzebne do dzia³ania
oczyszczalni trzeba bêdzie zap³aciæ 124,7-
138 mln euro.

Ponad 40 tys. fanów z ca³ego kraju
przyjecha³o na koncert George’a Michaela
na warszawskim S³u¿ewcu. By³ to pier-
wszy koncert gwiazdora w Polsce. Wy-
st¹pi³ w ramach trasy koncertowej „25 Li-
ve Tour”, podsumowuj¹cej æwieræwiecze
kariery. George Michael przypomnia³ swo-
je najwiêksze hity z lat 80. i 90. Publicz-
noœæ szala³a. Ogromne wra¿enie robi³a sce-
nografia koncertu. Tworzy³y j¹ trzy wielkie
telebimy, z których wyp³ywa³ wielki elek-
troniczny dywan.

12 Rada Warszawy przyjê³a uchwa³ê
o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia nowego
planu zagospodarowania œcis³ego centrum
Warszawy wokó³ Pa³acu Kultury. Andrzej
Skopiñski i Antoni Bie³yszew, którzy
w 1992 r. wygrali miêdzynarodowy kon-
kurs na koncepcjê rozwoju centrum, zmo-
dyfikuj¹ swoj¹ ideê okr¹g³ego bulwaru wo-
kó³ Pa³acu. Ze starego planu zostan¹ jedy-
nie: Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Ku-
pieckie Domy Towarowe. Pojawi¹ siê wie-
¿owce, wokó³ których ma byæ wiêcej prze-
strzeni i drzew ni¿ wokó³ niskich budyn-
ków narysowanych w dot¹d obowi¹zu-
j¹cym planie.

14 Drogowcy planuj¹ w stolicy kilome-
try tuneli. Ich budowê wymuszaj¹ miesz-
kañcy, którzy obawiaj¹ siê ha³asu przy szy-
kowanych trasach szybkiego ruchu. Gene-
ralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Auto-
strad zapowiada tunele na Bemowie, w We-
so³ej i na Ursynowie. Ten ostatni, najd³u¿-
szy (2700 m) jest ju¿ projektowany przez
konsorcjum firm Profil i Mosty Katowice,
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ma powstaæ metod¹ odkrywkow¹ i bêdzie
kosztowaæ ok. miliarda z³otych. Kolej-
ne tunele planuje ratusz, m.in. pod ron-
dem Wiatraczna, w Dolinie S³u¿ewieckiej
i wzd³u¿ Okopowej i Towarowej.

15 Pod Kancelari¹ Premiera odby³
siê ostatni wiec pielêgniarek, które po
27 dniach protestu zwinê³y „bia³e mia-
steczko” w Al. Jerozolimskich. Przewinê³o
siê przez nie 10 tys. osób, nocowa³o ok.
4 tys. Na p³ocie £azienek zawis³a 10-met-
rowa panoramiczna fotografia kobiet sto-
j¹cych w rzêdzie przed Kancelari¹ i po-
trz¹saj¹cych butelkami. Na p³achcie lu-
dzie wpisywali s³owa poparcia dla prote-
stu. Zarz¹d Krajowy Zwi¹zku Pielêgnia-
rek i Po³o¿nych planuje, ¿e w sierpniu po-
dobne miasteczko stanie przed Sejmem na
Wiejskiej.

16 Okrêgowa Komisja Egzaminacyjna
poda³a wyniki tegorocznych matur. Egza-
min dojrza³oœci w Warszawie zdawa³o po-
nad 18 tys. uczniów. Po raz kolejny naj-
trudniejszym przedmiotem okaza³a siê
matematyka. Warszawscy maturzyœci zdo-
byli œrednio 41,11% punktów na sto mo¿li-
wych na egzaminie z matematyki na pozio-
mie ³atwiejszym podstawowym, na trud-
niejszym rozszerzonym – 54,54%. Wska-
Ÿnik zdania matematyki w liceach ogólno-
kszta³c¹cych wynosi³ 84%, a w technikach
66%. Najlepiej warszawscy uczniowie wy-
padli z jêzyków obcych, szczególnie z fran-
cuskiego.

17 Do Warszawy przyjecha³ pierwszy
z 15 nowoczesnych tramwajów, wyprodu-
kowany w bydgoskiej fabryce Pesa. Ta-
kie niskopod³ogowe tramwaje je¿d¿¹ ju¿
w Krakowie, Poznaniu i £odzi. Warszaw-
skie bêd¹ najd³u¿sze – a¿ 32-metrowe, kli-
matyzowane, zmieœci siê w nich 200 pasa-
¿erów, dla 67 s¹ fotele. Docelowo nowe

tramwaje maj¹ jeŸdziæ wyremontowan¹
tras¹ w Al. Jerozolimskich.

18 Wiceprezydent Warszawy Jacek
Wojciechowicz oficjalnie dokona³ otwar-
cia wyremontowanej œródmiejskiej czêœci
Pola Mokotowskiego. Gruntowny re-
mont trwa³ 5 miesiêcy. Zmodernizowano
wszystkie zniszczone alejki, fontannê, któ-
rej nieckê wy³o¿ono szarym afrykañskim
granitem. Zainwestowano w system wodo-
ci¹gowy, dziêki któremu roœliny latem bê-
d¹ odpowiednio nawadnianie. Wszêdzie
pojawi³y siê piêkne kwiaty, iglaki i œwie¿a
trawa, na której mo¿na le¿eæ. Remont par-
ku kosztowa³ 4,6 mln z³. Kolejne prace
obejm¹ jego czêœæ na Ochocie.

21 Radni SdPl chc¹, aby do nowego
statutu miasta, który ma byæ g³osowany
we wrzeœniu, wpisaæ obywatelskie projek-
ty uchwa³ i tzw. wys³uchanie opinii pu-
blicznej. By zainteresowaæ radnych pro-
jektem uchwa³, nale¿a³oby zebraæ 10 tys.
podpisów. Próg kilku tysiêcy podpisów
pozwoli³by zablokowaæ inicjatywy niepo-
wa¿ne, a poza tym by³by biczem na opo-
zycjê. Jeœli chodzi o „wys³uchanie”, to s³u-
chaæ mieliby urzêdnicy i radni. „To ju¿ nie
rozmowa w cztery oczy, któr¹ radny mo¿e
zapomnieæ, ale publiczne zobowi¹zanie do
zastanowienia siê. Z takich konsultacji po-
wstanie protokó³, a potem decyzje, co dalej
robimy z problemem” – wyjaœnia Bartosz
Dominiak, radny Warszawy (SdPl). Oby-
dwie poprawki maj¹ zachêciæ ludzi do ko-
munikowania siê z radnymi.

23 Jeœli nie wiesz, jak spêdziæ wolny
czas w Warszawie, zadzwoñ pod numer
0 22 629 84 89. Uzyskasz tam rzeteln¹ i wy-
czerpuj¹c¹ informacjê. Telefoniczny Infor-
mator Kulturalny dzia³a ju¿ od czternastu
lat, a od dwóch jako fundacja. Biuro TIK
znajduje siê przy Wspólnej. W ma³ym po-
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koju pracuje osiem osób przez siedem dni
w tygodniu. Zbieraj¹ informacje o impre-
zach, opisuj¹ filmy, przedstawienia,
ogl¹daj¹ to, co dzieje siê w mieœcie, ¿eby
wiedzieæ, co komu poleciæ. Z informacji
TIK korzystaj¹ mieszkañcy Warszawy, tu-
ryœci, dzwoni¹ nauczycielki, które pytaj¹,
co w stolicy zainteresuje licealistów, czy
jak dojechaæ np. do danego teatru.

25 Micha³ Borowski, by³y Naczel-
ny Architekt Warszawy, zosta³ dyrektorem
gabinetu politycznego El¿biety Jakubiak,
nowej minister sportu. Jego pierwszym
zadaniem bêdzie stworzenie organiza-
cji, która przygotuje udzia³ Polski w Euro
2012, drugim – stworzenie podstaw do bu-
dowy Narodowego Centrum Sportu ze sta-
dionem na 70 tys. miejsc. Borowski nie
wyklucza uniewa¿nienia konkursu na sta-
dion, który og³osi³ ju¿ Centralny Oœrodek
Sportu, gdy¿ – jak mówi – „jest chaotycz-
ny, pe³en b³êdów technicznych”. Zastana-
wia siê równie¿ nad rezygnacj¹ z budo-
wy nowego stadionu w miejscu Stadionu
Dziesiêciolecia, którego rozbiórka bêdzie
bardzo czasoch³onna. Szybciej by³oby
zbudowaæ nowy stadion ko³o starego. Bo-
rowski uwa¿a równie¿, ¿e Stadionu Naro-
dowego nie uda siê wybudowaæ do 2010 r.,
choæ to termin wymagany przez UEFA:
„Sama budowa zajmie najmarniej dwa
i pó³ roku, a musi poprzedziæ j¹ z pó³tora
roku gromadzenia dokumentacji. Bêdzie-
my staraæ siê zd¹¿yæ do 2011 roku, ale skalê
tej inwestycji mo¿na porównaæ tylko z jed-
n¹ budow¹ w Polsce – Z³otymi Tarasami”.

Na warszawskim S³u¿ewcu wyst¹pi³ le-
gendarny zespó³ Rolling Stones. Na kon-
cert przyby³o ponad 40 tys. fanów, a wœród
nich byli i tacy, którzy widzieli Ston-
sów w Sali Kongresowej 40 lat temu. Ze-
spó³ wyst¹pi³ na najwiêkszej na œwiecie
scenie, przywiezionej do stolicy 70 tirami.
W dniu koncertu Mick Jagger obchodzi³

64. urodziny. T³um odœpiewa³ mu Happy
Birthday.

26 Na wyremontowanym odcinku
Krakowskiego Przedmieœcia miêdzy Pa³a-
cem Staszica a Królewsk¹ pojawi¹ siê nie-
bawem nowe meble uliczne: stojaki na ro-
wery, donice, kosze ¿eliwno-stalowe i ³aw-
ki o konstrukcji z ¿eliwa oraz siedziska
z drewna. Koncepcja mebli ulicznych po-
wsta³a w firmie Towarzystwo Projektowe.
Budzi³a kontrowersje ze wzglêdu na nowo-
czesn¹ formê. Projekty zaakceptowa³ Wo-
jewódzki Konserwator Zabytków.

27 Warszawskie zoo szuka s³oni we
wszystkich europejskich ogrodach. Po-
wiêkszenie stada to jedyna szansa na przy-
chówek. Obecnie w ogrodzie ¿yj¹ trzy s³o-
nice i jeden s³oñ. S¹ za m³ode, aby mieæ po-
tomstwo. W sto³ecznym ogrodzie jest
miejsce dla 15 s³oni, ale trudno pozyskaæ te
zwierzêta, gdy¿ bardzo rzadko przychodz¹
na œwiat. S³onie prowadz¹ bogate ¿ycie to-
warzyskie i dla komfortu psychicznego po-
trzebuj¹ ¿yæ w du¿ej grupie. Gdyby war-
szawskie zoo doczeka³o siê narodzin s³o-
ni¹tek, by³by to drugi taki wypadek w hi-
storii Polski. Jedyny s³oñ, który urodzi³ siê
w polskim ogrodzie zoologicznym, przy-
szed³ na œwiat w sto³ecznym zoo w 1936 r.
By³a to s³onica Tuzinka. Na pocz¹tku woj-
ny wywieŸli j¹ Niemcy i s³uch po niej za-
gin¹³.

Siedmiu pianistów przez cztery godzi-
ny bez przerwy gra³o utwory Fryderyka
Chopina pod pomnikiem kompozytora
w £azienkach królewskich. Maraton za-
koñczy³ V Festiwal „Chopiniada”. Rozpo-
czêli go najm³odsi pianiœci, 18-latkowie,
ucz¹cy siê jeszcze w szko³ach II stopnia, ale
ju¿ laureaci miêdzynarodowych konkur-
sów: Micha³ Koz³owski z Gdyni oraz Mar-
cin Koziak z Krakowa, a zakoñczy³ jeden
z najbardziej cenionych polskich piani-
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stów, Pawe³ Kowalski, artysta o niezwykle
szerokim repertuarze. By³ pierwszym po
Krystianie Zimermanie wykonawc¹ kon-
certu fortepianowego Witolda Lutos³aw-
skiego.

28 Z badañ amerykañskiego magazy-
nu „Reader’s Digest” wynika, ¿e warsza-
wiacy to jedni z najuczciwszych mieszkañ-
ców wielkich miast. Pracownicy redakcji
w 32 miastach na ca³ym œwiecie zostawili
w miejscach publicznych 30 telefonów ko-
mórkowych. Potem dzwonili pod numer
porzuconego telefonu i prosili znalazcê
o zwrot. W Warszawie zwrócono 23 telefo-
ny i Warszawa zajê³a szóste miejsce w ran-
kingu – ex aequo z Helsinkami, Buda-
pesztem, Prag¹, Zagrzebiem i Auckland
w Nowej Zelandii.

29 Na terenie Fabryki Wódek „Kone-
ser” otwarta zosta³a wystawa o sierpniu
1944 r. po prawej stronie Wis³y. Przez piêæ
miesiêcy przygotowywa³a j¹ grupa kom-
batantów-powstañców praskich. Nie mieli
nic. Zwrócili siê do mieszkañców Pragi
o nadsy³anie pami¹tek i relacji. Eksponaty
zbierali przez internet, lokaln¹ prasê, do
pomocy w³¹czy³a siê parafia œw. Wincente-
go. Na wystawie mo¿na ogl¹daæ przedmio-
ty codziennego u¿ytku z czasów Powsta-
nia, zardzewia³¹ broñ i amunicjê, kilofy,

którymi budowano barykadê. S¹ spisane
relacje, fotografie, kilka symbolicznych
rzeŸb. Mo¿na przyjrzeæ siê elementom sa-
molotu Liberator, zestrzelonego na Pra-
dze. Jest te¿ ma³a rekonstrukcja powstañ-
czej barykady opleciona bia³o-czerwon¹
szarf¹.

30 Uniwersytet Warszawski rozstrzyg-
n¹³ najwiêkszy konkurs architektoniczny
w swojej historii. Za ponad 800 mln z³o-
tych na 12 ha na Ochocie ma powstaæ drugi
kampus uczelni. Zwyciêski projekt pra-
cowni Stefana Kury³owicza zak³ada roz-
biórkê prowizorycznych baraków w pobli-
¿u akademików przy ¯wirki i Wigury oraz
budynku klubu Proxima. Na ich miejscu
powstan¹ nowe gmachy oraz niezwyk³y le-
j¹cy siê jak wodospad park, pod którym
znajdzie siê nowy klub studencki. Sercem
kampusu bêdzie klub-amfiteatr ³¹cz¹cy
kawa³ki ogrodu oraz place bêd¹ce przed³u-
¿eniem holi wejœciowych do budynków.
To bêdzie kampus Science dla 10 tys. stu-
dentów nauk œcis³ych. Zebranie w jednym
miejscu wydzia³ów tego typu nauk umo¿-
liwi uruchomienie interdyscyplinarnych
studiów kszta³c¹cych specjalistów najwy¿-
szej rangi. W³adze uczelni licz¹, ¿e na jesie-
ni ruszy budowa pierwszego, zaprojekto-
wanego ju¿ wczeœniej, budynku nowego
kampusu: Centrum Nowych Technologii.

SIERPIEÑ

1 63. rocznica wybuchu Powstania
Warszawskiego. W ramach obchodów
rocznicowych m.in.: o godz. 10 w Parku
Dreszera – inscenizacja „Marsz Mokoto-
wa”, o godz. 12 – uroczysta odprawa wart
przed Grobem Nieznanego ¯o³nierza,
o godz. 14 – uroczystoœci przy pomniku
Polskiego Pañstwa Podziemnego i Armii
Krajowej przy ul. Wiejskiej, o godz. 17 –
uroczystoœci z³o¿enia wieñców pod pom-
nikiem Gloria Victis na Cmentarzu Woj-
skowym na Pow¹zkach, o godz. 21 zapa-

lenie przez harcerzy i stra¿ miejsk¹ zni-
cza na Kopcu Powstania Warszawskie-
go, o pó³nocy w Muzeum Powstania War-
szawskiego widowisko muzyczno-teatral-
ne, oparte na listach ¿o³nierzy niemiec-
kich z frontu, w re¿yserii Jana Klaty.

Sto³eczni radni przyznali tytu³y hono-
rowych obywateli warszawskich. Zostali
nimi: Lech Wa³êsa, by³y marsza³ek Sejmu
Wies³aw Chrzanowski, twórca pierwszej
szczepionki przeciw polio Hilary Koprow-
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ski, ¿o³nierze AK Janusz Brochwicz-Le-
wiñski i Czes³aw Cywiñski oraz ratuj¹ca
¿ydowskie dzieci Irena Sendlerowa.

2 Szwedzka firma Reihold Polska ku-
pi³a XIX-wieczn¹ kamienicê Józefa Du-
dzika przy Al. Jerozolimskich 61. Zamie-
rza przeprowadziæ remont elewacji i klatek
schodowych, a tak¿e zmodernizowaæ han-
dlowy parter budynku. Kamienica za-
chowa funkcjê mieszkaniow¹. Rewitaliza-
cja kamienicy ma siê zacz¹æ na pocz¹tku
przysz³ego roku równoczeœnie z grunto-
wnym remontem s¹siedniej stuletniej ka-
mienicy pod numerem 63, któr¹ Szwe-
dzi kupili ju¿ wczeœniej od spó³ki Yours
Investment, nale¿¹cej do Tomasza Gu-
dzowatego. Projekt remontu kamienicy,
w której ma siê znaleŸæ nowoczesny biu-
rowiec, przygotowuje ju¿ pracownia
S. A. M. I. Architekci. Remont ma koszto-
waæ ok. 50 mln z³.

3 W piwnicach pa³acu Mostowskich,
czyli Komendy Sto³ecznej Policji trwaj¹
prace budowlane. W mieszcz¹cych siê tu
kiedyœ celach powstanie Muzeum Policji.
W trakcie prac odkryto fragmenty za-
bytkowych fundamentów pa³acu, które
w czêœci zostan¹ zachowane i udostêpnio-
ne w ramach ekspozycji. Muzeum zostanie
otwarte na pocz¹tku przysz³ego roku. Na
1000 m2 bêd¹ eksponowane mundury, od-
znaki i dokumenty zwi¹zane z histori¹ Po-
licji Pañstwowej od jej powstania po czasy
wspó³czesne.

5 Rozpoczê³a siê druga czêœæ remontu
Krakowskiego Przedmieœcia. Prace ruszy-
³y przy pl. Zamkowym, miêdzy koœcio³em
Œw. Anny i Kolumn¹ Zygmunta. Czêœæ uli-
cy miêdzy kolumn¹ i wylotem Miodowej
w ca³oœci ma zostaæ oddana pieszym, bê-
dzie wy³o¿ona granitem, znikn¹ krawê¿ni-
ki. Równoczeœnie trwaj¹ prace przygo-
towawcze do zamkniêcia ulicy od pa³acu

Prezydenckiego do Miodowej. Ten odci-
nek ma byæ gotowy przed zim¹. Do wakacji
przysz³ego roku zostanie ukoñczony osta-
tni fragment miêdzy Królewsk¹ i Trêbac-
k¹. Niewykluczone, ¿e na Trakcie Królew-
skim dojdzie do rewolucji komunikacyj-
nej. W³adze miasta myœl¹ o zast¹pieniu du-
¿ych autobusów mniejszymi, bardziej eko-
logicznymi, np. na gaz, które mog³yby jeŸ-
dziæ z pl. Trzech Krzy¿y do pl. Krasiñ-
skich.

7 Wojewoda mazowiecki, Jacek Sa-
sin, ustanowi³ tzw. strefê ograniczonego
u¿ytkowania wokó³ Okêcia, tzn. obszar,
na którym l¹duj¹ce i startuj¹ce samoloty
powoduj¹ uci¹¿liwy ha³as. Obejmuje on
spore czêœci W³och, Ursynowa, Ursusa,
a tak¿e gmin podwarszawskich: Piaseczna,
Lesznowoli, Raszyna, Piastowa i Micha³o-
wic. W ca³ej strefie nie mo¿na budowaæ no-
wych szkó³ czy szpitali. O wiele wiêksze
obostrzenia bêd¹ obowi¹zywaæ w mniej-
szej podstrefie. Tam nie wolno równie¿
wznosiæ domów mieszkalnych. Jej mie-
szkañcy bêd¹ mogli jednak staraæ siê o od-
szkodowania od Przedsiêbiorstwa Porty
Lotnicze. Za uzyskane pieni¹dze bêdzie
mo¿na wymieniæ okna lub drzwi, w skraj-
nych przypadkach mo¿na ¿¹daæ wykupu
domu po cenach rynkowych. Wojewoda
uwa¿a, ¿e bez wytyczenia strefy ha³asu nie
mo¿na otworzyæ drugiego terminalu na
Okêciu.

8 OpóŸnia siê przetarg na budowê
nowego stadionu Legii przy £azienkow-
skiej. Jacek Wojciechowicz, wiceprezydent
Warszawy, t³umaczy, ¿e miasto wci¹¿ ocze-
kuje na dokumenty od firmy ITI, w³aœci-
ciela Legii, która sfinansowa³a projekt no-
wego stadionu. Brakuje m.in. kosztory-
su inwestorskiego i projektów wykonaw-
czych. Maj¹ byæ wkrótce dostarczone,
a przetarg zostanie og³oszony pod ko-
niec sierpnia lub na pocz¹tku wrzeœnia.
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Wiceprezydent uwa¿a, ¿e realne jest, aby
stadion na 32,5 tys. osób by³ gotowy w pier-
wszej po³owie 2010 r. Zgodnie z wytyczny-
mi UEFA do 2010 r. powinny powstaæ sta-
diony, na których bêd¹ rozgrywane mecze
pi³karskich mistrzostw Europy 2012. Mi-
nister Sportu El¿bieta Jakubiak przyzna³a,
¿e do tego czasu nie bêdzie gotowy Stadion
Narodowy. Mniejszy stadion na Legii mo-
¿e byæ jedynym obiektem w Warszawie, na
którym mog³yby siê odbyæ chocia¿ mecze
grupowe mistrzostw.

9 „Jak meteor... Stanis³aw Wyspiañski
1869-1907” – to tytu³ wystawy otwartej
w Muzeum Narodowym z okazji przypa-
daj¹cej w tym roku setnej rocznicy œmierci
artysty. W zbiorach Muzeum znajduje siê
oko³o 200 prac Wyspiañskiego. Historia
tej kolekcji siêga lat 20. ubieg³ego wieku.
Zbiór tworzy m.in. ok. 50 pasteli, ok. 60
akwarel, rysunków, szkiców kredkowych
i o³ówkowych, korespondencja, projekty
witra¿y i polichromii, mebli, kostiumów.
Niespodziank¹ wystawy bêdzie pokaz Ma-
cierzyñstwa z 1904 r. Osobn¹ czêœæ ekspo-
zycji stanowi¹ prace Krystyny Zachwato-
wicz i Andrzeja Wajdy, zwi¹zane ze spek-
taklami teatralnymi i filmami, które zrea-
lizowali wed³ug Nocy listopadowej i Wesela
– projekty scenograficzne, kostiumy, pla-
katy, fotosy teatralne, filmowe i fragmenty
obydwu dramatów.

Za 1 mln 971 tys. z³ firma Opera Center,
nale¿¹ca do Gabriela Lisowskiego, kupi-
³a trójk¹tn¹ dzia³kê (250 m2) przy Bielañ-
skiej tu¿ obok budynku przy Senator-
skiej 20. Firma Opera Center jest w³aœci-
cielk¹ s¹siedniej dzia³ki przy naro¿niku
Senatorskiej i Bielañskiej, na której dziœ
stoi tzw. pawilon Wedla. Na po³¹czonych
dzia³kach chce odtworzyæ przedwojenn¹
kamienicê Na Go³ubskiem, z portykiem
Antonia Corazziego. W budynku bêdzie

biurowiec z us³ugami na parterze. Do od-
budowy przedwojennego gmachu firma
Lisowskiego potrzebuje jeszcze dwóch
w¹ziutkich skrawków gruntu nale-
¿¹cych do miasta. Ale dosta³a ju¿ z ratusza
promesê, ¿e bêdzie mog³a kupiæ te dzia³ki
bez przetargu. Lisowski od kilku lat sku-
puje mieszkania w budynku przy Senator-
skiej 20. Gdy kupi wszystkie, blok zamie-
rza zburzyæ, a na jego miejscu odtworzyæ
przedwojenny budynek, który zostanie
do³¹czony do gmachu na rogu Bielañskiej
i Senatorskiej. Gdyby uda³o mu siê zreali-
zowaæ ten plan, budynek przy Senator-
skiej 20 by³by pierwszym w Warszawie
PRL-owskim blokiem mieszkaniowym
zburzonym pod now¹ inwestycjê.

10 Z ka¿dym dniem ubywa wody
w Wiœle. Jest ju¿ tak p³ytko, ¿e woda ods³o-
ni³a w kilku miejscach kamienne rafy.
W Porcie Praskim, gdzie normalnie woda
jest g³êboka na 2,5 m, teraz siêga 70 cm.
Tak niski stan ostatnio odnotowano
w 1992 r. Wtedy w Porcie Praskim by³o za-
ledwie 68 cm. Niski poziom wody oznacza
wiêcej zanieczyszczeñ. Miejskie Przedsiê-
biorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji uspa-
kaja, ¿e nie zabraknie wody w kranach i ¿e
nie bêdzie ona brudna.

12 Wewnêtrzny sonda¿, który mia³ po-
kazaæ jak Prawo i Sprawiedliwoœæ wypad-
nie we wczeœniejszych wyborach, przy-
niós³ tej partii w Warszawie druzgocz¹ce
wyniki. Wed³ug badañ Platformê Obywa-
telsk¹ popiera 49% warszawiaków, PiS tyl-
ko 30%. Lewica i Demokraci mo¿e liczyæ
na 17% g³osów. W ¿adnej dziedzinie PiS
nie pokona PO. Za to w wielu Platfor-
ma zdobêdzie ponaddwukrotnie wiêksz¹
przewagê. PiS najs³abiej wypada w Wila-
nowie, na Mokotowie i Ursynowie. Tu PO
popiera 50% mieszkañców, PiS zaledwie
20%. Na ¯oliborzu na PO chce g³osowaæ
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30%, na PiS zaledwie 15%. Wyrówna-
ne wyniki mia³y konkurencyjne partie
w Ursusie.

13 Rozpoczê³a siê czwarta edycja Euro-
pejskiego Tygodnia Filmowego „Off/On”.
Bêdzie mo¿na obejrzeæ 60 filmów krótko-
metra¿owych z ca³ej Europy zrealizowa-
nych przez re¿yserów profesjonalistów, ale
i filmowców amatorów. Wszystkie zmie-
rz¹ siê w konkursie o Grand Prix festiwa-
lu i powalcz¹ o 1 tys. euro i statuetkê.
Off/On to równie¿ okazja, ¿eby zobaczyæ
filmy przed oficjaln¹ premier¹. Jak co ro-
ku, organizatorzy przygotowali dla uczest-
ników atrakcyjne warsztaty filmowe i foto-
graficzne, wyk³ady o kinie, spotkania z re-
¿yserami.

15 Ok. 100 tys. osób ogl¹da³o w Ale-
jach Ujazdowskich przemarsz wojsk i pa-
radê sprzêtu Wojskowego, zorganizowane
z okazji Dnia Wojska Polskiego. Po defila-
dzie t³um ruszy³ na Agrykolê, gdzie mo¿na
by³o obejrzeæ pokazane wczeœniej sprzêt
i broñ oraz zjeœæ grochówkê. W tym sa-
mym czasie w Ogrodzie Saskim warsza-
wiacy obchodzili 87. rocznicê cudu nad
Wis³¹. Piknik, zorganizowany przez Ra-
tusz, mia³ przenieœæ w tamte czasy: w alej-
kach przechadzali siê panie i panowie
w strojach z lat 20., przygrywa³y zespo³y
jazzowe i dixlandowe, klimatu epoki doda-
wa³y te¿ zabytkowe auta i motocykle.

W Filharmonii Narodowej rozpocz¹³
siê III Festiwal „Chopin i jego Euro-
pa”. Podtytu³ tegorocznej edycji festiwa-
lu brzmi: „Wokó³ wielkiego romanty-
zmu”. Festiwal organizowany przez Naro-
dowy Instytut Fryderyka Chopina mo¿e
ju¿ pod wzglêdem liczby koncertów i wy-
konawców konkurowaæ z Wielkanocnym
Festiwalem Beethovenowskim. Jest jedy-
nym na œwiecie festiwalem prezentuj¹cym
dzie³a Chopina na instrumentach z je-

go epoki w ich oryginalnym brzmieniu.
Potrwa 17 dni, podczas których wyst¹pi
200 muzyków, wœród nich artyœci tej rangi,
co Nelson Freire, Peter Donohoe, Stani-
s³aw Bunin, zwyciêzca XI Konkursu Cho-
pinowskiego w 1985 r., zespó³ Concerto
Köln – jeden z najbardziej znanych na
œwiecie zespo³ów muzyki dawnej. Goœciem
specjalnym bêdzie japoñski pianista Ma-
koto Ozone, który z jednakow¹ swobod¹
czuje siê zarówno w œwiecie klasyki, jak
i jazzu.

17 Po remoncie Krakowskiego Przed-
mieœcia, który zamieni ulicê w deptak,
trudno bêdzie zaparkowaæ tu samochód.
Z ok. 500 miejsc do parkowania zostanie
tylko ok. 90. Mieszkañcy Traktu Królew-
skiego bêd¹ mieli problemy z dostaniem
siê do domów, a zmotoryzowani z korzy-
stania z uroków ulicy z szerokimi chodni-
kami. Wspó³autor projektu rewitalizacji,
Marek Sawicki, zdradza, ¿e sugerowa-
no, ¿e remont ulicy powinna poprzedziæ
budowa parkingu podziemnego pod placa-
mi Teatralnym i Bankowym. Niestety, Ra-
tusz ma dopiero w planach jego budowê.

19 W Muzeum Powstania Warszaw-
skiego wystawiono po raz pierwszy po 63
latach przedstawienie lalkarskie Kukie³ki
pod Barykad¹. Premiera odby³a siê w 16.
dniu Powstania w kamienicy przy ul. Tam-
ka 38. W krzywym zwierciadle ukazano
powstañcz¹ rzeczywistoœæ. Artyœci absur-
dem i grotesk¹ chcieli rozbawiæ warsza-
wiaków, by chocia¿ na chwilê odci¹gn¹æ
ich od bie¿¹cych wydarzeñ. W 1944 r.
spektakl grano nawet cztery razy dziennie.
Wspó³czesn¹ wersjê przygotowa³a Grupa
Teatralna Bez Ziemi. Pozostawili dialogi,
dodali tylko kilka powstañczych piosenek.
Pacynki uda³o siê odtworzyæ na podstawie
jednego zdjêcia i kilkuminutowego filmu
ze zbiorów Muzeum.
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20 Teatr Polonia Krystyny Jandy roz-
pocz¹³ nowy sezon. Od dziœ na scenie grana
jest Boska, a w plenerze – Lament na placu
Konstytucji, o którym Krystyna Janda mó-
wi, ¿e jest zdarzeniem teatralno-ulicznym.
Spektakl pojawi³ siê na afiszu tu¿ przed
wakacjami i od razy zosta³ okrzykniêty wy-
darzeniem. Jest to opowieœæ o trzech ko-
bietach, babci, matce i wnuczce, które gu-
bi¹ siê w dzisiejszym œwiecie.

21 Zarz¹d Terenów Publicznych pod-
pisa³ z firm¹ Adrog umowê na remont za-
niedbanych placyków przy pasa¿u Wie-
cha na ty³ach Domów Towarowych „Cen-
trum”. Inwestycja potrwa do 31 paŸdzier-
nika i poch³onie 1 mln 586 tys. z³. Miejskie
placyki ozdobi prawie 2 tys. roœlin, w tym
18 wyroœniêtych drzew. Oprócz zieleni po-
jawi¹ siê ³awki i latarnie. W przeœwicie
miêdzy „Warsem” i „Saw¹”, prowadz¹cym
w stronê ul. Chmielnej, powstanie prze-
szkolona kawiarnia. Niestety, nie powiod-
³a siê próba przebudowy placyku nad tune-
lem ul. Z³otej, miêdzy „Saw¹” a „Junio-
rem” – teren nale¿y do Zarz¹du Dróg
Miejskich i ZTP. Projekt zak³ada³ zam-
kniêcie wyjazdu ze Z³otej obok dawnego
kina Relax i czêœciowe przykrycie tune-
lu, które mia³ sfinansowaæ w³aœciciel Do-
mów Towarowych, firma DTC Real Estate
– przy okazji chcia³a zabudowaæ podcienie
„Warsa”, by wygl¹da³ tak samo jak „Ju-
nior” po drugiej stronie. Na to jednak nie
zgodzi³o siê Biuro Architektury i Plano-
wania Przestrzennego.

Ok. godz. 20 nad Warszaw¹ pojawi³a siê
ogromna chmura, zwana przez meteorolo-
gów „komórk¹ burzow¹”. Jej szczyt siêga³
15 km na ziemi¹. Zerwa³ siê wiatr, lun¹³
deszcz. Przez najbli¿sze dwie godziny b³y-
skawice jedna za drug¹ przecina³y niebo.
Synoptycy ustalili, ¿e w ci¹gu minuty do-
chodzi³o nawet do 50 wy³adowañ. Bu-

rza nie spowodowa³a w stolicy wiêkszych
szkód.

23 Na Dworcu Centralnym zaprezen-
towany zosta³ najnowszy produkt bydgo-
skiej fabryki Pesa – nowoczesny klima-
tyzowany poci¹g przystosowany dla osób
niepe³nosprawnych. Rozpêdza siê do
160 km/h, ma 200 miejsc siedz¹cych,
w œrodku wyœwietlaj¹ siê informacje m.in.
o zbli¿aj¹cych siê stacjach i temperaturze
na zewn¹trz. Takich 11 luksusowych po-
ci¹gów bêdzie kursowaæ na trasie Warsza-
wa - £ódŸ. Niestety, z powody prowadzo-
nych tam remontów, podró¿ bêdzie trwa³a
ok. 3 godzin, ale PKP zapewnia, ¿e od gru-
dnia, gdy skoñczy siê pierwszy etap re-
montu, podró¿ bêdzie trwa³a 90 minut,
a po zakoñczeniu wszystkich prac w 2013 r.
– 65 minut. Sk³adu nie mo¿na przerzuciæ
na inn¹ trasê, poniewa¿ jego zakup w po³o-
wie zrealizowano z unijnej pomocy. Wa-
runkiem dotacji by³o kursowanie nowych
poci¹gów w³aœnie miêdzy Warszaw¹ i £o-
dzi¹, bo wtedy ³¹cz¹ one centra dwóch re-
gionów. Z tej linii korzysta codziennie
22 tys. ludzi.

25 Firma DTC Real Estate, w³aœciciel
„Smyka”, chce wybudowaæ z ty³u budyn-
ku, na placyku od strony ulic Szpitalnej
i Zgoda, po³¹czony ze „Smykiem” nowy
gmach ze sklepami na dole i biurami na
wy¿szych kondygnacjach. Budynek ma
mieæ 26 m wysokoœci, a w samym naro¿ni-
ku Kruczej i Brackiej podwy¿szenie do
32 m. Plany zaakceptowa³ sto³eczny kon-
serwator zabytków. Inwestycja budzi jed-
nak kontrowersje. Przeciwni jej s¹ mie-
szkañcy z kamienicy przy Brackiej 18, któ-
rzy boj¹ siê, ¿e ko³o nich wyroœnie mon-
strum, a tak¿e Zespó³ Opiekunów Kultu-
rowego Dziedzictwa Warszawy „ZOK”
oraz polska sekcja Stowarzyszenia Do-
kumentacji i Konserwacji Architektury
Modernistycznej. DTC Real Estate argu-
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mentuje, ¿e stawiaj¹c nowy budynek, od-
tworzy dawn¹ pierzejê Brackiej. Rozbu-
dowa „Smyka” pozwoli tak¿e na jego re-
witalizacjê.

28 Mimo ¿e za kilka dni rozpocznie siê
nowy rok szkolny w kilkudziesiêciu war-
szawskich szko³ach trwaj¹ remonty, nie-
które z nich dopiero siê zaczê³y. Dzieci bê-
d¹ siê uczyæ w pyle i przy huku m³otów.
Podstawowy powód to k³opoty ze znalezie-
niem wykonawcy. Robotnicy powyje¿d¿ali
z kraju, a ci, którzy zostali, s¹ bardzo wy-
bredni. Miejskie biuro edukacji przezna-
czy³o w tym roku 62 mln z³ na remonty
warszawskich szkó³. ¯eby ktoœ siê w ogóle
zg³osi³, musia³o do³o¿yæ kolejne 14 mln.
To rekordowa suma, jak¹ miasto wyda³o
dot¹d na remonty placówek oœwiato-
wych. W tym roku zaplanowano remonty
389 z 750 szkó³ w stolicy. I bêdzie ich przy-
bywaæ, bo wed³ug danych ratusza trzy
czwarte szkó³ ma wiêcej ni¿ 35 lat.

30 Warszawa chce walczyæ o tytu³ Eu-
ropejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku.
Od 2009 r. bêdzie obowi¹zywaæ zasada, ¿e
Europejskimi Stolicami Kultury bêd¹ jed-
noczeœnie miasta z dwóch pañstw: stare-
go i nowego cz³onka Unii Europejskiej.
W 2016 r. – z Polski i Hiszpanii. „Prawybo-
ry” odbêd¹ siê w Polsce. Wydaje siê,
¿e w tej chwili najmocniejszym konkuren-
tem Warszawy jest £ódŸ, która od po-
cz¹tku tego roku prowadzi dynamiczn¹
kampaniê promocyjn¹. O tytu³ bêd¹ te¿
walczyæ Toruñ, Gdañsk, Poznañ, Wroc³aw
i Lublin. Kampania promocyjna Warsza-
wy w Warszawie i Europie ma ruszyæ w li-
stopadzie. Na razie urzêdnicy dyskutuj¹,
na co powinniœmy postawiæ, wymienia-
ne s¹ znacz¹ce festiwale (Warszawska Je-
sieñ, Warszawski Miêdzynarodowy Festi-

wal Filmowy), wybitne osobowoœci, które
tu pracuj¹ i realizuj¹ swoje projekty, prê¿-
ne instytucje (Muzeum Powstania War-
szawskiego, TR Warszawa, Fundacja No-
wej Kultury „Bêc Zmiana”), projekty po-
wstania najwiêkszych polskich muzeów
(Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Muzeum
¯ydów Polskich, Muzeum Historii Pol-
ski). Ale stolica ma te¿ minusy, np. brak
nowoczesnej hali widowiskowej, marna
baza noclegowa i komunikacja miejska.

31 Wreszcie ruszy³a budowa Centrum
Chopinowskiego na Tamce. Inwestycja
d³ugo nie mog³a siê rozpocz¹æ. Akt erek-
cyjny pod budynek wmurowano ju¿
w 2005 r., ale prace wstrzymywa³y protesty
mieszkañców dwóch s¹siednich kamienic.
Centrum powstaje w miejscu 150-letniej
kamieniczki przy ul. Tamka 43, o której
zachowanie przez lata walczyli spo³ecz-
ni obroñcy zabytków. Nowoczesny gmach
wyrastaæ bêdzie z przypominaj¹cych de-
koracjê teatraln¹ odbudowanych murów
dwupiêtrowej kamieniczki. Ma byæ goto-
wy do 2010 r., gdy hucznie obchodzona bê-
dzie 200. rocznica urodzin kompozyto-
ra. Na oœmiu kondygnacjach nad ziemi¹
i dwóch pod ziemi¹ znajd¹ siê m.in.: bib-
lioteka muzyczna, czytelnia, ksiêgarnia,
sala koncertowa, kawiarnia, punkt infor-
macji turystycznej oraz biura instytucji
chopinowskich. Centrum bêdzie czêœci¹
muzycznego kompleksu, w sk³ad które-
go wchodz¹ Muzeum Fryderyka Chopina
w Zamku Ostrogskich i Akademia Mu-
zyczna przy Okólniku. Koszt budowy
oszacowano na 36 mln z³. Brakuje pieniê-
dzy na wyposa¿enie wnêtrz. Inwestor cen-
trum, Narodowy Instytut Fryderyka Cho-
pina, chce wyst¹piæ o œrodki unijne na
ten cel.
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WRZESIEÑ

1 Obchody 68. rocznicy wybuchu
II wojny œwiatowej rozpoczê³a msza w ka-
tedrze WP przy ul. D³ugiej z udzia³em pre-
zydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-
-Waltz. W po³udnie na pl. Pi³sudskiego od-
by³a siê honorowa zmiana warty przy Gro-
bie Nieznanego ¯o³nierza, a wieczorem
kombatanci w towarzystwie w³adz stolicy
wys³uchali koncertu pieœni na Zamku
Królewskim.

2 Koniec wakacji nie oznacza koñca
rozpoczêtych przed dwoma miesi¹cami re-
montów ulic. Bêd¹ one trwaæ a¿ do zi-
my, parali¿uj¹c ruch. Przez ca³e wakacje
najwiêksze od lat zamieszanie komunika-
cyjne powodowa³a przebudowa torowiska
w Al. Jerozolimskich. Wiêkszoœæ prac ma
siê zakoñczyæ na prze³omie wrzeœnia i paŸ-
dziernika. Najbardziej uci¹¿liwym remon-
tem w Warszawie jest od kilku dni remont
ul. Pu³awskiej, miêdzy Doln¹ a Doma-
niewsk¹. Parali¿uje ca³y Mokotów, utrud-
niaj¹c dojazd na S³u¿ewiec, Ursynów i do
Piaseczna. Remont ulicy w stronê Ursyno-
wa potrwa do 15 paŸdziernika, potem fir-
ma Strabag, prowadz¹ca prace, zamknie
s¹siedni¹ jezdniê do centrum. Du¿e prob-
lemy w Œródmieœciu powoduje remont ko-
lejnego odcinak Krakowskiego Przedmie-
œcia od pa³acu Prezydenckiego do pl. Zam-
kowego. Poza tym trwaj¹ remonty na uli-
cach: Bora-Komorowksiego, Browarnej,
Cio³ka, Radiowej, Pu³awskiej ko³o Auchan
w Piasecznie, na Wis³ostradzie na wysoko-
œci Lasku Bielañskiego.

4 W porównaniu z innymi mieszkañ-
cami du¿ych miast warszawiacy p³ac¹
o wiele mniej za bilety komunikacji miej-
skiej. Imienny bilet miesiêczny kosztuje
w stolicy 66 z³, w Krakowie i w £odzi –
88 z³, a we Wroc³awiu – 108. Kraków ma
te¿ dro¿sze bilety jednorazowe. Coraz ni¿-

sze s¹ te¿ dochody ze sprzeda¿y biletów.
W 2005 r. pokrywa³y 46% wydatków na ko-
munikacjê miejsk¹, w 2006 – tylko 43,
w tym roku bêdzie to zaledwie 40%. Resztê
musi dok³adaæ miasto, które w tym roku
przeznaczy³o na ten cel ok. 780 mln z³.
Radni i odpowiedzialni za komunikacjê
dyrektorzy miejskich spó³ek komunika-
cyjnych mówi¹, ¿e przyda³aby siê chocia¿
10-procentowa podwy¿ka uwzglêdniaj¹ca
wzrost cen us³ug od 2001 r., jednak nikt
nie chce podj¹æ niepopularnej decyzji. Nie
zrobi³a tego, mimo zapowiedzi, w ubie-
g³ym roku PIS, a rz¹dz¹ca dziœ koalicja PO
i LiD, boi siê, ¿e podwy¿szaj¹c ceny bile-
tów, straci poparcie wyborców. Chce szu-
kaæ oszczêdnoœci w miejskich spó³kach ko-
munikacyjnych.

6 Warszawa ma ju¿ swoj¹ konstytucjê,
czyli dokument, który dzieli w³adze miê-
dzy prezydenta a burmistrzów dzielnic.
Burmistrzowie zyskali w³adzê w dzielni-
cach, a mieszkañcy prawo do zg³aszania
w³asnych projektów uchwa³ (pod warun-
kiem zebrania 15 tys. podpisów). Warsza-
wa jest jedynym polskim miastem, którego
radni oficjalnie oddaj¹ siê bo¿ej opiece. Ta-
ki zapis w preambule statutu przeforsowa-
³y PO i PiS. Teraz dokument trafi na biur-
ko premiera.

Radni Warszawy jednomyœlnie przyjêli
uchwa³ê o przeznaczeniu odbudowanego
pa³acu Saskiego na ratusz. Inwestor firma
Budimex-Dromex pó³ roku temu wstrzy-
ma³a prace, by daæ w³adzom Warszawy
czas na podjêcie decyzji o przysz³oœci pa³a-
cu. Teraz wykonawca bêdzie móg³ powró-
ciæ na plac budowy, a projektanci dostan¹
informacje uœciœlaj¹ce now¹ funkcjê bu-
dynku. Pa³ac Saski powinien byæ gotowy
do 2010 r. Sam nie pomieœci biur ratusza.
Dlatego zdecydowano o odbudowie ca³ej
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pierzei placu. Niebawem miasto ma og³o-
siæ przetarg na projekt s¹siaduj¹cych z pa-
³acem kamienic od strony Królewskiej
z podziemnymi gara¿ami. Koszt ich budo-
wy wyniesie ok. 70 mln z³.

7 Co roku w Warszawie ubywaj¹ setki
mieszkañ komunalnych w starych budyn-
kach. Wykupuj¹ je lokatorzy, korzystaj¹c
z preferencyjnych warunków. Mieszkanie
komunalne mo¿na wykupiæ ju¿ za 10% je-
go wartoœci pod warunkiem, ¿e mieszka siê
w nim co najmniej dziesiêæ lat. Za jedn¹
czwart¹ wartoœci mieszkania wykupuj¹ ci,
którzy zajmuj¹ je przynajmniej piêæ lat.
Najwiêkszy ruch jest w Œródmieœciu i na
Mokotowie, bo te dzielnice maj¹ najwiê-
cej mieszkañ komunalnych. W ka¿dej
dzielnicy o wykup zabiega teraz ok. 1000
osób. Sprzeda¿ niektórych lokali blokuj¹
roszczenia do nieruchomoœci, których
przybywa. Najwiêcej jest ich na Murano-
wie oraz Starym i Nowym Mieœcie. Jednak
kupno mieszkania za jedn¹ dziesi¹t¹ jego
wartoœci nie dla wszystkich jest dobrym
interesem. Wiele osób rezygnuje z wykupu
na etapie podpisania aktu notarialnego.
W ci¹gu roku nast¹pi³ olbrzymi wzrost cen
nieruchomoœci. Za metr mieszkania
w Œródmieœciu na wolnym rynku trzeba
zap³aciæ nawet 12 tys. z³.

9 Wed³ug sonda¿y zadowolonych
z rz¹dów Hanny Gronkiewicz-Waltz jest
37% warszawiaków. Najwiêcej zwolenni-
ków (47%) obecna prezydent Warszawy ma
wœród osób z wy¿szym wykszta³ceniem
miêdzy 25. a 39. rokiem ¿ycia, którzy
w ostatnich wyborach do sejmu g³osowali
na PO, SLD, SdPl lub PD. Niezadowolo-
nych jest 21%. W tej grupie przewa¿a wy-
kszta³cenie zawodowe (30%) i podstawowe
(27,5%). To najczêœciej osoby po czter-
dziestce, sympatyzuj¹ce w poprzednich
wyborach z PiS lub LPR. Jednej trzeciej

badanych prezydentura Hanny Gronkie-
wicz-Waltz jest obojêtna.

W Muzeum Historycznym m.st. War-
szawy otwarto wystawê poœwiêcon¹ losom
dzieci wypêdzonych z Warszawy w 1944 r.
Zgromadzono na niej kilkadziesi¹t relacji,
którym towarzysz¹ dokumenty archiwal-
ne, unikatowe zdjêcia, a tak¿e pami¹tki
osobiste, które uczestnicy tamtych wyda-
rzeñ zgodzili siê wypo¿yczyæ. Ekspozycja
jest czêœci¹ du¿ego europejskiego projektu
dotycz¹cego wypêdzeñ.

12 W pierwszym pó³roczu miasto wy-
da³o zaledwie 15% z pieniêdzy przeznaczo-
nych w bud¿ecie na inwestycje. Do koñca
roku ma na nie pójœæ prawie 2,1 mld z³, a do
czerwca Ratusz wyda³ zaledwie 310 mln.
A¿ jedn¹ trzeci¹ wszystkich wydatków in-
westycyjnych w mieœcie stanowi³y te na
budowê metra. Jedn¹ zaœ z najmniej za-
awansowanych inwestycji jest przygoto-
wanie drugiej linii metra. Ratusz w tym ro-
ku ma wydaæ na ten cel 25,2 mln z³,
a w ci¹gu pierwszego pó³rocza zap³aci³ za
prace warte jedynie 0,1 mln. Jeszcze gorzej
jest z wydatkami na inwestycje w dzielni-
cach. Weso³a wyda³a nieca³y 1% swego bu-
d¿etu, Wilanów 2,5%, Ursynów 3%. Wiêcej
ni¿ jedn¹ pi¹t¹ zaplanowanych pieniêdzy
wyda³y tylko Bemowo, Praga Po³udnie
i Targówek. Skarbnik miasta Miros³aw
Czekaj przekonuje, ¿e w drugim pó³roczu
tempo realizowania zaplanowanych wyda-
tków wzroœnie. „Ju¿ podpisane s¹ umowy
z wykonawcami, opiewaj¹ce ³¹cznie na
1,7 mld z³, czyli 80% z zaplanowanych wy-
datków” – zapewnia.

13 Jeszcze tej jesieni warszawiacy bê-
d¹ mogli napiæ siê kawy, s³uchaj¹c Tej osta-
tniej niedzieli, Piosenki o mojej Warszawie,
Chryzantem z³ocistych czy Bujaj siê Fela
Mieczys³awa Fogga. Po szeœædziesiêciu la-
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tach w pobli¿u Ogrodu Saskiego wnuk
i prawnuk artysty otworz¹ Café Fogg. Bê-
dzie w nim oryginalne pianino, wyprodu-
kowane przez bydgosk¹ firmê Sommerfeld
w 1936 r., nale¿¹ce do œpiewaka, jego z³ote
p³yty i plakaty z koncertów z lat 1936-1986.

14 Po kilkumiesiêcznych analizach
ró¿nych wariantów lokalizacji Stadionu
Narodowego, na którym zostanie roze-
grany mecz otwarcia Euro 2012, minister
sportu El¿bieta Jakubiak og³osi³a, ¿e Sta-
dion Narodowy na 55 tys. osób powstanie
na b³oniach obok Stadionu Dziesiêciole-
cia, bli¿ej stacji PKP Stadion. Wybrano
projekt najprostszy do realizacji wed³ug
koncepcji architekta Wojciecha Zab³oc-
kiego, pozwalaj¹cy na unikniêcie ca³oœcio-
wej lub czêœciowej rozbiórki starego sta-
dionu, która wi¹za³aby siê z czasoch³onn¹
wywózk¹ gruzu. Stadion Dziesiêciolecia
bêdzie zmodernizowany, wewn¹trz po-
wstanie hala sportowa. Nie wiadomo je-
szcze, jak bêdzie wygl¹daæ ani kto go za-
projektuje. Ministerstwo Sportu zadecy-
dowa³o, ¿e aby oszczêdziæ czas, projektant
nie bêdzie wy³oniony w drodze konkursu,
ale do sk³adania ofert zostanie zaproszo-
nych dziesiêæ wybranych firm z ca³ego
œwiata. Spoœród nich bêd¹ wybrane trzy
i po rozmowach na zasadzie wolnej rêki
zlecenie zostanie powierzone jednej z nich.
Projektant budowy ma zostaæ wybrany do
listopada. Budowa ma ruszyæ na wiosnê
2009 r. Kupcy handluj¹cy do tej pory na
Stadionie Dziesiêciolecia maj¹ opuœciæ je-
go koronê do 30 wrzeœnia.

15 Warszawiacy pobili rekord wszyst-
kich europejskich edycji Walkathonu.
W tegorocznej edycji charytatywnego spa-
ceru ludzi dobrej woli wziê³o udzia³
18,6 tys. osób. Mieli do wyboru dwie trasy
– 6 i 10 km. Za ka¿dy przebyty przez nich
kilometr firma Ecco wp³aci 4 z³ na konto

wybranej przez uczestnika organizacji
charytatywnej. W sumie warszawiacy za-
robili 600 tys. z³.

17 W Teatrze Wielkim odby³a siê pre-
miera filmu Katyñ Andrzeja Wajdy. Wziêli
w niej udzia³ m.in. prezydent Lech Ka-
czyñski z ma³¿onk¹, premier Jaros³aw Ka-
czyñski, prymas Polski kardyna³ Józef
Glemp, minister Kazimierz Ujazdowski
oraz przedstawiciele rodzin zamordowa-
nych w Katyniu oficerów i policjantów,
którzy po projekcji mówili, ¿e czekali na
ten film przez kilkadziesi¹t lat.

18 W galerii Artfino.pl w Fabryce
Trzciny mo¿na ogl¹daæ najlepsze przed-
mioty zaprojektowane w ostatnich piêciu
latach przez polskich designerów. Na wy-
stawie „Dizajn. Polskie drogi” znalaz³y siê
g³ównie meble, lampy i dywany, które zo-
sta³y tak zaaran¿owane, aby widzowie mie-
li do nich ³atwy dostêp. Wszystkiego mo¿-
na dotykaæ, na kanapach i krzes³ach mo¿-
na siadaæ. Zaprezentowano przedmioty,
które zyska³y ju¿ rozg³os i s¹ rozpoznawa-
ne i poszukiwane przez klientów, np. re-
ga³y Piotra Kuchciñskiego, fotele i sofy
Tomasza Augustyniaka, dmuchane lampy
autorstwa Studia puff-puff oraz prace au-
torów mniej znanych, które zosta³y ju¿ wy-
produkowane lub lada moment trafi¹ do
produkcji.

19 Na zapleczu pawilonu meblowe-
go Emilia powstanie tymczasowa siedzi-
ba Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Lokal
przy Pañskiej 3 ma byæ miejscem otwar-
tym i przyjaznym. Na ponad 1000 metrach
znajd¹ siê: ekspozycja poœwiêcona mu-
zeum, pracownie dla artystów, którzy
przyjad¹ tu na stypendia, kawiarnia, ksiê-
garnia artystyczna, sala kinowa. „Chcemy
pokazaæ warszawiakom, ¿e muzeum to nie
tylko budynek, który stanie przed Pa³acem

Kronika 109



Kultury w 2012 r. My ju¿ dzia³amy i pracu-
jemy nad jego programem – mówi Marcel
Andino Velez z zespo³u muzeum.

21 Rozpocz¹³ siê 50. Miedzynarodo-
wy Festiwal Muzyki „Warszawska Jesieñ”.
Do stolicy przyjecha³y osobistoœci mu-
zyczne z ca³ego œwiata, by wzi¹æ udzia³
w 22 koncertach, kilkunastu prawykona-
niach i spotkaniach z publicznoœci¹, odby-
waj¹cych siê tak¿e w postindustrialnych
obiektach Pragi i Woli. Festiwal otworzy³
koncert Finki Kai Saariaho, jednej z naj-
wybitniejszych wspó³czesnych kompozy-
torek.

Ruszy³ XI Festiwal Nauki w Warsza-
wie – najwiêksza impreza popularno-
naukowa w Polsce, która od lat cieszy siê
ogromnym powodzeniem wœród m³od-
szych i starszych mieszkañców stolicy. Za-
planowano ok. 500 ciekawych imprez
i tzw. lekcji festiwalowych, reprezentu-
j¹cych wszystkie dziedziny nauki. Oprócz
nich organizatorzy Festiwalu proponuj¹
swym goœciom zwiedzanie i poznawanie
od œrodka uczelni wy¿szych, palcówek ba-
dawczych i innych instytucji, w których
pracuj¹ ludzie nauki.

22-23 Przy pomniku Koœciuszkowców
na Pradze publicznoœæ przez dwa dni okla-
skiwa³a gwiazdy dawnego Festiwalu Pio-
senki ¯o³nierskiej w Ko³obrzegu. Imprezê
zatytu³owan¹ Pierwszy Festiwal Muzycz-
ny „¯o³nierska Nuta” zorganizowa³ prawi-
cowy radny Jacek Wachowicz. Wyst¹pili
m.in. Alicja Majewska, Jolanta Kubicka,
Nina Urbano – zdobywczyni trzech z³o-
tych pierœcieni w Ko³obrzegu, Trubadurzy.
Na widowni zasiedli m.in. abp S³awoj Le-
szek G³ódŸ i ks. Henryk Jankowski. Jacek
Wachowicz zapowiada, ¿e festiwal jest
wstêpem do przysz³orocznego miêdzyna-
rodowego festiwalu wojsk NATO.

24 Burmistrz Berlina Klaus Worwereit
i prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz
podpisali list o wspó³pracy w dziedzinie
transportu. W³adze Warszawy chc¹ w roz-
woju transportu wzorowaæ siê na Berlinie.
Na razie Niemcy pomog¹ nam utworzyæ
wspólny bilet aglomeracyjny na kolej i ko-
munikacjê miejsk¹. Dziêki niemu mie-
szkañcy byliby sk³onni czêœciej korzystaæ
z kolei w czasie dojazdów do pracy, bo
przejazdy sta³yby siê tañsze. Hanna Gron-
kiewicz-Waltz ju¿ w zesz³orocznej kam-
panii obiecywa³a, ¿e szybko wprowadzi
wspólny bilet, ale Ratusz nie mo¿e porozu-
mieæ siê w tej sprawie z Kolejami Mazo-
wieckimi i samorz¹dem województwa.
Niemcy maj¹ pomóc w znalezieniu odpo-
wiedniego sposobu rozliczania miêdzy
przewoŸnikiem i samorz¹dami.

W Archiwum G³ównym Akt Dawnych
otwarto wystawê „Obraz kartograficzny
miast polskich w XVII do XIX w.” Zgro-
madzono na niej kilkadziesi¹t map rêkopi-
œmiennych i miedziorytniczych na co
dzieñ niepokazywanych. Jedn¹ czwart¹
wystawionych map i panoram stanowi¹
unikatowe plany Warszawy, reszta to plany
miast dawnej Rzeczypospolitej, od dale-
kich Kresów Wschodnich po Gdañsk i Jas-
n¹ Górê. Najstarszym eksponowanym pla-
nem jest sporz¹dzony rêcznie plan dworu
i ogrodu w Ujazdowie w 1606 r.

25 Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodo-
ci¹gów i Kanalizacji wybra³o firmê, któ-
ra ma zbudowaæ oczyszczalniê œcieków
Czajka w Bia³o³êce. Kontrakt wart ponad
0,5 mld euro dostanie miêdzynarodowe
konsorcjum z Warbudem na czele. Za pro-
jekt oraz modernizacjê i rozbudowê Czajki
konsorcjum chce 564 mln euro (cena brut-
to). To o blisko 120 mln euro wiêcej, ni¿
planowa³o MPWiK, które szykuje siê do
zaci¹gniêcia po¿yczek na tê inwestycjê.
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Miasto przeniesie aportem do spó³ki m.in.
grunty pod Czajk¹ i Wodoci¹giem Pó³noc-
nym. To ma zwiêkszyæ zdolnoœæ kredyto-
we MPWiK. Mimo to spó³ka chce jak naj-
prêdzej podpisaæ kontrakt. Warbud zobo-
wi¹za³ siê, ¿e wykona zadanie w ci¹gu
37 miesiêcy. To znaczy, ¿e musi zacz¹æ
praktycznie od zaraz, jeœli inwestycja ma
siê zakoñczyæ zgodnie z planem do koñca
2010 r. Na przeszkodzie mog¹ jednak sta-
n¹æ firmy, które z przetargu odpad³y.

26 W pomieszczeniach Centrum Myœli
JP II, ul. Foksal 11, otwarta zosta³a biblio-
teka poœwiêcona osobie i nauczaniu pol-
skiego Papie¿a. Mo¿na w niej znaleŸæ po-
nad 2000 ksi¹¿ek, w tym blisko 500 obcojê-
zycznych, a tak¿e filmy, wywiady i czaso-
pisma. Biblioteka gromadzi nauczanie
z czasów pontyfikatu, dorobek naukowy
sprzed 1978 r., a tak¿e to, co Papie¿ robi³
prywatnie, gdy by³ jeszcze biskupem kra-
kowskim.

28 Osiem komitetów zg³osi³o w War-
szawie listy kandydatów do sejmu. To
o dziesiêæ mniej ni¿ dwa lata temu. Z son-
da¿y opinii publicznej wynika, ¿e war-
szawskie miejsca w przysz³ym parlamen-
cie podziel¹ miêdzy siebie PO, PiS i LiD.
Listê PO otwiera Donald Tusk, za nim
s¹ Ma³gorzata Kidawa-B³oñska, Andrzej
Halicki i Joanna Fabisiak. O miejsce w Se-
nacie z ramienia partii bêdzie walczy³ £u-

kasz Abgarowicz. Na czele Listy PiS jest
Jaros³aw Kaczyñski, a w pierwszej dzie-
si¹tce znaleŸli siê m.in.: Nelly Rokita,
Ma³gorzata Gosiewska, Maciej Wiêckow-
ski, Marek Makuch. O mandat senato-
ra bêd¹ walczyæ Jan Olszewski i Zbig-
niew Romaszewski. Warszawsk¹ listê LiD
otwiera Marek Borowski, numerem dwa
jest Ryszard Kalisz, z trójk¹ startuje Mar-
cin Œwiêcicki. Na liœcie kandydatów do Se-
natu jest Robert Smoktunowicz. O poje-
dyncze g³osy bêd¹ walczyæ w wyborach
LPR-UPR-Prawica Rzeczypospolitej, Par-
tia Kobiet, Polska Partia Pracy i Polskie
Stronnictwo Ludowe.

30 Redakcja miesiêcznika „Spotkania
z Zabytkami” wrêczy³a po raz pierwszy
swoj¹ honorow¹ nagrodê – Laur Roku.
Dyplom odebra³ dyrektor Józef Przetakie-
wicz z Towarzystwa Handlowo-Przemy-
s³owego Unitra SA. Firma jest obecnie
w³aœcicielem budynku dawnego Banku
Rolnego z lat 1926-1927 wed³ug projektu
architekta Mariana Lalewicza, uznawane-
go wówczas za jeden z najokazalszych
gmachów powstaj¹cych w Europie. Unitra
nie tylko odrestaurowa³a zabytek i o niego
dba, ale udostêpnia go zwiedzaj¹cym. Ka¿-
dy mo¿e wejœæ do budynku i podziwiaæ
wspania³y wystrój w stylu Art Deco. Na-
grodê wrêczono w Starej Pomarañczarni
podczas uroczystoœci 30-lecia „Spotkañ
z Zabytkami”.
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