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OD REDAKCJI

W numerze publikujemy pierwsz¹ czêœæ materia³ów z sesji popularnonaukowej,
przygotowanej przez Muzeum Historyczne m.st. Warszawy w ramach zorgani-
zowanych przez Wydzia³ Kultury Dzielnicy Œródmieœcie obchodów 600-lecia
Nowego Miasta. Sesja odby³a siê 19 wrzeœnia 2008 roku w siedzibie Archiwum
G³ównego Akt Dawnych, przy ul. D³ugiej. Prezentowane teksty stanowi¹ prze-
gl¹d Ÿróde³ archeologicznych (W. Pela) i archiwalnych (M. Sieradzka-Poœpiech) do
dziejów Nowego Miasta. Zamieszczamy równie¿ sprawozdanie z imprez towa-
rzysz¹cych obchodom.

Druga czêœæ materia³ów z sesji, omawiaj¹ca dzieje Nowego Miasta od XIV do
XX wieku, zostanie opublikowana w pierwszym numerze „Kroniki” w przysz³ym
roku.

Archiwum Pañstwowe m.st. Warszawy

Stowarzyszenie Przyjació³ Archiwum Pañstwowego
m.st. Warszawy





ARTYKU£Y I MATERIA£Y

W³odzimierz Pela

BADANIA ARCHEOLOGICZNO-
-ARCHITEKTONICZNE
NOWEGO MIASTA W WARSZAWIE

W³odzimierz Pela, Badania archeologiczno-architektoniczne Nowego Miasta w W arszawie

We wstêpie do wydanych w 1961 roku Szkiców nowomiejskich1 profesor Stanis³aw
Arnold zwróci³ uwagê na inny charakter tej publikacji w porównaniu z wydanymi
wczeœniej Szkicami staromiejskimi2. Co prawda cel wydawniczy by³ taki sam, a miano-
wicie — udostêpnienie szerszemu ogó³owi czytelników w Polsce zebranych i opra-
cowanych przez Komisjê Badañ Dawnej Warszawy (KBDW) materia³ów dotycz¹cych
historii Warszawy. Jednak nik³a iloœæ pozyskanych Ÿróde³ archeologicznych i archi-
tektonicznych w trakcie przeprowadzonych badañ na terenie Nowego Miasta spo-
wodowa³a, i¿ g³ówn¹ uwagê w Szkicach nowomiejskich zwrócono na prezentacjê
wyników badañ historycznych, a nie jak poprzednio — na przedstawienie historii
kultury materialnej tej czêœci Warszawy.

I w istocie, ju¿ pierwszy artyku³ zamieszczony w Szkicach nowomiejskich, pióra
Aleksandry Œwiechowskiej3, kierownika sekcji archeologicznej KBDW, omawiaj¹cy
pocz¹tki osadnictwa na terenie Nowego Miasta, w znikomym stopniu oparty jest
na materia³ach pozyskanych w badaniach archeologicznych. Przytaczane s¹ zale-
dwie dwukrotnie w kontekœcie przydatnoœci do datowania najstarszych nawar-
stwieñ kulturowych zwi¹zanych z pocz¹tkami Nowego Miasta oraz potwierdzenia
pierwotnego usytuowania koœcio³a Nawiedzenia Najœwiêtszej Marii Panny w sto-
sunku do krawêdzi skarpy tarasu Wis³y. Autorzy innych artyku³ów o dziejach

1 Szkice nowomiejskie przygotowano w latach 1955-1956, po zakoñczeniu przez Komisjê Badañ Dawnej
Warszawy g³ównego etapu badañ nad dziejami Nowego Miasta, a opublikowano dopiero w 1961 r.
2 Szkice staromiejskie, praca zbiorowa pod redakcj¹: O. Puciaty, H. Szwankowskiej, E. Szwankowskiego,
S. ¯aryna, Warszawa 1955.
3 A. Œwiechowska, Pocz¹tki osadnictwa na terenie Nowego Miasta, [w:] Szkice nowomiejskie, Warszawa
1961, s. 10-26.



Nowego Miasta równie¿ bardzo rzadko wykorzystuj¹ rezultaty badañ Sekcji Arche-
ologicznej i Architektonicznej KBDW. Uwzglêdnia je Anna Berdecka w opisie re-
konstrukcji wygl¹du koœcio³ów Œw. Jerzego i Nawiedzenia NMP4 oraz Jan Glinka
i Stanis³aw ¯aryn w omówieniu architektury koœcio³a Dominikanów w artykule
poœwiêconym Adamowi i Ma³gorzacie Kotowskim, inwestorom wielu obiektów ar-
chitektury murowanej na Nowym Mieœcie, budowanych przez czo³owych artystów
XVII wieku5.

Jan Glinka i Stanis³aw ¯aryn przypomnieli i opublikowali w swoim artykule
tak¿e inny bardzo wa¿ny, a jednoczeœnie znacznie starszy od badañ powojennych
materia³ Ÿród³owy dotycz¹cy Nowego Miasta. By³y to pomiary inwentaryzacyjne
pa³acu Kotowskich, wykonane w 1933 roku przez Zak³ad Architektury Polskiej
przy Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej6. Dokumentacja stanowi³a
fragment ogromnego dokonania badawczego Zak³adu Architektury Polskiej kiero-
wanego przez prof. Oskara Sosnowskiego, rozpoczêtego w latach 20. XX wieku, po-
legaj¹cego na wykonywaniu przez pracowników naukowych i studentów pomiarów
architektonicznych wybranych obiektów sakralnych i œwieckich o znaczeniu ar-
tystycznym i historycznym na terenie ca³ego kraju7. Prace te polega³y na spo-
rz¹dzeniu planów sytuacyjnych obiektów, rzutów poszczególnych kondygnacji,
przekrojów przez budynki, widoków elewacji, a niekiedy rysunków wa¿nych deta-
li architektonicznych.

Znajdowa³y siê wœród nich, przeprowadzone w ró¿nym zakresie i ró¿nym czasie,
inwentaryzacje architektoniczne wszystkich koœcio³ów i kilku budynków œwiec-
kich na Nowym Mieœcie w Warszawie. Objêto nimi nastêpuj¹ce budynki koœcielne
i klasztorne: koœció³ garnizonowy Wniebowziêcia Królowej Korony Polskiej (daw-
ny Pijarów) w latach 1917, 1920 i 1922 roku8, koœció³ Œw. Jacka i klasztor Domini-
kanów przy ul. Freta 8/10 w 1925, 1930 i 1939 roku9, koœció³ Œw. Kazimierza i kla-
sztor Sakramentek przy Rynku Nowego Miasta 2 w 1925 i w 1933 roku10, koœció³

8 W³odzimierz Pela, Badania archeologiczno-architektoniczne Nowego Miasta w Warszawie

4 A. Berdecka, Rozwój Nowej Warszawy w XV i XVI wieku, [w:] Szkice nowomiejskie, s. 50, przyp. 91
oraz s. 51, przyp. 94
5 J. Glinka, S. ¯aryn, Adam i Ma³gorzata Kotowscy, ich ¿ycie i mecenat na Nowym Mieœcie, [w:] Szkice nowo-
miejskie, s. 206, przyp. 112.
6 Tam¿e, s. 195, przyp. 66 (pomiar ceg³y w pa³acu Kotowskich), s. 198 oraz ryc. 11-14 (plany i przekrój
pa³acu Kotowskich). Pomiar inwentaryzacyjny pa³acu by³ czêœci¹ dokumentacji wykonanej dla zespo³u
sakralnego Sakramentek.
7 Katalog zbiorów Sekcji III Pomiarów. Budownictwo murowane. Warszawa, „Biuletyn Historii Sztuki”,
R. IV, 1936, nr 4, s. 233-248; J. Szablowski, Dzieje inwentaryzacji zabytków w Polsce, „Ochrona Zabytków”,
R. II, 1949, nr 2, s. 73-83; J. Zachwatowicz, Pomiary zabytków architektury murowanej w zbiorach Zak³adu
Architektury Polskiej Politechniki Warszawskiej, „Ochrona Zabytków”, R. V, 1952, Zeszyt specjalny, s. 1-5;
Katalog pomiarów zabytków architektury i budownictwa, pod red. M. Charytañskiej, Warszawa 1967.
8 Katalog pomiarów zabytków architektury i budownictwa, s. 528, inwentaryzacje wykonane przez M. Stra-
szaka w 1917 r., O. Sosnowskiego i T. Sawickiego w 1920 r. oraz przez O. Sosnowskiego w 1922 r.
9 Tam¿e, s. 526, inwentaryzacja koœcio³a wykonana przez T. S³oñsk¹ i J. Chorzewskiego, inwentaryzacja
klasztoru przez C. Perzanowskiego i E. Stalczak.
10 Tam¿e, s, 529, inwentaryzacje wykonane przez M. ChodŸkównê, A. Preussównê i M. Wroczyñsk¹
w 1925 r. oraz przez J. Bogus³awskiego i Z. Malickiego w 1933 r.



Œw. Benona przy ul. Pieszej 1 w 1928 roku11, koœció³ Nawiedzenia NMP przy
ul. Przyrynek 2 w 1933 roku12, koœció³ Œw. Franciszka Serafickiego i klasztor Franci-
szkanów przy ul. Zakroczymskiej 1 w 1933 roku13 oraz koœció³ Œw. Ducha i klasztor
Paulinów przy ul. Nowomiejskiej 23 w 1938 i 1939 roku14.

Przeprowadzono je równie¿ w niektórych budowlach œwieckich: Bramie Mosto-
wej, zwanej tak¿e Prochow¹, przy dawnej ul. Rybaki 2 w 1927 roku15, dawnym
Szpitalu Œw. Ducha po 1939 roku16, Domu Zajezdnym przy ul. Rybaki w 1923 ro-
ku17, domu przy ul. Œwiêtojerskiej 12 w 1935 roku18 oraz przy koszarach Sapie¿yñ-
skich, ul. Zakroczymska 6 w 1943 roku19. Objêto nimi równie¿ studniê na Rynku
Nowego Miasta, której pomiar inwentaryzacyjny wykonano w 1922 roku20. Wartoœæ
tych pomiarów by³a niezwykle cenna podczas odbudowy Starego i Nowego Miasta,
mia³a i ma równie¿ ogromne znaczenie w opracowaniu naukowym poszczególnych
obiektów historycznej zabudowy, szczególnie w przypadku budowli, które uleg³y
zniszczeniu.

Wraz z zakoñczeniem wojny i przyst¹pieniem do odbudowy Warszawy prace
inwentaryzacyjne kontynuowano, chocia¿ mia³y ju¿ one inn¹ motywacjê – doku-
mentowanie tego, co pozosta³o po zniszczeniach. Na Nowym Mieœcie objêto nimi
najlepiej zachowane kamienice: przy Rynku Nowego Miasta 4 (1946 r.21), przy
ul. Freta 5, 31, 39 (1947-194822) oraz przy ul. Koœcielnej 17 (1949-195023).

Rok po zakoñczeniu wojny, we wrzeœniu 1946 roku, pierwsze badania archeolo-
giczne Nowego Miasta podjê³o Pañstwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie.
W ramach prac nad poszukiwaniem wczesnoœredniowiecznego osadnictwa na te-
renie Warszawy przeprowadzi³o prace wykopaliskowe ko³o koœcio³a Nawiedze-
nia NMP. Badaniami objêto teren dawnych ogrodów koœcielnych po³o¿onych po
wschodniej stronie koœcio³a, pomiêdzy absyd¹ a skarp¹ tarasu Wis³y. Pracami wy-
kopaliskowymi kierowa³a Krystyna Musianowicz. Z wytyczonego na odcinku 27 m
rowu szerokoœci 2 m przebadano fragment d³ugoœci 17 m. Na niektórych odcin-
kach wykopu jego g³êbokoœæ dochodzi³a do 5 m. Natrafiono na liczne pochów-
ki szkieletowe, le¿¹ce jedne nad drugimi, przy niektórych zachowa³y siê resztki
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11 Tam¿e, s. 524, inwentaryzacja wykonana przez F. Adamskiego i E. Kaliskiego.
12 Tam¿e, s. 524, inwentaryzacja wykonana przez J. Gomóliñskiego, W. Podlewskiego, J. Szwedziñskie-
go w 1933 r.
13 Tam¿e, s. 527, inwentaryzacja wykonana przez P. Bohdziewicza, W. Wieczorkiewicza, A. S³upsk¹
w 1933 r.
14 Tam¿e, s. 528, inwentaryzacja wykonana przez A. Karczewskiego w 1938 r. i J. Jotkiewicza w 1939 r.
15 Tam¿e, s. 537, inwentaryzacjê wykonali M. Lewinson i H. Szlagórski.
16 Tam¿e, s. 539, inwentaryzacjê po 1939 r. wykonali Z. Olszewski i W. Sieradzki.
17 Tam¿e, s. 541, inwentaryzacjê wykonali M. Grindberg i S. Ma³kiewicz.
18 Tam¿e, s. 582, inwentaryzacjê wykonali H. Srebrny i Z. Zysmanowicz.
19 Tam¿e, s. 538.
20 Tam¿e, s. 541, inwentaryzacjê wykona³ J. Rouba.
21 Tam¿e, s. 556, inwentaryzacjê wykona³ J. A. Hulewicz.
22 Tam¿e, s. 561, inwentaryzacjê kamienicy Freta 5 wykonali: N. L. Budzyñska, A. Kamiñska, D. Ma-
tuszewska w 1947 r., a kamienic Freta 31 i 39 M. Gadomski, Z. Niemiatowski, J. Wilk w 1948 r..
23 Tam¿e, s. 564, inwentaryzacjê wykonali: Z. Pawelski, Decyñski w 1949 r. i O. Mankiewicz w 1950 r.



drewnianych trumien. Ze wzglêdu na brak wyposa¿enia grobowego nie okreœlono
chronologii cmentarza przykoœcielnego. Nie uda³o siê równie¿ uchwyciæ nawar-
stwieñ zwi¹zanych z budow¹ koœcio³a. W wykonanym wykopie badawczym nie na-
trafiono na nawarstwienia œwiadcz¹ce o istnieniu osadnictwa wczesnoœrednio-
wiecznego (XII-XIII w.)24.

Po kilkuletniej przerwie prace archeologiczne wznowiono w 1951 roku. Podjêto je
w ramach Prac Badawczych na Zamku Warszawskim, finansowanych ze œrodków
Pañstwowego Muzeum Archeologicznego. Ich celem by³y poszukiwania œladów
najstarszego osadnictwa oraz pozosta³oœci po koœciele i klasztorze Œw. Jerzego. Ba-
daniami kierowa³ Jerzy G¹ssowski, nie znamy jednak ich wyników. Trudno tak¿e
ustaliæ dok³adn¹ lokalizacjê wykopów badawczych. Z badañ zachowa³a siê tylko
czêœciowa dokumentacja rysunkowa oraz kilka fotografii. Co prawda jedna z nich
to widok ogólny terenu badañ, ale wszelkie elementy charakterystyczne zosta³y zni-
szczone podczas wojny, eksplorowane dzia³ki znajduj¹ siê wœród stert cegie³ z roze-
branych budynków. Jedynym rezultatem badañ by³ artyku³ Jerzego G¹ssowskiego
o zdobionym ro¿ku znalezionym podczas prac wykopaliskowych25.

W tym samym roku przy ul. Zakroczymskiej 6 podczas prac budowlanych
zwi¹zanych z rekonstrukcj¹ pa³acu Sapiehów natrafiono na relikty pieca garncar-
skiego datowanego na XVII wiek. Dokumentacjê obiektu wykonali pracownicy
Pañstwowego Muzeum Archeologicznego: Alina Kietliñska i Tadeusz Biniewski

10 W³odzimierz Pela, Badania archeologiczno-architektoniczne Nowego Miasta w Warszawie

1. Piec garncarski odkryty w 1951 r. podczas prac prowadzonych na ty³ach pa³acu Sapiehów
przy ul. Zakroczymskiej. A – fotografia obiektu (fot. T. Biniewski), B – plan i przekrój

24 K. Musianowicz, Sprawozdanie z próbnych prac przeprowadzonych ko³o koœcio³a N. Marii Panny na
Nowym Mieœcie, mps w archiwum Dzia³u Archeologicznego Muzeum Historycznego m.st. Warszawy.
25 J. G¹ssowski, Zdobiony ro¿ek z wykopalisk przy koœciele œw. Jerzego w Warszawie, „Sprawozdania PMA
(Pañstwowego Muzeum Archeologicznego), IV, 1951, z. 3-4, s. 169. Zachowana dokumentacja przecho-
wywana jest w archiwum Dzia³u Archeologicznego MHW.



oraz studenci Zak³adu Architektury Polskiej PW (ryc. 1)26. Przy Rynku Nowego
Miasta 4 natomiast, na zapleczu posesji na tzw. stanowisku pogotowia 013/P nawar-
stwienia kulturowe obserwowa³ i dokumentacjê terenow¹ wykona³ Jaros³aw Widaw-
ski. W wykopie budowlanym natrafiono na resztki konstrukcji ceglanej, byæ mo¿e,
jak interpretowano to w zachowanej dokumentacji, reszki nowo¿ytnego pieca27.

Pod koniec 1951 roku powo³ana zosta³a KBDW zajmuj¹ca siê badaniem i doku-
mentowaniem wszelkich reliktów: archeologicznych i architektonicznych, na któ-
re natrafiono podczas odbudowy Starego i Nowego Miasta oraz zamku warszaw-
skiego. KBDW podejmowa³a równie¿ prace badawcze maj¹ce na celu wyjaœnienie
wielu niejasnych problemów zwi¹zanych z dziejami miasta. W przypadku Nowego
Miasta dzia³alnoœæ Dzia³u Terenowego Komisji skoncentrowa³a siê przede wszyst-
kim na sprawdzeniu dwóch hipotez: o istnieniu owalnicowej osady targowej oraz
o lokalizacji osady Rybaki. W tym celu w 1952 roku przeprowadzono kilka ci¹gów
wierceñ badawczych, które mia³y daæ wskazówki do rozpoczêcia nastêpnego etapu
badañ archeologicznych – za³o¿enia wykopów badawczych. Wierceniami objêto po-
³udniow¹ czêœæ hipotetycznej owalnicy oraz rejon koœcio³a Œw. Jerzego. Niestety,
w wykonanych odwiertach napotykano tylko na nasypy lub warstwy kulturowe za-
wieraj¹ce gruz i ceramikê z czasów nowo¿ytnych28.

Pomimo braku zadawalaj¹cych rezultatów badania rozpoczêto w roku 1953
(ryc. 2), a prowadzono je na dwóch stanowiskach sta³ych, tzn. wyznaczonych do
prac badawczych przez Komisjê, a mianowicie: przy koœciele i klasztorze Domini-
kanów (stanowisko IX) i na Rynku Nowego Miasta (ratusz Nowego Miasta – stano-
wisko XIII)29. Poza tym prowadzono obserwacjê i dokumentacjê naukow¹ podczas
prac budowlanych na tzw. stanowiskach pogotowia: przy ul. Nowomiejskiej 21
(Szpital Œw. Ducha – stanowisko 16P) oraz przy Rynku Nowego Miasta 15 (stano-
wisko 27P). Najciekawsze rezultaty to odkrycie podczas prac przy Szpitalu Œw. Du-
cha (Nowomiejska 21) fragmentów drewnianej zabudowy z najstarszej fazy osad-
niczej w tej czêœci miasta. Pod fundamentami murowanego budynku z 2. po³owy
XIV wieku natrafiono na podwalinê naro¿nika budynku drewnianego o konstruk-
cji czopowej wêg³a i zachowanym fragmencie œciany z pionowo wbijanych desek.
Zdaniem autorów badañ budynek ten najprawdopodobniej nale¿a³ do najwcze-
œniejszego zespo³u szpitalnego z 1. po³owy XIV w.30 Interesuj¹ce by³y równie¿
poszukiwania reliktów murowanego ratusza nowomiejskiego (pierwszy ratusz —
drewniany sp³on¹³ najprawdopodobniej w po¿arze w 1471 r.). W za³o¿onym blisko
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26 Dokumentacja z prac znajduje siê w kilku miejscach: dokumentacja z prac wykopaliskowych
w archiwum Dzia³u Archeologicznego MHW, dokumentacja fotograficzna w Pañstwowym Muzeum
Archeologicznym, a rysunki inwentaryzacyjne pieca w archiwum Wydzia³u Architektury Polskiej Poli-
techniki Warszawskiej.
27 Dokumentacja z prac przechowywana jest w archiwum Dzia³u Archeologicznego MHW.
28 A. Œwiechowska, Z. Tomaszewski, Prace terenowe Komisji Badañ Dawnej Warszawy, „Ochrona Zabyt-
ków”, R. 6, nr 2-3, s. 166.
29 Numeracja stanowisk sta³ych i pogotowia jest wspólna dla badañ Starego i Nowego Miasta.
30 A. Œwiechowska, Z. Tomaszewski, Komisja Badañ Dawnej Warszawy. Sprawozdanie z wyników prac te-
renowych w 1953 r., „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. II, 1954, nr 3, s. 557.



po³udniowo-zachodniego naro¿nika rynku wykopie archeologicznym ods³oniêty
zosta³ naro¿nik budynku z ceg³y o wielkoœci, która pozwala j¹ datowaæ na wiek XV.
Jednak uk³ad w¹tku cegie³ w licu œcian oraz brak typowej faktury dla cegie³ gotyc-
kich rodzi³ powa¿ne w¹tpliwoœci. Ostatecznie, opieraj¹c siê na interpretacji badañ
archeologicznych oraz uk³adzie nawarstwieñ kulturowych, przyjêto, i¿ ods³oniêty
fragment co prawda nie jest pozosta³oœci¹ ratusza gotyckiego, ale musi pochodziæ
z okresu wczeœniejszego ni¿ XVIII wiek31.

W roku 1954 prowadzono tylko obserwacje przy koœciele Œw. Jerzego (stano-
wisko 2/N). Rok nastêpny natomiast, 1955, obfitowa³ w badania archeologiczne
na kilku stanowiskach sta³ych: XVIII (ul. KoŸla 5), XIX (ul. Ciasna), XX i XXI
(przy koœciele Œw. Jerzego), XXII (zaplecze ul. Freta 49/51), XXIII (koœció³ NMP),
XXIV (ul. Rybaki) oraz na kilku stanowiskach pogotowia: 40P (Zajazd na Rybakach),

12 W³odzimierz Pela, Badania archeologiczno-architektoniczne Nowego Miasta w Warszawie

2. Badania Nowego Miasta w Warszawie prowadzone przez KBDW w latach 1952-1958

31 W. Pela, Badania archeologiczno-architektoniczne siedzib w³adz dawnej Warszawy – kamienice wójtowskie
oraz ratusze staro– i nowomiejski, „Rocznik Warszawski”, t. XXXVI, 2008, s. 126-127.



42P ul. Mostowa 15/17), 46P (zaplecze ul. Koœcielnej) i 47P (ul. Freta 20). Jednak
niewielkie wykopy badawcze, nie zawsze szczêœliwe miejsce ich lokalizacji w miej-
scach zniszczonych wykopami kanalizacyjnymi lub w zasypanych piwnicach oraz
krótkie, zaledwie kilkudniowe terminy badañ spowodowa³y, i¿ rezultaty nie by³y
rewelacyjne, nie osi¹gniêto zamierzonych celów. W wykopach archeologicznych
nie natrafiono na relikty koœcio³a Œw. Jerzego, nawarstwienia kulturowe by³y zde-
gradowane. Przy koœciele NMP eksplorowano fragmenty cmentarza przykoœciel-
nego, znanego ju¿ z wczeœniejszych badañ, przy czym sposób dokumentacji
pochówków by³ krytykowany przez antropologów32. Nie powiod³y siê równie¿ po-
szukiwania osady Rybaki. W wybranym miejscu w pobli¿u skarpy nowomiejskiej
i koœcio³a NMP, niedaleko skrzy¿owania ul. Rybaki z ul. Koœcieln¹, natrafiono tyl-
ko na nawarstwienia XX–wieczne.

W tym samym czasie prowadzono równie¿ badania architektoniczne tzw. ogólne
dla ca³ej zabudowy Nowego Miasta, polegaj¹ce na porównywaniu materia³u cegla-
nego (rejestracja pomiarowa cegie³ w poszczególnych obiektach). Prace te mia³y na
celu opracowanie planów chronologicznej zabudowy murowanej Nowego Miasta
dla XVII, XVIII i XIX wieku. W roku 1953 wykonywano je g³ównie na terenach
objêtych rozbiórkami i odbudow¹ przy Rynku, ul. Koœcielnej i Freta.

Niektóre obiekty o wiêkszej wartoœci architektonicznej i wyró¿niaj¹ce siê czy-
telnymi fazami rozbudowy objête zosta³y badaniami szczegó³owymi. Wykonywano
wtedy niezbêdny pomiar inwentaryzacyjny w skali 1:50 (plany, przekroje, elewacje,
detale), a nastêpnie prowadzono obserwacje i dokumentacjê pomiarow¹ na poszcze-
gólnych kondygnacjach budowli, obejmuj¹c¹ rejestracjê pomiarow¹ cegie³ oraz ba-
danie naro¿ników, pomieszczeñ, wêz³ów konstrukcyjnych. Niekiedy wykonywano
wykopy kontrolne maj¹ce na celu ustalenie g³êbokoœci i rodzaju fundamentowania
budynku i w tych przypadkach czêsto wspó³pracowano z sekcj¹ archeologiczn¹
Komisji. W 1953 roku badania tego rodzaju przeprowadzono przy budowlach œwiec-
kich: pa³acu Chodkiewiczów (ul. Koœcielna 10), pa³acu PrzeŸdzieckich (ul. Koœciel-
na 12), Szpitalu Œw. Ducha przy koœciele Paulinów (ul. Nowomiejska 21)33, Szpitalu
Œw. £azarza (ul. Mostowa) oraz przy budowlach sakralnych: koœciele NMP, koœcie-
le Œw. Benona przy ul. Pieszej, zespole architektonicznym Dominikanów przy
ul. Freta i zespole architektonicznym Sakramentek (koœció³, klasztor, pa³ac Kotow-
skich)34. Niektóre da³y bardzo interesuj¹ce wyniki. W koœciele NMP odkryto wiele
reliktów gotyckich, m.in. portal wejœciowy oraz œlady profilowanego okna. Przy ba-
daniach Szpitala Œw. Ducha odkryto równie¿ wiele reliktów murów gotyckich
z ró¿nych okresów XIV wieku. Badania zespo³u sakralnego Sakramentek pozwoli³y
na dokonanie rozwarstwienia chronologicznego zabudowañ klasztornych, podobne
rezultaty osi¹gniêto przy zabudowie dominikañskiej.
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32 H. Szukiewicz, Szcz¹tki kostne z dziedziñca koœcio³a Najœw. Marii Panny na Nowym Mieœcie w Warsza-
wie, „Przegl¹d Antropologiczny”, t. XXXI, 1965, z. 1, s. 108-121.
33 Tam¿e, s. 537, inwentaryzacja KBDW.
34 Tam¿e, s. 547-565.



W roku nastêpnym – 1954 badaniami objêto kolejne obiekty: relikty koœcio³a
Œw. Jerzego i klasztoru Kanoników Regularnych, Basztê Mostow¹ – Prochowniê
przy ul. Rybaki 2 oraz zespó³ koœcielno-klasztorny Franciszkanów.

Prace przy koœciele Œw. Jerzego pozwoli³y, tak¿e dziêki wykorzystaniu starszych
pomiarów z 1836 roku oraz ikonografii, na wykonanie rekonstrukcji planu budowli
wraz z rzutem sklepieñ w typie renesansu mazowieckiego. Uda³o siê równie¿ wy-
dzieliæ kilka faz budowlanych koœcio³a: fazê I datowan¹ na 1. po³owê XV wieku
(koœció³ gotycki o wymiarach nawy 11,30 x 17,70 oraz prezbiterium 8,0 x 10,25 m,
przykryty drewnianym stropem), fazê II datowan¹ na 1. po³owê XVI wieku (prze-
budowa koœcio³a na renesansowy i jednoczeœnie dobudowa murowanego klasztoru,
prawdopodobnie w tym czasie koœció³ otrzyma³ sklepienie kolebkowe) oraz fazê III
trwaj¹c¹ do XIX w. (okres istnienia w koœciele fabryki Ewansa)35.

Podczas badañ Baszty Mostowej odkryto szereg detali architektonicznych:
gzyms, sgraffito, strzelnice, ostro³ukowe przejazdy oraz œlady dawnych poziomów
belek stropowych36.

Przy koœciele i klasztorze Franciszkanów natomiast wykonano p³ytkie wiercenia
geologiczne umo¿liwiaj¹ce rozpoznanie nawarstwieñ historycznych oraz przepro-
wadzono badania architektoniczne przy odbudowywanym koœciele, polegaj¹ce na
ogl¹dzie ods³oniêtych ceglanych murów na zewnêtrznych œcianach koœcio³a i po-
miarze cegie³37.

W roku 1955 zasadniczo zakoñczono prace badawcze KBDW na Nowym Mie-
œcie. Jedyn¹ interwencj¹ póŸniejsz¹ by³o dokumentowanie drewnianych rur wodo-
ci¹gowych i studzienki rewizyjnej w ulicach D³ugiej i Kiliñskiego w 1958 roku38.

W wyniku przeprowadzonych badañ wykopaliskowych odrzucono hipotezê
o istnieniu owalnicy – wczesnoœredniowiecznej osady targowej. Stwierdzono ogro-
mne zniszczenia nawarstwieñ kulturowych na ca³ym objêtym obserwacjami tere-
nie. W kilku miejscach znaleziono jednak fragmenty naczyñ glinianych datowa-
nych na XIII wiek39. Ustalono równie¿, i¿ w XIV wieku za fos¹ otaczaj¹c¹ Stare
Miasto, przy szerokiej czêœci ulicy Freta wybudowano w œredniowieczu Szpital
i koœció³ Œw. Ducha. Materia³y zabytkowe pozyskane w trakcie badañ archeologicz-
nych, zwi¹zane z okresem póŸniejszym ni¿ wczesne œredniowiecze, nie zosta³y
uwzglêdnione w ¿adnych opracowaniach. Obecnie, wracaj¹c do archiwalnej doku-
mentacji z badañ, napotykamy na bardzo istotny problem, jakim jest dok³adna
lokalizacja wykopów archeologicznych. Analizuj¹c dokumentacjê, natrafiamy na
okreœlenia typu: „wykop za³o¿ono na linii ocala³ej œciany koœcio³a Œw. Jerzego” lub
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35 KBDW – Dzia³ Architektoniczny. Badania architektoniczne i (archeologiczne) ruin koœcio³a. Doku-
mentacja w zbiorach Gabinetu Rycin MHW.
36 J. Parnowski, H. Szwankowska, S. ¯aryn, Komisja Badañ Dawnej Warszawy THM. Sprawozdanie
z pracy za lata 1951-1963, „Rocznik Warszawski”, 1964, s. 314-333; H. Szwankowska, Baszta Mostowa,
„Stolica”, 1967, nr 32.
37 Sprawozdanie z badañ KBDW za 1954 r.
38 E. Balcerzak, Zaopatrzenie w wodê miast mazowieckich, Wroc³aw 1968, s. 75-77; J. Gromski, Kultura
sanitarna Warszawy do koñca XVIII w., Warszawa 1977, s. 70, ryc. 16.
39 A. Œwiechowska, Pocz¹tki osadnictwa na terenie Nowego Miasta.., s. 18-19.



„na linii wykopu z 1951 r.” Informacje te, zapewne zrozumia³e dla badaj¹cych, dla
nas nie stanowi¹ obecnie ¿adnego punktu odniesienia. Wydaje siê tak¿e, gdy prze-
gl¹damy dokumentacjê fotograficzn¹ Nowego Miasta z tych lat, i¿ iloœæ informacji
o nawarstwieniach kulturowych oraz o reliktach dawnej architektury pozyskana
przez KBDW by³a niewspó³mierna do mo¿liwoœci, jak¹ stwarza³a skala prac bu-
dowlanych i liczba wykonanych wykopów ziemnych. Byæ mo¿e mia³y na to wp³yw
mo¿liwoœci organizacyjne i finansowe Komisji.

Nowy etap w badaniach archeologiczno-architektonicznych Nowego Miasta
rozpocz¹³ siê w 1997 roku (ryc. 3). W licznych inwestycjach budowlanych (budowa
nowych budynków, prace konserwatorsko-zabezpieczaj¹ce, wymiana sieci wodo-
ci¹gowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i kabli energetycznych) by³ wy-
magany przez Urz¹d Konserwatora Zabytków udzia³ i nadzór archeologa w trakcie
wykonywania wykopów budowlanych. Co prawda wszystkie prace mia³y charakter
ratowniczy, prowadzono je jednoczeœnie z robotami budowlanymi, ale uda³o siê do-
konaæ wielu interesuj¹cych nowych ustaleñ, przede wszystkim dlatego, i¿ wykopa-
mi przeciêto prawie wszystkie ulice Nowego Miasta (ryc. 4). Pozwoli³o to na rozpo-
znanie uk³adu stratygraficznego na du¿ej przestrzeni, co prawda fragmentarycznie
ze wzglêdu na zniszczenia nawarstwieñ kulturowych oraz w uk³adzie doœæ sche-
matycznym, poniewa¿ obserwacje i dokumentacjê prowadzono przede wszystkim
w ci¹gach komunikacyjnych (ulice Freta, Zakroczymska, Œwiêtojerska, Koœcielna.
Przyrynek, Wójtowska). W pewnym zakresie uzupe³nia³y je jednak prace badawcze
przeprowadzone poza przestrzeni¹ ulic i placów: na dziedziñcu kamienicy przy
ul. Koœcielnej 12, obserwacje poczynione w trakcie robót ziemnych zwi¹zanych
z osuszaniem fundamentów koœcio³a i klasztoru Franciszkanów i w wykopach pod
wodoci¹gi w ulicach nowo wytyczonych po wojnie – Rajców i Burmistrzowskiej
oraz przypadkowe obserwacje podczas prac kanalizacyjnych przy ul. Mostowej.
Wa¿ne by³y równie¿ badania prowadzone przy ul. Zakroczymskiej 15-17, które po-
zwoli³y na rozwarstwienie chronologiczne dawnej zabudowy: murowanego pa³acu
wybudowanego w 1762 roku dla ksiêcia Stanis³awa Lubomirskiego oraz znajduj¹cej
siê obok murowanej kamienicy z XVIII wieku40.

W wyniku przeprowadzonych prac uzyskano wiele nowych informacji i nowych
faktów, ale jednoczeœnie pojawi³o siê wiele nowych problemów, które bêdzie trzeba
wyjaœniæ. Jednym z nich jest kwestia datowania najstarszych nawarstwieñ kulturo-
wych na terenie Nowego Miasta. W wykopie przecinaj¹cym miasto na g³ównym
szlaku komunikacyjnym – ul. Freta, na jej odcinku pomiêdzy ul. Œwiêtojersk¹,
a dalej wzd³u¿ Rynku do ul. Koœcielnej, z najni¿ej zalegaj¹cych warstw zebrano
materia³ ceramiczny, który mo¿na datowaæ dopiero na prze³om XV i XVI wieku,
czyli kilkadziesi¹t lat póŸniej, ni¿ wynika³oby to z przyjêcia terminu lokacji na
pocz¹tek XV wieku. Równie¿ analiza materia³u ceramicznego z wykopu pod ru-
rê wodoci¹gow¹, poprowadzonego przez Rynek Nowego Miasta w maju 2001 ro-
ku, wzd³u¿ obecnej pierzei pó³nocnej rynku, a¿ do ul. Koœcielnej i ul. Piesz¹ ko³o
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40 W. Pela, W drodze ku wspó³czesnoœci, [w:] Archaeologia et historia Urbana, Elbl¹g 2004, s. 240-241.
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koœcio³a Sakramentek, pozwala na stwierdzenie, i¿ nie wystêpuje tam materia³
zabytkowy starszy ni¿ z wieku XVI. Na ceramikê starsz¹, z XIV i z XV wieku,
natrafiono natomiast w 1997 roku w wykopach ziemnych zwi¹zanych z wymia-
n¹ rur wodoci¹gowych na szerokiej czêœci ul. Freta, pomiêdzy ulicami Mostow¹
i Œwiêtojersk¹, czyli w znacznym oddaleniu od obecnego Rynku Nowomiejskiego.
Dodatkowo sytuacjê komplikuje fakt, i¿ w pobli¿u koœcio³a NMP (wybudowanego
w 1411 r.) najstarsz¹ znalezion¹ ceramikê mo¿na datowaæ dopiero na wiek XVI.
Czy brak starszych nawarstwieñ mo¿e byæ skutkiem ewentualnych prac ziemnych
zwi¹zanych z budow¹ w latach 1621-1624 wa³u obronnego tzw. zygmuntowskiego,
usytuowanego w pobli¿u koœcio³a NMP, czy te¿ nasze datowanie za pomoc¹ mate-
ria³u ceramicznego wykazuje a¿ taki brak precyzji.

Ciekawa jest równie¿ sprawa dawnych wodoci¹gów. W wykopie przecina-
j¹cym ul. Freta, przy Rynku Nowomiejskim, nie natrafiono na drewniane ru-
ry wodoci¹gowe, chocia¿, jak wynika z przeprowadzonych badañ historycznych,
powinna w tym miejscu przebiegaæ nitka wodoci¹gu zasilaj¹cego studniê no-
womiejsk¹41. Na drewnian¹ rurê wodoci¹gow¹ natrafiono natomiast na szerokiej
ul. Freta, ci¹gn¹c¹ siê pomiêdzy ulicami Œwiêtojersk¹ a Mostow¹, a dodatkowo

17 W³odzimierz Pela, Badania archeologiczno-architektoniczne Nowego Miasta w Warszawie

4. Wykop w ul. Freta, 1998 r. Profil ziemny – przyk³ad uk³adu nawarstwieñ kulturowych
(fot. W. Pela)

41 J. Gromski, Kultura sanitarna…, s. 84-85, ryc. 19.



w jezdni ul. Mostowej, w niewielkiej odleg³oœci od ul. Freta, natrafiono na drewnia-
n¹ studniê z XVII wieku42.

Wa¿nym przyczynkiem do socjotopografii Nowego Miasta s¹ znaleziska wielu
reliktów pieców garncarskich w rejonie ulic Koœcielnej, Zakroczymskiej i Wójtow-
skiej, które pozwalaj¹ przypuszczaæ, i¿ ta czêœæ miasta by³a w XVII wieku wyko-
rzystywana do produkcji szerokiego asortymentu wyrobów ceramicznych.

Interesuj¹ce s¹ równie¿ wyniki prac przy koœciele i klasztorze Franciszkanów,
usytuowanych pomiêdzy ulicami Zakroczymsk¹ i Franciszkañsk¹. Natrafiono tam
na nawarstwienia kulturowe i obiekty murowane z XVI wieku poprzedzaj¹ce za³o-
¿enia klasztorne, ods³oniêto fragmenty ogrodzenia i zabudowy koœcio³a wycho-
dz¹ce w jezdniê ul. Zakroczymskiej, rozpoznano fazy budowy koœcio³a i klasztoru,
ods³oniête zosta³y i zdokumentowane bardzo interesuj¹ce sposoby fundamentowa-
nia budynków.

Koñcz¹c przedstawiony powy¿ej artyku³, chcia³bym podkreœliæ, i¿ ma on przede
wszystkim charakter informacyjny, ma za zadanie przybli¿yæ problematykê ba-
dañ archeologiczno-architektonicznych Nowego Miasta w Warszawie i w pewnym
sensie jest sygnalizacj¹ szerszego opracowania zawieraj¹cego wszystkie materia-
³y z badañ w ujêciu katalogowym wraz z ich omówieniem, które w ramach serii
wydawniczej Archeologia dawnej Warszawy przygotowuje MHW. Jego zakoñczenie
i publikacja planowane s¹ na prze³om 2009 i 2010 roku.
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Maria Sierocka-Poœpiech

MATERIA£Y DO DZIEJÓW
NOWEJ WARSZAWY W ZASOBACH
ARCHIWUM G£ÓWNEGO
AKT DAWNYCH

Maria Sierocka-Poœpiech, Materia³y do dziejów Nowej Warszawy

Kiedy w 1810 roku archiwista niedawno powsta³ego (w 1808 r.) Archiwum Ogól-
nego Krajowego – Walenty Skorochód Majewski przejmowa³, zgodnie z zaleceniem
ministra sprawiedliwoœci Ksiêstwa Warszawskiego – Feliksa £ubieñskiego, akta
miasta Warszawy, wœród przejmowanych znalaz³o siê 247 voluminów wytworzonych
przez kancelariê miasta Nowej Warszawy1. By³y to przede wszystkim ksiêgi rady
miejskiej Nowej Warszawy, istniej¹ce wówczas od 1477 roku, które obok spraw
s¹dowych zawiera³y tak¿e uchwa³y rady, jej zarz¹dzenia i ustawy. Ponadto ksiêgi
wójtowsko-³awnicze, zachowane od 1487 roku, w których pomieszczano zapisy
spraw spornych i kryminalnych rozpatrywanych przed s¹dem ³awniczym.

Materia³y te znajdowa³y siê do wrzeœnia 1944 roku w siedzibie Archiwum G³ów-
nego Akt Dawnych przy ul. D³ugiej 24 razem z aktami miasta Starej Warszawy
i kilkunastu warszawskich jurydyk, tak lewo-, jak i prawobrze¿nych, w sali ozna-
czonej numerem piêæ. Po doœæ d³ugiej, bo kilkudziesiêcioletniej, przerwie dopiero
w 1893 roku do ówczesnego Archiwum G³ównego (kontynuacji Archiwum Ogólne-
go Krajowego) wp³ynê³y tak¿e ksiêgi, dotychczas nieprzekazane przez magistrat
miejski, z tzw. dzia³u Warszawa Ekonomiczne. W dziale tym znalaz³y siê przede
wszystkim ksiêgi dotycz¹ce gospodarki finansowej obu miast Starej i Nowej War-
szawy oraz jurydyk miejskich, w tym ksiêgi dochodów i rozchodów, wybierania po-
datków publicznych, kontrybucji wojennych. Tym sposobem, w koñcu XIX wieku,

1 W. Maciejewska, Archiwum miasta Warszawy 1376-1796, [w:] Archiwum G³ówne Akt Dawnych w War-
szawie, Przewodnik po zespo³ach, I, Archiwa dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 1975, s. 195.



ca³y zachowany wówczas materia³ Ÿród³owy wytworzony przez organizmy miejskie
stanowi¹ce Warszawê znalaz³ siê w jednym miejscu2.

Z dop³ywu w 1893 roku dokumentacjê wytworzon¹ przez kancelariê nowomiej-
sk¹ stanowi³y 43 ksiêgi rejestru wybierania podatku ³okciowego w Nowej Warsza-
wie z lat 1761-1796 (z pewnymi lukami), 35 ksi¹g przychodów i rozchodów miej-
skich z lat 1600-1617, 1704-1792 – z du¿ymi lukami i kilkanaœcie innych ksi¹g
ekonomicznych zwi¹zanych z finansami miasta, w tym ksiêgi ró¿nych kontrybucji3.

Z przedwojennego zespo³u archiwalnego Nowa Warszawa ocala³o do naszych
czasów zaledwie ksi¹g dwanaœcie, w tym trzy ksiêgi s¹dowe wójtowsko-³awnicze
i dziewiêæ radzieckich, co stanowi niespe³na 5% zasobu przedwojennego. Natomiast
z ksi¹g zespo³u Warszawa Ekonomiczne, który liczy³ do sierpnia 1944 roku 1429
jednostek archiwalnych (z obu miast i jurydyk), kilkanaœcie ksi¹g z Nowej Warsza-
wy, w tym kilka jednostek zawieraj¹cych materia³y tycz¹ce siê obu miast4.

Obecnie poznanie dzia³alnoœci administracyjnej, s¹downiczej i finansowej w³adz
miasta oraz populacji miejskiej Nowej Warszawy nie jest ³atwe, bo dysponujemy
materia³em mocno ograniczonym5. Powinniœmy mieæ przy tym œwiadomoœæ, ¿e
Nowa Warszawa powsta³a i rozwija³a siê w cieniu swego starszego i silniejszego
s¹siada. By³o to miasto pocz¹tkowo ksi¹¿êce, potem królewskie, posiadaj¹ce w³asny
samorz¹d, który jednak, jak pisz¹ znawcy przedmiotu, nigdy nie osi¹gn¹³ tej pe³ni
niezale¿noœci i praw, a zatem mo¿liwoœci samodzielnego dzia³ania, co Stara Warsza-
wa6. Nowa Warszawa by³a oœrodkiem niewielkim, w przewa¿aj¹cej czêœci rzemieœl-
niczym, liczna grupa jej mieszkañców trudni³a siê rolnictwem. Zatem i dzia³alnoœæ
kancelarii miejskiej by³a w jakimœ sensie ograniczona, co bezpoœrednio wp³ywa³o
na iloœæ wytworzonej tu i otrzymywanej dokumentacji.

Poniewa¿ materia³ów do dziejów Nowej Warszawy w zasobie Archiwum G³ów-
nego Akt Dawnych jest tak niewiele, pozwolê sobie na ich krótk¹ prezentacjê,
z bardziej szczegó³owym omówieniem dokumentacji najwa¿niejszej z punktu wi-
dzenia dziejów i rozwoju miasta.

Z ksi¹g radzieckich Nowej Warszawy (Acta Consularia Civitatis Novae Var-
soviae) pozosta³o szeœæ najstarszych ksi¹g z lat 1477-1545, 1547-1598, poza tym
dwie ksiêgi protoko³ów likwidacji, kalkulacji i testamentów urzêdu radziec-
kiego (Prothocollon testamentorum, calculationum ac liquidationum officii consularis)
z lat 1743-1744 i 1774-1792 i odrêbna ksiêga tylko testamentów i kalkulacji z lat
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2 Zob. T. Wierzbowski, Monumenta Iuris, t. I, Warszawa 1912, s. 247-329. W publikacji tej znajduj¹ siê
inwentarze ksi¹g Starej i Nowej Warszawy oraz warszawskich jurydyk.
3 Obliczenia w³asne na podstawie: tam¿e, s. 291-328.
4 Straty, jakie ponios³o Archiwum G³ówne Akt Dawnych w swoim zasobie aktowym i dokumentowym
w 1944 r., zob. Straty archiwów i bibliotek warszawskich w zakresie rêkopiœmiennych Ÿróde³ historycznych, t. I,
Warszawa 1957.
5 Zachowane materia³y do dziejów Warszawy omówiono m.in. w: J. Gutkowski, �ród³a do dziejów War-
szawy XVI-XVII w. w zasobach Archiwum G³ównego Akt Dawnych w Warszawie, [w:] Warszawa XVI-
-XVII wieku, z. 1, Warszawa 1975, s. 169-174; Materia³y do dziejów Warszawy w warszawskich archiwach
pañstwowych, Warszawa 1965; W. Maciejewska, Archiwum..., s. 193-198.
6 A. Berdecka, Rozwój Nowej Warszawy w XV-XVI wieku, [w:] Szkice nowomiejskie, Warszawa 1961, s. 28.



1729-17437. Wszystkie ocalone dziêki przewiezieniu w odpowiednim czasie do for-
tu Sokolnickiego na warszawskim ¯oliborzu, podobnie jak pozosta³e zachowane
obecnie ksiêgi warszawskie.

Z ksi¹g s¹dowych wójtowsko-³awniczych (Acta advocatialia et scabinalia) posia-
damy obecnie trzy ksiêgi, pocz¹wszy od 1487 roku do 16878. Nie omawiamy tu ich
zawartoœci, poniewa¿ nie odbiega ona od spraw wpisywanych do tego typu ksi¹g
miejskich.

Znacznie bardziej zró¿nicowane s¹ natomiast materia³y pomieszczone w histo-
rycznym zespole archiwalnym Warszawa Ekonomiczne. Ich przegl¹d nale¿a³oby
rozpocz¹æ od Kodeksu przywilejów miasta z lat 1477-1712 (Codex privilegiorum
Civitatis Novae Varsoviae) sporz¹dzonego w XVIII wieku9. Jest to jedna ksiêga, doœæ
nieefektowna wizualnie, licz¹ca 84 papierowe karty, jednak niezwykle wa¿na z pun-
ktu widzenia miasta. Kopiowano w niej bowiem otrzymywane przez miasto przy-
wileje ksi¹¿êce i królewskie, nadto precedensowe wyroki wydawane przez s¹dy
królewskie oraz inne wa¿ne dla funkcjonowania prawnego miasta dokumenty. Ko-
deksy takie sporz¹dzano doœæ powszechnie, zabezpieczaj¹c tym samym przechowy-
wane w skarbcu orygina³y, s³u¿y³y one przede wszystkim w codziennej dzia³alnoœci
kancelarii urzêdu miejskiego10.

Warto te¿ zwróciæ uwagê na trzy ksiêgi zawieraj¹ce wyniki przeprowadza-
nych w mieœcie lustracji i rewizji. Jedna z nich mieœci tylko lustracje nowomiej-
skie i s¹ w niej materia³y z lat 1510, 1566, 1570, 1659, 1660, 176511. W pozosta³ych
dwóch pomieszczono wspólnie lustracje zarówno Starej, jak i Nowej Warszawy.
Pierwsza z nich, o sygnaturze WE 18, zawiera lustracje z lat 1564, 1569, 1620, 1655,
1660, 1659, 1669, 1722, a materia³y te wystêpuj¹ czêœciowo w orygina³ach, czêœcio-
wo w kopiach, podobnie jak w ksiêdze o sygnaturze WE 19, mieszcz¹cej zapisy z lat
1660, 1740.

Lustracje, czyli kontrole stanu maj¹tkowego i dochodowoœci dóbr pañstwowych
Rzeczypospolitej przeprowadzane by³y tak¿e w miastach królewskich. Lustratorzy
(cz³onkowie z regu³y trzyosobowych komisji) opisywali stan dóbr i Ÿród³a docho-
dów. W przypadku miast w lustracjach znajduj¹ siê informacje o czynszach z do-
mów i ról, wp³ywy z ce³ i urzêdów komunalnych, od rzemieœlników i kupców,
z browarów, m³ynów zbo¿owych i s³odowych z foluszów i inne. Oczywiœcie o ile do-
chody z nich przypada³y panuj¹cemu i nie zosta³y przez niego scedowane na po-
trzeby miasta. Jest to materia³ Ÿród³owy czêsto wykorzystywany przez historyków.

W zespole Warszawa Ekonomiczne zachowa³y siê tak¿e dwa tomy protoko-
³ów sesji publicznych Nowej Warszawy z lat 1678, 1774-1794 oraz jeden tom sesji
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7 Sygn. NW 1-6, 108-109, 161.
8 Sygn. NW 133-135.
9 Sygn. WE 13.
10 Dla porównania w przypadku Starej Warszawy dysponujemy dwiema ksiêgami kodeksowymi, jedna
obejmuje okres 1376-1775, druga 1629-1786, ka¿da z nich liczy ponad 200 kart.
11 Sygn. WE 20.



ekonomicznych z lat 1792-179312. Wœród zapisek protoko³ów sesji publicznych
z roku 1775 znajduje siê informacja o przywróceniu w tym roku, po ponad stu la-
tach, wójtostwa Nowej Warszawie, które utraci³a ona na rzecz swojego s¹siada Sta-
rej Warszawy w 1671 roku.

Do interesuj¹cych materia³ów nale¿¹ trzy ksiêgi przyjêæ do prawa miejskiego
(Album civile civitatis Novae Varsoviae) z lat 1728-179413. Ponadto ocala³y rejestr kon-
trybucji szwedzkiej na³o¿onej na miasto w latach 1702-17012 (Rejestr kontrybucyi tak
prowentowej, jako i okupu na Szwedów miasta Nowej Warszawy) oraz ksiêga testamen-
towa z lat 1609-1628 (Acta testamentorum Civitatis Novae Varsaviae)14.

Poza ksiêgami i aktami miasta Nowej Warszawy w Archiwum G³ównym Akt
Dawnych przechowywane jest archiwum dokumentowe kancelarii nowomiejskiej.
Stanowi go obecnie kilkadziesi¹t dokumentów pergaminowych i papierowych, któ-
rych wystawcami w znakomitej wiêkszoœci byli ksi¹¿êta mazowieccy oraz królowie
polscy, poza tym w³adze miejskie, a tak¿e instytucje koœcielne oraz osoby prywat-
ne. Archiwum dokumentowe Nowej i Starej Warszawy pomieszczone jest obec-
nie w dwóch zbiorach archiwalnych — w Zbiorze dokumentów pergaminowych
i Zbiorze dokumentów papierowych. W przypadku Nowego Miasta sk³adaj¹ siê
nañ przede wszystkim przywileje i nadania królewskie oraz kilka dokumentów ra-
dy miejskiej Nowego Miasta, a tak¿e prywatne dokumenty mieszczan, deponowane
w archiwum miejskim.

Najstarszy dokument, w którym po raz pierwszy wzmiankowana jest Nowa War-
szawa, to dokument pergaminowy z 1408 roku, znajduj¹cy siê obecnie w Zbiorze
dokumentów pergaminowych pod sygnatur¹ 1509. Dokument ten nie by³ zwi¹zany
z archiwum nowomiejskim, lecz staromiejskim, poniewa¿ wystawiony by³ dla tego
miasta i tam przechowywany. Wystawiony przez ksiêcia mazowieckiego Janusza,
dotyczy sprzeda¿y przez ksiêcia wójtostwa Starej Warszawy Piotrowi o przydomku
Pielgrzym za 200 kóp groszy praskich. Jurysdykcja wójta staromiejskiego obejmo-
wa³a miasto Star¹ Warszawê wraz z przyleg³oœciami, w tym dokumencie zosta³a
z niej wy³¹czona Nowa Warszawa.

Jednym z najstarszych dokumentów ze zbioru dokumentowego archiwum
nowomiejskiego w AGAD jest nadanie z 1476 roku przez ksiêcia mazowieckie-
go Boles³awa miastu Nowej Warszawie szeœciu prêtów gruntu na wypas dla
byd³a15.

Formy kszta³towania siê Nowej Warszawy i jej struktury organizacyjnej okreœla
dokument ksiêcia Boles³awa z 26 lutego 1477 roku, w którym ksi¹¿ê potwierdza
spalone przywileje przodków, wystawione dla miasta, reguluje jego organizacjê
prawn¹16. Dokument ten znajduje siê tak¿e w kopii w kodeksie przywilejów miej-
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12 Sygn. WE 553, 554, 555.
13 Sygn. WE 753-755.
14 Sygn. WE 847-849, 1365.
15 Sygn. Zbiór dokumentów pergaminowych nr 1670.
16 Sygn. Zbiór dokumentów pergaminowych nr 1671.



skich. Jak pisze Anna Berdecka, przywilej ten jak gdyby zamyka pierwsz¹ fazê po-
wstawania Nowego Miasta17.

Wa¿ny z punktu widzenia funkcjonowania Nowej Warszawy jest przywilej nada-
ny przez Zygmunta I (Starego) z 1538 roku na za³o¿enie w mieœcie wagi w ratu-
szu i pobudowanie ³aŸni miejskiej z prawem u¿ycia dochodów z nich p³yn¹cych
na potrzeby miejskie18. Nie sposób nie wspomnieæ te¿ o dokumencie wystawionym
6 czerwca 1544 roku w Broku, zwalniaj¹cym Now¹ Warszawê od pewnych podat-
ków po po¿arze miasta w tym samym roku (Nowa Warszawa w tym okresie by³a
miastem przede wszystkim drewnianym). W dokumencie tym w³adca nadaje prawo
mieszkañcom Nowej Warszawy do wybierania przez 16 lat drzewa z lasów królew-
skich, zwanych Zaganicza i Osieczek19.

Liczn¹ grupê dokumentów pergaminowych stanowi¹ potwierdzenia wczeœniej-
szych nadañ i przywilejów dla miasta, otrzymywanych od kolejnych w³adców. Sta-
rania samorz¹dów miast królewskich o zatwierdzenie, a czêsto i rozszerzenie, do-
tychczasowych przywilejów by³y wówczas praktyk¹ powszechn¹. W³adze miejskie
stara³y siê o to przede wszystkim po wst¹pieniu na tron nowego monarchy, czêsto
na sejmie koronacyjnym, przy okazji sk³adania przysiêgi nowemu w³adcy. S¹ to
istotne dokumenty kszta³tuj¹ce organizacjê i funkcjonowanie w³adzy samorz¹do-
wej miasta, tak w zakresie administracyjnym, gospodarczym, jak i fiskalnym, oraz
jego ¿ycie spo³eczne.

Nale¿y tak¿e wspomnieæ, ¿e oprócz nadañ s³u¿¹cych ca³ej spo³ecznoœci miej-
skiej zachowa³o siê kilka dokumentów wystawionych przez w³adców dla osób
prywatnych.

Podobnie jak w przypadku archiwum ksi¹g, w archiwum dokumentowym No-
wego Miasta znajdujemy przywileje wydane przez w³adców dla obu miast. Dobrym
tego przyk³adem mo¿e byæ dokument pergaminowy, w którym Zygmunt III Waza
w roku 1617 potwierdza i transumuje wypis z akt grodu warszawskiego z 1547 roku
zawieraj¹cy dokument Zygmunta Starego z 1546 roku, w którym ten ostatni uwal-
nia mieszczan Starej i Nowej Warszawy od op³aty c³a l¹dowego20.

Kilkanaœcie zachowanych dokumentów dotyczy funkcjonowania w mieœcie
cechów. S¹ wœród nich zarówno potwierdzenia królewskie ustaw cechowych, jak
i uchwa³y burmistrza i rajców, ustalaj¹cych owe ustawy. Z dwunastu tego typu
dokumentów dla Nowej Warszawy dziewiêæ dotyczy cechów piwowarów, s³odow-
ników i karczmarzy, pozosta³e cechu piekarzy, a wiêc rzemios³ w jakimœ sensie re-
prezentatywnych dla miasta. Warto jednak zauwa¿yæ, ¿e wed³ug lustracji z 1660 ro-
ku funkcjonowa³y tu samodzielne cechy np. rzeŸników, kuœnierzy, szewców,
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18 Sygn. Zbiór dokumentów pergaminowych nr 1672.
19 Sygn. Zbior dokumentów papierowych nr 1148.
20 Sygn. Zbiór dokumentów pergaminowych nr 1683; przytoczony w nim dokument Zygmunta I
(Starego) opublikowa³ T. Wierzbowski, Przywileje królewskiego miasta sto³ecznego Starej Warszawy,
Warszawa 1913.



krawców obok cechu rzemios³ ró¿nych21. Nie posiadamy natomiast ksi¹g cecho-
wych, które nie zachowa³y siê do czasów obecnych. Tak s³aba reprezentacja mate-
ria³ów cechowych t³umaczy siê sposobem ich przechowywania. Do II wojny œwiato-
wej by³y przechowywane najczêœciej w archiwach cechów miejskich lub trafia³y do
r¹k prywatnych22.

Jak ka¿de miasto Nowa Warszawa posiada³a w³asny herb. Jak podaje przywo³y-
wana ju¿ A. Berdecka, wed³ug odcisku pieczêci z 1546 roku, którym uwierzytelnio-
ny zosta³ dokument z 1648 roku, przechowywany w AGAD, w Archiwum Potoc-
kich z Radzynia, wizerunek przedstawia w polu herbowym, w kszta³cie kartusza, po
lewej stronie stoj¹c¹ frontalnie postaæ Matki Boskiej z podniesion¹ praw¹ rêk¹, a po
prawej stronie stoj¹cego na tylnych nogach jednoro¿ca23. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e inn¹
interpretacjê postaci podaje Marian Gumowski. Jego zdaniem przed jednoro¿-
cem stoi mê¿czyzna bez nakrycia g³owy24. O s³usznoœci czy te¿ nies³usznoœci tej in-
terpretacji mo¿na siê przekonaæ, porównuj¹c pieczêæ, jak¹ jest uwierzytelniony do-
kument, starszy o sto lat od poprzedniego z 13 sierpnia 1670 roku, potwierdzaj¹cy
artyku³y cechu piekarskiego Nowej Warszawy, wystawiony przez burmistrza i ra-
dê miejsk¹25.

24 Maria Sierocka-Poœpiech, Materia³y do dziejów Nowej Warszawy

21 J. Rutkowska, Nowe Miasto w okresie utrwalania siê sto³ecznoœci Warszawy 1609-1730, [w:] Szkice nowo-
miejskie, s. 58-60.
22 W. Maciejewska, Archiwum..., s. 197.
23 Sygn. Archiwum Potockich z Radzynia nr 292, s. 6.
24 M. Gumowski, Herby i pieczêcie warszawskie, Warszawa 1935, s. 6.
25 Sygn. Zbiór dokumentów pergaminowych 1730.



Andrzej So³tan

ZANIM POWSTA£A
ARCHIKONFRATERNIA LITERACKA.
WARSZAWA I JEJ MIESZKAÑCY
OKO£O ROKU 1579*

Andrzej So³tan, Zanim powsta³a Archikonfraternia Literacka...

Obchodz¹ca jubileusz Archikonfraternia Literacka jest bez w¹tpienia najstarszym
spoœród czynnych obecnie i niegdyœ w Warszawie stowarzyszeñ religijnych ludzi
œwieckich. Zanim osiad³a na sta³e w kolegiacie Œw. Jana Chrzciciela, gdzie w 1673
roku podniesiono j¹ do godnoœci archikonfraterni, przez kilkanaœcie pierwszych
dziesiêcioleci egzystowa³a jako bractwo literackie: zrazu przy koœciele Œw. Jerze-
go, nale¿¹cym do kanoników regularnych z Czerwiñska, nastêpnie u Œw. Ducha,
œwi¹tyni szpitalnej, pozostaj¹cej pod opiek¹ rady miejskiej Starej Warszawy. Do
Œw. Ducha sprowadzi³ bractwo w roku 1579 ksi¹dz Wojciech Pruszczyñski, podów-
czas proboszcz tego koœcio³a, a zarazem mansjonarz kolegiaty oraz pisarz jej kapitu-
³y. Otrzyma³o tam ono kaplicê p.w. Matki Boskiej i odt¹d – jak pisze F. M. Sobie-
szczañski – „ros³o w liczbê braci, w zapisy oraz drogie sprzêty”1.

Przeprowadzka bractwa nast¹pi³a w okresie dla Warszawy szczególnym, obfitu-
j¹cym w decyzje oraz wydarzenia podnosz¹ce jej znaczenie i toruj¹ce drogê ku sto-
³ecznoœci. W 1579 roku by³a ona ju¿ miastem innym ani¿eli dziesiêæ lat wczeœniej,
kiedy pamiêtny sejm lubelski wyznaczy³ j¹ na sta³e miejscem odbywania sejmów
po³¹czonego uni¹ pañstwa polsko-litewskiego. Szczegó³owy opis ówczesnej Warsza-
wy znajdujemy w udostêpnionej niedawno drukiem relacji m³odego gdañszczanina
– Martina Grunewega, który pojawi³ siê tego¿ roku w naszym mieœcie, rozpoczyna-

* W 2007 r. Archikonfraternia Literacka w Warszawie obchodzi³a jubileusz 500-lecia istnienia, który
uczczono sesj¹ naukow¹ zorganizowan¹ w Instytucie Historii PAN 30 XI t.r. Poni¿ej zamieszczamy tekst
jednego z referatów przedstawionych na sesji.
1 F. M. Sobieszczañski, Wiadomoœæ historyczna o Archikonfraterni Literackiej w Warszawie, „Józefa Ungra
kalendarz warszawski popularno-naukowy na rok zwyczajny 1859”, R. 14, 1958, s. 24.



j¹c praktykê kupieck¹ u osiad³ego tu ziomka, dostawcy dworu królewskiego, Geor-
ga Kerstena. „Warszawa – pisa³ Gruneweg – jest po³o¿ona na lewym brzegu Wis³y
(nad któr¹ le¿y te¿ Gdañsk) na wysokiej skarpie. Miasto jest bardzo dobrze i piêk-
nie zbudowane, jednak¿e œciœniête wewn¹trz murów, które je otaczaj¹ podwójnym
pierœcieniem z piêknymi basztami, wyj¹wszy stronê wody; tu chroni je zamek za³a-
many od po³udnia na wschód, do którego od strony miasta przylegaj¹ – zas³aniaj¹c
go – ty³y miejskich kamienic. Zamek (...) zbudowany jest prosto, do tego wysoki na
jedno tylko piêtro, a komnaty ci¹gn¹ siê jedna za drug¹. Komnaty królowej le¿¹
najbli¿ej rynku i ma ona z nich drewniany ganek przez dziedziniec koœcielny do
swej kaplicy w koœciele Œw. Jana. Koœció³ ten jest solidnie zbudowany z piêkn¹ wy-
sok¹ wie¿¹ (...) Obok koœcio³a znajduje siê plebania, dobrze zaopatrzona, z ksiê¿mi
i wszystkim co potrzeba. Naprzeciwko plebanii na ulicy Piwnej znajduje siê koœció³
œw. Marcina wraz z klasztorem Augustianów, w którym zazwyczaj przebywa trzech,
czterech mnichów (...) Miasto ma rynek, pod³ug mojej oceny, o po³owê mniejszy od
tego w Toruniu, ale za to otoczony piêknymi kamienicami (...). Mieszczanie, poœród
których jest du¿o Niemców, maj¹ siê tam œwietnie, ¿yj¹ w zbytku i ci¹g³ym sprasza-
niem goœci naœladuj¹ wielmo¿nych panów, tote¿ nader czêsto trac¹ maj¹tki. Nie-
wielki acz foremny ratusz stoi na œrodku Rynku, góra jest ozdobiona na rogach
czterema wie¿yczkami (...). Dwie furty wychodz¹ na stronê Wis³y, która p³ynie tu
od wschodu. Oprócz tego s¹ jeszcze trzy bramy, dwie na zachód i jedna na pó³noc
z wysok¹ wie¿¹, na której zegar miejski zawsze wybija godziny. Od tej bramy wy-
chodzi na Nowe Miasto ulica tak d³uga, jak gdañska ulica D³uga. Zaraz przy niej,
wychodz¹c z bramy po lewej rêce, stoj¹ murowany koœció³ i drewniany szpital, na-
zywany œw. Ducha. Przy tym koœciele od ulicy odchodzi druga du¿a ulica czy te¿
przedmieœcie, nazywana Szerok¹, pe³na gospód i piêknych ogrodów. Natomiast od
poprzedniej uliczki, nie dochodz¹c do Nowego Miasta, po lewej stronie stoi koœció³
œw. Jerzego wespó³ z klasztorem, gdzie mieszka tylko paru mnichów. Obok tego
koœcio³a jest siedziba legata papieskiego (który mieszka tam stale ze wzglêdu na
Królow¹) i ogród z drzewami. Rynek nowomiejski wielkoœci¹ dorównuje toruñ-
skiemu, a od niego odchodzi d³uga ulica na pola [Zakroczymska]; wszystkie bu-
dynki s¹ tu drewniane, tylko na Rynku w kierunku Wis³y stoi piêkny murowany
koœció³ parafialny Najœwiêtszej Marii Panny. Z kolei na zachód, na Krakowskim
Przedmieœciu, od bramy po lewej rêce, stoi piêkny murowany koœció³ i klasztor
Bernardynów, przy którym jest tak¿e klasztor ¿eñski tego zgromadzenia, oba s³y-
n¹ce cnotami i liczebnoœci¹… Po tej samej stronie, id¹c w górê, we dworze pana
Gostomskiego luterscy odprawiali swe nabo¿eñstwa, a cmentarz ich znajduje siê na
polu za ulic¹ D³ug¹. Dziwi³o siê wielu, ¿e aczkolwiek jest to stolica Mazowsza, to
jednak mówi¹ tu czyst¹ polszczyzn¹, za to ci, co siê wychowali na Nowym Mieœcie,
silnie mazurz¹. Warszawa ma dosyæ znamienitych kupców, najrozmaitszych zrêcz-
nych rzemieœlników, którzy najwiêksze profity maj¹ podczas sejmów, które tu dziœ
ci¹gle s¹ odprawiane”2.
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Oprócz wspomnianych przez Grunewega sejmów zwyk³ych, zbiera³y siê w War-
szawie tak¿e sejmy elekcyjne, w 1573 roku wyniesiono tu na tron Henryka Wale-
zego, w 1575 zaœ – Stefana Batorego. Owe sejmy skutkowa³y niemal corocznie
gwa³townym okresowym przyrostem liczby mieszkañców obu miast warszawskich
i przedmieœæ, wnosz¹c do ich na co dzieñ doœæ monotonnego bytowania znaczne
o¿ywienie. Sesje œci¹ga³y bowiem nie tylko pos³ów i senatorów z towarzysz¹c¹ im
s³u¿b¹, ale równie¿ rzesze ludzi szukaj¹cych zarobku i rozrywki. Decyzja sejmu lu-
belskiego by³a bezpoœrednim impulsem do przyœpieszenia inwestycji s³u¿¹cych no-
wym funkcjom Warszawy. Ju¿ w 1568 roku, z inicjatywy króla Zygmunta Augusta,
wbite zosta³y pierwsze pale pod sta³y most na Wiœle, a wkrótce potem przyst¹piono
do przebudowy starego ksi¹¿êcego Domu Wielkiego na siedzibê izby poselskiej
i senatu oraz do wznoszenia tzw. Nowego Domu Królewskiego maj¹cego pomieœciæ
pokoje mieszkalne monarchy. By³o to tym bardziej potrzebne, i¿ w ostatnich latach
¿ycia Zygmunt August obra³ Warszawê na sw¹ g³ówn¹ rezydencjê. Rezydencjonal-
nego charakteru nie straci³o miasto i po œmierci króla, mieszka³a w nim dalej
– w po³¹czonym z kolegiat¹ drewnianym gankiem Dworze Ma³ym – jego siostra,
Anna Jagiellonka. Energiczna i ruchliwa, rz¹dzi³a nie tylko swymi mazowieckimi
dobrami, ale i warszawskim klerem. Otoczona, odk¹d zosta³a królow¹, licznym
dworem, przyjmowa³a zagranicznych pos³ów i utrzymywa³a dobre kontakty z prze-
bywaj¹cymi  w  Warszawie  kolejnymi  nuncjuszami  papieskimi.  Zawdziêcza³o  jej
miasto liczne przywileje i ulgi, a tak¿e dokoñczenie budowy mostu (1580-1582) u³a-
twiaj¹cego komunikacjê z prawym brzegiem rzeki, który – jak pisze Gruneweg –
sta³ siê „najmilszym traktem spacerowym mieszkañców Warszawy”3. Bywa³ czêsto
w mieœcie i troszczy³ siê o nie równie¿ Stefan Batory, funduj¹c m.in. na przedmie-
œciu, przy koœciele Œw. Trójcy, szpital-przytu³ek dla wys³u¿onych ¿o³nierzy4.

Rosn¹cej ogólnopañstwowej roli Warszawy towarzyszy³ rozwój demograficzny
i przestrzenny. Wskutek imigracji z Mazowsza i z innych ziem Rzeczypospolitej
w roku 1579 ludnoœæ Starej i Nowej Warszawy liczy³a – pomijaj¹c niepodlegaj¹ce
jurysdykcji miejskiej duchowieñstwo i szlachtê – ok. 6,5 tys. mieszkañców5. Ci, dla
których zabrak³o miejsca w obrêbie obu miast warszawskich, maj¹cych ³¹czn¹ po-
wierzchniê 26 ha, osiadali na szybko rozrastaj¹cych siê przedmieœciach. W roku
tym przedmieœcie Freta z Waliszewem i Rybakami zajmowa³o ju¿ ok. 10 ha, inne
uformowane wzd³u¿ ul. D³ugiej – ok. 39 ha, a Czerskie (potem Krakowskie) – ok.
41 ha. O postêpuj¹cej urbanizacji tych terenów œwiadczy szybki przyrost nierucho-
moœci przy ulicach i drogach podmiejskich, z 327 w roku 1564 do 418 w 15796.
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W œcis³ym zwi¹zku z zarysowuj¹c¹ siê sto³ecznoœci¹ miasta pozostawa³ tak¿e postê-
puj¹cy wykup gruntów przez szlachtê i magnateriê. Obok jednolitej dot¹d Warsza-
wy mieszczañskiej pojawi³a siê i ros³a druga – szlachecka, rozrzucona wokó³ murów
miejskich szerokim pasmem dworów i dworków, gruntów uprawnych, ogrodów
i sadów. W przywo³ywanym tu wielokrotnie 1579 roku na przedmieœciach istnia³o
ju¿ ok. 40 siedzib „pañskich”7. W stosunku do 1. po³owy XVI wieku uleg³ pewne-
mu zwiêkszeniu równie¿ stan posiadania Koœcio³a, na ukoñczeniu by³ bowiem pro-
ces tworzenia siê jurydyki Bernardynek i usytuowanej obok jurydyki Panien Wdów
i Dewotek8. Najwiêksz¹ w³asnoœæ koœcieln¹ stanowi³y wszak dalej dobra kapitu³y
œwiêtojañskiej ze zwartym kompleksem zabudowy wokó³ kolegiaty, a tak¿e grunty
kanoników regularnych przy koœciele Œw. Jerzego (jurydyka œwiêtojerska) oraz ze-
spó³ koœcielno-klasztorny Augustianów ze szpitalem przy ul. Piwnej i folwarkiem
na skarpie przy Krakowskim Przedmieœciu.

W czasach, o których mówimy, ¿ywio³ mieszczañski w Warszawie by³ jeszcze
silny i mia³ doœæ energii, by broniæ swoich interesów. Doœwiadczenie nabyte
w okresie pierwszych sejmów wskazywa³o, jak zabezpieczaæ siê przed nadu¿yciami
i gwa³tami ze strony zje¿d¿aj¹cej na sejmy szlachty oraz chroniæ przed konkurencj¹
przybywaj¹cych na nie obcych kupców i rzemieœlników. Zyskane przez mieszczan
warszawskich w latach 1570-1571 przywileje królewskie zakazywa³y marsza³kom
nadwornym, wojewodzie i staroœcie wtr¹cania siê do spraw miejskich, uzurpowa-
nia sobie jakiejkolwiek nad nimi w³adzy lub nêkania pozwami do swych s¹dów.
W okresie sejmów i bytnoœci dworu mieszczanie obowi¹zani byli wprawdzie do da-
wania kwater, ale serwitut ten rozci¹ga³ siê tylko do po³owy domu. Zabezpieczeniu
mieszczañstwu warszawskiemu korzyœci materialnych s³u¿y³y królewskie zakazy
osiedlania siê ¯ydów w mieœcie, a w przypadku kupców i rzemieœlników z innych
oœrodków – prowadzenia handlu detalicznego albo otwierania warsztatów z wy-
j¹tkiem czasu sejmów, kiedy mogli czyniæ to po op³aceniu tzw. miejscowego. Stefan
Batory, potwierdzaj¹c przywileje wydane przez poprzedników, doda³ do nich
w 1576 roku na ¿yczenie rajców postanowienie o niedopuszczaniu do obywatelstwa
miejskiego i urzêdów osób nie bêd¹cych katolikami i posesjonatami, a w 1579 zwol-
ni³ mieszczan dodatkowo od p³acenia c³a l¹dowego na lat szeœæ, przeznaczaj¹c je na
ogólne potrzeby miasta9.

Przyjêty w tym¿e roku i zatwierdzony przez króla ostateczny sposób obierania
rady i burmistrza stabilizowa³ organizacjê w³adz miejskich Starej Warszawy, a ist-
niej¹cy – obok rady i ³awy – vigintivirat, przedstawicielstwo pospólstwa do kontroli
finansów miasta, powstrzymywa³ oligarchiê kupieck¹ jeszcze doœæ skutecznie w jej
d¹¿eniu do przejêcia ca³ej w³adzy10. Osobne urzêdy podleg³e w³adzom Starej War-
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szawy mia³y przedmieœcia – Krakowskie i Freta, a swojego wójta nale¿¹ca do mia-
sta wieœ Solec. PokaŸne w owym czasie dochody pozwala³y na podejmowanie tak
znacznych inwestycji, jak przebudowa staromiejskiego Ratusza, któr¹ powierzono
w³oskiemu budowniczemu Antoniemu de Ralia11. Wœród wydatków z kasy miej-
skiej w roku 1579 figuruje te¿ zap³ata za naprawê zegara na wie¿y w Bramie Nowo-
miejskiej, do którego dorobiono „miedzian¹ rêkê z ksiê¿ycem”12.

Podstawê materialnej pomyœlnoœci miasta, obok wspomnianych przez Grunewe-
ga „profitów” czerpanych z obs³ugi zjazdów sejmowych i dworu królewskiego, sta-
nowi³ handel – zw³aszcza wiœlany. W 2. po³owie XVI wieku uros³a Warszawa do po-
zycji g³ównego centrum mieszczañskiego eksportu zbo¿a z terenów dorzecza Wis³y
po³o¿onych w górê od W³oc³awka, ogarniaj¹c swoim zasiêgiem Podlasie, czêœæ
Ma³opolski, a nawet Wo³yñ. Dziêki korzystnemu po³o¿eniu geograficznemu oraz
przedsiêbiorczoœci obywateli dystansowa³a ona inne miasta mazowieckie, tak¿e
w wymianie towarowej na szlaku wiod¹cym z krajów po³udniowo-zachodniej i pó³noc-
nej Europy na wschód, do miast litewskich i ruskich. Kupcy warszawscy odwiedza-
li regularnie jarmarki toruñskie, poznañskie, wroc³awskie i lubelskie, szczególnie
bliskie kontakty utrzymuj¹c z Gdañskiem. Ch³onny rynek zbytu na towary kon-
sumpcyjne, zw³aszcza luksusowe, œci¹ga³ z kolei do Warszawy kupców znad Mot³a-
wy, Odry i Warty, a niekiedy ze stron jeszcze dalszych13. Niektórzy z nich wi¹zali
siê z miastem na sta³e, wnosz¹c do jego ¿ywio³u, w swej masie przewa¿nie mazo-
wieckiego, odmienny obyczaj i kulturê.

Wœród osiadaj¹cych w Warszawie kupców i rzemieœlników z Pomorza, Œl¹ska
czy po³udniowych Niemiec zdarzali siê i innowiercy, zazwyczaj luteranie, jak choæ-
by Georg Kersten, patron Grunewega. Pocz¹tkowo korzystali oni z goœcinnoœci wo-
jewody rawskiego Anzelma Gostomskiego, spotykaj¹c siê w jego kalwiñskim dwo-
rze przy Krakowskim Przedmieœciu. PóŸniej sprowadzili sobie z Prus kaznodziejê
luterañskiego, który odprawia³ nabo¿eñstwa w kamienicy kupca Jonasza Himland-
ta. Uchwalane przez radê miejsk¹ – wspieran¹ przez kler, królow¹ Annê Jagiellonkê
i nuncjusza apostolskiego – zakazy odbywania innowierczych zebrañ (1574, 1576)
i gro¿¹ce za to kary, do wygnania z miasta i konfiskaty mienia w³¹cznie, nie zmusi³y
innowierców do zaprzestania praktyk religijnych. W 1578 roku, w miejsce wygna-
nego wczeœniej kaznodziei, pojawi³ siê w Warszawie nowy – Piotr Artemiusz (Krze-
sichleb), który mimo rozmaitych przeszkód odprawia³ nabo¿eñstwa w dworze
Gostomskiego a¿ do swego wyjazdu w roku 1581. By³o to mo¿liwe dziêki wspar-
ciu udzielanemu luteranom przez przybywaj¹cych na sejmy kalwiñskich pos³ów
i senatorów, zainteresowanych zabezpieczeniem obecnoœci protestantyzmu w War-
szawie. Niew¹tpliwie za ich to spraw¹ zrodzi³ siê projekt budowy w mieœcie zboru,
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do czego jednak nie dosz³o. W 1581 roku podburzony t³um rozebra³ stoj¹ce ju¿ fun-
damenty i rozrzuci³ zgromadzone materia³y budowlane14.

Bogac¹ce siê na handlu mieszczañstwo warszawskie obrasta³o w zbytek, naœla-
duj¹c wystawnym trybem ¿ycia zamo¿n¹ szlachtê, co koñczy³o siê niekiedy – jak
zauwa¿a Gruneweg – zatrat¹ maj¹tku. W ówczesnej Warszawie nie brakowa³o zre-
szt¹ ku temu okazji, z relacji gdañszczanina wy³ania siê obraz miasta ludnego
i pe³nego ¿ycia, dostarczaj¹cego zw³aszcza w czasie sejmów i pobytów dworu, ró¿-
nego rodzaju rozrywek. Ju¿ we wrzeœniu 1579 roku, a wiêc wkrótce po przyjeŸdzie,
by³ on œwiadkiem triumfalnej fety na Rynku i Zamku urz¹dzonej na wieœæ o zdoby-
ciu Po³ocka. Kilkanaœcie tygodni póŸniej, w ostatki, ca³e miasto uczestniczy³o
w weselu dwórki z fraucymeru Anny Jagiellonki, nastêpnego dnia zaœ ogl¹da³o
przeci¹gaj¹cy ulicami do komnat królowej barwny korowód przebierañców, two-
rz¹cych „pochód siedmiu planet”, oraz pokaz sztucznych ogni. Innym razem eks-
cytowa³a siê Warszawa paradnym wjazdem pos³ów z Moskwy oraz walkami dzikich
zwierz¹t, z których jedno wydosta³o siê na miasto i schwytane zosta³o dopiero nad
Wis³¹. Rozrywek i uciech dostarcza³y ogó³owi nierzadko nawet drobne incydenty
rodzinne, jak choæby ten, kiedy patron Grunewega, rozeŸlony utyskiwaniem ¿ony
za przebranie miary w piciu, wyrzuci³ z poddasza swej kamienicy zmagazynowane
tam du¿e iloœci pierza i puchu, które „wiatr rozniós³ po ca³ym mieœcie i przedmie-
œciach, ku zdumieniu wszystkich”15.

Dobrobyt mieszczan warszawskich, mimo œwie¿ej jeszcze próby, sprzyja³ wzro-
stowi aspiracji kulturalnych. Wyrazem tego by³ rozwój szkolnictwa elementarnego
w mieœcie, powstaj¹ce fundacje stypendialne dla chc¹cej siê kszta³ciæ niezamo¿nej
m³odzie¿y, coraz powszechniejsza w œrodowisku mieszczañskim umiejêtnoœæ czyta-
nia i pisania, a tak¿e rosn¹ca liczba m³odych warszawian wyruszaj¹cych na studia.
Do szkó³ czynnych ju¿ wczeœniej – przy kolegiacie Œw. Jana i przy koœciele NMP na
Nowym Mieœcie – dosz³y nowe, tak¿e przy koœciele Œw. Ducha, nad któr¹ opiekê od
1579 roku roztaczaæ mia³o bractwo literackie. W 2. po³owie XVI stulecia sta³a siê
te¿ Warszawa szóstym oœrodkiem miejskim Rzeczypospolitej zasilaj¹cym m³odzie-
¿¹ Uniwersytet Krakowski, w czym swój udzia³ mieli jego absolwenci osadzani
tradycyjnie na stanowisku rektorów szko³y kolegiackiej16. „Chocia¿ procent wy-
kszta³conych mieszkañców Warszawy nie by³ du¿y – jak pisze M. Bogucka – w mie-
œcie zaczyna³o siê ju¿ tworzyæ œrodowisko, które mo¿na nazwaæ intelektualnym,
wzmocnione przez bliskoœæ i wp³ywy dworu i jednoczeœnie oddzia³ywuj¹ce na re-
sztê mieszkañców”17. Ow¹ umys³ow¹ elitê miasta stanowili ludzie obcuj¹cy na co
dzieñ ze s³owem pisanym, nierzadko te¿ sami paraj¹cy siê twórczoœci¹ literack¹
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b¹dŸ naukow¹; po czêœci przybysze, ale w coraz wiêkszym stopniu i warszawia-
nie, ¿eby wspomnieæ tylko: £ukasza Gizê – dr. praw, kanonika warszawskiego
i plebana soleckiego, Zygmunta Burgholcera – rajcê o rozleg³ych zainteresowa-
niach, wczeœniej pisarza miejskiego, Miko³aja Marianiego – aptekarza gromadz¹ce-
go kodeksy prawnicze, póŸniejszego burmistrza zas³u¿onego dla miasta budow¹
wodoci¹gu czy Wojciecha Oczkê – wybitnego lekarza, autora dzie³ medycznych,
re¿ysera wystawionej w dworze ujazdowskim w 1578 roku Odprawy pos³ów greckich
Kochanowskiego18. Do tego grona zaliczyæ trzeba i bliskiego znajomego Oczki,
filologa i humanistê Andrzeja Patrycego Nideckiego, podówczas proboszcza ko-
legiaty warszawskiej i sekretarza Anny Jagiellonki. Nie by³ on w otoczeniu królo-
wej pod tym wzglêdem wyj¹tkiem, lata pobytu i rozliczne interesy ³¹czy³y z War-
szaw¹ równie¿ innych funkcjonariuszy jej dworu, jak choæby Kaspra Sad³ochê,
scholastyka warszawskiego, opiekuna szko³y kolegiackiej czy nadwornego medyka
Sylwestra Roguskiego, jednego z wczeœniejszych zwolenników teorii Kopernika
w Polsce19.

Rosn¹ce grono ludzi nie tylko umiej¹cych czytaæ, ale i korzystaj¹cych z ksi¹¿ek,
decydowa³o o popycie na s³owo drukowane. Zapotrzebowanie na nie by³o widocz-
nie na tyle du¿e, ¿e op³aca³o siê uruchomiæ i utrzymywaæ w mieœcie sta³¹ ksiêgar-
niê, co uczyni³ ok. 1572 roku introligator i bibliopola Jan Gierasz. Szeœæ lat póŸniej
przej¹³ j¹ i rozwin¹³ Pawe³ Fabrycy, ziêæ wybitnego ksiêgarza krakowskiego Macieja
Wirzbiêty, który wyjedna³ sobie rych³o u królowej Anny Jagiellonki przywilej na
wy³¹cznoœæ handlu ksi¹¿k¹ w mieœcie. Utrzymuj¹c kontakty z wieloma oœrodkami
wydawniczymi – m.in. z Krakowem, Poznaniem i Wroc³awiem – móg³ on podo³aæ
zamówieniom ludzi nawet o bardziej rozbudzonych zainteresowaniach intelektual-
nych. Na literaturê g³ównie popularn¹ nastawieni byli z kolei ksiêgarze przyjezdni,
którym wolno by³o sprzedawaæ towar podczas sejmów i corocznych jarmarków. Za-
chowany spis ksi¹¿ek jednego z nich pozwala wnikn¹æ w rodzaj literatury, jak¹ ofe-
rowali, a zarazem okreœliæ klientelê, dla której by³a ona przeznaczona. Obok du¿ej
liczby prognostyków i kalendarzy popularnych w najszerszych krêgach ludzi czyta-
j¹cych oraz podrêczników szkolnych dominowa³y w niej pozycje nastawione przede
wszystkim na zaspokojenie potrzeb religijnych – od dzie³ z zakresu homiletyki,
liturgii i prawa kanonicznego po ¿ywoty œwiêtych, zbiory pieœni koœcielnych i mod-
litewniki20.

Pomimo obecnoœci w mieœcie innowierców i podejmowanych przez nich prób
zalegalizowania protestanckich nabo¿eñstw ogó³ mieszkañców trwa³ przy starej
wierze i nie bez podstaw Aleksander Gwagnin w swej Kronice Sarmacji europejskiej
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18 A. So³tan, Warszawskie peregrynacje akademickie od XV do po³owy XVII w., „Rocznik Warszawski”,
t. XXIII, s. 192-194; ten¿e, Handel ksi¹¿k¹ i czytelnictwo mieszczañskie w Warszawie w XVI i pierwszej po-
³owie XVII w., „Almanach Muzealny”, t. II, 1999, s. 58-59.
19 L. Hajdukiewicz, Nidecki Andrzej Patrycy, w: Polski s³ownik biograficzny, t. XXII, 1977, s. 713-717;
A. So³tan, Roguski Sylwester, tam¿e, t. XXXI, 1988, s. 487-488; H. Rutkowski i A. So³tan, Sad³ocha Ni¿eñ-
ski Kasper, tam¿e, t. XXXIV, 1993, s. 220-221.
20 A. So³tan, Handel ksi¹¿k¹ i czytelnictwo…, s. 46-49.



(1578) chwali³ mieszczan warszawskich: „tak porz¹dnych i bogobojnych, ¿e ¿adne-
go heretyka cierpieæ miêdzy sob¹ nie mog¹. Zborów im swych mieæ nie dopuszcza-
j¹. S¹siadów tych, którzy byli od koœcio³a katolickiego oderwani, mieæ te¿ miêdzy
sob¹ nie chc¹”. Nad prawowiernoœci¹ ¿ycia religijnego czuwa³o liczne w Warszawie
duchowieñstwo œwieckie i zakonne, które podobnie jak w stuleciach poprzednich
wywiera³o niema³y wp³yw na ¿ycie miasta. Czo³owy jego oœrodek stanowi³a kolegia-
ta, której znaczenie ros³o wraz ze wzrastaj¹c¹ rol¹ Warszawy. W 2. po³owie XVI wie-
ku by³a ona widowni¹ wielu wydarzeñ i uroczystoœci koœcielnych: goœcili w niej
panuj¹cy, zbiera³y siê synody, odprawiane by³y nabo¿eñstwa rozpoczynaj¹ce sej-
my i elekcje. Dobrze uposa¿one kanonie stanowi³y atrakcjê nie tylko dla ubogiej
szlachty mazowieckiej, zabiegali o nie bowiem coraz czêœciej tak¿e reprezen-
tanci znanych rodów polskich, a niemal regu³¹ stawa³o siê nagradzanie nimi ludzi
zwi¹zanych z dworem królewskim21. Wa¿n¹ rolê w organizowaniu ¿ycia religijnego
miasta odgrywali te¿ bernardyni, których klasztor podniesiony do rangi kustodii,
wysun¹³ siê na jedno z pierwszych miejsc wœród konwentów tego zgromadzenia
w Polsce. Z dzia³alnoœci¹ ich zwi¹zany by³ m.in. kult b³ogos³awionego W³adys³awa
z Gielniowa – patrona Warszawy oraz krzewi¹ce siê zw³aszcza wœród kobiet tercjar-
stwo, które da³o pocz¹tek klasztorowi sióstr trzeciego zakonu œw. Franciszka, zwa-
nych przez mieszkañców miasta popularnie bernardynkami, a póŸniej – od wezwa-
nia koœcio³a – klaryskami22.

Œwiadectwem odnotowanej przez Gwagnina „bogobojnoœci” warszawskich mie-
szczan by³y fundacje i zapisy czynione przez nich dla o³tarzy, kaplic, koœcio³ów
i szpitali, a tak¿e rozwój bractw religijnych. Cz³onków bractw obowi¹zywa³y nie
tylko okreœlone statutowo praktyki pobo¿ne, ale równie¿ sta³e pog³êbianie wiedzy
religijnej oraz zgodny z chrzeœcijañskimi zasadami moralnymi sposób ¿ycia. Cele
te przyœwieca³y za³o¿onemu w 1578 roku przy koœciele bernardyñskim bractwu
œw. Anny, jak i przeniesionemu rok póŸniej do koœcio³a Œw. Ducha i tam odnowio-
nemu bractwu literackiemu23. Protektork¹ pierwszego by³a królowa Anna Jagiel-
lonka, drugiego – magistrat Starej Warszawy; do bractwa œw. Anny oprócz miesz-
czan nale¿a³a m.in. mieszkaj¹ca na przedmieœciu po³udniowym szlachta, do
literackiego – poza mieszkañcami przedmieœcia pó³nocnego tak¿e obywatele Nowe-
go Miasta. Niezale¿nie jednak od swej specyfiki oba odgrywa³y wa¿n¹ rolê w zwal-
czaniu przejawów protestantyzmu w mieœcie i rozbudzeniu aktywnoœci wiernych.
Ka¿de z nich na swój sposób tworzy³o zarazem formy wiêzi spo³ecznych, zapewnia-
j¹cych stabilnoœæ wspólnocie miejskiej. Podniesione do rangi arcybractw – œw. An-
ny wczeœniej, literackie póŸniej – mia³y te¿ one istotny wp³yw na powstawanie
podobnych stowarzyszeñ w innych miastach Mazowsza.
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21 J. Bartoszewicz, Koœcio³y warszawskie rzymsko-katolickie opisane pod wzglêdem historycznym, Warszawa
1855, s. 10-12.
22 W. Murawiec, Klasztor bernardynów œw. Anny w Warszawie 1454-1864, Warszawa 1973, s. 87, 152-153.
23 Tam¿e, s. 144-147; W. Knapiñski, Notaty do historii koœcio³ów warszawskich, Warszawa 1949 (ma-
szynopis powielany), s. 8-10.
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Zagadnienie Osi Saskiej poruszane jest w ostatnich latach szczególnie czêsto.
Zwi¹zane jest to z rozpoczêt¹ w czerwcu 2006 roku rekonstrukcj¹ pa³acu Saskiego,
bêd¹c¹ czêœci¹ planu odbudowy zachodniej pierzei placu Pi³sudskiego (dawny plac
Saski, Zwyciêstwa). Plac ten jest elementem istniej¹cego od blisko trzystu lat za³o-
¿enia urbanistycznego zwanego Osi¹ Sask¹, które mimo wielu przemian zachowa³o
do dzisiejszego dnia podstawowe cechy pierwotnego uk³adu przestrzennego.

Pocz¹tkowym celem autora tego artyku³u by³o przedstawienie wszelkiego typu
dokumentacji archiwalnej dotycz¹cej Osi Saskiej, przechowywanej w zasobie Ar-
chiwum Pañstwowego m.st. Warszawy (APW). Bogactwo materia³ów spowodowa³o
zawê¿enie tematyki rozprawy do opisania dokumentacji przechowywanej w karto-
graficznych i ikonograficznych zbiorach APW. Przekszta³cenia Osi Saskiej zacho-
dz¹ce w czasie kilkuset lat widoczne s¹ na planach i mapach Warszawy, poczynaj¹c
od Planu Tirregaille’a z 1762 roku. Funkcjonowanie za³o¿enia w strukturze miasta
przedstawiaj¹ tak¿e fotoplany stolicy. Wizerunki sk³adników architektonicznych
Osi Saskiej, w wiêkszoœci zniszczonych podczas II wojny œwiatowej, zachowa³y siê
na pocztówkach i fotografiach.

Rozprawa jest rezultatem kwerendy przeprowadzonej na potrzeby prezentacji
materia³ów dotycz¹cych Osi Saskiej, umieszczonych na stronie internetowej APW.
Podstawê poni¿szego opracowania stanowi³y tak¿e skorowidze, inwentarze akt oraz
wstêpy do inwentarzy. Praca ma uk³ad rzeczowo-chronologiczny. Celowo zrezygno-
wano z opisywania materia³ów wytworzonych po 1945 roku, nie licz¹c dokumenta-
cji przedstawiaj¹cej zniszczenia wojenne.



Oœ Saska jest jednym z najwiêkszych osi¹gniêæ osiemnastowiecznej polskiej
urbanistyki. Stanowi wyraz ambicji Augusta II Mocnego, który przez wzniesienie
w stolicy osobistej rezydencji pragn¹³ zaznaczyæ swoje panowanie. Za³o¿enie oparto
na posesji Morsztynów i znajduj¹cym siê na jej terenie pa³acu, który stanowi³ do-
godny punkt wyjœcia do stworzenia wielkiego, osiowego za³o¿enia architektonicz-
no-ogrodowego1.

Proces kszta³towania Osi Saskiej zakoñczono w latach czterdziestych XVIII
wieku. W swoim ostatecznym kszta³cie za³o¿enie sk³ada³o siê z przedpa³acowego
dziedziñca, pa³acu, ogrodu oraz zespo³u koszar. Najwa¿niejszym elementem kom-
pozycji Osi Saskiej by³ pa³ac z przyleg³ym do niego dziedziñcem. Po jego pó³nocnej
stronie znajdowa³a siê rezydencja Ossoliñskich, któr¹ w 1750 roku wykupi³ mini-
ster Augusta III Henryk Brühl. Za³o¿ony na planie prostok¹ta pa³ac, zwany odt¹d
pa³acem Brühla, zosta³ znacznie rozbudowany. Dobudowano boczne skrzyd³a, któ-
re utworzy³y przed pa³acem charakterystyczny trapezowy dziedziniec2.

Ogród Saski od po³udnia ograniczony by³ ul. Królewsk¹, natomiast od pó³nocy
jego zasiêg wyznacza³y tereny posesji po³o¿onych przy ul. Senatorskiej. Zachodni¹
granicê stanowi³y ulice Graniczna i ¯abia oraz ul. Saska. Od zachodu prowadzi³ do
Ogrodu portal zwany ¯elazn¹ Bram¹. Najwa¿niejsz¹ budowl¹ ogrodow¹ by³ tzw.
Wielki Salon, znajduj¹cy siê na osi za³o¿enia3.

Oœ Saska przechodzi³a w trakcie swego istnienia liczne przemiany, bêd¹ce wyni-
kiem zarówno rozwoju miasta, jak i dzia³añ w³adz. W latach 1838-1842 pa³ac Saski
zosta³ przebudowany wed³ug projektu architekta A. IdŸkowskiego. Na œrodku pla-
cu wzniesiono w 1841 roku obelisk poœwiêcony siedmiu polskim genera³om zabi-
tym przez powstañców 29 listopada 1831 roku. W latach 1855-1877 miêdzy placem
i Krakowskim Przedmieœciem zbudowano nowoczesny budynek Hotelu Europej-
skiego, natomiast przy ul. Królewskiej powsta³ na prze³omie lat szeœædziesi¹tych
i siedemdziesi¹tych XIX wieku reprezentacyjny pa³ac Kronenberga. W latach
1894-1912 wzniesiono na placu Saskim olbrzymi sobór z wolno stoj¹c¹ siedemdzie-
siêciometrow¹ dzwonnic¹. Nowe obiekty powstawa³y równie¿ w Ogrodzie Saskim.
W jego zachodniej czêœci wzniesiono w 1847 roku budynek Instytutu Wód Mine-
ralnych. W latach 1852-1854 w pó³nocnej czêœci Ogrodu powsta³ istniej¹cy do dziœ
budynek Wodozbioru, natomiast w 1855 roku na tle kolumnady pa³acu Saskiego
zbudowano fontannê. W pó³nocno-zachodniej czêœci Ogrodu powsta³ w 1870 roku
drewniany budynek Teatru Letniego4.

Przemiany zachodz¹ce na obszarze Osi Saskiej w latach 1918-1939 odbi³y siê
g³ównie na kompozycji placu Saskiego. W latach 20. rozebrano budynek Soboru
bêd¹cy symbolem carskiego ucisku. W 1923 roku na osi za³o¿enia, przed pa³acem
Saskim, postawiono konny pomnik ksiêcia Józefa Poniatowskiego. Dwa lata póŸ-
niej, pod trzema œrodkowymi arkadami kolumnady pa³acu, powsta³ Grób Niezna-
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1 Z. Bieniecki, Oœ barokowa Warszawy, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, t. V, 1960, s. 471-472.
2 Ibidem, s. 473-478.
3 Ibidem, s. 477.
4 Ibidem, s. 496-506.



nego ¯o³nierza. Plac Saski sta³ siê odt¹d miejscem manifestacji, uroczystoœci pañ-
stwowych i wojskowych defilad5.

Osi Saskiej nie ominê³y zniszczenia wojenne, które dotknê³y Warszawê w latach
1939-1945. We wrzeœniu 1939 roku sp³onê³y pa³ac Kronenberga i budynek Teatru
Letniego. Po upadku Powstania Warszawskiego Niemcy rozpoczêli planowe ni-
szczenie okolic placu Pi³sudskiego. 18 grudnia 1944 roku wysadzono pa³ac Brühla,
a dziesiêæ dni póŸniej ten sam los spotka³ pa³ac Saski. Po wojnie zrezygnowano
z odbudowy obu pa³aców6.

Najró¿norodniejsze mapy i plany stolicy w zasobie APW przechowywane s¹
w Kolekcji I map i planów Warszawy. Za³o¿enie saskie przedstawione jest na ka¿-
dym planie obejmuj¹cym swym zasiêgiem ca³y obszar Warszawy. Na szczególn¹
uwagê zas³uguj¹ mapy i plany pokazuj¹ce Oœ Sask¹ w XVIII i XIX wieku. Czêœæ za-
³o¿enia przedstawiona jest na planie sytuacyjnym sporz¹dzonym w 1799 roku przez
por. in¿. L. D. A. Mollera, ukazuj¹cym posiad³oœci s¹siaduj¹ce z jego po³udniow¹
czêœci¹. Widoczne na nim jest po³udniowe skrzyd³o pa³acu i po³udniowo-wscho-
dnia czêœæ Ogrodu Saskiego. W zbiorach APW znajduje siê kopia planu wykonana
w 1948 roku7.

Najwa¿niejszym planem osiemnastowiecznej Warszawy jest tzw. Wielki Plan Tir-
regaille’a opracowany w 1762 roku. Sporz¹dzi³ go pp³k. in¿. Pierre Ricaud de Tirre-
gaille w skali ok. 1:1100. Jednobarwny plan sk³ada³ siê z 12 podwójnych arkuszy. W za-
sobie Archiwum Pañstwowego m.st. Warszawy przechowywane s¹ kopie czterech
arkuszy planu, wykonane w 1930 roku. Na jednej z nich widaæ zachodni¹ czêœæ za³o¿e-
nia z fragmentem Ogrodu Saskiego8. W zbiorach APW znajduje siê równie¿ jedno-
barwna wersja miedziorytnicza tego planu, z³o¿ona z czterech arkuszy o wymiarach
66 x 51 cm. Wersja ta wykonana zosta³a przez G. J. Marstallera w skali ok. 1:67009.
Przekszta³ceniem miedziorytniczej wersji planu Tirregaille’a jest tzw. Plan Rizzi
Zannoniego opracowany w skali ok. 1:17500, opublikowany w 1772 roku w Pary¿u.
Autorem wykonanego w technice miedziorytniczej, rêcznie barwionego planu jest
W³och Antonio Rizzi Zannoni. Oœ Saska, podobnie jak ca³e miasto, przedstawiona
jest mniej szczegó³owo ni¿ na planie Tirregaille’a. Na obrze¿ach planu umieszczone
zosta³y wizerunki warszawskich budynków, w tym pa³acu Saskiego i pa³acu Brühla10.

Ciekawe przedstawienie Osi Saskiej widnieje na widoku Warszawy wykonanym
w 1859 roku przez Adama Lerue’a podczas lotu balonem. Za³o¿enie znajduje siê
w centralnej czêœci widoku o orientacji zachodniej11. Na uwagê zas³uguj¹ tak¿e
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5 Z. Stêpiñski, Siedem placów Warszawy, Warszawa 1988, s. 114-117.
6 Ibidem, s. 142-145.
7 APW, Kolekcja I map i planów Warszawy, sygn. K I 1.
8 Ibidem, sygn. K I 2/1.
9 Ibidem, sygn. K I 3.
10 Ibidem, sygn. K I 10.
11 Ibidem, sygn. K I 203. Warto wspomnieæ, i¿ na znacznej czêœci planów Warszawy powsta³ych do po-
³owy XIX wieku dominuj¹cym elementem jest Ogród Saski, wyró¿niaj¹cy siê graficznie na tle pozo-
sta³ego obszaru miasta.



przechowywane w APW plany wykonane w latach 1819-1859 przez Korpus In¿y-
nierów Wojskowych.

Ró¿nego typu plany za³o¿enia saskiego znajduj¹ siê wœród dokumentacji Wy-
dzia³u Pomiarów Zarz¹du Budowy Kanalizacji i Wodoci¹gów. Plany te, zwane Pla-
nami Lindleyów, powsta³y na w latach 1883-1916 na potrzeby budowy sieci wo-
doci¹gowo-kanalizacyjnej Warszawy. Kieruj¹cy pracami angielscy in¿ynierowie –
Lindleyowie doprowadzili do powstania serii planów miasta obejmuj¹cych ca³¹ sto-
licê wraz z przedmieœciami12. Prace kartograficzne rozpoczêto od opracowania tzw.
planów ulic w skali 1:200. Do dnia dzisiejszego zachowa³ siê arkusz przedstawia-
j¹cy fragment placu Saskiego13. Kolejnym etapem kartowania stolicy by³o opraco-
wanie planów poszczególnych bloków zabudowy w skali 1:200. Na szczególn¹ uwa-
gê zas³uguje blokowy plan Ogrodu Saskiego, sk³adaj¹cy siê z dwudziestu dwóch
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1. Plan Miasta Sto³ecznego Warszawy wymierzony przez Officerów Korpusu In¿enierów
w latach 1818-1819 i litografowany przez tych¿e roku 1822, skala 1:4800,

Kolekcja I map i planów Warszawy, sygn. K I 25/5

12 P. Weszpiñski, E. ¯elichowski, In¿ynierowie bez granic. Lindleyowskie plany Warszawy prze³omu XIX
i XX wieku, Warszawa 2006, s. 4-10.
13 APW, Wydzia³ Pomiarów Zarz¹du Budowy Kanalizacji i Wodoci¹gów [Plany Lindleya], tzw. plany
ulic, plac Saski (fragment).



arkuszy14. Brak ca³oœciowego przedstawienia zabudowy pa³acu Saskiego. Na dwóch
zachowanych arkuszach planu znajduje siê jedynie po³udniowe skrzyd³o daw-
nej królewskiej rezydencji15. Osobne plany przedstawiaj¹ budynek Hotelu Euro-
pejskiego16 oraz plac Saski, na którym zaznaczono teren przeznaczony na budo-
wê Soboru17. Zachowa³ siê tak¿e plan blokowy przedstawiaj¹cy zabudowê pa³acu
Brühla18. Opracowanie planów blokowych oraz planów ulic pozwoli³o na wykona-
nie sekcyjnego planu Warszawy w skali 1:250. Powsta³ równie¿ rêkopiœmienny
plan czêœci centrum miasta w skali 1:500, obejmuj¹cy swym zasiêgiem m.in. plac
i Ogród Saski19. Szczytowym osi¹gniêciem ówczesnej kartografii Warszawy jest rê-
kopiœmienny Plan Lindleya w skali 1:2500, maj¹cy tak¿e wersjê drukowan¹. Po-
dzia³ planu przez œrodek za³o¿enia saskiego sprawi³, i¿ zosta³o ono przedstawione
na dwóch arkuszach, zarówno w wersji rêkopiœmiennej, jak i drukowanej20.

Materia³y kartograficzne dotycz¹ce Osi Saskiej znajduj¹ siê tak¿e w Kolekcji
materia³ów teledetekcyjnych, utworzonej w wyniku skontrum przeprowadzonego
w latach 1996-1997. W zespole przechowywane s¹ zdjêcia lotnicze, fotoplany, foto-
szkice oraz zdjêcia naziemne wykonane z du¿ej wysokoœci. Najstarsze zdjêcia lotni-
cze wykonane zosta³y w 1926 roku na potrzeby opracowania pierwszego fotoplanu
Warszawy. Wœród 360 zachowanych zdjêæ znajduje siê fotografia czêœci placu
i Ogrodu Saskiego. Na zdjêciu widoczne jest po³udniowe skrzyd³o pa³acu Brühla
oraz pozosta³oœci Soboru, którego rozbiórkê ukoñczono w 1926 roku21. W Pracowni
Naukowej APW udostêpniane s¹ cyfrowe kopie zdjêæ wykonanych na szklanych
p³ytkach. W Kolekcji materia³ów teledetekcyjnych przechowywany jest fotoplan
Warszawa z listopada 1935 roku, opracowany w skali 1:2500. Podzia³ arkuszy na-
wi¹zuje do podzia³u przyjêtego na potrzeby planów Lindleyów, w zwi¹zku z czym
Oœ Saska ujêta zosta³a na dwóch arkuszach22. W zbiorach APW przechowywane s¹
cyfrowe kopie arkuszy przedstawiaj¹cych centrum Warszawy z za³o¿eniem saskim.
Zachowa³y siê natomiast oryginalne arkusze przedstawiaj¹ce Oœ Sask¹ na fotopla-
nie Warszawa, opracowanym w skali 1:2500 na podstawie zdjêæ wykonanych przez
radzieckie lotnictwo w czerwcu 1945 roku23. Oœ Saska ujêta zosta³a tak¿e na fotopla-
nie Warschau, wykonanym w skali 1:10 000 na podstawie zdjêæ Luftwaffe 24 wrze-
œnia 1939 roku24, oraz na fotoplanie Warschau, sporz¹dzonym w skali 1:12 50025.
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14 Ibidem, tzw. plany blokowe, blok 110.
15 Ibidem, blok 115.
16 Ibidem, blok 120.
17 Ibidem, blok 121.
18 Ibidem, blok 114.
19 APW, Wydzia³ Pomiarów Zarz¹du Budowy Kanalizacji i Wodoci¹gów [Plany Lindleya], tzw. Plan
czêœci miasta Warszawy, Ogród Saski z okolicami, Plac i Ogród Saski.
20 APW, Wydzia³ Pomiarów Zarz¹du Budowy Kanalizacji i Wodoci¹gów [Plany Lindleya], sygn. L 734
rêkopis/11, 12; L 734 druk/11, 12.
21 APW, Kolekcja materia³ów teledetekcyjnych, sygn. F1/a18.
22 Ibidem, sygn. F2/n1o1, n1w1.
23 Ibidem, sygn. F3/n1o1, n1w1.
24 Ibidem, sygn. F4/8.
25 Ibidem, sygn. F5/5.



Materia³y dotycz¹ce za³o¿enia saskiego znajduj¹ siê wœród dokumentacji Biura
Odbudowy Stolicy. Do najwa¿niejszych nale¿y zaliczyæ wielobarwne arkusze in-
wentaryzacji zniszczeñ miasta wykonane w latach 1945-1946 w skali 1:2500, spo-
rz¹dzone na podstawie zdjêæ lotniczych oraz oceny stanu zabudowy dokonanej
w terenie26. Z dokumentacj¹ Biura Odbudowy Stolicy przejêto równie¿ materia³y
bêd¹ce bezpoœrednim rezultatem pracy grup inwentaryzacyjnych, w tym dotycz¹ce
Osi Saskiej. Znajduj¹ siê wœród nich materia³y tekstowe opisuj¹ce stopieñ uszko-
dzenia poszczególnych budynków, tabele oraz wykonane odrêcznie plany27. Na
uwagê zas³uguj¹ tak¿e materia³y z inwentaryzacji zniszczeñ w Ogrodzie Saskim,
przeprowadzonej w latach 1945-1946. Nale¿¹ do nich m.in. plany Ogrodu Saskiego
w skali 1:1000 i 1:2500 oraz fotografie dokumentuj¹ce zniszczenia wojenne, g³ów-
nie rzeŸb ogrodowych. Ca³oœci dope³nia czêœæ tekstowa zawieraj¹ca listê fotografii
oraz opis zniszczeñ w ogrodzie i jego bezpoœrednim s¹siedztwie28.

Znajduj¹ca siê z zbiorach APW dokumentacja ikonograficzna prezentuj¹ca ar-
chitektoniczne elementy Osi Saskiej zachowa³a siê w formie fotografii i pocztówek.
Najstarsze materia³y przechowywane s¹ w Zbiorze fotografii XIX wieku. Autorem
trzech, wykonanych w Ogrodzie Saskim, zdjêæ jest Jan Mieczkowski. Przedstawiaj¹
one pa³ac Saski, budynek Wodozbioru oraz Teatr Letni29. Leon Kowalski jest auto-
rem fotografii przedstawiaj¹cej plac Saski z obeliskiem ku czci genera³ów poleg³ych
podczas nocy listopadowej30. W zbiorze zachowa³y siê ponadto zdjêcia przedstawia-
j¹ce pa³ac Kronenberga i Hotel Europejski31. Materia³y dotycz¹ce Osi Saskiej znaj-
duj¹ siê tak¿e w wydawnictwach albumowych przechowywanych w zasobie APW.
W piêknie wydanym albumie Pamjatniki. Fotograficzeskije snimki, poœwiêconym
warszawskim pomnikom, umieszczono miêdzy innymi fotografiê stoj¹cej w Ogro-
dzie Saskim rzeŸby ogrodowej RzeŸbiarstwo32. W innym albumie dotycz¹cym War-
szawy znajduj¹ siê zdjêcia Teatru Letniego i sadzawki w Ogrodzie Saskim oraz foto-
grafia placu Saskiego z pomnikiem siedmiu genera³ów, pa³acem Saskim i pa³acem
Brühla33. Przedstawienia za³o¿enia saskiego zachowa³y siê tak¿e w albumie Warsza-
wa wydanym przez wydawnictwo Sk³ad Papieru St. Winiarski w Warszawie. Na
kartach tworz¹cych album znajduj¹ siê fotografie pa³acu Brühla, soboru na placu
Saskim oraz Ogrodu Saskiego34

W Zbiorze pocztówek XIX/XX wieku znajduj¹ siê Ÿród³a ikonograficzne do
dziejów Osi Saskiej w okresie zaborów i dwudziestolecia miêdzywojennego. Zacho-
wa³y siê zarówno pocztówki jedno- i wielobarwne, jak i pocztówki wieloobrazko-
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26 APW, Biuro Odbudowy Stolicy, sygn. 1040/31, 32.
27 Ibidem, sygn. S V 16, S V 21, S V 22.
28 Ibidem, sygn. 1042.
29 APW, Zbiór fotografii XIX wieku, sygn. 1.36, 1.77, 1.79.
30 Ibidem, sygn. 1.200.
31 Ibidem, sygn. 1.85, 1.88.
32 APW, Zbiór albumów, sygn. II – 12, k. 11.
33 Ibidem, sygn. XXXVIII – 33, k. 10, 28, 29.
34 Ibidem, sygn. XXVII – 43, k. 25, 35-7.



we. Najczêstszym tematem materia³ów dotycz¹cych omawianego zagadnienia jestwe. Najczêstszym tematem materia³ów dotycz¹cych omawianego zagadnienia jest
Ogród Saski. Wydane w latach 1912-1938 pocztówki przedstawiaj¹ g³ównie sadzaw-
kê i budynek Wodozbioru35 oraz wschodni¹ czêœæ Ogrodu z fontann¹ i kolumnad¹
pa³acu Saskiego36. Wyj¹tek stanowi kolorowa widokówka prezentuj¹ca Teatr Letni
przed 1915 rokiem37. Od strony dawnej rezydencji królewskiej przedstawiany jest
najczêœciej sobór stoj¹cy na placu Saskim38. Na jednej z zachowanych w zbiorach
APW pocztówek sobór widoczny jest od strony Krakowskiego Przedmieœcia39.
W zespole znajduj¹ siê równie¿ pocztówki prezentuj¹ce pa³ac Brühla, zarówno
w okresie zaborów, jak i w latach miêdzywojennych40. Architekturê i rzeŸbê Osi
Saskiej w okresie miêdzywojennym przedstawiaj¹ pocztówki z wizerunkami Hote-
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2. Plac Saski z pomnikiem siedmiu genera³ów, w g³êbi widoczny pa³ac Saski i pa³ac Brühla,
Zbiór albumów, sygn. XXXVIII – 33, k. 10

35 APW, Zbiór pocztówek (do 1939 r.), sygn. IV.134-140, IV.143, IV.148.
36 Ibidem, sygn. IV.141-147, IV.598, IV.627.
37 Ibidem, sygn. IV.218.
38 Ibidem, sygn. IV.37-39, IV.549, IV.616.
39 Ibidem, sygn. IV.620.
40 Ibidem, sygn. IV.422-423.



lu Europejskiego41, pomnika Ksiêcia J. Poniatowskiego42 oraz Grobu Nieznanego
¯o³nierza43. W zbiorze znajduje siê równie¿ widokówka przedstawiaj¹ca para-
dê wojskow¹ na placu Pi³sudskiego44. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje pocztówka,
na której za³o¿enie saskie widoczne jest z lotu ptaka. Wykonana od po³udniowego
wschodu fotografia przedstawia m.in. Hotel Europejski, plac z soborem, pa³ace Sa-
ski i Brühla oraz wiêksz¹ czêœæ Ogrodu Saskiego45.

Najwiêcej fotografii dotycz¹cych miêdzywojennego okresu dziejów Osi Saskiej
zachowa³o siê w Zbiorze fotografii Zdzis³awa Marcinkowskiego. Autor zbioru by³
znanym warszawskim fotografem. G³ównym tematem zdjêæ Zdzis³awa Marcinkow-
skiego jest architektura Warszawy. Najciekawsze, zwi¹zane z za³o¿eniem saskim,
fotografie wykonane zosta³y w rejonie placu Saskiego. Na szczególn¹ uwagê zas³u-
guj¹ zdjêcia wykonane noc¹, przedstawiaj¹ce pa³ac Saski i pa³ac Brühla46. Pa³ac
Brühla przedstawiony jest tak¿e na fotografii wykonanej za dnia z placu Saskiego.
Na zdjêciu widoczna jest ozdobna brama prowadz¹ca na pa³acowy dziedziniec oraz
fragment pó³nocnego skrzyd³a pa³acu Saskiego47. Ciekawe s¹ równie¿ fotografie
Soboru wykonane na krótko przed rozbiórk¹ lub w jej trakcie48. W zbiorze zacho-
wa³y siê tak¿e zdjêcia Hotelu Europejskiego prezentuj¹ce jego wschodni¹ i po³u-
dniow¹ elewacjê49. Oprócz architektury Marcinkowski fotografowa³ pomniki
i miejsca pamiêci, czego przyk³adem s¹ zdjêcia pomnika Ksiêcia J. Poniatowskiego
oraz Grobu Nieznanego ¯o³nierza50. W swoich wêdrówkach po Warszawie Zdzi-
s³aw Marcinkowski nie omin¹³ Ogrodu Saskiego. Wiêkszoœæ zachowanych fotogra-
fii przedstawia fontannê i kolumnadê pa³acu Saskiego51. W zbiorze znajduj¹ siê tak-
¿e zdjêcia domu administracyjnego oraz oran¿erii52.

Okresu miêdzywojennego dotycz¹ równie¿ fotografie znajduj¹ce siê w Zbiorze
fotografii kapitana Tadeusza K³obukowskiego. Umieszczone w piêciu albumach
zdjêcia powsta³y w latach 1921-1938. Ponad po³owa fotografii tworz¹cych zbiór ma
charakter rodzinny i znajduje siê w jednym albumie. Pozosta³e, u³o¿one chronolo-
gicznie, umieszczone zosta³y w czterech albumach. Ich w³aœciciel, kapitan Tadeusz
K³obukowski, by³ attaché wojskowym w Ambasadzie Francji w latach 1931-1934
oraz w 1937 roku. Fotografie wykonane zosta³y g³ównie w czasie manewrów woj-
skowych i pañstwowych uroczystoœci, w których kapitan K³obukowski uczestni-
czy³ z racji pe³nionej funkcji. Wiele z uroczystoœci odbywa³o siê na placu Saskim
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41 Ibidem, sygn. IV.108-109.
42 Ibidem, sygn. IV.190-193, IV584.
43 Ibidem, sygn. IV.88-89.
44 Ibidem, sygn. IV.570.
45 Ibidem, sygn. IV.48.
46 APW, Zbiór fotografii Zdzis³awa Marcinkowskiego, sygn. X.787-789.
47 Ibidem, sygn. X.790.
48 Ibidem, sygn. X.217, X.772, X.851, X.2021neg.
49 Ibidem, sygn. X.970-973.
50 Ibidem, sygn. X.196, X.885-887, X.1225-1226.
51 Ibidem, sygn. X.220, X.2006neg., X.2078neg.
52 Ibidem, sygn. X.218-219.



(od 1935 r. placu Pi³sudskiego). W zbiorze znajduj¹ siê fotografie przedstawiaj¹ce
obchody Dnia Niepodleg³oœci w latach 1931 i 193253 oraz uroczystoœci œwi¹teczne z
okazji 3 Maja w latach 1932-193454. Zachowa³y siê równie¿ zdjêcia przedstawiaj¹ce
sk³adanie wieñców na p³ycie Grobu Nieznanego ¯o³nierza55 oraz przegl¹d oddzia-
³ów wojskowych na placu Saskim 25 czerwca 1934 roku56.

Fotografie przedstawiaj¹ce Warszawê w okresie okupacji zachowa³y siê w zespo-
le: Warszawa w obiektywie nieznanego Niemca w latach okupacji. Autor zdjêæ by³
prawdopodobnie niemieckim korespondentem wojennym. Fotografie podzielone
zosta³y na serie tematyczne. Materia³y bêd¹ce tematem niniejszej pracy znajduj¹ siê
w serii Architektura. Wiele z tworz¹cych j¹ fotografii wykonanych zosta³o na tere-
nie Ogrodu Saskiego. Przedstawiaj¹ g³ównie znajduj¹ce siê w parku rzeŸby, czêsto
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3. Ogród Saski i pa³ac Saski, widoczna czêœæ placu Saskiego ze œladami rozbiórki soboru,
zdjêcie lotnicze 1926 rok, Kolekcja materia³ów teledetekcyjnych, sygn. F1/a18

53 APW, Zbiór fotografii kapitana Tadeusza K³obukowskiego, album 2 sygn. 6-7, 60-64.
54 Ibidem, album 2 sygn. 29-31, album 3 sygn. 5-14, album 4 sygn. 9-12.
55 Ibidem, album 2 sygn. 33, 57, album 3 sygn. 30-31, 34-34, album 4 sygn. 4-5, 29-30, album 5
sygn. 9-10.
56 Ibidem, album 4 sygn. 34-39.



na tle kolumnady pa³acu Saskiego lub budynku Wodozbioru oraz fontannê57. Na
uwagê zas³uguj¹ zdjêcia g³ównej alei Ogrodu Saskiego, biegn¹cej na osi za³o¿enia58.
Interesuj¹ce s¹ fotografie wykonane na placu Saskim. Jedna z nich przedstawia fa-
sadê pa³acu Saskiego, na której widnieje tabliczka z nazw¹ Adolf Hitler Platz59. Pa-
³ac Saski znajduje siê równie¿ na fotografii wykonanej ze s³u¿bowego samochodu
stoj¹cego na placu60. O zmyœle estetycznym autora zdjêæ œwiadczy cykl szczegó³owo
przedstawiaj¹cy kratê Grobu Nieznanego ¯o³nierza61. Niezwyk³ej urody s¹ tak¿e
fotografie bramy, fasady oraz wnêtrz pa³acu Brühla62. W zespole zachowa³o siê po-
nadto zdjêcie wypalonego pa³acu Kronenberga63.

Stosunkowo ma³o materia³ów dotycz¹cych Osi Saskiej zachowa³o siê w Zbiorze
fotografii z II wojny œwiatowej. Nale¿¹ do nich miêdzy innymi dwie fotografie wy-
konane na placu Saskim we wrzeœniu 1939 roku, przedstawiaj¹ce jego zachodni¹
stronê, w tym pomnik Poniatowskiego, pa³ac Saski i pa³ac Brühla64. W zbiorze
znajduj¹ siê tak¿e dwie niemieckie pocztówki upamiêtniaj¹ce wizytê Adolfa Hitle-
ra w Warszawie, przedstawiaj¹ce inspekcjê wojska na placu Saskim65. Fotografie
architektonicznych elementów Osi Saskiej z okresu okupacji zachowa³y siê tak-
¿e w Zbiorze fotografii warszawskich Tadeusza Falkowskiego. Wiêkszoœæ z nich
przedstawia ruiny Instytutu Wód Mineralnych w Ogrodzie Saskim66. W zbiorze
znajduj¹ siê równie¿ fotografie budynku Wodozbioru, g³ównej alei Ogrodu Saskie-
go oraz placu Saskiego z pa³acem67.

Pewna liczba fotografii przedstawiaj¹cych Oœ Sask¹ znajduje siê w Zbiorze otwar-
tym fotografii XX wieku. Zespó³ tworz¹ g³ównie fotografie wykonane w Warszawie.
Najwiêcej zdjêæ dotycz¹cych za³o¿enia saskiego pochodzi z lat miêdzywojennych.
Z okresu zaborów zachowa³y siê fotografia soboru oraz zdjêcie pa³acu Saskiego od
Ogrodu Saskiego, na którym równie¿ widaæ cerkiew. Inna fotografia przedstawia
g³ówne wejœcie do soboru ju¿ po odzyskaniu niepodleg³oœci68. Na zdjêciach wyko-
nanych w Ogrodzie Saskim widniej¹ m.in. budynek Wodozbioru oraz kolumnada
pa³acu Saskiego69. W zbiorze zachowa³y siê tak¿e fotografie Grobu Nieznanego
¯o³nierza, zarówno od Ogrodu, jak i od placu Saskiego70. Interesuj¹ce s¹ wykonane
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57 APW, Warszawa w obiektywie nieznanego Niemca w latach okupacji, sygn. 464-471, 474-480.
58 Ibidem, sygn. 472-473.
59 Ibidem, sygn. 481.
60 Ibidem, sygn. 482.
61 Ibidem, sygn. 483-492.
62 Ibidem, sygn. 493-508.
63 Ibidem, sygn. 518.
64 APW, Zbiór fotografii z II wojny œwiatowej, sygn. 124-125.
65 Ibidem, sygn. 151-152.
66 APW, Zbiór fotografii warszawskich Tadeusza Falkowskiego, sygn. 14-19.
67 Ibidem, sygn. 12-13, 42.
68 APW, Zbiór otwarty fotografii XX wieku, sygn. 36, 39, 111.
69 Ibidem, sygn. 92, 212, 216, 219.
70 Ibidem, sygn. 199, 224.



noc¹ zdjêcia pomnika Ksiêcia J. Poniatowskiego71. W zespole przechowywane s¹
równie¿ fotografie zrujnowanej stolicy. Widaæ na nich zachowan¹ kolumnadê pa³a-
cu Saskiego oraz ruiny pa³acu Brühla72.

Fotografie przedstawiaj¹ce Warszawê w latach miêdzywojennych, w okresie II woj-
ny œwiatowej oraz w latach powojennych zachowa³y siê tak¿e w Zbiorze fotogra-
fii warszawskich Wies³awa Osicy. Za³o¿enie saskie w okresie miêdzywojennym
uwiecznione zosta³o na trzech fotografiach wykonanych w 1938 roku. Znajduj¹ siê
na nich fontanna w Ogrodzie Saskim, kolumnada pa³acu Saskiego oraz pom-
nik Ksiêcia J. Poniatowskiego73. ¯adne z wymienionych zdjêæ nie zosta³o wykonane
przez Wies³awa Osicê. Kolejne trzy fotografie zrobione zosta³y po wojnie w rejonie
placu Saskiego (Zwyciêstwa). Z 1945 roku pochodzi fotografia ruin pa³acu Saskie-
go z zachowanymi arkadami Grobu Nieznanego ¯o³nierza74. Pozosta³e dwie doty-
cz¹ nieokreœlonej uroczystoœci w 1948 roku na otoczonym ruinami placu Saskim.
Jedna z nich przedstawia widok placu Saskiego w kierunku Krakowskiego Przed-
mieœcia z wypalonym budynkiem Hotelu Europejskiego75. Na kolejnej, wykonanej
od strony ul. Wierzbowej, widoczne s¹ ruiny pa³acu Brühla oraz fragment Ogrodu
Saskiego76.
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4. Grób Nieznanego ¯o³nierza w 1945 roku, Zbiór fotografii warszawskich Wies³awa Osicy,
sygn. 8

71 Ibidem, sygn. 220, 302-303.
72 Ibidem, sygn. 327-328, 410, 428.
73 APW, Zbiór fotografii warszawskich Wies³awa Osicy, sygn. 4-5, 177.
74 Ibidem, sygn. 8.
75 Ibidem, sygn. 51.
76 Ibidem, sygn. 52.



Du¿o dokumentacji ikonograficznej zwi¹zanej z Osi¹ Sask¹ znajduje siê wœród
materia³ów przejêtych przez Archiwum Pañstwowe m.st. Warszawy w trakcie
powstawania niniejszego artyku³u, w tym w dokumentacji Wojewódzkiego Urzêdu
Ochrony Zabytków w Warszawie. Warto równie¿ zaznaczyæ, i¿ w najbli¿szych la-
tach czêœæ zasobu APW dotycz¹ca za³o¿enia saskiego mo¿e zostaæ znacznie wzboga-
cona na skutek przejêæ archiwalnych.

Przechowywane w zasobie Archiwum Pañstwowego m.st. Warszawy kartogra-
ficzne i ikonograficzne materia³y archiwalne stanowi¹ nieocenione Ÿród³o dla bada-
czy dziejów za³o¿enia saskiego. Bogactwo oraz ró¿norodnoœæ map i planów umo¿li-
wiaj¹ dok³adne przeœledzenie zachodz¹cych w ci¹gu wielu lat przekszta³ceñ Osi
Saskiej. Dokumentacja ikonograficzna, która niejednokrotnie dotychczas nie by³a
prezentowana na szersz¹ skalê, pokazuje Warszawê w postaci nieistniej¹cej od kil-
kudziesiêciu lat. Autor niniejszej pracy pragnie wyraziæ nadziejê, i¿ przeprowadzo-
na przez niego kwerenda, w po³¹czeniu z aktywn¹ dzia³alnoœci¹ promocyjn¹ APW,
przyczyni siê do wzbogacenia wiedzy na temat Osi Saskiej.
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Z ¯YCIA ARCHIWÓW
WARSZAWSKICH

Ryszard Wojtkowski

TEMATYKA ROZMÓW W£ADZ
WARSZAWY Z PRZEDSTAWICIELAMI
DUCHOWIEÑSTWA W LATACH 1981-1989
CZÊŒÆ V

Ryszard Wojtkowski, Tematyka rozmów w³adz Warszawy z przedstawicielami duchowieñstwa...

Na kartach 76-78 znajduje siê notatka z rozmowy I wiceprezydenta m.st. Warsza-
wy Stanis³awa Bieleckiego z ks. biskupem Kazimierzem Romaniukiem przeprowa-
dzonej 30 lipca 1984 r. (karty 74-75, 79-80 zawieraj¹ egzemplarze robocze notatki),
podpisana przez dyrektora Wydzia³u ds. Wyznañ Jerzego Œliwiñskiego. Oprócz
wymienionych wy¿ej osób w rozmowie uczestniczy³ równie¿ kanclerz Kurii Me-
tropolitalnej Warszawskiej ks. Zdzis³aw Król. Problematyka rozmowy dotyczy³a
organizacji w koœciele Œw. Stanis³awa Kostki wystawy zatytu³owanej „Czterdzie-
stolecie” oraz „zapobie¿enia zorganizowania kontrmanifestacji parareligijnej
w miejscu wmurowania kamienia wêgielnego pod pomnik Bohaterów Powstania
Warszawskiego”.

Rozpoczynaj¹c rozmowê, wiceprezydent zwróci³ uwagê na postêpuj¹c¹ stabili-
zacjê „sytuacji spo³ecznej w kraju”. Zauwa¿y³, ¿e w koœciele Œw. Stanis³awa Kost-
ki „trwaj¹ próby zak³ócenia tej stabilizacji” przez prezentacjê w nim w dniach
27-29 lipca wystawy zawieraj¹cej „kilkadziesi¹t zdjêæ, a wœród nich tendencyjnie
dobrane z burzliwych wydarzeñ w latach 1956, 1976 i osiemdziesi¹tych”. Ponadto
oznajmi³, ¿e podczas nabo¿eñstwa „proboszcz ks. Bogucki i ks. Popie³uszko wyg³o-
sili przemówienia koresponduj¹ce w swoim tonie z politycznymi, prowokacyj-
nym charakterem wystawy i wysunêli postulat przywrócenia praw dzia³aj¹cym
w podziemiu strukturom «Solidarnoœci»”. Wykorzystuj¹c zaanga¿owanie ww. ksiê-
¿y w poparcie robotników, Stanis³aw Bielecki przypomnia³, i¿ szereg spraw zg³asza-
nych przez Koœció³ w zakresie budownictwa sakralnego zosta³o za³atwionych przez



w³adze, natomiast Kuria oprócz jednego przypadku (ks. Nowaka z Ursusa) nie spo-
wodowa³a postulowanych przez w³adze zmian, w tym tak¿e dotycz¹cych ks. J. Po-
pie³uszki. Jednoczeœnie wskaza³, ¿e w koœciele Œw. Stanis³awa Kostki organizowane
s¹ zjazdy ksiê¿y, co bardzo mia³o zainteresowaæ przedstawicieli Koœcio³a. Ponadto
„interesowali siê równie¿, czy amnestia obejmie” ks. Popie³uszkê. „Kanclerz
stwierdzi³, ¿e Popie³uszko nie mo¿e uznaæ oskar¿enia go o posiadanie w domu arse-
na³u” [chodzi o prowokacjê przygotowan¹ przez w³adze komunistyczne, polegaj¹c¹
na zarzuceniu ks. Jerzemu Popie³uszce przechowywania broni – przyp. R. W.]. Po-
nadto „Biskup, nawi¹zuj¹c do spraw za³atwionych przez Urz¹d Miasta, stwierdzi³,
¿e w³adzom miejskim ³atwiej jest za³atwiaæ sprawy ni¿ Kurii, bowiem Kuria musi
za³atwiaæ sprawy ludzi, a te s¹ bardziej skomplikowane i uwarunkowane szeregiem
zale¿noœci. Natomiast spraw¹ ks. Popie³uszki zajmuje siê sam Prymas. Wg posiada-
nych przez Biskupa informacji Popie³uszko ma zamiar ubiegaæ siê o d³u¿szy urlop
i zezwolenie na studia i w ten sposób mo¿e siê ta sprawa zakoñczyæ”. W dalszej czê-
œci rozmowy Prezydent poinformowa³ stronê koœcieln¹ „o przygotowaniach do uro-
czystego wmurowania kamienia wêgielnego pod pomnik Bohaterów Powstania
Warszawskiego, zmianie nazwy pomnika, uznanej przez najbardziej reprezentatyw-
ny i kompetentny w tej sprawie – Komitet Budowy Pomnika. Prezydent wyrazi³
przekonanie, ¿e uroczystoœci, które s¹ organizowane w koœcio³ach w rocznicê Po-
wstania Warszawskiego, nie stan¹ siê pocz¹tkiem jakiejœ odrêbnej manifestacji, roz-
bijaj¹cej œrodowisko kombatanckie”. W odpowiedzi biskup Romaniuk mia³ stwier-
dziæ, i¿ „zmiana nazwy pomnika nie jest problemem, mog¹ go tylko niektórzy
sztucznie wywo³ywaæ”. Ponadto Koœció³ wg biskupa nie bêdzie organizowa³ poza
œwi¹tyniami ¿adnych innych uroczystoœci i ksiê¿a w innych spotkaniach nie bêd¹
uczestniczyæ. Zauwa¿y³ jednak, ¿e „ludzie s¹ rozgoryczeni i rozdra¿nieni tym, ¿e
uroczystoœæ wmurowania kamienia wêgielnego ma charakter pañstwowy, bez opra-
wy religijnej, która by³a istotn¹ czêœci¹ powstania, kombatanci pamiêtaj¹ bowiem
religijn¹ aurê powstania. Nie po raz pierwszy zreszt¹ organizowane s¹ imprezy, co
do których ludzie takiej oprawy oczekuj¹, ale widaæ tak byæ musi”. Notatkê koñczy
stwierdzenie, i¿ „Zwraca³ uwagê spokój i wyraŸne okazywanie przez Biskupa d¹¿e-
nia do porozumienia, co tym bardziej uderza, ¿e Biskup Romaniuk znany jest z za-
palczywoœci”.

Do nastêpnej rozmowy, z której zosta³a sporz¹dzona notatka (k. 81-82), dosz³o
1 paŸdziernika 1984 r. Uczestniczyli w niej dyrektor Wydzia³u ds. Wyznañ i ks. bi-
skup Kazimierz Romaniuk. Jerzy Œliwiñski zakomunikowa³, ¿e w³adze przydzieli³y
grzejniki dla buduj¹cego siê seminarium duchownego oraz przekaza³ biskupowi pi-
smo prezydenta Warszawy do prymasa Józefa Glempa w powy¿szej sprawie. Ks. bi-
skup podczas spotkania mia³ ustosunkowaæ siê do podnoszonych podczas wcze-
œniejszych spotkañ ¿¹dañ w³adz, dotycz¹cych usuniêcia niewygodnych ksiê¿y,
m.in. ks. ks. Popie³uszki, Ma³kowskiego. Ks. Romaniuk mia³ oœwiadczyæ, ¿e „S¹ to
sprawy b. uci¹¿liwe dla Koœcio³a, ale i trudne do za³atwienia ze wzglêdu na rozg³os,
jaki dzia³alnoœci tych ksiê¿y nadaj¹ zachodnia prasa i radio. Trzeba wiêc w taki spo-
sób je za³atwiæ, by nie spowodowaæ jeszcze wiêkszych szkód dla Koœcio³a, jak i dla
w³adz pañstwowych. Nie mo¿e jednak podaæ terminu, kiedy te sprawy zostan¹ za³a-
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twione, gdy¿ za³atwia je osobiœcie Prymas Glemp”. W dalszej czêœci rozmowy dy-
rektor wydzia³u sondowa³ stanowisko Koœcio³a co do osoby ks. Boguckiego, „który
jako proboszcz parafii Stanis³awa Kostki patronuje dzia³alnoœci politycznej ks. Po-
pie³uszki i sam podobnie siê zachowuje”. Odpowiadaj¹c, ks. Romaniuk wg notatki
stwierdzi³, i¿ ze wzglêdu na przekroczenie wieku 75 lat ks. Bogucki ju¿ powinien
odejœæ z probostwa, jednak nast¹pi to po obchodach Jego jubileuszu, które plano-
wane s¹ na maj 1985 r. Kolejnym ksiêdzem, którego dzia³alnoœæ wzbudza³a zanie-
pokojenie w³adz, by³ ks. Sikorski. Wynika³o to — jak twierdzi³ dyrektor Œliwiñski
— z tego, i¿ „nie jest nam obojêtna atmosfera wychowawcza, w jakiej kszta³tuje siê
przysz³ych kap³anów. Atmosferê tê wspó³tworzy ojciec duchowny seminarium, ks.
Sikorski, który w koœciele seminaryjnym organizuje nabo¿eñstwa dla internowa-
nych, podczas których wyg³aszane s¹ intencje spo³ecznie j¹trz¹ce”. Wg notatki „Bi-
skup próbowa³ tê sprawê zbagatelizowaæ, wg niego nabo¿eñstwa te s¹ coraz spokoj-
niejsze i przy malej¹cej frekwencji, trzeba ludziom, którzy zostali zwolnieni
z internowania czy z wiêzieñ daæ tê satysfakcjê, ¿e siê za nich modlimy, intencje
j¹trz¹ce siê koñcz¹, gdy¿ wyg³aszanie ich przez ludzi œwieckich nale¿y traktowaæ
jako ostatnie „wyskoki”, bowiem zgodnie z decyzj¹ Konferencji Episkopatu ludzie
œwieccy nie bêd¹ mogli przemawiaæ w koœcio³ach. Zreszt¹ sprawa siê rozwi¹¿e wraz
z odejœciem ks. Sikorskiego z seminarium od grudnia br. Biskup doda³ przy tym, ¿e
przez 13 lat jego pracy na stanowisku rektora seminarium dba³ o to, by wychowy-
waæ kap³anów, a nie jakichœ dzia³aczy antypañstwowych i w³adze pañstwowe nie
maj¹ do niego pretensji za ten okres jego pracy”.

Jerzy Œliwiñski nie omieszka³ przypomnieæ ks. biskupowi, ¿e to za jego kadencji
rektorskiej seminarium ukoñczy³ ks. Jerzy Popie³uszko, wed³ug notatki w odpowie-
dzi ks. biskup mia³ stwierdziæ, „¿e po odbyciu s³u¿by wojskowej Popie³uszko sta³
siê taki zajad³y, póŸniej zaœ kap³añstwo w «Solidarnoœci» Huty Warszawa po³¹czone
z jego pró¿noœci¹, aktorsk¹ chêci¹ rozg³osu ukszta³towa³y Popie³uszkê”. Notatkê
podpisa³ dyrektor Wydzia³u ds. Wyznañ.

Karty 83-84 zajmuje niepodpisana notatka z rozmowy odbytej 2 listopada
1984 r. przez I wiceprezydenta miasta sto³ecznego Warszawy Stanis³awa Bieleckie-
go i dyrektora Wydzia³u ds. Wyznañ Jerzego Œliwiñskiego z kanclerzem Kurii Met-
ropolitalnej Warszawskiej ks. Zdzis³awem Królem i z ks. Tadeuszem Karolakiem,
odpowiedzialnym za koœcielne s³u¿by porz¹dkowe.

Spotkanie dotyczy³o organizacji pogrzebu ks. Jerzego Popie³uszki, zamordowa-
nego przez oficerów S³u¿by Bezpieczeñstwa 19 paŸdziernika 1984 r. Ks. kanclerz
poinformowa³ zebranych, i¿ na spotkaniu w Kurii, „w której uczestniczyli przed-
stawiciele Sto³ecznego Urzêdu Spraw Wewnêtrznych p³k. p³k. Celak i Dreczko
uzgodniono szereg spraw zwi¹zanych z pogrzebem ks. Jerzego Popie³uszki, m.in.:
organizacjê ruchu, wspó³dzia³anie MO z koœcielnymi s³u¿bami porz¹dkowymi,
miejsca parkowania samochodów, miejsca postoju karetek pogotowia oraz zasady
wspó³dzia³ania koœcielnej s³u¿by porz¹dkowej i sto³ecznej s³u¿by zdrowia”. Ponad-
to ks. Z. Król mia³ poinformowaæ i¿: „Koœció³ nie organizuje ¿adnych przejazdów
na pogrzeb” oraz i¿ „w czasie uroczystoœci pogrzebowych odbêd¹ siê nabo¿eñstwa
¿a³obne we wszystkich katedrach na terenie ca³ego kraju”. Notatka zawiera tak¿e
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informacje o innych ustaleniach dotycz¹cych przemówieñ wyg³aszanych podczas
pogrzebu. Oprócz prymasa Józefa Glempa g³os mieli zabraæ: „przedstawiciel s³u¿by
zdrowia, w której duszpasterzem by³ ks. Popie³uszko, aktor, robotnik oraz ks. kole-
ga ks. Popie³uszki. Przemówienia zostan¹ ocenzurowane przez w³adze koœcielne”.
Nastêpne punkty notatki dotycz¹ ju¿ odbioru spo³ecznego przygotowywanych uro-
czystoœci. Czytamy w nich m.in., i¿:

„3. W rejonie koœcio³a znajduj¹ siê bardzo agresywne grupy ludzi dzia³aj¹ce nie
z pobudek religijnych. Obserwuje siê du¿e rozdra¿nienie wœród ludzi. Kuria robi
wszystko, ¿eby nie podniecaæ rozdra¿nionych ludzi i nie prowadziæ nierozwa¿nych
dzia³añ, które mog³yby spowodowaæ rozruchy. W³adze koœcielne nie mog¹ usun¹æ
transparentów i hase³, gdy¿ perswazje w tej sprawie daj¹ skutek odwrotny. W t³u-
mie jest gromadka «nawiedzonych». Po pogrzebie Kuria wyda polecenie, aby te
wszystkie rekwizyty usun¹æ z terenu koœcio³a.

4. Kuria jest pod sta³¹ presj¹ ró¿nych ludzi, m.in. s¹ naciski, aby nabo¿eñstwo
zorganizowaæ w katedrze Œw. Jana i nastêpnie stamt¹d wyruszyæ konduktem do
koœcio³a Œw. Stanis³awa Kostki. Wyra¿ane jest przypuszczenie wobec Kurii, ¿e pod
naciskiem w³adz organizuje pogrzeb na terenie koœcielnym, by unikn¹æ przejœcia
przez miasto.

5. Kuria przewiduje, ¿e przez d³u¿szy czas grób ks. Popie³uszki bêdzie miejscem
masowych pielgrzymek”.

Przed nastêpn¹ rozmow¹, odbyt¹ 15 listopada 1984 r., pomiêdzy I wiceprezy-
dentem Miasta Warszawy Stanis³awem Bieleckim a ks. biskupem Kazimierzem Ro-
maniukiem przygotowano dla w³adz miasta stosowane „tezy” (k. 86-88). Tematem
rozmowy mia³a byæ sytuacja „na terenie koœcio³a œw. Stanis³awa Kostki na ¯olibo-
rzu oraz przytoczenie przyk³adów prowokacyjnych zachowañ niektórych ksiê¿y
w innych warszawskich koœcio³ach”. Ze wzglêdu na u¿ywane sformu³owania w te-
zach i ich tematykê przedstawiê jej obszerne fragmenty. Pierwszy punkt dotyczy³
Seweryna Jaworskiego, „który utrzymuje kontakty z ludŸmi z krêgu b. «Solidar-
noœci»”. W ten sposób koœció³ zosta³ przekszta³cony w oœrodek wichrzycielskiej
dzia³alnoœci, z którego p³yn¹ ró¿ne dyspozycje w sprawie kolportowania ulotek
o wrogiej treœci, uk³adania kopca z kamieni na skwerze miejskim, wywieszania
transparentów z napisem „Solidarnoœæ”, zbierania podpisów pod ró¿nymi apelami
itp. Obecnoœæ Jaworskiego na terenie koœcio³a jest odbierana przez opiniê publicz-
n¹, ¿e Koœció³ popiera dzia³alnoœæ antypañstwow¹. Kiedy w³adze koœcielne maj¹ za-
miar rozstaæ siê z tymi ludŸmi, którzy wykorzystuj¹ œwi¹tyniê i jej teren do prowa-
dzenia dzia³alnoœci skierowanej przeciwko pañstwu i jego w³adzom? W jakim celu
uk³ada siê kopiec z kamieni i przeciwko komu te kamienie maj¹ byæ wykorzystane?
Kiedy z terenu koœcio³a usuniêci zostan¹ osobnicy, którzy podszywaj¹ siê pod stra¿
koœcieln¹, a s¹ naprawdê ludŸmi Seweryna Jaworskiego, w wielu wypadkach jego
³¹cznikami? Co ma oznaczaæ napis zamieszczony na g³ównym froncie koœcio³a (bal-
kon): „11 XI 1918 – Solidarni ku Polsce Niepodleg³ej. 11 XI 1984?” W dalszej czê-
œci tekstu podano przyk³ady uprawiania w koœciele Œw. Stanis³awa Kostki w czasie
odprawianych nabo¿eñstw kampanii „nienawiœci wobec w³adzy i ustroju PRL”.
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Zaliczono do nich to, i¿ 9 listopada 1984 r. ksi¹dz g³osz¹cy kazanie stwierdzi³, ¿e
oprawcy ks. Popie³uszki „mogli wychowaæ siê wy³¹cznie na œwiatopogl¹dzie komu-
nistycznym”, ¿e 11 listopada 1984 r. „ksi¹dz nawi¹zuj¹c do tragicznej œmierci ks.
Popie³uszki powiedzia³: „W ideologii komunistycznej istnieje za³o¿enie o tzw. wro-
gu klasowym albo wrogu ludu i ten wróg ludu musi byæ niszczony, a jeœli trzeba
musi byæ zniszczony, czyli zabity…” Na zakoñczenie kazania ksi¹dz poda³ intencje,
aby modlono siê, a¿eby Polska mog³a siê rozwijaæ jako ojczyzna niepodleg³a i wol-
na, wolna od ideologii nienawiœci”. Przejawem wrogiego dzia³ania Koœcio³a mia³y
byæ tak¿e s³owa, jakie pad³y podczas kazania 13 listopada 1984 r., i¿ „sprawcami za-
machów na Jana Paw³a II i ks. Popie³uszkê by³y te same si³y ateizmu”.

Ponadto tezy zawieraj¹ informacjê, ¿e w koœcio³ach „œpiewane s¹ pieœni o cha-
rakterze pseudoreligijnym maj¹ce na celu «podgrzewanie» atmosfery wœród zgro-
madzonych w koœciele”.
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W dalszej czêœci tezy zajmuj¹ siê osob¹ i dzia³alnoœci¹ ks. Stanis³awa Ma³kow-
skiego. Zgodnie z nimi w³adze miasta winny wyraziæ „powa¿ny niepokój i oburze-
nie z powodu antypañstwowej dzia³alnoœci ks. Stanis³awa Ma³kowskiego, który na-
dal «grasuje» po koœcio³ach na terenie Warszawy”. W tekœcie jako przyk³ad podano
wyst¹pienie w koœciele Œw. Stanis³awa Kostki 11 listopada 1984 r., w którym mia³
stwierdziæ, i¿ „Rodzice ks. Jerzego otrzymali niedawno pogró¿ki od nieznanych
mê¿czyzn (…) Mê¿czyŸni ci zagrozili, ¿e je¿eli msza œw. [dot. uroczystoœci w Su-
chowoli, rodzinnej parafii ks. J. Popie³uszki – R. W.] bêdzie mia³a zbyt szumny cha-
rakter, wówczas sp³onie dom rodziców ks. Jerzego. Na to matka ks. Jerzego odpo-
wiedzia³a, ¿e je¿eli wzniecicie po¿ar, to od tego po¿aru sp³onie ca³a Polska…”
I dalej „Polemizuj¹c z artyku³em Jana Rema pt. Nienawiœæ, ks. Ma³kowski u¿y³ na-
stêpuj¹cych obelg pod adresem Rz¹du PRL «...wzorem b³azna jest Jerzy Urban (...)
W³adza, komunistyczny rz¹d, gromadz¹ b³aznów wokó³ siebie»”. Zarzuci³ Urbano-
wi, ¿e wynika to z „sowieckiej mentalnoœci tego cz³owieka”. Koñcz¹c kazanie, u¿y³
zwrotu: „I nie bójmy siê od czasu do czasu krzykn¹æ na przeciwnika, to mo¿e pój-
dzie tam sk¹d przyszed³”.

Tezy zawieraj¹ propozycje pytañ, jakie nale¿y zadaæ stronie koœcielnej w sprawie
ks. Ma³kowskiego w stylu: „Jak d³ugo jeszcze ks. Ma³kowski bêdzie wykorzystywa³
koœcielne ambony do rzucania obelg na cz³onków Rz¹du PRL i kierowania pogró-
¿ek pod adresem w³adzy? Jak d³ugo w³adzy koœcielne bêd¹ tolerowa³y wichrzyciel-
sk¹ dzia³alnoœæ ks. Ma³kowskiego, która jest niczym innym jak wzniecaniem kam-
panii nienawiœci wobec ustroju PRL i w³adz pañstwowych?”

Na karcie 88 tez znajdujemy inne przyk³ady „antypañstwowej” dzia³alnoœci ka-
p³anów:

„1. w koœciele œw. Anny na Krakowskim Przedmieœciu podczas nabo¿eñstwa od-
prawianego w dniu 10 XI br. o godz. 21 g³oszono intencje modlitewne m.in. za m³o-
dzie¿ studenck¹, która zmar³a na skutek pobicia,

2. w katedrze œw. Jana na Starym Mieœcie podczas nabo¿eñstwa odprawionego
w dniu 11 XI br. o godz. 18 z okazji 66 rocznicy odzyskania przez Polskê Niepodle-
g³oœci kazanie zawieraj¹ce dwuznaczne aluzje polityczne wyg³osi³ ks. Stefan Nie-
dzielak,

3. w koœciele w Górze Kalwarii podczas nabo¿eñstwa odprawionego w dniu 11 XI
br. ksi¹dz wyg³aszaj¹cy kazanie, nawi¹zuj¹c do œmierci ks. Popie³uszki, stwierdzi³:
«w obecnych czasach w³adza stosuj¹ca przemoc jest w³adz¹ z³¹…»,

4. w koœciele Œw. Krzy¿a na Krakowskim Przedmieœciu zawieszona jest we-
wn¹trz koœcio³a flaga «Solidarnoœci». W dniu 12 XI br. po spektaklu III czêœci
Dziadów (godz. 18) zorganizowano zbiórkê pieniê¿n¹ na rzecz aktorów”.

Ostatni¹ czêœæ pisma stanowi swoiste zaprezentowanie stanowiska w³adz. Czyta-
my w nim, i¿ „Sytuacja, jaka ma obecnie miejsce w koœciele œw. Stanis³awa Kostki
i w niektórych innych koœcio³ach, zmusza w³adze miasta do zrewidowania wy-
danych decyzji w sprawie budownictwa sakralnego. ¯adna w³adza nie bêdzie sa-
mobójcza wobec siebie i nie bêdzie popiera³a budowy koœcio³ów, które staj¹ siê
oœrodkami walki z w³adz¹. W³adze miasta niejednokrotnie informowa³y Kuriê
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i osobiœcie Ksiêdza biskupa o prowokacyjnych wyst¹pieniach niektórych ksiê¿y
w koœcio³ach i domaga³y siê wyeliminowania tych praktyk. Z przykroœci¹ stwier-
dzamy, ¿e mimo obietnic i licznych zapewnieñ zarz¹dzenia w³adz koœcielnych nie
zosta³y wydane, b¹dŸ nie s¹ respektowane, o czym œwiadcz¹ przytoczone fakty. Jak
jeszcze d³ugo w³adze koœcielne bêd¹ tolerowa³y przekszta³cenie grobu ks. Popie³u-
szki w sanktuarium «Solidarnoœci», a koœcio³a œw. Stanis³awa Kostki w przyczó³ek
walki z ustrojem PRL? W³adze miasta nie mog¹ d³u¿ej i nie bêd¹ tolerowaæ takiego
stanu rzeczy i wyci¹gn¹ z tego odpowiednie wnioski”.

Na kartach 90-91 znajduje siê meldunek (podpisany przez J. Œliwiñskiego; k. 89
zawiera skrócon¹ wersjê meldunku) z 15 listopada 1984 r. opisuj¹cy rozmowê Stani-
s³awa Bieleckiego z biskupem Kazimierzem Romaniukiem. Wynika z niego, ¿e wi-
ceprezydent za¿¹da³:

„– usuniêcia z plebanii koœcio³a St. Kostki S. Jaworskiego;
– wydania zakazu przemawiania publicznego przez ks. Ma³kowskiego;
– zaniechania przez niektórych ksiê¿y politycznych przemówieñ w koœcio³ach;
– usuniêcia wrogich transparentów, hase³, a tak¿e katafalku z terenu koœcielnego”.

Jak stwierdzono w notatce biskup mia³ zajmowaæ stanowisko pojednawcze,
„faktycznie zgodzi³ siê z przedstawionymi racjami, podkreœlaj¹c, ¿e dzia³ania takie
szkodz¹ i pañstwu, i Koœcio³owi”. Ustosunkowuj¹c siê do ¿¹dañ w³adz, mia³ poin-
formowaæ, i¿ wydano ks. Boguckiemu polecenie spowodowania opuszczenia pleba-
nii przez S. Jaworskiego, ks. S. Ma³kowski otrzyma³ ustny, a nastêpnie pisemny za-
kaz wyg³aszania w koœcio³ach przemówieñ, powo³ano komisjê, która mia³a czuwaæ
„nad przebiegiem nabo¿eñstw w koœciele St. Kostki”, wydano tak¿e polecenie stop-
niowego usuniêcia rozwieszanych hase³ i transparentów.

Brak jest w teczce protoko³u z tego spotkania.
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Katarzyna Kowalik

STAN ZASOBU ARCHIWALNEGO
ARCHIWUM PAÑSTWOWEGO
M.ST. WARSZAWY
I JEGO OPRACOWANIE
W LATACH 1990-2007
CZÊŒÆ II

Katarzyna Kowalik, Stan zasobu archiwalnego Archiwum Pañstwowego m.st. Warszawy...

Art. 23 ustawy archiwalnej okreœla zakres dzia³ania archiwum pañstwowego jako:
„…gromadzenie, ewidencjê, przechowywanie, opracowanie, zabezpieczenie i udo-
stêpnianie materia³ów archiwalnych oraz prowadzenie dzia³alnoœci informacyj-
nej”1. Wspó³czesne procesy zachodz¹ce w archiwum, takie jak otwarcie siê na u¿yt-
kowników, propagowanie i popularyzacja zasobu archiwalnego, s³u¿¹ce unowoczeœ-
nieniu archiwum jako instytucji potrzebnej spo³eczeñstwu informacyjnemu, nie
mog³yby przebiegaæ prawid³owo bez wczeœniejszego przygotowania materia³ów ar-
chiwalnych przez archiwistów. Chodzi przede wszystkim o kszta³towanie, groma-
dzenie i opracowywanie zasobu, stanowi¹ce podstawê dzia³alnoœci instytucji, jak¹
jest archiwum pañstwowe.

Poni¿sze rozwa¿ania chcia³abym poœwiêciæ przedstawieniu na podstawie wykre-
sów stanu zasobu archiwalnego, opracowaniu go, a tak¿e pokazaæ jak narasta³ (licz-
ba jednostek objêtych nadzorem, kontrole oraz przejêcia materia³ów archiwalnych
z jednostek nadzorowanych) od 1990 do 2007 roku. Dane zawarte w artykule po-
chodz¹ ze sprawozdañ rocznych Archiwum.

1 Ustawa z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (DzU z 2006 r., nr 97,
poz. 673 z póŸn. zm.).



Jak pokazuje powy¿szy wykres, stan zasobu archiwalnego, liczba zespo³ów
archiwalnych, od 1990 roku stale wzrasta, gdy¿ wykonuj¹c swoje podstawowe funk-
cje, Archiwum Pañstwowe m.st. Warszawy przejmuje materia³y archiwalne nadzo-
rowanych jednostek organizacyjnych, powiêkszaj¹c tym samym swój zasób2 o akta
przedsiêbiorstw podlegaj¹cych przekszta³ceniom w³asnoœciowym, biur projekto-
wych, biur notarialnych, organów administracji pañstwowej i samorz¹dowej, in-
stytucji wymiaru sprawiedliwoœci, kultury. Archiwum przejmuje tak¿e materia³y
archiwalne od osób prywatnych, tak jak to by³o np. w 2005 roku, kiedy to do Archi-
wum trafi³y fotografie Warszawy z jesieni 1939 roku, przekazane przez Axela i An-
gelikê Diekmannów, a wykonane przez nieznanego ¿o³nierza niemieckiego.

Ró¿nica w wielkoœci zasobu pomiêdzy rokiem 1990 a 2007 jest ogromna. Otó¿
w 1990 roku w Archiwum zgromadzonych by³o 4216 zespo³ów. Pierwszy wyraŸny
wzrost zauwa¿amy w dwa lata póŸniej, bo by³o ju¿ 5121 zespo³ów. Natomiast
w 1994 roku na skutek od³¹czenia Archiwum w P³ocku wraz z Oddzia³ami w Kut-
nie i £êczycy3, stan zasobu zmniejszy³ siê o 765 zespo³y, 1791,2 mb, 1 340 486 jed-
nostek inwentarzowych. Od koñca lat dziewiêædziesi¹tych po dzieñ dzisiejszy licz-
by te stale wzrastaj¹. W 2002 roku wzrost liczby zespo³ów archiwalnych
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2 Materia³y archiwalne s¹ przejmowane na podstawie § 10 i § 11 Rozporz¹dzenia Ministra Kultury
z 16 wrzeœnia 2002 r. w sprawie postêpowania z dokumentacj¹, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania
oraz zasad i trybu przekazywania materia³ów archiwalnych do archiwów pañstwowych (DzU nr 167,
poz. 1375).
3 Zgodnie z Zarz¹dzeniem nr 8 Naczelnego Dyrektora Archiwów Pañstwowych z 1 wrzeœnia 1994 roku
zlikwidowano oddzia³y zamiejscowe APW w P³ocku, £êczycy i Kutnie.



spowodowany by³ wyodrêbnieniem oko³o 400 zespo³ów z akt PZPR. W rocznym
sprawozdaniu z dzia³alnoœci Archiwum w 2007 roku wykazano 7197 zespo³ów ar-
chiwalnych. Na liczbê w metrach bie¿¹cych i jednostkach archiwalnych przejmo-
wanych materia³ów archiwalnych z archiwów zak³adowych jednostek nadzorowa-
nych mia³ tak¿e wp³yw sposób uporz¹dkowania dokumentacji podlegaj¹cej
przejêciu u ich wytwórców lub przechowawców, który jest sprawdzany podczas
kontroli problemowych poprzedzaj¹cych odbiór akt przez Archiwum. Ponadto na
rozmiar zasobu mia³y tak¿e wp³yw takie czynniki, jak: przekazywanie materia³ów
archiwalnych do innych archiwów pañstwowych (np. do AP P³ock w 2006 roku
przekazano 6 opracowanych zespo³ów), a tak¿e opracowywanie i inwentaryzowa-
nie, ewidencjonowanie, melioracja zespo³ów, sporz¹dzanie ewidencji skarbowej
i bazy Topograf, czy te¿ prowadzenie skontrum.

W obecnym kszta³cie Archiwum Pañstwowe m.st. Warszawy dzia³a od 2005 ro-
ku, kiedy to utworzono Ekspozyturê w Milanówku. W jego sk³ad wchodz¹ oddzia³y
zamiejscowe w: Grodzisku Mazowieckim, Otwocku, £owiczu, Pu³tusku i M³awie
oraz Ekspozytury w Nidzicy i Milanówku. Warto zauwa¿yæ, i¿ zmiany zachodz¹ce
w strukturze Archiwum. m.in. likwidowanie i powo³ywanie nowych oddzia³ów za-
miejscowych, spowodowane by³o z³ymi warunkami lokalowymi, w jakich by³y
przechowywane materia³y archiwalne, i przeniesieniem ich w miejsca zapewniaj¹ce
odpowiednie warunki gromadzenia akt o wieczystym okresie przechowywania.

Opracowywanie zasobu archiwalnego, bior¹c pod uwagê zespo³y archiwalne
w latach dziewiêædziesi¹tych, oscylowa³o w granicach od 2 do 35. W 2000 roku
nast¹pi³ wyraŸny wzrost, kiedy to opracowano 149 zespo³ów, w 2003 roku by³o to
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335 zespo³ów. W ci¹gu ostatnich trzech lat, bior¹c pod uwagê liczbê udostêpnia-
nych akt, nowe potrzeby u¿ytkowników oraz koniecznoœæ realizacji wci¹¿ rosn¹cej
liczby kwerend, archiwiœci APW opracowuj¹ do 100 zespo³ów rocznie4.
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4 Przy opracowywaniu zasobu Archiwum pos³uguje siê przepisami metodycznymi wydanymi przez
Naczeln¹ Dyrekcjê Archiwów Pañstwowych.



Omówione wy¿ej procesy obrazuj¹ wykresy dotycz¹ce opracowania zasobu ar-
chiwalnego w metrach bie¿¹cych oraz liczby jednostek inwentarzowych.
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W zwi¹zku z zachodz¹cymi w naszym kraju procesami prywatyzacyjnymi zmie-
ni³a siê tak¿e w ci¹gu ostatnich kilkunastu lat liczba jednostek objêtych nadzorem
archiwalnym. W myœl obowi¹zuj¹cego prawa „pañstwowa jednostka organizacyjna”
to taka jednostka, w której Skarb Pañstwa jest jedynym akcjonariuszem, tylko bo-
wiem jednostki ze 100-procentowym udzia³em Skarbu Pañstwa spe³niaj¹ kryterium
pañstwowej jednostki organizacyjnej, do której odnosz¹ siê przepisy ustawy archi-
walnej w zakresie pañstwowego zasobu archiwalnego (art. 5 ust. 1 ustawy z 18 lipca
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, DzU z 2006 r., nr 97,
poz. 673 z póŸn. zm., natomiast art. 33 wspomnianej ustawy mówi o tworzeniu ar-
chiwów zak³adowych w jednostkach pañstwowych, jednostkach samorz¹du teryto-
rialnego oraz samorz¹dowych jednostkach organizacyjnych). Jednoczeœnie wci¹¿
powstaj¹ nowe jednostki, instytucje, które Archiwum powo³uje pod nadzór. W 2007
roku by³o to 15 jednostek ³¹cznie dla centrali oraz oddzia³ów zamiejscowych.

W latach 1990-1991 pod nadzorem archiwalnym by³o 700 jednostek organiza-
cyjnych. Przez kolejne lata liczba ta nie przekracza³a 800. Widoczny na wykresie
wyraŸny wzrost liczby nadzorowanych jednostek w 1999 roku do 1101 by³ spowo-
dowany wejœciem w ¿ycie ustawy o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego
podzia³u terytorialnego pañstwa5. Powo³ano wtedy pod nadzór urzêdy miast, gmin
i nowo powsta³e starostwa powiatowe. Od 2001 roku liczba objêtych nadzorem jed-
nostek ustabilizowa³a siê i dziœ wynosi oko³o 800.
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5 DzU nr 96, poz. 663 z 28 lipca 1998 r.



Dzia³ania nadzorcze Archiwum koncentruj¹ siê przede wszystkim na kontro-
lach ogólnych archiwów zak³adowych i kontrolach problemowych postêpowania
z materia³ami archiwalnymi wchodz¹cymi do pañstwowego zasobu archiwalnego,
ekspertyzach archiwalnych, kontrolach sprawdzaj¹cych. Kontrole prowadzone s¹
zgodnie z rocznym planem przez pracowników oddzia³u nadzoru nad archiwa-
mi zak³adowymi, a tak¿e pracowników oddzia³ów zamiejscowych. Wraz ze wzro-
stem œwiadomoœci wytwórców materia³ów archiwalnych zwiêksza siê liczba eks-
pertyz archiwalnych, o które wystêpuj¹ same jednostki nadzorowane w zwi¹zku
z problemami, jakie napotykaj¹ przy porz¹dkowaniu dokumentacji. Kontrole
ogólne s¹ przeprowadzane raz na trzy lata. W 2001 roku odby³o siê 359 kontroli
przeprowadzonych w pañstwowych i samorz¹dowych jednostkach organizacyj-
nych, do 2005 roku by³o od 312 do 376 kontroli, w 2005 roku 149 kontroli przy 415
wszystkich dzia³aniach nadzorczych, w 2006 roku 212, natomiast w ubieg³ym roku
Archiwum przeprowadzi³o 357 kontroli. Poni¿szy wykres przedstawia wszystkie
dzia³ania nadzorcze w ostatnich siedemnastu latach.

Rozmiar zasobu archiwalnego do przejêcia z archiwów zak³adowych w me-
trach bie¿¹cych w ostatnich latach kszta³towa³ siê od 5340,61 mb w 2001 roku do
6587,32 mb w 2007 roku. Ka¿da jednostka archiwalna przed umieszczeniem na
pó³ce i zarejestrowaniem jest odka¿ana i podlega sprawdzeniu ze spisem zdaw-
czo-odbiorczym. Warto jednak zauwa¿yæ, i¿ nie zawsze udaje siê przej¹æ zaplano-
wan¹ iloœæ materia³ów archiwalnych w danym roku, a wynika to przede wszystkim
z nieuporz¹dkowania materia³ów archiwalnych przez jednostkê przekazuj¹c¹, z³ego
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uporz¹dkowania, z³ego stanu fizycznego akt (niektóre akta wymagaj¹ naprawy
introligatorskiej lub przeprowadzenia analiz mikrobiologicznych), czêœæ prze-
chowawców lub nastêpców prawnych ubiega siê o tzw. umowy u¿yczenia materia-
³ów archiwalnych (zgodnie z art. 38 ustawy archiwalnej) niezbêdnych do bie¿¹cej
dzia³alnoœci.

Kszta³towanie narastaj¹cego zasobu archiwalnego, jak zaznaczy³am na pocz¹tku
artyku³u, to jedna z podstawowych funkcji archiwum pañstwowego. Jest ono
zwi¹zane z wartoœciowaniem dokumentacji wytwarzanej w jednostce podlegaj¹cej
nadzorowi. Odbywa siê ju¿ na samym pocz¹tku wytwarzania dokumentacji dziêki
odpowiedniej klasyfikacji i kwalifikacji na podstawie jednolitego rzeczowego wyka-
zu akt, który jednostki te maj¹ obowi¹zek stosowaæ6. I chocia¿ praktyka wygl¹da
ró¿nie (najczêœciej stosowany jest system kancelaryjny bezdziennikowy, ale niektó-
re jednostki pomimo zapisu o systemie bezdziennikowym w przepisach kancelaryj-
no-archiwalnych w praktyce stosuj¹ system dziennikowy lub mieszany), Archiwum
stara siê podczas kontroli archiwów zak³adowych dok³adnie dopilnowaæ przestrze-
gania przepisów w tym zakresie. Wartoœciowania dokumentacji aktowej dokonuje
siê na podstawie nastêpuj¹cych kryteriów: kim by³ twórca zespo³u, jakie mia³ zna-
czenie dla historii kraju, jakie informacje zawieraj¹ akta, czy s¹ to informacje nie-
powtarzalne czy mo¿na je odnaleŸæ tak¿e w innych Ÿród³ach, gdzie i w jakiej formie
powsta³y. Czynnoœci te wykonywane podczas ekspertyzy archiwalnej, która ma
na celu ustalenie, czy jednostka jest wytwórc¹ materia³ów archiwalnych czy te¿
nie, poprzedzane s¹ tak¿e analiz¹ przepisów prawa, statutów, regulaminów, planów
i programów rozwoju oraz publikacji GUS. Dyskusja na temat wartoœciowania do-
kumentacji trwa w œrodowisku archiwistów i wszystko wskazuje na to, i¿ dylematy
zwi¹zane z wartoœciowaniem szybko nie znikn¹7.

Przedstawione powy¿ej na wykresach dane, podobnie jak te zaprezentowane
w pierwszej czêœci rozwa¿añ na temat zadañ, przed jakimi stoi obecnie Archiwum
Pañstwowe m.st. Warszawy, pokazuj¹, i¿ zakres prac prowadzonych w Archiwum
jest coraz bardziej rozleg³y. Zmieniaj¹ siê potrzeby klientów, a co za tym idzie —
tak¿e praca archiwistów. Powiêksza siê stan zasobu archiwalnego i jest on sukce-
sywnie opracowywany. Trwaj¹ ponadto prace nad usprawnianiem pracy Archiwum
i przystosowaniem instytucji do sprostania nowym wyzwaniom. Wœród nich nale¿y
wymieniæ postêpowanie z dokumentem elektronicznym, wprowadzanie nowych
systemów zarz¹dzenia dokumentacj¹, ewidencjê zasobu, prowadzenie digitalizacji
zasobu archiwalnego i jego udostêpnianie w pracowniach naukowych Archiwum
oraz na stronach internetowych.
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6 Zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Kultury z 16 wrzeœnia 2002 r. w sprawie postêpowania z doku-
mentacj¹, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materia³ów archi-
walnych do archiwów pañstwowych (DzU nr 167, poz. 1375) § 3.1.
7 Problem ten by³ w ostatnim czasie poruszany m.in. na szkoleniu zorganizowanym w kwietniu te-
go roku dla archiwistów zak³adowych — Karpacz, 23-25 IV 2008 r., M. Kasprzak, E. Papcia, Wartoœcio-
wanie ró¿nego rodzaju dokumentacji w archiwach zak³adowych, „Archiwista Polski”, nr 3(51)/2008,
s. 106-116.



Od pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych w Archiwum Pañstwowym m.st. Warszawy
zasz³o wiele zmian, pocz¹wszy od struktury organizacyjnej, warunków lokalowych,
a skoñczywszy na roli archiwistów w dzisiejszej rzeczywistoœci i oczekiwaniach
w stosunku do niego jego klientów.
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Marta Jaszczyñska
Pawe³ E. Weszpiñski

KONSERWACJA PLANÓW LINDLEYA

Marta Jaszczyñska, Pawe³ E. Weszpiñski, Konserwacja Planów Lindleya

W roku 2008 Archiwum Pañstwowe m.st. Warszawy otrzyma³o dofinansowanie ze
œrodków pozostaj¹cych w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach Programu Operacyjnego „Dziedzictwo Kulturowe” priorytet „Rozwój
instytucji muzealnych” na realizacjê zadania zatytu³owanego „Konserwacja i zabez-
pieczenie tzw. Planów Lindleya (1883-1915) – I etap”.

Projekt dotyczy konserwacji czêœci jednego z najcenniejszych zespo³ów w zbio-
rach Archiwum Pañstwowego m. st. Warszawy, jakim s¹ tzw. Plany Lindleya. Zada-
nie przewidziane zosta³o na lata 2008-2009. Jego rezultatem ma byæ opracowanie
metod konserwacji tego rodzaju materia³ów oraz przeprowadzenie samej konserwa-
cji wybranych arkuszy planów.

Plany Lindleya opracowane zosta³y w latach 1883-1915 na potrzeby budowy
warszawskich wodoci¹gów i kanalizacji, realizowanej pod kierunkiem Williama
Heerleina Lindleya, na mocy umowy zawartej przez jego ojca Williama Lindleya
z miastem Warszawa za prezydentury Sokratesa Starynkiewicza. Zbiór przesz³o
7000 arkuszy map zosta³ opracowany pod wspólnym tytu³em „Plan miasta Warsza-
wy. Pomiar pod kierunkiem in¿. W. H. Lindleya”. Arkusze przygotowane zosta³y
na podstawie szczegó³owych pomiarów miasta, poprzedzaj¹cych tê budowê i wyko-
nanych na jej potrzeby. Plany Lindleya s¹ jednym z najwiêkszych dzie³ œwiatowej
kartografii i geodezji. Ich wykonanie wymaga³o za³o¿enia nowej sieci triangulacyj-
nej miasta, dla której za g³ówny punkt lokalnego uk³adu odniesienia, czyli tzw. zero
geodezyjne, przyjêto krzy¿ na kopule zboru ewangelickiego przy pl. Ma³achowskie-
go w Warszawie. Warszawa, skartowana w skali 1:200, znalaz³a siê w grupie nielicz-
nych miast szczegó³owo zobrazowanych na mapach w tak wielkiej skali.

Na planach, zale¿nie od skali oraz ich rodzaju, zawarto informacje o sytuacji te-
renowej, oznaczono zabudowê drewnian¹ i murowan¹, budynki u¿ytecznoœci pub-
licznej, tereny zielone, przebieg sieci wodoci¹gów i kanalizacji, numery policyjne
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i hipoteczne, a miejscami równie¿ nazwiska w³aœcicieli nieruchomoœci. ZnaleŸæ
mo¿na na nich tak¿e œlady póŸniejszych aktualizacji i prac planistycznych.

Losy ca³ego zbioru Planów Lindleya s¹ wyj¹tkowo skomplikowane. W roku
1915 kolekcja zosta³a wywieziona z Warszawy, w trakcie ewakuacji rosyjskich urzê-
dów miejskich, do Rostowa. Powróci³a w 1922 roku w wyniku ustaleñ traktatu ry-
skiego. Do roku 1944 plany przechowywano w Archiwum Planów Biura Pomiarów
Dzia³u Regulacji i Pomiarów Zarz¹du Miejskiego m.st. Warszawy. Po Powstaniu
Warszawskim 1944 roku zosta³y wywiezione z Warszawy w ramach akcji zabezpie-
czania zbiorów Muzeum Narodowego, prowadzonej przez prof. Stanis³awa Loren-
tza. W 1951 roku Wydzia³ Pomiarów Prezydium Rady Narodowej m. st. Warszawy
przekaza³ Plany, za wyj¹tkiem rêkopiœmiennych arkuszy w skali 1:250, do Archi-
wum G³ównego Akt Dawnych, sk¹d w roku 1955 trafi³y do zbiorów Archiwum
Pañstwowego m.st. Warszawy. Nieprzekazane do archiwów arkusze znajduj¹ siê
w Biurze Geodezji i Katastru m.st. Warszawy.

Istot¹ zadania jest konserwacja i zabezpieczenie jednego z najwiêkszych dzie³
œwiatowego i polskiego dziedzictwa kartograficznego i geodezyjnego oraz wypraco-
wanie standardów postêpowania z tym wyj¹tkowym zasobem, jak równie¿ zabez-
pieczenie czêœci materia³ów z grupy pierwszej wa¿noœci pod wzglêdem konserwacji.
W grupie tej znalaz³y siê m.in. plany w skali 1:2500, jedne z najczêœciej wykorzysty-
wanych opracowañ kartograficznych ze zbiorów Archiwum, plany, które sta³y siê
podstaw¹ dla urzêdowej kartografii do po³owy XX w.

Projekt jest w za³o¿eniach programem pilota¿owym. Ma na celu nie tylko prze-
prowadzenie prac konserwatorskich planów, ale równie¿ aspekt badawczy – okreœ-
lenie zakresu niezbêdnych prac konserwatorskich, opracowanie metod i procedur
konserwatorskich, wykonanie niezbêdnych prac badawczych, których wyniki bêd¹
wykorzystane przy kolejnych etapach konserwacji planów.

Efektem programu ma byæ opracowanie wytycznych w formie wniosków koñco-
wych z prac do programu konserwacji pozosta³ych planów, okreœlenie czasu nie-
zbêdnego do wykonania prac i ich etapów – zakwalifikowania planów dla poszcze-
gólnych grup konserwatorskich.
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SPRAWOZDANIA

600 LAT NOWEGO MIASTA

W 2008 roku minê³o 600 lat od wystawienia dokumentu, w którym po raz pier-
wszy odnotowano istnienie warszawskiego Nowego Miasta oraz wyodrêbniono
je ze struktury Starej Warszawy.

27 grudnia 1408 r. ksi¹¿ê mazowiecki Janusz I Starszy wystawi³ dokument, na
mocy którego niejaki Piotr Pielgrzym naby³ za dwieœcie kop groszy praskich wójto-
stwo warszawskie wraz z prawem do jego dziedziczenia. W³adza wójta rozci¹ga³a siê
na miasto w obrêbie murów, a tak¿e na przedmieœcia ówczesnej Warszawy z wy-
j¹tkiem Nowej Warszawy, czyli obecnego Nowego Miasta, „w którem ten¿e Piotr
nie ma mieæ ¿adnej w³adzy s¹dzenia, ani pobierania jakichkolwiek op³at”. Taki za-
pis nie tylko potwierdza³ funkcjonowanie nowego organizmu miejskiego, ale rów-
nie¿ sankcjonowa³ jego niezale¿noœæ. By³ to wiêc pocz¹tek istnienia samodzielnego
miasta. Status taki Nowe Miasto zachowa³o a¿ do roku 1791, kiedy to podczas Sej-
mu Czteroletniego zosta³o scalone ze Star¹ Warszaw¹. Wyrazem prawie czterowie-
kowej odrêbnoœci Nowego Miasta by³ nie tylko rynek, ratusz i magistrat, ale i w³as-
ny herb, czyli Panna z Jednoro¿cem.

Dzielnica Œródmieœcie postanowi³a przypomnieæ mieszkañcom Warszawy ten
ma³o znany rozdzia³ historii stolicy i zorganizowa³a uroczyste obchody 600-lecia
Nowego Miasta. Rozpoczê³a je przygotowana przez Muzeum Historyczne m.st.
Warszawy sesja popularnonaukowa, która odby³a siê w pi¹tek 19 wrzeœnia w Archi-
wum G³ównym Akt Dawnych przy ul. D³ugiej. Wybitni znawcy tematu zaprezen-
towali podczas niej referaty omawiaj¹ce ró¿ne aspekty dziejów Nowego Miasta. Ilu-
stracj¹ do nich by³a wystawa oryginalnych dokumentów nowomiejskich ze zbiorów
AGAD, w tym wspomnianego wy¿ej przywileju z 1408 r., która cieszy³a siê szcze-
gólnym zainteresowaniem licznie przyby³ych goœci. Nastêpnego dnia kopie owych
manuskryptów prezentowane by³y przed siedzib¹ Archiwum.

Sobotnie uroczystoœci rozpoczê³a inscenizacja historyczna – przemarsz orszaku
ksiêcia mazowieckiego, który ruszy³ spod pomnika Kopernika i wjecha³ na Rynek
Nowego Miasta. Po odczytaniu przez ksiêcia Janusza dokumentu stwierdzaj¹cego
samoistnoœæ Nowej Warszawy ods³oniêta zosta³a tablica upamiêtniaj¹ca 600-lecie
Nowego Miasta wmurowana w p³ytê rynku, tu¿ obok zabytkowej pompy. Nastêpnie



Jerzy Majewski, zastêpca burmistrza dzielnicy Œródmieœcie, og³osi³ wyniki konkur-
su plastycznego pod has³em „Nowe spojrzenie na Nowe Miasto”, w którym brali
udzia³ uczniowie œródmiejskich szkó³, oraz wrêczy³ zwyciêzcom nagrody.

Choæ pogoda nie rozpieszcza³a uczestników imprezy, wszyscy, którzy przyszli na
rynek nowomiejski i Podzamcze, dobrze siê bawili. Mo¿na siê by³o przenieœæ w cza-
sy œredniowiecza dziêki jarmarkowi i oferowanym podczas imprezy produktom
rêkodzielniczym. Zwolenników sztuki rycerskiej z pewnoœci¹ ucieszy³ turniej,
w którym oprócz rycerzy pieszych i ³uczników wziêli te¿ udzia³ ciê¿kozbrojni na
koniach. Zaprezentowali oni m.in. bardzo widowiskowy pokaz kruszenia kopii.
Z kolei na rodziców z dzieæmi czeka³a ogromna, roz³o¿ona wprost na rynku gra pla-
nszowa, a tak¿e zajêcia plastyczne (lepienie w glinie, malowanie panoramy i budo-
wa makiety Nowego Miasta). Nie mogli te¿ narzekaæ mi³oœnicy historii, których po
rynku i zau³kach Nowego Miasta oprowadzali, snuj¹c ciekawe opowieœci, przewod-
nicy z Muzeum Historycznego m.st. Warszawy. Z kolei dla kolekcjonerów mincerz
wybija³ okolicznoœciow¹ monetê.

Zwieñczeniem programu by³o widowisko z tañcami i muzyk¹ œredniowieczn¹
pod tajemniczym tytu³em „Magnum ludicrum in Novam Civitatem”. Wyst¹pi³y ze-
spo³y tañca i muzyki XV wieku – Pawanilia, Ver Vetustatis, Alta Danza, Canor An-
ticus, Sambionetta i Umbraculum. Towarzyszyli im s³owem wi¹zanym dwaj zna-
mienici mê¿owie – Robert Kowalczyk i Marek Bartkowicz ze Staromiejskiego
Domu Kultury. Kontrapunkt dla uczty muzycznej stanowi³ natomiast pojedynek
rycerza staromiejskiego z nowomiejskim, który — jak nietrudno siê domyœliæ —
wygra³ ten ostatni, przypieczêtowuj¹c w ten sposób wybicie siê Nowego Miasta na
samodzielnoœæ.

Krzysztof Czubaszek
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WYSTAWA „WOLA OSKAR¯A 1939-1944”

W koœciele Œw. Wawrzyñca na Reducie Wolskiej od 10 sierpnia do 2 paŸdzier-
nika 2008 roku trwa³a wystawa dla wszystkich, którym s¹ bliskie losy Woli,
z okazji 64. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w 1944 roku. By³a to
pierwsza wystawa opowiadaj¹ca o gigantycznym mordzie na ludnoœci cywilnej
– Rzezi Woli; ekspozycja dotychczas pomijana, a jak wypowiadaj¹ siê zwiedza-
j¹cy, d³ugo i bardzo oczekiwana przez spo³eczeñstwo!

Autorzy wernisa¿u – Jerzy Janowski i Janina Mañkowska z Janowskich s¹ ro-
dzeñstwem, dzieæmi wojennej Woli. Tu, u boku rodziców, prze¿yli napaœæ Niemiec
na Polskê we wrzeœniu 1939 r. – kiedy stracili „dach nad g³ow¹” podczas niemiec-
kiego bombardowania Warszawy. Tu ¿yli w trudnych okupacyjnych latach i tu ra-
zem z Mam¹ prze¿yli Powstanie Warszawskie – RzeŸ Woli, rozpacz nieznanych lo-
sów reszty rodziny. Minê³y te okrutne czasy razem z ukradzionym dzieciñstwem,
pozosta³y w pamiêci koszmary tego okresu.

Przemijaj¹ kolejne rocznice wybuchu Powstania Warszawskiego, lecz nikt ani
z urzêdu, ani prywatnie dotychczas nie podj¹³ tego wielkiego tematu – mordu nie-
mieckiego na 50 tysi¹cach niewinnej ludnoœci cywilnej Woli, wymordowanej
w ci¹gu kilku dni.

Na jednej z tablic wystawy widzimy napis: „Na Woli zamordowano wiêcej ludzi
ni¿ w Katyniu”. Dwa razy tyle. Na pewno wiêc tej ogromnej rzeszy bestialsko za-
mordowanych nale¿y siê ¿ywa PAMIÊÆ!!

Maj¹c ten dramat ci¹gle w pamiêci, autorzy wystawy z wielk¹ determinacj¹, osa-
motnieni, podjêli ten tak bardzo wa¿ny temat. Gromadzone przez nich przez lata
materia³y oraz te dostêpne z ró¿nych Ÿróde³, wzbogacone w³asnymi doœwiadczenia-
mi, po rzetelnym opracowaniu, sta³y siê eksponatami tej wystawy, któr¹ przygoto-
wali dla tych, którym uda³o siê prze¿yæ tê gehennê, rodzin zamordowanych i tych,
którzy nie musieli doœwiadczyæ tego koszmaru.

Koœció³ Œw. Wawrzyñca nie jest przypadkowym miejscem ekspozycji. Siêga
on swoj¹ histori¹ XIII w., jest najstarszym koœcio³em na Woli, i jednym z naj-
starszych w Warszawie. Jest œwiadkiem d³ugiej historii Woli, Warszawy – najazdu
szwedzkiego, Insurekcji Koœciuszkowskiej, Powstania Listopadowego – bohater-



skiej œmierci gen. Józefa Sowiñskiego, jak te¿ okresu, o którym opowiada wystawa –
Wojny obronnej Polski 1939 r. – s³ynnej i skutecznej obrony Reduty 56, dowodzo-
nej przez por. Zdzis³awa Pacaka z 40 Pu³ku Piechoty „Dzieci Lwowa” i tragedii Po-
wstania Warszawskiego – powstañców i ludnoœci cywilnej oraz mordu na stopniach
o³tarza ksiêdza kpt. Mieczys³awa Krygiera, dzia³acza konspiracyjnego – proboszcza
tutejszej parafii.

Ekspozycja sk³ada³a siê z trzech czêœci, którym nadano tytu³y: Napaœæ Niemiec
na Polskê, Okupacja niemiecka i Powstanie Warszawskie 1944. Z dwóch pier-
wszych czêœci wynika trzecia. Na planszach widnia³y odezwy Hitlera do dowód-
ców Wehrmachtu, rozkazy Heinricha Himmlera do oddzia³ów SS, raporty, mapy,
m.in. – podzia³u Polski wg stref wp³ywów najeŸdŸców, przebiegu walk, miejsc
zbrodni najeŸdŸcy, nominacje i nagrody dla KATÓW WOLI, fotografie oraz zezna-
nia œwiadków zbrodni.

Pokazane zosta³y wydarzenia ogólne oraz te szczególne, dotycz¹ce tylko Woli,
które przez przyk³ady pojedynczych osób zbli¿aj¹ zwiedzaj¹cego wystawê do ludzi
opowiadaj¹cych swoje historie.

Pokazani te¿ zostali wyj¹tkowi ludzie, którzy z nara¿eniem ¿ycia przeciwsta-
wiali siê okupantowi niemieckiemu dla dobra innych, dla dobra OJCZYZNY –
BOHATEROWIE WOLI roku 1939, okupacji i Powstania Warszawskiego.
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Powstanie Warszawskie to walka i mêstwo ¿o³nierzy Armii Krajowej. Jak¿e traf-
nie oddaje ducha tego zrywu zdanie wyryte na tablicy nad wejœciem do Muzeum
Powstania Warszawskiego, które te¿ jest obecne na tej wystawie:

„Chcieliœmy byæ wolni i wolnoœæ sobie zawdziêczaæ”
– Stanis³aw Jankowski „Sobol”

Del. RP na Kraj.

Tu na Woli to walka Obwodu III WOLA – Zgrupowania „Waligóra” dowodzo-
nego przez pp³k. Jana Tarnowskiego ps. „Waligóra”, podzielonego na trzy Rejony,
Zgrupowania „Rados³aw”, dowodzonego przez p³k. Jana Mazurkiewicza ps. „Rado-
s³aw”, w sk³ad którego wchodzi³y bataliony: „Zoœka”, „Parasol”, „Piêœæ”, „Miot³a”,
„Czata 49”, Pluton Pancerny „Wacek”, Oddzia³ „Kolegium A”, Oddzia³ Kobiecy
„Dysk” oraz inne jednostki szturmowe dzia³aj¹ce na tym terenie.

¯o³nierze ci mieli wyj¹tkowo trudne zadanie. Przez 11 krwawych dni sierpnia
1944 r. zmagali siê z wyj¹tkowo silnym przeciwnikiem – dywizj¹ niemieck¹ „Her-
mann Göring”, z ostrza³em z poci¹gu pancernego usytuowanego na obwodnicy
kolejowej Woli, czy moŸdzierza „Karla” ostrzeliwuj¹cego barykady powstañcze
z Parku Sowiñskiego, nalotami bombowymi i nacieraj¹cymi od zachodu na Wolê
oddzia³ami SS Heinza Reinefartha i kryminalistami z brygady SS Oskara Dirle-
wangera.

Powstañcy, choæ s³abo uzbrojeni, dzielnie walczyli, zwyciê¿ali, ginêli... Jest to
pokazane na planszach wystawy.

Powstanie na Woli rozpoczê³o siê na pl. Kercelego i ul. Dzielnej ju¿ przed godz.
„W”. Przed godz. „W” mia³ te¿ miejsce incydent zbrojny miêdzy najprawdopodob-
niej powstañcami i Niemcami na ul. Wolskiej w pobli¿u Sowiñskiego. Nastêp-
stwem tej wymiany „ognia” by³o pochwycenie przez Niemców z ulicy oœmiu przy-
padkowych mê¿czyzn i rozstrzelanie ich ko³o parkanu posesji ul. Sowiñskiego 28.
Od tego momentu Niemcy ustawili na dachu budynku przy ul. Wolskiej 174 kara-
bin maszynowy, z którego ostrzeliwali okolicê. Ukazuje to tablica VII wystawy.

1 sierpnia powstañcy opanowali znaczn¹ czêœæ Woli, lecz stan ten nieustannie
ulega³ zmianom.

Radoœæ ludnoœci cywilnej w pierwszych chwilach Powstania by³a ogromna,
wszyscy spodziewali siê rych³ego koñca ponadpiêcioletniego koszmaru. To co jed-
nak zdarzy³o siê w nastêpnych dniach Powstania na Woli, przekroczy³o wszelkie
wyobra¿enia...

Zemst¹ Niemców za wybuch Powstania i narzêdziem w walce by³o zastraszenie
Polaków przez eksterminacjê pierwszej na drodze dzielnicy walcz¹cej Warszawy,
a by³a ni¹ Wola, która od wielu stuleci jest zachodni¹ tarcz¹ Warszawy. I tym razem
os³oni³a inne dzielnice stolicy.

Nacieraj¹ce od rana 5 sierpnia 1944 roku na Wolê oddzia³y niemieckie SS
Reinefartha i Dirlewangera prowadzi³y metodyczn¹, masow¹ „rzeŸ ludnoœci cy-
wilnej, dom po domu, ulica po ulicy... Zabijali rannych i chorych w szpitalach,

Sprawozdania 69



ma³e dzieci, niemowlêta w wózkach, siostry zakonne, ksiê¿y i zakonników, inwali-
dów, lekarzy, sanitariuszki, starców – wszystkich!

Nale¿y pamiêtaæ, ze Niemcy z wielk¹ starannoœci¹ zacierali œlady swoich zbrod-
ni. W tym celu stworzyli specjaln¹ brygadê Verbrennungskommando Warschau ze
schwytanych zak³adników – Polaków, którzy pod nadzorem niemieckim musieli
zbieraæ trupy z miejsc mordów, uk³adaæ je na stosach i paliæ. Du¿ych stosów na Wo-
li p³onê³o ponad 30. Siedzib¹ tej brygady by³ budynek przy ul. Soko³owskiej 5. Jed-
nym z Polaków wcielonych do tej brygady by³ Tadeusz Klimaszewski, który prze-
¿ycia w³asne i dzia³alnoœæ brygady opisa³ w ksi¹¿ce pt. Verbrennungskommando
Warschau. Obok tej siedziby, przy Soko³owskiej 4, mieœci³o siê Gestapo, gdzie eses-
mani podczas przes³uchañ najczêœciej zakatowywali na œmieræ swoje ofiary. Te wy-
darzenia przedstawia tablica VII.

Najwiêcej stosów ludzkich p³onê³o wzd³u¿ ulicy Wolskiej. I tak to w sposób wy-
bijaj¹cy siê graficznie, na piêciu kolejnych tablicach Rzezi Woli, pocz¹wszy od
cmentarza Wolskiego, a¿ do pl. Kercelego, pokazano ulicê Wolsk¹ – Litzmann-
stadtstrasse usian¹ krzy¿ami i p³on¹cymi stosami. Zwiedzaj¹cy wystawê nie mog¹
tego nie zauwa¿yæ!

Zdjêcia kamiennych szarych tablic pamiêci na wystawie WOLA OSKAR¯A
o¿ywiaj¹ zeznania konkretnych œwiadków zbrodni z tych miejsc, œwiadków z imio-
nami i nazwiskami, ludzi, którzy mieli umrzeæ, ale prze¿yli – wyszli spod trupów
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i opowiedzieli o tych wydarzeniach przed Komisj¹ Badania Zbrodni Niemieckich
w Polsce.

Ci zwiedzaj¹cy wystawê, którzy uczestniczyli w Rzezi Woli, zwierzali siê, ¿e czy-
taj¹c te zeznania œwiadków, nawet teraz s³ysz¹ odg³osy repetowanej broni, œwist
przelatuj¹cych kul, salw karabinów, trzask rozrywaj¹cych siê granatów, widz¹ roz-
pryskuj¹c¹ siê krew, krzyki i rozpacz mordowanych oraz suche ordynarne komendy
siepaczy!

To wszystko dzia³o siê wœród p³on¹cych wal¹cych siê domów i k³êbów ¿r¹cego
dymu... Tak wygl¹da³ bezmiar zbrodni niemieckiej na Woli!

Dla uzmys³owienia tych wydarzeñ przytoczê niektóre zeznania œwiadków za-
mieszczone na wystawie.

Jedn¹ z najbardziej wstrz¹saj¹cych zbrodni na Woli s¹ wydarzenia przy ul. Be-
ma 54, które ilustruje tablica IX zatytu³owana SPALENI ¯YWCEM. Oto zapis ze-
znania œwiadka Stefana URLICHA z³o¿onego 26 I 1946 r. przed Warszawsk¹ Ko-
misj¹ Badania Zbrodni Niemieckich (sygn. 847, k. 7-8):

„W ci¹gu pierwszych dni Powst. Warsz. 1944 przebywa³em w mieszkaniu przy Bema
56 (...) 5 czy te¿ 6 sierpnia 1944 r. oddz. niem. wypêdzi³y ludnoœæ cywiln¹ z ulicy Be-
ma. Ja zosta³em, dziêki temu, i¿ pracowa³em w kuchni dla kolejarzy niemieckich na
Dworcu Zach. W kilka dni po wysiedleniu ludnoœci, 8 czy 9 sierpnia 1944 r., zauwa-
¿y³em, i¿ nad bram¹ domu ulicy BEMA 54 (posesja Kosakiewicza) zosta³a zawieszo-
na flaga z Czerwonym Krzy¿em, okna od strony toru kol. zosta³y zabite deskami,
a przed bram¹ zauwa¿y³em grupki, po dwóch, trzech esesmanów z opaskami Czerwo-
nego Krzy¿a na rêkawach. W tym czasie ulic¹ Bema do Dw. Zach. by³y prowadzone
pod eskort¹ grupy ludnoœci cywilnej (...) Esesmani z opaskami Czerwonego Krzy¿a
od³¹czali od grupy pêdzonych grupy dzieci lat 6 do 10, kaleki, staruszki i kobiety ciê-
¿arne i od³¹czonych prowadzili do domu Kosakiewicza. Widzia³em to jad¹c ryksz¹
po kartofle dla kuchni... widzia³em potem, i¿ dzieci wygl¹da³y przez okna od strony
ulicy Bema na parterze, starsi na pierwszym piêtrze... Pomiêdzy godzin¹ 23 a 24 us³y-
sza³em straszne jêki, krzyki i strza³y dochodz¹ce z posesji Kosakiewicza (...) Wyszed-
³em po cichu z domu, doczo³ga³em siê do rowu po str. toru kolejowego. Zobaczy³em
wtedy, i¿ dom nr 54 stoi w p³omieniach, a jednoczeœnie s³ysza³em dochodz¹ce z p³o-
n¹cego domu straszne krzyki i przekleñstwa rzucane na Niemców i wo³anie dzieci:
„MAMO”. Nikt z p³on¹cego domu nie uciek³, z tej strony okna by³y zabite deskami,
drzwi musia³y byæ zamkniête. Od strony fabryki Lilpopa pada³y strza³y seryjne, nie
zorientowa³em siê z jakiej broni. Zrozumia³em, i¿ p³on¹ ludzie ¿ywcem (...)”

(Ludnoœæ cywilna w Powstaniu Warszawskim, cz. I
s. 331-333, pod red. Cz. Madajczyka)

A oto fragment z zeznania œwiadka Janiny ROZIÑSKIEJ, z³o¿onego 18 IV
1947 r. (sygn. 1100/z/v/k.1056):

(Zosta³a ona z synkiem i córeczk¹ zapêdzona na teren Zajezdni Tramwajowej
przy ul. M³ynarskiej)
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„Z karabinu maszynowego Niemcy otworzyli ogieñ do naszej st³oczonej grupy. Po
pierwszej salwie ze st³oczonego t³umu zaczêli siê podnosiæ ranni, a wtedy Niemcy rzu-
cili w t³um granaty rêczne. Widzia³am, jak z kobiety ciê¿arnej, rannej w brzuch, wy-
p³ynê³o dziecko i jak Niemiec podszed³, wzi¹³ ¿yj¹ce dziecko, po³o¿y³ na jakimœ ¿ela-
zie i k³u³ drutami (...)”

(Zbrodnie okupanta hitlerowskiego na ludnoœci cy-
wilnej w czasie Powstania Warszawskiego w r. 1944,
s. 73, opr. Sz. Datner, K. Leszczyñski)

I zapis zeznania Wandy F. LURIE, nazwanej POLSK¥ NIOBE, opisuj¹cy
zbrodniê na terenie Fabryki „URSUS”. Œwiadek Wanda Felicja LURIE 10 XII
1945 r. z³o¿y³a nastêpuj¹ce zeznanie przed Okregow¹ Komisj¹ Badania Zbrodni
Niemieckich w Warszawie (sygn. 249/z/k.202):

„Do 5 sierpnia przebywa³am w piwnicy domu z trojgiem dzieci w wieku 11, 6 i 3,5 lat
bêd¹c w ostatnim m-cu ci¹¿y. Tego¿ dnia o godz. 11-12 wkroczyli na podwórko ¿an-
darmi niemieccy, wzywaj¹c ludnoœæ do opuszczenia domu (...) Na Wolskiej pode-
sz³am do grupy osób z naszego domu (...) Sta³am przed bram¹ fabryki „Ursus” przy ul.
Wolskiej 55. Z podwórza fabryki s³ychaæ by³o strza³y, b³agania, jêki. Do wnêtrza fa-
bryki Niemcy wpychali po 100 osób (...) Na podwórku fabryki zobaczy³am zwa³y tru-
pów do wys. 1 m (...) Ja by³am w ostatniej czwórce. B³aga³am otaczaj¹cych nas Ukra-
iñców, by ratowali dzieci i mnie, któryœ zapyta³, czy mogê siê wykupiæ. Da³am mu
3 z³ote pierœcienie. Zabrawszy to, chcia³ mnie wyprowadziæ, lecz kieruj¹cy egzekucj¹
oficer, nie pozwoli³ i kaza³ mnie do³¹czyæ do grupy przeznaczonej na rozstrzelanie, za-
czê³am go b³agaæ o ¿ycie dzieci i moje, mówi³am coœ o honorze oficera. Odepchn¹³ mnie
jednak tak, ¿e siê przewróci³am. Uderzy³ te¿ i popchn¹³ mojego starszego synka wo³a-
j¹c «prêdzej, prêdzej ty polski bandyto». Podesz³am w ostatniej czwórce razem z troj-
giem dzieci do miejsca egzekucji trzymaj¹c praw¹ rêk¹ dwie r¹czki m³odszych dzieci,
lew¹ – r¹czkê starszego synka. Dzieci sz³y p³acz¹c i modl¹c siê (...) w pewnym mo-
mencie Ukrainiec stoj¹cy za nami strzeli³ najstarszemu synkowi w ty³ g³owy, nastêpne
strza³y ugodzi³y m³odsze dzieci i mnie (...) Strza³ oddany do mnie, nie by³ œmiertelny.
Kula trafi³a w kark z lewej strony i przesz³a przez doln¹ czêœæ czaszki, wychodz¹c
przez prawy policzek. Dosta³am krwotok ci¹¿owy (...) By³am jednak przytomna i le-
¿¹c wœród trupów widzia³am prawie wszystko, co dzia³o siê dooko³a. Obserwowa³am
dalsze egzekucje (...) Przywali³y mnie oko³o 4 trupy (...) by³o ju¿ ciemno, kiedy egze-
kucje usta³y. W przerwach oprawcy chodzili po trupach, kopali, przewracali, dobijali
¿yj¹cych, rabowali kosztownoœci (...) W czasie tych okrutnych czynnoœci pili wódkê,
œpiewali weso³e piosenki, œmiali siê (...) Nastêpnego dnia egzekucje usta³y. Le¿a³am
tak trzy dni, tj. do poniedzia³ku. Trzeciego dnia poczu³am, ¿e dziecko, którego oczeku-
jê, ¿yje. To doda³o mi energii i podsunê³o myœl o ratunku...

Po wielu próbach wydosta³am siê na ul. Skierniewick¹ (...) Ukraiñcy stali na Wol-
skiej (...) i popêdzali nas w kierunku Woli, zabieraj¹c po drodze coraz wiêcej osób
(...) mnie popêdzono do koœcio³a œw. Wojciecha (...) Le¿a³am przy g³ównym o³tarzu.
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Po dwóch dniach zosta³am przewieziona furmank¹ do obozu przejœciowego w Pru-
szkowie, stamt¹d do szpitali w Komorowie i Leœnej Podkowie...”

(Zbrodnie okupanta hitlerowskiego na ludnoœci cywil-
nej w czasie Powstania Warszawskiego, s. 61-65, opr.
Sz. Datner i K. Leszczyñski)

Zakoñczenie zeznania Wandy F. Lurie w ksi¹¿ce Polska Niobe, autorstwa Mœci-
s³awa Lurie, brzmi: „20 sierpnia urodzi³am synka”.

Ostatnia tablica wystawy to tragiczne pok³osie zbrodni na Woli. Tablice, pomni-
ki, mapy, protoko³y, zdjêcia – wszystko naznaczone œmierci¹!

Pomnik tragedii Woli z niszami w granicie po rozstrzelanych ludziach infor-
muje: „Pamiêci 50 tysiecy zamordowanych przez Niemców mieszkañców
Woli podczas Powstania Warszawskiego 1944 r. Zginê³a wtedy dzielnica Warsza-
wy z ludŸmi i infrastruktur¹, pozosta³y cmentarze!”

Poni¿ej na tablicy pokazany jest poczet katów Woli i dokumenty informu-
j¹ce o nagrodach, odznaczeniach, nominacjach wrêczanych im, przez w³adze nie-
mieckie.

A dalej ju¿ tylko cmentarz. Cmentarz wyj¹tkowy! – 100 tysiêcy ofiar Warszawy,
w wiêkszoœci prochów ludzi, g³ównie z Woli, bezimiennych bohaterów Powsta-
nia Warszawskiego ze wspania³ym pomnikiem d³uta Gustawa Zem³y – „Polegli
Niepokonani”. A nad grobami bia³y orze³ i napis: „TU SPOCZYWAJ¥ POLEGLI
I ZAMORDOWANI, KTÓRZY POMOGLI CI BYÆ WOLNYM!”

Wystawa ta by³a oczekiwana przez d³ugie dziesi¹tki lata i zosta³a bardzo
gor¹co przyjêta!

Nagrod¹ dla autorów wystawy by³y serdecznoœæ zwiedzaj¹cych, wspomnienia,
komentarze, ³zy, uœciski, podziêkowania, kwiaty.

Wœród zwiedzaj¹cych nie brakowa³o te¿ m³odzie¿y szkó³ Woli, dla której wy-
stawa sta³a siê lekcj¹ historii. Organizatorami wystawy WOLA OSKAR¯A 1939-
-1944 byli: Jerzy Janowski i Janina Mañkowska z udzia³em ks. Marka Mêtraka,
proboszcza parafii œw. Wawrzyñca, i Urzêdu Dzielnicy Wola. Wystawa zosta³a objê-
ta honorowym patronatem Burmistrza Dzielnicy Wola.

Na zakoñczenie choæ jeden wpis z Ksiêgi Pamiêci wystawy:

„18.09.08r. Dziêkujê za wystawê «WOLA OSKAR¯A». Uwa¿am, ¿e wysta-
wa powinna byæ przeniesiona do Brukseli, aby europos³owie Unii mogli j¹ obejrzeæ na
w³asne oczy! Myœlê, ¿e pani Steinbach powinna wystawê obejrzeæ przymusowo.

Z powa¿aniem
Jolanta £êp... [podpis nieczytelny]”

Janina Mañkowska
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ANDRZEJ BOBKOWSKI
– BIOGRAFIA NIEZWYK£A

Wystawa w Muzeum WychodŸstwa Polskiego (£azienki Królewskie – Podcho-
r¹¿ówka) przypomnia³a o cz³owieku zmar³ym w Gwatemali blisko piêædziesi¹t
lat temu, zwi¹zanym z Warszaw¹ w latach 1933-1936, gdy po maturze studiowa³
w Szkole G³ównej Handlowej. Co wiêc sprawi³o, ¿e wystawa przewidziana tylko na
trzy letnie miesi¹ce (od czerwca do wrzeœnia) zosta³a przed³u¿ona do koñca grudnia
2008 r., gdy w £azienkach ciemno, pusto i g³ucho, za to o Bobkowskim coraz g³oœ-
niej. Radio, telewizje nie poprzesta³y na zdawkowych informacjach, ka¿dy szanu-
j¹cy siê tygodnik czy miesiêcznik, dodatek kulturalny zamieœci³ entuzjastyczn¹
recenzjê. Okaza³o siê, ¿e Anna Kwiatkowska i Tomasz Rudomino zrealizowali no-
wy film dokumentalny (Listy z Gwatemali – TVP 1). Informacje o wystawie znajomi
przekazywali znajomym, zaistnia³ swojego rodzaju marketing szeptany, który pobu-
dza³ frekwencjê. Po nadaniu w Programie II PR audycji o wystawie w cyklu „Bio-
grafie niezwyk³e” s³uchacz z Krakowa zamieœci³ w internecie uwagê: „Jak
zareagowa³by Bobkowski na audycjê poœwiêcon¹ jego osobie: po pierwsze by siê
wœciek³, po drugie obœmia³, a na koñcu opi³. Ja, jak zobaczy³em jego zdjêcia w inter-
necie, przyjadê na wystawê chocia¿by rowerem z Krakowa”.

Trzeba zaznaczyæ, ¿e Szkice piórkiem, dziennik wojenny Bobkowskiego, który
da³ pocz¹tek fascynacji jego osob¹, niektórzy nazywaj¹ Bibli¹ Rowerzysty, a wys³u-
¿ony model roweru z czasów jego francuskich perygrynacji (1939-1948) ustawiony
w centrum paryskiej Sali wystawy utwierdza³ w przekonaniu, ¿e dzisiejsza moda na
dwukó³ka jest zaznaczeniem te¿ pewnej filozofii ¿ycia. Jej wyznawcy, byæ mo¿e,
maj¹ podobne odczucia, które on zapisa³ w swym dzienniku we wrzeœniu 1941 r:
„Nieraz, gdy w zawrotnym tempie uwijam siê po ulicach na rowerze, gdy œwieci
s³oñce, jestem szczêœliwy jak jeszcze nigdy w ¿yciu. Odkry³em uœmiech myœli. Nie
umiem tego inaczej nazwaæ (…). M³odoœæ? Dobrze mi, bo jestem m³ody i silny, do-
brze mi, bo jestem sob¹ i myœlê swobodnie jak nigdy dot¹d. I mam Basiê. Czego
wiêcej potrzeba”. Potwierdzeniem popularnoœci Bobkowskiego wœród entuzjastów
dwukó³ek by³a impreza zorganizowana w Warszawie 31 paŸdziernika dla uczczenia



90. rocznicy jego urodzin: przejazd Warszawskiej Masy Krytycznej (pojazdów na-
pêdzanych si³¹ w³asnych miêœni) z placu Zamkowego do £azienek.

Szkice piórkiem wydane po raz pierwszy w Instytucie Literackim w Pary¿u
w 1957 roku zasygnalizowa³y wyj¹tkowoœæ Autora. Jerzy Giedroyæ ceni³ sobie przy-
jaŸñ z nim, która dotrwa³a do przedwczesnej œmierci Andrzeja, czy jak go nazywali
przyjaciele w Gwatemali – Querido Boba, czyli kochanego Boba. Na rynku polskim
Szkice... pojawi³y siê w drugim obiegu w latach osiemdziesi¹tych, dwa cienkie to-
miki w wydawnictwie POMOST. W 1996 roku ju¿ oficjalnie, jako pierwsza pozycja
wydana w Polsce przez Towarzystwo Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego
w Pary¿u i odt¹d roœnie ich popularnoœæ, s¹ stale nowe dodruki.

Inicjatorki, a zarazem autorki wystawy: Joanna Podolska, Agnieszka Mitkow-
ska – scenariusz, projekt graficzny – Hanna Milanowicz, scenografia – Maria Jolan-
ta Godlewska potrafi³y historiê ¿ycia Andrzeja i jego wiernej towarzyszki Basi
przedstawiæ w sposób prosty, bez emfazy, ale sygnalizuj¹cy du¿¹ wiedzê, a przede
wszystkim olbrzymi¹ dokumentacjê g³ównie ze zbiorów Towarzystwa Opieki nad
Archiwum Instytutu Literackiego w Pary¿u, z siedzib¹ w Warszawie, którego
A. Mitkowska jest dyrektorem. Natomiast J. Podolska pracuje nad prac¹ doktorsk¹
o dorobku pisarskim Bobkowskiego (Uniwersytet £ódzki) i opublikowa³a ksi¹¿kê
Pot³uczona mozaika z fragmentami jego pisarstwa. Koncepcja wystawy zosta³a opar-
ta na schemacie ¿yciorysu: korzenie rodzinne, dzieciñstwo, m³odoœæ, Kraków, pier-
wsze spotkania z Barbar¹ Birtusówn¹, z któr¹ wzi¹³ œlub na Gwiazdkê 1938 r. Po-
tem Pary¿, lata wojny, a na koñcu miejsce samodzielnie wybranego wygnania
– Gwatemala, kraj, który go zachwyci³. Napisa³ w liœcie do Jaros³awa Iwaszkiewicza:
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„Jest nam tak dobrze i tak piêknie, a Europa zamieni³a siê w taki po¿ar w burdelu
w czasie powodzi, ¿e kiedy któreœ nocy przyœni³o mi siê, ¿e wróci³em bez mo¿noœci
powrotu do Gwatemali, obudzi³em siê przera¿ony. Bez ¿adnej przesady”. Usamo-
dzielni³ siê finansowo, otwieraj¹c sklep z modelami samolotów, zorganizowa³ ekipê
modelarzy z miejscowych ch³opców – entuzjastów modelarstwa lotniczego. Pod je-
go kierunkiem brali udzia³ w zawodach modeli lataj¹cych w Anglii i Stanach Zjed-
noczonych. Nowy zawód przyniós³ mu stabilizacjê, dorobi³ siê nawet samochodu,
którym podró¿owali z ¿on¹ i przyjació³mi po Gwatemali. Potem przysz³a choroba,
parokrotne operacje raka mózgu, wyciszy³ siê i do koñca zachowa³ niezale¿noœæ, tak
typow¹ dla siebie prawoœæ myœli i uczuæ: „Ja przesz³oœci¹ nigdy nie ¿y³em, teraz nie
bardzo mam prawo ¿yæ przysz³oœci¹ i odnajdujê specyficzny smak ³apania «teraz»,

76 Sprawozdania

Basia i Andrzej, Francja 1946



normalnie bardzo nieuchwytnego. ¯yjê TERAZ i dobrze mi. Mo¿e tak dobrze, jak
ju¿ dawno nie by³o”.

Zwiedza³am wystawê, ogl¹daj¹c zdjêcia i czytaj¹c teksty pisane du¿ym liter-
nictwem, powieszone nie za wysoko, nie za nisko. Bez trudu mo¿na je by³o kon-
templowaæ. W pokoju francuskim dwa stoliki kawiarniane i od czasu do czasu pio-
senki Edith Piaf, gwatemalska sala kolorowa z podzwrotnikow¹ roœlinnoœci¹, bez
gwaru rozmów, bo by³o o czym pomyœleæ. Basia po œmierci mê¿a ¿y³a jeszcze
w Gwatemali 21 lat! Zosta³a pochowana w tym samym grobowcu doktora Quevado
co Andrzej, do dzisiaj nie znalaz³a siê tam o niej ¿adna nawet ma³a informacja.
Wystawa wzrusza, ale nie jest sentymentalna, bo ostroœæ, bezkompromisowoœæ
s¹dów Bobkowskiego nie pozwala na ckliwoœæ. Deklarowa³: „Nie jestem ¿adnym
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emigrantem, nie mam ¿adnych têsknot, znam smak pszenicy i skowronków, ale
i inne smakuj¹ mi tak samo. Jestem Polakiem, nigdy nim nie przestanê byæ, ale te
wszystkie ojczyzny, wiêzy nierozerwania, ³kania i patriotyczne rzêpolenia to nie dla
mnie. Polska jest dziœ dla mnie takim samym krajem za ¿elazn¹ kurtyn¹, krzywda
Polaka w Krakowie boli mnie tak samo jak Czecha w Pradze czy Litwina lub
Estoñczyka. Nie rozdzielam niczego, sprawy posz³y ju¿ znacznie dalej poza pojêcie
ojczyzny, kraju, «mojej ziemi», to pojêcie z lamusa, naftalina” – pisa³ w Szkicach piór-
kiem. Swój stosunek do œwiata tak uogólni³: „Tylko cz³owiek nie jest fikcj¹. Ca³y œwiat
mo¿e byæ ojczyzn¹ i ka¿dy cz³owiek bratem. Bo œwiat to cz³owiek, przede wszyst-
kim cz³owiek”,

W kiosku Muzeum mo¿na kupiæ Szkice piórkiem, wszystkie opowiadania, szki-
ce, listy Bobkowskiego wydane przez Archiwum… Jest te¿ obszerny, w du¿ym for-
macie, z wielk¹ starannoœci¹ przygotowany folder wystawy, jej swoiste streszczenie
opatrzone starannie dobranymi zdjêciami. Wymowny dokument pietyzmu, z jakim
kobiecy zespó³ traktuje spuœciznê po Andrzeju i Barbarze Bobkowskich. Przypo-
mnijmy, ¿e wystawa zosta³a zrealizowana dziêki wsparciu Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego przez Muzeum WychodŸstwa Polskiego im. Ignacego
Jana Paderewskiego oraz Towarzystwo Opieki nad Archiwum Instytutu Literac-
kiego w Pary¿u.

Maria Wiœniewska
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RECENZJE

AKADEMIA TEATRALNA
IM. ALEKSANDRA ZELWEROWICZA.
75 LAT KSZTA£CENIA DLA TEATRU,
Warszawa 2007, ss. 340

„Jesteœmy doœæ osobliw¹, ma³¹, sk³ócon¹ gromadk¹, bez której przeœwietna ludz-
koœæ mo¿e siê zupe³nie dobrze obejœæ” – pisa³ Zbigniew Herbert, w styczniu 1995
roku, do studentów IV roku Wydzia³u Aktorskiego warszawskiej Akademii, któ-
rzy wystêpowali w przedstawieniu dyplomowym ³¹cz¹cym w jeden wieczór Odpra-
wê pos³ów greckich Jana Kochanowskiego i opowiastki o Panu Cogito Zbigniewa
Herberta, re¿yserowanym przez Zbigniewa Zapasiewicza. Warto przypomnieæ
nazwiska kilku studentów: Ewa Konstancja Bu³hak, Micha³ ¯ebrowski, Piotr
Adamczyk, Jan Kozikowski.

Listem poety zaczyna siê ksi¹¿ka, która jest z jednej strony sposobem uczczenia
piêknego jubileuszu jednej z najstarszych szkó³ teatralnych w Europie, z drugiej
strony kontynuacj¹ ksi¹¿ki Warszawska Szko³a Teatralna, wydanej w 1991 roku, która
podsumowywa³a powojenny dorobek uczelni. Najnowsza publikacja podejmuje siê
charakterystyki ostatnich siedemnastu lat funkcjonowania. Dwadzieœcia dwa teksty
poœwiêcone s¹ problemom Akademii, poszczególnym wydzia³om – aktorskiemu, re-
¿yserii, sztuki lalkarskiej, wiedzy o teatrze – w koñcu dwie czêœci opisuj¹ dwie cen-
ne inicjatywy ostatnich lat – podyplomowe studium wymowy i miêdzynarodowe
festiwale – szkó³ teatralnych w Warszawie i szkó³ lalkarskich w Bia³ymstoku.

Ostatnie siedemnastolecie przynios³o warszawskiej szkole teatralnej wiele
zmian, choæby nazwy. W 1996 roku Sejm RP uchwali³, ¿e Pañstwowa Wy¿sza Szko-
³a Teatralna zyskuje miano Akademii. Charakterystyczne, ¿e absolwenci lubi¹ pod-
kreœlaæ, ¿e ukoñczyli PWST lub AT. Ta cezura zdaje siê mieæ znaczenie.

WYZWANIA

Ksi¹¿ka jest opisem zmagañ niedu¿ej uczelni z rzeczywistoœci¹ III Rzeczypospoli-
tej Polskiej, która nie okaza³a siê przychylna kulturze wysokiej. Zmieni³ siê rynek arty-
styczny, zmieni³y hierarchie wa¿noœci. Zmniejszy³ siê szacunek dla klasyki, zmniejszy³
siê szacunek dla poprawnej polszczyzny. Zdarza siê, ¿e kszta³cenie studentów zaczy-
na siê od oduczania ich z³ych nawyków wyniesionych ze szko³y, z domu.



Zmiana rynku aktorskiego jest widomym znakiem zmiany – nie jest ju¿ tak, ¿e
wiêkszoœæ absolwentów trafia na etat, do teatrów. Wielu m³odych aktorów zostaje
wolnymi strzelcami. Nie jest jednak te¿ tak, ¿e uczelnie produkuj¹ „bezrobotnych
Hamletów” – m³odzi aktorzy trafiaj¹ do licznych produkcji telewizyjnych, do re-
klam, co bardziej samodzielni pracuj¹ w teatrach niezale¿nych – co nie jest ju¿ ¿ad-
n¹ ujm¹. Studenci przestaj¹ narzekaæ na twarde l¹dowanie w rzeczywistoœci po cie-
plarnianych warunkach w Akademii – do studiowania podchodz¹ z du¿o wiêkszym
pragmatyzmem i œwiadomoœci¹ realiów.

Prawodawstwo tworzone dla wielkich uczelni – uniwersytetów czy politechnik
– narzuca standardy trudne do spe³nienia dla uczelni, która ma 360 studentów. Na
dok³adkê niezwykle restrykcyjnie w warunkach polskich realizowany proces bo-
loñski – standaryzuj¹cy sposób kszta³cenia w ca³ej Europie – zagrozi³ kszta³towi
studiów aktorskich i re¿yserskich, wypracowywanemu od dziesiêcioleci. Przy oka-
zji okaza³o siê, ¿e w ka¿dym kraju kszta³cenie aktorów wygl¹da inaczej, wiêc o ¿ad-
nych ogólnoeuropejskich programach nie mo¿e byæ mowy. Oczywiœcie, najtrud-
niej by³o przekonaæ polskich urzêdników, bardziej „europejskich” od kolegów
z Brukseli.

Wyros³a te¿ warszawskiej uczelni spora konkurencja w postaci rozmaitych po-
dyplomowych szkó³ aktorskich, kursów, a tak¿e Wydzia³u Aktorskiego w Wy¿szej
Szkole Komunikowania i Mediów Spo³ecznych im. Jerzego Giedroycia w War-
szawie. Okazuje siê, ¿e prawo, tak na ogó³ restrykcyjne, nie umie sobie poradziæ
z woln¹ amerykank¹ w kszta³ceniu artystycznym. Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego bezradnie rozk³ada rêce. Có¿, najtrudniej odkrêciæ w³asne
zaniedbania.

Ostatnie siedemnastolecie to tak¿e po¿egnania – odeszli wybitni profesorowie –
prawdziwe symbole uczelni, m.in. Marta Fik, Ryszarda Hanin, Barbara Lasoc-
ka-Pszoniak, Wanda Szczuka-Paw³owska, Aleksander Bardini, Henryk Hinz, Ta-
deusz £omnicki, Bohdan Korzeniewski, Jan Raczkowski, Zbigniew Raszewski,
Stefan Traugutt, Andrzej Wanat. W roku 2008 odeszli: Gustaw Holoubek, Jerzy
Koenig, Jerzy Krasowski i Stefan Meller. To prawdziwe wyzwanie, by ich tradycjê
uczyniæ ¿yw¹ dla nowych roczników studentów, którzy z tymi wielkimi osobowo-
œciami nie mieli do czynienia.

OSIAGNIÊCIA

Akademia Teatralna wci¹¿ pozostaje marzeniem tysiêcy m³odych ludzi. Dowodem
s¹ egzaminy wstêpne. Kilkuset kandydatów na dwadzieœcia miejsc.

Uczelnia robi wiele, ¿eby uatrakcyjniæ swój program. Rozwija szerokie kontakty
miêdzynarodowe – jako pierwsza polska uczelnia prowadzi³a tzw. sieæ tematyczn¹
Inter artes w ramach projektu badawczego realizowanego na zlecenie Komisji Eu-
ropejskiej.

Od 2002 roku AT organizuje dwa wielkie miêdzynarodowe festiwale. W Warsza-
wie odbywa siê Miêdzynarodowy Festiwal Szkó³ Teatralnych, a w Bia³ymstoku,
gdzie znajduje siê Wydzia³ Sztuki Lalkarskiej, odbywa siê Miêdzynarodowy Festi-
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wal Szkó³ Lalkarskich. S¹ to nietypowe w konstrukcji festiwale – przewiduj¹, ¿e ze-
spo³y s¹ obecne przez ca³y czas trwania festiwalu. Chodzi o to, by studenci z ca³ego
œwiata – Francji, Niemiec, Hiszpanii, Meksyku, Rosji, Izraela, Chin czy Australii –
mieli szansê obejrzeæ nawzajem swoje prace, a tak¿e poznaæ siê i zaprzyjaŸniæ. Te-
mu drugiemu celowi s³u¿¹ kluby festiwalowe, którym organizatorzy poœwiêcaj¹ za-
zwyczaj sporo uwagi – w nich rodzi siê atmosfera imprezy.

Mo¿na dostrzec tak¿e zmianê sposobu myœlenia o kszta³ceniu ludzi teatru. Ma-
rek Waszkiel, d³ugoletni prorektor ds. wydzia³u sztuki lalkarskiej, opisuj¹c otwar-
cie uczelni na projekty indywidualne studentów w ramach toku studiów, zwraca
uwagê, ¿e „taka polityka powinna oczywiœcie akceptowaæ prawo m³odego artysty do
pomy³ek, artystycznych potkniêæ, ale bez nich nie ma budowania twórczej indywi-
dualnoœci”. W polskim szkolnictwie artystycznym nastawionym na kszta³cenie
m³odych wirtuozów, tworz¹cych tylko arcydzie³a, takie stawianie sprawy jest nie-
zwykle orzeŸwiaj¹ce.

Ostatnie lata przynios³y wspania³e wyniki artystyczne. Nie ma miejsca, by wy-
mieniaæ wybitnych absolwentów. Warto za to wspomnieæ dwa tytu³y przedstawieñ
dyplomowych. Mi³oœæ i gniew Johna Osborne’a w re¿yserii Mariusza Benoit z roku
1994, z udzia³em Micha³a ¯ebrowskiego, Piotra Adamczyka i Agnieszki Kruków-
ny, realizacja obsypana nagrodami, ciesz¹ca siê wielkim powodzeniem. Opowieœci
Hollywoodu Christophera Hamptona w re¿yserii Mai Komorowskiej z 2006 roku.
Przedstawienie, uznane za wydarzenie sezonu, mia³o swoje perypetie. Najpierw by-
³y k³opoty z prawami autorskimi, nie wiadomo by³o, czy w ogóle bêdzie mo¿na
spektakl pokazywaæ. Zwrócono siê wiêc bezpoœrednio do autora, który zgodzi³ siê
na wszelkie zmiany w tekœcie oraz przyj¹³ zaproszenie i odwiedzi³ uczelniê, by obej-
rzeæ spektakl  i spotkaæ siê z m³odymi aktorami.

Po latach dominacji wychowanków krakowskiej PWST absolwenci Wydzia³u
Re¿yserii warszawskiej AT zaczynaj¹ odciskaæ coraz mocniejsze piêtno na ¿yciu te-
atralnym – takie nazwiska, jak: Pawe³ £ysak, Agnieszka Gliñska, Piotr Kruszczyñ-
ski, Artur Tyszkiewicz, Ma³gorzata Bogajewska czy Agnieszka Olsten to nie s¹ jed-
nosezonowe b³yski.

Sukcesem innego rodzaju by³o zbudowanie zaocznych studiów Wiedzy o Tea-
trze, które kszta³c¹ absolwentów do pracy z m³odzie¿¹, przysz³ych instruktorów,
animatorów ¿ycia teatralnego.

Warto zajrzeæ do obszernej i szczegó³owej czêœci dokumentacyjnej, która zawie-
ra spis absolwentów, prac dyplomowych i magisterskich, spisy wyk³adowców oraz
bogaty materia³ ilustracyjny. Ju¿ sama lektura tych „suchych” danych pozwala zbu-
dowaæ obraz przemian, które nast¹pi³y w stosunkowo krótkim czasie.

Lektura tekstów Zbigniewa Zapasiewicza, Krystyny Mazur, Macieja Wojtyszki,
Janusza Majcherka czy Marka Waszkiela, wywiadów z Janem Englertem i Bo¿en¹
Suchock¹, w koñcu tekstu Lecha Œliwonika (który w latach 2002–2008 sprawowa³
funkcjê rektora) daje portret niedu¿ej i niezwyczajnej spo³ecznoœci, kultywuj¹cej
sztukê trudn¹ i kruch¹, z pe³n¹ wiar¹ w sens swej pracy. Bez wielkich s³ów – ze
skromnoœci¹ i œwiadomoœci¹ ograniczonych mo¿liwoœci.
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Gdy we wrzeœniu 1999 roku otwierano po wieloletniej budowie szkoln¹ scenê –
Teatr Collegium Nobilium – Wielk¹ Improwizacjê recytowali kolejno: Gustaw Ho-
loubek, Zbigniew Zapasiewicz, Jan Englert, Micha³ ¯ebrowski i ówczesny student
IV roku, Grzegorz Ma³ecki. W tym symbolicznym spotkaniu widaæ najwyraŸniej
podstawê, na której Akademia buduje swoj¹ moc – ten dziwny stan „miêdzy trady-
cj¹ a nowoczesnoœci¹”.

Pawe³ P³oski
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PRO MEMORIA

ZMARLI
PA�DZIERNIK – LISTOPAD 2008

Eugeniusz Barszcz (20 X, w wieku 87 lat) – artysta muzyk, wieloletni dyrektor Pañstwo-
wej Szko³y Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina przy ul. Namys³owskiej, odznaczo-
ny m.in. Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Prof. Adam Bromke (5 X, w wieku 80 lat) – ¿o³nierz AK, uczestnik Powstania Warszaw-
skiego w II harcerskiej Baterii Artylerii Przeciwlotniczej „¯bik” w IV Zgrupowaniu AK
„Gurt”, ps. „D¹b”, „Karski”, prorektor warszawskiej Europejskiej Wy¿szej Szko³y Prawa
i Administracji w latach 1997-2007, odznaczony m.in. Krzy¿em AK, Warszawskim Krzy-
¿em Powstañczym, Krzy¿em Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.

Prof. Daniela Buza (30 X, w wieku 78 lat) – kierownik Studium Doktoranckiego Wy-
dzia³u Chemicznego PW w latach 1983-1987 i 1991-2000, kierownik Zak³adu Chemii Orga-
nicznej PW w latach 1993-1998, odznaczona m.in. Z³otym Krzy¿em Zas³ugi.

Janina Eustachiewicz-Zieliñska (23 X) – historyk sztuki, pracownik Galerii Sztuki
Polskiej Muzeum Narodowego w latach 1957-1997.

Prof. Zbigniew Goliñski (27 X) – historyk literatury oœwiecenia, edytor literatury pol-
skiej XVIII-XIX w., wieloletni pracownik Instytutu Badañ Literackich PAN, dyrektor IBL
PAN w latach 1971-1973.

Wac³aw Micuta (21 IX, w wieku 93 lat) – ¿o³nierz AK w Zgrupowaniu „Rados³aw”
w Batalionie „Zoœka”, uczestnik Powstania Warszawskiego, ps. „Wacek”, odznaczony m.in.
dwukrotnie Krzy¿em Virtuti Militari, Krzy¿em Walecznych, Orderem Odrodzenia Polski.

Andrzej Mi³kowski (14 X, w wieku 74 lat) – harcmistrz, kierownik Wydzia³u Seniorów
i Starszyzny G³ównej Kwatery ZHP, listonosz Harcerskiej Poczty Polowej Powstania War-
szawskiego przy sztabie Zgrupowania AK „Kryska”.

Doc. Tadeusz Rajfert (22 X, w wieku 85 lat) – by³y prodziekan ds. nauczania Wydzia³u
Mechanicznego PW, by³y dyrektor Instytutu Mechaniki Technicznej, specjalista z dziedziny
wytrzyma³oœci materia³ów i mechaniki konstrukcji, odznaczony m.in. Krzy¿em Kawaler-
skim Orderu Odrodzenia Polski, Z³otym Krzy¿em Zas³ugi.

Prof. Edward Rudzki (2 X) – dermatolog, alergolog, pracownik Katedry i Kliniki
Dermatologicznej WUM, jeden z twórców polskiej alergologii.

Wojciech Wardecki (5 X, w wieku 79 lat) – harcerz Szarych Szeregów, uczestnik Po-
wstania Warszawskiego, odznaczony m.in. Krzy¿em AK, Warszawskim Krzy¿em Powstañ-
czym, Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.



Prof. Janusz Zakrzewski (26 X) – fizyk, specjalista w zakresie fizyki cz¹stek elementar-
nych, dziekan Wydzia³u Fizyki UW w latach 1972-1975, prorektor UW ds. studenckich
w latach 1981-1982, cz³onek PAN, PAU, Towarzystwa Naukowego Warszawskiego oraz Pre-
zydium Jêzyka Polskiego.

Krzysztof Zaleski (20 X, w wieku 60 lat) – aktor, re¿yser teatralny i telewizyjny, scena-
rzysta, zwi¹zany z Teatrem Na Woli, Wspó³czesnym, Dramatycznym i Ateneum, wyk³adow-
ca Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Teatralnej, prodziekan Wydzia³u Re¿yserii w latach
1987-1990, dyrektor i redaktor naczelny Programu II Polskiego Radia od 2007.

Prof. Szczêsny Zgliczyñski (2 X, w wieku 95 lat) – rektor Akademii Medycznej (obec-
nie: Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego) w latach 1975-1979, zastêpca dyrektora In-
stytutu Doskonalenia i Specjalizacji Kadr Lekarskich w latach 1955-1959, kierownik Za-
k³adu Radiologii w latach 1960-1980, specjalista krajowy w zakresie radiologii w latach
1970-1980, odznaczony m.in. Krzy¿em Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Meda-
lem KEN.
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SZTUKA. ARCHITEKTURA

Janusz Durko, Muzeum Warszawy i jego wspó³twórcy w mojej pamiêci 1951-2003,
Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, Warszawa 2008, 347 s.; fotografie.

ISBN 978-83-88477-82-9
Historia Muzeum m.st. Warszawy opowiedziana przez wspó³-

za³o¿yciela placówki i jej d³ugoletniego dyrektora (1951-2003).
Autor zwraca uwagê na wielotorow¹ dzia³alnoœæ muzeum: na-
ukow¹, wystawiennicz¹, wydawnicz¹, konserwatorsk¹, edu-
kacyjn¹ i popularyzatorsk¹. Przypomina najwa¿niejsze ekspo-
zycje, które wyznaczy³y charakter i drogi rozwoju placówki,
wspó³pracê z innymi oœrodkami i organizacjami w kraju i za
granic¹ (np. ICOM). Wiele miejsca poœwiêca darczyñcom
muzeum i przekazanym zbiorom: kolekcji Eugeniusza Phulla,
Ludwika Gocla, gen. Juliusza Rómmla, Krzysztofa Klingera i rodziny Schiele.
Uzupe³nieniem opisu jest bogaty zestaw fotografii dokumentuj¹cych najwa¿niejsze
wydarzenia w dzia³alnoœci Muzeum Historycznego m.st. Warszawy.

Aleksandra Zientecka, Dzia³alnoœæ Zachêty w latach 1989-2001: od Centralnego
Biura Wystaw Artystycznych do Pañstwowej Galerii Sztuki, Wydaw. „Neriton”,
Warszawa 2007, 232 s.; ilustracje +15 s. ilustracji.

ISBN 978-83-7543-013-4
Najnowsza historia jednej z najwiêkszych i najbardziej pre-

sti¿owych instytucji wystawienniczych w Polsce. Opracowanie
podzielone zosta³o na dwie zasadnicze czêœci: w pierwszej – po
krótkim wstêpie przedstawiaj¹cym powojenne losy galerii
i dzia³alnoœæ Centralnego Biura Wystaw Artystycznych – opisa-
na zosta³a rola Zachêty po 1989 roku. Czêœæ ta obejmuje lata
1989-1993 (kadencja dyrektor Barbary Majewskiej). Druga –
obejmuje lata 1993–2001 (kadencja dyrektor Andy Rotten-
berg). Autorka próbuje ukazaæ zmiany po 1989 roku w rozu-



mieniu wspó³czesnej sztuki, w kszta³towaniu siê polskiego ¿ycia artystycznego lat
dziewiêædziesi¹tych i postrzeganiu roli pañstwowej instytucji artystycznej. W opra-
cowaniu wykorzystano recenzje z wystaw i artyku³y prasowe dotycz¹ce dzia³alnoœci
Zachêty, publikowane na ³amach prasy codziennej, w tygodnikach kulturalnych
i periodykach naukowych, a tak¿e katalogi towarzysz¹ce ekspozycjom. Do opraco-
wania do³¹czono Kalendarium wystaw 1989-2001.

PRZEWODNIKI. INFORMATORY

Na Targówku kamienie mówi¹… Przewodnik po miejscach walk i pamiêci (praca
zbior.; Z. Spiczyñska i in.; oprac. meryt. K. Utracka; fot. i mapy Z. Falkowski;
wstêp G. Zawistowski), Urz¹d Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, Warszawa 2008,
59 s.; fotografie.

ISBN – –
Publikacja wydana z inicjatywy œrodowiska ¿o³nierzy

VI Obwodu Praga Armii Krajowej. Przewodnik zawiera
opis dokumentowanych wydarzeñ, adresy z dok³adnym
usytuowaniem miejsc walk i pamiêci oraz fotografie
obiektów. Miejsca pamiêci opisano w czterech grupach:
W ho³dzie walcz¹cym; Ofiary terroru niemieckiego; Œlady
Powstania Warszawskiego i Cmentarz Bródnowski.

ALBUMY. KATALOGI WYSTAW

Krakowskie Przedmieœcie w obiektywie Zdzis³awa Marcinkowskiego. Krakow-
skie Przedmieœcie in the Lens of Zdzis³aw Marcinkowski. 1904-1939 (przek³. na
ang. R. E. L. Nawrocki), Archiwum Pañstwowe m.st. Warszawy; Stowarzyszenie
Przyjació³ Archiwum Pañstwowego m.st. Warszawy, Warszawa 2008, 72 s.; fotografie.

ISBN 978-83-911735-6-5; ISBN 83-921836-4-8
Katalog wystawy przygotowanej przez Archiwum Pañstwowe m.st. Warszawy

wspólnie ze Stowarzyszeniem Przyjació³ Archiwum Pañstwowego m.st. Warszawy
przy wsparciu Biura Kultury m.st. Warszawy. Na wystawie zaprezentowano foto-
grafie wykonane przez Zdzis³awa Marcinkowskiego w latach 1904-1939. Zbiór
Marcinkowskiego przechowywany w archiwum liczy prawie 3500 fotografii, blisko
2500 dotyczy Warszawy. Publikacja pokazuje tylko niewielk¹ czêœæ dorobku Mar-
cinkowskiego – fotografie Krakowskiego Przedmieœcia. Na szklanych negatywach
i kliszach fotograficznych autor uwieczni³ architekturê jednej z najbardziej zna-
nych ulic Warszawy: zabytkowe budowle, pa³ace, koœcio³y, charakterystyczne frag-
menty miasta – ma³e uliczki, podwórka, a tak¿e wa¿ne wydarzenia i scenki z ¿ycia
codziennego warszawiaków.

Brok Eugeniusz Lokajski 1908-1944: fotoreporter (koncepcja i oprac. meryt.
D. Niemczyk; konsult. nauk. G. Jasiñski; konsult. hist. K. Utracka, M. Strok), Mu-
zeum Powstania Warszawskiego, Warszawa 2008, [472] s.; fotografie + CD-ROM.

ISBN 978-83-60142-07-3
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Eugeniusz Lokajski (ps. Brok) by³ wybitnym sportowcem, oszczepnikiem. Bra³
udzia³ w walkach 1939 roku, w Powstaniu Warszawskim by³ dowódc¹ pluto-
nu kompanii sztabowej „Koszta”. Zajmowa³ siê dokumentacj¹ fotograficzn¹ prze-
biegu walk w Œródmieœciu oraz zbrodni niemieckich. Zgin¹³ 25 IX 1944 roku pod
gruzami jednego z domów na ul. Marsza³kowskiej. Uda³o siê ocaliæ 23 filmy zawie-
raj¹ce 1200 zdjêæ wykonanych przez Lokajskiego. W publikacji pokazano 840 foto-
grafii – niezwykle cenne œwiadectwo oporu walcz¹cej stolicy. Ka¿de zdjêcie, w mia-
rê mo¿liwoœci, opatrzono informacj¹ o miejscu, przypuszczalnej dacie wykonania
i wystêpuj¹cych na nim osobach. Do albumu do³¹czono p³ytê CD – dziêki zastoso-
waniu wyszukiwarki mo¿na publikowane fotografie przegl¹daæ wed³ug dowolnego
klucza.

Brok Eugeniusz Lokajski 1908-1944: a reporter (koncepcja i oprac. meryt. D. Niem-
czyk; konsult. nauk. G. Jasiñski; konsult. hist. K. Utracka, M. Strok) Muzeum
Powstania Warszawskiego, Warszawa 2008, [472] s.; fotografie+ CD-ROM.

ISBN 978-83-60142-07-3
Wersja angielska albumu Brok Eugeniusz Lokajski 1908-1944: fotoreporter.

Ród Ledóchowskich: OjczyŸnie i Bogu. The Ledóchowski Family: To the Home-
land and God (praca zbior.; oprac. not i red. katalogu B. Hensel-Moszczyñska;
wstêp J. Bojarska; wstêp M. Ledóchowski; przek³. na ang. zbior.), Muzeum Histo-
ryczne m.st. Warszawy, Warszawa 2008, 210 s.; fotografie.

ISBN 978-83-88477-83-6
Katalog wystawy prezentowanej w Muzeum Historycznym m.st. Warszawy IX-

-XI 2008 roku. Bohaterem wystawy jest jeden z najznakomitszych polskich rodów –
ród Ledóchowskich. Prezentacjê dokumentów, portretów, fotografii, koresponden-
cji i pami¹tek rodzinnych poprzedza rys historyczny rodziny Ledóchowskich – od
pierwszych wzmianek z XV wieku a¿ po wspó³czesne losy rozrzuconej po ca³ym
œwiecie rodziny – opracowany przez Stanis³awa Ledóchowskiego.

Targówek – tu zaczyna siê Warszawa: wczesnoœredniowieczne osadnictwo War-
szawy (oprac. tekstu W. Brzeziñski, A. J. Tomaszewski; il. i projekt graficz. L. Ko-
byliñska; wstêp G. Zawistowski), Urz¹d Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy; Pañ-
stwowe Muzeum Archeologiczne, Warszawa 2008, 42 s.; ilustracje.

ISBN 978-83-60099-12-4
Katalog wystawy „Targówek – tu zaczyna siê Warszawa” po-

kazuj¹cej œlady wczesnoœredniowiecznego osadnictwa na tere-
nie Warszawy. Najlepiej zachowanym i najstarszym z nich jest
Grodzisko na Bródnie (X-XI w.), którego pozosta³oœci mo¿na
do dzisiaj ogl¹daæ w Lesie Bródnowskim. Na wystawie zapre-
zentowano tak¿e dokumentacjê i znaleziska z innych stanowisk
archeologicznych: z Pelcowizny, S³u¿ewia, Ujazdowa, Grocho-
wa i Wilanowa.
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Wykonywa siê fotografie… Znani i nieznani w obiektywie warszawskich foto-
grafów z II po³owy XIX wieku. Photographs are taken… Celebrities and Nobo-
dies in the Lenses of Warsaw’s Photographies of the Second Half of the Nineteenth
Century. Fotografien werben gemacht… Bekannte und unbekannte Persön-
lichkeiten im Objektiv von Warschauer Fotografen aus der zwiten Hälfte des
19. Jahrhunderts (red. nauk. M. Sikorska; wstêp R. Wojtkowski; przek³. na ang.
R. E. L. Nawrocki; przek³. na niem. K. Jedliñska), Archiwum m.st. Warszawy,
Warszawa 2008, 72 s.; fotografie.

ISBN 83-6083-05-3 (b³¹d w ISBN); ISBN 978-83-911735-7-2
Album powsta³ we wspó³pracy ze Stowarzyszeniem Przyjació³ Archiwum Pañ-

stwowego m.st. Warszawy. Wszystkie opublikowane fotografie pochodz¹ ze zbio-
rów Archiwum Pañstwowego m.st. Warszawy. W albumie znalaz³a siê tylko czêœæ
zgromadzonej kolekcji – 100 fotografii wybitnych warszawiaków, ludzi kultury,
sztuki, polityki – ale tak¿e osób anonimowych. Wiêkszoœæ zaprezentowanych zdjêæ
pochodzi ze znanych, renomowanych zak³adów fotograficznych: Karola Beyera,
Jana Mieczkowskiego, Maurycego Pucha, Maksymiliana Fajansa i in.

HISTORIA WARSZAWY

Rafa³ Chwiszczuk, Ulica Pró¿na i Dzielnica ¯ydowska w Warszawie. Pró¿na
Strasse und das jüdische Viertel in Warschau (wstêp W.-M. Stojan; przedmowa
M. Schudrich; przedmowa G. Tencer; przek³. na niem. B. Burger), Austriackie
Forum Kultury w Warszawie; Archiwum Pañstwowe m.st. Warszawy, Warszawa
2008, 11 s. + fotografie.

ISBN – –
Opracowanie zawiera krótki zarys dziejów spo³ecznoœci ¿ydowskiej w Warsza-

wie – od pierwszej wzmianki o obecnoœci ¯ydów z 1414 roku, uzyskania prawa na
osiedlanie siê w stolicy w 1775 roku – do czasów II wojny œwiatowej, utworzenia
przez Niemców najwiêkszego w Europie getta, masowej eksterminacji i powstania
1943 roku oraz restytucji ¯ydowskiej Gminy Wyznaniowej w 1997 roku i synagogi
No¿yków przy ul. Twardej. Autor opisuje „dzielnicê ¿ydowsk¹” – m.in. plac Grzy-
bowski, ulice: Tward¹, Pró¿n¹, Okopow¹, Ch³odn¹, Waliców, Pereca, ulice na starej
Pradze – dom po domu – przypomina dawn¹ architekturê i topografiê, zniszczenia
wojenne, batalie o odbudowê historycznych kamienic, wydarzenia z dziejów spo-
³ecznoœci ¿ydowskiej, które rozegra³y siê w tej czêœci Warszawy. Dwujêzyczny, pol-
sko-niemiecki tekst uzupe³niaj¹ stare fotografie, dokumentacja zniszczeñ z okresu
okupacji i wspó³czesny widok opisywanych miejsc i kamienic oraz antologia ar-
tyku³ów prasowych dotycz¹cych rewitalizacji okolic pl. Grzybowskiego.

Jazdów (praca zbior.; red. E. Ru¿y³³o), Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa
2008, 238 s.; fotografie; plany.

ISBN 978-83-925530-4-5
Inicjatorem wydania publikacji jest Stowarzyszenie Twórców Muzeum Zamku

i Szpitala Wojskowego na Ujazdowie. Opracowanie dotyczy szeroko pojêtej histo-
rii tej czêœci Warszawy: od przesz³oœci geologicznej i najstarszych œladów pobytu



cz³owieka w rejonie skarpy jazdowskiej, czasów ksi¹¿¹t mazowieckich, królowej
Bony, Anny Jagiellonki, Zygmunta III Wazy, Sasów, Lubomirskich – kolejnych
w³aœcicieli rezydencji ujazdowskich – do czasów utworzenia tutaj Centrum Wy-
szkolenia Wojskowego, w ramach którego dzia³a³ Szpital Ujazdowski.

Waldemar £ysiak, Historia Saskiej Kêpy, Wydawnictwo „Nobilis”, Warszawa
2008, 288 s.; fotografie, mapy.

ISBN 978-83-60297-26-1
Monografia dzielnicy bêd¹cej czêœci¹ prawobrze¿nej

Warszawy – Pragi Po³udnia. Autor przypomina najwa¿-
niejsze wydarzenia z dziejów Saskiej Kêpy, jej s³awnych
mieszkañców, zabytki i miejsca pami¹tkowe oraz dowo-
dy obecnoœci tej czêœci Warszawy w literaturze, poezji,
piosence. Wydanie albumowe, bogato ilustrowane za-
wiera reprodukcje starych map i planów dzielnicy.

DO 1939 ROKU

Archiwum Prezydenta Warszawy Stefana Starzyñskiego, t. 2. (red. nauk. i wstêp
M. M. Drozdowski), Oficyna Wydawnicza „Rytm”, Warszawa 2008, 448 s.

ISBN 978-83-7399-307-5
Wybór dokumentów przedstawiaj¹cych dzia³alnoœæ Stefana Starzyñskiego, pre-

zydenta Warszawy od 2 VIII 1934 roku do 27 X 1939 roku. Udokumentowane zo-
sta³y w nich najwa¿niejsze dokonania prezydenta w dziedzinie architektonicz-
no-urbanistycznego rozwoju Warszawy w latach trzydziestych oraz organizacji
cywilnej obrony stolicy. Na podstawie opublikowanych Ÿróde³ dowiadujemy siê
o planach przekszta³cenia Warszawy w nowoczesn¹ stolicê europejsk¹, m.in. o bu-
dowie Dworca Kolejowego, modernizacji Warszawskiego Wêz³a Kolejowego, ulic,
wprowadzeniu Czteroletniego Planu Inwestycyjnego i niezrealizowanego najwiêk-
szego przedsiêwziêcia – organizacji w Warszawie w 1944 roku Powszechnej Wysta-
wy Krajowej. W ksi¹¿ce zosta³y opublikowane relacje wspó³pracowników – œwia-
dectwo bohaterskiej postawy prezydenta Starzyñskiego we IX i X 1939 roku jako
komisarza cywilnego przy Dowództwie Obrony Warszawy.

Lech Królikowski, Krzysztof Oktabiñski, Warszawa 1914-1920: Warszawa i oko-
lice w latach walk o niepodleg³oœæ i granice Rzeczypospolitej, wyd. 2. uzup. Wy-
dawnictwo Akademickie i Profesjonalne Spó³ka z o.o. Grupa
Kapita³owa WSiP SA, Warszawa 2008, 259 s.; fotografie.

ISBN 978-83-61408-75-8
Historia Warszawy i jej okolic w przededniu wybuchu I woj-

ny œwiatowej, w czasie wojennych wydarzeñ i po odzyskaniu
niepodleg³oœci. Praca zosta³a oparta na literaturze przedmiotu
oraz bogatej bazie Ÿród³owej: Ÿród³ach statystycznych, karto-
graficznych, prasie, wspomnieniach, relacjach. Znakomit¹ do-
kumentacjê opisywanych wydarzeñ stanowi¹ pocztówki z epo-
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ki z kolekcji autorów oraz fotografie z publikacji i prasy z okresu I wojny œwiatowej.
Uzupe³nieniem opracowania jest Kalendarium najwa¿niejszych wydarzeñ w Warsza-
wie i okolicy na tle wydarzeñ w Europie i na ziemiach polskich, w latach 1913-1921 oraz
indeks osobowy.

Tomasz Moœcicki, Kochana Stara Buda. Teatr Qui Pro Quo (wybór il. T. Moœcic-
ki, R. Dziewoñski; pos³owie J. Koenig), Wydawnictwo „LTW”, Warszawa 2008,
348 s.; ilustracje.

ISBN 978-83-7565-042-6
Bogato ilustrowana monografia jednego z najbardziej znanych w okresie miê-

dzywojennym warszawskich teatrów kabaretowych. Z „Qui Pro Quo” wspó³praco-
wali: Julian Tuwim, Antoni S³onimski, Marian Hemar. Wystêpowali tutaj s³awni
aktorzy: Hanka Ordonówna, Zula Pogorzelska, Mira Zimiñska, Eugeniusz Bodo,
Adolf Dymsza, Fryderyk Járosy. Opracowanie zawiera wykaz cz³onków zespo³u ar-
tystycznego i repertuaru w latach 1919-1931. Praca zosta³a uhonorowana nagrod¹
Klio 2008 w kategorii varsavianów.

Lech Wyszczelski, Warszawa listopad 1918, Dom Wydawniczy „Bellona”, War-
szawa 2008, 276 s.; fotografie.

ISBN 978-83-11-11323-7
Opracowanie poœwiêcone miejscu i roli Warszawy w prze³omowych dniach li-

stopada 1918 roku. Autor dzieñ po dniu relacjonuje wydarzenia, które mia³y do-
prowadziæ do odzyskania niepodleg³oœci: udzia³ Polaków w walkach na frontach
I wojny œwiatowej, polityczne zabiegi o umiêdzynarodowienie sprawy polskiej, po-
wstanie Polskiej Organizacji Wojskowej, organizacjê narodowego Wojska Polskiego
i jego walkê o granice Polski, rozpad i usuwanie administracji niemieckiej i aus-
triackiej, powrót marsza³ka Pi³sudskiego z Magdeburga, przejmowanie przez War-
szawê funkcji stolicy pañstwa i zwi¹zane z tym inicjatywy polityczne. Praca ma
charakter popularnonaukowy. Uzupe³nieniem wyk³adu s¹ aneksy z wyborem Ÿró-
de³ i bogata dokumentacja fotograficzna.

LATA 1939-1945

W³adys³aw Bartoszewski, 1859 dni Warszawy (wstêp A. Gieysztor; uzup. A. Ku-
nert), wyd. 3. Wydawnictwo „Znak”, Kraków 2008, 1032 s. + 128 s. fotografii.

ISBN 978-83-240-1057-8
Pierwsze wydanie tej kroniki lat wojny i okupacji w Warszawie ukaza³o siê

w 1974 roku. Obecne wydanie – jak pisze autor we wstêpie – „jest pierwsze treœcio-
wo wolne od cenzury wewnêtrznej autora i jakichkolwiek skutków zewnêtrznego
nacisku”. Opis wydarzeñ uzupe³niono wykazem w³adz Zarz¹du Miejskiego w okre-
sie od IX 1939 do wybuchu Powstania Warszawskiego oraz publikacj¹ recenzji wraz
z ingerencjami cenzury i recenzji niedopuszczonych do druku po pierwszym wyda-
niu ksi¹¿ki.

W³adys³aw Bartoszewski, Warszawski pierœcieñ œmierci 1939-1944: terror hitle-
rowski w okupowanej stolicy (wstêp do wyd. 3. W. Bartoszewski; przedmowa
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S. P³oski), wyd. 3. uzup., „Œwiat Ksi¹¿ki” Bertelsmann Media Sp. z o. o., Warszawa
2008, 672 s + 64 s. fotografii.

ISBN 978-83-247-1242-7
Pierwsza w polskiej literaturze historycznej próba przedsta-

wienia na podstawie Ÿróde³ strat, jakie wskutek terroru hitle-
rowskiego ponios³a ludnoœæ Warszawy od pocz¹tku okupacji
w X 1939 roku do wybuchu powstania w VIII 1944 roku. Autor
analizuje dokumentacjê transportów do obozów koncentracyj-
nych, ³apanek ulicznych, blokad domowych, dzia³añ likwida-
cyjnych polskiego podziemia, ale przede wszystkim masowych
egzekucji dokonywanych na wiêŸniach Pawiaka, alei Szucha,
wiêzienia Mokotowskiego i wiêzienia przy ul. Dani³owiczow-
skiej. Opracowanie zawiera zestawienie egzekucji dokonanych
na ludnoœci Warszawy, zestawienie transportów z Warszawy do obozów hitlerow-
skich, indeksy: ofiar terroru i cz³onków podziemia, autorów powo³ywanych Ÿróde³
oraz œwiadków i dostarczycieli informacji ustnych, indeks aparatu terroru i indeks
topograficzny. Od pierwszego wydania ksi¹¿ki minê³o 38 lat – obecna edycja zosta³a
rozszerzona o wybór recenzji.

W³adys³aw Bartoszewski, Dni walcz¹cej stolicy: kronika Powstania Warszaw-
skiego (wstêp do wyd. 3. W. Bartoszewski; indeksy Z. Bartoszewska, M. Dehnel-
-Szyc), wyd. 3. autoryzowane, „Œwiat Ksi¹¿ki” Bertelsmann Media Sp. z o. o.; Mu-
zeum Powstania Warszawskiego, Warszawa 2008, 526 s.; fotografie + CD-ROM.

ISBN 978-83-247-1202-1
Zapis 67 audycji dokumentalnych poœwiêconych powstañ-

czej Warszawie, nadawanych w programie III Polskiego Radia
od 30 lipca do 4 paŸdziernika 1981 roku. W wersji ksi¹¿kowej
opublikowane w 1984 roku przez londyñski „Aneks” i w dru-
gim obiegu przez warszawskie wydawnictwo „Kr¹g”. Do ksi¹¿-
ki do³¹czona zosta³a p³yta CD z piosenkami z Powstania War-
szawskiego.

Grzegorz Jasiñski, ¯oliborz 1944: dzieje militarne II Okrêgu Warszawa AK
w Powstaniu Warszawskim, Oficyna Wydawnicza „Ajaks”, Pruszków 2008, 459 s.;
fotografie; plany.

ISBN 978-83-88773-03-7
II Obwód Okrêgu Warszawa AK sk³ada³ siê z czterech rejonów: ¯oliborza, Ma-

rymontu, Bielan i Pow¹zek. Praca oparta na obszernej, czêsto pionierskiej kweren-
dzie archiwalnej oraz relacjach i wspomnieniach uczestników walk. Badania Ÿród-
³owe podjête przez autora pozwoli³y zweryfikowaæ dotychczasowe ustalenia
i przedstawiæ nieznane wydarzenia dotycz¹ce powstania w tej czêœci Warszawy.
Autor, ukazuj¹c dzia³alnoœæ militarn¹ II Obwodu Okrêgu Warszawa, próbuje odpo-
wiedzieæ na pytanie, jak¹ rolê odgrywa³ on w planach operacyjnych i taktycz-
nych Komendy G³ównej AK oraz czy zakres zadañ by³ dostosowany do mo¿liwoœci

Bibliografia varsavianów 91



92 Bibliografia varsavianów

taktycznych ¿o³nierzy walcz¹cych pod dowództwem pp³k. Mieczys³awa Niedziel-
skiego „¯ywiciela”. Opracowanie uzupe³nia bibliografia tematu, wykaz ¿o³nierzy
AK walcz¹cych w II Obwodzie, indeks nazwisk i pseudonimów oraz streszczenie
tez rozprawy w jêzyku angielskim i niemieckim.

Jerzy Koszada, pseud. „Harcerz”, Grupa Kampinos: partyzanckie zgrupowanie
Armii Krajowej walcz¹ce w Powstaniu Warszawskim, wyd. 3. popr. i uzup., ZP
GRUPA Sp. z o. o., Warszawa 2007, 374 s.; fotografie, plany.

ISBN 978-83-925916-6-5
Monografia zgrupowania partyzanckiego „Grupy Kampinos”. Odegra³o ono

istotn¹ rolê w walkach Powstania Warszawskiego. 29 lipca 1944 roku do Puszczy
Kampinoskiej wkroczy³y przyby³e z Kresów Wschodnich oddzia³y partyzanckie
Zgrupowania Sto³pecko-Nalibockiego AK, dowodzone przez por. Adolfa Pilcha
„Górê”. Jako jedyna zorganizowana jednostka wojskowa AK wykona³a ona rozkaz
gen. „Bora” z 14 VIII 1944 roku i skierowa³a do Warszawy oddzia³ ponad 1100 do-
brze uzbrojonych ¿o³nierzy i jako jedyna nie skapitulowa³a. Ostatecznie „Grupa
Kampinos” zosta³a rozbita w walkach pod Jaktorowem. Czêœæ ¿o³nierzy przedar³a
siê na Kielecczyznê i tam walczy³a do stycznia 1945 roku.

Polska Walcz¹ca. 64. rocznica Powstania Warszawskiego (oprac. tekstu M. Nie-
wierowicz wg artyku³ów M. Majewskiego, J. Marszalca, K. Mazura; wstêp H. Gron-
kiewicz-Waltz), „Mówi¹ Wieki”, Warszawa 2008, [24] s.; fotografie.

ISBN – –
Publikacja przygotowana w zwi¹zku z 64. rocznic¹ wybuchu Powstania War-

szawskiego. Zawiera program przebiegu uroczystoœci odbywaj¹cych siê w Warsza-
wie od 27 lipca do 3 sierpnia 2008 roku, krótki rys historyczny 63 dni powstañ-
czych walk, spis miejscowoœci w Generalnym Gubernatorstwie, do których trafi³a
ludnoœæ cywilna Warszawy po upadku powstania, wykaz g³ównych punktów walki
i oporu oraz informacjê na temat idei i organizacji Muzeum Powstania Warszaw-
skiego.

Adam Rozmys³owicz, Gmach PAST-y w Powstaniu Warszawskim 1944 (wstêp
Cz. Cywiñski); Œwiatowy Zwi¹zek ¯o³nierzy Armii Krajowej; Oficyna Wydawnicza
„Rytm”, Warszawa 2008, 136 s. + fotografie (Seria: Biblioteka Armii Krajowej;
cykl: Bitwy i Akcje).

ISBN 978-83-7399-295-5
Opis jednej z bardziej znanych akcji w Powstaniu Warszaw-

skim – trwaj¹cym ponad dwa tygodnie ataku na gmach Polskiej
Akcyjnej Spó³ki Telefonicznej PAST-y przy ul. Zielnej. Zdoby-
cie tego zaciekle bronionego niemieckiego bastionu (siedziby
frontowych po³¹czeñ telefonicznych, wa¿nego niemieckiego
punktu ostrza³u i punktu obserwacyjnego) by³o wielkim sukce-
sem taktycznym i militarnym oddzia³ów powstañczych
w Œródmieœciu. Dziêki tej akcji uda³o siê sparali¿owaæ niemiec-
k¹ ³¹cznoœæ telefoniczn¹ z zatrzymanym na linii Wis³y frontem
wschodnim.



Jan Tarczyñski, „Kubuœ”. Pancerka Powstañczej Warszawy, ZP Grupa Sp. z o. o.,
Warszawa 2008, 88 s.; ilustracje, plany.

ISBN 978-83-926606-5-1
Studium budowy i dzia³añ bojowych pojazdu desantowego „Kubuœ” na tle opisu

motorowego przygotowania Armii Krajowej do walk w Powstaniu Warszawskim.
Wed³ug raportu Dowództwa AK skierowanego 6 sierpnia 1944 roku do Sztabu
G³ównego Polskich Si³ Zbrojnych w Londynie powstañcy dysponowali 5 czo³gami
i 4 zdobycznymi samochodami pancernymi. Decyzja o budowie wozu desantowego
zosta³a podjêta przez dowództwo Grupy „Krybar” na Powiœlu. Improwizowana
pancerka uzbrojona by³a w radziecki karabin maszynowy, miotacz ognia i rêczn¹
broñ za³ogi.

WSPOMNIENIA. BIOGRAFIE. LITERATURA FAKTU

Ryszard Bielañski, „Góra-Dolina” Adolf Pilch (wstêp Cz. Cywiñski), Œwiatowy
Zwi¹zek ¯o³nierzy Armii Krajowej; Oficyna Wydawnicza „Rytm”, Warszawa 2008,
144 s. + fotografie (Seria: Biblioteka Armii Krajowej. Dowódcy Oddzia³ów Armii
Krajowej).

ISBN 978-83-7399-255-9
Biografia wybitnego dowódcy Armii Krajowej, cichociem-

nego – pp³k. Adolfa Pilcha (ps. „Góra”, „Dolina”, „Pistolet”).
Pilch walczy³ pocz¹tkowo na NowogródczyŸnie. Podczas ofen-
sywy sowieckiej w czerwcu 1944 roku w ramach planu „Burza”
Zgrupowanie Sto³pecko-Nalibockie dotar³o pod Warszawê do
Puszczy Kampinoskiej. Walczy³o w ponad czterdziestu potycz-
kach z Niemcami na terenie Rzeczypospolitej Kampinoskiej
i w pó³nocnych dzielnicach Warszawy, m.in. lotnisko bielañ-
skie. 20 i 21 sierpnia 1944 roku czêœæ zgrupowania przeprowa-
dzi³a atak na Dworzec Gdañski. Autor biografii by³ ¿o³nierzem
Zgrupowania „Góra-Dolina”.

Witold Pasek, „¯mudzin” Boles³aw Kontrym (1893-1953), Œwiatowy Zwi¹zek
¯o³nierzy Armii Krajowej; Oficyna Wydawnicza „Rytm”, Warszawa 2008, 124 s.
+ fotografie (Seria: Biblioteka Armii Krajowej. Dowódcy Oddzia³ów Armii
Krajowej).

ISBN 978-83-7399-181-1 ISBN 83-7399-181-6
Zawi³a i dramatyczna biografia mjr. Boles³awa Kontryma.

Kontrym by³ carskim kadetem, rosyjskim oficerem podczas
I wojny œwiatowej, kawalerzyst¹ II Korpusu Polskiego, ¿o³nie-
rzem bolszewickiej Armii Czerwonej, pracowa³ dla rosyjskiego
i polskiego wywiadu. Podczas wojny 1939 roku by³ oficerem
Polskich Si³ Zbrojnych na Zachodzie, walczy³ m.in. pod Nar-
wikiem, zosta³ zrzucony jako cichociemny do Polski. Wspó³or-
ganizowa³ Pañstwowy Korpus Bezpieczeñstwa i tworzy³ grupê
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„Start” powo³an¹ do walki z korupcj¹ i ³apownictwem oraz tropienia w okupowanej
Warszawie konfidentów gestapo i szmalcowników. By³ dowódc¹ oddzia³u os³ono-
wego Delegatury Rz¹du „Sztafeta-Podkowa”, bra³ udzia³ w Powstaniu Warszaw-
skim, walczy³ w Œródmieœciu i by³ ranny w szturmie na PAST-ê. W 1948 roku zosta³
aresztowany, skazany na œmieræ i w 1953 roku stracony.

Mariusz Urbanek, Waldorff, ostatni baron Peerelu, Wydawnictwo Iskry, Warsza-
wa, 2008, 347 s.; fotografie.

ISBN 978-83-244-0082-9
Biografia Jerzego Waldorffa-Preyssa (1910-1999), populary-

zatora i krytyka muzycznego zwi¹zanego od 1934 roku z War-
szaw¹. Waldorff by³ m.in. inicjatorem powstania w Warszawie
Muzeum Teatralnego. W 1974 roku za³o¿y³ Spo³eczny Komitet
Opieki na Rzecz Ochrony Starych Pow¹zek – z jego inicjatywy
przeprowadzono konserwacjê blisko 1000 pomników na cmen-
tarzu Pow¹zkowskim. W 1992 roku zosta³ wyró¿niony tytu³em
Honorowego Obywatela Warszawy. Ksi¹¿ka o Waldorffie jest
jednoczeœnie opowieœci¹ o Warszawie dwudziestolecia miêdzy-
wojennego, czasów okupacji i czasów PRL-u.

SOCJOLOGIA

Religijnoœæ mieszkañców Warszawy (praca zbior.; red. W. Zdaniewicz, S. H. Zarê-
ba, T. Zembrzuski), Zak³ad Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2007, 239 s.; ta-
bele, wykresy (Seria: Studia Socjologiczno-Religijne, T. 25).

ISBN 83-85945-13-X
Opracowanie pokazuj¹ce postawy spo³eczno-religijne mieszkañców Warszawy.

Dane niezbêdne do przygotowania analizy uzyskano w ramach standardowych ba-
dañ utworzonego w Instytucie Statystyki Koœcio³a Katolickiego SAC Oœrodka Son-
da¿y Spo³ecznych „Opinia”. Badania te przeprowadzono w 2006 roku metod¹ wy-
wiadu kwestionariuszowego na reprezentatywnej próbie mieszkañców Warszawy.
Autorzy w publikacji podjêli dodatkowe w¹tki: postaw wobec religii, problemu po-
strzegania roli duchowieñstwa, form przekazywania wiary, stosunku do wyznaw-
ców innych religii, aktywnoœci katolików w Koœciele, roli mediów katolickich oraz
zapotrzebowania na szkolnictwo katolickie.

Hanna Macierewicz
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KRONIKA

KALENDARZ WARSZAWSKI
kwiecieñ-czerwiec 2008

Kalendarz warszawski, styczeñ-marzec 2008

KWIECIEÑ

1 Po 19 latach starañ rodzina Jab³kow-
skich, spadkobierców s³ynnego rodu war-
szawskich kupców, odzyska³a budynek
przy Brackiej 25, w którym od 1914 r. funk-
cjonowa³ Dom Towarowy Braci Jab³kow-
skich. W czasie wojny obiekt zosta³ zbu-
rzony, a po wojnie znacjonalizowano go
dekretem Bieruta. Jab³kowscy ju¿ wcze-
œniej odzyskali kamienicê przy Chmiel-
nej 21 i s¹siaduj¹c¹ z ni¹ pust¹ dzia³kê na
rogu Brackiej. Planuj¹ tam piêciopiêtrowy
dom handlowy, ³¹cz¹cy siê z s¹siednim,
w którym obecnie znajduje siê Traffic.
Tymczasem Zwi¹zek Rzemios³a Polskiego,
któremu w zesz³ym roku s¹d uniewa¿ni³
wieczyst¹ dzier¿awê budynku przy Brac-
kiej 25, uwa¿a, ¿e wci¹¿ ma prawo do nie-
ruchomoœci, poniewa¿ odbudowa³ budy-
nek po wojnie. Zwi¹zek oczekuje, ¿e ratusz
pokryje nak³ady poniesione na odbudowê,
które wyceni³ na 40 mln z³.

W Pa³acu Kultury rozpoczê³y siê XVII
Dni Kariery organizowane przez miêdzy-
narodow¹ organizacjê studenck¹ AIESEC.
To najwiêksze w Polsce targi pracy, prak-
tyk i sta¿y. Goszcz¹ na nich banki, firmy

prawnicze, konsultingowe i doradztwa
personalnego, czy agencje nieruchomoœci.
Coraz czêœciej oferuj¹ one pracê m³odszym
rocznikom, nawet osobom po pierwszym
roku studiów. Jeszcze kilka lat temu
o praktykê by³o bardzo trudno, firmy prze-
biera³y w ofertach i proponowa³y bezp³a-
tne sta¿e. Dziœ mo¿na liczyæ na wakacyjn¹
praktykê w wielkiej korporacji za kilka ty-
siêcy z³otych miesiêcznie.

2 Minê³a trzecia rocznica œmierci Jana
Paw³a II. Z tej okazji o godzi. 18.30 abp Ka-
zimierz Nycz odprawi³ uroczyst¹ mszê
w koœciele Œw. Anny. Po nabo¿eñstwie war-
szawiacy przeszli na pl. Pi³sudskiego,
gdzie na ogromnej scenie zaprezentowano
spektakl Œwiêci nie przemijaj¹, opowiada-
j¹cy o œwiêtych polskich od œw. Wojciecha
do œw. siostry Faustyny. Miedzy koœcio³em
Œw. Anny a pl. Pi³sudskiego zap³onê³y ty-
si¹ce zniczy.

Do og³oszonego ju¿ po raz szósty prze-
targu na zaprojektowanie pa³acu Saskiego
zg³osi³a siê tylko jedna firma – Polsko-Bel-
gijska Pracownia „Projekt”. „Projekt” by³



podwykonawc¹ firmy Budimex-Dromex,
która wygra³a wczeœniejszy przetarg. Kon-
trakt z Budimexem zosta³ rozwi¹zany po
objêciu ochron¹ piwnic znajduj¹cych siê
na pl. Pi³sudskiego. Inwestycjê trzeba by³o
przeprojektowaæ, a pieni¹dze na jej reali-
zacjê zapisane w umowie okaza³y siê nie-
wystarczaj¹ce. Nowy projekt budowlany
ma byæ gotowy do koñca roku, a projekty
wykonawcze i urz¹dzenia wnêtrz w ci¹gu
14-18 miesiêcy od podpisania umowy. We-
d³ug za³o¿eñ ratusza prace przy budowie
pa³acu powinny siê zacz¹æ jesieni¹ 2009 r.

3 Przy ul. Kawalerii w pobli¿u £azie-
nek powstanie nowa ambasada brytyjska.
Brytyjczycy musz¹ siê wyprowadziæ z do-
tychczasowej siedziby przy al. Ró¿, ponie-
wa¿ ambasada siê ju¿ tam nie mieœci, a po-
za tym budynek odzyskali spadkobiercy
dawnych w³aœcicieli. Nowy budynek za-
projektowali brytyjscy architekci. Wysoki
na dwa piêtra, bêdzie kszta³tem przypomi-
na³ sportowe podium. Zewnêtrzna fasada
bêdzie ca³a przeszklona, a w wewnêtrznej
okna zostan¹ umieszczone w konstrukcji
z solidnych filarów. Po obu stronach pod-
dasza umieszczonego na drugiej kondyg-
nacji zaprojektowano du¿e tarasy, na któ-
rych zostan¹ posadzone ¿ywop³oty. Na
parterze znajdzie siê sekcja wizowa i kon-
sularna, pozostanie te¿ spora przestrzeñ,
w której bêdzie mo¿na organizowaæ wysta-
wy i z której da siê przejœæ do ogrodu.

4 W Warszawie brakuje miejsc
w przedszkolach. W tym roku jest prawie
11 tys. kandydatów na 8,6 tys. miejsc. Ra-
tusz zrobi³ dodatkowe miejsca, przenosz¹c
czêœæ zerówek do szkó³, ale to nie wystar-
czy. Tym bardziej, ¿e po konsultacji z Mi-
nisterstwem Edukacji zmieniono zasady
rekrutacji. Dzieci urodzone po 1 wrzeœnia
maj¹ teraz takie samo prawo do miejsca
w przedszkolu jak te, które 1 wrzeœnia mia-
³y ukoñczone trzy lata. Nowych placówek

nie przybywa, np. na Ursynowie, gdzie
najtrudniej jest znaleŸæ wolne miejsce,
otwarta zostanie we wrzeœniu jedna. Jolan-
ta Lipszyc, dyr. Biura Edukacji Urzêdu
m.st. Warszawy, zapewnia, ¿e w ci¹gu 4 lat
w stolicy powstanie 21 nowych przedszko-
li: w roku 2009 trzy przedszkola – jedno na
Bemowie, jedno na Bia³o³êce i w Wawrze,
w roku 2010 siedem placówek, a reszta
w kolejnych latach. Oprócz tego jest plan
rozbudowy 11 przedszkoli. Do 2012 roku
na budowê nowych przedszkoli miasto wy-
da 172 mln z³.

5 15 par stanê³o na œlubnym kobiercu
w odnowionym Pa³acu Œlubów na Starym
Mieœcie. To tutaj w czasach Stanis³awa Au-
gusta mia³ swoj¹ pracowniê królewski ma-
larz Marcello Bacciarelli. Generalny re-
mont rwa³ dwa lata. W tym czasie zmienio-
no wystrój, po³o¿ono marmurowe pod³ogi,
wymieniono okna, sprowadzono specjalne
meble przypominaj¹ce te z epoki Stanis³a-
wa Augusta. Oprócz tego zainstalowano
klimatyzacjê i pod³¹czono nowoczesny
sprzêt audio-wideo. Na piêtrze znajduje
siê sala przeznaczona dla kilkuset goœci
i druga kameralna, na parterze – sala toa-
stów. Latem œwiêtowaæ bêdzie mo¿na tak-
¿e na patio od strony Wis³y.

7 Stacja metra Plac Wilsona, otwarta
w 2005 r., zosta³a uznana za naj³adniejszy
przystanek metra na œwiecie. Tak zdecydo-
wali uczestnicy konferencji „Metrorail”
w Kopenhadze poœwiêconej rozwojowi
metra. Stacjê Plac Wilsona wyró¿nia tzw.
niebosk³on ¯oliborza, czyli sp³aszczona
kopu³a z betonu, która zmienia kolory
w ci¹gu dnia. Zosta³a ona uznana tak¿e za
bardzo funkcjonaln¹. Stacja metra Plac
Wilsona by³a wyró¿niona ju¿ kilkakrotnie,
m.in. dwa lata temu w Meksyku, podczas
konkursu promuj¹cego budowle, których
g³ównym materia³em architektonicznym
jest beton.
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8 Blisko po³owa tegorocznych stypen-
dystów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
jest zwiazana z warszawskimi instytucjami
naukowymi – Uniwersytetem Warszaw-
skim, Politechnik¹ Warszawsk¹ i instytu-
cjami PAN. Najwiêcej jest wœród nich che-
mików i biologów. Ka¿dy otrzyma 24 tys.
z³. Stypendia s¹ presti¿owym wyró¿nie-
niem dla naukowców, którzy mimo m³ode-
go wieku (do 30 lat) maj¹ ju¿ osi¹gniêcia
badawcze.

10 Rozpocz¹³ siê 11. Festiwal Nowa
Tradycja – najwiêkszy i najbardziej presti-
¿owy festiwal folkowy w Polsce, który jako
jedyny w kraju dzia³a pod patronatem Eu-
ropejskiej Unii Radiowej. Przez cztery dni
w Studiu Koncertowym Polskiego Radia
im. Witolda Lutos³awskiego przy ul. Wo-
ronicza 17 wyst¹pi¹ gwiazdy œwiatowego
folku, jak angielski muzyk Andrew Cron-
shaw, Ormianin Tigran Aleksanyan, W³a-
dys³aw i Krzysztof Trebunie-Tutki, a tak¿e
14 m³odych zespo³ów, które powalcz¹
o Grand Prix. Wraz z konkursem odbywa
siê plebiscyt „Folkowy fonogram roku”
dla najlepszej p³yty.

12 Muzeum Sztuki Nowoczesnej bê-
dzie pierwszym budynkiem, który powsta-
nie na pl. Defilad. Po kilkumiesiêcznych
negocjacjach prezydent Warszawy Hanna
Gronkiewicz-Waltz podpisa³a umowê ze
szwajcarskim architektem Christianem
Kerezem, zwyciêzc¹ konkursu na projekt
nowego muzeum. Kerez ¿¹da³ pocz¹tkowo
40 mln, ostatecznie dostanie 26. Budowa
ma ruszyæ na wiosnê 2010 roku. Do tego
czasu powstanie m.in. projekt wykonaw-
czy oraz zostan¹ za³atwione wszystkie nie-
zbêdne do rozpoczêcia prac dokumenty.
Budynek bêdzie oddany wiosn¹ 2014 roku.

13 Architekt Andrzej Cho³dzyñski,
projektant stacji Plac Wilsona, pracuje nad

wystrojem siedmiu stacji drugiej linii me-
tra od ronda Daszyñskiego na Woli do
dworca Wileñskiego na Pradze. To maj¹
byæ stacje, jakich jeszcze nie by³o. Ich wy-
strój bêdzie siê zmienia³ kilka razy na mi-
nutê. Na ogromnych monitorach przykry-
waj¹cych 140-metrowe œciany wzd³u¿ to-
rów pasa¿erowie przeczytaj¹ nazwê stacji,
litery bêd¹ „wje¿d¿aæ” tu¿ za hamuj¹cym
poci¹giem. Potem ukarz¹ siê na nich obra-
zy najwybitniejszych wspó³czesnych ma-
larzy albo widok okolicy znad stacji. Ory-
ginalne i nowoczesne stacje maj¹ stanowiæ
u³amek w wydatkach na ca³¹ inwestycjê,
obliczon¹ na ok. 3 mld z³. Wystroju stacji
dope³ni ¿ywa kolorystyka ich stropów, wy-
³o¿onych ceramik¹ wyt³umiaj¹c¹ ha³as.
Na rozpoczêcie budowy drugiej linii metra
trzeba jeszcze poczekaæ ponad rok. Ma po-
trwaæ 33 miesi¹ce.

15 Rozpoczê³y siê piêciodniowe ob-
chody 65. rocznicy powstania w getcie war-
szawskim. Z tej okazji w czterech punk-
tach miasta zosta³y zamontowane br¹zowe
tablice oznaczaj¹ce przebieg granic dziel-
nicy ¿ydowskiej. Docelowo ma ich byæ 21.
Stan¹ w charakterystycznych miejscach
dzielnicy ¿ydowskiej. W ratuszu przy
pl. Bankowym otwarta zosta³a planszowa
wystawa „Getto warszawskie – cierpienie,
walka, pamiêæ” przygotowana przez prof.
Andrzeja Kunerta. G³ówne obchody roz-
poczê³y siê w po³udnie pod pomnikiem
Bohaterów Getta, gdzie prezydenci Polski
i Izraela symbolicznie ods³onili wejœcie do
przysz³ego Muzeum Historii ¯ydów Pol-
skich. Przez trzy najbli¿sze dni trwaæ bê-
dzie akcja „Apel pamiêci”, podczas której
w ró¿nych punktach Warszawy odczyta-
nych zostanie 15 tys. nazwisk ¯ydów pole-
g³ych w powstaniu. Ostatniego dnia ob-
chodów – 19 kwietnia, o godz. 15, kiedy za-
wyj¹ syreny, warszawiacy utworz¹ na Mu-
ranowie ³añcuch pamiêci.
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Mija 25 lat od chwili rozpoczêcia budo-
wy metra w Warszawie. 15 kwietnia 1983 r.
wbito pierwszy pal pod przysz³¹ stacjê Ur-
synów. Dyrekcja metra zapowiada³a wów-
czas, ¿e pierwszy odcinek z Kabat do Poli-
techniki bêdzie gotowy w 1990 r. Cztery la-
ta póŸniej mia³a zostaæ ukoñczona ca³a
pierwsza linia do Huty Warszawa. Po
æwieræwieczu budowa finiszuje. Lada mo-
ment zostanie otwarta stacja S³odowiec,
a jesieni¹ trzy ostatnie stacje pod ulic¹
Kasprowicza – Stare Bielany, Wawrzyszew
i M³ociny. Metro Warszawskie jest najd³u-
¿ej ci¹gn¹c¹ siê inwestycj¹ w stolicy.

16 Dwa razy w tygodniu w Pa³acu
M³odzie¿y odbywaj¹ siê zajêcia dla senio-
rów organizowane przez urz¹d dzielnicy
Œródmieœcie. Ciesz¹ siê one wielkim powo-
dzeniem. Ka¿dego dnia przychodzi oko³o
300 osób. Najwiêcej decyduje siê na tañce
i informatykê, a do wyboru jest jeszcze pla-
styka, malarstwo, tkactwo, a tak¿e kino,
w którym pokazywane s¹ nowoœci.

17 Radni rz¹dz¹cej miastem koalicji
PO-LiD przyznali prezydent Hannie Gron-
kiewicz-Waltz absolutorium za 2007 r. Po
raz pierwszy od lat w kasie miasta jest nad-
wy¿ka bud¿etowa – a¿ 673 mln z³. Wy¿sze
od zaplanowanych by³y tak¿e wp³ywy z po-
datku PIT (o 248 mln z³ wiêcej) i CIT
(o ponad 105 mln). Niestety, w dzie-
dzinach zale¿nych bezpoœrednio od w³adz
miasta wyniki nie s¹ imponuj¹ce. Wp³ywy
ze sprzeda¿y lokali i nieruchomoœci by³y w
ub.r. przesz³o 67 mln z³ ni¿sze ni¿ plano-
wano. Nie uda³o siê zdobyæ 150 mln z Unii
Europejskiej na budowê pierwszej linii
metra i wêz³a przesiadkowego przy stacji
M³ociny. Ratusz wyda³ tylko 81% z pieniê-
dzy zaplanowanych na inwestycje. To zale-
dwie o jeden punk procentowy lepiej od
wyniku z 2004 r., gdy rz¹dzi³ Lech Ka-
czyñski.

U zbiegu ulic Towarowej i £uckiej bel-
gijska firma deweloperska Ghelamco wy-
buduje 180-metrowy biurowiec. Budynek
bêdzie mieæ podwójn¹ szklan¹ fasadê, któ-
rej tafle maj¹ wznosiæ siê ponad ostatnim
piêtrem. Bêdzie to przypominaæ otulon¹
d³ugim p³aszczem ze stercz¹cym nad g³o-
w¹ ko³nierzem Z³¹ Królow¹ z filmu o kró-
lewnie Œnie¿ce i siedmiu krasnoludkach.
Doliczaj¹c umieszczon¹ na szczycie ante-
nê budynek bêdzie wysoki na ok. 200 me-
trów. Po jego bokach stan¹ dwa ni¿sze
przeszklone biurowce. Wie¿a pomieœci ok.
60 tys. m2 biur. W przeciwleg³ym naro¿ni-
ku Ghelamco planuje postawienie drugiej
wie¿y. Bêdzie to 160-metrowy apartamen-
towiec. Pomiêdzy budynkami powstanie
pieszy plac.

18 W powstaj¹cym na Polach Wila-
nowskich kompleksie mieszkaniowym
mo¿e zamieszkaæ nawet 60 tys. osób. W tej
sytuacji powinny tu powstaæ tak¿e szko³a
i przedszkole. Niestety, nie przewidziano
ich w przyjêtym przed kilku laty planie za-
gospodarowania terenu. Teraz w³adze Wi-
lanowa zwróci³y siê do firmy Polnord, do
której nale¿y wiêkszoœæ powstaj¹cego mia-
steczka, o znalezienie miejsca na cele edu-
kacyjne. Polnord móg³by oddaæ za symbo-
liczn¹ kwotê 4,5 hektarow¹ dzia³kê nieo-
podal Œwi¹tyni Opatrznoœci Bo¿ej. Wybu-
dowany na niej kompleks edukacyjny,
sk³ada³by siê z przedszkola dla 225 dzieci,
podstawówki i gimnazjum (odpowiednio
dla 1265 i 525 uczniów) oraz hali sporto-
wej. Polnord chce jednak w zamian korek-
ty planu zagospodarowania, która pozwo-
li³aby mu na wzniesienie wy¿szych budyn-
ków w s¹siedztwie skarpy. W³adze Wilano-
wa SA s¹ otwarte na propozycje. Zmiana
planu zagospodarowania zajê³aby oko³o
roku.
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19 Po raz trzeci rozpocz¹³ siê dwu-
dniowy Festiwal Filmowy Muzyki Krzy-
sztofa Komedy. W praskim klubie M25
przy Miñskiej wyst¹pi³ m.in. znakomity
pianista jazzowy Andrzej Jagodziñski
wraz z Lor¹ Szafran i kwartetem smyczko-
wym, Lena Ledoff, a w specjalnym etno-
jazzowym koncercie Milo Kurtis z Pio-
trem Iwickim i Januszem „Yanin¹” Iwañ-
skim. Zaplanowano projekcje filmów
z muzyk¹ Komedy. Mo¿na by³o obejrzeæ
Zbrodniarza i pannê w re¿yserii Janusza
Nasfetera oraz Prawo i piêœæ z Gustawem
Holoubkiem, s³ynny polski western w re-
¿yserii Jerzego Hoffmana.

Wspólna kolacja sederowa przy
ul. Pró¿nej zakoñczy³a obchody 65. rocz-
nicy powstania w getcie warszawskim.
Wzd³u¿ ulicy ci¹gnê³y siê nakryte bia³ymi
obrusami sto³y, na których ustawiono tra-
dycyjne potrawy ¿ydowskie: macê, zio³a,
gotowane jajka, chrzan, karpia po ¿ydow-
sku, cymes z jab³ek i gotowanej marchwi,
orzechy z jab³kami i bakaliami oraz sok
z winogron. W oknach kamienic rozwie-
szono fotografie ¯ydów, mieszkañców
przedwojennej Warszawy.

20 W setn¹ rocznicê urodzin Ireny
Eichlerówny w Teatrze Narodowym ot-
warta zosta³a wystawa przypominaj¹ca
najwiêksz¹ polsk¹ aktorkê XX wieku. Na
wystawie pokazano zdjêcia z czasów jej
pierwszych wystêpów na zawodowej sce-
nie w Wilnie i we Lwowie w latach 30.
XX w., nastêpnie w antycznych trage-
diach, sztukach kostiumowych i obyczajo-
wych na scenie Teatru Narodowego, które-
go aktork¹ by³a od 1955 r. Fotografie poka-
za³y j¹ jako artystkê wszechstronn¹ – tra-
giczkê i komiczkê. Organizatorzy odtwo-
rzyli nagranie Trenu XIX Jana Kochanow-
skiego w jej interpretacji.

21 W³aœciciele sklepików, kawiarni,
galerii i punktów us³ugowych mie-
szcz¹cych siê na Trakcie Królewskim z³o-
¿yli w ratuszu pismo protestuj¹ce przeciw-
ko ograniczaniu ich praw. Uwa¿aj¹, ¿e s¹
traktowani nierówno w porównaniu z in-
nymi kupcami w stolicy. Zgodnie z obo-
wi¹zuj¹cym od stycznia rozporz¹dzeniem,
¿eby najemca móg³ wykupiæ lokal u¿ytko-
wy bez przetargu musi uzbieraæ 45 punk-
tów, przyznawanych m.in. za po³o¿enie lo-
kalu. Przedsiêbiorcy z Traktu Królewskie-
go nie mog¹ staæ siê w³aœcicielami lokali,
w które inwestowali od lat, bo znajduj¹ siê
one na obszarze tzw. zespo³u zabytkowego,
w zwi¹zku z czym dostan¹ zero punktów za
po³o¿enie lokalu. Jeœli prezydent nie zmie-
ni rozporz¹dzenia, przedsiêbiorcy zamie-
rzaj¹ odwo³aæ siê do Warszawskiego S¹du
Administracyjnego.

22 Od dziœ pod adresem www.1944.
wp.pl funkcjonuje wirtualne Muzeum Po-
wstania Warszawskiego, w którym mo¿na
zwiedziæ ka¿dy zak¹tek tego realnego.
Zwiedzaj¹cy zobacz¹ trójwymiarowy mo-
del bombowca liberator oraz eksponaty,
które na co dzieñ s¹ zamkniête w gablotach
lub odgrodzone, a dla których zabrak³o
miejsca w salach ekspozycyjnych, oraz
wiêcej multimediów, np. inscenizacjê dru-
ku powstañczych ulotek, a tak¿e bêd¹
mogli zapoznaæ siê z przebiegiem walk po-
wstañczych dzieñ po dniu. Teraz muzeum
bêd¹ mogli tak¿e odwiedziæ mieszkaj¹cy
zagranic¹ kombatanci.

Z miesi¹ca na miesi¹c roœnie koszt naj-
wiêkszych miejskich inwestycji. Stadion
Legii zamiast planowanych 364 mln z³ ma
poch³on¹æ 450 mln, œródmiejski odcinek
II linii metra – 3,5-4 mln z³ zamiast
2,8 mln, Muzeum Historii ¯ydów Pol-
skich – 160-250 mln z³ zamiast 80 mln,

Kronika 99



Centrum Nauki „Kopernik” – ponad
300 mln z³ zamiast 255 mln, Most Pó³noc-
ny – ponad miliard zamiast 543 mln, Mu-
zeum sztuki Nowoczesnej – 330 mln z³ za-
miast 270 mln. Wiêksze wydatki od plano-
wanych oznaczaj¹ wzrost zad³u¿enia mia-
sta. W 2009 r. przekroczy ono 5,5 mld z³,
czyli 52,6% bud¿etu miasta, w latach
2011-2017 – 58,3%. A progu 60% zad³u¿e-
nia przekroczyæ nie wolno. Tymczasem
w latach 2009-2011 planowana jest budowa
mostu Pó³nocnego i II linii metra, a to
oznacza, ¿e z innych inwestycji trzeba bê-
dzie zapewne zrezygnowaæ.

23 Tu¿ przed godz. 10.30 na stacjê S³o-
dowiec wjecha³ pierwszy poci¹g z pasa¿e-
rami. Stacja zosta³a otwarta z prawie pó³-
torarocznym poœlizgiem. Pierwotnie mia³a
byæ oddana do u¿ytku równoczeœnie ze
stacj¹ Marymont. Teraz mieszkañcy Bie-
lan i ¯oliborza czekaj¹ na otwarcie trzech
ostatnich – Stare Bielany, Wawrzyszew
i M³ociny – które ma nast¹piæ jesieni¹ tego
roku.

W stolicy zaczê³y dzia³aæ pierwsze au-
tomaty biletowe. Na razie s¹ jednak tylko
dwa – jeden przy wejœciu na stacjê Ratusz
Arsena³, drugi przy wyjœciu z Dworca Cen-
tralnego na pêtlê obok Z³otych Tarasów.
Na dodatek wydaj¹ tylko dwa rodzaje bile-
tów – jednorazowe za 2,40 z³ i ulgowe za
1,20 z³. Mo¿na za to dostaæ w nich kartê
miejsk¹. Mennica Pañstwowa, która do-
starczy³a automaty, zapowiada, ¿e w tym
roku pojawi siê 50 takich urz¹dzeñ i bêd¹
wydawaæ wszystkie rodzaje biletów. W na-
stêpnym roku pojawi siê kolejnych 50 au-
tomatów.

24 Z najnowszych badañ oœrodków
badania opinii publicznej wynika, ¿e war-
szawiacy czuj¹ siê coraz bezpieczniej, co-
raz mniej boj¹ siê napadów na ulicy, w³a-
mañ, kradzie¿y, coraz mniej boj¹ siê wy-

chodziæ na spacer po zmroku, roœnie jed-
nak obawa przed brawurowo je¿d¿¹cymi
kierowcami. Z badañ wynika tak¿e, ¿e
mieszkañcy stolicy i jej okolic gorzej oce-
niaj¹ pracê policji ni¿ w wiêkszoœci woje-
wództw kraju. Ale w porównaniu z ubie-
g³ymi latami zaufanie do policji roœnie.
Zwiêkszone poczucie bezpieczeñstwa po-
woduje beztroskie zachowanie obywateli,
a to z kolei wykorzystuj¹ z³odzieje. Od po-
cz¹tku roku odnotowano ju¿ kilkadziesi¹t
kradzie¿y dokonanych w niezamkniêtych
dobrze mieszkaniach.

27 Tysi¹ce warszawiaków bawi³y siê na
ca³odziennym ekofestynie na Polu Moko-
towskim, zorganizowanym z okazji Dnia
Ziemi. Mo¿na siê by³o na nim dowiedzieæ,
jak dzia³a globalne ocieplenie, u³o¿yæ puz-
zle przedstawiaj¹ce ptaki, wzi¹æ udzia³
w konkursie dla sympatyków astronomii,
a tak¿e dostaæ jedn¹ z 10 tys. sadzonek roz-
dawanych przez studentów SGGW. Praw-
dziwe oblê¿enie prze¿ywa³y stoiska z wy-
rabianymi wedle tradycyjnych sposobów
wêdlinami, serami i miodami.

29 Rozpoczê³o siê trzydniowe Œwiêto
Tañca zorganizowane z okazji Miêdzyna-
rodowego Dnia Tañca przez fundacjê cia-
³o-umys³. Wyst¹pi³y teatry tañca z Warsza-
wy, Polski i Europy. Odby³y siê spotkania
z choreografami, dla tych, którzy chcieli
poznaæ tañce narodowe odby³y siê lekcje,
na których mo¿na by³o zobaczyæ tañce
z konkretnych regionów po³¹czone z tañ-
cem wspó³czesnym.

30 Kontrolerzy UEFA bardzo dobrze
ocenili przygotowania Warszawy do Eu-
ro 2012. Jest ona jedynym, obok Krako-
wa, polskim miastem, które zbli¿a siê do
spe³nienia wymogów dotycz¹cych lotnisk
i globalnego dostêpu do miast, bazy nocle-
gowej oraz transportu miejskiego. Lotni-
sko spe³nia³o 65-85% oczekiwañ, baza noc-
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legowa – 85%, natomiast transport miejski
nie budzi³ ¿adnych zrzutów, w ocenie ze-

bra³ 35% nadwy¿ki w stosunku do wy-
magañ.

MAJ

1 Dzia³acze SLD, SdPl, UP, PPS
i mniejszych partii lewicowych oraz zwi¹z-
kowcy z organizacji bran¿owych tradycyj-
nie spotkali siê przed siedzib¹ OPZZ przy
ul. Kopernika. Po godzinnym wiecu prze-
maszerowali pod Sejm. Osobny pochód
zorganizowa³a Nowa Lewica Piotra Ikono-
wicza. Ok. 150 osób przesz³o z ronda de
Gaulle’a na pl. Grzybowski.

3 Z okazji 217. rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja o godz. 12 na pl. Pi³sud-
skiego odby³a siê uroczysta odprawa wart,
a nastêpnie defilada, w której oprócz woj-
ska, policji i ¿andarmerii wziê³o udzia³ 120
osób w historycznych strojach z epoki na-
poleoñskiej. Na pikniku historycznym
w £azienkach mo¿na by³o m.in. zobaczyæ
inscenizacjê momentu uchwalenia kon-
stytucji, bajek Krasickiego i Zab³ockiego,
wzi¹æ udzia³ w lekcji malarstwa, wys³uchaæ
koncertu muzyki dawnej. Przez kilka go-
dzin mo¿na by³o tak¿e zwiedzaæ budynki
parlamentu.

5 W Bibliotece Uniwersyteckiej otwar-
ta zosta³a wystawa „Plany na przysz³oœæ.
Rysunki architektoniczne i makiety no-
wych warszawskich inwestycji”, któr¹ przy-
gotowa³o ju¿ po raz 13. Centrum £owicka.
Wiêkszoœæ z ponad setki projektów stano-
wi³y biurowce i strze¿one osiedla mieszka-
niowe, inspirowane tradycj¹ warszawskie-
go modernizmu z lat 30. G³ównym mode-
lem by³ Stadion Narodowy, wœród budyn-
ków publicznych znalaz³y siê przedszkola
i szko³y, m.in. podstawówka i gimnazjum
dla dzieci niewidomych w Laskach.

„Z³oty Dom Nerona” – to tytu³ wysta-
wy zorganizowanej w Muzeum Narodo-

wym w 200-lecie œmierci Franciszka
Smuglewicza, jednego z najwybitniejszych
przedstawicieli klasycyzmu w Polsce. By³
malarzem i rysownikiem, autorem prac
o tematyce historycznej, biblijnej, mitolo-
gicznej oraz portretów. Zafascynowany
Rzymem, spêdzi³ w nim 20 lat, czego owo-
cem jest pokazywana na wystawie teka
„Vestigia delle Termedi di Tito”, zawiera-
j¹ca 60 plansz wykonanych wspólnie
z dwoma rzymskimi artystami w czasie
prac wykopaliskowych, podczas których
s¹dzono, ¿e odkrywane s¹ znaleziska po
termach Tytusa, tymczasem by³ to Z³oty
Dom Nerona. Do naszych czasów zacho-
wa³o siê tylko kilka egzemplarzy albumu.

6 Stowarzyszenie Obywatele dla War-
szawy przygotowa³o projekt powo³ania
M³odzie¿owej Rady Warszawy, z³o¿onej
z przedstawicieli m³odzie¿y gimnazjalnej
i licealnej. Rada mia³aby siê sk³adaæ z 60
radnych wybranych po kampanii zorgani-
zowanej w szko³ach. Dosta³aby prawa ko-
misji rady, czyli mog³aby dyskutowaæ
i opiniowaæ projekty uchwa³ z dziedzin
najwa¿niejszych dla m³odzie¿y: edukacji
i sportu. Jej cz³onkowie mieliby prawo
do sk³adania interpelacji. Stowarzyszenie
chcia³a, aby uchwa³a powo³uj¹ca M³odzie-
¿ow¹ Radê Warszawy zosta³a przyjêta do
koñca lipca, tak by wybory odby³y siê na
pocz¹tku roku szkolnego. W Polsce dzia³a
ok. 300 m³odzie¿owych rad i gmin. W War-
szawie piêæ rad dzielnic.

7 Komisja Badañ Dziejów Warszawy
przy Instytucie Historii PAN przekaza³a
miastu cenny zbiór fotografii, listów i do-
kumentów po prezydencie stolicy Stefanie
Starzyñskim, gromadzony prze 40 lat ist-
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nienia Komisji. Zbiór trafi do Archiwum
Pañstwowego m.st. Warszawy przy ul.
Krzywe Ko³o, ale marzeniem ofiarodaw-
ców jest, aby wszystkie pami¹tki i doku-
menty znalaz³y siê w planowanym Mu-
zeum Stefana Starzyñskiego, które ma siê
mieœciæ w jego willi przy ul. D¹browskiego
na Mokotowie.

Przy Nowogrodzkiej 22 otwarty zosta³
najwiêkszy na œwiecie oœrodek nauki jêzy-
ka i kultury Hiszpanii. Na otwarcie Insty-
tutu Cervantesa przyjecha³ nastêpca hisz-
pañskiego tronu ksi¹¿ê Asturii Filip i jego
¿ona Leticia. Instytut posiada imponuj¹c¹
bibliotekê licz¹c¹ ponad 26 tys. ksi¹¿ek.
Z roku na rok roœnie zainteresowanie kul-
tur¹ Hiszpanii i liczba chêtnych do nauki
hiszpañskiego.

8 W Warszawie zosta³a zawarta naj-
wiêksza w historii Polski transakcja biuro-
wa. Bank PKO SA kupi³ cztery oœmiopiê-
trowe biurowce Lipowy Office, budowane
przy al. ¯wirki i Wigury. Za 39 tys. m2

bank zap³aci³ ok. 300 mln z³. PKO zamie-
rza urz¹dziæ w kompleksie now¹ siedzibê
g³ówn¹.

9 W Kinotece rozpocz¹³ siê V Festiwal
Filmowy „Planete Doc Review”. Otworzy³
go film Wernera Herzoga Spotkania na
krañcach œwiata. W tym roku bêdzie mo¿na
zobaczyæ ponad sto filmów, wyj¹tkowo
d³uga jest lista zaproszonych filmowców,
którzy spotkaj¹ siê z publicznoœci¹, jak
zwykle zaplanowano tak¿e konkursy. No-
woœci¹ w tym roku s¹ projekcje w interne-
cie, gdzie trafi wiêkszoœæ filmów.

10 U zbiegu ulic Taborowej i K³obuc-
kiej, przy Torze Wyœcigów Konnych, po-
wstaje najwiêksze w Warszawie osiedle do-
mów komunalnych. W piêciu budynkach
znajdzie siê 380 mieszkañ. Bêdzie to naj-
wiêksza inwestycja w historii Ursynowa.

Jej koszt jest szacowany na 60 mln z³. Dla
porównania w zesz³ym roku dzielnica wy-
da³a na wszystkie inwestycje 50 mln. Pre-
zydent Warszawy zdecydowa³a, ¿e miasto
sfinansuje budowê, aby uwolniæ dzielnicê
od dylematów, czy budowaæ szko³ê, drogê,
czy mieszkania. W ca³ej Warszawie na mie-
szkania komunalne czeka ok. 5 tys. ludzi.
Najd³u¿ej – po kilkanaœcie lat – w³aœnie na
Ursynowie. Do 2012 r. w ca³ej Warszawie
ma powstaæ ok. 2,5 mln mieszkañ komu-
nalnych.

11 Najnowsze badania przeprowadzo-
ne przez socjologów miasta pokaza³y, ¿e
przybywa warszawiaków, którym dobrze
siê powodzi. Przenosz¹ siê do nowych blo-
ków zbudowanych w ci¹gu ostatnich kil-
kunastu lat, maj¹ coraz lepiej wyposa¿one
mieszkania, po dwa samochody, staæ ich na
korzystanie z atrakcji miasta. Zdecydowa-
nie najwygodniej ¿yj¹ mieszkañcy Kabat,
Bia³o³êki, Bemowa i Górnego Mokotowa.
Ruchliwoœæ, gruboœæ portfela i standard
mieszkañ wi¹¿e siê z wykszta³ceniem. Ju¿
niemal po³owa warszawiaków, którzy
ukoñczyli studia, zmieni³a mieszkanie
i aktywnie korzysta z atrakcji miasta.

12 Zmar³a Irena Sendlerowa, nazywa-
na „Matk¹ dzieci Holocaustu”. Podczas
wojny razem ze wspó³pracownikami ura-
towa³a z getta 2,5 tys. ¿ydowskich dzieci.
Mia³a 98 lat.

13 W Muzeum Karykatury zosta³a
otwarta pierwsza indywidualna wystawa
prac Ha-Gi, czyli Hanny Gos³awskiej-Li-
piñskiej, która przez 40 lat zwi¹zana by³a
z ilustrowanym tygodnikiem satyrycznym
„Szpilki”. Oprócz prac z lat 40. i 60. XX w.
pokazano plakaty filmowe i reklamowe
oraz ilustracje, które artystka wykonywa-
³a dla czasopisma dzieciêcego „Œwiersz-
czyk” oraz do ksi¹¿ek.
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15 W Pa³acu Kultury i Nauki rozpo-
czê³y siê 53. Miêdzynarodowe Targi Ksi¹¿-
ki. Zaprezentuje siê 600 wystawców z 30
krajów. W tym roku goœciem honorowym
najwiêkszej w Warszawie imprezy czytel-
niczej by³ Izrael. Odby³y siê spotkania
z czo³owymi polskimi pisarzami, takimi
jak Hanna Krall, Olga Tokarczuk, Jerzy
Pilch, Wies³aw Myœliwski, Krzysztof Var-
ga, przyjechali tak¿e zagraniczni, m.in.
Robin Cook, autor thrillerów medycz-
nych, czy szwedzka pisarka Magull Axels-
son. Wa¿n¹ grupê publikacji obecnych na
targach stanowi³y wydawnictwa ksi¹¿ek
dla dzieci: Zakamarki, Muchomor, Dwie
Siostry, Hokus-Pokus, Nasza Ksiêgarnia.

17 Pi¹ta Noc Muzeów by³a jeszcze bar-
dziej t³oczna od poprzedniej. W tym roku
za darmo mo¿na by³o odwiedziæ 120 mu-
zeów i galerii (w ubieg³ym 90). Ogromne
kolejki ustawi³y siê do Muzeum Narodo-
wego, do Muzeum Powstania Warszaw-
skiego, Muzeum Techniki w Pa³acu Kultu-
ry. Sukces frekwencyjny odnios³o Mu-
zeum Fryderyka Chopina na Tamce, gdzie
3,5 tys., osób zwiedzi³o nigdy wczeœniej
nieudostêpniane póŸnogotyckie podzie-
mia. Wiêcej ni¿ w ubieg³ym rogu by³o tak-
¿e atrakcji towarzysz¹cych zwiedzaniu –
od koncertów, poprzez pokazy filmów
w kinach plenerowych, po spektakle tea-
trów ulicznych.

19 Up³yn¹³ termin sk³adania prac
w konkursie na zaprojektowanie okolic
Stadionu Narodowego. Jeden z najwa¿-
niejszych konkursów urbanistycznych
w historii Polski przes¹dzi o tym, jak bê-
dzie wygl¹daæ 40 hektarów w centrum
Warszawy. Zg³osi³y siê pracownie z Polski
i zagranicy. Projektanci mieli wskazaæ,
gdzie wokó³ Stadionu ma powstaæ wielo-
funkcyjna hala sportowo-widowiskowa na
20 tys. osób, najwiêksze w stolicy centrum
kongresowe na 8 tys. osób, 5-gwiazdkowy

hotel z 400 pokojami, hala wystawienni-
czo-targowa, biurowce o ³¹cznej powierz-
chni 40 tys. m2, a tak¿e – jeœli starczy miej-
sca – budynki mieszkalne. Zwyciêzca kon-
kursu zostanie og³oszony 2 czerwca.

20 Z najnowszego rankingu edukacyj-
nego „Perspektyw” i „Rzeczpospolitej”
wynika, ¿e Uniwersytet Warszawski nie
jest ju¿ najlepsz¹ uczelni¹ w kraju. Wy-
przedzi³ go Uniwersytet Jagielloñski.
W wiêkszoœci kategorii jednak nadal kró-
luj¹ warszawskie szko³y wy¿sze. Najlepsz¹
uczelni¹ rolnicz¹ zosta³a SGGW, najlepsz¹
politechnik¹ jest warszawska, z kolei war-
szawska Akademia Wychowania Fizycz-
nego jest najlepsz¹ szko³¹ o tym profilu
w Polsce. Wœród szkó³ niepublicznych wy-
grywa Wy¿sza Szko³a Przedsiêbiorczoœci
i Zarz¹dzania im. Leona KoŸmiñskiego,
a na drugim miejscu Szko³a Wy¿sza Psy-
chologii Spo³ecznej.

22 Po mszy w koœciele Œw. Krzy¿a przy
Krakowskim Przedmieœciu ulicami War-
szawy przesz³a centralna procesja Bo¿ego
Cia³a. Na czele szli warszawscy biskupi,
ksiê¿a i siostry zakonne, orkiestra wojsko-
wa, poczty sztandarowe. Z powodu remon-
tu Krakowskiego Przedmieœcia procesja
sz³a w tym roku zmienion¹ tras¹ – przez
pl. Pi³sudskiego i Senatorsk¹ do koœcio³a
Œw. Anny.

23 Biblioteka Akademii Obrony Na-
rodowej w Rembertowie jest trzeci¹ co do
wielkoœci w Warszawie – ma prawie milion
ksi¹¿ek. Teraz wzbogaci³a siê o kolejne
11 tys., które przekaza³a jej w darze armia
Stanów Zjednoczonych. S¹ to g³ównie po-
drêczniki specjalistyczne z zakresu woj-
skowoœci, sztuki wojennej, analizy kon-
fliktów zbrojnych i najwiêksza w Polsce
kolekcja katalogów i leksykonów wydaw-
nictwa Jane’s – biblii techniki wojskowej.
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24 Setki osób bawi³y siê na Trzecim
Œwiêcie Saskiej Kêpy. Filmy, muzyka, sa-
mochody przypomina³y lata 60. Central-
nym miejscem wydarzeñ na ul. Fran-
cuskiej by³y okolice pomnika Agnieszki
Osieckiej, gdzie trwa³o widowisko oparte
na piosenkach STS-u.

26 Wydzia³ Prawa Uniwersytetu War-
szawskiego koñczy 200 lat. W 1808 r. po-
wsta³a Szko³a Prawa Ksiêstwa Warszaw-
skiego, a trzy lata póŸniej dwuwydzia³owa
uczelnia – Szko³a Prawa i Administracji,
kszta³c¹ca kadry dla powsta³ej u boku Na-
poleona namiastki pañstwa polskiego.
W 1816 r. wesz³a w sk³ad Królewskiego
Uniwersytetu Warszawskiego. Z okazji
rocznicy odby³o siê uroczyste posiedzenie
rady wydzia³u, przemarsz Krakowskim
Przedmieœciem i uroczysty koncert w Tea-
trze Polskim.

27 Uniwersytet Warszawski i Szko³a
G³ówna Handlowa chc¹ wspólnie otwo-
rzyæ filiê w Londynie, gdzie mieszkaj¹ ty-
si¹ce Polaków studiuj¹cych w Polsce.
Przyje¿d¿aj¹ na weekendowe zjazdy, czy
egzaminy. Warszawskie uczelnie bior¹ pod
uwagê na razie trzy kierunki: zarz¹dzanie,
stosunki miêdzynarodowe i finanse. Nie-
wykluczone, ¿e przynajmniej czêœæ zajêæ
bêdzie prowadzona po angielsku, co umo¿-
liwi podjêcie studiów tak¿e obcokrajow-

com. Uczelnie szukaj¹ partnerów, lokaliza-
cji i licz¹ koszty przedsiêwziêcia. Zak³a-
dano, ¿e filia ruszy jesieni¹.

28 Znane s¹ ju¿ wyniki sprawdzia-
nu szkolnego pisanego przez szóstoklasi-
stów. Zadania sprawdza³y wiedzê z ró¿-
nych przedmiotów oraz takie umiejêtno-
œci, jak pisanie, czytanie, rozumowanie.
Warszawscy uczniowie uzyskali œrednio
29,23 pkt. na 40 mo¿liwych. Najlepiej
znów wypad³ Ursynów – 31,06 pkt., a naj-
s³abiej Praga-Pó³noc – 25,62. W tym roku
Praga znalaz³a siê poni¿ej œredniej krajo-
wej (25,8).

29 Rada Warszawy zadecydowa³a, ¿e
Teatr Dramatyczny bêdzie nosi³ imiê Gu-
stawa Holoubka. Aktor gra³ w Dramatycz-
nym od koñca lat 50., przez ca³e lata 70.
kierowa³ scen¹, a stanowisko straci³ w sta-
nie wojennym.

30 S³ynny fotoplastykon w Al. Jerozo-
limskich zosta³ zamkniêty. Urz¹dzenie do
projekcji przeŸroczy dzia³a³o od 1905 r.
i dziœ jest jedynym takim obiektem na
œwiecie dzia³aj¹cym w jednym miejscu.
W³aœciciel fotoplastykonu, Tomasz Chudy,
nie jest w stanie go utrzymaæ. Dochód z bi-
letów nie wystarcza³ na czynsz, bie¿¹ce wy-
datki i konserwacjê. Fotoplastykon jest
wpisany do rejestru zabytków.

CZERWIEC

1 T³umy warszawiaków uczestniczy³y
we mszy œw. odprawionej z okazji obcho-
dzonego po raz pierwszy Dnia Dziêk-
czynienia, któr¹ na schodach budowanej
Œwi¹tyni Opatrznoœci Bo¿ej koncelebro-
wa³ abp Nycz z prymasem Glempem, kar-
dyna³em Macharskim z Krakowa i abp
Goc³owskim z Gdañska. Ofiary zebrane na
tacê przeznaczone zosta³y na budowê Œwi¹ty-
ni. Po mszy odby³ siê festyn rodzinny.

„Ale zabawki” – to tytu³ wystawy
otwartej w Muzeum Narodowym. Po raz
pierwszy w swej blisko 150-letniej histo-
rii zorganizowa³o ono wystawê poœwiêco-
n¹ w ca³oœci zabawkom. Pokazano na niej
zabawki autorskie. Najstarszym ekspona-
tem jest gra „Hodowla zwierz¹tek” wymy-
œlona w 1943 r. przez wybitnego polskiego
matematyka prof. Karola Borsuka, a pro-
dukowana przez firmê Granna. Pokaz uzu-
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pe³niono zabawkami wspó³czesnymi, za-
praszaj¹c do udzia³u kilku projektantów.

Z okazji Dnia Dziecka na Polu Moko-
towskim oraz na rogu Foksal i Nowego
Œwiatu stanê³y wielkie telebimy, na któ-
rych publicznoœæ przez ca³y dzieñ ogl¹da-
³a najlepsze polskie filmy animowane
z „Reksiem” i „Bolkiem Lolkiem” na cze-
le. Na Polu Mokotowskim i w pa³acu w Wi-
lanowie odby³y siê pikniki, na których
mo¿na by³o wzi¹æ udzia³ w konkursach,
obejrzeæ wystêpy zespo³ów tanecznych,
muzycznych, spektakle teatralne, pokazy
wschodnich sztuk walki.

2 Rozpoczê³a siê szósta edycja War-
szawskiego Pa³acu Teatralnego, przegl¹du
najg³oœniejszych spektakli dla dzieci.
Przez szeœæ dni w Teatrze Lalka i w Teatrze
¯ydowskim bêdzie mo¿na obejrzeæ kilka-
naœcie przedstawieñ, wœród których domi-
nuj¹ spektakle familijne, przeznaczone dla
nieco starszych dzieci. Tradycj¹ Pa³acu jest
pokazywanie spektakli zagranicznych.
W tym roku wyst¹pi czeski teatr Buchty
a Loutky z Pragi.

Spektakl Grzegorza Jarzyny Macbeth
z TR Warszawa zosta³ pokazany w Nowym
Jorku. Aktorzy wyst¹pili pod go³ym nie-
bem, w Tabacco Warehouse, przy moœcie
brooklyñskim. To jeden z najbardziej
spektakularnych wyjazdów zagranicznych
warszawskiego teatru. Do Ameryki dop³y-
nê³a ogromna, wa¿¹ca 6 ton, konstrukcja,
która przypomina naturaln¹ scenografiê
z nieistniej¹cej ju¿ hali w dawnych zak³a-
dach Waryñskiego, gdzie w 2005 roku od-
by³a siê premiera Macbetha.

3 Na terenie elektrociep³owni Siekier-
ki zosta³ wmurowany kamieñ wêgielny
pod budowê pierwszego w Polsce akumu-
latora ciep³a. Ma on kszta³t ogromnego
walca o œrednicy 30 metrów, wysokoœci

47 m. Zmieœci siê tam 30 tys. m3 wody, któ-
r¹ bêdzie podgrzewa³ tak, aby w razie awa-
rii mo¿na by³o od razy dostarczyæ j¹ do
mieszkañ. W razie potrzeby mo¿na bêdzie
ni¹ ogrzewaæ 25 tys. mieszkañ przez ca³¹
dobê.

4 Pracownie JEMS Architekci i Da-
wos Krzysztofa Domaradzkiego zwyciê¿y-
³y w konkursie urbanistycznym na zagos-
podarowanie 40-hektarowego terenu wo-
kó³ Stadionu Narodowego. Architekci wy-
raŸnie rozgraniczyli tereny miejskie i par-
kowe – intensywna zabudowa powstanie
wokó³ Portu Praskiego, natomiast miêdzy
Stadionem a parkiem Skaryszewskim za-
planowano du¿o zieleni. Nowy terminal
przesiadkowy ma po³¹czyæ planowan¹
stacjê drugiej linii metra, kolejowy Dwo-
rzec Stadion i now¹ pêtlê tramwajów.
Obok powstanie centrum kongresowe
i piêciogwiazdkowy hotel. A pomiêdzy ty-
mi budynkami a Stadionem hala widowi-
sko-sportowa, przed któr¹ zaplanowano
nowy, wielki plac miejski.

5 Archeolodzy pracuj¹cy przy korde-
gardzie pa³acu w Wilanowie dokonali sen-
sacyjnego odkrycia. OdnaleŸli fragment
wczesnoœredniowiecznego cmentarza, ist-
niej¹cego obok osady, która znajdowa³a siê
najpewniej w miejscu obecnego pa³acu i je-
go dziedziñca. Mieszkali w nich S³owia-
nie, przodkowie Mazowszan, którzy mi-
mo ¿e czasy by³y ju¿ chrzeœcijañskie, zgod-
nie z pogañskim zwyczajem chowali zmar-
³ych nie w kierunku na zachód, sk¹d mia³
przyjœæ Zbawiciel, lecz g³ow¹ na pó³noc.

6 Wa¿¹ siê losy dawanej fabryki Nor-
blina u zbiegu Prostej i ¯elaznej. Teren ku-
pi³a w zesz³ym roku spó³ka deweloperska
Alm Dom, która chce zburzyæ istniej¹ce
tam budynki i wznieœæ nowe. Na przeszko-
dzie stoi jednak to, ¿e fabryka Norbli-
na jest wpisana do rejestru zabytków.
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Inwestor chce zmieniæ zapisy, przekonu-
j¹c, ¿e wiêkszoœæ tych budynków zosta³a
odbudowana po wojnie w kszta³cie innym
ni¿ ten sprzed 1939 r. Sto³eczny konserwa-
tor zabytków, Ewa Nekanda-Trepka,
twierdzi, ¿e budynki da siê zaadoptowaæ.
Potrzebny jest inwestor, który bêdzie
chcia³ po³¹czyæ funkcje kulturalne z funk-
cj¹ komercyjn¹ w rozs¹dnym wymiarze.
Wtóruj¹ jej dzia³aj¹ce w Norblinie Mu-
zeum Drukarstwa, filia Muzeum Techniki,
Teatr Scena Prezentacje i Automobilklub
Polski oraz spo³ecznicy.

7 W Muzeum Plakatu w Wilanowie
otwarto 21. Miêdzynarodowe Biennale
Plakatu. Na tegoroczny konkurs, który jest
powszechnie znany i ceniony na œwiecie,
1338 projektantów z 57 krajów nades³a³o
3068 prac. To rekord w historii imprezy.
Do konkursu wybrano 672 plakaty. Te-
goroczne biennale zbiega siê z jubileu-
szem Muzeum, które w tym roku obchodzi
40-lecie swego istnienia. W chwili otwar-
cia by³o pierwszym miejscem na œwiecie
prezentuj¹cym sztukê ulicy, która wczeœ-
niej nie mia³a osobnej reprezentacji w ga-
leriach.

9 W³adze ¯oliborza chc¹ zorganizo-
waæ w zrujnowanym Forcie Sokolnickiego
niepowtarzalne centrum kulturalne dziel-
nicy. Fort stoi w centrum Parku ¯erom-
skiego, mieœci siê w nim m.in. Muzeum
Sztuki Dziecka i niewielki teatr Anny Gro-
nostaj. Autorzy planuj¹ utworzyæ w forto-
wych piwnicach galerie rzeŸby i malar-
stwa, kawiarniê literacko-dziennikarsk¹,
salê przeznaczon¹ na ró¿ne wystêpy. Dzie-
dziniec w œrodku fortu ma zostaæ przykry-
ty lekk¹ szklan¹ konstrukcj¹, pod któr¹ bê-
dzie posadzona roœlinnoœæ. Od strony par-
ku ma powstaæ scena letnia. Prace maj¹
rozpocz¹æ siê na wiosnê.

10 Z badañ przeprowadzonych na zle-
cenie mazowieckiego kuratorium oœwiaty
i Rzecznika Praw Dziecka wynika, ¿e coraz
wiêcej dzieci w Warszawie i na Mazowszu
chodzi na wagary. Ok. 3-5 tys. opuszcza
lekcje, bo nie ma ich kto pilnowaæ. Obo-
je rodzice wyjechali do pracy zagranicê,
a opiekunowie – krewni, rodzeñstwo nie s¹
w stanie ich kontrolowaæ. Jest wiele przy-
padków, kiedy dzieci zamiast chodziæ do
szko³y, pracuj¹. Coraz czêœciej zdarzaj¹ siê
przypadki, ¿e rodzice ulegaj¹ dzieciom,
którym siê nie chce chodziæ do szko³y
i usprawiedliwiaj¹ im nieobecnoœci.

11 Nie uda³o siê ucywilizowaæ ulicz-
nych straganów. Zgodnie z rozporz¹dze-
niem prezydent Warszawy, prowadz¹cy le-
galny handel powinni posiadaæ parasol
z miejskim logo. Wraz z nabyciem parasola
sprzedawca otrzymuje „miejscówkê”
w jednym z 2258 wyznaczonych w mieœcie
punktów. I nie mo¿e go zmieniæ. Problem
w tym, ¿e w wykazie dozwolonych do han-
dlu miejsc nie znalaz³y siê te, w których
jest najwiêcej potencjalnych klientów, np.
placyk przed stacj¹ metra Centrum. Od po-
cz¹tku miesi¹ca w dzielnicach Warszawy
o parasol i zezwolenie postara³o siê zale-
dwie kilkunastu handlarzy.

12 Honorowe obywatelstwo Warsza-
wy – najwy¿sz¹ godnoœæ, jak¹ mog¹ przy-
znaæ w³adze miasta, otrzymuj¹ osoby o nie-
kwestionowanych zas³ugach i autorytecie.
W tym roku przyznano je genera³om w sta-
nie spoczynku, ¿o³nierzom AK, powstañ-
com warszawskim: Zbigniewowi Œcibor-
-Rylskiemu i Stefanowi Starba-Ba³uko-
wi, biskupowi pomocniczemu diecezji ³o-
wickiej Józefowi Zawitkowskiemu, który
w stanie wojennym ukrywa³ dzia³aczy „S”,
oraz wybitnemu re¿yserowi teatralnemu
Erwinowi Axerowi. Przyznawane raz w ro-
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ku nagrody miasta sto³ecznego Warszawy
(10 tys. z³ brutto) otrzyma³o 19 osób, m.in.:
Ewa B³aszczyk, Olgierd Budrewicz, Stefa-
nia Grodzieñska, prof. Kwiryna Handke.

13 Sto³eczny Zarz¹d Rozbudowy
Miasta rozstrzygn¹³ przetarg na budowê
Centrum Nauki „Kopernik” nad Wis³¹.
W wieloletnim planie inwestycyjnym mia-
sta na „Kopernika” by³o zarezerwowane
255 mln z³. Startuj¹ce w przetargu firmy
¿¹da³y znacznie wiêcej. Radni do³o¿yli ok.
100 mln z³, odsuwaj¹c m.in. budowê mostu
Pó³nocnego. W tej kwocie zmieœci³ siê
Warbud, drugi w kolejnoœci jest Eiffage
Mitex (340,3 mln z³). Je¿eli obejdzie siê bez
odwo³añ, to pierwsza czêœæ kompleksu nie-
daleko mostu Œwiêtokrzyskiego by³aby
gotowa jesieni¹ 2009 r.

15 W Warszawskiej Operze Kameral-
nej rozpocz¹³ siê 18. Festiwal Mozartow-
ski. Na scenie przy al. Solidarnoœci bêdzie
mo¿na zobaczyæ wszystkie dzia³a scenicz-
ne Mozarta w inscenizacji re¿ysera Ryszar-
da Peryta i scenografa Andrzeja Sadow-
skiego, a tak¿e wys³uchaæ koncertów sym-
fonicznych i kameralnych na Zamku Kró-
lewskim i w £azienkach.

16 Anonimowy ofiarodawca przekaza³
do Muzeum Powstania Warszawskiego
unikatowy zbiór dokumentów. S¹ to spo-
rz¹dzone przez Niemców karty meldunko-
we z dok³adnymi danymi 545 osób wypê-
dzonych z Warszawy od sierpnia do paŸ-
dziernika 1944 roku do jednej tylko gminy
ko³o Piotrkowa Trybunalskiego. Muzeum
zamieœci³o ju¿ listê nazwisk wymienio-
nych na kartach osób wraz z ich przedwo-
jennymi adresami na swojej stronie inter-
netowej.

17 W 25. rocznicê mszy odprawionej
przez Jana Paw³a II na Stadionie Dziesiê-

ciolecia biskup senior diecezji warszaw-
sko-praskiej Kazimierz Romaniuk konce-
lebrowa³ ostatni¹ mszê przed planowan¹
w przysz³ym roku rozbiórk¹ obiektu. Na
koronie stadionu stan¹³ o³tarz – trzy ¿agle
z nazwiskami kardyna³a Stefana Wyszyñ-
skiego, ks. Jerzego Popie³uszki i papie¿a
Jana Paw³a II. Podczas komunii na ekranie
pojawia³y siê archiwalne zdjêcia TVP
sprzed 25 lat.

18 W³adze Warszawy chc¹ zbudowaæ
Muzeum Komunizmu, którego pomys³
powsta³ prawie dziesiêæ lat temu, kiedy ar-
chitekt Czes³aw Bielecki, satyryk Jacek Fe-
dorowicz i re¿yser Andrzej Wajda powo³ali
fundacjê Socland. W 2003 r. podpisali oni
z ówczesnym prezydentem Warszawy Le-
chem Kaczyñskim porozumienie w spra-
wie budowy Muzeum w podziemiach Pa³a-
cu Kultury i Nauki i pod jego dziedziñcem
od strony pl. Defilad. Urz¹d Zamówieñ
Publicznych odmówi³ jednak realizowa-
nia wizji przygotowanej przez Bieleckiego
bez konkursu. Teraz projekt ma byæ zreali-
zowany, trzeba tylko najpierw ustaliæ
gdzie. Ogólna lokalizacja – PKiN jest
– pewna, ale nie mo¿na umieœciæ Muzeum
w podziemiach, bo to wymaga³oby przebi-
cia p³yty fundamentowej. To zbyt skompli-
kowana technicznie opercja, a poza tym
pa³ac jest zabytkiem.

19 4 mln euro z funduszy Norweskie-
go Mechanizmu Finansowego maj¹ byæ
przeznaczone czêœciowo na rewitalizacjê
staromiejskich piwnic pod Muzeum Hi-
storycznym m.st. Warszawy, Staromiej-
skim Domem Kultury, Centrum Edukacji
Kulturalnej i Star¹ Prochowni¹. Sto³eczny
konserwator zabytków Ewa Nekan-
da-Trepka podpisa³a tak¿e list intencyjny
z przedstawicielem Norweskiego Biura
Zarz¹dzania Zabytkami Bergen w Norwe-
gii o wspó³pracy obydwu miast w dziedzi-
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nie ochrony dziedzictwa kulturowego, za-
rz¹dzania i tworzenia wspólnych progra-
mów edukacyjnych.

21 Tysi¹ce osób bawi³o siê na impre-
zach zorganizowanych nad Wis³¹ w noc
œwiêtojañsk¹. Niedaleko pomnika Syreny
magazyn sportów wodnych i turystyki
„H2O” zorganizowa³ Œwiêto Wis³y ze sku-
terami wodnymi, windsurferami i ¿egla-
rzami. Na Podzamczu ponad sto osób plo-
t³o gigantyczny wianek z plastikowych bu-
telek. Na ca³odniowym festynie u zbiegu
Sanguszki i Wis³ostrady mo¿na by³o sko-
rzystaæ z us³ug wró¿ki, pochodziæ na
szczud³ach, przebraæ siê za rycerza, wie-
czorem wyst¹pi³a m.in. Kayah i T. Love.
Najwiêksz¹ euforiê wzbudzi³ pokaz fajer-
werków przez pó³noc¹. Kilkaset osób ba-
wi³o siê tak¿e w Porcie Czerniakowskim,
gdzie fundacja „Ja Wis³a” zorganizowa³a
pla¿ê z le¿akami, posadzi³a paprocie, aby o
pó³nocy mo¿na by³o poszukaæ ich kwiatu.
Ludzie s³uchaj¹c muzyki, piekli kie³baski
i zajadali lody rozdawane przez wró¿ki.

23 Platforma Obywatelska i SLD po-
rozumia³y siê w sprawie podwy¿ek za par-
kowanie w centrum miasta. Podwy¿ki ma-
j¹ wejœæ od wrzeœnia. Pierwsza godzina po-
stoju bêdzie kosztowaæ 3 z³, druga – 3,6 z³,
trzecia – 4,2, czwarta i nastêpne – 3 z³.
Roczna op³ata dla mieszkañców strefy p³at-
nego parkowania bêdzie wynosiæ 30 z³.
W trakcie d³ugich weekendów, gdy obo-
wi¹zuje œwi¹teczny rozk³ad jazdy, parko-
wanie bêdzie darmowe. W pierwszej po³o-
wie przysz³ego roku zostanie tak¿e posze-
rzona strefa p³atnego parkowania. Radni
licz¹ na to, ¿e podniesienie op³at za parko-
wanie zachêci warszawiaków do korzysta-
nia z komunikacji miejskiej, poniewa¿ bi-
let bêdzie tañszy od godziny parkowania.

25 Ratusz ma nowy pomys³ na pozby-
cie siê nielegalnych handlarzy. W przygo-

towywanej uchwale o op³atach targowych
znajdzie siê zapis o drastycznej podwy¿ce
tzw. placowego dla tych, którzy handluj¹
w niedozwolonych miejscach. Propozycja
ratusza to 500 z³ od stoiska, niezale¿nie od
jego wielkoœci. Zbieraniem op³at zajm¹ siê
urzêdnicy dzielnic, którzy albo zbior¹ pie-
ni¹dze, albo sporz¹dz¹ protokó³ odmowy.
Wszystkie odmowy bêd¹ rejestrowane,
a gdy uzbiera siê widoczny d³ug, do akcji
wkroczy komornik administracyjny. Takie
rozwi¹zanie sprawdzi³o siê w Szczecinie,
gdzie uda³o siê usun¹æ kramy z reprezenta-
cyjnych ulic. Uchwa³a zacznie obowi¹zy-
waæ od nowego roku.

26 Ponad 2 tys. fanów zgromadzi³o siê
w Królikarni na darmowym koncercie
s³ynnego amerykañskiego saksofonisty
Kenny’ego Garretta. Artysta zaskoczy³
ró¿norodnoœci¹ i komunikatywnoœci¹. Ba-
lansowa³ miêdzy ró¿nymi konwencjami
jazzu. Koncert zainaugurowa³ jeden z naj-
wa¿niejszych festiwali jazzowych – War-
saw Summer Jazz Days.

27 Warszawskie szko³y œrednie og³osi-
³y pierwsze listy przyjêtych do pierwszych
klas. W tym roku o 20 414 miejsc ubiega³o
siê a¿ 20 800 kandydatów. Najwiêcej 13 195
wybra³o licea ogólnokszta³c¹ce. Najpopu-
larniejszy by³ w tym roku Czacki (prawie
3 osoby na miejsce), Witkiewicz (2,5),
Hoffmanowa (2,2) i Ruy Barbosa (2). Do
techników zg³osi³o siê 4 tys. kandydatów.
M³odzie¿ chêtnie wybiera³a technika bu-
dowlane i gastronomiczne. Natomiast do
zawodówek zapisa³o siê na razie 748 osób.

W nowym budynku Centrum Promo-
cji Kultury Praga Po³udnie przy ul. Pod-
skarbiñskiej 2 odby³a siê uroczysta promo-
cja ksi¹¿ki poœwiêconej XII Liceum Ogól-
nokszta³c¹cemu im. Marii Sk³odowskiej-
-Curie na Saskiej Kêpie, pt. Panienki z Sa-
skiej Kêpy, wydanej przez Oficynê Wydaw-
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nicz¹ £oœgraf, pod redakcj¹ absolwentki
tego Liceum – Ma³gorzaty Malewicz. Sce-
nariusz przygotowa³a Barbara Petrozo-
lin-Skowroñska, która te¿ prowadzi³a pro-
mocjê wraz z aktork¹ Teres¹ Siewiersk¹
(obie to absolwentki „Sk³odowskiej”).
Oprawê muzyczn¹ zapewni³ Jan Stok³osa
(fortepian) i Ewa B³och (œpiew z gitar¹).
Przestronna i nowoczesna sala Centrum
Promocji Kultury Pragi Po³udnie by³a
szczelnie wype³niona.

28 Abp Henryk Hoser jest nowym or-
dynariuszem diecezji warszawsko-pra-
skiej, zast¹pi³ na tym stanowisku abp. S³a-
woja Leszka G³ódzia. Ingres by³ skromny
– zwyk³a procesja przesz³a z budynku kurii
pod katedrê Œw. Floriana przy dŸwiêku

dzwonów. Abp Hoser jest warszawiakiem
od czterech pokoleñ.

30 Znane s¹ ju¿ wyniki tegorocznych
matur. W Warszawie posz³a ona gorzej ni¿
w zesz³ym roku. Zda³o 85,5%, rok temu
93,69%. Nauczyciele i uczniowie t³uma-
cz¹ to tym, ¿e w tym roku nie obowi¹zy-
wa³a Giertychowska amnestia (rok temu
maturê zaliczano tym, którzy oblali jeden
przedmiot). Najlepiej napisali maturê ucz-
niowie liceów ogólnokszta³c¹cych – 90,47%.
Gorzej posz³o uczniom liceów profilowa-
nych – 66,61% i techników – 65,86%. Naj-
wiêcej problemów mieli uczniowie tech-
ników uzupe³niaj¹cych – 29,76%. Najpo-
pularniejszymi przedmiotami oprócz obo-
wi¹zkowego polskiego by³ angielski i geo-
grafia. Najtrudniej by³o zdaæ biologiê.
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