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OD WYDAWCÓW

Zgodnie z ubieg³oroczn¹ zapowiedzi¹ w pierwszym numerze „Kroniki” w 2009
roku publikujemy drug¹ czêœæ materia³ów z sesji popularnonaukowej zorganizo-
wanej przez Wydzia³ Kultury Dzielnicy Œródmieœcie w zwi¹zku z obchodami
600-lecia Nowego Miasta. Sesja odby³a siê 19 wrzeœnia 2008 roku w siedzibie Ar-
chiwum Akt Dawnych przy ul. D³ugiej. Artyku³y omawiaj¹ historiê Nowego Mia-
sta na przestrzeni XV-XVIII wieku (A. So³tan) i w wieku XIX (H. Szwankowska).

Przypadaj¹ca w tym roku 150. rocznica urodzin Josepha Lindleya, najm³od-
szego z trzech synów twórcy warszawskich wodoci¹gów i kanalizacji Williama Lin-
dleya, jest okazj¹ do przypomnienia czytelnikom sylwetki tego zapomnianego,
choæ bardzo zas³u¿onego dla stolicy in¿yniera (R. ¯elichowski).

Ponadto w numerze artyku³ (P. Boguszewskiego) o mniej znanych reliktach po-
wsta³ej w latach 1883-1892 rosyjskiej Twierdzy Warszawa.

I tradycyjnie: materia³y dotycz¹ce dzia³alnoœci archiwów warszawskich, spra-
wozdania, omówienia nowoœci wydawniczych, kalendarz warszawski.

Archiwum Pañstwowe m.st. Warszawy
Stowarzyszenie Przyjació³

Archiwum Pañstwowego m.st. Warszawy





ARTYKU£Y I MATERIA£Y

Andrzej So³tan

MIASTO NOWA WARSZAWA
W XV-XVIII WIEKU

Andrzej So³tan, Miasto Nowa Warszawa w XV-XVIII wieku

Na prze³omie XIV i XV wieku, a zatem mniej wiêcej sto lat po za³o¿eniu Starej War-
szawy – na nale¿¹cych do niej gruntach – powsta³o drugie miasto, zwane w Ÿród-
³ach Now¹ Warszaw¹. Mia³o ono charakter uzupe³niaj¹cy w stosunku do starszego,
które przy wytyczaniu zakrojono zbyt skromnie, wskutek czego pod koniec XIV
stulecia zaczê³o brakowaæ w nim miejsca pod dalsz¹ rozbudowê. O okolicznoœciach
towarzysz¹cych powstaniu nowego organizmu miejskiego wiadomo niewiele, nie
dochowa³ siê bowiem jego akt lokacyjny. Pierwsze wzmianki poœwiadczaj¹ce istnie-
nie Nowej Warszawy, zawarte w dokumentach wystawionych przez ksiêcia mazo-
wieckiego Janusza I Starszego 27 XII 1408 i 4 VI 1413 roku wskazuj¹ jednak, ¿e jej
ustrój podobnie jak Starej Warszawy oparty by³ na prawie che³miñskim1. Admini-
stracyjn¹ odrêbnoœæ nowo utworzonej gminy podkreœla³o dodatkowo erygowanie
w niej parafii – wydzielonej ze staromiejskiej – której oœrodkiem sta³ siê koœció³
pw. Nawiedzenia Najœwiêtszej Marii Panny, ufundowany przez ksiêcia i jego ¿onê
Annê Danutê, konsekrowany przez biskupa poznañskiego Wojciecha Jastrzêbca
w 1411 roku2. Do wezwania koœcio³a nawi¹zywa³a póŸniejsza pieczêæ miejska No-
wej Warszawy, maj¹ca w polu herbowym m.in. postaæ Matki Boskiej3.

Nowe Miasto rozplanowano na pó³noc od Starego, pomiêdzy traktem wiod¹cym
z Czerska do Zakroczymia a skrajem skarpy wiœlanej. Mia³o ono centralnie po³o¿o-
ny i dwukrotnie wiêkszy od staromiejskiego czworoboczny rynek, z wychodz¹cymi
z naro¿y pod k¹tem prostym parami ulic. Rynek otacza³y cztery bloki dzia³ek, za

1 J. Grabowski, Ustrój i organizacja w³adz Starej i Nowej Warszawy w epoce ksi¹¿¹t mazowieckich (XIII-
-XIV wiek), „Rocznik Warszawski”,  R. XXXVI, 2008, s. 12-13.
2 J. Wysocki, Organizacja koœcielna Warszawy w XIV i XV wieku, w: Warszawa œredniowieczna, z. 2, Studia
Warszawskie, t. XIX, 1974, s. 245.
3 A. Berdecka, Rozwój Nowej Warszawy w XV i XVI wieku, w: Szkice nowomiejskie, red. O. Puciata i in.,
Warszawa 1961, s. 82.



którymi równolegle do jego pierzei poprowadzono uliczki gospodarcze. Ten regu-
larny uk³ad uleg³ z czasem zatarciu, gdy zabudowana zosta³a wiêkszoœæ tylnych uli-
czek i niektóre naro¿ne. Wewn¹trz rynku by³o wyznaczone miejsce pod blok œrod-
kowy, przeznaczony m.in. na postawienie ratusza (wzmiankowany w 1497 roku). Za
uliczk¹ gospodarcz¹ po³udniowego bloku rynkowego, stanowi¹c¹ przed³u¿enie ul.
Œwiêtojerskiej ku Wiœle, rozci¹ga³o siê przedmieœcie podleg³e administracyjnie Sta-
rej Warszawie, do którego nale¿a³y ul. Freta (w swej szerszej czêœci) oraz ul. Mosto-
wa. Od zachodu granicê lokacyjn¹ Nowej Warszawy wyznacza³a uliczka pe³ni¹ca
funkcjê drogi dojazdowej do posesji le¿¹cych wzd³u¿ zachodniej po³aci Rynku,
zwana zrazu Zatyln¹, póŸniej KoŸl¹. Oddziela³a ona posesje nale¿¹ce do miasta od
nie podlegaj¹cych jego jurysdykcji gruntów koœcio³a œw. Jerzego, w którym w latach
80. XIV wieku pos³ugê duszpastersk¹ sprawowali ju¿ kanonicy regularni z Czer-
wiñska. Na pó³nocy granice terytorium Nowego Miasta stanowi³a rzeczka Be³cz¹ca,
przecinaj¹ca ul. Zakroczymsk¹ i sp³ywaj¹ca do Wis³y w okolicy dzisiejszego Fortu
Legionów. Przez kilka stuleci zwarta zabudowa miejska koñczy³a siê jednak wcze-
œniej, dochodz¹c tylko do ul. Wójtowskiej, wywodz¹cej sw¹ nazwê od przylegaj¹cej
do niej roli, bêd¹cej uposa¿eniem wójta nowomiejskiego. Œrodkiem tej ulicy p³yn¹³
strumieñ Nalewka, za którym ci¹gnê³y siê a¿ do Be³cz¹cej tereny po czêœci bagien-
ne, po czêœci uprawne, obfituj¹ce równie¿ w glinê zdatn¹ do potrzeb rzemios³a. Od
wschodu wreszcie, zasiêg Nowej Warszawy wyznacza³a skarpa wiœlana. U jej pod-
nó¿a znajdowa³a siê osada, od zajêcia mieszkañców zwana Rybakami, podlegaj¹ca
d³ugi czas jurysdykcji nowomiejskiej4.

Z pó³nocno-zachodniego naro¿a Rynku wiod³a ulica-droga prowadz¹ca w kie-
runku ról miejskich Nowej Warszawy, dzier¿awionych przez mieszczan i p³ac¹cych
magistratowi czynsz w monecie oraz w zbo¿u. Inna, maj¹ca swój pocz¹tek w rogu
pó³nocno-wschodnim, ³¹czy³a miasto z miejskimi ogrodami na tzw. morgach i dalej
– z oœrodkiem produkcyjnym ca³ej Warszawy zlokalizowanym nad rzeczk¹ Drn¹,
która przecina³a rejony dzisiejszego Dworca Gdañskiego oraz placu Inwalidów
i wpada³a do Wis³y za wzniesieniem póŸniejszej Cytadeli. Wartkie wody Drny ju¿
w XV wieku porusza³y kilka m³ynów zbo¿owych; w nastêpnym stuleciu powsta³y
nad ni¹ jeszcze: blech do bielenia p³ótna, folusz do spilœniania sukna, szlifiernia
niezbêdna przy wyrobie narzêdzi i broni oraz m³yn papierniczy5.

Miasto od pocz¹tku ¿y³o w cieniu Starej Warszawy; rozwija³o siê wolno, ustêpu-
j¹c jej znaczeniem oraz liczb¹ i zamo¿noœci¹ ludnoœci. Zamieszkiwali je pospo³u
zarówno potomkowie tych, którzy ¿yli tu jeszcze w czasach przedlokacyjnych, jak
i imigranci z bli¿szych lub dalszych okolic Mazowsza. Przybysze z rejonów odleg-
lejszych, nie mówi¹c ju¿ o cudzoziemcach, osiadali w Nowej Warszawie rzadko.
Stosunkowo czêsto natomiast obywatelstwo miasta przyjmowali mieszczanie staro-
miejscy, maj¹cy w nim sta³e interesy. W strukturze zawodowej przewa¿ali a¿ do
XVIII wieku rzemieœlnicy, choæ przez d³ugi czas niema³y procent mieszkañców

8 Andrzej So³tan, Miasto Nowa Warszawa w XV-XVIII wieku

4 A. Œwiechowska, Pocz¹tki osadnictwa na terenie Nowego Miasta, w: Szkice..., s. 21-23; A. Berdecka,
dz. cyt., s. 41-44; R. M¹czyñski, Ulice Nowego Miasta, Warszawa 1998, s. 8-20.
5 D. Kosacka, Pó³nocna Warszawa w XVIII wieku, Warszawa 1970, s. 11-14.



trudni³ siê równie¿ rolnictwem i hodowl¹. Rzemios³o i s³abo rozwiniêty handel ob-
s³ugiwa³y g³ównie rynek lokalny, uzupe³niaj¹c i zaspakajaj¹c potrzeby szczególnie
s¹siedniej Starej Warszawy. Dominowa³y tu zatem warsztaty zajmuj¹ce siê prze-
twórstwem spo¿ywczym (piwowarzy, m³ynarze, rzeŸnicy), w³ókiennictwem (tkacze,
sukiennicy, krawcy), obróbk¹ skóry (kuœnierze, szewcy) i gliny (garncarze, ceglarze,
zduni). Znajdowa³o to odbicie w sk³adzie zawodowym cz³onków samorz¹du nowo-
miejskiego, w przeciwieñstwie do Starej Warszawy, gdzie rada ju¿ w XV stuleciu
zosta³a opanowana przez rody kupieckie6.

W³adzê porz¹dkow¹ i s¹downicz¹ w mieœcie sprawowa³ pocz¹tkowo wójt, ma-
j¹cy siedzibê przy zachodniej pierzei rynku (obecnie ul. Freta 31)7. Przewodniczy³
on pomagaj¹cej mu w urzêdowaniu ³awie, z³o¿onej z 12 wybieranych rokrocznie
³awników. Kompetencje wójta i ³awy uleg³y znacznemu ograniczeniu z chwil¹ poja-
wienia siê oko³o po³owy XV wieku w³aœciwego organu samorz¹du miejskiego, ja-
kim by³a rada z burmistrzem na czele. Przejê³a ona funkcje administracyjno-usta-
wodawcze oraz s¹downicze w sprawach cywilnych, a tak¿e œci¹ganie podatków i za-
rz¹d gospodark¹ miasta. Podobnie jak w Starej Warszawie, tworzy³y j¹ dwa szeœcio-
osobowe cia³a: rada nowa, zwana „siedz¹c¹”, oraz rada „stara”, dobierana spoœród
dawnych rajców, rozstrzygaj¹ca apelacje od wyroków pierwszej. Do powstania trze-
ciego urzêdu magistrackiego, kolegium „panów gminnych”, dosz³o w Nowej War-
szawie póŸno, bo w roku 16408.

Du¿e znaczenie dla rozwoju Nowej Warszawy mia³y nadania i ulgi przyznawane
jej przez panuj¹cych. Do szczególnie wa¿nych nale¿a³ dokument Boles³awa V z 26 lu-
tego 1477 roku, w którym ksi¹¿ê z powodu utraty w po¿arze kilka lat wczeœniej
wszystkich przywilejów wystawionych miastu przez poprzedników, potwierdza³ na-
dany mu przy lokacji ustrój prawny oraz istniej¹cy ju¿ samorz¹d, zwalnia³ mie-
szczan z ce³ na terenie ksiêstwa mazowieckiego, odp³atnej na rzecz swego skarbu
kary za pobicie i czynszu nale¿nego z jatki miêsnej, a tak¿e zezwala³ na organizowa-
nie corocznego jarmarku. Nie by³ to jedyny przywilej Boles³awa V dla Nowej War-
szawy, bowiem rok wczeœniej darowa³ on miastu szeœæ prêtów gruntu wolnego od
op³at na wygon dla byd³a, a nieco póŸniej (1481) wyda³ zgodê na pobudowanie ³aŸni
miejskiej i postrzygalni9. Troszczyli siê o miasto tak¿e jego nastêpcy: ksiê¿na Anna,
wdowa po Konradzie III, powiêkszy³a do trzech liczbê odbywaj¹cych siê tu jarmar-
ków i zwolni³a mieszczan z udzia³u w strze¿eniu murów obronnych i dworu ksi¹¿ê-
cego w Starej Warszawie (1504), a król Zygmunt Stary zezwoli³ im na za³o¿enie wa-
gi miejskiej w ratuszu (1538), na sprzeda¿ piwa pi¹tkowskiego w piwnicy

Artyku³y i materia³y 9

6 E. Koczorowska-Pieliñska, Struktura gospodarczo-spo³eczna Nowej Warszawy w XV wieku, „Przegl¹d

Historyczny”, t. 49, 1958, z. 2, s. 297; tej¿e, Liczebnoœæ i specjalizacja rzemios³a w Starej i Nowej Warszawie

w latach 1417-1526, „Rocznik Warszawski”, R. XI, 1972, s. 5-22; tej¿e, Rzemios³o Starej i Nowej Warszawy

do 1526 r., w: Z dziejów rzemios³a warszawskiego, red. B. Grochulska i W. Pruss, Warszawa 1983, s. 27-94.
7 Najwczeœniejsza wzmianka o jego domu pochodzi z 1428 r. (zob. A. Berdecka, dz. cyt., s. 43).
8 J. Grabowski, dz. cyt., s. 78; A. Karpiñski, Organizacja i funkcjonowanie w³adz Starej i Nowej Warszawy

w latach 1525-1764. Uwagi o warszawskim samorz¹dzie w epoce nowo¿ytnej, „Rocznik Warszawski”,

R. XXXVI, 2008, s. 160-162.
9 J. Grabowski, dz. cyt., s. 76-77.



ratuszowej (1543) oraz na wybudowanie czterech jatek i czerpanie z nich dochodów
na potrzeby miasta10.

Po¿ar, w którym sp³onê³y dokumenty miejskie, nie by³ w ¿yciu Nowej Warszawy
czymœ wyj¹tkowym, zarówno bowiem wczeœniej, jak i póŸniej ogieñ niejednokrot-
nie niszczy³ domy i dobytek jej mieszkañców. Do szczególnie tragicznych w sku-
tkach nale¿a³ jednak ten, który strawi³ miasto w 1544 roku. Straty by³y tak wielkie,
¿e Zygmunt Stary musia³ uwolniæ Now¹ Warszawê od wszelkich ciê¿arów na szes-
naœcie lat, zezwalaj¹c zarazem na wyr¹b drzew w lasach królewskich (1546) w celu
szybkiego usuniêcia zniszczeñ11. Odbudowa domostw i warsztatów powa¿nie zubo-
¿y³a mieszczan, z czego skorzysta³o bogate kupiectwo Starej Warszawy, skupuj¹c
lub bior¹c w korzystne dzier¿awy nale¿¹ce do nich role, place i ogrody, i w stopniu
jeszcze wiêkszym uzale¿niaj¹c gospodarkê Nowego Miasta od w³asnych interesów.
Dobitnym tego przejawem by³a sytuacja niektórych sukienników nowomiejskich,
zmuszonych do oddawania kupcom staromiejskim gotowych wyrobów za dostar-
czon¹ we³nê i udzielane na lichwiarski procent kredyty12. Przewaga Starej Warsza-
wy nad m³odsz¹ s¹siadk¹ manifestowa³a siê nie tylko na polu gospodarczym.
W XVI wieku dostrzec j¹ mo¿na by³o zarówno w okresowej utracie przez parafiê
nowomiejsk¹ niezale¿noœci i podporz¹dkowaniu jej koœcio³a kolegiacie œw. Jana
Chrzciciela, jak i w czêstym obejmowaniu urzêdu wójta nowomiejskiego przez oby-
wateli Starego Miasta. W po³owie nastêpnego stulecia król Jan Kazimierz wyda³ na-
wet przywilej oficjalnie przekazuj¹cy ten urz¹d Starej Warszawie. Mia³o to byæ for-
m¹ rewan¿u za grunty staromiejskie zajête pod budowê arsena³u przy ul. D³ugiej.
Nie mniej spektakularnym wydarzeniem, dowodz¹cym s³abej pozycji Nowej War-
szawy w relacjach miêdzy obu miastami, by³o przekazanie w tym¿e roku przez króla
we w³adanie Starej Warszawie osady Rybaki. Spory o wójtostwo nowomiejskie i ju-
rysdykcjê nad Rybakami by³y ¿ywe jeszcze w 1. po³owie XVIII wieku13.

Pomimo niezbyt sprzyjaj¹cych warunków Nowa Warszawa – aczkolwiek wolno
– rozwija³a siê, obejmuj¹c zabudow¹ stopniowo niektóre rejony swych przedmieœæ.
O ile w 1510 roku na Nowym Mieœcie i na Rybakach by³o ³¹cznie 175 domostw,
o tyle w 1564 – ju¿ 28414. Owe domy ró¿ni³y siê jednak zasadniczo, od tych które sta-
³y ju¿ wtedy na Starym Mieœcie. Na ró¿nice w zabudowie, wynikaj¹ce z zamo¿noœci
obu miast, zwrócili uwagê w 1565 roku lustratorzy dóbr królewskich, zapisuj¹c: „S¹
dwie mieœcie od siebie oddzielone: jedno murowane, które zow¹ Stare Miasto,
a drugie drzewiane, które zow¹ Nowe Miasto, ka¿de z nich swego prawa u¿ywa
i osobny urz¹d maj¹”15. Dostrzegali to równie¿ przyjezdni. Gdañszczanin Martin

10 Andrzej So³tan, Miasto Nowa Warszawa w XV-XVIII wieku

10 Lustracja województwa mazowieckiego 1565, cz. I, wyd. I. Gieysztorowa i A. ¯aboklicka, Warszawa
1967, s. 179-184; M. Niedzia³kowska-Korzon, W³adze miejskie Nowej Warszawy w XVIII w., w: Warsza-
wa XVIII wieku, z. 3, Studia Warszawskie, t. XXXII, 1975, s. 187 (aneks).
11 A. Berdecka, dz. cyt., s. 44.
12 Warszawa w latach 1526-1795, red. A. Zahorski, Warszawa 1984, s. 67.
13 Tam¿e, s. 40; J. Rutkowska, Nowe miasto w okresie utrwalania siê sto³ecznoœci Warszawy 1609-1730, w:
Szkice nowomiejskie..., s. 63.
14 A. Berdecka, dz. cyt., s. 33, 44-45.
15 Lustracja województwa mazowieckiego..., s. 8.



Gruneweg, odbywaj¹cy w Warszawie w latach 1579-1583 praktykê kupieck¹, zauwa-
¿y³ wprawdzie, i¿: „Rynek nowomiejski wielkoœci¹ dorównuje toruñskiemu”, ale
dodawa³ przy tym, ¿e „wszystkie budynki s¹ tu drewniane” i „tylko na Rynku
w kierunku Wis³y stoi piêkny murowany koœció³ Najœwiêtszej Marii Panny”16. Taki
stan rzeczy utrzymywa³ siê bez wiêkszych zmian przez nastêpnych kilkadziesi¹t lat.
W pejza¿u Nowego Miasta przewa¿a³y dalej drewniane i niskie domki, kryte gon-
tem lub nawet s³om¹. Doœæ rzadko rozrzucone, pogr¹¿one w zielni ogrodów i sa-
dów, nadawa³y tej czêœci Warszawy ma³omiasteczkowy, na po³y wiejski charakter.
Zwarta zabudowa koncentrowa³a siê g³ównie wokó³ Rynku, ale i tam – jak napisa³
Adam Jarzêbski w Goœciñcu (1643) – z ceg³y by³y zbudowane zaledwie dwa domy17.

Na Nowym Mieœcie brakowa³o d³ugo bogatych kamienic, reprezentacyjnych
gmachów miejskich, nie mówi¹c o budz¹cych podziw pa³acach. Do nielicznych wy-
ró¿niaj¹cych siê obiektów, nale¿a³ wspomniany wy¿ej koœció³ parafialny, usytuowa-
ny w pó³nocno-wschodnim rogu rynku, pod koniec XV wieku rozbudowany do
trójnawowej bazyliki i wzbogacony w pierwszej po³owie nastêpnego stulecia wyso-
k¹ wie¿¹-dzwonnic¹. Poddany w 1641 roku renowacji, otrzyma³ m.in. nowe o³tarze,
kamienn¹ posadzkê oraz zegar na wie¿y. Istnia³a przy nim szko³a parafialna, fun-
kcjonowa³ szpital i tzw. skrzynia, czyli kasa zapomogowa, z której potrzebuj¹cym
udzielno po¿yczek18. Skromniej prezentowa³ siê murowany ratusz, wzniesiony
w miejsce drewnianego spalonego w 1544 roku. W 1609 roku dobudowano doñ wie-
¿yczkê i pokryto dach gontami, instaluj¹c na nim przy okazji nowe rynny i wietrz-
niki19. Za godny wzmianki Jarzêbski uzna³ równie¿ koœció³ek œw. Benona, stoj¹cy
u podnó¿a skarpy wiœlanej na Rybakach. By³a to jednak w tym czasie zaledwie
drewniana kaplica, wzniesiona przez za³o¿one w 1623 roku pod takim¿ wezwaniem
bractwo, zwane tak¿e Niemieckim, skupia³o bowiem cudzoziemców katolików po-
chodz¹cych przewa¿nie z ogarniêtych protestantyzmem krajów niemieckojêzycz-
nych. Przy owej kaplicy utrzymywa³o ono sierociniec ze szkó³k¹ i warsztatami
umo¿liwiaj¹cymi sierotom naukê rzemios³a. Do wzniesienia koœcio³a z ceg³y, posta-
wionego wy¿ej na skarpie, na ty³ach wschodniego bloku rynkowego, bractwo przy-
st¹pi³o dopiero w 1646 roku20.

Obok œwi¹tyni parafialnej, wœród ogólnie niskiej zabudowy, swoj¹ bry³¹ i wyso-
k¹ dzwonnic¹ zwraca³ uwagê tak¿e, nale¿¹cy do kanoników regularnych, koœció³
œw. Jerzego. Jego jednonawowe wnêtrze, przebudowane w 2. po³owie XVI wieku
w stylu renesansowym, by³o dzie³em dzia³aj¹cego w ówczesnej Warszawie budow-
niczego Jana Baptysty z Wenecji. Usytuowany na obrze¿ach lokacyjnego Nowego
Miasta (u zbiegu Œwiêtojerskiej z bior¹c¹ wtedy od niej pocz¹tek KoŸl¹), ale ju¿ po-
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za zasiêgiem jego jurysdykcji, wspomaga³ on skromn¹ jeszcze organizacjê koœcieln¹
na tym terenie, stwarzaj¹c w niesieniu pos³ugi duszpasterskiej znaczn¹ konkuren-
cjê duchowieñstwu parafialnemu. Na gruntach nale¿¹cych do koœcio³a istnia³a ju-
rydyka oparta na prawie che³miñskim i maj¹ca swego wójta, którym w 1631 roku
by³ mieszczanin staromiejski Miko³aj Latosz. Obywatelami Starej Warszawy byli
te¿ w wiêkszoœci p³ac¹cy kanonikom czynsz dzier¿awcy œwiêtojerskich domostw,
browarów, spichlerzy, ról i sadów21.

W podanym przez Jarzêbskiego opisie Nowego Miasta i najbli¿szych mu okolic
pojawiaj¹ siê jednak w stosunku do wczeœniejszej epoki nowe elementy, bêd¹ce od-
biciem zmian zachodz¹cych w tym rejonie wraz z obejmowaniem przez Warszawê
funkcji sto³ecznych. Grunty nowomiejskie stanowi¹ce dot¹d teren ekspansji przede
wszystkim bogatego mieszczañstwa staromiejskiego, sta³y siê bowiem od schy³ku
wieku XVI przedmiotem zainteresowania szlachty i magnaterii, która wobec
ograniczonych mo¿liwoœci inwestycyjnych w s¹siedztwie Zamku Królewskiego,
szuka³a ich coraz czêœciej tak¿e na zachodnich i pó³nocnych przedmieœciach stoli-
cy. Wykupuj¹c z r¹k ubo¿szego mieszczañstwa nowomiejskiego drobne dzia³ki
i ³¹cz¹c je w wiêksze parcele, stawia³a na nich swe siedziby, czego przyk³adem s¹
opisane przez Jarzêbskiego dwory: marsza³ka wielkiego koronnego £ukasza Opaliñ-
skiego i kasztelana czerskiego Wojciecha Radzimiñskiego we wschodniej pierzei
Rynku Nowego Miasta oraz starosty ¿mudzkiego Hieronima Wo³³owicza i kasztela-
na wileñskiego Miko³aja Sapiehy przy Zakroczymskiej22. „Nie by³y to jeszcze – jak
zauwa¿a Maria Bogucka – rezydencje wspania³e, lecz wiêksze lub mniejsze drew-
niane domostwa mieszkalne, budowane na wzór dworów wiejskich [...], z komplek-
sami ró¿nych zabudowañ gospodarczych, wznoszone bez ambicji do wielkiej archi-
tektury. Dwór Opaliñskiego przeznaczony by³ zreszt¹ wy³¹cznie dla dworzan
i s³u¿by [...]”23. Ten postêpuj¹cy wykup gruntów mia³ zapewne niema³y wp³yw na
zmniejszenie siê liczby nieruchomoœci w Nowej Warszawie, która z 274 w 1594 ro-
ku spad³a do 126 – w 162024. Tym bardziej ¿e równolegle do ekspansji szlachecko-
-magnackiej ros³o zainteresowanie tutejszymi gruntami ze strony ci¹gn¹cych do
stolicy zgromadzeñ zakonnych. W pocz¹tkach XVII wieku, przy szerokiej czêœci ul.
Freta, osiedlili siê dominikanie, przystêpuj¹c do trwaj¹cej wiele lat budowy zespo³u
koœcielno-klasztornego25. Po nich, na przeciwnym krañcu Nowego Miasta, u zbiegu
Zakroczymskiej z póŸniejsz¹ Franciszkañsk¹, pojawili siê franciszkanie. Nim wy-
stawili sobie siedzibê murowan¹, co nast¹pi³o dopiero po potopie szwedzkim, mieli
w tym miejscu drewnian¹, wzniesion¹ ok. 1646 roku z fundacji króla W³adys³awa IV
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i jego sekretarza Jakuba Sosnowskiego26. Coraz czêstsze w miarê up³ywu czasu
zjawisko przejmowania nieruchomoœci mieszczañskich przez szlachtê i duchowieñ-
stwo – rz¹dz¹ce siê prawem ziemskim lub koœcielnym – i niezamierzaj¹ce podpo-
rz¹dkowywaæ siê prawu miejskiemu – naruszy³o jednoœæ administracyjno-prawn¹
Nowego Miasta, uszczuplaj¹c kompetencje jego magistratu oraz nale¿ne mu dochody.

W latach 20. XVII wieku Stara i Nowa Warszawa wraz z czêœci¹ przedmieœæ zo-
sta³y otoczone fortyfikacjami ziemnymi, maj¹cymi stanowiæ ochronê przed spo-
dziewanym napadem tureckim. Owe fortyfikacje zwane Wa³em Zygmuntowskim
objê³y jedynie najgêœciej zabudowany obszar. Pomimo ¿e poza wa³em znalaz³a siê
czêœæ terenów miejskich (m.in. tzw. Morgi), i ¿e wa³ przeci¹³ niektóre ulice (KoŸl¹,
Zakroczymsk¹, Przyrynek), nie odegra³ on wiêkszej roli w uk³adzie przestrzennym
Nowego Miasta, gdy¿ kilkadziesi¹t lat póŸniej zosta³ w tym miejscu niemal ca³ko-
wicie zniwelowany27.

Zygmuntowskie fortyfikacje nie przyda³y siê tak¿e na nic w latach potopu
szwedzkiego. Trzykrotna okupacja Warszawy przynios³a Nowemu Miastu ogromne
straty materialne i ludnoœciowe. W maju 1656 roku feldmarsza³ek Arvid Witten-
berg, szykuj¹c okupowan¹ Warszawê do obrony przed spodziewanym atakiem
wojsk polskich, kaza³ spaliæ zabudowê na pó³nocnym przedpolu murów obron-
nych. Zgorza³y wtedy ulice D³uga, Freta, Mostowa, a w raz z nimi i Nowe Miasto.
I nie koniec na tym, bowiem w czerwcu nastêpnego roku, czêœæ tego, co ocala³o
pad³a ofiar¹ ognia pod³o¿onego z kolei przez ¿o³nierzy ksiêcia siedmiogrodzkiego
Jerzego Rakoczego. Nastêpstwa obu podpaleñ by³y tak znaczne, ¿e porz¹dkuj¹c
miasto po ustaniu dzia³añ wojennych, niektóre ulice musiano wytyczaæ na nowo.
W Rynku na 68 posesji a¿ 36 zia³o pustk¹. Ca³a wschodnia i po³udniowa pierzeja
rynkowa zrównane by³y niemal z ziemi¹. Z dymem posz³y tak¿e Rybaki. Rezulta-
tem dzia³añ militarnych, po¿arów i szerz¹cej siê w tym czasie zarazy by³ spadek
liczby ludnoœci Nowej Warszawy, która w 1659 roku liczy³a tylko 1020 mieszkañ-
ców, tj. o 1200 mniej ni¿ cztery lata wczeœniej28.

Pomimo tak wielkich zniszczeñ odbudowê zakoñczono ju¿ po kilkunastu latach,
przed koñcem stulecia uda³o siê te¿ odrobiæ straty demograficzne. Œwiadczy to
o du¿ej ¿ywotnoœci Nowej Warszawy. Budulcem s³u¿¹cym odbudowie by³o jednak
ponownie drewno, nie uleg³ te¿ zmianie charakter zabudowy mieszkalnej. Prócz
Rynku i ul. Freta, gdzie przewa¿a³y domy kilkuizbowe, na innych ulicach norm¹
pozosta³y ma³e jednoizbowe domki otoczone budyneczkami gospodarczymi i ogro-
dami29. Poza ratuszem i koœció³kiem œw. Benona, przy którym postawiono nowy
sierociniec, oraz odbudowanym koœcio³em parafialnym murowane budynki stano-
wi³y tu nadal rzadkoœæ. W miejscu spalonego zespo³u koœcielno-klasztornego fran-
ciszkanie wystawili w latach 1661-1665 nowy, lecz równie¿ drewniany. Do wznosze-
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nia œwi¹tyni murowanej, z dotacji m.in. króla Jana III Sobieskiego, przyst¹piono
dopiero w 1679 roku. Budowa jej, prowadzona etapami, wed³ug projektu architekta
Jana Chrzciciela Ceroniego, podobnie zreszt¹ jak klasztoru, zosta³a zakoñczona do-
piero w nastêpnym stuleciu30. Zaledwie kilka lat wystarczy³o natomiast, by we
wschodniej pierzei Rynku – wype³nionej dot¹d zabudow¹ wy³¹cznie drewnian¹ –
stan¹³ murowany pa³ac stolnikostwa wyszogrodzkich, Ma³gorzaty i Adama Kotow-
skich, zaprojektowany w typie willi w³oskiej przez samego Tylmana z Gameren. Ta
dwupiêtrowa rezydencja, wzniesiona w latach 1682-1684, by³a – jak pisze Ryszard
M¹czyñski – najokazalszym gmachem œwieckim ówczesnej Nowej Warszawy31.
Nied³ugo jednak s³u¿y³a Kotowskim, ju¿ w 1688 roku odkupi³a j¹ od w³aœcicieli
królowa Maria Kazimiera, osadzaj¹c tam sprowadzone z Francji siostry Benedyk-
tynki od Nieustaj¹cej Adoracji Najœwiêtszego Sakramentu, zwane u nas Sakramen-
tkami. Dostosowawszy pa³acyk do potrzeb zakonnic, Tylman zaprojektowa³ im
jeszcze koœció³ pw. œw. Kazimierza, którego budowa zakoñczona w stanie surowym
w 1692 roku ca³kowicie zmieni³a nie tylko wygl¹d Rynku, ale i widzian¹ od strony
Wis³y panoramê tej czêœci Warszawy32.

W okres bardziej pomyœlnego rozwoju wkroczy³o Nowe Miasto dopiero
w XVIII wieku. Znalaz³o to odbicie w rosn¹cej systematycznie liczbie mieszkañ-
ców – od oko³o 3 tysiêcy osób w 1734 roku do 4 tysiêcy w po³owie stulecia i 11 tysiê-
cy w ostatnim dwudziestoleciu33. Najwiêkszy procent ludnoœci czynnej zawodowo
stanowili rzemieœlnicy, tak¿e cudzoziemskiego pochodzenia, zrzeszeni jeszcze czê-
œciowo w organizacjach cechowych – jak kuœnierze, krawcy, piwowarzy czy rzeŸni-
cy – ju¿ jednak mniej licznych w porównaniu z po³ow¹ XVI wieku. Bronili oni
swych praw przed konkurencj¹ rzemios³a pozacechowego, staraj¹c siê o potwier-
dzenie przys³uguj¹cych im przywilejów u króla Augusta III. Nie u³atwia³y im ¿ycia
powstaj¹ce wiêksze warsztaty, opieraj¹ce sw¹ produkcjê na pracy nak³adczej. Od
tych ostatnich by³ tylko krok do manufaktur, których dzia³a³o wówczas na terenie
Nowego Miasta kilka, m.in. wytwórnia myd³a Schyflera, gorza³ki Herszka z Kar-
czewia czy kart do gry Francuza Martina34. Pod wzglêdem liczebnoœci rzemieœlni-
kom ustêpowali kupcy, maj¹cy ju¿ konfraterniê. Brak wiêkszych kapita³ów zastêpo-
wali oni obrotnoœci¹. Znaczny odsetek mieszkañców Nowego Miasta stanowi³
proletariat miejski: rozmaici wyrobnicy i pracownicy najemni; du¿o mniejszy –
ludzie wolnych zawodów. Przypomnieæ warto, i¿ okresowo mieszkali tu m.in.: Hu-
go Ko³³¹taj i Ignacy Wyssogota-Zakrzewski, malarz Józef Grassi oraz poeta Stani-
s³aw Trembecki35.

Rz¹dy Augusta III Sasa i Stanis³awa Augusta Poniatowskiego by³y dla Nowego
Miasta okresem wzmo¿onego ruchu budowlanego. Porównuj¹c taryfy z lat 1734
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i 1770, zauwa¿amy doœæ istotne zmiany w zabudowie miasta, o czym decydowa³ bez
w¹tpienia wzrost dobrobytu wœród jego mieszkañców. O ile w 1734 roku przewa¿a-
³y jeszcze budynki drewniane, a nieliczne kamienice w liczbie 15 grupowa³y siê tyl-
ko na Freta i przy Rynku, o tyle w 1770 liczba kamienic by³a ju¿ piêciokrotnie wy¿-
sza (78). Dwu- i trzypiêtrowe stawa³y siê z wolna dominuj¹c¹ form¹ miejskiego
centrum Nowej Warszawy. Charakterystyczn¹ cech¹ tego budownictwa by³a zabu-
dowa mieszana: „Od frontu kamienica murowana – w tyle oficyna drewniana”36.
Coraz liczniej i chêtniej lokowa³a tu swe siedziby szlachta i magnateria. Pod tym
wzglêdem przynajmniej Nowa Warszawa zdystansowa³a Star¹; jej nieograniczony
murami obronnymi i luŸno zabudowany teren nadawa³ siê lepiej do lokowania ob-
szernych rezydencji magnacko-szlacheckich. Do najokazalszych reprezentuj¹cych
typ entre cour et jardin (pomiêdzy dziedziñcem a ogrodem), nale¿a³y pa³ace Sapie-
hów i Sierakowskiego. Bardziej miejski charakter mia³y pa³ace przyuliczne, z regu-
³y sytuowane na mniejszych parcelach, jak Chodkiewiczowej, Gurowskiego,
Mi¹czyñskiej czy Mokronowskich37.

Do najwiêkszych przedsiêwziêæ budowlanych magistratu nale¿a³o wybudowa-
nie nowego Ratusza, zakoñczone w 1785 roku. By³ on budowl¹ jednopiêtrow¹, kry-
t¹ czterospadowym dachem, z niewielk¹ wie¿yczk¹. Gdy kilka lat póŸniej w nowym
budynku zarysowa³ siê mur, wzmocniono jego konstrukcjê przez dodanie murowa-
nych kramów38.

Pierwsze dziesiêciolecia XVIII wieku znamionowa³ jeszcze nie³ad w gospodarce
miejskiej, stan ten zacz¹³ zmieniaæ siê dopiero w okresie oœwiecenia. Du¿e znacze-
nie mia³a tu dzia³alnoœæ Komisji Brukowej, która wznowi³a prace po okresie stag-
nacji. Za jej spraw¹ zosta³y podjête ró¿norodne dzia³ania, maj¹ce na celu regulacjê
ulic w pó³nocno-wschodniej czêœci Nowego Miasta; dotyczy³o to przede wszystkim
przecznic Zakroczymskiej oraz dróg biegn¹cych od ul. Przyrynek do Wis³y. Otwar-
to dla ruchu pieszego ulice: Piesz¹, Koœcieln¹ i Star¹. Wybrukowano Freta i Zakro-
czymsk¹, tê ostatni¹ a¿ do alei Gwardii wytyczonej za króla Augusta II Sasa. Ze
wzglêdów higienicznych zniesiono Górê Gnojow¹ przy ul. Zak¹tnej i nakazano po-
prawienie stanu sanitarnego jatek przy Franciszkañskiej. Przede wszystkim jednak
wziêto siê za zaniedbane urz¹dzenia wodoci¹gowe, poprowadzone jeszcze na prze-
³omie XVI/XVII wieku, a wobec stopniowego wyczerpywania siê dotychczasowych
ujêæ wody, za³o¿ono pompê ss¹c¹ ze Ÿród³a w pobli¿u Zakroczymskiej w posta-
ci murowanego zbiornika zwanego dziœ Zdrojem Stanis³awa Augusta. Jeszcze wiê-
cej energii poœwiêcono robotom kanalizacyjnym, ujmuj¹c m.in. w dwa kryte kana³y
strumienie Nalewkê i Be³cz¹c¹39.

Z kolei za spraw¹ powo³anej do ¿ycia w 1765 roku Komisji Dobrego Porz¹dku
podjêto uporz¹dkowanie sporów pomiêdzy w³aœcicielami poszczególnych posesji
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i gruntów oraz egzekucjê nale¿noœci od osób i instytucji zalegaj¹cych z podatkami
na rzecz miasta. Lista owych d³u¿ników by³a d³uga, znajdowa³y siê na niej m.in. za-
kony franciszkanów i bonifratrów, a tak¿e proboszczowie od Panny Marii. Naj-
wiêkszy pakiet spraw stanowi³y jednak spory ze Star¹ Warszaw¹, toczone m.in.
o przedmieœcie Freta, grunty i role le¿¹ce za wygonem miejskim oraz rzeczk¹
Be³cz¹c¹, nie mówi¹c ju¿ o licznych drobnych w³asnoœciach mieszczan staromiej-
skich, rozproszonych na obszarze ca³ej Nowej Warszawy40. Widz¹c, ¿e uzdrowienie
sytuacji nie bêdzie osi¹gniête bez ujednolicenia administracji i s¹downictwa ze Sta-
r¹ Warszaw¹, rozpoczêto prace nad projektem po³¹czenia obu miast w jeden orga-
nizm. Wczeœniej – bo w 1775 roku – Nowej Warszawie uda³o siê na mocy konstytucji
sejmowej odzyskaæ swoje wójtostwo, dziêki czemu jej w³adze poczu³y siê bardziej
równorzêdnym partnerem dla Starej Warszawy41. O porozumienie, mimo podejmo-
wanych wysi³ków, by³o jednak trudno, zw³aszcza w kwestii granic. Obywatele no-
womiejscy, skar¿¹c siê na zabranie terenów od dawna im podleg³ych na korzyœæ
Starego Miasta, po czêœci mieli racjê, jeœli idzie o Rybaki, ale nie mieli jej, gdy
¿¹dali granic od ulic Mostowej i D³ugiej. Podejmowane bezskutecznie próby poro-
zumienia zakoñczy³a definitywnie dopiero uchwa³a o miastach w 1791 roku, przy-
nosz¹c¹ d³ugo oczekiwan¹ reformê ustroju miejskiego, na mocy której oba miasta
warszawskie wraz z otaczaj¹cymi je jurydykami sta³y siê jednym organizmem, z jed-
nym magistratem i prezydentem na czele, a Nowe Miasto jednym z jego cyrku³ów42.

W walkach o reformê ustroju miejskiego i prawa mieszczan nie zabrak³o g³osu
obywateli Nowej Warszawy, której delegaci byli obecni na obradach sejmowych.
Rosn¹cy dobrobyt wp³ywa³ na wzrost œwiadomoœci politycznej, a tak¿e na kszta³to-
wanie siê przekonania o potrzebie obrony nie tylko w³asnych interesów, ale i ca³ego
stanu mieszczañskiego. Kres o¿ywieniu, jakie w ¿ycie miasta wnios³o oœwiecenie
i Sejm Czteroletni po³o¿y³y rz¹dy targowicy, a nastêpnie upadek insurekcji koœciu-
szkowskiej. Czynny udzia³ w powstaniu ujawni³ patriotyzm mieszkañców Nowego
Miasta. Wraz z ludnoœci¹ ca³ej Warszawy wziêli oni udzia³ w starciach z wojskiem
rosyjskim w dniach 17 i 18 kwietnia 1794 r., ponosz¹c przy tym niema³e straty43.
Upadek powstania zawa¿y³ nad dalszymi losami tej dzielnicy, doprowadzaj¹c do jej
wyludnienia i upadku gospodarczego.

16 Andrzej So³tan, Miasto Nowa Warszawa w XV-XVIII wieku

40 D. Kosacka, dz. cyt., s. 57-59.
41 Tam¿e; zob. te¿: M. Niedzia³kowska-Korzon, dz. cyt., s. 181, 186-187.
42 Warszawa w latach 1526-1795..., s. 361-362.
43 W. Tokarz, Insurekcja warszawska, Lwów 1934, s. 60-62, 74, 153-154, 177-179, 185, 214, 248, 252, 273.



Hanna Szwankowska

DZIEWIÊTNASTOWIECZNE
NOWE MIASTO

Hanna Szwankowska, Dziewiêtnastowieczne Nowe Miasto

Wiek XIX zmieni³ Now¹ Warszawê: jej teren, zabudowê, szatê architektoniczn¹,
a tak¿e stosunki gospodarcze i czêœciowo ludnoœæ. By³y to zjawiska równoleg³e lub
zbli¿one do przemian zachodz¹cych w ca³ej Warszawie.

LATA 1796-1806

Po pomyœlnym rozwoju stolicy wieku oœwiecenia bolesnym kontrastem zaznaczy³o
siê dziesiêciolecie pruskich rz¹dów, gdy w wyniku traktatów trzeciego zaboru War-
szawê wcielono do Prus. Zmniejszy³a siê znacznie liczba ludnoœci; przyjmuje siê,
¿e u schy³ku I Rzeczypospolitej Warszawa mia³a ok. 115 000 mieszkañców,
a w 1806 roku pruski spis wykaza³ jedynie 68 0001. Dla cyrku³u nowomiejskiego
obliczenia na podstawie rewizji 1792 roku wykaza³y 14 772 mieszkañców, a w piêæ
lat póŸniej statystyka pruska podawa³a 11 9552.

Od 9 stycznia 1796 roku Warszawa sta³a siê miastem prowincjonalnym i baz¹
wojskow¹ obcego pañstwa. 26 stycznia na gmachach publicznych, ratuszach i roga-
tkach uroczyœcie zawieszono pruskie czarne or³y3. Obca w³adza nie wprowadzi³a
nowego podzia³u administracyjnego, obowi¹zywa³ nadal podzia³ na cyrku³y ustano-
wiony w 1791 roku. Cyrku³ nowomiejski obejmowa³ równie¿ tereny ¯oliborza (Pól-
ków, ulice: Czujna, ¯ytnia, Sucha). Mo¿na go nazwaæ cyrku³em zielonym: nie bra-
kowa³o pustych miejsc i miejsc do zabudowania, znakomita wiêkszoœæ (603 posesje)

1 S. Szymkiewicz, Warszawa na prze³omie XVIII i XIX w. w œwietle pomiarów i spisów, do druku przyg.
B. Grochulska, E. Szwankowski. Warszawa 1959, s. 130. Spis pruski z 1806 roku nie uwzglêdni³ silnego
garnizonu wojskowego (zob. J. Kosim, Pod pruskim zaborem. Warszawa w latach 1796-1806, Warszawa
1980, s. 73.).
2 Szymkiewicz, dz. cyt., s. 132.
3 J. Kosim, dz. cyt., s. 10.



mia³a ogrody, a nawet pola. Przewa¿a³y drewniane domy mieszkalne i gospodarcze.
Najbardziej zwart¹ zabudowê mia³y ulice Freta i Zakroczymska. 25 procent budyn-
ków by³o murowanych4. Domów krytych dachówk¹ w cyrkule nowomiejskim za-
notowano w roku 1798 zaledwie 0,8 procent, najwiêcej kryto s³om¹ i gontem5. Cyr-
ku³ nowomiejski nie wyró¿nia³ siê pod tym wzglêdem od wiêkszoœci dzielnic
Warszawy. Doœæ liczne na Nowym Mieœcie by³y budynki przemys³owe: garbarnie,
m³yny, browary. Si³ê napêdow¹ dostarcza³a tutejsza rzeczka Drna, zwana tak¿e
Drzasn¹. Rozwija³ siê przemys³ spo¿ywczy, zmala³a natomiast najliczniejsza dot¹d
grupa zawodowa – rzemios³o, zw³aszcza budowlane; nie stawiano bowiem prawie
zupe³nie nowych domów, nie dbano o remonty spalonych czy zniszczonych.

W handlu zarówno wielkim, jak i drobnym rós³ odsetek ¯ydów. W³adze pruskie
wydawa³y szereg zarz¹dzeñ ograniczaj¹cych ich nap³yw do Warszawy (zw³aszcza
ubo¿szych), a¿ do zupe³nego wyrugowania z g³ównych ulic. Na Nowym Mieœcie
wspomniane ograniczenia odnosi³y siê do ul. Freta. Zmieni³o siê to w roku 1799,
gdy zezwolono na swobodny pobyt ¯ydom, którzy zamieszkali w Warszawie przed
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1. Rynek Nowego Miasta w Warszawie (rys. J. P. Norblin, 1784)

4 S. Szymkiewicz, dz. cyt., s. 113.
5 Tam¿e, s. 117.



1796, pozostali musieli wnosiæ op³aty roczne lub dzienne „biletowe”6. Gminê ¿y-
dowsk¹ utworzono w 1801 roku, wówczas liczba ¯ydów osi¹gnê³a 10 000 w ca³ej
Warszawie. Teren przeznaczony dla nich do zamieszkania czêœciowo nale¿a³ do No-
wego Miasta, przede wszystkim ulice Bonifraterska i Franciszkañska.

Wojsko pruskie, które w styczniu 1796 roku wesz³o do Warszawy, liczy³o oko³o
7000 ¿o³nierzy; stan ten szybko siê podnosi³, osi¹gaj¹c w kwietniu 9315. Wobec ka-
tastrofalnego stanu koszar garnizon rozlokowano w kwaterach prywatnych: do-
mach mieszkalnych i zabudowaniach gospodarczych. Na izbê wypada³o 2-8 ¿o³nie-
rzy; utrzymaniem ich obci¹¿ono zubo¿a³¹ ludnoœæ. Marny standard kwater by³
przyczyn¹ czêstych zatargów z w³aœcicielami domów. Oficerowie i liczni urzêdnicy
wojskowi i cywilni osiedlali siê g³ównie przy Rynku, a tak¿e przy ul. Zakroczym-
skiej, czyli drodze do koszar gwardii7. Dowództwo d¹¿y³o do przeniesienia oddzia-
³ów wojskowych do koszar „w celu zapewnienia sobie skutecznego dowodzenia na
wypadek alarmu”, a tak¿e „izolowania za³ogi od ludnoœci miasta, której rewolucyj-
ne i antypruskie nastroje by³y Ÿród³em sta³ych obaw administracji zaborczej”.

Stosunek mieszkañców Warszawy do pruskich zakazów i nakazów by³ pe³en nie-
ufnoœci i niechêci do urzêdników „których prostactwo, widoczny brak kwalifikacji
i powszechna sprzedajnoœæ nikogo zjednaæ nie mog³y”8. Ale wœród nich znalaz³y siê
wyj¹tki: jednostki zajmuj¹ce szczególne miejsce w ówczesnym œwiecie sztuki i inte-
lektu. W latach 1804-1807 mieszka³ w Warszawie Ernst Theodor Amadeus Hoff-
mann – wybitny kompozytor i muzyk, twórca pe³nych uroku i fantazji powieœci,
a jednoczeœnie znakomity prawnik9 – jak pisze historyk Warszawy w latach pier-
wszej okupacji pruskiej Jan Kosim. Nie nale¿y zapominaæ, ¿e Hoffmann, ¿onaty
z Polk¹, by³ tak¿e malarzem i rysownikiem. Do stolicy prowincji Prus Po³udnio-
wych przyjecha³ z Poznania jako radca s¹dowy, urzêdnik w pruskim s¹downictwie.
Pierwsze mieszkanie mia³ w okaza³ej kamienicy kupca Jakuba Maraszewskiego Pod
Samsonem przy ul. Freta 5, wzniesionej w 1770 roku dla prezydenta Starej Warsza-
wy. Blisko st¹d by³o do pa³acu Rzeczypospolitej na placu Krasiñskich, do biura
pruskiej Regencji. Warszawa zafascynowa³a Hoffmanna, ale kamienica o piêknej ar-
chitekturze mia³a swoje wady. „Ruchliwie jest w Warszawie zadziwiaj¹co, a wy-
j¹tkowo na ulicy Freta, gdzie jak nigdzie indziej kwitnie handel m¹k¹, kasz¹, pie-
czywem i zielenin¹ [...] Wczoraj usiad³em przy fortepianie a¿eby komponowaæ
sonatê, ale... pod moim oknem powsta³y miêdzy trzema sprzedawczyniami m¹ki,
dwoma taczkarzami i ch³opakiem okrêtowym pewne dyferencje [...] Tymczasem
rozbrzmia³y siê dzwony koœcio³ów […], rozszczeka³y siê i rozwy³y psy [...] prze-
ci¹ga³ radoœnie ulic¹ wolty¿er Wambach z orkiestr¹ janczarów – trzoda œwiñ prze-
ciwko niemu […]”10. Muzyk najlepiej lubi³ Nowy Œwiat, Krakowskie Przedmieœcie
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6 Tam¿e, s. 144 i n.
7 J. Kosim, dz. cyt., s. 30.
8

Tam¿e, dz. cyt., s. 52.
9 J. Kosim, Ernst Theodor Amadeus Hoffmann i Towarzystwo Muzyczne w Warszawie, w: Szkice o kulturze
muzycznej XIX w., Warszawa 1971.
10 Tam¿e, s. 121.



i £azienki. Nie tylko Hoffmann by³ zafascynowany Warszaw¹, jego przyjaciel i bio-
graf, Julius Eduard Hitzig, literat, pozostawi³ ciekawe obserwacje miasta „które no-
si³o swój odrêbny, egzotyczny, mo¿na by powiedzieæ, pozaeuropejski charakter [...]
Ulice o okaza³ej szerokoœci zabudowane by³y pa³acami w wykwintnym w³oskim
smaku i jednoczeœnie drewnianymi chatami, które mieszkañcom ka¿dej chwili gro-
zi³y runiêciem na g³owê. Wschodni przepych i niebywa³y brud godzi³y siê ze sob¹
w osobliwej symbiozie”11.

Hitzig, liczni s¹siedzi i przechodnie s³uchali chêtnie piêknej muzyki p³yn¹cej
z otwartych okien u Hoffmanna, nawet gdy komponowa³ w godzinach nocnych.
Muzykalnoœci¹ warszawiaków zachwycali siê cudzoziemcy przybysze. Nie zabrak³o
kompozytora w gronie entuzjastów muzyki, którzy w 1805 roku zorganizowali To-
warzystwo Muzyczne, przyczyni³ siê te¿ on do odbudowy i adaptacji na siedzibê
Towarzystwa spalonego dawnego pa³acu Mniszchów przy Senatorskiej 34 (póŸniej-
sza Resursa Kupiecka, obecnie siedziba ambasady belgijskiej), „By³ g³ównym pro-
jektodawc¹ urz¹dzeñ wewnêtrznych pa³acu i planów odbudowy, a tak¿e autorem
wielu malowide³ wykonanych al fresco, którymi ozdabia³ apartamenty pa³acu”12.

Mieszkañcy Nowej Warszawy chodzili na koncerty równie¿ do Teatru zwanego
Wielkim na s¹siednim placu Krasiñskich (budynek rozebrano w 1884 roku). W tea-
trze tym 6 kwietnia 1805 roku niemiecki zespó³ teatralny pod dyrekcj¹ Wojciecha
Bogus³awskiego wystawi³ z wielkim powodzeniem Weso³ych muzykantów – operowy
debiut Hoffmanna13. Kompozytor organizowa³ koncerty nie tylko w Towarzystwie
Muzycznym, lecz tak¿e w koœciele Bernardynów na Krakowskim Przedmieœciu,
gdzie dyrygowa³ i œpiewa³.

Teatr prowadzony przez zespó³ Truskolaskich, a od 1799 roku przez Wojciecha
Bogus³awskiego cieszy³ siê nies³abn¹cym od czasów stanis³awowskich powodze-
niem. „Gazeta Warszawska” oraz „Gazeta Korespondenta Warszawskiego i Zagra-
nicznego” g³osi³y popieranie teatru za obowi¹zek patriotyczny14. Przy ul. Œwiêtojer-
skiej 1790, w domu bêd¹cym ongiœ w³asnoœci¹ ostatniego króla, a póŸniej ks. Józefa
Poniatowskiego, przemieszkiwali, jak pisze ks. Franciszek Kurowski, „sami Arty-
œci Dramatyczni, dopóki teatr znajdowa³ siê na placu Krasiñskim”15.

Ulubion¹ przez œwiat artystyczny ulic¹ pozosta³a Freta. Poza wspomnianym
ju¿ muzykiem Hoffmannem w naro¿nej kamienicy Pod Okiem Opatrznoœci (Freta
29 róg KoŸlej) mieszkali: architekt Bonawentura Solari, twórca gmachu Teatru Na-
rodowego na placu Krasiñskich; Józef Grassi, malarz portrecista o europejskiej s³a-
wie; malarz Kleyn16. Jerzy Dawid Wilke otworzy³ jedn¹ z nielicznych w Warszawie
czasów pruskich oficynê ksiêgarsk¹ zasobn¹ w „dzie³a literatury piêknej i prace
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11 Tam¿e, s. 119.
12 Tam¿e, s. 139.
13 E. Szwankowski, Teatr warszawski 1799-1863, w: Warszawa XIX wieku: 1795-1918, z. 1, Studia War-
szawskie, t. VI, 1970, s. 512.
14 E. Szwankowski, Teatry Warszawy 1765-1918, Warszawa 1979, s. 56.
15 Ks. Fr. K. Kurowski, Pami¹tki miasta Warszawy, wyd. E. Szwankowski, t. 1, Warszawa 1949, s. 100.
16 R. M¹czyñski, Ulice Nowego Miasta, Warszawa 1998, s. 111, 119.



z ró¿nych dziedzin wiedzy” w obcych jêzykach oraz „katalogi zagranicznych do-
mów wydawniczych”17.

Œwiat artystyczny zapewne zagl¹da³ do kawiarni za³o¿onej na pocz¹tku
XIX wieku przez Rudolfa Miniego, spolonizowanego Szwajcara, s³ynnej z niezna-
nego wczeœniej w Warszawie ponczu, a z tak¿e z darmowego (pocz¹tkowo) rozdawa-
nia czekolady „a¿eby zami³owanie upowszechniæ”18.

O¿ywienie handlu u schy³ku okresu pruskiego na skutek dobrej koniunktury na
p³ody rolne i bogacenie siê w³aœcicieli maj¹tków spowodowa³y ich t³umne przyja-
zdy do Warszawy na zakupy i karnawa³owe rozrywki: maskarady, prywatne i pu-
bliczne bale. Wielki bal w 1804 roku zgromadzi³ w Teatrze na placu Krasiñskich
2500 osób19.

Warszawa pod rz¹dami pruskiego zaborcy pozosta³a, mimo ciê¿kich warunków
politycznych i gospodarczych, centrum naukowym i kulturalnym kraju, a tak¿e
wziê³a udzia³ w dzia³aniach konspiracyjnych. W 1800 roku powo³ano Towarzystwo
Przyjació³ Nauk; jego za³o¿yciele (Stanis³aw So³tyk, Stanis³aw Kostka Potocki, Jan
Pawe³ Woronicz, Stanis³aw Staszic, Samuel Linde, Onufry Kopczyñski, Jan Œnia-
decki) deklarowali wobec w³adz, ¿e g³ównym zadaniem Towarzystwa jest utrzyma-
nie narodowego jêzyka w swojej czystoœci, zachowanie i rozszerzanie nauk, z których
jedne s¹ konieczne, drugie u¿yteczne, inne przyjemne20. Drugim naszym zatrud-
nieniem „staraæ siê zachowaæ pamiêæ […] œwietnych dziejów, narodowych uroczy-
stoœci, wielkich czynów […]. Na koniec […] daæ poznaæ wspó³rodakom we wszyst-
kich stosunkach [...] Polaków rodowit¹ ziemiê”21.

Szko³y prowadzi³o duchowieñstwo œwieckie i zakonne; m³odzie¿ nowomiejska
korzysta³a z nauk elementarnych u ksiê¿y benonitów przy ul. Pieszej, szkó³ œred-
nich u pijarów przy Miodowej. W 1804 roku otwarto Liceum Warszawskie – szko³ê
œredni¹ dla m³odzie¿y polskiej i niemieckiej, przygotowuj¹cej siê do studiów wy¿-
szych; kursy poboczne – to szko³a handlowa i seminarium nauczycielskie. Poziom
Liceum by³ wysoki, dyrektorem by³ jêzykoznawca Samuel Linde, pierwsz¹ siedzi-
b¹ – dawny konwikt jezuitów przy Konwiktorskiej róg Zakroczymskiej.

Prusacy widzieli w Warszawie „skupisko rewolucjonistów i z³ych ludzi, którzy
otrzymuj¹ instrukcje z zagranicy, a przede wszystkim z Francji” – raportowa³ von
Buchholtz jeszcze w 179522. Wprowadzili wiele obostrzeñ policyjnych, jak sk³ada-
nie raportów policji o ka¿dym nowo przyby³ym, utrudnienia paszportowe, ostra
kontrola przyje¿d¿aj¹cych z Italii ¿o³nierzy legionów (wielu z nich podlega³o nad-
zorowi policji). Zamieszka³ym w Warszawie oficerom by³ego wojska polskiego na-
kazano opuszczenie stolicy w ci¹gu 2 tygodni, wcielono do wojska funkcjonariuszy
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milicji miejskiej utworzonej w dniach insurekcji. Przygotowano kantonalny pobór
do wojska, na listach znalaz³a siê najubo¿sza ludnoœæ, co by³o œrodkiem represji.
Kanton nowomiejski mia³ dostarczyæ 1655 rekrutów do pu³ku kirasjerów23. Edykt
dotycz¹cy cenzury by³ bardzo ostry: lustrowano pocztê nadchodz¹c¹ i wychodz¹c¹.

Ruch konspiracyjny w Warszawie istnia³ jeszcze przed zajêciem jej przez wojska
pruskie. Kluby by³ych wojskowych nawi¹zywa³y ³¹cznoœæ z emigracj¹ polsk¹ w Pa-
ry¿u. W Warszawie organizacja grupowa³a siê wokó³ Jana Henryka D¹browskiego,
który mia³ wielki autorytet. Dawni ¿o³nierze powstania koœciuszkowskiego ufor-
mowali te¿ sprzysiê¿enie cywilne. Z inspiracji aktywnej Centralizacji Lwowskiej na
prze³omie 1795/1796 uformowano Klub Miejski; g³ównymi organizatorami byli:
wicebrygadier Józef Drzewiecki, eksdeputowany miejski Antoni Krygier i ksiêgarz
Walenty Nawarski. Z klubów tych utworzono 13 marca 1796 Zgromadzenie Cen-
tralne w Warszawie, statut podpisali Józef Kalasanty Szaniawski – filozof i kilku
wyk³adowców. Powstanie tej organizacji zainicjowali dzia³aj¹cy w 1794 roku jakobi-
ni; do najaktywniejszych nale¿a³ Ernest Musonius – by³y wyk³adowca historii
w Szkole Rycerskiej. Planowano wywo³anie w kraju zbrojnego powstania przy ko-
rzystniejszej sytuacji miêdzynarodowej, a w najbli¿szym czasie intensywn¹ dzia³al-
noœæ propagandow¹24.

28 kwietnia 1796 roku aresztowano siedmiu wybitnych cz³onków organizacji
i wywieziono do Torunia, a nastêpnie do twierdzy w Szpandawie; policja zagarnê³a
te¿ archiwum Zgromadzenia25. WiêŸniów uwolniono w styczniu nastêpnego roku.
Warszawscy konspiratorzy odegrali w 1797 roku rolê inspiratorów w przygotowy-
waniu zbrojnego wyst¹pienia ch³opów w zaborze austriackim, tzw. spisku Gorzko-
wskiego – jednego z pierwszych jakobinów polskich. „Planem powstania mia³a byæ
objêta Warszawa, a ulica D³uga oraz rejon Starego i Nowego Miasta staæ siê mia³y
g³ównym zaczynem planowania rewolty”26. Spisek zosta³ ujawniony; wœród bli-
skich wspó³dzia³aj¹cych z Gorzkowskim byli: „Ignacy Rudomina, b. kapitan wojsk
polskich, zamieszka³y w kamienicy Konarzewskich w najbli¿szych okolicach
cmentarza parafialnego koœcio³a Panny Marii i mieszkañcy D³ugiej, Nalewek”27.

Zahamowanie dzia³añ organizacji wyzwoleñczych nie trwa³o d³ugo: warszawscy
jakobini za³o¿yli w paŸdzierniku 1798 roku. Towarzystwo Republikanów Polskich,
które rozwinê³o bogat¹ dzia³alnoœæ oœwiatow¹; wa¿n¹ rolê spe³niali ksiêgarze i wy-
dawcy, zw³aszcza Walenty Nawarski prowadz¹cy jeden z pierwszych w Warszawie
„gabinetów do czytania”28.
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23 Rejon kantonu nr 2 obejmowa³ dzielnicê nowomiejsk¹ z 41 ulicami (zob. J. Kosim, Okupacja pruska
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24 Tam¿e, s. 170 i n.
25 Tam¿e, s. 213 i n.
26 Tam¿e, s. 227.
27 Tam¿e, s. 229.
28 Tam¿e, s. 250. „Gabinet” Nawarskiego mieœci³ siê przy ul. Œwiêtojañskiej. pocz¹tkowo na rogu Rynku
Starego Miasta, a w latach 1801-1806 przy Bramie Krakowskiej, przy rogu obecnego placu Zamkowego.
Za te informacje oparte na dodatku do „Gazety Warszawskiej” (nr 92) z 18 XI 1803 roku dziêkujê p. Ka-
zimierzowi Ossowskiemu oraz paniom: dr Marii Bokszczanin i prof. Teresie Kostkiewiczowej.



LATA 1806-1815

Pruskie rz¹dy w Warszawie skoñczy³y siê w nocy 26/27 listopada, gdy pruskie woj-
sko opuœci³o j¹ w pop³ochu, podpalaj¹c most przy Bednarskiej. Strach przed zbli¿a-
j¹cymi siê wojskami francuskimi sparali¿owa³ w³adze okupacyjne. Gubernator gen.
von Köhler wyjecha³, a w³adzê w stolicy obj¹³ ks. Józef Poniatowski na czele stra¿y
obywatelskiej; jednak wiêkszoœæ pruskich urzêdników pañstwowej i miejskiej ad-
ministracji pozosta³a, licz¹c na zmianê sytuacji. 27 listopada pierwsze oddzia³y
francuskich strzelców konnych i dragonów entuzjastycznie witane przejecha³y wol-
skie rogatki.

Berliñska i saska prasa, analizuj¹c klêskê Prus, wymienia³a jako jedn¹ z zasadni-
czych przyczyn „patriotyczn¹ postawê Polaków, si³¹ wcielonych do armii pruskiej”
– relacjonuje J. Kosim29. Na podstawie pokoju w Tyl¿y z 1807 roku powo³ano na-
miastkê w³asnego pañstwa Polaków – Ksiêstwo Warszawskie, uzale¿nione od Fran-
cji, po³¹czone uni¹ personaln¹ z Saksoni¹; ksiêciem warszawskim zosta³ król saski
Fryderyk August. Warszawa znowu sta³a siê stolic¹, ale te kilka lat by³y ciê¿kim
okresem wojen i zniszczeñ. Przywrócono prawo o miastach z 1791 roku. Prezyden-
tem zosta³ Pawe³ Bieliñski, wiceprezydentem – Stanis³aw Wêgrzecki, a czynnikiem
opiniodawczym 30-osobowa Rada Municypalna. „Ludnoœæ Warszawy wed³ug spisu
z 1810 roku liczy³a 77 727 mieszkañców. Najliczniejsz¹ po Polakach grupê narodo-
woœciow¹ (14 000) stanowili ¯ydzi. W przemyœle i rzemioœle pracowa³o 7535 osób
g³ównie w ma³ych warsztatach”30. Du¿¹ rolê w sto³ecznej Warszawie odegra³a admi-
nistracja; o tej nowej warstwie w spo³eczeñstwie polskim, która poprzednio nie bu-
dzi³a zainteresowania historyków, pisa³ w 1972 roku W³adys³aw Rostocki. Wœród
urzêdników znalaz³o siê wielu pisarzy, artystów i mecenasów sztuki. Ich przeszko-
lenie urzêdnicze by³o ró¿ne; wymagania wzrasta³y. W 1808 roku powsta³a Szko³a
Prawa i Administracji, poprzedzaj¹c utworzenie Uniwersytetu Warszawskiego.
W urzêdach centralnych pracownicy mieli prawo noszenia tzw. munduru obywatel-
skiego, który by³ strojem szlachty w Ksiêstwie Warszawskim: „frak granatowy
z karmazynowym ko³nierzem i takimi mankietami. Na ko³nierzu i mankietach wi-
dnia³ haft srebrny w kszta³cie ga³êzi bluszczu; guziki – bia³e”31. Zapewne wielu tak
eleganckich urzêdników spotkaæ mo¿na by³o na ulicach Nowej Warszawy, bo sie-
dziby w³adz znajdowa³y siê w pobli¿u – na Miodowej, Senatorskiej, w pa³acu Kra-
siñskich i oczywiœcie w nowomiejskim ratuszu. W Arsenale (D³uga 52) umieszczo-
no Szko³ê Elementarn¹ Artylerii i Saperów, kszta³c¹c¹ oficerów. To jedno
z osi¹gniêæ ministra wojny ks. Józefa Poniatowskiego. O lokale dla urzêdów by³o
nie³atwo wobec du¿ego nap³ywu wojska do Warszawy, ci¹g³ych wojen i ciê¿kiej sy-
tuacji gospodarczej. Ruch budowlany by³ bardzo ma³y; zaledwie kilkadziesi¹t no-
wych domów. Na Nowym Mieœcie stanê³o ich zaledwie 11; w³aœcicielami byli tylko
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Polacy, albowiem od 1808 roku obowi¹zywa³y zarz¹dzenia o „egzymowaniu [wy-
siedleniu] ¯ydów z «celniejszych» ulic miasta [...] Na ulicach objêtych zakazem
mieszkania, a do nich nale¿a³y [...]: Freta, Œwiêtojerska, KoŸla, Rynek, Zakroczym-
ska, Przyrynek, Stara i Koœcielna – mog³y zamieszkiwaæ dwie rodziny starozakon-
ne, o ile odpowiada³y ca³emu szeregowi warunków”32. Mimo opracowania doœæ sze-
rokich planów urbanistycznych (tzw. plan ¯aczkowskiego), w pó³nocnej czêœci
miasta, doczeka³o siê realizacji tylko przebicie ul. Nowiniarskiej od Œwiêtojerskiej
do Franciszkañskiej.

Marcin Molski pu³kownik, przyjaciel gen. Henryka D¹browskiego, mieszkaj¹cy
na Konwiktorskiej, nazwany przez Juliusza W. Gomulickiego „wierszopisem felie-
tonist¹” i „pisarzem dobrodusznym”, w wierszu W³aœciciel domku w Warszawie
uci¹¿ony kwaterunkiem od 1806 do 1815 roku napisa³:

Niejeden mówi: po có¿ mam wznosiæ gmach nowy,
Po co naprawiaæ dom stary?
Jeœli maj¹ bez koñca prywatnych budowy
Przeistaczaæ na koszary.
Niechaj pró¿nuj¹ cegielnie,
Niech Schütz, Lessel, Szpiclowski popal¹ rysunki,
Malarze, po³amcie kielnie,
Nie masz murów, dopóki stoj¹ kwaterunki.
I jeœli rz¹du opieka nie bêdzie radziæ o mieszkañców stanie,
Smutny los stolicê czeka,
Warszawa wkrótce Warszawk¹ zostanie33.

Na wojskowe szpitale zajmowano prywatne i publiczne gmachy, m.in. pa³ac Sa-
pie¿yñski na Zakroczymskiej. „Warszawa, wyznaczona na g³ówn¹ kwaterê, nape³ni-
³a siê bez miary. Liczono samych genera³ów 96. Có¿ dopiero innych sztabowych,
polowych oficerów i cywilnych oficjalistów”34.

Cesarz Napoleon przyjecha³ do Warszawy niespodziewanie w nocy z 18 na 19
grudnia 1806 roku. Zamieszka³ na Zamku. „By³ oczarowany œwiatem, który zoba-
czy³”. Nastêpny pobyt trwa³ ca³y styczeñ 1807. Ksi¹¿ê warszawski i król saski Fry-
deryk August by³ trzykrotnie. Wizyty Napoleona sta³y siê œwiêtami dla mieszkañ-
ców; najwiêksz¹ uroczystoœci¹ by³o wprowadzenie Kodeksu Napoleona 1 maja
1808 roku. Kodeks poœwiêcono na uroczystej mszy œw. w Farze, a potem ksiêgê wy-
niesiono. Wzd³u¿ Miodowej sta³y szeregi wojska; t³umy ludzi przygl¹da³y siê po-
chodowi, który szed³ do pa³acu Krasiñskich – siedziby rz¹du”35. Ale i na co dzieñ
nie brakowa³o rozrywek, zw³aszcza dla zamo¿nych wy¿szych sfer. Najwa¿niejsz¹

24 Hanna Szwankowska, Dziewiêtnastowieczne Nowe Miasto

32 O. Puciata, Dzielnica Nowomiejska w latach 1795-1900, w: Szkice nowomiejskie, red. ten¿e, Warszawa
1961, s. 109-110.
33 J. W. Gomulicki, Warszawa wieloraka..., s. 343; Rostocki, dz. cyt., s. 25.
34 Cytat z pamiêtników Niemcewicza za: J. St. Bystroñ, Warszawa, wyd. L. Fiszer, Warszawa 1949,
s. 149.
35 M. M. Drozdowski, A. Zahorski, dz. cyt., s. 133-134.



by³ teatr – stale na placu Krasiñskich. Dyrektor Bogus³awski wystawia³ sztuki fran-
cuskie, nowe polskie, czerpi¹ce tematy z dziejów Polski, komedioopery, opery w³o-
sko-francuskie i balety; przy Teatrze Narodowym otwarto pierwsz¹ polsk¹ Szko³ê
Dramatyczn¹36. W latach 1808-1811 otwarto równie¿: Szko³ê Prawa, Szko³ê Nauk
Administracyjnych, Szko³ê Lekarsk¹, a tak¿e trzy szko³y wojskowe: Aplikacyjn¹
Artylerii i In¿ynierów, Elementarn¹ Artylerii i In¿ynierii, dla Chirurgów Wojsko-
wych (w pa³acu Sapie¿yñskim przy Zakroczymskiej).

Izba Edukacyjna, kieruj¹ca nauczaniem, nie zaniedbywa³a szkolnictwa œrednie-
go: Liceum Warszawskie, prowadzone nadal przez Samuela Lindego zmodernizo-
wa³o swój program; funkcjonowa³y jeszcze dwa licea37.

Znaczn¹ strat¹ dla dzieci Nowego Miasta sta³o siê zamkniêcie szkó³ prowadzo-
nych przez zakonników Zgromadzenia Redemptorystów przy koœciele œw. Benona
przy ul. Pieszej. Pierwsi zakonnicy Bractwa Niemieckiego Redemptorystów, Jan
Klemens Hofbauer i Tadeusz Hübl przyjechali do Warszawy w 1787 roku. Do
Zgromadzenia szybko wstêpowali nowi kandydaci (poza Polakami – Niemcy, Fran-
cuzi i W³osi). Bracia zorganizowali sierociniec i szko³ê elementarn¹, przyjmuj¹c
bezp³atnie dzieci ró¿nych narodowoœci. W 1795 roku za³o¿yli „pierwsz¹ w Polsce
publiczn¹, bezp³atn¹ szko³ê dla dziewcz¹t z ludu”38. Dzia³alnoœæ duszpasterska za-
konników zdoby³a wielkie uznanie. Nuncjusz papieski w Warszawie, Lorenzo Lil-
ta, pisa³: „Stwierdzam z ogromn¹ radoœci¹, ¿e dom Najœwiêtszego Odkupiciela roz-
kwita coraz bardziej. Nap³yw ludu do koœcio³a jest ogromny, a u wielu obserwuje
siê dobre skutki zmiany obyczajów [...] Skromny przybytek œw. Benona najczêœciej
«nie móg³ obj¹æ» gromadz¹cego siê w nim codziennie ludu”. Do popularnoœci
œwi¹tyni przyczyni³o siê wzbogacenie liturgii muzyk¹. Orkiestrê prowadzi³ zakon-
nik, zapraszano te¿ ówczesne s³awy: Elsnera, Hoffmanna, Stefaniego. Grano wiele
utworów wspó³czesnych: Beethovena, Haydna, Pleyela, Salieriego, urz¹dzano te¿
koncerty w koœciele. Redemptoryœci dbali o œwi¹tyniê: zbudowano kaplicê od po³u-
dniowej strony, znacznie wzbogacono wyposa¿enie (chór, organy, obrazy), upo-
rz¹dkowano teren39.

Ta ¿mudna i jak¿e cenna dzia³alnoœæ redemptorystów warszawskich zosta³a nie-
spodziewanie i brutalnie zakoñczona w 1808 roku. Tzw. benoniœci byli niechêtnie
widziani przez francuskie w³adze , podejrzewaj¹ce ich o podsycanie nastrojów anty-
francuskich i szpiegostwo na rzecz Prus i Austrii. Zgromadzenie rozwi¹zano. Po
tym wydarzeniu w koœciele w Wielk¹ Sobotê przeprowadzono fikcyjne œledztwo, re-
wizjê, aresztowania zakonników. 17 czerwca nakazano im bezzw³ocznie opuœciæ
Ksiêstwo Warszawskie. 20 czerwca umieszczono ich na wozach i wywieziono do
twierdzy Kostrzyn, a komisja likwidacyjna zamknê³a i opieczêtowa³a koœció³. Bu-
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dynki na obszernej posesji przesz³y ró¿ne losy; przez kilka lat zmienia³y siê kon-
cepcje ich u¿ytkowania. Od roku 1816 sta³y siê siedzib¹ kolejnych fabryk przemy-
s³u ¿elaznego40.

Potrzeby wojenne s³abego pañstewka i obojêtnoœæ religijna jego w³adz zaowoco-
wa³y równie¿ decyzjami zamkniêcia dalszych klasztorów i koœcio³ów warszaw-
skich: na arsena³ i ludwisarniê zajêto koœció³ i klasztor Brygidek przy D³ugiej obok
Arsena³u, Bernardynek przy dzisiejszym placu Zamkowym, koœció³ Jezuitów przy
Œwiêtojañskiej i œw. Jerzego przy Œwiêtojerskiej. „Na przedwioœniu 1812 roku War-
szawa prze¿y³a nielada emocje: wraca³y z Hiszpanii pu³ki polskie. Niebawem oko³o
pó³milionowa armia cesarza Francuzów ruszy³a w g³¹b Rosji, ale losy wojen s¹
zmienne: w paŸdzierniku zaczê³y zagra¿aæ stolicy Ksiêstwa Warszawskiego wojska
rosyjskie. Pomimo przeprowadzenia szybko poboru do wojska i wysi³ków naczelne-
go wodza – ks. Józefa Poniatowskiego, nieliczne i s³abe polskie oddzia³y wycofa-
³y siê z Warszawy 5 lutego 1813 roku. Ksi¹¿ê Józef wyje¿d¿a³ ostatni. Jecha³ wolno
ulicami miasta, którego nie mia³ ju¿ nigdy zobaczyæ.” W dwa dni póŸniej deputacja
miejska wrêczy³a dowódcy rosyjskiemu klucze do miasta41. Prowizoryczne rz¹dy
Rosji trwa³y dwa lata, w³adzê sprawowa³a powo³ana przez cara Rada Najwy¿sza,
urzêduj¹ca w pa³acu Krasiñskich.

Mieszkañcy Warszawy prze¿yli znowu nie³atwe lata przemarszów wojsk, nad-
zwyczajnych podatków, ciê¿aru kwaterowania armii i lazaretów.

Po klêsce Napoleona ustanowiono w maju 1815 roku na Kongresie Wiedeñskim
autonomiczne, zwi¹zane uni¹ realn¹ z Rosj¹ Królestwo Polskie z Warszaw¹ jako
stolic¹.

KRÓLESTWO POLSKIE 1815-1830

Lata 1815-1830 – pomimo braku samodzielnoœci politycznej Królestwa i rz¹dów
pozakonstytucyjnego komisarza cesarskiego Nowosilcowa, organizatora tajnej poli-
cji – by³y dla Warszawy okresem pomyœlnym; nast¹pi³ rozwój gospodarczy, urbani-
styczny i architektoniczny. Zacz¹³ siê proces urynkowienia i industrializacji, szcze-
gólnie rosn¹cy w latach 20. Ministrem skarbu zosta³ Ksawery Drucki-Lubecki –
zwolennik œcis³ego zespolenia gospodarczego z Rosj¹. Obni¿enie ce³ na towary wy-
wo¿one w tym kierunku otworzy³o ch³onne rynki; wyroby polskie dociera³y nawet
do Chin. Przemys³ warszawski przodowa³ w Królestwie: na pierwszym miejscu sta³
metalowy (wyroby z ¿elaza lanego 31 procent, mosiê¿ne 52 procent), na nastêpnych:
tekstylny (nowoœci¹ by³o upowszechnianie bawe³ny) i spo¿ywczy. W latach 1824-1828
wzniesiono gmachów fabrycznych 27, zainstalowano pierwsze maszyny parowe, ro-
s³a liczba robotników (np. w wytwórni sukna Fraenkla do 700 pracowników).

Najznaczniejsze zak³ady przemys³u metalowego skupia³o Nowe Miasto. Rz¹d
wynaj¹³ dawny koœció³ œw. Benona angielskim fabrykantom, braciom Evans, ale te-
ren ten by³ zbyt ma³y dla maszyn. Evansowie przenieœli zak³ad do zabudowañ daw-

26 Hanna Szwankowska, Dziewiêtnastowieczne Nowe Miasto
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nego koœcio³a œw. Jerzego, przy ul. Pieszej zaœ, na by³ym terenie benonitów, Samuel
Gerlach otworzy³ wytwórniê „Instrumentów chirurgicznych i wszelkich narzêdzi
ostrych”. Produkcja tych ostatnich trwale siê zwi¹za³a z omawianym fragmentem
Nowej Warszawy: nastêpna firma Bieñkowskich pracowa³a tu do Powstania War-
szawskiego42 .

Liczba ludnoœci Warszawy wzros³a od 81 000 w 1816 roku do ponad 139 000
w 1829/1830. By³o to wynikiem znacznej migracji ze wsi, a tak¿e jej nap³ywu z za-
granicy; przyrost naturalny natomiast by³ niewielki. Na potrzeby rozwijaj¹cego siê
przemys³u sprowadzano majstrów z Zachodu; przyje¿d¿ali te¿ liczni rzemieœlni-
cy43. Nie znamy liczby ludnoœci Nowego Miasta. Najliczniejsz¹ grup¹ obcej naro-
dowoœci w Warszawie byli ¯ydzi, których liczba wzros³a prawie o 100 procent
(w tym piêtnastoleciu do 30 000). Nie by³o dzielnicy prawnie dla nich wydzielonej,
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lecz skupili siê w pó³nocnej czêœci miasta w rewirze ¿ydowskim (rejon Nalewek,
Franciszkañskiej, Gêsiej). Wp³ynê³o to na zabudowê i charakter tych ulic. Na Fran-
ciszkañskiej zanika³y dworki drewniane, zast¹pione przez zwarte szeregi samych
kamienic. Badacz ulic Warszawy, Jaros³aw Zieliñski, podaje: „w latach 1817-31 po-
wsta³o tu 21 nowych kamienic, a piêæ dalszych przebudowano. Autorem 12 (niektó-
rych obiektów wspania³ych) by³ Karol Galle. Projektowali te klasycystyczne kamie-
nice równie¿: Bonifacy Witkowski, Hilary Szpilowski. Ulica Franciszkañska
zamieszkana niemal wy³¹cznie przez ludnoœæ ¿ydowsk¹ i pe³ni¹ca rolê wa¿nej arte-
rii handlowej, zyska³a wyj¹tkowo piêkn¹ oprawê architektoniczn¹, porównywaln¹
tylko z Nowym Œwiatem i Nalewkami”44. Zmieni³a siê znacznie zabudowa Zakro-
czymskiej. Najintensywniej zabudowywano ca³¹ pó³nocno-zachodni¹ i zachodni¹
czêœæ Warszawy.

Budownictwo mieszkaniowe wspiera³a od 1817 roku akcja po¿yczkowa rz¹du
i miasta. Wspomagano budowê domów murowanych, co najmniej 1-piêtrowych.
Nowo zorganizowana Rada Budownicza kwalifikowa³a projekty pod wzglêdem
zgodnoœci z planem miasta i zharmonizowania z s¹siednimi domami, dba³a o zielo-
ne przestrzenie. Klasycystyczne pa³ace nowe lub adaptowane na potrzeby urzêdów
i instytucji – dzie³a wybitnych architektów, zw³aszcza Antonio Corazziego – trwale
zosta³y ozdob¹ stolicy, podobnie jak wiêkszoœæ realizacji urbanistycznych. Wyty-
czono place œródmieœcia: reprezentacyjne (Zamkowy, Teatralny, Bankowy oraz Z³o-
tych [obecnie Trzech] Krzy¿y, Ewangelicki [obecnie Ma³achowskiego] i Warecki);
powiêkszono najstarsze place handlowe (Rynki – Starej i Nowej Warszawy, jurydy-
ki Grzybów) przez zburzenie ratuszy. Na potrzeby handlu wytyczono nowe: ¯ela-
znej Bramy, Pod Lwem, plac targowy na skrzy¿owaniu Nowomiejskiej i Podwala
(zbudowano tam jatki). Szereg ulic, m.in. Bonifratersk¹, uregulowano; rozpoczêto
budowê kamiennego bulwaru nad Wis³¹, na Rybakach stanê³a nowa, obszerna rzeŸ-
nia. Dla mieszkañców Nowego Miasta wa¿n¹ by³a inwestycja drewnianego mostu
na ³odziach, który od 1828 roku po³¹czy³ ¯oliborz z pó³nocn¹ czêœci¹ Pragi45.

Lata Królestwa Polskiego by³y pomyœlne równie¿ dla oœwiaty i nauki. W ka¿-
dym cyrkule miasto otworzy³o dla ubo¿szej m³odzie¿y szko³y cyrku³owe, osobne
dla ch³opców i dziewcz¹t, przygotowuj¹ce do rzemios³a. Wiêcej by³o szkó³ prywat-
nych dla m³odzie¿y zamo¿niejszej. Funkcjonowa³y szko³y zawodowe: Szko³a Agro-
nomiczna, Szko³a Muzyki i Deklamacji (Konserwatorium). W 1816 roku otwarto
5-wydzia³owy uniwersytet, a w 1830 roku pierwsz¹ na ziemiach polskich politech-
nikê46. Na Nowym Mieœcie w latach 1825-1836 dzia³a³a Akademia Duchowna.
Najpierw w klasztorze Paulinów (usuniêtych z Warszawy w 1819 roku), a nastêpnie
w klasztorze Franciszkanów na Zakroczymskiej.

Wœród mieszkañców zapisali siê w pamiêci potomnych: na Freta 7 – Aleksander
Kokular, reklamuj¹cy w prasie swe us³ugi portretowe „za dok³adne podobieñstwo
zarêczaj¹c”; na Freta 11 – Kazimierz Brodziñski „poeta sentymentalny”, autor poe-
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matu Wies³aw47, a przede wszystkim: JoachimLelewel, Walerian £ukasiñski i Mau-
rycy Mochnacki – czo³owi dzia³acze polityczni, organizatorzy Towarzystwa Patrio-
tycznego, zwi¹zani ze sprzysiê¿eniem Wysockiego, czynni w ¿yciu literackim
i naukowym. Ich domy by³y wa¿nymi miejscami spotkañ konspiracyjnych: Lele-
wela przy D³ugiej 4, Mochnackiego przy D³ugiej 3, zaœ ostatni¹ kwater¹ £ukasiñ-
skiego by³ dom na Przyrynku, gdzie w 1822 roku zosta³ aresztowany; prze¿y³ 46 lat
wiêzienia48.

W latach 30. ruch spiskowy w zasadzie opiera³ siê na m³odej inteligencji (urzêd-
nicy i uczniowie), choæ dociera³ (raczej sporadycznie) i do rzemieœlników, i robot-
ników Warszawy. W listopadow¹ noc wœród spiskowców by³ m.in. 4. pu³k piechoty
stacjonuj¹cej w koszarach Sapie¿yñskich na Zakroczymskiej. Ruszy³ lud ze Starego
i Nowego Miasta; prowadzi³ go Maurycy Mochnacki49. Od pocz¹tku walk Warsza-
wa sta³a siê g³ówn¹ zbrojowni¹ powstania. W Arsenale zorganizowano du¿e war-
sztaty i produkcjê karabinów i granatów. W koszarach artylerii naprawiano broñ
i zaczêto wyrabiaæ karabiny; najwiêkszym ich producentem sta³a siê Fabryka Ma-
chin na Solcu. Produkcjê dzia³ uruchomiono, „z niewielkim zreszt¹ rezultatem”,
na Nowym Mieœcie u Evansa. „Je¿eli wojsko powstañcze mog³o przez z gór¹ pó³
roku opieraæ siê najwiêkszej potêdze Europy, to w powa¿nym stopniu zawdziêcza to
pracy warszawskich robotników produkuj¹cych w bardzo ciê¿kich warunkach broñ
i amunicjê”50.

LATA 1831-1864

Szturm armii rosyjskiej na szañce Woli 6 wrzeœnia 1831 roku za³ama³ powstanie li-
stopadowe; 8 wrzeœnia zwyciêzcy weszli do stolicy. Ich dowódca, gen. Iwan Paskie-
wicz, zosta³ namiestnikiem z tytu³em ksiêcia warszawskiego. Dwudziestopiêciolet-
nie rz¹dy Paskiewicza to okres politycznych represji, konfiskat, niszczenia kultury.
W 1832 roku rozpoczêto budowê Cytadeli, która mia³a utrzymaæ w szachu „sk³onn¹
do buntu Warszawê i stanowiæ ogniwo uk³adu strategicznego Królestwa Polskiego51.
Wybrano ¯oliborz, najwy¿sze wzniesienie w Warszawie, „oddalone od pó³nocnego
skraju Nowego Miasta o oko³o 500 m, w odleg³oœci pozwalaj¹cej [...] artylerii ostrze-
laæ g³ówny oœrodek Warszawy – Stare i Nowe Miasto”52. Wzniesienie mia³o smutn¹
tradycjê: w XVI w. by³o placem egzekucji, zwano je gór¹ szubieniczn¹.

Za panowania króla Stanis³awa Augusta wzniesiono na górze koszary dla Gwar-
dii Koronnej, w pobli¿u, na dawnym folwarku Fawory, letni¹ siedzibê Konwiktu
Pijarów (Collegium Nobilium), który uprzednio znajdowa³ siê na Konwiktorskiej.
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¯oliborz sta³ siê wytworn¹ dzielnic¹ willi i pa³acyków w ogrodach; z up³ywem lat
wiêkszoœæ terenu zajê³y dworki rzemieœlników i kupców, zwi¹zanych z koszarami;
wielu nosi³o niemieckie nazwiska.

Wyburzenia dzielnicy na budowê i rozbudowê Cytadeli (forty zewnêtrzne, wyty-
czanie esplanady tj. terenu niezabudowanego) ci¹gnê³y siê do 1865 roku. W latach
1849-1850 zburzono czêœæ Nowego Miasta: domy na 21 posesjach ulic Dominikañ-
skiej, G³êbokiej i pó³nocnej czêœci Przyrynku. Granica esplanady sz³a w latach 60.
od Wis³y obok koszar sapie¿yñskich, Inflanck¹ do Pokornej, Dzik¹ i ulic¹ bez
nazwy do po³¹czenia siê z 600-s¹¿niowym promieniem na Pradze, gdzie wzniesiono
szaniec Œliwickiego. £¹cznie zniszczono 250 posesji, a 12 000-15 000 mieszkañców
zmuszono do przesiedlenia. Koszty warowni obci¹¿y³y miasto w 26 procentach,
resztê pokry³ skarb Królestwa Polskiego i Cesarstwa. Adaptowano dla garnizonu
czêœæ istniej¹cych budynków koszar. X Pawilon sta³ siê ciê¿kim wiêzieniem poli-
tycznym53.

W 1837 roku odebrano Warszawie sto³ecznoœæ, a jej ustrój siê zmieni³. Urzêdni-
cy rosyjscy przejêli czêœæ kompetencji prezydenta; ¿andarmeria wojskowa sta³a siê
wszechw³adz¹. Na tajn¹ policjê przeznaczono 1/3 bud¿etu miasta. Rada Admini-
stracyjna podzieli³a targowiska na 4 obrêby, Stare i Nowe Miasto zaliczono do pier-
wszego obrêbu. Targowiska wyspecjalizowano: np. na placu Krasiñskich, gdzie
skupi³y siê s¹dy i urzêdy, sprzedawano owoce, kwiaty, drewno.

Rada Budownicza prowadzi³a akcje porz¹dkowe: bruki, wytyczanie ulic; roz-
wi¹za³a komunikacjê Rynku z Rybakami przez zbudowanie schodów na zakupionej
posesji. Komitet Regulacyjny (od 1856 roku) poszerzy³ ulice Œwiêtojersk¹ i Czarn¹
(Sapie¿yñsk¹). Wprowadzono przepis o œcinaniu naro¿ników nowych domów
„o ³okci trzy, celem uformowania mniej przykrego dla pojazdów zakrêtu”54.

Warszawa Paskiewiczowska prze¿y³a ciê¿ki okres przesilenia gospodarczego.
Piêciokrotna podwy¿ka c³a na towary wywo¿one do Rosji spowodowa³a upadek
przemys³u sukienniczego, zastój w ruchu budowlanym; wielu robotników i rze-
mieœlników opuœci³o Warszawê. W 1840 roku ludnoœæ jej liczy³a, podobnie jak
przed powstaniem, ponad 139 000. Nowe Miasto zbli¿a³o siê do 12 000.

O¿ywienie ruchu budowlanego w Warszawie, wed³ug Stanis³awa Herbsta, za-
znaczy³o siê w trzech fazach: 1840-1847, 1851-1853, 1857-1868. Olgierd Puciata
w Szkicach nowomiejskich wyró¿nia ponadto wczeœniejsz¹ fazê rozbudowy: 1832-183955.
Wi¹za³o siê to z budow¹ Cytadeli i nadal dobrym stanem przemys³u metalowego; te
w³aœnie zak³ady pracowa³y na Nowym Mieœcie.

Rozbudowa objê³a wiêkszoœæ ulic; na Czarnej, Franciszkañskiej, KoŸlej, Przy-
rynku, Rynku, Mostowej, Rybakach, Œwiêtojerskiej, Wójtowskiej, Wygon, Zakro-
czymskiej wzniesiono 17 kamienic, na Œwiêtojerskiej i Rynku – oficyny; pa³ace
PrzeŸdzieckich i Chodkiewiczów na Koœcielnej przebudowano na czynszowe ka-
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mienice. Architekci ho³dowali nadal neoklasycyzmowi, a tak¿e zaczêli stosowaæ
elementy neorenesansowych elewacji, wzoruj¹c siê na kamienicach budowanych
w œródmieœciu, ale stosuj¹c siê do mniejszych mo¿liwoœci finansowych zamawia-
j¹cych. Znamy niewiele ich nazwisk: Stefan Baliñski, W. Grabowski, Antoni Kali-
szewski. Wybitniejszych zatrudniano przy remontach i przebudowach œwi¹tyñ: Al-
fons Kropiwnicki wprowadzi³ do parafialnego koœcio³a Nawiedzenia Najœwiêtszej
Marii Panny (ufundowanego na pocz¹tku XV w.) w latach 1840-1841 neogotyck¹
kruchtê, a po kilkunastu latach – elementy neogotyku angielskiego we wnêtrzu.
Remont koœcio³a Sakramentek nie zmieni³, na szczêœcie, Tylmanowskiego arcydzie-
³a. Zasadniczym remontem klasztoru Paulinów na rogu Nowomiejskiej i D³ugiej
kierowa³ Anicet Czaki: wzniesiono murowane kramy, podzielono klasztor na dwie
czêœci: duchown¹ dla Bractwa Niemieckiego i œwieck¹ dla Seminarium G³ównego
i na mieszkania. Neogotycka galeria arkadowa, kryj¹ca sklepy przed koœcio³em Do-
minikanów (œw. Jacka) na Freta by³a wzniesiona wczeœniej: w latach 1823-1825
(architekt Hilary Szpilowski). Pobliski koœció³ Pijarów na rogu D³ugiej i Miodowej
przebudowali na wojskow¹ cerkiew prawos³awn¹ pod wezwaniem œw. Trójcy czo³o-
wi architekci: Andrzej Go³oñski i Antonio Corazzi. Neogotyck¹ szatê otrzyma³
Zdrój Królewski – piêkny wodozbiór przy Zakroczymskiej – obecnie w zieleni par-
ku Traugutta. Zapewne projektantem by³ Henryk Marconi56.

Po 1844 roku kolejne o¿ywienie ruchu budowlanego na Nowym Mieœcie objê³o
Franciszkañsk¹ i Œwiêtojersk¹ – czêœciowo rejon rozwijaj¹cej siê dzielnicy ¿ydow-
skiej. Znaczn¹ liczbê kamienic projektowa³ Karol Galle. Franciszkañska nabra³a
charakteru handlowego ze specjalnoœci¹ „towarów b³awatnych ³okciowych”. Na
Freta skupi³y siê sklepy modystek i kapeluszników, nie brakowa³o restauracji i ka-
wiarni. W piêknych kamienicach mieszka³o – podobnie jak na Rynku i Œwiêtojer-
skiej – 58 adwokatów, rejentów, komorników, woŸnych, co wi¹za³o siê z wydzia³em
I S¹du pokoju  mieszcz¹cym siê przy Œwiêtojerskiej57.

Znaczne postêpy poczyni³o warszawskie szpitalnictwo; nie brakowa³o tych
us³ug na Nowym Mieœcie. Ubog¹ ludnoœæ otacza³o opiek¹ (od 1814 roku) Warszaw-
skie Towarzystwo Dobroczynnoœci (WTD). Przytu³ek przeniesiono z pomiesz-
czeñ klasztoru Franciszkanów do budynku Res Sacra Miser na rogu Krakowskiego
Przedmieœcia i Bednarskiej, zorganizowano ochrony dla dzieci i szwalnie. W 1861
roku WTD otworzy³o na Nowym Mieœcie i Brzozowej bezp³atne czytelnie, zachêca-
j¹c do korzystania szczególnie terminatorów i rzemieœlników ¿ydowskich.

Poza szko³ami elementarnymi i rzemieœlniczo-niedzielnymi (nie ciesz¹cymi siê
du¿¹ frekwencj¹) funkcjonowa³a przy klasztorze Sakramentek pensja dla panien,
gdzie w latach 1852-1857 uczy³y siê Maria Wasi³owska-Konopnicka i Eliza Paw³ow-
ska-Orzeszkowa.

Pomimo ucisku politycznego i za³amañ gospodarczych w Warszawie Paskiewi-
czowskiej nie zamar³o ¿ycie kulturalne. Teatr Wielki na pl. Teatralnym, otwarty
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w 1833 roku przyci¹ga³ wysokim poziomem zespo³u aktorskiego, opery i baletu.
Wystawiano Fredrê, opery Moniuszki. Nowym zjawiskiem sta³y siê salony arty-
styczno-literackie. „Królowa³y niewiasty […], nie tylko urod¹ czy strojem, lecz wy-
sok¹ kultur¹ duchow¹ i niegasn¹cym patriotyzmem [...] Wp³yw kobiet w tej epoce
nie ogranicza³ siê jedynie do domeny ¿ycia umys³owego, ale wkracza³ równie¿
w sferê dzia³ania”58. Liczny by³ udzia³ w tych salonach urzêdników, artystów, pisa-
rzy i przedstawicieli innych wolnych zawodów inteligenckich, a tak¿e uczestników
walki podziemnej. Zbierano siê m.in. w salonie Anny i Franciszka Nakwaskich
przy Œwiêtojerskiej nr 1790 róg Nowiniarskiej. „Salony interesowa³y siê ka¿dym
wydarzeniem w ¿yciu kraju i miasta [...], ¿y³y ¿yciem pó³jawnym”59.

Wœród mieszkañców Nowego Miasta, lub z nim zwi¹zanych, znaleŸæ mo¿na cie-
kawe postaci; przypomnijmy kilka nazwisk: Aleksander Kokular, malarz, przedsta-
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wiciel klasycyzmu, nauczyciel malarstwa i rysunku m.in. we w³asnej szkole, mie-
szka³ w 1832 przy Freta 7; Stanis³aw Bogus³awski, syn Wojciecha, aktor, dramaturg,
dziennikarz „Kuriera Warszawskiego”, autor librett operowych. „Wszystkie prawie
prace jego nosz¹ na sobie piêtno warszawskie, gdy¿ wzory [...] czerpa³ przewa¿nie
z bruku warszawskiego” (fragment nekrologu)60. Seweryn Filleborn, poeta, g³ów-
ny za³o¿yciel „Cyganerii Warszawskiej”, redaktor jej pisma „Nadwiœlanin” gru-
puj¹cego m³odych artystów nastawionych opozycyjnie do rzeczywistoœci i lekce-
wa¿¹cych konwenanse61. Szesnastoletni poeta Teofil Lenartowicz praktykowa³
w kancelarii adwokackiej na Freta, póŸniej zwi¹za³ siê z redakcj¹ „Biblioteki War-
szawskiej”, bywa³ na jej œrodowych spotkaniach na Œwiêtojerskiej62. Na skraju No-
wej Warszawy przy ul. D³ugiej 4 w skromnej, rodzinnej kamienicy urodzi³ siê
w 1796 roku i mieszka³ do 1831 Joachim Lelewel, historyk, bibliograf, numizma-
tyk, wyk³adowca na uniwersyte-
tach w Wilnie i w Warszawie, dzia-
³acz polityczny: pose³ na Sejm
i cz³onek Rz¹du Narodowego
w 1830 roku, prezes Towarzystwa
Patriotycznego, wreszcie – jeden
z przywódców Wielkiej Emigra-
cji63. W domu dominikanów na
Starej mieszka³ Roman Zmorski,
poeta-„cygan”, zwi¹zany z Karo-
lem Levitoux, stoj¹cym na czele
tajnej organizacji uczniowskiej.
Zmorski wspó³pracowa³ m.in.
z „Przegl¹dem Naukowym”. Przy-
gotowa³ cykl: „Podania miejscowe
warszawskie”64.

Pod koniec lat 50. wœród war-
szawskiej inteligencji mieszczañ-
skiej zaczêto dyskutowaæ nad ko-
niecznoœci¹ wziêcia w swe rêce
inicjatyw spo³ecznych i gospodar-
czych koniecznych dla rozwoju
spo³eczeñstwa. Dyskusjom prze-
wodzi³ Edward Jurgens, „niezmor-
dowany rozmówca”. Zbierano siê
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u pisarki Narcyzy ¯michowskiej na „Miodogórzu”, czyli wysokim piêterku kamie-
nicy przy ul. Miodowej. Studiuj¹ca m³odzie¿ wi¹za³a siê w kó³ka, gdzie zbierano
nielegaln¹ literaturê i dyskutowano o niej, uzupe³niano wiedzê o historii i rozpra-
wiano o powstaniu i rewolucji. Na czo³o wysunêli siê studenci z Akademii Medycz-
nej i Szko³y Sztuk Piêknych; kó³kom przewodzi³ Narcyz Jankowski. Pierwszym
publicznym wyst¹pieniem by³ 11 czerwca 1860 roku pogrzeb genera³owej Sowiñ-
skiej, wdowy po bohaterskim obroñcy Woli.

Studenci rozpoczêli propagandê w fabrykach i warsztatach rzemieœlniczych.
29 listopada 1860 roku, w rocznicê Nocy Listopadowej, msza œw. w koœciele Karme-
litów przy ul. Leszno; (w s¹siednim klasztorze ongiœ wiêziono cz³onków Towarzy-
stwa Patriotycznego) zmieni³a siê w patriotyczn¹ manifestacjê. 25 lutego 1861 roku
w 30. rocznicê bitwy pod Grochowem z koœcio³a Paulinów na rogu Freta i D³ugiej
wysz³a procesja z wielk¹ chor¹gwi¹ z Or³em i Pogoni¹, zapalonymi pochodniami
i œpiewem. Na Rynku Starego Miasta uczestnicy starli siê z ¿andarmami. Nastêpna
manifestacyjna procesja, zorganizowana po dwóch dniach, zakoñczy³a siê tragicz-
nie, pad³o 5 poleg³ych. Pogrzeb ofiar 2 marca by³ manifestacj¹ ca³ej ludnoœci, zjed-
noczonej w ¿a³obie. Wœród poleg³ych by³ robotnik metalowiec, Karol Bedel. Kon-
dukt przeszed³ z koœcio³a œw. Krzy¿a – Bielañsk¹, D³ug¹ na Pow¹zki.

Trzonem organizacji miejskiej, która by³a szturmowym oddzia³em powstania
styczniowego stali siê robotnicy fabryczni, g³ównie metalowcy. Wielu ich pracowa-
³o w fabryce Evansa na Nowym Mieœcie, zatrudniaj¹cej 700 ludzi; tysi¹cznikiem
spiskowców by³ robotnik Jan S³owacki. Policja wpad³a na œlad produkcji granatów
rêcznych. 7 paŸdziernika 1863 roku rozstrzelano przed zgromadzon¹ za³og¹ robot-
nika Wilhelma Algiera65. Parê dni wczeœniej na Rynku Nowomiejskim dokonano
egzekucji sztyletnika ze Stra¿y Obywatelskiej.

Walka zbrojna podjêta 22 stycznia 1863 roku by³a ostatnim szczytowym etapem
ruchu narodowo-wyzwoleñczego. W tym w³aœnie czasie stolica Polski odgrywa³a
pierwszoplanow¹ rolê.

Aresztowanie dyktatora Romualda Traugutta przynios³o koniec walk powstañczych.
5 sierpnia 1874 roku na „mogilniku polskim” za Nowym Miastem, pod Cytadel¹,
powieszono dyktatora i czterech cz³onków Rz¹du Narodowego. „Policja znalaz³a
siê zaskoczon¹ przez jakie trzydzieœci tysiêcy ludzi [...] wœród najwiêkszego ucisku
uczucie zdoby³o sobie na kilka godzin wolnoœæ cierpienia. Ilekroæ kat rozpoczyna³
swe rzemios³o, wszystko, co ¿y³o, pada³o na kolana z modlitw¹, jêkiem i krzykiem”66.

LATA 1864-1900

Priwislinskim Krajem nazwano Królestwo Polskie po powstaniu styczniowym. Po-
gromca powstania Fiodor Berg zosta³ namiestnikiem.

Zape³ni³y siê wiêzienia warszawskie, tysi¹ce Polaków zes³ano na Sybir, wprowa-
dzono stan wojenny. Rusyfikacj¹ objêto wszystkie dziedziny ¿ycia: wprowadzono
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obowi¹zkowy jêzyk rosyjski w szkolnictwie (od elementarnego po uniwersytet ro-
syjski), dwujêzyczne szyldy na sklepach. Zamkniêto Szko³ê G³ówn¹ Warszawsk¹,
Akademiê Duchown¹, kasacja objê³a wiêkszoœæ klasztorów. Bizantyjskie akcenty
„urozmaici³y” architekturê; na Krakowskim Przedmieœciu przed Pa³acem Na-
miestnikowskim stan¹³ pomnik Paskiewicza, a na pl. Saskim bizantyjski sobór.

Wzros³a liczba Rosjan na urzêdniczych stanowiskach; znacznie ograniczono
kompetencje magistratu, przejêli je gubernator i oberpolicmajster67.

Jednoczeœnie by³ to okres wielkich przemian Warszawy; zmian w ¿yciu gospo-
darczym, spo³ecznym, kulturalnym i w obrazie miasta. W Rosji i Królestwie wystê-
powa³ coraz jaskrawiej proces koncentracji i centralizacji kapita³u, powi¹zania ka-
pita³u bankowego z przemys³owym i obszarniczym, powstawania monopoli.
Produkcja przemys³owa w Królestwie przybra³a charakter wielkokapitalistyczny.

Liczba ludnoœci Warszawy wzros³a od 200 000 w roku 1863 do 686 000
w 1900 roku. Nasze miasto przyrostem mieszkañców przewy¿sza³o zachodnie stoli-
ce. Wi¹za³o siê to z burzliwym rozwojem wielkiego przemys³u, przede wszystkim
metalowego, nastêpnie spo¿ywczego, w³ókienniczego, garbarskiego i in. Wielka
czêœæ wyrobów metalowych sz³a na rynek rosyjski68.

Zmieni³a siê lokalizacja przemys³u, który skupi³ siê g³ównie na Woli, Powiœlu
i pó³nocnej Pradze; wi¹za³o siê to z rozbudow¹ wêz³a kolejowego i nowymi mostami.

W 1881 roku Akcyjne Towarzystwo Przemys³owe Zak³adów Mechanicznych
Lilpop, Rau i Loevenstein wywodz¹ce siê z fabryki Evansa69 przenios³o siê ze Œwiê-
tojerskiej na Solec.

Nowe Miasto przesta³o przodowaæ w warszawskim przemyœle metalowym, sta-
wa³o siê ubog¹ dzielnic¹ peryferyjn¹, zamieszka³¹ przede wszystkim przez rze-
mieœlników (z przewag¹ szewców i krawców). Spis ludnoœci z 1882 roku dla cyrku-
³ów 2 i 3 (powiêkszonym terenem Nowego Miasta wraz z Bielañsk¹, Nalewkami
i pl. Teatralnym) wykaza³ prawie 32 000 mieszkañców pracuj¹cych w 199 zawodach.
Wœród inteligencji najliczniejsi byli „wykonuj¹cy zajêcia pedagogiczne” i urzêdni-
cy resortu sprawiedliwoœci.

30 procent ludnoœci okreœlono jako „¿yj¹cy z dobroczynnoœci publicznej”. Na
Nowym Mieœcie instytucje œwiadcz¹ce pomoc bliŸniemu mia³y mocn¹ tradycjê.
Warszawskie Towarzystwo Dobroczynnoœci uruchomi³o Kasê Po¿yczkow¹ dla wsty-
dz¹cych siê ¿ebraæ, Dom Sierot i Salê Ochrony im. Teofila M. A. Janikowskiego. In-
stytucje pomocy mieœci³y siê g³ównie na terenach koœcielnych: Rynek 2 i Freta 10
w zabudowaniach klasztoru Dominikanów, skasowanego przez rosyjskie w³adze70.

Podobnie jak w ca³ej Warszawie, w ostatnich dziesiêcioleciach XIX wieku, na
Nowym Mieœcie panowa³ bardzo du¿y ruch budowlany zwi¹zany z pogarszaj¹c¹ siê
sytuacj¹ mieszkaniow¹. Dawne budynki rozbudowano w górê: liczba kondygnacji
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M. M. Drozdowski, dz. cyt., s. 180-183.

68 J. Durko, Warszawa na prze³omie wieków (1890-1914), „Rocznik Warszawski”, R. VII, 1976, s. 315 i n.
69

Encyklopedia Warszawy..., s. 423.
70

O. Puciata, dz. cyt., s. 126-131.



ros³a do 5, dzia³ki zape³nia³a budowa obrze¿na. Publicyœci, dzia³acze samorz¹do-
wi (m.in. Adolf Suligowski, Antoni Sygietyñski) ostro krytykowali architektów
(przewa¿nie ma³o znanych), którzy stawiali „obrzydliwe pud³a”, zapominaj¹c
o artystycznej formie elewacji kamienic. W³adze miejskie inwestowa³y niewiele;
w akcji porz¹dkowania placów zniesiono targ na Rynku, zak³adaj¹c w 1878 roku
skwer, zburzono 3 domy przy koœciele Najœwiêtszej Maryi Panny, otwieraj¹c pano-
ramê na Wis³ê. Doprowadzono wodoci¹g i kana³y, ale ogólnie stan higieniczny
dzielnicy by³ z³y. Nie zmieni³ siê wiele od obrazowego opisu Karola Gregorowicza
z 1862 roku71.

Nie zabrak³o wœród mieszkañców Nowej Warszawy zas³u¿onych postaci; zna-
nych tak¿e na szerokim œwiecie. W 1867 roku przysz³a na œwiat Maria Sk³odowska
(Curie); jej dzieciñstwo up³ynê³o w kamienicy przy Freta 16, gdzie matka Broni-
s³awa Sk³odowska prowadzi³a pensjê dla dziewcz¹t72. Usytuowanie na Œwiêtojer-
skiej przy Nowiniarskiej redakcji i drukarni „Gazety Warszawskiej” przyci¹ga³o
dziennikarzy. Na Œwiêtojerskiej 12, a póŸniej Mostowej 16, zamieszka³a zas³u¿ona
rodzina Korotyñskich – dziennikarzy i literatów. W³adys³aw Rajnold Korotyñski
na prze³omie lat 1881/1882 za³o¿yciel wraz z Romanem Dmowskim, tajnego ucz-

36 Hanna Szwankowska, Dziewiêtnastowieczne Nowe Miasto

5. Ulica Freta (fot. A. Pusch, lata 80. XIX w)

71 Tam¿e, s. 124-125.
72 S. Ciep³owski, dz. cyt., s. 76; M¹czyñski, Ulice..., s. 111.



niowskiego kó³ka „Stra¿nica”, dziennikarz, „ksiêgolub”, wspó³pracownik wielu pism,
redaktor naczelny „Kuriera Warszawskiego” by³ te¿ znakomitym varsavianist¹73.

Na rogu Zakroczymskiej i Konwiktorskiej mieszka³ rewolucjonista rosyjski
i dzia³acz Wielkiego Proletariatu – Piotr Bardowski, stracony na stokach Cytade-
li 28 stycznia 1886 roku za „sprawê ludu polskiego”. Mówi o tym tablica na kamie-
niu po³o¿onym w 70. rocznicê stracenia proletariatczyków: Stanis³awa Kunickie-
go, Piotra Bardowskiego, Micha³a Ossowskiego i Jana Pietrusiñskiego74. Mo¿e i oni
byli mieszkañcami Nowej Warszawy, gdzie nigdy nie brakowa³o uczestników walk
o wolnoœæ.
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Przemys³aw Boguszewski

ZAPLECZA KOSZAROWE
FORTÓW TWIERDZY WARSZAWA

Przemys³aw Boguszewski, Zaplecza koszarowe fortów Twierdzy Warszawa

WSTÊP

Jednymi z mniej znanych reliktów rosyjskiej Twierdzy Warszawa s¹ niewielkie mu-
rowane piwnice, po³o¿one przy historycznych wjazdach do fortów. Obiekty te przez
wiele lat pozostawa³y poza stref¹ zainteresowañ s³u¿b konserwatorskich, nie objê³y
ich tak¿e zapisy tzw. uchwa³y fortowej, zatwierdzonej przez Radê m.st. Warszawy
w 2000 roku1. Wzbudzaj¹ca kontrowersje rozbiórka piwnicy przy Forcie Nr III da³a
impuls do wykonania inwentaryzacji pozosta³ych warszawskich obiektów tego typu.

Wyniki inwentaryzacji w po³¹czeniu z analiz¹ dawnych map topograficznych
pozwoli³y na stwierdzenie, ¿e opisywane budowle powsta³y przed I wojn¹ œwiatow¹
jako elementy zespo³ów koszarowych na ty³ach fortów obu pierœcieni twierdzy.
Przeprowadzona póŸniej przez autora niniejszego artyku³u kwerenda archiwalna
umo¿liwi³a precyzyjniejsze okreœlenie dat budowy oraz funkcji poszczególnych bu-
dynków tworz¹cych zespo³y.

RYS HISTORYCZNY

Zewnêtrzny pierœcieñ Twierdzy Warszawa powsta³ w latach 1883-1889. Tworzy³y go
Forty Nr Nr I-XIV oraz wysuniêty w kierunku zachodnim Fort z Liter¹ A2. Pier-
œcieñ wewnêtrzny, zrealizowany w okresie 1886-1891, sk³ada³ siê z piêciu fortów –
sk³adnic amunicji: z Liter¹ P („Parysów”), z Liter¹ W („Wola”), z Liter¹ Szcz

1 Uchwa³a nr XX/203/2000 Rady m. st. Warszawy z 20.03.2000 roku w sprawie ustaleñ wi¹¿¹cych gminy
warszawskie przy sporz¹dzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla systemu
fortecznego XIX-wiecznej Twierdzy Warszawa.
2 W artykule zastosowano rosyjskie nazewnictwo urzêdowe.
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(„Szczêœliwice”), z Liter¹ M („Mokotów”) i z Liter¹ Cz („Czerniaków”). W latach
1889-1892 uzupe³niono go o szeœæ ma³ych punktów oporu, jedn¹ bateriê, pó³sta³y
Punkt Oporu „S³u¿ewiec” oraz odcinki miêdzyfortowych stoków obronnych. Na
prawym brzegu Wis³y wzniesiono kolejne trzy punkty oporu, dwa odcinki stoków,
dwie prochownie, a tak¿e Forty „Kawêczyn” i „Wawer” (tworz¹ce czêœæ wschodnie-
go frontu Warszawskiego Rejonu Umocnionego). W 1909 roku twierdza zosta³a
skasowana. Prace rozbiórkowe prowadzono w latach 1912-1913.

W 1886 roku na zapolu ka¿dego z fortów pierœcienia zewnêtrznego wzniesiono
niewielkie zespo³y drewnianych parterowych budynków, z³o¿one z jednego lub
dwóch domów oficerskich oraz szop do przechowywania armat i platform wa³o-
wych. Piêæ lat póŸniej zespo³y powiêkszono o drewniane szopy na pociski oraz mu-
rowane lodownie do przechowywania ¿ywnoœci. W 1890 roku przy Forcie Nr II
zbudowano kilka murowanych domów, w 1894 roku przy Fortach „Wawer” i „Ka-
wêczyn” – drewniane szopy na armaty. Kolejny etap kszta³towania zespo³ów przy-
pada na rok 1901. Wówczas przy Fortach Nr I, z Liter¹ A i Nr III powsta³y nowe
domy oficerskie, a przy Fortach Nr I i Nr II dokonano przebudowy szop artylerii.
W 1907 roku przy Forcie Nr XII wzniesiono dom dla ¿andarma3.

Zupe³nie inny kszta³t uzyska³y zespo³y koszarowe fortów pierœcienia wewnêtrz-
nego. Wzniesiono przy nich jedynie po dwa domy oficerskie wraz z obiektami gos-
podarczymi i sanitarnymi. Wyj¹tkiem by³ Fort „Czerniaków”, gdzie istnia³y wy-
³¹cznie budowle gospodarcze: trzy szopy (na platformy wa³owe, na fura¿, na
drewno i wêgiel), lodownia, ³aŸnia, studnia, dó³ na pomyje i skrzynia na œmieci4.
Przyczyn¹ tej odmiennoœci by³o zarówno po³o¿enie fortu na silnie podmok³ym ob-
szarze zalewowym, jak i drugorzêdne znaczenie czerniakowskiego sektora twierdzy.

Budynki wznoszono w szyjowych odcinkach esplanad fortów, w pobli¿u bruko-
wanych dróg dojazdowych. W latach 1886-1909 przy warszawskich fortach powsta-
³o co najmniej 120 obiektów o rozmaitym przeznaczeniu.

Zró¿nicowanie zespo³ów koszarowych obu pierœcieni wynika³o z planu przygo-
towania umocnieñ do obrony przed nag³ym atakiem nieprzyjacielskich wojsk. Na
fortach zewnêtrznych pozostawa³ w pogotowiu sprzêt artylerii, na fortach we-
wnêtrznych znajdowa³y siê sk³ady pocisków i ³adunków, laboratoria do scalania
amunicji oraz prochownie. Zak³adano, ¿e w pierwszej fazie obrony obsadê lewo-
brze¿nych umocnieñ stanowiæ bêd¹ pododdzia³y 4., 5. i 6. Batalionu Warszawskiej
Artylerii Fortecznej. W zwi¹zku z tym w domach oficerskich przy Fortach „Pary-
sów”, „Wola” i „Mokotów” do 1909 roku znajdowa³y siê kancelarie batalionowe
oraz kwatery dowódców batalionów i m³odszych lekarzy sanitarnych Warszawskie-
go Fortecznego Zarz¹du Artylerii5.

3 Rossijskij gosudarstvennyj voenno-istorièeskij archiv (dalej: RGVIA), fond 349: „Glavnoe voenno-
-technièeskoe upravlenije” (dalej: f. 349), opis 5: Plany i èerte�i ot B do V (Varšava) 1808-1889 (dalej:
op. 5), delo (dalej: d): 3194-3196 i 3198; opis 6: Plany i èerte�i – Varšava 1890-1916 (dalej: op. 6), d.:
166,192, 193, 619, 1065, 1097 i 1410.
4 RGVIA, f. 349, op. 6, d. 953.
5

„Adres Kalendar gor. Varšavy na (...) god”, Varšava, roczniki 1894-1910.



Omawiane budowle znacznie ró¿ni³y siê od budynków koszarowych na obszarze
miasta zarówno pod wzglêdem jakoœci wykonania, jak i u¿ytych materia³ów. Stoso-
wano tu, wprowadzon¹ w 1883 roku, metodê wznoszenia sposobem gospodarczym
pod nadzorem wojskowej komisji budowlanej, powo³anej przez g³ównodowodz¹ce-
go wojskami Warszawskiego Okrêgu Wojskowego. Takie rozwi¹zanie by³o znacznie
tañsze ni¿ realizacja prac przez wyspecjalizowane firmy cywilne, ale poci¹ga³o za
sob¹ zwiêkszenie wydatków na remonty6.

Domy oficerskie posadowione by³y na ceglanych fundamentach. Posiada³y
skromne elewacje, bez wyszukanego detalów architektonicznych. Frontowe wej-
œcia poprzedza³y zazwyczaj niewielkie ganki. Rozpoznane zosta³y trzy typy takich
domów: ma³y (o powierzchni oko³o 30 m2), œredni (o powierzchni oko³o 60 m2,
z przedsionkiem w po³owie d³ugoœci fasady), du¿y (o powierzchni powy¿ej 60 m2,
posiadaj¹cy po dwa przedsionki przy ka¿dej fasadzie). Ka¿de z wejœæ prowadzi³o
przypuszczalnie do dwóch jedno- lub dwuizbowych mieszkañ z aneksem kuchen-
nym7 (il. 1).

Kasacja twierdzy, poci¹gaj¹ca za sob¹ niszczenie elementów obronnych fortów,
nie by³a równoznaczna z likwidacj¹ budowli na zapolach. W³adze wojskowe rozwa-
¿a³y mo¿liwoœæ adaptacji czêœci rozbrojonych fortów na magazyny b¹dŸ zespo³y ko-
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1. Dom oficerski przy Forcie z Liter¹ A. Stan z lat 30. XX wieku
(fot. E. Liberadzki senior; archiwum rodziny Liberadzkich)

6 Has³o „Koszarowe rozlokowanie wojsk”, w: I. E. Andreevskij (sost.) Enciklopedièeskij slovar, t. XIII a
(26), Sankt-Peterburg 1894, s. 913.
7 Centralne Archiwum Wojskowe, zespó³: Dowództwo Okrêgu Korpusu I (dalej: CAW, DOK I), sygn.
I.371.1.183: Fort XIII. Plan sytuacyjny z natury zrobiony przez tech. Kasznickiego na zarz¹dzenie Szefa
In¿. i Saper. Rej. Podmiejskiego (Cytadela), 1922; M. Piekarski, Tak zapamiêta³em. Wspomnienia z lat
1939-1945, Warszawa 1979, s. 270.



szarowe. Wstrzymano wtedy wysadzanie Fortów „Parysów” i „Mokotów”. W pier-
wszym z nich w 1911 roku zosta³a zakwaterowana Warszawska Forteczna
Kompaniê Saperów; w budynkach na zapolu – jej sztab, dowódca i oficerowie.
W okresie 1912-1914 do czêœci fortów na lewym brzegu Wis³y by³y przydzielone
pododdzia³y trzech jednostek piechoty z warszawskiego garnizonu. Przy Fortach
Nr I i Nr IV mieszkali wtedy dowódcy kompanii i m³odsi oficerowie 29. Czerni-
chowskiego Pu³ku Piechoty, przy Fortach Nr V i Nr VI – 32. Krzemieñczuckiego
Pu³ku Piechoty, przy Fortach Nr VIII i Nr IX oraz „Mokotów” – 30. Po³tawskiego
Pu³ku Piechoty. Po rozpoczêciu dzia³añ wojennych zespo³y koszarowe mog³y byæ
wykorzystywane przez za³ogi rosyjskich baterii przeciwlotniczych, rozlokowanych
m.in. w rejonie Fortów Nr III i Nr VI8.

Po 1921 roku obszary fortów obu pierœcieni zosta³y rozdysponowane miêdzy
ró¿ne resorty administracji pañstwowej: Ministerstwo Spraw Wojskowych, Mini-
sterstwo Rolnictwa i Dóbr Pañstwowych, Ministerstwo Poczt i Telegrafów, Mini-
sterstwo Robót Publicznych, Okrêgow¹ Dyrekcjê Robót Publicznych. Czêœæ tere-
nów pofortecznych wydzier¿awiono osobom prywatnym lub pozostawiono jako
nieu¿ytki. W rezultacie zmieni³ siê sposób wykorzyskowania wiêkszoœci zespo³u
koszarowych, a niektóre z nich zosta³y zlikwidowane9.

Zespó³ przy Forcie Nr I rozebrano w zwi¹zku z budow¹ Wojskowej Strzelnicy
Garnizonowej. Budynki przy Forcie z Liter¹ A w³¹czono do osiedla pracowników
Centrali Nadawczej Urzêdu Radiotelegraficznego Transatlantyckiego. W du¿ym
domu oficerskim przy Forcie Nr V prowadzono publiczn¹ szkolê powszechn¹. Po-
dobnie zagospodarowano zespó³ przy Forcie Nr IX, w którym od 1933 roku funk-
cjonowa³a Prywatna Szko³a Powszechna III stopnia. Przy zburzonym Forcie Nr XI
pozosta³a jedynie lodownia, zamieszkana przez dozorcê wznoszonego tu osiedla
Oficerskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej „Grochów”. Funkcjê dozorcówki pe³ni³a te¿
lodownia przy reliktach Fortu „Wawer”. Przy ruinach Fortu „Kawêczyn” przed
1933 rokiem istnia³a „jedna piwnica i dwa pokoiki zupe³nie zrujnowane, bez drzwi,
okien i pod³óg”. Po 1930 roku na miejscu zespo³u przy Forcie „Mokotów” wznie-
siono czêœæ osiedla Oficerskiej Spó³dzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Dom”10.

Po zakoñczeniu II wojny œwiatowej rozpocz¹³ siê, trwaj¹cy do dziœ, proces degra-
dacji zespo³ów koszarowych. Do koñca lat 60. XX w. rozebrano ocala³e drewniaki na
zapolach niemal wszystkich fortów. Domy przy Fortach Nr IV (ul. Kopalniana 2-4)
i Nr VI (ul. Materii 3) zburzono po 1989 roku, a przy Forcie „Czerniaków” (ul. Idzi-
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8 „Adres-Kalendar gor. Varšavy na (...) god”, Varšava, roczniki 1913-1914; S. Nelipowicz, Obrona prze-
ciwlotnicza Warszawy w latach 1914-1915. Pocz¹tek rozwoju rosyjskich wojsk obrony przeciwlotniczej, „Kro-
nika Warszawy”, 2005, nr 4, s. 45 i 49.
9 CAW, DOK I, sygn. I.371.1.183: Wykaz obiektów fortyfikacyjnych Warszawy i okolic wg planu, spo-
rz¹dzonego na podstawie zebranego materia³u w Archiwum Z. N. Okr. Urz. Bud. Nr I w styczniu
1933 roku.
10 CAW, DOK I, sygn. I.371.1.183: Wykaz....; P. Boguszewski, Centrala Nadawcza Urzêdu Radiotelegra-
ficznego Transatlantyckiego, „Zeszyty Wolskie”, 2006, nr 8, s. 20; relacja ¿ony kamieniarza z ul. Fasolo-
wej 2 (spisana przez autora w 2007 r.); M. Piekarski, dz. cyt., s. 271; J. Kasprzycki, Niezapomniany „Fort
Mokotowski”, „¯ycie Warszawy”, 9-10.12.1995.



kowskiego 40) – przed 2001 rokiem. Jedynymi obiektami, które dotrwa³y do na-
szych czasów, s¹ budowle murowane11.

CHARAKTERYSTYKA I STAN ZACHOWANIA LODOWNI

Typowa warszawska lodownia to jednokondygnacyjna budowla z pe³nej ceg³y cera-
micznej o korpusie przykrytym dwuspadowym nasypem ziemnym. Korpus dzieli³
siê na dwie symetryczne, pó³koliœcie sklepione komory, których wejœcia poprzedza-
³y przedsionki ze stropami o ³ukach odcinkowych. W sklepieniu ka¿dej z komór
znajdowa³ siê otwór wentylacyjny z rur¹ ceramiczn¹, a w pod³odze (wzmocnionej
stalowymi belkami, dwuteownikami lub szynami kolejowymi) – prostok¹tny otwór
do piwnicy, w której sk³adowano lód (il. 2). Wytworzona w wyniku parowania woda
zbiera³a siê w kanalikach na dnie piwnic, sk¹d odp³ywa³a rurami na zewn¹trz bu-
dowli. Ca³kowita d³ugoœæ lodowni wynosi³a od 12,4 m do 13 m, bez przedsionków –
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2. Lodownia przy Forcie Nr III. Przekroje, elewacja i rzut budynku bez nasypu
(rys. P. Boguszewski wg pomiaru z 2003 roku)

11 Rozpoznania terenowe prowadzone przez autora od 1986 roku; inwentaryzacja z 2003 roku wykonana
przez autora i S. Fuglewicza.



od 9,6 m do 10,2 m. Szerokoœæ lodowni to 5,4 m do 5,6 m. Gruboœæ œcian i stropów
komór wynosi³a oko³o 1 m12.

Komory i piwnice lokowano na ró¿nej wysokoœci w stosunku do poziomu tere-
nu, zale¿nie od podmok³oœci gruntu. W tych przypadkach, gdy komory znajdowa³y
siê powy¿ej lub poni¿ej poziomu terenu, przedsionki zaopatrywano w wewnêtrzne
jednotraktowe schody. Lodownie z podniesionymi komorami zrealizowano przy
Fortach: Nr II (zachodni kraniec ul. Po³anieckich), z Liter¹ A (na terenie ogrodów
dzia³kowych przy ul. Radiowej 27), Nr VI (ul. Lipowczana 3), Nr VIII (ul. Nowour-
synowska 177), Nr IX (ul. Powsiñska) oraz „Czerniaków” (ul. Idzikowskiego 40).
Lodownie o komorach na poziomie gruntu zbudowano przy Fortach Nr III (ul. La-
zurowa 185) i Nr VII (na terenie ogrodów dzia³kowych przy ul. Wira¿owej 113),
a lodownie z komorami zag³êbionymi w grunt – przy Fortach Nr IV (ul. Kopalnia-
na 3) i Nr V (wschodni kraniec ul. Fasolowej) (il. 3).

Stosowanie sposobu gospodarczego sprawi³o, ¿e konstrukcja niemal ka¿dej bu-
dowli odbiega od opisanego wy¿ej standardu. Najbardziej innowacyjne rozwi¹zania
pojawi³y siê w nieistniej¹cej ju¿ lodowni przy Forcie Nr III. Jej korpus zosta³ wyko-
nany z tzw. cemianki13, dwuteowniki w stropach piwnic podparto filarami, a w ceg-
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3. Lodownia przy Forcie Nr II. Elewacja zachodnia (fot. P. Boguszewski, 2006 rok)

12 Por. has³o „Lodownia”, w: I. E. Andreevskij (sost.), Enciklopedièeskij..., t. XVII (33), s. 466.
13 Cemianka – cement (tzw. pucco³añski) z dodatkiem gliny, tufu wulkanicznego lub pokruszonych ce-
gie³, wynaleziony miêdzy 1837 i 1841 roku przez francuskiego in¿yniera Louisa J. Vicata.



lane stropy przedsionków wstawiono
szyny kolejowe, wzmocnione w nad-
pro¿ach kotwami.

W lodowni przy Forcie Nr IV
przedsionki sklepione s¹ ³ukiem po-
dwójnym, a w komorach nie wykonano
otworów wentylacyjnych. £ukiem po-
dwójnym sklepione s¹ równie¿ przed-
sionki w lodowni przy Fortach Nr V
i Nr VI (w ostatnim komory posiadaj¹
sklepienia odcinkowe, bez rur wentyla-
cyjnych). Z otworów wentylacyjnych
zrezygnowano te¿ w lodowni przy For-
cie Nr VII. Piwnice lodowni przy For-
cie Nr VIII posiadaj¹ sklepienia odcin-
kowe z dwuteownikami opartymi na
odsadzkach bocznych œcian, a w komo-
rach nie zamontowano rur wentylacyj-
nych. Komory lodowni przy Forcie
„Czerniaków” sklepione s¹ odcinkowo
i nie posiadaj¹ otworów wentylacyj-
nych, a w pó³koliœcie sklepionym
wschodnim przedsionku znajduj¹ siê
schody z czerwonego piaskowca.

Po II wojnie œwiatowej nasili³o siê zjawisko poddawania lodowni daleko id¹cym
przebudowom, pozwalaj¹cym na dostosowanie ich do bie¿¹cych potrzeb. Przewa¿-
nie adaptowano je na sk³ady gospodarcze lub gara¿e poprzez czêœciowe lub ca³kowi-
te zdejmowanie nasypów, burzenie przedsionków i œcian dzia³owych komór, prze-
bijanie wjazdów, zamurowywanie otworów drzwiowych i piwnicznych. Pod tym
wzglêdem najciekawsze rozwi¹zania uzyska³a lodownia na ty³ach Fortu Nr V, któr¹
w latach 50. XX wieku przebudowano na kaplicê pogrzebow¹. Jej po³udniow¹ fasa-
dê wieñczy ceglana attyka z sygnaturk¹ i krzy¿em, a pó³nocn¹ – ozdobny szczyt
z krzy¿em.

CHARAKTERYSTYKA I STAN ZACHOWANIA
POZOSTA£YCH BUDOWLI

Studnie na terenie zespo³ów koszarowych wykonane by³y z pe³nej ceg³y ceramicz-
nej, na fundamencie z tzw. granitu polnego. Posiada³y oko³o 2 m œrednicy; ich g³ê-
bokoœæ zale¿a³a od poziomu wód gruntowych. Podczas modernizacji fortów górne
czêœci cembrowin zastêpowano betonowymi os³onami, zabezpieczaj¹cymi przed
ostrza³em artyleryjskim. Na os³onach by³y montowane metalowe pompy z ko³ami

44 Przemys³aw Boguszewski, Zaplecza koszarowe fortów Twierdzy Warszawa

4. Pompa studzienna firmy „Troetzer C.
& Varsovie” na terenie Twierdzy Modlin

(fot. P. Boguszewski, 2006 rok)



zamachowymi14. Do dziœ uda³o siê odnaleŸæ zaledwie jedn¹ studniê – na ty³ach For-
tu Nr IV przy ul. Kopalniana 3 (il. 4.). W jej pobli¿u znajduje siê betonowy prze-
pust w zasypanym rowie wzd³u¿ drogi dojazdowej do fortu oraz fundamenty ma³e-
go domu oficerskiego. Œladem po zespo³ów s¹ te¿ relikty nasadzeñ zieleni fortecz-
nej (m.in. na zapolach Fortów Nr II, z Liter¹ A, Nr IV i Nr V).

ZAKOÑCZENIE

Identyfikacja reliktów zespo³ów koszarowych jest dziœ zadaniem coraz trudniej-
szym, g³ównie ze wzglêdu na postêpuj¹c¹ urbanizacjê obszarów pofortecznych. Jak
zasygnalizowano na pocz¹tku artyku³u, opisane obiekty nigdy nie by³y przedmio-
tem dzia³añ s³u¿b konserwatorskich. Mo¿na wymieniæ kilka podstawowych przy-
czyn tej sytuacji. Po pierwsze, nie zosta³ dot¹d wykonany katalog zachowanych bu-
dowli oraz infrastruktury Twierdzy Warszawa (powsta³a jedynie dokumentacja
wiêkszoœci fortów i stoków obronnych oraz kilkunastu budynków koszarowych).
Po drugie, opracowania historyczno-konserwatorskie fortów powstaj¹ zwykle
w œrodowisku czynnych architektów, dla których priorytetem jest wyjœcie naprze-
ciw oczekiwaniom inwestorów (przysz³ych zleceniodawców). Opracowania te za-
zwyczaj sugeruj¹ maksymalne okrojenie historycznych obszarów fortów (w skraj-
nych przypadkach niwelacjê wa³ów na rzecz nowych uzupe³nieñ). Kolejna przyczy-
na to doœæ powszechny wœród urzêdników brak œwiadomoœci, ¿e budowle wojskowe
– jako zabytki kultury materialnej – maj¹ podobn¹ wartoœæ, jak stare kamienice czy
zabytkowe zespo³y przemys³owe.

Nadziejê na pozytywne zmiany oraz stworzenie nowej, ca³oœciowej formy ochro-
ny obiektów Twierdzy Warszawa wzbudzi³ zapis w Studium uwarunkowañ i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy15, dotycz¹cy utworze-
nia w przysz³oœci Parku Kulturowego Zespo³u Fortyfikacji XIX-wiecznej Twierdzy
Warszawa. Prowadzone s¹ ju¿ prace, zmierzaj¹ce do okreœlenia za³o¿eñ historycz-
nych i przestrzennych planowanego parku, a tak¿e do wypracowania nowych form
zagospodarowania niektórych elementów dawnej twierdzy.
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14 Prawdopodobnie by³y to wyroby warszawskiej firmy Adolfa Troetzera, montowane równie¿ w Twier-
dzy Nowogeorijewsk (dziœ: Modlin). Wzmianki o takim modelu pompy pojawi³y siê w relacjach mie-
szkañców Boernerowa (spisanych przez autora w 2004 roku).
15 <http://www.um.warszawa.pl/wydarzenia/studium/>



Ryszard ¯elichowski

NA MARGINESIE 150. ROCZNICY
URODZIN JOSEPHA LINDLEYA

Ryszard ¯elichowski, Na marginesie 150. rocznicy urodzin Josepha Lindleya

Pod koniec marca 2009 roku w Muzeum Warszawskiego Przedsiêbiorstwa Geode-
zyjnego mia³a miejsce wa¿na wystawa varsavianistyczna: „Hoppe, Lindley, WPG,
kartografia warszawska 1641-2009”1. Wystawê zorganizowa³o Warszawskie Przed-
siêbiorstwo Geodezyjne Spó³ka Akcyjna (WPG SA) przy wspó³pracy Archiwum
Pañstwowego m.st. Warszawy (APW) w swojej piêknie odrestaurowanej siedzibie
przy ulicy Nowy Œwiat 2. Poni¿szy tekst nie bêdzie jednak recenzj¹ owej wystawy
z powodu osobistego zaanga¿owania pisz¹cego te s³owa w jej powstanie. Kustoszem
wystawy by³ Pawe³ Weszpiñski, który zajmuje siê kartografi¹, a w szczególnoœci
tzw. planami Lindleyowskimi w APW. To trzecia ju¿ moja okazja do wspó³pracy
z Dyrekcj¹ Archiwum i Paw³em Weszpiñskim w tym zakresie, a zadowolenie z jej
przebiegu sk³ania mnie jedynie do pozytywnych ocen. Z tych powodów omówienie
wydarzenia pozostawiam innym autorom.

Czujê siê jednak zobowi¹zany do rozwiniêcia jej podtytu³u: „Wystawa w 150.
rocznicê urodzin Josepha Lindleya”, który stanowi mój wk³ad w pracê zespo³u przy
jej powstawaniu. Jako wieloletni badacz roli, jak¹ Lindleyowie odegrali w historii
naszego miasta, autor ich biografii w kraju i zagranic¹2, jestem g³êboko wdziêczny
prezesowi WPG SA, Ryszardowi Brzozowskiemu, za umo¿liwienie mi wyekspono-
wania w¹tku dotycz¹cego najm³odszego z Lindleyów przy okazji prezentacji prawie
czterech wieków kartografii, a dyrektorowi APW, dr. Ryszardowi Wojtkowskiemu,
za wieloletni¹ sympatiê i poparcie dla moich badañ. Korzystaj¹c z pretekstu, jakim
jest wystawa, przypomnê, ¿e wodoci¹gi i kanalizacjê, a tak¿e nowoczesny pomiar
Warszawy zawdziêczamy rodzinnej firmie angielskich in¿ynierów cywilnych, ojca

1 „Hoppe, Lindley, WPG, kartografia warszawska 1641-2009”, Muzeum Warszawskiego Przedsiêbior-
stwa Geodezyjnego, Warszawa marzec-maj 2009. Kustosz wystawy: P. Weszpiñski. Wstêp do katalogu
R. ¯elichowski.
2

Zob. literaturê przedmiotu: R. ¯elichowski, Lindleyowie – dzieje in¿ynierskiego rodu, Warszawa 2002.



Williama Lindleya (1808-1900), synów Sir Williama Heerleina Lindleya (1853-1917),
Roberta Searlsa (1854-1925) i Josepha (1859-1906). W bie¿¹cym roku obchodzimy
150. rocznicê urodzin najm³odszego Lindleya – zapomnianego, choæ bardzo zas³u-
¿onego Warszawie in¿yniera. Zanim przejdê do omówienia kilku wa¿nych wyda-
rzeñ zwi¹zanych z jego ¿yciem i prac¹, dodam, ¿e jego praca bez doskona³ej
wspó³pracy polskich in¿ynierów, techników, rysowników i kopistów, nie by³aby
mo¿liwa, a przede wszystkim nie tak efektowna w swojej warstwie graficznej.

TEN CZWARTY LINDLEY

Najm³odszy i trzeci syn Williama i Julie Lindleyów urodzi³ siê w Hamburgu 18 maja
1859 roku (il. 1). Nadano mu popularne w rodzinie, w czwartym ju¿ pokoleniu,
imiê Joseph. W krêgu najbli¿szych nazywano go Joshem lub Jossie.

Joseph otrzyma³ wykszta³cenie w Anglii – ukoñczy³ studia techniczne na uni-
wersytecie londyñskim. Praktykê zawodow¹ rozpocz¹³, tak jak najstarszy brat Wil-
liam Heerlein, u ojca we Frankfurcie nad Menem. W dniu 20 marca 1880 roku, Fo-
reign Office w Londynie wystawi³o mu paszport i tego samego dnia uzyska³ wizê
w Konsulacie Generalnym Rosji, na wjazd do Cesarstwa. Od tej chwili przez prawie
æwieræ wieku zwi¹za³ siê z t¹ czêœci¹
œwiata. W jednym z dwóch zacho-
wanych listów Josepha z 1881 roku,
pisanych z Frankfurtu do brata Ro-
berta w Warszawie, reprezentuj¹ce-
go tu Williama Heerleina podczas
jego nieobecnoœci radzi³: „Drogi
Bob, napisa³eœ taki d³ugi i mi³y list,
¿e a¿ czujê siê zawstydzony tak d³u-
gim milczeniem. Przyby³em tu [do
Frankfurtu] z ca³¹ masy pracy [...]
tak¿e Belgrad chce kanalizacjê. Wil-
lie [William Heerlein] i ja mnóstwo
piszemy i telegrafujemy. Widzê, ¿e
czynisz sta³e postêpy. Musisz zabie-
gaæ o nowe biuro tak prêdko, jak
tylko to mo¿liwe. Porozmawiaj bez-
poœrednio ze Starynkiewiczem w tej
sprawie [...]”.

Po przejœciu Williama Lindleya
na emeryturê, Joseph kontynuowa³
pracê na rzecz swych braci, kieruj¹c
m.in. robotami kanalizacyjnymi
w Elberfeld i uczestnicz¹c w projek-
towaniu systemu kanalizacyjnego
dla Sankt Petersburga i Düsseldor-
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1. Joseph Lindley, ok. 1900 roku



fu, a tak¿e zastêpuj¹c brata we Frankfurcie, podczas jego rozlicznych podró¿y s³u¿-
bowych.

Zatroskany ojciec, z dalekiego Blackheath stara³ siê nie tylko utrzymywaæ kon-
takt ze swoim najm³odszym synem, ale tak¿e wspieraæ radami. „Najwa¿niejsz¹
spraw¹, do której powinieneœ d¹¿yæ jest zas³u¿enie lub uzyskanie zap³aty w wyniku
w³asnych zdolnoœci, cech moralnych i zdrowego os¹du – pisa³, odnosz¹c siê do in-
formacji o udanych pierwszych operacji finansowych Josepha – Przedsiêbiorczoœæ
i wytrwa³oœæ pozostan¹ zawsze najpewniejszymi kluczami do wszelkiego bogactwa!
Twoja pozycja jest obecnie [wszystkie podkr. W. L.] œwietnym punktem wyjœcia do
rozwijania Twoich zdolnoœci i charakteru. Teraz w³aœnie jesteœ czyst¹ bry³¹ z³ota,
która jednym dotykiem zamieniæ siê mo¿e w spróchnia³e drewno” – przestrzega³.
„Mam nadziejê, ¿e zyskasz szacunek wszystkich ludzi, których napotkasz, dlatego
te¿ Twoje opinie i os¹dy musz¹ byæ solidnie ugruntowane”. Krytyczny wobec swe-
go zaledwie 23-letniego syna upomina³: „Módl siê o umiejêtnoœæ zachowania mil-
czenia, jeœli ogarniaj¹ Ciê w¹tpliwoœci – opiniê swoj¹ wyra¿aj po rozwa¿nej ocenie
okolicznoœci, s¹dem dojrza³ym. Urzêdy publiczne potrzebuj¹ ludzi spokojnych
i rozwa¿nych [...] Wszyscy bardzo chcemy Twojego sukcesu, zatem ucz siê i ciê¿ko
pracuj, bowiem i tak ju¿ utraci³eœ sporo cennego czasu”. Przemyœlenia swoje ojciec
postanowi³ wesprzeæ nie byle jakim przyk³adem, opowieœci¹ o dokonaniach wiel-
kiego amerykañskiego wynalazcy, przemys³owca i prezydenta. „Wysy³am Ci egzem-
plarz ksi¹¿ki «¯ycie Benjamina Franklina», czyta³em j¹ piêædziesi¹t lat temu i te-
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2. Joseph Lindley z synem Harrym na budowie Wodoci¹gu Centralnego
(trzeci od lewej Joseph Lindley)



raz zrobi³em to ponownie. Przeczytaj [tê ksi¹¿kê] i zobacz, w jaki sposób zwyk³y
cz³owiek przemienia siê w jednego z najwiêkszych w historii œwiata”. Swój pe³en
ojcowskich porad list koñczy apelem: „Pisz, nad czym teraz pracujesz – Twój ko-
chaj¹cy ojciec W. Lindley”.

Gdy prace w Elberfeld, zapocz¹tkowane w 1882 roku, w dwa lata póŸniej ruszy³y
pe³n¹ par¹, zosta³ in¿ynierem rezydentem w imieniu swego brata Williama H. Lin-
dleya. Stanowisko to pe³ni³ do grudnia 1888 roku, kiedy to w zastêpstwie Roberta,
obj¹³ kierownictwo budowy kanalizacji i wodoci¹gów w Warszawie. Jak pisa³ autor
notatki o Josephie Lindleyu: „W Warszawie budowa stacji pomp nad Wis³¹ oraz
stacji filtrów w wy¿szej czêœci miasta z rozleg³ymi ³ukami sklepieñ zbiorników i fil-
trów oraz zasadnicza czêœæ kanalizacji i osuszania miasta o d³ugoœci 105 mil oraz
przeprowadzenie pomiarów trygonometrycznych miasta i jego przedmieœæ, prowa-
dzone by³y pod jego bezpoœrednim kierunkiem. Wspólnie z koleg¹ po fachu Alfon-
sem Grotowskim zarz¹dza³ nimi, gdy prace zosta³y zakoñczone. Sukces prowadzo-
nych pod jego kierunkiem prac w znacznym stopniu by³ wynikiem przemyœleñ
i niezwyk³ego przywi¹zywania wagi do powierzonych mu zadañ oraz energii, z jak¹
pokonywa³ ró¿norakie problemy, z których te o charakterze administracyjnym nie
daj¹ce siê oddzieliæ od prac publicznych w Rosji, nie by³y najmniej istotnymi”3.

Do zadañ Josepha Lindleya nale¿a³a te¿ rewizja robót i sk³adanie z nich spra-
wozdania. W pamiêci polskich wspó³pracowników zapisa³ siê jako organizator co-
wieczornych posiedzeñ biura zarz¹du kanalizacji i autor raportów dostarczanych
niemal codziennie na rêce prezydenta miasta. Otoczy³ siê wy³¹cznie Polakami,
uczestniczy³ w ¿yciu bie¿¹cym miasta, wspó³finansowa³ i by³ wiernym czytelni-
kiem „Przegl¹du Technicznego”. Cieszy³ siê szacunkiem swoich pracodawców
i szczer¹ sympati¹ tych, z którymi wspó³pracowa³. Wœród cech, które go charakte-
ryzowa³y, podkreœlane by³y: sprawiedliwoœæ, dobroæ serca i uczynnoœæ dla wszyst-
kich, którzy siê do niego zwracali o pomoc.

Wiadomo, ¿e Joseph Lindley w Warszawie zamieszkiwa³ przy ul. Hortensji 5
(obecnie Górskiego). Mieszkanie, które wybra³ dla siebie i swojej rodziny, mieœci³o
siê w trzypiêtrowym domu, wybudowanym przed 1886 roku dla Icka Rothenberga.
Na zachowanej fotografii widaæ neorenesansow¹ fasadê pokryt¹ boniowaniem z bal-
konami o ¿eliwnych balustradach. Sama ulica zosta³a poprowadzona w latach
1882-1883 przez posesjê znanego warszawskiego wydawcy, Samuela Lewentala,
wspó³w³aœciciela „Kuriera Warszawskiego”. Nazwê swoj¹ otrzyma³a od imienia
drugiej jego ¿ony – Hortensji, córki historyka sztuki i kolekcjonera, Matiasa Ber-
gsohna. W zwi¹zku z wybudowanym tu w latach 80. XIX wieku gimnazjum Woj-
ciecha Górskiego, ok. 1938 roku otrzyma³a sw¹ obecn¹ nazwê. Ulica ta, w czasie,
gdy przy niej mieszka³ Joseph, mia³a charakter wy³¹cznie mieszkalny, a spokojnego
charakteru nadawa³o jej zamkniêcie od strony wschodniej. Wieñczy³a j¹ pokaŸna
rabata kwiatowa przypominaj¹ca dzisiejsze rondo. Dojœcie do ulicy od Nowego
Œwiatu mo¿liwe by³o przez bramê kamienicy pod numerem 41, wjazd natomiast by³
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jedynie od ulicy Szpitalnej. W 1893 roku na rogu tej ostatniej i ul. Hortensji stanê³a
reprezentacyjna kamienica, wed³ug projektu Franciszka Braumana, dla Emila
Wedla. W latach 90. w³aœcicielk¹ kamienicy przy ul. Hortensji 5 zosta³a hr. Eugenia
Potocka. Jak pisze Jerzy Kasprzycki: „Mia³a [ulica] w dobrym guœcie utrzymane
i starannie pielêgnowane elewacje swych proporcjonalnych kilkupiêtrowych kamie-
niczek – tworzy³a na zapleczu Nowego Œwiatu enklawê spokoju i bezpieczeñstwa”4.

Niewiele wiemy o ¿yciu osobistym Josepha. Z zapisków rodzinnych wynika, ¿e
w dniu 1 lutego 1894 roku o¿eni³ siê z Emmy Emilie Suermondt z Wroc³awia.
W podró¿e zagraniczne zabiera³ syna Henry’ego Williama. Na zachowanych foto-
grafiach z Warszawy z pocz¹tków XX wieku syn towarzyszy mu podczas inspekcji
placu budowy (il. 2). W czasie wolnym od pracy prowadzi³ ¿ycie towarzyskie, bywa³
z ¿on¹ w pa³acu Œleszyñskich w Alejach Ujazdowskich 17 (dziœ nr 25), bêd¹cym
w³asnoœci¹ w latach 1863-1912 rodziny Lesserów (il. 3). Namiêtnie te¿ gra³ w tenisa
na warszawskich Dynasach (il. 4). Na letnie urlopy wyje¿d¿a³ do Sopotu. W miesz-
kaniu przy ulicy Hortensji i na spacerach towarzyszy³y rodzinie modne wówczas
dwa angielskiej teriery rasy Jack Russel o zabawnych imionach Jacky i Topsy.

50 Ryszard ¯elichowski, Na marginesie 150. rocznicy urodzin Josepha Lindleya

3. Przed domem w Al. Ujazdowskich 17 (obecnie 25); Joseph Lindley czwarty od lewej

4 J. Kasprzycki, Korzenie miasta: warszawskie po¿egnania, t. II, Œródmieœcie pó³nocne, Warszawa 1997,
s. 204.



Jakie by³y jego kontakty kulturalne i pogl¹dy polityczne, praktycznie nie wie-
my. Mieszkaj¹cy w pobli¿u Lewentalowie prowadzili elegancki salon towarzyski,
który goœci³ wszystkich wybitnych mieszkañców Warszawy. Z pewnoœci¹ ich goœciem
bywa³ te¿ Joseph Lindley z ma³¿onk¹. Na zachowanych fotografiach jest otoczony
grup¹ przyjació³ tak jak on zrzeszonych w klubie tenisowym „Dynasy”, a tak¿e gru-
p¹ innych, trudnych do zidentyfikowania dziœ osób. By³ cz³onkiem Rosyjskiego To-
warzystwa In¿ynierów Wodnych i wielu innych organizacji europejskich.

Na pewno musia³ interesowaæ siê ¿yciem gospodarczym kraju, w którym mu przy-
sz³o ¿yæ, bowiem w 1897 roku by³ posiadaczem dziewiêciu akcji Towarzystwa Akcyj-
nego Wielkich Pieców i Zak³adów Ostrowieckich. Fakt ten uwidacznia protokó³
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Z du¿ym prawdopodobieñstwem mo¿na
przyj¹æ, ¿e nie by³o te jedyne towarzystwo i nie jedyne akcje, które kupi³. W dniu
3 marca 1891 roku zosta³ on cz³onkiem presti¿owej angielskiej Institution of Civil
Engineers.

¯ycie zawodowe utrwala³ na fotografii, dokumentuj¹c poszczególne etapy budo-
wy kanalizacji i wodoci¹gów w ca³ej Warszawie.

Dzieñ 25 grudnia 1903 roku w paszporcie jest odnotowany jako wyjazd Josepha
z Warszawy, jak zwykle poci¹giem, przez przejœcie graniczne w Aleksandrowie Ku-
jawskim. W 1904 roku by³ w Londynie, tam te¿ uzyska³ kolejn¹ wizê rosyjsk¹,
5 wrzeœnia wróci³ do Warszawy. Ju¿ wtedy by³ chory. We wspomnieniu o Josephie
opublikowanym w „Minutes of Proceedings” Instytutu In¿ynierii Cywilnej w Lon-
dynie, autor pisze, ¿e w roku 1905 zosta³ on zobowi¹zany do rezygnacji z zajmowa-
nego stanowiska, ze wzglêdu na pogarszaj¹cy siê stan zdrowia. Jak pisa³ autor nota-
tki o Josephie Lindleyu w Wielkiej encyklopedii powszechnej ilustrowanej: „przez lat
16 rozwin¹³ u nas bardzo po¿yteczn¹ dzia³alnoœæ. Wielkiej jego pracowitoœci i ener-
gii zawdziêcza Warszawa doprowadzenie do koñca tych robót [kanalizacyjnych].
Cierpienie nerwowe sprowadzi³o œmieræ przedwczesn¹ Lindleya”5.

Zmar³ 20 kwietnia 1906 roku w zak³adzie leczniczym w Ober Ursel (Oberursel),
w wieku zaledwie czterdziestu siedmiu lat. Jak pisa³ Emil Sokal: „Przyczyny przed-
wczesnego zgonu szukaæ nale¿y w przeci¹¿eniu prac¹ zawodow¹, z której pocz¹tko-
wo wywi¹za³a siê choroba nerwowa, a gdy pomoc lekarza okaza³a siê bezowocn¹,
gdy podró¿e i pobyt w klimacie po³udniowym, zamiast ulgi i poprawy, wywo³a³y
skutek niepo¿¹dany, chory powróci³ do Frankfurtu i leczy³ siê w sanatorium dla
nerwowo chorych, gdzie ¿ycie pracowite zakoñczy³”. Pochowany zosta³ na cmenta-
rzu Haupt Friedhof w Marburgu. W wyniku zniszczeñ spowodowanych Drug¹
Wojn¹ Œwiatow¹, wnuczka Josepha, Margret Schulz przenios³a kamieñ nagrobny
z cmentarza do ogrodu swojego domu w tym mieœcie.

Joseph Lindley pozostawi³ po sobie syna Henry’ego Williama i córkê Juliê Ani-
tê. Mia³ talent do jêzyków, mówi³ i pisa³ p³ynnie po niemiecku, francusku oraz po
rosyjsku. Gorliwie uczy³ siê jêzyka polskiego, a¿eby porozumiewaæ siê z robotnika-
mi, a tak¿e aby móc œledziæ publikacje w prasie krajowej.
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Z Warszaw¹ Joseph Lindley zwi¹za³ siê na prawie siedemnaœcie lat. Tu up³ynê³a
jego dojrza³a m³odoœæ i wiêksza czêœæ zawodowego ¿ycia. By³ on najbardziej war-
szawski ze wszystkich Lindleyów6.

KILKA S£ÓW O PEWNYM JUBILEUSZU

Gdy nadszed³ rok 1907, z trójki braci, zwi¹zanych z budow¹ w Warszawie wodo-
ci¹gów i kanalizacji przy ¿yciu pozosta³o dwóch – William Heerlein i Robert Sear-
les. W tym okresie w Warszawie wyros³a nowa kadra fachowców, którzy potrafili
ju¿ samodzielnie kierowaæ najbardziej z³o¿onymi zadaniami technicznymi. Wie-
lu z nich doskonale zadawa³o sobie sprawê z tego, ¿e wiedzê i doœwiadczenie za-
wdziêczaj¹ w du¿ym stopniu wspó³pracy z Williamem Heerleinem. Oni to w³aœnie,
uznaj¹c za pocz¹tek uruchomienia prac wodoci¹gowych w Warszawie decyzjê
z 22 listopada 1882 roku, zaplanowali uroczyste obchody dwudziestopiêciolecia
na rok 1907.
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Choæ pierwotne obchody odby³y siê tak jak zaplanowano, w dwa lata póŸniej Za-
rz¹d Kanalizacji i Wodoci¹gów Miasta Warszawy urz¹dzi³ kolejny jubileusz æwieræ-
wiecza wspó³pracy z Williamem H. Lindleyem. By³ to rezultat braku zgodnoœci
wœród organizatorów, co do daty, od której nale¿a³oby liczyæ realizacjê inwestycji
wodoci¹gowych. Drugi termin wi¹za³ siê prawdopodobnie z uzyskaniem w 1884 ro-
ku pierwszej po¿yczki na kontynuacjê rozpoczêtych prac, co nada³o im konieczn¹
dynamikê.

Najbli¿si wspó³pracownicy Lindleya przygotowali z tej okazji ksiêgê pami¹tko-
w¹, na któr¹ z³o¿y³o siê osiem kart bêd¹cych monta¿em fotografii i rysunków, ilu-
struj¹cych ogrom dokonanych prac i przypominaj¹cych ludzi, którzy w nich
uczestniczyli (il. 5). Naklejone na grub¹, oklejon¹ jasnoszar¹ tektur¹ karty wraz
z kopi¹ cytowanego poni¿ej listu, zosta³y umieszczone w ozdobnej kasecie. Zachowa³
siê jej opis: „Album oprawiono w samodzia³ kielecki, specjalnie na ten cel w ró¿no-
kolorowe pasy, przez p. Go³êbiowskiego tkany, srebrny pas i naro¿niki na ok³adce
w stylu zakopiañskim, pod³ug rysunku p. Brukalskiego wykuty, zaœ artystycznie
przez p. Gardziejewskiego. Pas sk³ada siê z emblematów technicznych, herbu mia-
sta oraz napisów. Wnêtrz albumu wype³nia 8 wielkich kartonów, ozdobionych
rysunkami rêcznemi, artystycznie
wykonanymi akwarela i tuszem”.

W przygotowanym z tej okazji
adresie bliscy wspó³pracownicy
wyrazili swoje uczucia dla Willia-
ma H. Lindleya w tych s³owach:
„Panie in¿ynierze, szanowny szefie,
W 1907 roku minê³o 25 lat od zapo-
cz¹tkowania prac kanalizacyjnych
i wodoci¹gowych w mieœcie Warsza-
wie pod Pana œwiat³ym kierownic-
twem. W celu upamiêtnienia tego
jubileuszu wspólnej pracy, zebrali-
œmy siê tutaj, delegaci wszystkich
Pana kooperantów, zebraliœmy siê
by uczciæ fakt Pana pracy, który by³
tak owocny, ukoronowany tyloma
sukcesami. Ale to nie tylko ta oko-
licznoœæ przywiod³a nas tutaj, ze-
braliœmy siê by przekazaæ Panu
szczere i serdeczne podziêkowania,
Pañski stosunek do nas pe³en szla-
chetnoœci, pob³a¿liwoœci i ¿yczli-
woœci pozostawi³ w naszych sercach
na przestrzeni tego æwieræwiecza,
wspomnienie cz³owieka godnego
miana prawdziwego d¿entelmena.

Artyku³y i materia³y 53

5. Strona tytu³owa albumu z podpisami
wspó³pracowników



Nie przesadzamy tutaj, Panie In¿ynierze mówi¹c o zas³ugach jako szefa; znaj-
dzie je Pan wyra¿one w liœcie, który do Pana kierujemy; starczy przytoczyæ kilka
cytatów, gdy¿ wyliczenie wszystkich zajê³oby zbyt wiele miejsca; jeœli zaœ chodzi
o nas, to chcemy tylko podkreœliæ, ¿e intymna wiêŸ, która nas skupi³a wokó³ Pana
i która podczas tylu lat wytrzyma³a próbê czasu, nie bêdzie nigdy wymazana z na-
szych serc.

Oto t³umaczenie tekstu, który mamy zaszczyt Panu wrêczyæ. Zechce wiêc Pan,
Panie in¿ynierze przyj¹æ wyrazy zapewnienia o naszym prawdziwym i szczerym po-
dziwie dla Pana wielkiej pracy i zechce przyj¹æ ten skromny prezent jako przypom-
nienie Pana oddanych wspó³pracowników warszawskich, którzy jednoczeœnie prosz¹
Pana o przyjêcie najserdeczniejszych podziêkowañ i wyrazów najg³êbszego respektu”.

Sam list zaœ brzmia³: „Czcigodny Panie! – czytamy – Minê³o æwieræ wieku od
chwili, gdy obj¹³eœ kierownictwo i wykonanie jednego z najwybitniejszych dzie³
sztuki in¿ynierskiej w Warszawie. Za twoj¹ rad¹ miasto podjê³o tê olbrzymi¹ pracê
na w³asne ryzyko, i tym da³o pochop do zdumiewaj¹cego, w tak krótkim czasie, roz-
woju krajowego przemys³u i techniki. Otoczy³eœ siê ca³ym zastêpem krajowych si³
technicznych i powo³anych do budowy kana³ów i wodoci¹gów pracowników, tak-
townym i szlachetnym postêpowaniem przywi¹za³eœ do siebie, i z w³aœciw¹ Sobie
energi¹ wdro¿y³eœ do pracy planowej i sumiennej, przekonawszy ich œwietnymi wy-
nikami, ¿e tylko taka – stwarza wszelkie dzie³a. Przy Tobie zakwit³y setki biur tech-
nicznych, tysi¹ce techników znalaz³o pracê, a niektóre ga³êzie przemys³u mia³y
mo¿noœæ wydoskonaliæ siê, tak ¿e obecnie dobroæ ich wyrobów dorównywa, a nie-
kiedy przewy¿sza, podobne wykonywane w najwiêkszych przemys³owych ogni-
skach zachodu. Dlatego np., którzy mieliœmy zaszczyt pracowaæ pod Twoim kie-
runkiem, przejêci g³êbokim uznaniem dla twojej dzia³alnoœci technicznej
i obywatelskiej, wyra¿amy Ci, niniejszym, s³owa najg³êbszego szacunku i wysokie-
go powa¿ania, chlubi¹c siê, ¿e jako wykonawcy Twoich projektów, choæ w drobnej
czêœci, przyczyniliœmy siê do podniesienia dobrobytu, rozwoju i upiêkszenia nasze-
go ukochanego Miasta”. Teksty te przet³umaczone zosta³y na jêzyk francuski.

Do przekazania prezentu dosz³o w gabinecie in¿yniera W. H. Lindleya miesz-
cz¹cego siê w gmachu magistratu w po³udnie, 29 stycznia 1909 roku. Obecna tam
delegacja pracowników „kanalizacji” przyby³a, aby „owacyjnie uczciæ swego
zwierzchnika z okazji 25-lecia wspólnej pracy”. W imieniu delegacji, w obecnoœci
Lindleya, list po francusku odczyta³ najstarszy pracownik in¿. Feliks Kamieniecki
po czym wrêczono mu wspomniany album i teksty przemówieñ. Wtedy te¿ Lindley
wyg³osi³ swoje pamiêtne przemówienie, którego fragment czytamy w niemieckiej
biografii wielkiego in¿yniera: „my mamy równie¿ nasze pole bitwy i walczymy. Na-
sze pole bitwy nie jest takie jak w przypadku ¿o³nierza, z tysi¹cami zabitych i ran-
nych. Na naszym polu walki widzimy tysi¹ce uratowanych od œmierci poprzez po-
lepszenie stosunków zdrowotnych, co jest wynikiem naszej pracy [...]”7. „Kurier
Warszawski” zaœ notowa³: „In¿. Lindley, dziêkuj¹c za dar, oœwiadczy³, ¿e znalaz³
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w Warszawie idealne pole pracy, idealne przede wszystkim dlatego, ¿e chodzi³o tu
o wykonanie olbrzymiego dzie³a od pocz¹tku, o zaopatrzenie wielkiego miasta za-
równo w wodoci¹gi, jak i kanalizacjê, o wytworzenie w organizmie miejskim sieci
wentylacyjnej i arterii. In¿ynier, któremu los pozwoli³ kierowaæ od pocz¹tku tym
olbrzymim przedsiêwziêciem, mia³ mo¿noœæ urzeczywistniæ tutaj swój idea³ tech-
niczny, co rzadko komu przypada w udziale. Pole pracy w Warszawie by³o idealne
jeszcze i dlatego, ¿e dziêki Starynkiewiczowi, który da³ pobudkê do dzie³a, ca³ym
przedsiêwziêciem kierowa³a od pocz¹tku prosta i jasna myœl, d¹¿¹ca jedynie do celu
bezpoœredniego, tj. do uzdrowotnienia Warszawy i do zaspokojenia potrzeb ludno-
œci. Pragnienie to, niezm¹cone ¿adnymi d¹¿eniami ubocznymi, o¿ywia³o i o¿ywia
wszystkich pracowników przedsiêwziêcia”8. Cytowany tu dziennikarz „Kuriera
Warszawskiego” podobnie zrelacjonowa³ ten fragment przemówienia Lindleya,
który dos³ownie zacytowa³ Franz Lerner: „W koñcu Lindley wspomnia³ o towarzy-
szach pracy, zmar³ych w ci¹gu ubieg³ej æwierci wieku. Padli oni, jak mówi³, na polu
walki. Pole to nie jest pokryte tysi¹cami zabitych nieprzyjació³, raczej mo¿na na
nim zliczyæ dziesi¹tki tysiêcy uratowanych od œmierci dziêki poprawie warunków
zdrowotnych”9. Na koniec Lindley przyj¹wszy mi³¹ pami¹tkê, ¿yczy³ pomyœlnego
rozwoju naszego miasta.

*

Kolejne obchody, tym razem piêædziesiêciolecia uruchomienia prac nad wodo-
ci¹gami, przypad³y na 1932 rok i na niepodleg³¹ Polskê. Niemniej i wówczas po-
wróci³a sprawa w³aœciwego wyznaczenia daty rozpoczêcia prac nad wodoci¹gami.
„W dniu 2 listopada 1881 [powinno byæ 1882 – przyp. R. ¯.] roku odby³o siê
w Warszawie pierwsze posiedzenie Komitetu Budowy Wodoci¹gów i Kanalizacji
– pisa³ autor notatki w „Gaz i Woda” – pod przewodnictwem prezydenta miasta
gen. Starynkiewicza. Tote¿ dla uczczenia 50-letniej rocznicy tego donios³ego dla ¿y-
cia i rozwoju stolicy faktu, w dniu 14 listopada rb. [1931] odby³o siê uroczyste po-
siedzenie Zarz¹du Wodoci¹gów i Kanalizacji pod przewodnictwem prezydenta
miasta in¿. Z. S³omiñskiego w obecnoœci przedstawiciela Magistratu i Dyrekcji
Wodoci¹gów i Kanalizacji oraz najstarszego pracownika przedsiêbiorstwa, szluz-
majstra A. Osieckiego, który w dniu 2 listopada 1881 roku rozpocz¹³ swoj¹ pracê
przy obecnie czynnych wodoci¹gach, jest ostatnim czynnym pracownikiem,
wspó³czeœnie obchodzonego faktu”. Choæ Lech Gembarzewski napisa³ stosowne
sprostowanie, zamieszczono je na ³amach tego pisma dopiero w nastêpnym roku.
Z okazji rocznicy, przypadaj¹cej w³aœnie na 1932 rok, nak³adem „Kuriera War-
szawskiego” ukaza³a siê specjalna broszura pióra Gembarzewskiego pt. 50-lecie roz-
poczêcia robót wodoci¹gowo-kanalizacyjnych w Warszawie.

Niemniej hucznie obchodzono jubileusze zwi¹zane z uruchomieniem wodo-
ci¹gów. Co do tego, ¿e mia³o to miejsce w 1886 roku, nie by³o w¹tpliwoœci. W 1911
roku, nak³adem in¿. Edwarda Szenfelda, ukaza³a siê cytowana tu wielokrotnie
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praca zbiorowa Kanalizacja, wodoci¹gi i pomiary miasta Warszawy wykonane pod³ug
projektu i pod g³ównem kierownictwem in¿yniera W. H. Lindleya, napisana przez in-
¿ynierów A. Grotowskiego, E. Szenfelda, R. Gomóliñskiego, J. Herdego, M. Je¿o-
wskiego, F. Kamienieckiego, S. Rutkowskiego, Z. Wendkowskiego i S. Wolffa10.
50-lecie uruchomienia warszawskich wodoci¹gów przypad³o na rok 1936. W czaso-
piœmie „Gaz i Woda”, Dyrektor Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji m.st.
Warszawy, in¿. W³odzimierz Rabczewski, opublikowa³ referat pt. 50-lecie dzia³ania
wodoci¹gów i kanalizacji m. Warszawy, przygotowany na XVIII Zjazd Gazowników
i Wodoci¹gowców Polskich we Lwowie. Obok tego, pod jego redakcj¹ oraz Stanis³a-
wa Rutkowskiego, ukaza³a siê wielokrotnie tu cytowana, fundamentalna praca Wo-
doci¹gi i kanalizacja m.st. Warszawy w roku 1886-193611.

Na 110-rocznicê tego wydarzenia, Dyrekcja Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wo-
doci¹gów i Kanalizacji (MPWiK) zleci³a odrestaurowanie pomnika Sokratesa Sta-
rynkiewicza i odnowi³a szereg obiektów na terenie Stacji Filtrów, m.in. wie¿ê ciœ-
nieñ, któr¹ od tego roku efektownie podœwietlaj¹ zainstalowane dla tego celu
reflektory. Na 120-rocznicê MPWiK SA uczestniczy³o w organizacji wystawy
„In¿ynierowie bez granic. Lindleyowskie plany Warszawy prze³omu XIX i XX
wieku”12 i przygotowa³o okolicznoœciowy album Dla dobra publicznego13 wed³ug
koncepcji artystycznej i pod redakcj¹ Piotra Stankiewicza ze wspania³ymi fotogra-
fiami Marty Sapa³y i Krzysztofa Kobusa.

Z okazji kolejnego wa¿nego jubileuszu Lindleyowskiego14 mo¿e warto by³oby
na tablicy znajduj¹cej siê przy popularnej ulicy Lindleya zamieœciæ informacjê
o czterech Lindleyach, pracuj¹cych wspólnie przy pomiarach miasta i budowie
warszawskich wodoci¹gów i kanalizacji.
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Magdalena Sadza, Komisariat Rz¹du na m.st. Warszawê...

W okresie miêdzywojennym miasto sto³eczne Warszawa stanowi³o odrêbn¹ jedno-

stkê administracyjn¹. Nie wchodzi³o w sk³ad województwa warszawskiego, a po-

dzia³ na powiaty i starostwa grodzkie wprowadzono dopiero w 1928 roku.

Komisariat Rz¹du na m.st. Warszawê spe³nia³ pocz¹tkowo funkcje urzêdów

I i II instancji, a od 1928 roku tylko II instancji. Na jego czele sta³ komisarz rz¹du

na m.st. Warszawê, podlegaj¹cy dyscyplinarnie ministrowi spraw wewnêtrznych,

a s³u¿bowo w³aœciwemu dla danej czynnoœci ministrowi1.

W latach 1919-1928 zakres dzia³ania komisarza rz¹du na m.st. Warszawê obej-

mowa³ czynnoœci wojewody i starosty. Zajmowa³ siê on wszystkimi sprawami admi-

nistracji pañstwowej, z wyj¹tkiem tych, które zosta³y przekazane administracji:

wojskowej, s¹dowej, skarbowej, szkolnej, kolejowej i pocztowo-administracyjnej

oraz urzêdom ziemskim. Do jego kompetencji nale¿a³y: sprawy wojskowe (mobili-

zacja, pobór); ewidencji ludnoœci (meldunki, paszporty itp.); zwi¹zków, stowarzy-

szeñ i bezpieczeñstwa publicznego (nadzór nad zgromadzeniami); równie¿ nadzór

nad pras¹ i widowiskami; sprawy wyznaniowe; opieki spo³ecznej; ochrony pracy;

aprowizacji; zdrowia publicznego; przemys³u i handlu; rolnictwa; weterynarii; po-

lowañ i rybo³ówstwa; budownictwa; kultury i sztuki; a tak¿e sprawy zwi¹zane

z handlem broni¹, jej posiadaniem i noszeniem. Komisarz rz¹du na terenie Warsza-

1 Pozostali Komisarze Rz¹dowi w £odzi i Lublinie podlegali s³u¿bowo i dyscyplinarnie wojewodzie

(zob. Rozporz¹dzenie Rady Ministrów w przedmiocie tymczasowej organizacji w³adzy administracyj-

nej I instancji w miastach Warszawie, £odzi i Lublinie z 23 lutego 1920 roku, Dz.U., 1920, nr 20,

poz. 106).



wy by³ przedstawicielem rz¹du oraz w³adz¹ prze³o¿on¹ Zarz¹du Miejskiego w m.st.

Warszawie w zakresie administracji pañstwowej2.

W roku 1928 Komisariat Rz¹du na m.st. Warszawê przekaza³ zakres spraw I in-

stancji podleg³ym sobie, a mianowanym przez ministra spraw wewnêtrznych, sta-

rostom grodzkim, którzy stanêli na czele powiatów. Komisarz rz¹du na m.st. War-

szawê nadal stanowi³ na obszarze miasta Warszawy przedstawicielstwo rz¹du.

Uzgadnia³ dzia³alnoœæ ca³ej administracji pañstwowej na obszarze miasta Warsza-

wy z polityk¹ rz¹du; nadzorowa³ sprawy osobowe funkcjonariuszy pañstwowych ze

stanowiska interesów pañstwa oraz wymogów bezpieczeñstwa, spokoju i porz¹dku

publicznego oraz uzgadnia³ interesy gospodarcze z potrzebami obrony pañstwa.

Do kompetencji w zakresie administracji ogólnej zalicza³y siê sprawy: administra-

cji spraw wewnêtrznych bezpoœrednio podleg³ych Ministrowi Spraw Wewnêtrz-

nych); administracji przemys³u i handlu (z wyj¹tkiem spraw przekazanych admini-

stracji górniczej, urzêdom pobierczym, s³u¿bie legalizacji narzêdzi mierniczych);

administracji rolnictwa (z wyj¹tkiem administracji lasów pañstwowych, pañstwo-

wych zak³adów hodowli koni, szkolnictwa leœnego i rolnego, pañstwowych instytu-

tów i zak³adów badawczo-naukowych); administracji opieki spo³ecznej i poœrednic-

twa pracy; administracji robót publicznych (z wyj¹tkiem spraw przekazanych

dyrekcji dróg wodnych), a tak¿e administracji spraw wyznaniowych oraz sztuki

i kultury (ochrona zabytków). Powy¿ej wymienione obowi¹zki wype³nia³ komisarz

przy pomocy w³asnego urzêdu oraz innych podleg³ych mu urzêdów i organów, któ-

ry by³ wykonawc¹ zleceñ w³aœciwych ministrów, s³u¿bowym zwierzchnikiem, orga-

nem zarz¹dzaj¹cym, orzekaj¹cym, rozstrzygaj¹cym i stawiaj¹cym wnioski3.

Zastêpc¹ komisarza by³ wicekomisarz. Odpowiada³ on za stan organizacji Komi-

sariatu, póŸniej tak¿e starostw oraz innych w³adz, urzêdów i organów podleg³ych;

czuwa³ nad ich sprawnoœci¹ administracyjn¹ odnoœnie do spraw organizacyjnych

(np. projektowania i stosowania norm, okreœlaj¹cych strukturê organizacyjn¹ urzê-

dów; szkolenia personelu, dostosowania obowi¹zuj¹cych przepisów reguluj¹cych

jego stosunek s³u¿bowy, zakres odpowiedzialnoœci i uposa¿enie; spraw inspekcyj-

nych itp.); wykonywa³ polecenia komisarza, by³ wobec niego organem kontrolu-

j¹cym, zarz¹dzaj¹cym, informuj¹cym i wnioskodawczym; pe³ni³ te¿ funkcjê prze-

wodnicz¹cego organów kolegialnych oraz innych zespo³ów powo³anych do

wspó³dzia³ania w sprawach organizacyjnych (na mocy przepisów lub zarz¹dzeñ ko-
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2 Ustawa tymczasowa z 2 sierpnia 1919 r. o organizacji w³adz administracji II instancji, Dz.Pr.P.P., 1919,

nr 65, poz. 395; Rozporz¹dzenie wykonawcze Rady Ministrów do ustawy tymczasowej z 2 sierpnia

1919 r. o organizacji w³adz administracyjnych II instancji, Dz.U., 1919, nr 90, poz. 490; Rozporz¹dzenie

Rady Ministrów o tymczasowej organizacji powiatowych w³adz administracyjnych I instancji na obsza-

rze b. zaboru rosyjskiego, Dz.U., 1919, nr 72, poz. 426; Rozporz¹dzenie Rady Ministrów w przedmiocie

tymczasowej organizacji w³adzy administracyjnej I instancji w miastach Warszawie, £odzi i Lublinie

z 23 lutego 1920 r., Dz.U., 1920, nr 20, poz. 106.
3 Rozporz¹dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej 19 stycznia 1928 r. o organizacji i zakresie dzia³ania

w³adz administracji ogólnej, Dz.U., 1928, nr 11, poz. 86; Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 5 lipca

1928 r. o organizacji i zakresie dzia³ania w³adz administracji ogólnej na obszarze miasta sto³ecznego

Warszawy, Dz.U., 1928, nr 72, poz. 647.



misarza). Powy¿sze sprawy za³atwia³ za poœrednictwem Wydzia³u Ogólnego przy
wspó³pracy naczelników wydzia³ów, inspektora, starostów i innych, dla których
zwo³ywa³ okresowe zebrania.

Na czele wydzia³ów stali naczelnicy, którzy pe³nili nadzór nad tokiem urzêdo-
wania w wydziale, sk³adali raporty komisarzowi ze wszystkich spraw, o których po-
winien wiedzieæ niezw³ocznie po ich wp³yniêciu lub za³atwieniu; raz w miesi¹cu
zwo³ywali konferencjê na temat nowych przepisów, uwag i dyrektyw, wyjaœnieñ
i pouczeñ oraz w celu omówienia inicjatyw urzêdników, planów pracy dla wydzia³u itp.

Naczelnikom podlegali kierownicy oddzia³ów. Czuwali nad przestrzeganiem go-
dzin urzêdowania4, wdra¿ali podleg³ych urzêdników do regulaminu i obowi¹zu-
j¹cych przepisów. Przygotowywali zakresy obowi¹zków, kontrolowali metody i po-
rz¹dek pracy urzêdników, pilnowali prawid³owoœci funkcjonowania kancelarii.
Urzêdnicy zatrudnieni w oddziale pozostawali bezpoœrednio w zale¿noœci od kie-
rownika oddzia³u. Otrzymywali polecenia s³u¿bowe od swoich bezpoœrednich prze-
³o¿onych. Je¿eli urzêdnik otrzyma³ polecenie z pominiêciem drogi s³u¿bowej zobo-
wi¹zany by³ bezzw³ocznie zakomunikowaæ o tym fakcie swojemu prze³o¿onemu5.

Komisariat Rz¹du na m.st. Warszawê dzieli³ siê na 7 wydzia³ów: Ogólny, Admi-
nistracyjny, Spo³eczno-Polityczny, Wojskowy, Zdrowia, Pracy i Opieki Spo³ecznej,
Komunikacyjno-Budowlany (zob. schemat organizacji Komisariatu Rz¹du na m.st.
Warszawê)6. Czêœæ z wydzia³ów dzieli³o siê z kolei na oddzia³y, a czêœæ na referaty.

Wydzia³ Ogólny dzieli³ siê na: oddzia³ organizacyjny, oddzia³ bud¿etowo-gospo-
darczy oraz inspektorat.

Oddzia³ organizacyjny obejmowa³ sprawy: wynikaj¹ce ze stanowiska komisarza
rz¹du jako reprezentanta rz¹du; podzia³u terytorialnego dla administracji ogólnej
(gromadzono materia³y obrazuj¹ce stan organizacji pañstwowej na obszarze miasta
Warszawy); organizacji i trybu urzêdowania Komisariatu Rz¹du oraz w³adz, urzê-
dów i organów mu podleg³ych; osobowe funkcjonariuszy administracji ogólnej na
obszarze m.st. Warszawy oraz niezastrze¿one dla innych wydzia³ów lub oddzia³ów
Wydzia³u Ogólnego. W sk³ad tego oddzia³u wchodzi³y: sekretariat komisarza
rz¹du, kancelaria ogólna, biblioteka, redakcja dziennika wojewódzkiego7. Prowa-
dzono tu rejestr sk³adu osobowego Komisariatu i starostw oraz akta osobowe
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4
Komisariat Rz¹du urzêdowa³ w dni powszednie od 8.00 do 15.00, w soboty zaœ od 8.00 do 13.30.

5 Statut organizacyjny, szczegó³owy podzia³ czynnoœci, regulamin, instrukcja kancelaryjna, Za³¹cznik do za-
rz¹dzenia Komisarza Rz¹du z 12 marca 1936 r., „Warszawski Dziennik Wojewódzki dla obszaru m.st.
Warszawy”, nr 4, poz. 36.
6 Szczegó³owy podzia³ czynnoœci wydzia³ów, oddzia³ów i referatów mo¿na znaleŸæ we Wstêpie do in-
wentarza archiwalnego dla zespo³u Komisariat Rz¹du na m.st. Warszawê 1919-1939 [1944], tom 297,
Warszawa 2004, Pracownia Naukowa Archiwum Pañstwowego m.st. Warszawy.
7 „Warszawski Dziennik Wojewódzki dla obszaru m.st. Warszawy” by³ prasowym organem urzêdowym
w³adz administracji ogólnej oraz wszystkich w³adz i urzêdów pañstwowych na obszarze m.st. Warszawy,
podlegaj¹cych bezpoœrednio w³adzom centralnym. Og³aszano w nim rozporz¹dzenia, obwieszczenia
i inne akty ww. w³adz. Dziennik udostêpniano bezp³atnie ludnoœci w poczekalniach dla interesantów
oraz biurze informacyjno-podawczym (zob. Regulamin Komisariatu Rz¹du na m.st. Warszawê, 1936,
§115, pkt. 111, s. 101).
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wszystkich funkcjonariuszy podleg³ych komisarzowi. Ewidencjonowano wszystkie
rozporz¹dzenia i zarz¹dzenia komisarza rz¹du8 i prowadzono wykazy ruchu spraw.

Oddzia³ bud¿etowo-gospodarczy realizowa³ zadania finansowe (bud¿etowe, ra-
chunkowe, kasowe); gospodarcze w zakresie wykonania bud¿etu pañstwowego
w czêœci przekazanej komisarzowi rz¹du, a tak¿e lokalowe Komisariatu oraz w³adz
i urzêdów mu podleg³ych oraz sprawy niezastrze¿one dla innych wydzia³ów. Tu
opracowywano instrukcje i zarz¹dzenia bud¿etowo-gospodarcze. Prowadzono pre-
liminarze bud¿etowe, wykazy zaleg³oœci, ksiêgi rachunkowe, rejestry nale¿noœci
z tytu³u czynnoœci i op³at z nieruchomoœci administrowanych przez komisarza
rz¹du z tytu³u op³at na rzecz Pañstwowego Funduszu Drogowego i wykazy zaleg³o-
œci oraz okresowe sprawozdania rachunkowe z zamkniêæ rocznych sum niebud¿e-
towych, tj. sum depozytowych, funduszu zmiany nazwisk, funduszu zaliczkowego
na uposa¿enie, rachunku bie¿¹cego, a tak¿e Pañstwowego Funduszu Drogowego.
Przy oddziale bud¿etowo-gospodarczym dzia³a³a sk³adnica dowodów rachunko-
wych oraz sk³adnica druków zwyk³ych i o charakterze dokumentów urzêdowych;
tu zak³adano ksiêgi: inwentarzowe, materia³owe, broni, druków, wyjazdów œrodka-
mi lokomocji oraz materia³ów pêdnych.

Inspektorat by³ organem kontroluj¹cym i instruuj¹cym w stosunku do poszcze-
gólnych jednostek organizacyjnych Komisariatu oraz w³adz i organów mu podle-
g³ych. Nadzorowa³ tryb urzêdowania, w³aœciw¹ organizacjê i obsadê personaln¹. In-
spektor pod wzglêdem merytorycznym podlega³ bezpoœrednio wicekomisarzowi
rz¹du, który móg³ upowa¿niæ naczelnika wydzia³u ogólnego do aprobaty w zakresie
inspekcji.

Wydzia³ Administracyjny dzieli³ siê na oddzia³y: ogólno-administracyjny, praw
stanu cywilnego i ruchu ludnoœci, prowizacyjny oraz przemys³owy.

Oddzia³ ogólno-administracyjny rozpatrywa³ sprawy: zwi¹zane z postêpowa-
niem administracyjnym, przymusowym i karno-administracyjnym; wyw³aszcze-
niowe, wodno-prawne i porz¹dkowe oraz wykonywa³ czynnoœci prawno-opinio-
dawcze i doradcze.

Kompetencje oddzia³u praw stanu cywilnego i ruchu ludnoœci obejmowa³y: na-
dania, stwierdzenia, uznania, pozbawienia i utraty obywatelstwa; sprawy stanu cy-
wilnego i metrykalne: zmiany i nadania nazwisk; ewidencjê ludnoœci; kwestie
przynale¿noœci miejscowej i dowodów osobistych.

Oddzia³ aprowizacyjny kontrolowa³ stan zaopatrzenia ludnoœci w przedmioty
powszechnego u¿ytku; rezerwy œrodków ¿ywnoœci, prowadzi³ dzia³ania maj¹ce na
celu zwalczanie lichwy oraz nadzorowa³ komunaln¹ gospodarkê aprowizacyjn¹.
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8 Wszelkie zarz¹dzenia wewnêtrzne, z wyj¹tkiem tajnych lub poufnych, by³y og³aszane w Komisariacie
przez zamieszczenie w „Zarz¹dzeniu wewnêtrznym Komisarza Rz¹du na m.st. Warszawê”. Te z za-
rz¹dzeñ, które normowa³y sprawy o znaczeniu zasadniczym lub ogólnym, obowi¹zuj¹ce na sta³e lub na
d³u¿szy czas i których treœæ nale¿a³o podaæ do wiadomoœci publicznej, wyodrêbnione by³y pod nazw¹
okólników. Wszystkie okólniki og³aszane by³y w „Warszawskim Dzienniku Wojewódzkim dla obszaru
m.st. Warszawy” w kolejnoœci numerów bie¿¹cych, wed³ug ewidencji prowadzonej przez Wydzia³ Orga-
nizacyjny, w ka¿dym roku od nr 1. Ostatecznie aprobowane teksty zarz¹dzeñ i okólników przesy³ano do
Wydzia³u Organizacyjnego w celu opublikowania.
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2. Instrukcja nr 1 dla oddzia³u P.P. ochrony obiektów Elektrowni Warszawskiej,
zesp. nr 1, sygn. 139, k. 2



Do zadañ oddzia³u przemys³owego nale¿a³o wykonywanie ustawy przemys³o-
wej. Zajmowa³ siê ulgami celnymi i akcyzowymi dla przemys³u, wystawami i tar-
gami, nadzorem nad kot³ami parowymi, nad wytwórnicami acetylenu i przyrz¹da-
mi pracuj¹cymi pod ciœnieniem gazów; kwestiami elektryfikacji oraz sprawami
przystosowania przemys³u do potrzeb obrony pañstwa. W oddziale tym zbierano
materia³y obrazuj¹ce sytuacjê gospodarcz¹ Warszawy oraz prowadzono rejestr
przedsiêbiorstw eksportuj¹cych kurze jaja. Tu udzielano koncesji na: produkcjê
materia³ów i przedmiotów wybuchowych i pirotechnicznych; wyrób broni i amu-
nicji; biura podró¿y oraz przedsiêbiorstwa: ekspedycyjne, prowadz¹ce dochodzenia
roszczeñ, powstaj¹cych z umowy o przewóz towarów, do zarz¹dów kolejowych i in-
nych zak³adów przewozowych; dostarczaj¹ce informacji o zdolnoœci kredytowej
i p³atniczej osób i przedsiêbiorstw oraz zajmuj¹ce siê wynajmem i sprzeda¿¹ fil-
mów. Koncesji udzielano tak¿e na wyrób i sprzeda¿: statków powietrznych, synte-
tycznych barwników organicznych i pó³produktów s³u¿¹cych do wyrobu barwników
i materia³ów wybuchowych; kwasu azotowego. W oddziale przemys³owym wydawa-
no zezwolenia na prowadzenie przemys³u okrê¿nego w Warszawie osobom, posia-
daj¹cym licencje prowincjonalne oraz przeprowadzano likwidacje zwi¹zków cechów.

Wydzia³ Spo³eczno-Polityczny dzieli³ siê na: oddzia³ polityczno-narodowoœcio-
wy, oddzia³ bezpieczeñstwa i oddzia³ prasowo-widowiskowy.

Oddzia³ polityczno-narodowoœciowy zajmowa³ siê kontrol¹: ruchów polityczny-
ch, ¿ycia spo³ecznego, politycznego, kulturalnego oraz gospodarczego o znaczeniu
politycznym; ruchu wywrotowego, tj. przestêpczoœci politycznej; stowarzyszeñ
i zwi¹zków, z wyj¹tkiem tych o charakterze gospodarczm. Oddzia³ ten realizowa³
sprawy narodowoœciowe i wyznaniowe. Prowadzono tu ewidencje wa¿niejszych za-
gadnieñ politycznych, ruchów religijnych, z wyj¹tkiem niechrzeœcijañskich, oraz
zbierano materia³y informacyjne o dzia³alnoœci poszczególnych organizacji polity-
cznych. W oddziale tym rejestrowano stowarzyszenia oraz prowadzono ewidencjê
stowarzyszeñ zarejestrowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i inne
ministerstwa. Zbierano i opracowywano statystycznie materia³y informacyjne
o dzia³alnoœci poszczególnych organizacji legalnych, pó³legalnych lub nielegalnych
o tendencjach antypañstwowych, zbierano deklaracje programowe tych ugrupo-
wañ. Opracowywano tak¿e materia³y statystyczne i tablice odnoœnie do rozmiesz-
czenia etnicznego i stanu posiadania mniejszoœci narodowych w Warszawie oraz
zbierano materia³y informacyjne o przejawach dzia³alnoœci tych mniejszoœci, pro-
wadzono ewidencjê organizacji i dzia³aczy narodowoœciowych.

Oddzia³ bezpieczeñstwa zajmowa³ siê s³u¿bami bezpieczeñstwa oraz kwestiami:
przestêpczoœci; zwalczania handlu kobietami i dzieæmi, broni; amunicji i materia-
³ów wybuchowych; paszportowymi i cudzoziemców oraz spokoju publicznego. Od-
dzia³ ten prowadzi³ statystykê przestêpczoœci kryminalnej, a tak¿e ewidencjê cu-
dzoziemców wydalonych z kraju.

Oddzia³ prasowo-widowiskowy obejmowa³ sprawy: prasowe, widowiskowe
i drukarskie. Prowadzi³ rejestracjê czasopism oraz ewidencjê druków nieperiodycz-
nych, rejestracjê drukarñ, sk³adów druków, czytelñ, hurtowni gazet i czasopism
oraz miejsc detalicznej sprzeda¿y i sprzedawców ulicznych.
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Wydzia³ wojskowy dzieli³ siê na: oddzia³ poborowy, oddzia³ mobilizacyjny oraz
oddzia³ obrony przeciwlotniczej biernej.

Oddzia³ poborowy organizowa³ pobór; rozpatrywa³ odroczenia, ulgi i zwolnie-
nia; prowadzi³ poszukiwania uchylaj¹cych siê. Zajmowa³ siê sprawami: rezerwi-
stów, pospolitego ruszenia, œwiadczeñ rzeczowych oraz przysposobienia wojskowe-
go i wychowania fizycznego. W oddziale tym przechowywano listy poborowe
i sporz¹dzano statystykê poborów oraz rejestry poszukiwanych.

Oddzia³ mobilizacyjny zajmowa³ siê przygotowaniem okrêgu administracyjnego
m.st. Warszawy do potrzeb obrony pañstwa, natomiast oddzia³ obrony przeciwlotni-
czej biernej – biern¹ obron¹ przeciwlotniczo-gazow¹.

Wydzia³ Zdrowia dzieli³ siê na referaty: inspekcyjno-lekarski, sanitarny, farma-
ceutyczny, sanitarno-obyczajowy, pomocy lekarskiej dla funkcjonariuszy pañstwo-
wych oraz inspektorat weterynaryjny. Obejmowa³ on sprawy nadzoru: nad wyko-
nywaniem zawodu lekarskiego przez lekarzy i personel pomocniczy; nad zak³adami
leczniczymi i szko³ami personelu lekarsko-pomocniczego; sanitarnego i walki
z chorobami zakaŸnymi, spo³ecznymi i zawodowymi; nad aptekami, laboratoriami,
fabrykami i sk³adami œrodków leczniczych. Realizowa³ zadania z zakresu sanitar-
no-obyczajowego (prowadzono rejestr kobiet uprawiaj¹cych nierz¹d zawodowo);
pomocy lekarskiej dla pracowników pañstwowych oraz inspekcji weterynaryjnej
(prowadzono ewidencjê lekarzy weterynarzy i osób trudni¹cych siê zawodowo le-
czeniem zwierz¹t).

Wydzia³ Pracy i Opieki tak¿e dzieli³ siê na referaty: opieki spo³ecznej, zarobko-
wych i spo³ecznych biur poœrednictwa pracy; inwalidów, weteranów powstañ naro-
dowych i by³ych skazañców politycznych; ubezpieczeñ spo³ecznych, zabezpiecze-
nia na wypadek bezrobocia robotników i œwiadczeñ na rzecz Funduszu Pracy oraz
inspektorat emigracyjny. Kontrolowa³ wykonanie opieki spo³ecznej prowadzonej
przez pañstwo, samorz¹dy i organizacje spo³eczne oraz odpowiada³ za sprawy: in-
walidów, ubezpieczeñ spo³ecznych (prowadzono tu ewidencjê kart rejestracyjnych
i emigracyjno-reemgracyjnych) oraz biur poœrednictwa pracy.

Wydzia³ Komunikacyjno-Budowlany dzieli³ siê na: oddzia³ ruchu drogowego,
oddzia³ budowlany, oddzia³ „Zarz¹d gmachów i placów pañstwowych”, oddzia³
sztuki (konserwator).

Kompetencje oddzia³u ruchu drogowego obejmowa³y: organizacjê ruchu ulicz-
nego, koncesje na zarobkowy przewóz osób i towarów; kwestie turystyczne; kie-
rowców oraz Pañstwowego Funduszu Drogowego. Prowadzono tu ewidencjê i sta-
tystykê pojazdów mechanicznych oraz ewidencjê pewnych kategorii pojazdów
mechanicznych dla celów wojskowych. W oddziale tym egzaminowano kierowców
oraz wydawano lub zmieniano prawa jazdy. Prowadzono tak¿e ewidencjê kierow-
ców dla celów wojskowych, a tak¿e centraln¹ ewidencjê kierowców, tj. osób, którym
udzielono pozwolenia na prowadzenie pojazdów mechanicznych b¹dŸ go czasowo
odmówiono lub je cofniêto.

Oddzia³ budowlany obejmowa³ sprawy: budowy, przebudowy i remontów bu-
dynków pañstwowych; techniki sanitarnej; inspekcji budowlanej; pomiarowe
i mierniczych przysiêg³ych oraz inwentaryzacji nieruchomoœci pañstwowych.
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W oddziale budowlanym rejestrowano mierniczych przysiêg³ych i praktykantów

na mierniczych oraz wykonywano zdjêcia i pomiary budynków pañstwowych dla

potrzeb inwentaryzacji.

Oddzia³ „Zarz¹d gmachów i placów pañstwowych” realizowa³ wszystkie zadania

zwi¹zane z administracj¹ nieruchomego maj¹tku pañstwowego w zakresie dzia³ania

Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych. Tu znajdowa³a siê ewidencja budynków pañ-

stwowych oraz sk³adnica materia³ów (zdjêæ, planów itp.) do inwentaryzacji nieru-

chomoœci pañstwowych. W oddziale tym prowadzono tak¿e ewidencjê mogi³ wo-

jennych.

Oddzia³ sztuki obejmowa³ sprawy rejestracji nieruchomoœci i ruchomych zabyt-

ków sztuki i kultury oraz opiek¹ nad nimi. Prowadzi³ rejestr zabytków nierucho-

mych i ruchomych.

Akta powsta³e w wyniku w dzia³alnoœci Komisariatu przechowywane by³y

w sk³adnicy akt9. Sk³adnica akt by³a wspólna dla ca³ego urzêdu i stanowi³a czêœæ

kancelarii ogólnej. Akta te dzieli³y siê na dwie kategorie: A – akta o znaczeniu

trwa³ym i B – akta o znaczeniu czasowym, przeznaczone do zniszczenia. Podzia³u

na kategorie dokonywano w sk³adnicy podczas wydzielania akt. Wydzielanie mia³o

na celu: pozostawienie w sk³adnicy na d³u¿szy okres czasu akt niezbêdnych do bie-

¿¹cego urzêdowania; wydzielenie akt kategorii: A – do przekazania do Archiwum

Akt Nowych w Warszawie oraz zniszczenie akt kategorii B – zbêdnych do urzêdo-

wania. Czynnoœci tych dokonywano zazwyczaj na pocz¹tku roku w stosunku do akt

sprzed 10 lat. Kategoriê B mo¿na by³o ju¿ wydzielaæ po dwóch latach. Wydzielenia

akt dokonywa³ urzêdnik odpowiedzialny za sk³adnicê akt w konsultacji z wydzia-

³em merytorycznym.

Do kategorii A zaliczono akta10: maj¹ce trwa³e znaczenie dla interesu i historii

pañstwa, administracji publicznej, praw obywateli oraz badañ naukowych. By³y to

materia³y: zwi¹zane z wydawaniem przepisów natury ogólnej (projekty i materia³y

do rozporz¹dzeñ, wa¿niejszych okólników, statutów, itp.); w sprawie organizacji

i zakresu dzia³ania urzêdów i organizacji nadzorowanych, jak równie¿ trybu za³at-

wiania spraw; sprawozdania okresowe i organów kontroluj¹cych; protoko³y wa¿-

niejszych zjazdów, posiedzeñ, konferencji itp. Zaliczono tu tak¿e: protoko³y zdaw-

czo-odbiorcze; tablice, wykazy, wykresy statystyczne i sprawozdawcze; rejestry,

wykazy ewidencyjne, ksiêgi z wyj¹tkiem rachunkowych i kasowych, dzienniki,
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stwach (GL. 8-3-41), Dz.Urz.Min.Spraw Wew., 1931, nr 6, poz. 26; Okólnik nr 51 z 23 grudnia 1938 r.

o przechowywaniu akt w urzêdach wojewódzkich i starostwach (nr GL. 8-3-20), Dz.Urz.Min.Spraw Wew.,

1938, nr 38 poz. 228; Statut organizacyjny, szczegó³owy podzia³ czynnoœci, regulamin, instrukcja kancelaryjna,

Za³¹cznik do zarz¹dzenia Komisarza Rz¹du z 12 marca 1936 r., „Warszawski Dziennik Wojewódzki dla

obszaru m.st. Warszawy”, nr 4, poz. 36.
10 W wykazie nie uwzglêdniono akt w sprawach rachunkowo-kasowych, których podzia³ na kategorie

i czas przechowywania okreœla³y odrêbne przepisy Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych w porozumieniu

z Ministerm Skarbu i Najwy¿sz¹ Izb¹ Kontroli (zob. Okólnik nr 14 z 27 lutego 1936 r., Przepisy o prze-

chowywaniu akt w urzêdach wojewódzkich i starostwach (GL. 8-3-41), Dz.Urz.Min.Spraw Wew., 1931,

nr 6, poz. 26).



skorowidze. Kategorie A stanowi³y tak¿e: wydawnictwa urzêdowe; akta spraw dys-
cyplinarnych i rozpraw administracyjnych oraz s¹dowo-administracyjnych (z wy-
j¹tkiem karno-administracyjnych). Dokumentacjê trwa³ego znaczenia stanowi³y
te¿ akta: osobowe wszystkich funkcjonariuszy (z wyj¹tkiem doniesieñ chorobo-
wych, próœb urlopowych, delegacji, podañ o zaliczki na p³ace, nieuwzglêdnionych
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3. Przyk³adowe notatki „Terminarza wydarzeñ oraz czynnoœci i dzia³añ patroli wywiadowczej”
z 1933 roku. Przy dacie 8 kwietnia zapis dotycz¹cy akcji dzia³aczy komunistycznych odnoœnie do
rozbijania sklepów ¿ywnoœciowych; przy dacie 19 czerwca zapis dotycz¹cy demonstracji ¿on
wiêŸniów politycznych; przy dacie 15 paŸdziernika zapis dotycz¹cy rozpoczêcia tygodnia boju
przeciwko „…groŸbie faszystowskiej, bestialskoœci Hitlera, a za oswobodzeniem proletariatu
z niewoli”, zesp. nr 1, sygn. 122, k. 90, 135, 200



podañ o posady, o ile nie zawiera³y oryginalnych lub nale¿ycie uwierzytelnionych

dokumentów osobowych, itp.); w sprawach przyznania emerytur i rent oraz zaopa-

trzeñ wdowich i sierocych. Zaliczano tu: bud¿ety oraz dokumentacjê w sprawie ich

wykonania i w sprawie kredytów dodatkowych. Do kategorii A nale¿a³y równie¿

akta dotycz¹ce: nabywania, zbywania, obci¹¿ania, dzier¿awy, likwidacji mienia

pañstwowego i komunalnego; stosunków prywatno-prawnych pomiêdzy skarbem

pañstwa lub zwi¹zkami samorz¹dowymi a osobami prywatnymi; inwestycji gospo-

darczych i budowlanych, podejmowanych i subwencjonowanych przez w³adze pañ-

stwowe lub samorz¹dowe, a tak¿e te, których treœci¹ by³o nadawanie i pozbawianie

wszelkiego rodzaju uprawnieñ zarówno obywateli, jak i cudzoziemców oraz osób

prawnych krajowych i obcych. Kategoriê A stanowi³y te¿ akta: wymiaru i poboru

ciê¿arów materialnych i nak³adanych na obywateli danin publicznych; w sprawach

wyw³aszczeñ; legalizacji, organizacji i dzia³alnoœci zawi¹zków i stowarzyszeñ; doty-

cz¹ce historii i rozwoju ruchu politycznego, narodowoœciowego, wyznaniowego, za-

wodowego; ilustruj¹ce miejscowe zwyczaje i obyczaje; w sprawach œwi¹tyñ, klaszto-

rów, maj¹tku koœcielnego i cmentarzy wszystkich wyznañ; stanu cywilnego; mapy,

plany, szkice, projekty, studia, pomiary i operaty techniczne; w sprawach katastrof

i klêsk ¿ywio³owych; fundacji, zapisów, darowizn i stypendiów; dokumenty osobi-

ste, wy³¹czone z akt kategorii B; zwi¹zane z prowadzeniem sk³adnicy akt; w spra-

wie herbów, odznak i pieczêci urzêdowych samorz¹du terytorialnego; dotycz¹ce

rozbudowy miasta i popierania budownictwa mieszkaniowego.

Do kategorii B nale¿a³y wszystkie niewymienione powy¿ej akta.

Po wydzieleniu kategorii Komisariat konsultowa³ siê z Archiwum Akt Nowych,

przesy³aj¹c spisy akt kategorii A i B. Takie same spisy, wraz z odpisami korespon-

dencji z archiwum, wysy³ano do Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych. Po uzyskaniu

zgody z archiwum dokonywano dalszych czynnoœci. Akta kategorii A przekazywa-

no do archiwum wraz z wszelkimi pomocami kancelaryjnymi (dziennikami,

skorowidzami itp.). Akta kategorii B przekazywano do papierni do zniszczenia.

W przypadku akt tajnych, brakowan¹ dokumentacjê palono pod nadzorem specjal-

nej komisji.

Akta sk³adaj¹ce siê na zespó³ „Komisariat Rz¹du na m.st. Warszawê”, Archi-

wum Pañstwowe m.st. Warszawy przejê³o jeszcze jako Wojewódzkie Archiwum

Pañstwowe w dwóch partiach. Pierwsz¹ 24.01.1954 roku z Archiwum Akt Nowych

oraz drug¹ 13.07.1961 roku z Archiwum G³ównego Akt Dawnych.

Na zespó³ zarejestrowany pod nr 1 sk³ada siê 356 jednostek archiwalnych obej-

muj¹cych lata 1919-1939 [1944].

Dokumentacja ta stanowi niewielki procent akt Komisariatu i tworzy dokumen-

tacjê Wydzia³ów: Ogólnego, Spo³eczno-Politycznego, Zdrowia, Komunikacyjno-

-Budowlanego, Administracyjnego i Wojskowego.

Akta Wydzia³u Ogólnego to g³ównie dokumenty oddzia³u organizacyjnego. Na-

le¿¹ do nich instrukcje i zarz¹dzenia odnosz¹ce siê do zabezpieczeñ na wypadek

strajku. Dotyczy³y one zarówno strajku powszechnego, jak i ró¿nych grup zawodo-

wych (kolejarzy, pocztowo-telegraficznego, pracowników zak³adów u¿ytecznoœci

publicznej, gazowni, elektrowni i in.). Zachowane s¹ instrukcje i plany ochrony
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wa¿nych obiektów m.in. Inspekcji Sieci Wodoci¹gów i Kanalizacji; Stacji Filtrów;

Pomp Kana³owych i Rzecznych; Elektrowni Warszawskiej i Gazowni Miejskiej;

a tak¿e instrukcje dotycz¹ce prowadzenia akcji przeciwstrajkowych i instrukcje

w sprawie zachowania w okresie stanu wyj¹tkowego. Zachowane s¹ tak¿e akta

spraw dotycz¹cych zabezpieczenia przejazdu przez Polskê Cesarzowej Iranu oraz

pobytu holenderskiego ministra Gelissena. W aktach oddzia³u organizacyjnego

znajduj¹ siê te¿ terminarze spotkañ oraz imienin osobistoœci ¿ycia polityczno-kul-

turalnego. Czêœæ dokumentacji pochodzi z oddzia³u bud¿etowo-gospodarczego i s¹

to preliminarze kosztów oraz sprawy wadiów, depozytów i koncesji.

Dokumentacja Wydzia³u Spo³eczno-Politycznego pochodzi g³ównie z oddzia³u

polityczno-narodowoœciowego. Akta te dotycz¹ spraw zwi¹zków zawodowych,

przemys³u, bezrobocia i strajków, np. notatki informacyjne, poufne komunikaty,

terminarze wydarzeñ oraz organizacji i zabezpieczenia wyst¹pieñ 1-majowych;

spraw ruchu wywrotowego, np. korespondencja i wywiady osobowe, arkusze ewi-

dencyjne osób silnie podejrzanych oraz spraw zwi¹zków zawodowych i stowarzy-

szeñ, np. pisma z danymi statutowymi zawi¹zków. W aktach tych przechowywane

s¹ m.in. gazetki komunistyczne, takie jak „Czerwony Lilpopiak”, „Ursusowiec”,

„Czerwony Skodziak”, „Tytoniowiec” i „Robotnik Tytoniowy”, jednodniówka

– „Fryzjer Zwi¹zkowiec”, „Czerwony Szpitalnik”. Ponadto znaleŸæ tu mo¿na ode-

zwy i ulotki lewic zwi¹zkowych, np. lewicy fabryki Ursus i Norblin czy zwi¹zku

fryzjerów. Jest to dokumentacja doskonale obrazuj¹ca ¿ycie polityczne w okresie

II Rzeczypospolitej, jak i czynnoœci policji, œledczych i agentów. ZnaleŸæ mo¿na in-

formacje o wyst¹pieniach, masówkach, kolporta¿u bibu³ itp., jak równie¿ o zatrzy-

maniach, aresztowaniach i wywiadach œledczych, nierzadko z listami imiennymi

i adresami osób, których sprawa dotyczy³a.

Na dokumentacjê Wydzia³u Komunikacyjno-Budowlanego sk³adaj¹ siê akta „Za-

rz¹du gmachów i placów pañstwowych”. S¹ to teczki prowadzone dla nieruchomoœci

warszawskich, zawieraj¹ce m.in. dokumenty dzier¿awy, czynszów i umów11.

Z Wydzia³u Zdrowia zachowa³a siê jedynie jedna teczka dokumentacji zawiera-

j¹ca listy lekarzy. Podobnie z Wydzia³u Administracyjnego ocala³ jedynie wykaz fa-

bryk i zak³adów warszawskich, a z Wydzia³u Wojskowego — z korespondencj¹ do-

tycz¹c¹ m.in. æwiczeñ wojskowych, oœwietlenia obiektów wojskowych itp.
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11 W niektórych teczkach znajduj¹ siê umowy z pieczêci¹ Generalgouverment des Gouverneur des Di-

strikts Warschau, wydane na okres od 1.01.1942 do 31.12.1961 roku.



SPRAWOZDANIA

IRENA EICHLERÓWNA
– STULECIE URODZIN 19 KWIETNIA 2008
TEATR NARODOWY W WARSZAWIE

19 kwietnia 2008 roku minê³o sto lat od urodzin Ireny Eichlerówny – warszawian-
ki, „drugiej Modrzejewskiej”, jednej z najwybitniejszych aktorek XX wieku (zdaje
siê, ¿e nie tylko polskich). Bertolt Brecht podczas wizyty w Polsce mia³ okazjê zo-
baczyæ j¹ na scenie i stwierdzi³, ¿e g³os aktorki to „armata”, podczas gdy inne wy-
bitne aktorki europejskie maj¹ do dyspozycji jedynie „karabiny maszynowe”. Eichle-
równa ju¿ za ¿ycia sta³a siê mitem, legend¹: bez reszty dzieli³a publicznoœæ na
swych zagorza³ych zwolenników i nienawidz¹cych wrogów (to nieznoœne œpiewanie!).
Wokó³ jej osoby kr¹¿y³o mnóstwo anegdot, plotkowano o jej aroganckim zachowa-
niu na próbach.

Z okazji setnej rocznicy urodzin znakomitej aktorki, przypadaj¹cej 19 kwietnia
2008 roku, w Teatrze Narodowym zorganizowano kilka wydarzeñ jej poœwiêco-
nych: panel, wystawê oraz promocjê ksi¹¿ki Irena Eichlerówna.

Irena Eichlerówna urodzi³a siê w Warszawie, w domu przy ulicy Tamka. Tu
ukoñczy³a gimnazjum i dorasta³a, tu w koñcu w latach 1926-1929 studiowa³a aktor-
stwo w Oddziale Dramatycznym przy Pañstwowym Konserwatorium Muzycznym,
kierowanym przez Aleksandra Zelwerowicza i Wilama Horzycê. Nie trzeba doda-
waæ, ¿e zosta³a przyjêta bez egzaminów. Pocz¹tek jej kariery to jednak nie teatry
warszawskie. Najpierw wybra³a Wilno, gdzie pojecha³a za swym profesorem, Zel-
werowiczem, obejmuj¹cym kierownictwo tamtejszych scen miejskich. Debiutowa³a
rol¹ Zosi w Dziadach Mickiewicza. W 1931 roku, po odejœciu Zelwerowicza z Wil-
na, przenios³a siê do Krakowa, gdzie œci¹gn¹³ j¹ Teofil Trzciñski. Rok póŸniej, spro-
wadzi³ j¹ do Lwowa drugi wa¿ny wyk³adowca, Wilam Horzyca. Zdaniem Erwina
Axera, Eichlerówna – s³yn¹ca z nies³uchania uwag re¿yserskich – by³a pos³uszna
tylko re¿yserii Horzycy. Sama po latach wspomina³a jego wyk³ady, gdy zaprasza³
zg³odnia³ych studentów do cukierni i fundowa³ im stertê p¹czków. We Lwowie za-
gra³a jedn¹ z najs³ynniejszych swych ról – Annê Mariê Lesser w Fräulain Doktor
Jerzego Tepy – absolutny hit wœród publicznoœci. W 1933 roku Arnold Szyfman



– który ju¿ wczeœniej dostrzeg³ zdoln¹ aktorkê – w koñcu zdo³a³ namówiŸæ Eichle-
równê na anga¿ do swego Teatru Polskiego. W stolicy aktorka sta³a siê gwiazd¹,
rozpoczê³a tak¿e karierê filmow¹.

Od 1935 roku zaczê³a grywaæ w Teatrze Narodowym. Po wybuchu wojny opuœci³a
kraj, pojecha³a do Rumunii, potem do Francji, a od 1941 roku przebywa³a w Brazylii.
W 1945 roku wyst¹pi³a w teatrze w Rio de Janeiro, graj¹c w jêzyku portugalskim.
Od 1948 roku znowu by³a w Polsce, gdzie zaczê³a wspó³pracê z Erwinem Axerem
i wkrótce zaanga¿owa³a siê do zespo³u Teatru Wspó³czesnego. W 1955 na dwa lata
po³¹czono Wspó³czesny z Narodowym pod dyrekcj¹ Axera. Zagra³a wówczas jedn¹
ze swych najs³ynniejszych ról – Mariê Stuart. Po 1957 roku postanowi³a pozostaæ
w Narodowym, gdzie dyrektorem zosta³ Wilam Horzyca (niestety, jedynie na pó³to-
ra sezonu, bo w 1959 roku nagle zmar³). Eichlerówna pozosta³a w Teatrze Narodo-
wym do 1988 roku, gdy w wieku 80 lat zdecydowa³a siê przejœæ na emeryturê. Pod-
sumowanie jej dorobku w Teatrze Narodowym, z którym zwi¹za³a swe artystyczne
losy, wygl¹da paradoksalnie – przez ponad 30 lat pracy na scenie przy placu Teatral-
nym zagra³a 14 ról. Axer zwraca³ uwagê, ¿e „potwornie ciê¿ko by³o j¹ obsadziæ! Ko-
niec koñców: nie przyjmowa³a ¿adnych ról i mia³a pretensje, ¿e nic nie gra”. Gdy
jednak zdecydowa³a siê na jak¹œ rolê sztuka okazywa³a siê przebojem – tak jak
w przypadku Zabawy w koty czy Tej Gabrieli.

Zorganizowana przez Teatr Narodowy dyskusja z udzia³em Anny Chodakow-
skiej, Krystyny Mazur, Erwina Axera i Andrzeja £apickiego, prowadzona przez
Barbarê Osterloff, sta³a siê okazj¹ nie tylko do wspomnieñ czy anegdot, ale tak¿e
prób¹ namys³u nad sztuk¹ aktorsk¹ wielkiej tragiczki. Erwin Axer, który dobrze
pamiêta jeszcze jej lwowskie role, lapidarnie opisa³ styl gry aktorki: „Przedwojenne
aktorstwo Eichlerówny wywodzi³o siê z ducha niemieckiego ekspresjonizmu. To
by³a jedyna polska aktorka, która stosowa³a jego elementy w grze. Jej styl ulega³
zmianom, z czasem ekspresjonizm przerodzi³ siê w klasycyzm; po wojnie zaczê³a
graæ wzorem aktorek z Comédie-Française”. Andrzej £apicki wspomina³, ¿e by³a
jedn¹ z najbardziej kontaktowych aktorek, z jak¹ przysz³o mu pracowaæ, chocia¿ w
œrodowisku kr¹¿y³y opowieœci, ¿e wielka aktorka gra w przedstawieniach z przym-
kniêtymi powiekami, bo nie mo¿e patrzeæ na swoich partnerów. Anna Chodakow-
ska, która zagra³a z Eichlerówn¹ w Trenach Kochanowskiego, podkreœla³a niezwy-
k³¹ nowoczesnoœæ jej sposobu budowania ról, „unikanie bezpoœrednich reakcji”,
kojarz¹c go z technik¹ gry amerykañskich aktorów. Niezwyk³y wyk³ad o polszczyŸ-
nie wyg³osi³a prof. Krystyna Mazur, znawczyni techniki mowy scenicznej, zwraca-
j¹c uwagê na bariery, które stawia przed aktorem polska mowa: wszystkie szelesty
i szmery powodowane przez zbitki spó³g³osek, a tak¿e brak iloczasu, który wywo³u-
je wra¿enie szaroœci i monotonii mowy. „Pani Irena zaproponowa³a dzia³anie, które
ten jêzyk wzbogaca³o, przybli¿aj¹c go do œpiewu operowego – podsumowywa³a
prof. Mazur – Eichlerówna wykona³a na jêzyku polskim zabiegi, których nikt wiê-
cej nie odwa¿y³ siê podj¹æ”.

Po panelu otwarto w foyer drewnianym Teatru Narodowego wystawê fotografii
dokumentuj¹cych dorobek Eichlerówny – najwczeœniejszych od ról do tych s³yn-
nych, granych na scenie narodowej – w aran¿acji Przemys³awa Klonowskiego.
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Zwiedzaj¹cy mieli okazjê us³yszeæ nagranie g³osu aktorki, recytuj¹cej Tren XIX Ko-
chanowskiego, które mog³o byæ dla wielu zaskakuj¹ce, poniewa¿ w tej interpretacji
Eichlerówna powœci¹gnê³a legendarn¹ œpiewnoœæ swej frazy. Matka w Trenach we-
d³ug Kochanowskiego w re¿yserii Adama Hanuszkiewicza z 1979 roku by³a przedo-
statni¹ rol¹ teatraln¹ Ireny Eichlerówny.

Teatr Narodowy wyda³ tak¿e ksi¹¿kê Irena Eichlerówna, pod redakcj¹ Micha³a
Smolisa, inicjatora obchodów rocznicy. Publikacja zawiera: przedruk opisu s³ynnej
sceny biegu z Marii Stuart Schillera autorstwa Erwina Axera, felieton Andrzeja £a-
pickiego oraz nowy tekst Micha³a Smolisa, bêd¹cy rekapitulacj¹ najwa¿niejszych
œwiadectw pisanych, dotycz¹cych sztuki aktorskiej Ireny Eichlerówny. Ksi¹¿ka jest
bogato ilustrowana zdjêciami i dokumentami Archiwum Artystycznego Teatru Na-
rodowego oraz ze zbiorów bratanicy aktorki, Barbary Eichler-Andruszkiewicz,
wœród których znalaz³o siê wiele materia³ów nigdy wczeœniej niepublikowanych
(m.in. zdjêcia prywatne aktorki czy portret olejny pêdzla wybitnego scenografa Ot-
to Axera).

Warto zwróciæ uwagê, ¿e jubileusz przyci¹gn¹³ uwagê mediów. Materia³y po-
œwiêcone aktorce i rocznicy pojawi³y siê w dziennikach. A w „Wysokich Obcasach”
Joanna Szczepkowska opublikowa³a swój tekst o aktorce, gdzie przytoczy³a zna-
mienne s³owa Eichlerówny: „Talent to kalectwo”, opatruj¹c je komentarzem:
„Œwiadomoœæ w³asnej wyj¹tkowoœci jest czasem bolesna”. I czêsto tê wyj¹tkowoœæ
otoczenie traktuje lekcewa¿¹co.

Organizatorzy panelu i wystawy zauwa¿yli delikatnie, ¿e pani Lena jest „dziœ
ju¿ nieco zapomniana”. Andrzej £apicki wspomina w swym tekœcie: „Odprowadza-
³em j¹ w jej ostatni¹ drogê. Pada³ deszcz. Na Pow¹zkach zebra³o siê kilkanaœcie
osób. Tak Warszawa ¿egna³a najwiêksz¹ aktorkê XX wieku”.

Pawe³ P³oski
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18. SESJA VARSAVIANISTYCZNA

Kolejna, 18. ju¿, Sesja Varsavianistyczna w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy –
Bibliotece G³ównej Województwa Mazowieckiego, zatytu³owana: „Grafika ksi¹¿ki
warszawskiej”, odby³a siê 29 paŸdziernika 2008 roku. Zosta³a zorganizowana we
wspó³pracy z Towarzystwem Bibliofilów Polskich w Warszawie. Przewodniczy³ jej
artysta grafik dr hab. Zygmunt Januszewski z Wydzia³u Grafiki Akademii Sztuk
Piêknych w Warszawie. Na sesji wyg³oszono trzy referaty.

Pierwszy, dr Marii Groñskiej, „Grafika ksi¹¿ki warszawskiej w XIX i w pierw-
szej po³owie XX wieku”, by³ wprowadzeniem teoretyczno-historycznym w proble-
matykê zagadnieñ bêd¹cych przedmiotem konferencji. Autorka przedstawi³a
w skrócie historiê ilustracji ksi¹¿kowej. Omówi³a techniki jej tworzenia, poczyna-
j¹c od najstarszych, jak drzeworyt, miedzioryt, akwaforta, poprzez litografiê wyna-
lezion¹ w 1798 roku przez Antoniego Senefeldera i zastosowan¹ powszechnie na
pocz¹tku XIX wieku, a¿ po staloryt, od 1820 roku umo¿liwiaj¹cy zwiêkszenie pro-
dukcji odbitek, wykorzystywany g³ównie do ilustrowania periodyków. Przedstawi³a
te¿ fotochemigraficzne sposoby powielania obrazów, które – dziêki wynalazkowi
fotografii w 1839 roku – upowszechni³y siê w drugiej po³owie XIX wieku.

Przechodz¹c do zasadniczego tematu sesji, a wiêc grafiki warszawskiej, dr M. Groñ-
ska zaprezentowa³a sylwetki Jana Siestrzyñskiego, który jako pierwszy wprowadzi³
litografiê w Polsce, usi³uj¹c zapoznaæ z t¹ technik¹ wychowanków Zak³adu G³ucho-
niemych w Warszawie, oraz Natana Glücksberga, Maksymiliana Fajansa i innych
twórców zak³adów litograficznych w Warszawie. Przedstawi³a ich dzia³alnoœæ i wy-
mieni³a dzie³a. Wynalezienie oko³o 1790 roku przez Thomasa Bewicka drzeworytu
sztorcowego przyczyni³o siê do odrodzenia tej powszechnie stosowanej od lat 40. do
80. XIX wieku techniki ilustrowania. Wykorzystywano go równie¿ w Polsce do ilu-
strowania ksi¹¿ek, a zw³aszcza czasopism, takich jak „K³osy”, „Tygodnik Ilustrowa-
ny”, „Wêdrowiec” czy „Bluszcz”. W Warszawie do wybitnych drzeworytników tego
okresu nale¿eli: Jan Styfi, Józef Holewiñski, Edward Gorazdowski, Aleksander
Regulski, Edward Nicz. Rysunki do rytowania dostarczali im Micha³ Andriolli,
Juliusz Kossak, Jan Matejko, Aleksander i Maksymilian Gierymscy, Józef Pankie-
wicz i inni artyœci. Uznanie w drugiej po³owie XIX wieku przez Williama Morrisa



wszystkiego, co przemys³owe za brzydkie oraz propagowanie nowych idea³ów har-
monii i piêkna przyczyni³o siê do powstania na prze³omie XIX i XX wieku nowego
pr¹du w sztuce – secesji, u nas nazwanego M³od¹ Polsk¹. Konsekwencj¹ tego by³o
równie¿ odrodzenie sztuki ksi¹¿ki, wprowadzenie do niej nowej estetyki polega-
j¹cej na harmonii uk³adów typograficznych i dekoracji. Przyk³adem stosowania tej
estetyki by³o warszawskie czasopismo „Chimera”, z którym wspó³pracowali Józef
Mehoffer, Edward Okuñ, Franciszek Siedlecki i Marian Wawrzeniecki. Propagato-
rem nowoczesnej grafiki ksi¹¿ki w Warszawie by³ antykwariusz Hieronim Wilder.
Jego nak³adem ukaza³o siê wiele piêknych dzie³ z rycinami.

W czasie I wojny œwiatowej szata graficzna ksi¹¿ki podupad³a – dzia³ania wojen-
ne nie sprzyja³y dba³oœci o detale. Podobnie by³o w pierwszych latach istnienia nie-
podleg³ego pañstwa polskiego. Rozwój bibliofilstwa, utworzenie warszawskiej
Szko³y Sztuk Piêknych, póŸniej Akademii, za³o¿enie grupy Ryt z udzia³em W³ady-
s³awa Skoczylasa, Edmunda Bart³omiejczyka, Stanis³awa Ostoi-Chrostowskiego
i Stefana Mro¿ewskiego przyczyni³y siê do poprawy w tej dziedzinie. Cz³onkowie
Rytu ³¹czyli dzia³alnoœæ artystyczn¹ z u¿ytkow¹. Powstawa³a sztuka o narodowym
charakterze i nowoczesnym wyrazie. Artyœci stosowali ró¿ne techniki, ale przede
wszystkim drzeworyt. Dzia³aj¹ce od 1921 roku Towarzystwo Bibliofilów Polskich
w Warszawie, zainicjowane przez Edwarda Chwalewika, Mieczys³awa Rulikowskie-
go i Zygmunta £azarskiego oraz za³o¿one w 1924 roku przez wspomnianego ju¿
Edwarda Chwalewika oraz Kazimierza Reychmana i Zuzannê Rabsk¹ Towarzystwo
Mi³oœników Ekslibrisu w Warszawie organizowa³y zjazdy, wystawy, imprezy pro-
muj¹ce ksi¹¿kê i ekslibris. Z drukarni Lucjana Bogus³awskiego wychodzi³y staran-
ne pod wzglêdem typograficznym ksi¹¿ki, a z drukarni Zygmunta £azarskiego,
gdzie kierownikiem artystycznym by³ Adam Pó³tawski, twórca Antykwy Polskiej –
druki bibliofilskie. Adam Pó³tawski wraz ze Stanis³awem Ostoj¹-Chrostowskim,
pedagogiem w Akademii Sztuk Piêknych i Salezjañskiej Szkole Rzemios³ w War-
szawie, stworzyli Doœwiadczaln¹ Pracowniê Graficzn¹. Ostoja-Chrostowski by³ mi-
strzem ma³ej formy, twórc¹ ekslibrisów i drzeworytu pozytywowego. Jego uczeñ,
Tadeusz Cieœlewski syn, to wybitny przedstawiciel kolejnego pokolenia warszaw-
skich grafików, tworz¹cy – we wspó³pracy z wydawnictwem Jakuba Mortkowicza –
ilustracje do ksi¹¿ek, zw³aszcza o tematyce warszawskiej. W okresie miêdzywojen-
nym polska ksi¹¿ka by³a prezentowana na licznych wystawach miêdzynarodowych,
gdzie zdobywa³a znacz¹ce nagrody i wyró¿nienia.

W czasie II wojny œwiatowej zabrak³o warunków sprzyjaj¹cych rozwojowi twór-
czoœci graficznej, mimo ¿e istnia³a konspiracyjna dzia³alnoœæ wydawnicza. Naj-
prostsz¹ i najpopularniejsz¹ technik¹ by³ linoryt, choæ wykonywano równie¿ drze-
woryty. Dziêki dzia³alnoœci takich kolekcjonerów i bibliofilów, jak Tadeusz
Leszner czy Tadeusz Przypkowski, powsta³o wiele ekslibrisów Konstantego Marii
Sopoæki, Wac³awa Waœkowskiego, Henryka Gaczyñskiego, Edmunda Bart³omiej-
czyka, Marka Brudnickiego, Adama M³odzianowskiego, Jerzego Jarnuszkiewicza
i innych. Wielu artystom zamówienia na grafiki pozwoli³y przetrwaæ okres okupa-
cji. Liczni tworzyli „do szuflady”. Niektórzy, jak Tadeusz Cieœlewski, zginêli w cza-
sie powstania warszawskiego. Podobny los spotka³ równie¿ ich dzie³a. Po wojnie
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pierwsze wydawnictwa poœwiêcone by³y utrwaleniu niedawno minionych warszaw-
skich wydarzeñ i ich skutków, artystom, którzy odeszli oraz ich dorobkowi.

Kolejne wyst¹pienie, Andrzeja Tomaszewskiego „Przygoda grafika z histori¹
Warszawy”, dotyczy³o pracy nad jubileuszowym wydawnictwem Dla dobra publicz-
nego. 120 lat Wodoci¹gów Warszawskich 1886-2006. Jego pomys³odawc¹ i redaktorem
by³ Piotr Stankiewicz, twórc¹ wspó³czesnych zdjêæ – Krzysztof Kobus, a autork¹
tekstu – Marta Sapa³a. Sam referent opracowa³ stronê graficzn¹ i typograficzn¹ albu-
mu. Prezentacja komputerowa, uzupe³niona komentarzem, pozwoli³a zebranym
przeœledziæ etapy pracy nad ksi¹¿k¹. Autorzy rozpoczêli j¹ od kwerendy w archi-
wach i bibliotekach warszawskich w poszukiwaniu informacji, rycin, grafik i zdjêæ
zwi¹zanych z tematem. Wykorzystali te¿ odnalezione stare plany instalacji wodo-
ci¹gowej i kanalizacyjnej wykonane technik¹ litografii, na podstawie których stwo-
rzyli piêkne ilustracje. Realizacja tego przedsiêwziêcia wymaga³a poznania struk-
tury budowli, jej elementów i obiektów z ni¹ wspó³dzia³aj¹cych, które autorzy
z ogromnym zaanga¿owaniem zwiedzali.

Publikacja sk³ada siê z trzech czêœci. Pierwsza poœwiêcona jest historii powsta-
nia systemu wodno-kanalizacyjnego miasta. Opisuje jego budowê pod koniec XIX
wieku pod kierunkiem Williama Lindleya i synów na zamówienie prezydenta War-
szawy Sokratesa Starynkiewicza oraz rozbudowê w okresie miêdzywojennym. Dru-
ga, wydzielona odrêbnymi ok³adkami wewnêtrznymi, ukazuje rolê kana³ów w po-
wstaniu warszawskim. Trzecia przedstawia stan obecny najwiêkszego przedsiêbior-
stwa w stolicy, a zarazem ciekawego, choæ trudno dostêpnego obiektu historyczne-
go (np. Stacja Filtrów przy ul. Filtrowej). Przy tworzeniu ksi¹¿ki autorzy starali siê
te¿ pokazaæ zwi¹zek miasta z Wis³¹. Opracowanie zgromadzonego materia³u ilu-
stracyjnego, dobór odpowiednich czcionek, materia³ów do druku i oprawy z³o¿y³y
siê na oryginaln¹, piêkn¹ pod wzglêdem edytorskim i drukarskim, ksi¹¿kê. Bogata,
dziêki wielu rzadkim ilustracjom, niebanalnym zdjêciom, zaskakuj¹cym wklejkom,
jest zarazem eleganck¹ pami¹tk¹ jubileuszu powstania wodoci¹gów, który sprowa-
dzi³ do Warszawy potomków Lindleyów z ca³ego œwiata. Szkoda, ¿e nie jest ona do-
stêpna na rynku ksiêgarskim, choæ mia³a dwa wydania – to wydawnictwo okolicz-
noœciowe, rozdawane przez Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji
uczestnikom uroczystoœci jako upominek.

Andrzej Tomaszewski w fascynuj¹cy sposób opowiada³ o pracy nad albumem
jak o wspania³ej przygodzie, któr¹ mia³ okazjê prze¿yæ. Skromnie przyzna³, ¿e
ksi¹¿ka jest dzie³em wielu osób: autora, redaktora, grafika, edytora, drukarza i in-
troligatora. Podkreœli³, ¿e jeœli wszyscy, tak jak w tym przypadku, wykonuj¹ swoj¹
pracê dobrze, to efekt ich wysi³ków równie¿ jest dobry.

Trzeci prelegent, Micha³ Horoszewicz, przedstawi³ „Przyk³ady grafiki varsavia-
nów z lat 1945-1965”. Swoje rozwa¿ania o publikacjach wydanych w pierwszych
dwudziestu latach po wojnie wspar³ prezentacj¹ i niewielk¹ wystaw¹ konkretnych
druków. Omówi³ szatê graficzn¹ ówczesnego dorobku edytorskiego, k³ad¹c nacisk
na ilustracje i inne elementy dekoracyjne, jak winiety, finaliki i inicja³y oraz zanali-
zowa³ integralnoœæ tekstu z opracowaniem graficznym. Pierwsze powojenne ksi¹¿-
ki, publikowane przez oficyny pañstwowe, takie jak Iskry czy PIW, by³y wydawane
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na wy¿szym poziomie ni¿ pozosta³e. Wydawnictwa te cieszy³y siê poparciem w³adz,
które przydziela³y im œrodki finansowe, lepszy papier, a nawet bardziej poczytne
tytu³y do wydania. Oficyny prywatne musia³y zadowoliæ siê gorszymi materia³ami
i skromniejszymi œrodkami technicznymi. W³adze komunistyczne, prowadz¹ce
z nimi walkê z przyczyn ideologicznych, utrudnia³y, a niejednokrotnie wrêcz unie-
mo¿liwia³y ich dzia³alnoœæ. Mimo to wiele wydawanych przez nie druków wyró¿-
nia³o siê pod wzglêdem graficznym.

Autor podzieli³ zebrany materia³ na trzy grupy tematyczne. Na pierwsz¹ z³o¿y³a
siê literatura propagandowa, prezentuj¹ca odbudowê zniszczonej przez wojnê War-
szawy. Mia³a na celu wzbudzenie w jej mieszkañcach zachwytu nad ogromem wy-
konanych prac i przekonanie ich do ideologii socjalizmu. Wydawnictwa ilustrowa-
ne przewa¿nie fotografiami Pa³acu Kultury i Nauki, MDM-u, Muranowa, Trasy
W-Z i innych obiektów ukazuj¹ now¹ piêkn¹ stolicê. Niektóre publikacje, jak przy-
pisywany Boles³awowi Bierutowi Szeœcioletni plan odbudowy Warszawy (Warszawa
1951), zawieraj¹ wizje niezrealizowanych planów architektonicznych. Projekty
ok³adek i ilustracji wczesnych ksi¹¿ek powojennych wykonywane by³y przez zna-
nych póŸniej grafików, m.in. Jana Marcina Szancera czy Jana Knothe.

Druga grupa to ksi¹¿ki opisuj¹ce Warszawê XIX i pierwszej po³owy XX wieku.
Czasami by³y to wspomnienia, czasami utwory literackie, opracowane graficznie
przez Antoniego Uniechowskiego, W³adys³awa Brykczyñskiego, Marka Rudnickie-
go, Andrzeja Heidricha i innych, którzy zachowuj¹c w³asny charakter twórczoœci,
przez zastosowanie odpowiednio stylizowanych ilustracji i ozdobników, tworzyli
dawny klimat stolicy. W wydawnictwach historycznych, naœladuj¹c stare ryciny
i u¿ywaj¹c ozdobników typograficznych z poprzedniego wieku, starali siê oddaæ
ducha minionej epoki. Dziêki wiedzy o realiach historycznych oraz wykorzystaniu
fotografii i planów kartograficznych artyœci, tacy jak Stanis³aw Töpfer, tworzyli od-
powiadaj¹c¹ tematowi czêœæ ikonograficzn¹ publikacji.

Ostatni¹ grupê varsavianów zaprezentowan¹ przez referenta stanowi³a literatura
dzieciêca. Grafika tych ksi¹¿ek, uwarunkowana by³a œwiadomoœci¹ tworzenia dla
specyficznego odbiorcy; uwzglêdnia³a psychikê dziecka. Pozwala³a równie¿ na pu-
szczenie wodzy fantazji, na wiêksz¹ swobodê twórcz¹, co w czasach zideologizowa-
nej sztuki mia³o du¿e znaczenie. W zale¿noœci od treœci dzie³a artyœci starali siê za
pomoc¹ ilustracji oddaæ jego baœniowy charakter, w ciekawy sposób ozdobiæ weso³e
historie, wzbudziæ zainteresowanie rodzinnym miastem i pog³êbiæ do niego przy-
wi¹zanie. Rozpoznawalny styl i barwy ilustracji Jana Marcina Szancera, cienka cha-
rakterystyczna kreska dowcipnych rysunków Zbigniewa Piotrowskiego, bogate
zdobnictwo Micha³a Byliny zachêca³y najm³odszych czytelników do lektury. Nie-
którzy, jak Bylina przed wojn¹, a Zbigniew Rychlicki po niej, wspó³pracowali rów-
nie¿ z czasopismami dla dzieci i m³odzie¿y, takimi jak „P³omyk” czy „P³omyczek”.

Na zakoñczenie prowadz¹cy sesjê Zygmunt Januszewski podkreœli³, ¿e wiele
z tych prac by³o oryginalnymi grafikami wykonanymi z wielu p³yt. Takiej techniki
reprodukcji obecnie ju¿ siê nie stosuje. Zaznaczy³, ¿e sesja uœwiadomi³a jemu, i nie-
w¹tpliwie wszystkim obecnym, si³ê obrazu w ksi¹¿ce.
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Niestety, czwarty planowany referat Agnieszki Szewczyk „Warszawskie œrodo-

wisko projektantów ksi¹¿ek. Projektanci-nauczyciele w warszawskiej Akademii

Sztuk Piêknych po II wojnie œwiatowej”, traktuj¹cy o najnowszym dorobku w tej

dziedzinie, nie zosta³ wyg³oszony z powodu choroby autorki. Bêdzie jednak opubli-

kowany wraz z pozosta³ymi w 18. zeszycie serii Sesje Varsavianistyczne.

Omawianej sesji towarzyszy³a otwarta tego samego dnia ekspozycja „Bibliothe-

mata. Wystawa typografii Andrzeja Tomaszewskiego”, ukazuj¹ca prace jednego

z referentów. Zaprezentowano na niej graficzno-typograficzne opracowania kilku-

nastu ksi¹¿ek, jednego czasopisma i dwóch serii wydawniczych wybitnego typogra-

fa i redaktora. By³ to jedynie niewielki fragment dorobku Tomaszewskiego, projek-

tanta ksi¹¿ek, czasopism, druków akcydensowych, twórcy polskich odmian krojów

pism komputerowych, autora leksykonów z zakresu poligrafii, licznych artyku³ów

w prasie fachowej, hase³ o tematyce graficzno-drukarskiej w s³ownikach i encyklo-

pediach, wydawcy czasopisma poœwiêconego grafice ksi¹¿kowej i estetyce druku.

Wiele z jego prac otrzyma³o zas³u¿one nagrody w konkursach na najpiêkniej wyda-

ne ksi¹¿ki. Wystarczy³o popatrzeæ na te nieliczne, zgromadzone na wystawie prace,

aby doceniæ kunszt jego warsztatu i zachwyciæ siê piêknem edytorsko opracowa-

nych przez niego wydawnictw. Wystawê mo¿na by³o ogl¹daæ do koñca roku 2008.

Po jej zakoñczeniu przypominaæ j¹ bêdzie katalog wydany przez bibliotekê. Pre-

zentem dla uczestników sesji by³ bibliofilski druczek Dopisek do przypisów alias no-

tek autorstwa Andrzeja Tomaszewskiego, omawiaj¹cy i ukazuj¹cy sposoby zamie-

szczania przypisów w ksi¹¿kach.

Irena Wojsz
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RECENZJE

WARSZAWA POD ŒWIAT£EM LATARNI...

Latarnie warszawskie1, ksi¹¿ka nagrodzona przez Towarzystwo Mi³oœników Historii
honorowym dyplomem Varsavianów 2008, wi¹¿e dzieje miasta z rozwojem jego
oœwietlania, przybli¿a te¿ sylwetkê autora Jaros³awa Zieliñskiego. Impulsem do
podjêcia trudu opisania tej wszak nie³atwej materii by³ niezauwa¿ony, zlekcewa¿o-
ny w 2006 roku jubileusz 100-lecia sta³ego elektrycznego oœwietlenia Warszawy
i zarazem 150-lecia oœwietlenia gazowego. Autor zaœ ksi¹¿kê zadedykowa³: „Sza-
nownym latarniom, jubilatkom, które od dawna rozjaœniaj¹ mrok na szlaku na-
szych wêdrówek”.

J. Zieliñski jest varsavianist¹, pasjonatem historii Warszawy, jej ulic i domów2,
a przede wszystkim jej zabytków, w tym szczególnie latarñ. Wszak varsaviana to nie
tylko druki, materia³y o Warszawie, o sprawach, ludziach, dziejach Warszawy inte-
resuj¹ce zbieraczy3. To równie¿ latarnie, oryginalne egzemplarze, dzie³a rzemios³a
artystycznego, œwiadkowie swojej epoki. Autor potraktowa³ je z nale¿yt¹ atencj¹:
sklasyfikowane, drobiazgowo opisane, zaprezentowane na schematach i w naturze
w zachowanej ikonografii oraz w katalogach, do których zreszt¹ czêsto siê odwo³uje
z podaniem Ÿróde³, zgodnie z wymaganiami warsztatu historyka. Absolwent Wy-
dzia³u Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego nie przynosi wstydu swej
uczelni: wiedzê o historii Warszawy ma usystematyzowan¹, opart¹ na szerszym tle
europejskim; nie buja w ob³okach, lecz siêga do dok³adnych danych. Precyzja
w opisie latarñ, sposobu ich zapalania jest iœcie zegarmistrzowska, a¿ nu¿¹ca dla
czytelnika nieoswojonego z technik¹. Za to teksty wprowadzaj¹ce w czas historycz-
ny s¹ pasjonuj¹ce: pisane lekkim piórem, zmuszaj¹ do refleksji i porównañ
z wspó³czesnoœci¹. Nie bez powodu w 2008 roku Zieliñski zosta³ laureatem pier-
wszej powojennej edycji Nagrody Literackiej Miasta Sto³ecznego Warszawy. Nie-

1 J. Zieliñski, Latarnie warszawskie. Historia i technika, Warszawa 2007, ss. 307. Publikacja sfinansowana
ze œrodków Biura Drogownictwa Urzêdu m.st. Warszawy.
2 J. Zieliñski jest autorem cennej, wielotomowej monografii Atlas dawnej architektury ulic i placów War-
szawy, wydawanej pod auspicjami Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Ukaza³y siê: tom 1, Ulice Agry-
kola do Burmistrzowskiej w 1995 roku do tomu 14 Od ulicy Nowowiejskiej do Francesco Nullo w 2008. Na-
stêpne tomy s¹ w przygotowaniu. Autor zadedykowa³ Atlas... pamiêci wielkich mistrzów historiografii
warszawskich ulic: Stanis³awowi Herbstowi i Eugeniuszowi Szwankowskiemu.
3 Zob. W. Kopaliñski, S³ownik wyrazów obcych i zwrotów obcojêzycznych, Warszawa 1971.



mniej dzieje Warszawy zawsze opieraj¹ siê na liczbach: na statystyce i faktach.
Zieliñski na bok odsuwa bitwy i powstania, rzezie i konspiracje, za to œledzimy jak
rozwój kapitalizmu przeobra¿a³ prowincjonalne miasto w stolicê.

Periodyzacja historii Polski trochê zaskakuje, czêœæ I jest zatytu³owana Od Epo-
ki Saskiej po Powstanie Listopadowe, podczas gdy na ogó³ historycy za cezurê przyj-
muj¹ III rozbiór Polski. Ten zabieg jednak pozwoli³ autorowi na uwypuklenie
g³ównego tematu: nie tylko rozwoju sposobów oœwietlania, ale te¿ pokazania
postêpu lub stagnacji gospodarczej Warszawy. Od czasu œredniowiecza po wiek
oœwiecenia Warszawa by³a typowym miastem œredniej wielkoœci, w którym nie
uœwiadamiano sobie potrzeby sta³ego oœwietlania ulic. Jeszcze w epoce saskiej po-
s³ugiwano siê jak dawniej smolnymi pochodniami, œwiecami, ogniskami. Tymcza-
sem w Berlinie ju¿ w 1679 roku z nakazu elektora na co trzecim domu musia³a byæ
zawieszona latarnia z p³on¹cym œwiat³em. W Warszawie dopiero w 1754 roku pier-
wsze latarnie do u¿ytku publicznego wprowadzi³ Jan Dolfus, prezydent Starej War-
szawy. W 2005 roku J. Zieliñski odnalaz³ i sfotografowa³ przy ulicy Miodowej 5, ga-
œnik do gaszenia pochodni!

Pierwsze latarnie autor sklasyfikowa³, siêgaj¹c przede wszystkim do bogatej
ikonografii – obrazów Canaletta i Vogla. Przesz³o trzydziestoletnie rz¹dy króla Sta-
nis³awa Augusta Poniatowskiego sprzyja³y gospodarczemu, kulturalnemu, spo³ecz-
nemu rozwojowi. Przyst¹piono do planowych dzia³añ na rzecz miasta: sporz¹dzono
szczegó³owe mapy, spisy nieruchomoœci i ich mieszkañców oraz numeracjê posesji.
Konstytucja 3 maja przynios³a polityczne i spo³eczne równouprawnienie mie-
szczañstwa, doganiaj¹c tym samym zachodni¹ Europê. W 1792 roku miasto liczy³o
ju¿ 115 000 sta³ych mieszkañców. III Rozbiór Polski w 1795 roku, a z nim obecnoœæ
Prusaków w Warszawie, sprawia, ¿e staje siê ona prowincjonalnym miastem Prus
Po³udniowych i siê wyludnia. W 1798 liczy ju¿ tylko 64 829 mieszkañców. Magna-
teria i szlachta nie mia³y ju¿ powodu do utrzymywania kosztownych rezydencji
w centrum Warszawy.

Mija burzliwy okres wojen napoleoñskich i Ksiêstwa Warszawskiego. Po Kon-
gresie Wiedeñskim, Warszawa znów staje siê stolic¹ kad³ubowego Królestwa Pol-
skiego pod ber³em cara Rosji i prze¿ywa niezwykle dynamiczny rozwój gospodar-
czy. Cytujê za autorem: „Znakomicie prowadzone finanse pañstwa i miasta
pozwoli³y na uruchomienie korzystnego systemu kredytów dla w³aœcicieli nieru-
chomoœci, a to zaowocowa³o budow¹ i przebudow¹ ponad tysi¹ca domów mieszkal-
nych”. W 1830 roku Warszawa liczy³a ju¿ 140 000 mieszkañców, z czego oko³o
30 000 stanowili ¯ydzi, przesiedleni w 1825 roku do Dzielnicy Pó³nocnej szybko
doprowadzili do jej intensywnej zabudowy i gospodarczego rozkwitu. Oœwietlenie
Warszawy znacznie siê poprawi³o, w 1816 roku ulice miasta oœwietla³o 80 latarñ,
z tego 33 na Krakowskim Przedmieœciu, Senatorskiej i Miodowej. Namiestnik
Królestwa Polskiego, gen. Józef Zaj¹czek, wyda³ zarz¹dzenie, aby w³aœciciele do-
mów p³acili sk³adkê w wysokoœci 45 z³. na jedn¹ latarniê oœwietlaj¹c¹ ich dom.
W 1828 roku by³o ju¿ w Warszawie 588 latarñ, a w 1845 – 800!

Czêœæ II zatytu³owana Okres zaborów to opis pocz¹tków latarñ gazowych, potem
elektrycznych, które ze sob¹ zreszt¹ koegzystowa³y, podobnie jak te oœwietlane za
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pomoc¹ spalania oleju. Restrykcje po powstaniach narodowych: likwidacja parla-
mentu, armii, a póŸniej tak¿e Banku Polskiego, rodzimej waluty, samorz¹du miej-
skiego oznacza³a coraz wiêksze uzale¿nienie od caratu, ale nie zahamowa³y rozwoju
gospodarczego Warszawy. Budowa Cytadeli Aleksandrowskiej, a nastêpnie otacza-
j¹cych j¹ fortów doprowadzi³a do zburzenia ca³ej dzielnicy ¯oliborza i pó³nocnej
czêœci Nowego Miasta – co zadecydowa³o o niesymetrycznym rozwoju Warszawy
tylko w kierunku zachodnim i po³udniowym. Miasto nie sta³o siê jednak twierdz¹,
ekspansja ekonomiczna wymusi³a olbrzymie zagêszczenie ludnoœci, np. w dzielnicy
¿ydowskiej na Muranowie zagêszczenie by³o wielokrotnie wy¿sze ni¿ w Europie,
jak czytamy, znajdowa³ siê tu najwiêkszy w cesarstwie oœrodek wymiany handlowej,
przez który przechodzi³a ponoæ 1/3 towarów eksportowanych i importowanych
drog¹ l¹dow¹.

Powstawa³y wielkie zak³ady przemys³owe, produkcja najwiêkszego w cesarstwie
wraz z £odzi¹ i ¯yrardowem oœrodka przemys³owego sz³a przede wszystkim na
rynki rosyjskie, co oznacza³o nap³yw kapita³u. Rozwój przemys³u wymóg³ zapotrze-
bowanie na si³ê robocz¹, nast¹pi³a masowa migracja. W Warszawie standardem sta-
³a siê trzypiêtrowa kamienica z jednym lub dwoma podwórzami. Bez w³adz samo-
rz¹dowych, bez zlikwidowanej Rady Budowlanej – kolegialnego organu czuwaj¹cego
nad harmonijnym rozwojem Warszawy, zabudowywano ponad miarê, chaotycznie,
bez ogl¹dania siê na otoczenie. W dzielnicach przemys³owych: na Woli, Pradze,
Kamionku, Powiœlu powstawa³y domy robotnicze zwane te¿ koszarowymi z d³ugim
korytarzem i jednoizbowymi mieszkaniami, czêsto pozbawione kanalizacji.

Oœwietlenie gazowe wprowadzono dosyæ póŸno, chocia¿ ju¿ w 1835 roku gaz na
w³asne potrzeby produkcyjne i oœwietleniowe wytwarza³a fabryka braci Evansów
przy ul. Œwiêtojerskiej. Pierwsze projekty takiego oœwietlenia Warszawy odrzuci³
carski namiestnik, genera³ Iwan Paskiewicz, obawiaj¹c siê, ¿e gaz umo¿liwi pro-
dukcjê bomb, a wiêc u³atwi zamachy. Ostatecznie w 1856 roku podpisano umowê
z Niemieckim Kontynentalnym Towarzystwem Gazowym z Dessau. Kontrakt, ma-
j¹cy trwaæ ³¹cznie a¿ 85 lat, by³ najbardziej niekorzystn¹ dla miasta umow¹ w skali
Europy, za to bardzo op³acalny dla carskiej biurokracji. Uliczne latarnie gazowe za-
palono 28 grudnia 1856 roku: „Tysi¹ce osób wyleg³o (...) na Krakowskie Przedmie-
œcie i Nowy Œwiat dla przypatrzenia siê oœwietleniu gazem po raz pierwszy Warsza-
wy (...) przy ka¿dej latarni z podniesionymi oczyma do góry podziwiali zapalenie
siê gazu”. Zaczyna³a siê era elektrycznoœci, a Warszawê ci¹gle oœwietla³y latarnie
gazowe. Opiniê dyrektora warszawskiej gazowni, ¿e latarnie ze œwiat³em elektrycz-
nym nie s¹ w Warszawie konieczne, potwierdzi³o zmontowanie w latach 1886-1896
dalszych 2376 oœwietlonych gazem. W roku 1897 informowano: „do oœwietlenia
ulic Warszawy s³u¿y obecnie 7938 latarñ gazowych, 34 elektrycznych i 178 nafcia-
nych”. Niestety, Warszawa na prze³omie XIX i XX wieku by³a jednym z ostatnich
w Europie miast nieposiadaj¹cych systemu oœwietlenia ulicznego, pozostawa³a
w tyle nawet za Radomiem. Prasa alarmowa³a: „najlepiej jest oœwietlony Nowy
Œwiat, gdzie nie ma drzew. Zau³ki wszelkie, jak zwykle, ton¹ w ciemnoœciach, o ile
nie pozostawiono tam latarni gazowych [...] Po³owa lamp elektrycznych gaszona
jest o pó³ godziny wczeœniej, gdy¿ ju¿ o godz. 12 m. 30 [o pó³ do pierwszej w nocy –
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M. W.], gdy czêsto o tej porze teatry nie koñcz¹ siê, a zw³aszcza teraz latem ruch jest
jeszcze wielki”. Na podstawie tej krótkiej notatki nale¿y wnioskowaæ, ¿e ¿ycie kul-
turalne kwit³o, nawet w tak Ÿle oœwietlonej Warszawie. Dowiadujemy siê te¿, ¿e
Warszawa – chocia¿ zabudowana chaotycznie i zbyt gêsto, pozbawiona reprezenta-
cyjnej przestrzeni publicznej – pod wzglêdem infrastruktury jednak w wielu dzie-
dzinach przodowa³a: do dziœ podziwiane Filtry Warszawskie, zas³uga Sokratesa
Starynkiewicza, prezydenta Warszawy, a zarazem genera³a carskiego; sieæ telefo-
niczna, której kable poprowadzono pod ziemi¹ zamiast w postaci sieci napowietrz-
nej, pod wzglêdem liczby telefonów by³a jedn¹ z najlepiej zaopatrzonych metropo-
lii w Europie; tramwaje konne, potem elektryczne, kursuj¹ce pocz¹tkowo razem
mia³y renomê najlepiej funkcjonuj¹cego przedsiêbiorstwa komunalnego w Europie
i cieszy³y siê ni¹ jeszcze w II Rzeczypospolitej.

Czêœæ III obejmuje lata 1915-1939. Polska wtedy ma swoje piêæ minut: w 1918
roku odzyskujemy niepodleg³oœæ, Warszawa rozwija siê dynamicznie, nastêpuje
epoka lamp ¿arowych. Autor prezentuje tabele, sprawozdania, gdzie i kiedy pomi-
mo œwiatowego kryzysu podziemnymi kablami dotar³a elektrycznoœæ, a w jakich
miejscach pozostawiono latarnie gazowe. Smutno podsumowuje: „Druga wojna
œwiatowa zniweczy³a ogromny wysi³ek w³o¿ony w unowoczeœnienie i upowszech-
nienie oœwietlenia miasta. Tu¿ przed jej wybuchem œródmieœcie wygl¹da³o wieczo-
rami prawdziwie wielkomiejsko, na jego oœwietlenie sk³ada³y siê nie tylko stosun-
kowo liczne latarnie, ale i witryny sklepowe oraz coraz powszechniejsze neony. Nie
uda³o siê przezwyciê¿yæ problemu s³abego oœwietlenia dzielnic peryferyjnych,
szczególnie tych najbiedniejszych, gdzie nie by³o wielu reprezentacyjnych arterii
handlowych. Po prostu zabrak³o czasu”.

Czêœæ IV omawianej ksi¹¿ki dotyczy lat 1939-1956. Warszawa zosta³a prawie
zrównana z ziemi¹, zrujnowane, ale daj¹ce siê jeszcze odbudowaæ zabytkowe ka-
mienice œwiadomie niszczono jako bezwartoœciowe i „ideologicznie obce”. Zieliñ-
ski podkreœla, ¿e: „brak wolnego handlu, a przede wszystkim du¿ych i zwartych
mieszczañskich elit, przes¹dzi³y o tym, ¿e wielkomiejskoœæ i europejskoœæ nie sta³y
siê udzia³em okaleczonej stolicy”. Na tej powojennej pustyni po dawnej Warszawie
szuka uratowanych z po¿ogi latarni, a znalaz³wszy je, przeprowadza ich dokumen-
tacjê; np. ul. Zajêcza – cokó³ z latarni z 1923, zapewne jedyny zachowany (zdjêcie
z 2000 roku), egzemplarze z ulic Szwole¿erów, Profesorskiej (zdjêcia z 2006 roku),
Latarnie gazowe z 1935 roku przy ul. Jezierskiego (zdjêcia z lat 2006 i 2007). Pole-
cam spacer na wiadukt im. Stanis³awa Markiewicza przy ulicy Karowej z secesyjny-
mi kandelabrami projektowanymi przez Stefana Szyllera ustawionymi w 1905 roku
i z wisz¹cymi lampami, które – jak podaje autor – pojawi³y siê tu zapewne oko³o
1913 roku. W 2007 roku zniszczone przed laty kandelabry zrekonstruowano, imitu-
j¹c elektrycznymi kopiami dawne gazowe, czego zdaniem Zieliñskiego nie wykona-
no z poszanowaniem dawnego wystroju.

Identyfikacja typów latarñ to zadanie dla detektywa: œledzenie pod lup¹ zacho-
wanych fotografii, wykrywanie szczegó³ów. Ksi¹¿kê J. Zieliñskiego o latarniach
trzeba czytaæ niespiesznie i zaraziæ siê od autora pasj¹ do klasyfikacji warszawskich
latarñ, co na koñcu czyniê: ul. Zielna, wejœcie do stacji Metro Œwiêtokrzyska, latar-
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nia na wzór przedwojennej z 1923 roku na s³upie rurowym z herbem Warszawy
z Syrenk¹ – tak wygl¹daj¹ wszystkie latarnie przy Zielnej; ul. Bagno z zabudowan¹
ju¿ stron¹ parzyst¹, na pocz¹tku kwietnia 2009 stanê³y tu latarnie z oœwietleniem
masztowym, ¿arowym, takie same jak na pl. Grzybowskim przed koœcio³em
Wszystkich Œwiêtych. Tu¿ obok ul. Pró¿na, gdzie jeszcze strasz¹ nieodrestaurowa-
ne zabytkowe kamienice dzielnicy ¿ydowskiej, jakiego typu latarnie zostan¹ tutaj
zaprojektowane? A jak oceniæ dzisiejszy stan rozwoju Warszawy? Do jakiego miej-
sca w Europie siêgamy? Czy nie przypadkiem ci¹gle to: „Ani tu Zachód, ani
Wschód – Coœ tak, jak gdybyœ stan¹³ w drzwiach...”4.

Maria Wiœniewska
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PRO MEMORIA

ZMARLI
GRUDZIEÑ 2008 – MARZEC 2009

Andrzej Ancuta (14 II, w wieku 90 lat) – ¿o³nierz AK, uczestnik Powstania Warszaw-
skiego, operator filmowy, odznaczony m.in. Krzy¿em AK, Krzy¿em Oficerskim i Kawaler-
skim Orderu Odrodzenia Polski.

Franciszek Biberstein-Starowieyski (23 II, w wieku 79 lat) – grafik, malarz, rysownik,
scenograf teatralny i telewizyjny.

Prof. Zbigniew Czeczot-Gawrak (22 I, w wieku 98 lat) – uczestnik Powstania Warszaw-
skiego w Grupie Bojowej „Krybar”, pracownik Instytutu Sztuki PAN, publicysta, odznaczo-
ny m.in. Z³ot¹ Odznak¹ Honorow¹ „Za Zas³ugi dla Warszawy”.

Adam Józef D¹browski (2 I, w wieku 86 lat) – ¿o³nierz AK, uczestnik Powstania War-
szawskiego w pu³ku „Baszta” w grupie artyleryjskiej „Granat”, wieloletni kierownik Zak³a-
du Geofizyki Pañstwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie.

Zenon D¹dajewski (28 I, w wieku 72 lat) – aktor Teatru Nowego od 1974 roku, Teatru
Komedia od 1977 roku, a nastêpnie jego wicedyrektor i dyrektor naczelny i artystyczny
w latach 1992-2006.

Marianna Gdowska-Timoszewicz (13 I, w wieku 77 lat) – aktorka teatralna, redaktor
S³ownika biograficznego teatru polskiego.

Jan Gosk (6 I, w wieku 84 lat) – ¿o³nierz AK, porucznik II batalionu szturmowego AK
„Odwet”, architekt, generalny projektant pionu urbanistycznego Biura Planowania Rozwo-
ju Warszawy, prezes Spó³dzielni Budowlano-Mieszkaniowej „¯oliborz”, odznaczony m.in.
Krzy¿em AK, Warszawskim Krzy¿em Powstañczym.

Jerzy Gorazdowski (8 XII 2008, w wieku 76 lat) – scenograf teatralny i telewizyjny,
twórca kilkuset scenografii do spektakli Teatru TV.

Kazimierz Grzybowski (9 II, w wieku 91 lat) – ¿o³nierz AK, uczestnik Powstania War-
szawskiego w pu³ku „Baszta”, ps. „Misiewicz”, odznaczony m.in. Orderem Virtuti Militari,
Krzy¿em Walecznych, Krzy¿em Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzy¿em AK.

Zygmunt Jakimowicz (26 I, w wieku 86 lat) – ¿o³nierz AK, uczestnik Powstania War-
szawskiego, dzia³acz ochrony zabytków, autor wielu hase³ w encyklopediach PWN, odzna-
czony m.in. medalem „Za Warszawê 1939-1945”, odznak¹ „Zas³u¿ony Dzia³acz Kultury”.

Jerzy Jasieñski (7 XII 2008, w wieku 95 lat) – dyrektor i kierownik artystyczny Teatru
Polskiego i Teatru Wielkiego w latach 1964-1968, zastêpca dyrektora Polskiego Wydawnictwa
Muzycznego, dyrektor Centralnej Biblioteki Nutowej w Warszawie w latach 1968-1999, d³u-
goletni wiceprezes Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego, odznaczony m.in. Krzy¿em



Komandorskim z Gwiazd¹ Orderu Odrodzenia Polski, Krzy¿em Kampanii Wrzeœniowej
1939, odznak¹ „Zas³u¿onego Dzia³acza Kultury”, medalem „Za Zas³ugi dla Warszawy”.

Gen. Stanis³aw Karolkiewicz (22 I, w wieku 91 lat) – ¿o³nierz AK, kierownik Fundacji
Ochrony Zabytków od 1985 roku, cz³onek komitetu budowy pomnika PPP-AK przed Sej-
mem RP, prezes Œwiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy AK w latach 1995-2005, odznaczony m.in.
Orderem Virtuti Militari, Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, dwukrotnie Krzy¿em Walecznych.

Andrzej Kie³piñski (8 I, w wieku 87 lat) – ¿o³nierz AK, uczestnik Powstania Warszaw-
skiego, ps. „Podleski”, publicysta, wieloletni redaktor miesiêcznika „¯ycie Muzyczne”, od-
znaczony m.in. Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Warszawskim Krzy¿em
Powstañczym.

Wanda Koczeska (15 XII 2008, w wieku 71 lat) – aktorka Teatru Ateneum w latach
1959-1968, Teatru Kwadrat 1974-1987, Teatru Narodowego 1987-1990 i Teatru Na Woli
1990-1992.

Liliana Koperska (17 I, w wieku 71 lat) – historyk literatury polskiej, radna dzielnicy
¯oliborz w latach 1998-2000, 2004-2006, 2006-2009, przewodnicz¹ca komisji: Pomocy Spo-
³ecznej, Zdrowia i Rodziny, Spraw Spo³ecznych, Polityki Spo³ecznej i Zdrowia.

Zdzis³aw Krzemiñski (25 III) – adwokat cywilista, wiceprezes Naczelnej Rady Adwo-
kackiej w latach 1967-1976, redaktor naczelny „Palestry” w latach 1972-1973, przewodni-
cz¹cy Komisji ds. Etyki Zawodowej przy NRA, cz³onek Zespo³u Adwokackiego nr 2 w War-
szawie, odznaczony m.in. Krzy¿em Oficerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Pol-
ski, Odznak¹ „Adwokatura Zas³u¿onym”.

Jerzy Kubin (6 I) – uczestnik Powstania Warszawskiego, ps. „Zbyszek”, socjolog i peda-
gog, wieloletni pracownik UW i PAN.

Prof. Stanis³aw Kuraœ (10 I, w wieku 82 lat) – historyk mediewista, wydawca Ÿróde³ hi-
storycznych do dziejów Polski, wieloletni pracownik Instytutu Historii PAN.

Olgierd Lubiñski (15 XII 2008, w wieku 81 lat) – ¿o³nierz AK, uczestnik Powstania
Warszawskiego w zgrupowaniu „Waligóra”, ps. „Sztubak”, pracownik Instytutu Biotechno-
logii i Antybiotyków w Warszawie, odznaczony m.in. Z³otym i Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi,
Warszawskim Krzy¿em Powstañczym, Krzy¿em AK.

Tadeusz Mrówczyñski (10 I, w wieku 87 lat) – ¿o³nierz AK, uczestnik Powstania War-
szawskiego, ps. „Mrówka”, architekt, wyk³adowca Politechniki Warszawskiej, wiceprezes
Oddzia³u Warszawskiego SARP w latach 1969-1973, projektant w Biurze Odbudowy Stolicy
w Miastoprojekcie Warszawa, autor obiektów i licznych osiedli: Muranów Zachodni, S³u-
¿ew Fort, Domaniewska, Goc³aw, odznaczony m.in. Krzy¿em Komandorskim i Kawaler-
skim Orderu Odrodzenia Polski, Z³otym Krzy¿em Zas³ugi z Mieczami, Krzy¿em Walecz-
nych, Warszawskim Krzy¿em Powstañczym, medalem „Za Warszawê 1939-1945”, Krzy¿em
AK.

Prof. Maciej Na³êcz (6 II, w wieku 86 lat) – cz³onek rzeczywisty PAN, wieloletni cz³o-
nek Prezydium PAN, sekretarz Wydzia³u Nauk Technicznych PAN w latach 1972-1980,
twórca i wieloletni dyrektor Instytutu Automatyki PAN, Instytutu Biocybernetyki i In¿y-
nierii Biomedycznej PAN w latach 1962-1972 i 1975-1993, odznaczony m.in. Krzy¿em
Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.

Prof. Roman Owidzki (12 II, w wieku 96 lat) – malarz, grafik, pracownik Akademii
Sztuk Piêknych w Warszawie, odznaczony m.in. Z³otym Krzy¿em Zas³ugi.

Miros³aw Po³czyñski (15 III) – ¿o³nierz AK w batalionie „Parasol”, uczestnik Powstania
Warszawskiego, odznaczony m.in. Krzy¿em AK, Krzy¿em Walecznych, Krzy¿em Kawaler-
skim i Oficerskich Orderu Odrodzenia Polski.
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Zofia Raczkiewicz (1 XII 2008) – by³a radna dzielnicy Ochota, cz³onek Zwi¹zku Sybira-
ków Ko³o Warszawa-Ochota oraz Dzielnicowego Komitetu Ochrony Pamiêci Walk i Mê-
czeñstwa Warszawa-Ochota.

Anna Maria Radziwi³³ (22 I, w wieku 70 lat) – historyk, wieloletnia dyrektorka war-
szawskich liceów, doradca ministra edukacji w latach 1997-2001, przewodnicz¹ca Rady Fun-
dacji im. Stefana Batorego, cz³onek Rady Edukacji Narodowej od 2008 roku, odznaczona
m.in. Krzy¿em Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Prof. Zbigniew Religa (8 III, w wieku 71 lat) – wspó³twórca polskiej kardiochirurgii
i transplantologii serca, zastêpca kierownika II Kliniki Kardiochirurgii w latach 1980-1984,
a nastêpnie jej kierownik w latach 2000-2005, dyrektor Instytutu Kardiochirurgii w latach
2001-2005, senator III i V kadencji w latach 1993-1997 i 2001-2005, pose³ VI kadencji w la-
tach 2007-2009, minister zdrowia w latach 2005-2007, odznaczony m.in. Krzy¿em Koman-
dorskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem KEN.

Prof. Jerzy Róziewicz (10 III, w wieku 70 lat) – historyk nauki, bibliotekoznawca, wice-
dyrektor Instytutu Nauki PAN w latach 1984-1990, cz³onek Komitetu Historii Nauki
i Techniki PAN, Rad Naukowych Archiwum PAN, IHN PAN, wieloletni redaktor naczelny
„Kwartalnika Historii Nauki i Techniki”.

Prof. Ewa Rzetelska-Feleszko (22 II, w wieku 77 lat) – jêzykoznawca, cz³onek rady Mu-
zeum Harcerstwa w latach 2006-2009, kierownik Pracowni Onomastycznej Instytutu Slawi-
styki PAN w latach 1972-2004.

Prof. Jadwiga Sawicka (24 III, w wieku 79 lat) – specjalistka w zakresie literatury dwu-
dziestolecia miêdzywojennego, dydaktyk, pracownik Zak³adu Literatury XX wieku UW.

Stanis³aw Sieradzki (16 II, w wieku 87 lat) – ¿o³nierz AK w batalionie „Zoœka” w zgru-
powaniu „Rados³aw”, ps. „Œwist”, cz³onek Zarz¹du G³ównego Zawi¹zku Powstañców War-
szawskich, odznaczony m.in. Orderem Virtuti Militari, dwukrotnie Krzy¿em Walecznych,
Krzy¿em Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzy¿em AK, Warszawskim Krzy-
¿em Powstañczym.

Zdzis³aw Skwara (14 I, w wieku 88 lat) – ¿o³nierz AK, uczestnik Powstania Warszaw-
skiego w batalionie „Gozdawa” im. Stefana Czarnieckiego, artysta œpiewak, pedagog szkó³
muzycznych.

Zygmunt Sobiech (9 I, w wieku 81 lat) – ¿o³nierz AK, uczestnik Powstania Warszaw-
skiego w batalionie „Ba³tyk”, odznaczony m.in. Warszawskim Krzy¿em Powstañczym,
Krzy¿em AK, medalem „Za Warszawê 1939-1945”.

Prof. Jerzy Staniszkis (16 III, w wieku 94 lat) – architekt, grafik, wspó³pracowa³ przy
powstawaniu projektów wielu warszawskich szkó³, przedszkoli, siedzib banków, autor pom-
ników: AK i Podziemnego Pañstwa Polskiego w Warszawie, odznaczony m.in. czterokrotnie
Krzy¿em Walecznych, Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Z³otym Krzy¿em
Zas³ugi.

Tadeusz Sumiñski (23 II, w wieku 85 lat) – ¿o³nierz AK batalionu „Zoœka”, uczestnik
Powstania Warszawskiego, redaktor Pamiêtników ¿o³nierzy baonu „Zoœka”, odznaczony m.in.
Krzy¿em Walecznych, Krzy¿em AK, Warszawskim Krzy¿em Powstañczym, odznak¹ „Za-
s³u¿ony dla Warszawy”.

Ks. prof. Jerzy Syryjczyk (13 I, w wieku 58 lat) – dziekan oraz prodziekan Wydzia³u Prawa
Kanonicznego UKSW, kierownik Katedry Koœcielnego Prawa Karnego oraz Katedry Prawa
Materialnego i Procesowego, wikariusz generalny w Ordynariacie Polowym WP w latach
1991-2004.

Wanda Sznajder (3 I, w wieku 84 lat) – ¿o³nierz AK w batalionie „Dzik”, sanitariu-
szka-³¹czniczka Powstania Warszawskiego, ps. „Wanda”, odznaczona m.in. Krzy¿em AK.
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W³adys³aw Œlesicki (9 XII 2008, w wieku 81 lat) – ¿o³nierz AK, uczestnik Powstania
Warszawskiego, ps. „W³adek”, re¿yser i scenarzysta filmowy, odznaczony m.in. Krzy¿em
AK, Warszawskim Krzy¿em Powstañczym.

Danuta Maria Œwiêtochowska (4 XII 2008, w wieku 80 lat) – ¿o³nierz AK, uczestniczka
Powstania Warszawskiego, ps. „Teresa”, d³ugoletni pracownik biur projektowych, pracow-
nik Instytutu Kszta³cenia Œrodowiska, odznaczona m.in. Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, Krzy-
¿em AK, Krzy¿em Partyzanckim, medalem „Za Warszawê 1939-1945”.

Prof. Pawe³ Piotr Wieczorkiewicz (23 III, w wieku 61 lat) – historyk, sowietolog, nau-
czyciel akademicki Instytutu Historycznego UW, cz³onek Rady Wydzia³u Historycznego
UW, Rady Naukowej „Polonicum” UW oraz Rady Naukowej Wydzia³u Krajów Rozwija-
j¹cych siê UW, odznaczony m.in. Krzy¿em Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Juliusz Wies³aw Wysopolski (9 I, w wieku 79 lat) – ¿o³nierz Szarych Szeregów, ps. „Ja-
skó³ka”, d³ugoletni pracownik Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej, odzna-
czony m.in. Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, Krzy¿em AK, medalem „Za Warszawê 1939-1945”,
Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi dla ZHP z Rozet¹-Mieczami.

Barbara Wyszyñska (30 XII 2008, w wieku 84 lat) – ¿o³nierz AK, uczestnik Powstania
Warszawskiego, ps. „Ala”, „Barbara W.”, pracownik Polskiej Izby Handlu Zagranicznego,
dzia³aczka Œwiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy AK.

Opracowa³a: Katarzyna Wagner
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BIBLIOGRAFIA VARSAVIANÓW

Hanna Macierewicz

VARSAVIANA

SZTUKA I ARCHITEKTURA

Marek Kwiatkowski, Pa³ac M³odziejowskiego (wybór i oprac. il. B. Chmielarska-
-£oœ; B. Chromik; red. A. Kêdziorek), Wydawnictwo Naukowe PWN; Mermaid
Properties Sp. z o.o., Warszawa 2008, 144 s.; fotografie. ISBN 978-83-01-15657-2

Bogato ilustrowana monografia jednego z pa³aców warszawskich. Pa³ac M³o-
dziejowskiego usytuowany miêdzy Podwalem a ulic¹ Miodow¹ zosta³ wybudowany
w XVII wieku. W 1766 roku posiad³oœæ kupi³ i przebudowa³ wed³ug projektu Ja-
kuba Fontany biskup Andrzej M³odziejowski. Pa³ac by³ wielokrotnie niszczony –
w okresie insurekcji koœciuszkowskiej, w czasie powstania warszawskiego. Po woj-
nie odbudowê podjêto dopiero w 1957 roku: zrekonstruowano budynek, przywra-
caj¹c mu XVIII-wieczny wygl¹d. Pa³ac sta³ siê siedzib¹ Pañstwowego Wydawnictwa
Naukowego, po 1989 roku Wydawnictwa Naukowego PWN. Obecnie w³aœcicielem
pa³acu jest firma Mermaid Properties. Autor opracowania opisuje historiê budowli,
jej kolejnych w³aœcicieli, walory architektoniczne i wystrój. M. Kwiatkowski przy-
pomina swoje cenne odkrycie: w zbiorach Muzeum Narodowego w Sztokholmie od-
nalaz³ inwentaryzacyjne plany pa³acu opracowane w 1705 roku (przed XVIII-wiecz-
n¹ przebudow¹) prawdopodobnie przez szwedzkiego architekta pod¹¿aj¹cego wraz
z armi¹ króla Karola II w g³¹b Rzeczypospolitej.

Marek Kwiatkowski, Pa³ac Mniszchów w Warszawie – Ambasada Królestwa
Belgii / The Mniszech Palace in Warsaw – Embassy of Kingdom of Belgium (tekst
M. Kwiatkowski, K. Szrodt; wstêp J. Luykx; przek³. na ang. B. Hellman), Pañstwo-
wy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2009, 127 s.; fotografie. [wyd. pol.-ang.] ISBN
978-83-06-03182-9

Monografia jednego z warszawskich pa³aców. Jego budowê, wed³ug projektu
B. Ch. von Münnicha, w³aœciciel J. W. Mniszech ukoñczy³ w 1718 roku. W 1829 ro-
ku budynek zosta³ przekazany Towarzystwu Resursy Kupieckiej. Resursa by³a w³a-
œcicielem posiad³oœci a¿ do 1940 roku. W czasie wojny funkcjonowa³ tu Szpital



Maltañski spalony przez hitlerowców 20 wrzeœnia 1944 roku. Pa³ac po wojnie zosta³
przekazany przedstawicielstwu Belgii na siedzibê ambasady. Z oryginalnej budowli
zachowa³y siê tylko kolumny portyku, resztê murów zrekonstruowano. Album za-
wiera stare przedstawienia pa³acu (m.in. F. C. Schmidta z XVIII wieku; B. Bellotta
zw. Canalettem z 1779 roku; fotografie Pa³acu Mniszchów z XIX wieku i pocz¹tków
XX wieku). Dope³nieniem opisu dziejów pa³acu jest opracowany przez K. Szrodt
Spacer po ambasadzie – wybór wspó³czesnych fotografii przedstawiaj¹cych wnêtrza
i wspania³y wystrój ambasady belgijskiej.

Syrena w herbie twym zwodnicza. Wizerunków kilka tej, któr¹ w herbie swoim
szczyci siê Warszawa (wstêp K. Jerominem; oprac. graficz. K. Jerominem, D. Ba-
dora), Wydawnictwo „Kajman”, Warszawa 2009, 31 s.; ilustracje. ISBN
978-83-917470-6-3

Tytu³ tego albumiku jest kompilacj¹ fragmentów dwóch utworów – czêœæ pier-
wsza pochodzi z wiersza C. K. Norwida Dedykacja, a druga – tak¿e z wiersza
XVIII-wiecznego epigramisty J. E. Minasowicza Na herb miasta Warszawy. Autor
wstêpu przypomina historiê symbolu stolicy i jego najstarsze przedstawienie na
pieczêci z 1402 roku. Syrenê uznano za herb Warszawy ju¿ w XVI wieku. Ostatecz-
ny kszta³t uzyska³ on w latach 30. ubieg³ego wieku i zosta³ przedstawiony w projek-
cie Szczêsnego Kwarty. Funkcjonowa³ do 1939 roku, a po 1989 syrena wed³ug kon-
cepcji Kwarty z twarz¹ aktorki Leny ¯elichowskiej znowu sta³a siê obowi¹zuj¹cym
god³em Warszawy. Album zawiera 11 przedstawieñ syreny – od najstarszych z XVII
wieku po wspó³czesne (J. Szajny z 2007 roku i D. Badory z 2008 roku).

PRZEWODNIKI I INFORMATORY

Pawe³ Ajdacki, Pawe³ Tywoniuk, Warszawa. Cmentarze wojenne (Seria: Prezen-
tacje, zeszyt 4; cykl: Cmentarze Wojenne Polski – cz. 1), Polskie Towarzystwo Tury-
styczno-Krajoznawcze, Oddzia³ im. M. E. Andriollego w Otwocku, Otwock 2008,
96 s.; fotografie. ISBN 978-83-920982-3-2

Opracowanie na temat zachowanych do dzisiaj na terenie Warszawy miejsc po-
chówku ¿o³nierzy, powstañców i partyzantów. Najstarsze pochodz¹ z okresu potopu
szwedzkiego i bitwy o Warszawê stoczonej ze Szwedami i Brandenburczykami
28-30 lipca 1656 roku, wiêkszoœæ to mogi³y dwudziestowieczne. Spoczywaj¹ w nich
nie tylko Polacy walcz¹cy w obronie ojczyzny, ale tak¿e Rosjanie, Niemcy, W³osi,
Francuzi, Litwini, Tatarzy, Kozacy – najeŸdŸcy i okupanci. Na podstawie kwerend
archiwalnych, dokumentacji drukowanej, opracowañ niepublikowanych, wspom-
nieñ i relacji ustnych uda³o siê zebraæ informacje o 195 wojennych i wojskowych
mogi³ach, kwaterach i cmentarzach. Wszystkie zosta³y przez autorów informatora
zbadane, zlokalizowane w terenie i zinwentaryzowane.

Opracowanie sk³ada siê z dwóch czêœci: pierwsza omawia stan badañ nad histo-
ri¹ grobów wojennych w Polsce, druga to wykaz w uk³adzie alfabetycznym zacho-
wanych cmentarzy i mogi³. Uzupe³nieniem materia³u opisowego s¹ fotografie oraz
mapy i plany.
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Janowski Aleksander, Warszawa, Wydawnictwo LTW, £omianki 2009, 192 s.; ilu-
stracje. ISBN 978-83-7565-070-9

Reprint przewodnika wydanego w 1930 roku przez Wydawnictwo Polskie Rudol-
fa Wegnera. Autor A. Janowski (1866-1944) by³ podró¿nikiem, za³o¿ycielem i pre-
zesem Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Ksi¹¿ka ukaza³a siê w serii Cuda
Polski, poœwiêconej ziemiom i miastom Rzeczypospolitej, a wydawanej w latach
1928-1930 w Poznaniu. Bogato ilustrowany przewodnik przypomina dzieje miasta,
opisuje jego ¿ycie kulturalne: teatry, muzea; a tak¿e architekturê najpiêkniejszych
zabytków nie tylko Warszawy, ale równie¿ jej okolic. Dla wspó³czesnego czytelnika
jest interesuj¹cym opisem Warszawy lat 30. ubieg³ego stulecia.

Anna Pawlikowska-Piechotka, Turystyka i wypoczynek w zabytkowych parkach
Warszawy, Nova Res – Wydawnictwo Innowacyjne, Gdynia 2009, 198 s.; fotografie.
ISBN 978-83-61194-88-0

Historia powstawania i kszta³towania siê publicznych tere-
nów wypoczynkowych Warszawy. Autorka podaje informacje
na temat 32 zabytkowych parków i ogrodów miejskich dostêp-
nych dla warszawiaków i odwiedzaj¹cych stolicê; opisuje ich
stan obecny, stopieñ przygotowania do pe³nienia funkcji tury-
stycznych i rekreacyjnych (w tym tak¿e potrzeb dzieci, osób
starszych i niepe³nosprawnych). Bogaty materia³ ilustracyjny
ukazuje wspó³czesny stan parków i budowli, które znajduj¹ siê
na ich terenie. Opracowanie zawiera s³owniczek terminów
zwi¹zanych ze sztuk¹ ogrodow¹.

ALBUMY. KATALOGI WYSTAW

Anna Beata Bohdziewicz, Magdalena Stopa, Kapliczki warszawskie (wstêp Ka-
pliczki wczoraj i dziœ J. Jab³kowski), Dom Spotkañ z Histori¹, Warszawa 2009, 240 s.;
fotografie. ISBN 978-83-928248-6-2

Album zawiera ponad 200 fotografii przedstawiaj¹cych kapliczki stoj¹ce na po-
dwórkach, wisz¹ce w bramach, na klatkach schodowych starych kamienic warszaw-
skich; g³ównie Pragi, Œródmieœcia, Woli, Ochoty, ¯oliborza i Mokotowa. Jest to tyl-
ko czêœæ zbioru fotografii autorstwa A. B. Bohdziewicz. Dokumentacja kapliczek
powstawa³a przez blisko trzydzieœci lat. Najstarsze fotografie pochodz¹ z lat osiem-
dziesi¹tych, ostatnie zosta³y wykonane w tym roku. Zdjêciom towarzysz¹ wspo-
mnienia i relacje mieszkañców poszczególnych kamienic spisane przez M. Stopê.
Przybli¿aj¹ one okolicznoœci budowy kapliczek (wiêkszoœæ z nich – zw³aszcza na le-
wobrze¿nej czêœci Warszawy – powsta³a w okresie drugiej wojny œwiatowej), ich
okupacyjn¹ i powojenn¹ historiê.

Jan Jagielski, Niezatarte œlady getta warszawskiego. The Remnants of the War-
saw Ghetto (przek³. na ang. M. M. Siders, U. Zreda), wyd. 2. popr., Oficyna Wydaw-
nicza „Mówi¹ Wieki”, Warszawa 2008, 110 s. nlb.; fotografie [wyd. pol.-ang.]. ISBN
978-83-86156-98-6
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Zgodnie z rozkazem Hitlera i Himmlera getto warszawskie mia³o znikn¹æ z po-
wierzchni miasta. Plan ten nie zosta³ dok³adnie zrealizowany. W albumie pokazano
zdjêcia z getta z okresu okupacji (pochodz¹ce m.in. z ¯ydowskiego Instytutu Histo-
rycznego, G³ównej Komisji Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, Ar-
chiwum Pañstwowego m. st. Warszawy oraz Bundesarchiv Koblenz) i fotografie
wykonane w 2008 roku przez autora albumu, na których widaæ pozosta³oœci getta
we wspó³czesnej Warszawie. Funkcjê komentarza do zdjêæ pe³ni¹ fragmenty wspo-
mnieñ, pamiêtników, relacji dotycz¹ce przedstawionych miejsc i wydarzeñ. Doku-
mentacja fotograficzna razem z kalendarium wydarzeñ w getcie w okresie okupacji
znakomicie przybli¿aj¹ historiê ¯ydów warszawskich w czasach Zag³ady.

Ilona Karwiñska, Warszawa. Polski neon / Polish neon (praca zbior.; koordynator
projektu A. Pruszyñska; wstêp J. S. Majewski; przek³. na ang. J. Mroczkowska), Ago-
ra SA, Warszawa 2008, 176 s.; fotografie [wyd. pol.-ang.] ISBN 978-83-7552-469-7

Autorka albumu jest uznan¹ artystk¹ fotografikiem, mieszka w Londynie. Jej
prace z cyklu „Polski neon” by³y prezentowane na wystawach w londyñskim Co-
vent Garden, Soho i na zorganizowanej przez „Gazetê Wyborcz¹” ekspozycji w Pa-
³acu Kultury i Nauki w Warszawie. W publikacji pokazano fotografie ponad 160
sto³ecznych neonów z czasów PRL-u. Wiele z nich zosta³o zaprojektowanych przez
wybitnych artystów plastyków. Najwiêcej neonów oœwietlaj¹cych Warszawê po-
wsta³o w latach 60. i 70. Dzisiaj – tak jak m.in. neon kina Skarpa, kina Relax; kina
Moskwa, Hotelu Vera, Supersamu, sklepu Berlin – przesta³y rozœwietlaæ miasto
wraz z likwidacj¹ przedsiêbiorstw, które reklamowa³y i rozbiórk¹ budynków, na
których je umieszczono.

Jerzy S. Majewski, Krzysztof Smura, Warszawa – spacer w czasie / Warsaw
– strolling through time (przek³. na ang. B. Kocowska), Agencja Wydawniczo-Re-
klamowa „Debiuty”, Poznañ 2008, 96 s.; fotografie (Seria: Spacer w Czasie). [wyd.
pol.-ang.] ISBN 978-83-928036-0-7

W ciekawy, oryginalny edytorsko sposób autorzy albumu konfrontuj¹ widoki
tych samych miejsc w Warszawie dawnej – tej sprzed 1939 roku, a nawet z po-
cz¹tków XX wieku – z widokami wspó³czesnymi. Sobór na pl. Saskim, Pa³ac Saski,
Pa³ac Kronenberga, Pa³ac Brühla, Synagogê na T³omackim – mo¿emy podziwiaæ
tylko na starych fotografiach – te wspania³e budowle na zawsze zniknê³y z krajobra-
zu miasta.

Warszawa. Od rzemios³a do przemys³u / Warsaw. From Handicraft to Industry
(praca zbior.; projekt graficz. A. Walentyn; fotografie M. Czasnojæ, D. Trybuœ; red.
tekstów J. Tubielewicz; przek³. na ang. L. Tate), Promocja Regionu Sp. z o.o., Byd-
goszcz 2009, 199 s.; fotografie [wyd. pol.-ang.] ISBN 978-83-6124-84-8

Album promuj¹cy Warszawê. Starannie dobrane fotografie ilustruj¹ teksty oma-
wiaj¹ce historiê miasta od czasów najdawniejszych po wydarzenia wspó³czesne, je-
go rozwój gospodarczy, walory turystyczne i kulturalne. W publikacji zamieszczo-
no reklamy i informacje o 32 firmach i instytucjach warszawskich sponsoruj¹cych
wydanie albumu.



Wilanów. Pa³ac i park (tekst P. Jaskanis; fot. i koncepcja albumu P. Jaroszyñski),
Wydawnictwo „Nobilis” Krzysztof Sobieraj; wspó³pr. Muzeum Pa³ac w Wilanowie,
Warszawa 2009, 128 s.; fotografie. ISBN 978-83-60297-29-2

Pa³ac w Wilanowie nale¿y do najcenniejszych, unikatowych
polskich Pomników Historii – jest najmniej zniszczon¹ w ci¹gu
wieków, oryginaln¹ pod wzglêdem dekoracji i wystroju siedzib¹
królewsk¹, usytuowan¹ w autentycznej przestrzeni. Album za-
wiera ponad 100 fotografii dokumentuj¹cych architekturê pa³a-
cu i innych budowli tego zespo³u, wystrój wnêtrz, malowid³a,
dekoracje œcienne, obrazy i rzeŸby, przedmioty sztuki u¿ytko-
wej oraz fotografie pokazuj¹ce za³o¿enia parku wilanowskiego,
jego walory krajobrazowe, florê i faunê.

Wilanów. Palace and park (tekst P. Jaskanis; fot. i koncepcja albumu P. Jaroszyñ-
ski; przek³. na ang. M. Walczak, Ch. Warburton), Wydawnictwo „Nobilis” Krzy-
sztof Sobieraj; wspó³pr. Muzeum Pa³ac w Wilanowie, Warszawa 2009, 128 s.; foto-
grafie. ISBN 978-83-60297-30-8

Wydanie w jêzyku angielskim albumu Wilanów. Pa³ac i park

DO ROKU 1939

Lech Królikowski, Szkolnictwo dawnej Warszawy. Rzecz o korelacji pomiêdzy
rozwojem miasta a szkolnictwem (Od po³owy XVII wieku do wybuchu drugiej
wojny œwiatowej), Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, Warszawa 2008, 823 s.;
ilustracje; tabele, (Seria: Biblioteka Warszawska). ISBN 978-83-88477-81-2

Przedmiotem badañ autora jest szkolnictwo Warszawy i jego
wielokierunkowy – ekonomiczny, spo³eczny, kulturowy, archi-
tektoniczny i urbanistyczny – wp³yw na rozwój miasta. Obszer-
na monografia jest przewodnikiem po dziejach i ponad 300-let-
niej ewolucji systemów edukacyjnych. Autor odtwarza tak¿e
historiê dawnych budynków szkolnych, placówek edukacyj-
nych i instytucji zwi¹zanych z oœwiat¹ warszawsk¹ i umieszcza
na wspó³czesnym planie miasta ich materialne œlady (w ksi¹¿ce
pokazano blisko 160 fotografii takich obiektów). Opracowanie
zawiera bogat¹, licz¹c¹ kilkaset pozycji bibliografiê tematu,
w tym tak¿e wykaz wykorzystanych Ÿróde³, przede wszystkim zgromadzonych
w Archiwum m.st. Warszawy oraz wykazy sto³ecznych szkó³, uczelni i instytucji
naukowych.

Marek Kwiatkowski, Gawêdy warszawskie, Pañstwowy Instytut Wydawniczy,
Warszawa 2009, 256 s.; ilustracje. ISBN 978-83-06-03215-4

Zbiór rozpraw historycznych poœwiêconych Warszawie. Historia miasta lat trzy-
dziestych opowiedziana zosta³a przez dzieje kamienic, pa³aców, budynków u¿ytecz-
noœci publicznej – najczêœciej dzisiaj ju¿ nieistniej¹cej architektury warszawskiej
i okolic Warszawy. Gawêdy uzupe³niaj¹ starannie dobrane ilustracje z epoki: foto-
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grafie, rysunki, szkice i plany. W ostatniej czêœci, w rozdziale To i owo autor przed-
stawi³ swoje oceny i opinie na temat wspó³czesnej Warszawy: jej architektury, pla-
nów rozwoju przestrzennego oraz koncepcji zarz¹dzania stolic¹.

Stanis³aw Milewski, Szemrane towarzystwo niegdysiejszej Warszawy, Wydaw-
nictwo „Iskry”, Warszawa 2009, 227 s.; ilustracje. ISBN 978-83-244-0108-6

Autor – d³ugoletni sekretarz i zastêpca redaktora naczelne-
go „Gazety Prawniczej” – jest znawc¹ historii wymiaru spra-
wiedliwoœci oraz przestêpczoœci i jej zwalczania. Ksi¹¿ka to
kontynuacja wydanej w 2008 roku pracy Intymne ¿ycie niegdy-
siejszej Warszawy. Tym razem poznajemy œwiat przestêpczy
XIX-wiecznej Warszawy: z³odziei, doliniarzy, wyreŸników, ka-
siarzy, naci¹gaczy i oszustów; z³odziejsk¹ subkulturê i specjali-
zacjê; opowieœci o legendarnych przedstawicielach tego œwiatka
i bohaterach ballad z przedmieœæ, a tak¿e o najs³ynniejszych
procesach s¹dowych, formach kary, wiêzieniach, domach po-
prawy, miejscach zes³ania. Nieocenionym Ÿród³em wiedzy na ten temat wykorzy-
stanym przez autora jest prasa XIX wieku: przede wszystkim gazety codzienne pu-
blikuj¹ce kroniki kryminalne oraz prasa fachowa (m.in. „Gazeta S¹dowa Warszaw-
ska” ukazuj¹ca siê od 1873 roku a¿ do wybuchu II wojny œwiatowej). Opracowanie
wzbogacaj¹ znakomicie dobrane ilustracje uzupe³nione cytatami pochodz¹cymi
z artyku³ów z wspó³czesnej prasy warszawskiej oraz bogaty wykaz wykorzystanej
literatury przedmiotu.

Tadeusz ¯eromski, ZAiKS lat miêdzywojennych (1918-1939). W œwietle wspom-
nieñ weteranów stowarzyszenia oraz w œwietle ocala³ych z po¿ogi wojennej doku-
mentów (praca zbior.; red. M. Semil; wspó³pr. red. M. Gantzowa), Stowarzyszenie
Autorów ZAiKS, Warszawa 2009, 228 s.; fotografie. ISBN 978-83-901091-1-4

Publikacja wydana w 90. rocznicê powstania Zwi¹zku Auto-
rów i Kompozytorów Scenicznych (ZAiKS) chroni¹cego prawa
autorskie i tantiemy twórców. Organizacjê powo³ano w marcu
1918 roku. Wœród inicjatorów powstania „banku autorskiego”
zebranych w kawiarni „Udzia³owa” byli: Stanis³aw Ossorya-
-Brochocki, Anda Kitschman, Jerzy Boczkowski, W³adys³aw
Jus, Konrad Tom, Julian Tuwim, Kazimierz Wroczyñski, Jan
Stanis³aw Mar oraz autor opracowania – do 1966 roku pracow-
nik Rady Naczelnej ZAiKS-u. ¯eromski wykorzysta³ materia³y
i dokumenty zgromadzone w archiwum ZAiKS-u oraz wspo-
mnienia cz³onków i pracowników stowarzyszenia (m.in. Jerzego Jurandota, Ludwi-
ka Starskiego, Jerzego Petersburskiego). Jubileuszowa publikacja jest nie tylko
kronik¹ dzia³alnoœci organizacji zrzeszaj¹cej twórców, ale tak¿e znakomitym doku-
mentem ¿ycia kulturalnego Warszawy i opisem problemów ¿ycia codziennego tego
œrodowiska. Tekst uzupe³niaj¹ fotografie, plakaty imprez artystycznych, indeksy
osób oraz wykaz wybranych warszawskich teatrów i lokali rozrywkowych.
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LATA 1939-1945

Marek Ga³êzowski, Orlêta Warszawy. Organizacja Orl¹t Zwi¹zku Strzeleckiego
w Warszawie. Dzia³alnoœæ przedwojenna, konspiracyjna i losy powojenne, Oficy-
na Wydawnicza „Rytm”, Warszawa 2009, 459 s.; fotografie. ISBN 978-83-7399-330-3

Organizacja Orl¹t Zwi¹zku Strzeleckiego zosta³a utworzona
w 1933 roku. Skupia³a w swoich szeregach m³odzie¿, a celem jej
dzia³alnoœci by³a praca wychowawcza, kszta³towanie postaw pa-
triotycznych i przygotowanie do obrony niepodleg³oœci Polski
na wypadek wojny. To pierwsza monografia poœwiêcona przede
wszystkim warszawskim „Orlêtom”: dzia³alnoœci organizacji
do 1939 roku (okolicznoœciom powo³ania i celom ideowym,
strukturze organizacyjnej, liczebnoœci), zaanga¿owaniu w kon-
spiracjê (udzia³ w kampanii wrzeœniowej, pierwsze próby kon-
spiracyjne na Woli, Marymoncie i Pradze, w³¹czenie „Orl¹t” do
struktur podziemnych Obwodu Praskiego Armii Krajowej, udzia³ w Powstaniu
Warszawskim na Starym Mieœcie i w Œródmieœciu) oraz powojennym losom œrodo-
wiska Orl¹t Warszawskich w Polsce i na Zachodzie. Czêœæ pt. Noty biograficzne orlê-
cej kadry dowódczej i Orl¹t – uczestników konspiracji warszawskiej zawiera ponad czte-
rysta biogramów. Uzupe³nieniem tematu jest opublikowana w aneksie antologia
piosenek „Orl¹t”, wierszy o „Orlêtach” oraz Statut Stowarzyszenia Przyjació³ Orl¹t
i nieznane dot¹d fotografie.

PO ROKU 1945

Andrzej Krzywicki, Poststalinowski karnawa³ radoœci: V Œwiatowy Festiwal
M³odzie¿y i Studentów o Pokój i PrzyjaŸñ, Warszawa 1955 r. Przygotowania –
przebieg – znaczenie. Warszawa, Wydawnictwo „Trio”, Warszawa 2009, 335 s.; foto-
grafie (Seria: W Krainie PRL. Ludzie. Sprawy. Problemy). ISBN 978-83-7436-181-1

Pierwsze, monograficzne opracowanie odbywaj¹cego siê
w Warszawie w dniach od 31 lipca do 15 sierpnia 1955 roku
Œwiatowego Festiwalu M³odzie¿y i Studentów o Pokój i Przy-
jaŸñ – imprezy, która mia³a wzmocniæ w³adzê komunistyczn¹,
a by³a kolejnym krokiem do koñca epoki stalinowskiej. Praca
oparta na dokumentach Polskiego Komitetu Festiwalowego,
Zwi¹zku M³odzie¿y Polskiej i KC PZPR, Ÿród³ach pocho-
dz¹cych m.in. z Archiwum Akt Nowych, a tak¿e na relacjach
i wspomnieniach uczestników spotkania oraz na wypowie-
dziach i artyku³ach z wspó³czesnej prasy. Autor analizuje zna-
czenie ideologiczno-propagandowe festiwalu, opisuje przygotowania i organizacjê
imprezy, jej przebieg i atmosferê, ocenê tego wydarzenia przez Polaków, miêdzyna-
rodowych goœci, reakcje i komentarze prasy zagranicznej. Uzupe³nieniem opraco-
wania s¹ unikatowe fotografie dokumentuj¹ce festiwal, aneks zawieraj¹cy wykaz
m³odzie¿owych delegacji 116 pañstw z ca³ego œwiata i spis zagranicznych agencji
informacyjnych obs³uguj¹cych to wydarzenie.



Robert Spa³ek, Warszawska ulica w stanie wojennym. Demonstracje, protesty, za-
mieszki, pochody w oczach opozycji i w³adzy 1981-1983 (pos³owie A. Anusz),
Wspólnota Samorz¹dowa Województwa Mazowieckiego, Warszawa 2008, 266 s.; fo-
tografie, ISBN 978-83-87520-19-9

Opis i systematyzacja demonstracji i protestów ulicznych w Warszawie w okre-
sie stanu wojennego tj. od 13.12.1981 roku do 22.07.1983. Autor ustala nie tylko
fakty i chronologiê tamtych wydarzeñ, ale równie¿ znakomicie odtwarza nastroje
i emocje spo³eczeñstwa na podstawie wspomnieñ i relacji uczestników demons-
tracji i religijnych zgromadzeñ w czasie I Pielgrzymki Jana Paw³a II do Ojczyzny,
a tak¿e oficjalnych dokumentów partyjnych oraz MSW. Opracowanie zawiera tak¿e
Kalendarium mniejszych protestów i uroczystoœci uzupe³niaj¹ce nasz¹ wiedzê na te-
mat skali opozycji warszawiaków wobec polityki w³adz.

WSPOMNIENIA. LITERATURA FAKTU

Janina Bauman, Zima o poranku. Opowieœæ dziewczynki z warszawskiego getta,
(przek³. z ang. aut.; przek³. z ang. rozdz. IX A. Sak), wyd. 2. uzup. i poszerz. Wy-
dawnictwo „Znak”, Kraków 2009, 269 s., ISBN 978-83-240-1126-1

Pierwsze wydanie wspomnieñ J. Baumann zosta³o opublikowane w Anglii
w 1986 roku w Polsce – w 1989 roku. W 1939 roku Bauman mia³a 13 lat. Prze¿y³a
pobyt w getcie, œmieræ wielu cz³onków rodziny, przyjació³, dramatyczn¹ ucieczkê
i ¿ycie w ukryciu po aryjskiej stronie najpierw w Warszawie, potem w Krakowie.
Wspomnienia napisa³a po czterdziestu latach; uzupe³niaj¹ je fragmenty okupacyj-
nego dziennika prowadzonego przez kilkunastoletni¹ autorkê i komentarze – wypi-
sy pochodz¹ce z Encyclopaedia Judaica.

Jan Cofa³a, Œl¹zacy w Warszawie (przedmowa L. M. Nijakowski), Wydawnictwo
Naukowe „Scholar”, Warszawa 2008, 383 s.; fotografie ISBN 978-83-7383-330-2

Ksi¹¿ka sk³ada siê z trzech czêœci. W pierwszej autor portre-
tuje postaci wybitnych Œl¹zaków i ludzi, którzy zafascynowani
kultur¹ i histori¹ tego regionu czuli siê Œl¹zakami – m.in.
E. J. Omañczyk, ks. J. Rzyme³ka, W. Sala, E. Wyglenda,
B. Drzyzga, A. S³upik, prof. H. Leœniok, M. Starczewski, prof.
J. Szczepañski, S. Steller, prof. W. Œwierzy, ks. A. Nowak,
L. Brychcy, N. Wojtyczka (A. Mosonhercel). Druga czêœæ ksi¹¿-
ki, pt. Mój rodowód dotyczy losów rodziny autora, trzecia –
Œl¹skie œlady w Warszawie – to wykaz warszawskich upamiêt-
nieñ postaci, wydarzeñ, miejsc, miast wa¿nych z punktu widze-
nia historii i kultury Œl¹ska. Ca³oœæ zamyka rejestr i opis dzia³alnoœci stowarzyszeñ
Œl¹zaków i sympatyków Œl¹ska w Warszawie, wybór publikacji z lat 2000-2008 o te-
matyce œl¹skiej oraz lista Œl¹scy warszawiacy, czyli prezentacja stu wybranych osób
wywodz¹cych siê ze Œl¹ska, mieszkaj¹cych obecnie w stolicy.
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Marek Edelman, I by³a mi³oœæ w getcie (wys³ucha³a i zapisa³a P. Sawicka; przed-
mowa J. Bocheñski), Œwiat Ksi¹¿ki; Bertelsmann Media sp. z o.o., Warszawa 2009,
197 s.; fotografie. ISBN 978-83-247-1416-2

Wspomnienia Edelmana zosta³y spisane w 2008 roku. Fragmenty by³y publiko-
wane wczeœniej na ³amach „Zeszytów Literackich”. Kilkanaœcie historii z ¿ycia
mieszkañców getta, o których Edelman mówi: „jestem ju¿ ostatni, który zna³ tych
ludzi z imienia i nazwiska, a pewnie nigdy nikt ich ju¿ nie wspomni. Trzeba, ¿eby
zosta³ po nich jakiœ œlad”.

Krzysztof Jastrzêbski, Wspomnienia ¿oliborskiego antykwariusza, Wydawnictwo
„Jantar”, Warszawa-Pu³awy 2009, 744 s.; fotografie. ISBN 978-83-915233-5-3

Warszawskie wspomnienia autora rozpoczynaj¹ siê w 1985 roku. S¹ interesu-
j¹cym dokumentem ¿ycia w „tamtej epoce”. Opowieœci o sprawach osobistych,
problemach codziennoœci, pracy, wspomnienia o kolegach-bukinistach ze Skry,
Wolumenu, Jarmarku Marymonckiego przeplataj¹ siê z opisem wa¿nych wydarzeñ
z polskiej historii i zwi¹zanych z nimi prze¿yæ autora: opisem atmosfery mszy za
Ojczyznê w koœciele œw. Stanis³awa, relacjami z wizyty Jana Paw³a II w 1987 roku,
wydarzeniami z okresu wyborów do Sejmu w 1989 roku i wyborów prezydenckich
w 1990 roku. Uzupe³nieniem tekstu wspomnieñ s¹ fotografie, fragmenty artyku³ów
prasowych, fotokopie listów pisanych do siostry do Australii.

Aleksander Kamiñski, Zoœka i Parasol. Opowieœæ o niektórych ludziach i niektó-
rych akcjach dwóch batalionów harcerskich, Wydawnictwo „Iskry”, Warszawa
2009, 591 s.; fotografie. ISBN 978-83-244-0091-1

Opis akcji dywersyjno-sabota¿owych dwóch harcerskich ba-
talionów AK: „Zoœka” i „Parasol”. Kamiñski przedstawia syl-
wetki ¿o³nierzy, sanitariuszek i ³¹czniczek m.in. Andrzeja Ro-
mockiego „Morro” – dowódcy kompanii „Rudy”, Jana Bona-
wentury Romockiego, braci Wuttke, Jana Rodowicza „Anody”.

Ksi¹¿ka sk³ada siê z dwóch czêœci. Pierwsza W dywersji zo-
sta³a przygotowana w 1946 roku na podstawie dokumentów
i ustnych relacji uczestników poszczególnych akcji. Czêœæ dru-
g¹ – Powstanie – autor napisa³ w 1956 roku. Wykorzysta³ przy
jej opracowaniu wspomnienia spisane w latach 1945-1947 przez
¿o³nierzy „Zoœki” na proœbê Jana Rodowicza „Anody”. W tekst opowieœci zosta³y
wplecione piosenki i wiersze powstañcze ¿o³nierzy „Zoœki” i „Parasola”, znakomi-
cie oddaj¹ce atmosferê wojennych dni i charakteryzuj¹ce prze¿ycia, idea³y i warto-
œci m³odych bohaterów.

Ryszard Kapuœciñski, Spacer poranny. Z fotografiami z Pola Mokotowskiego.
My morning walk / Morgendlicher Spaziergang / Paseo matutino (fot. R. Kapuœciñ-
ski; pos³owie A. Kapuœciñska; przek³. na ang. W. Brandt; przek³. na niem. M. von
Pollack: przek³. na hiszp. A. Orzeszek), Agora SA, Warszawa 2009, 64 s.; fotografie
(Seria: Biblioteka „Gazety Wyborczej”). [wyd. pol.-ang.-niem.-hiszp.] ISBN
978-83-7552-477-2
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Publikowany esej powsta³ w 1996 roku; po raz pierwszy ukaza³ siê dwa dni po
œmierci autora, 23 stycznia 2007 roku, na ³amach dodatku do „Gazety Wyborczej” –
w „Gazecie Sto³ecznej”. Kapuœciñski opowiada w nim o trasie codziennego poran-
nego spaceru od ul. Prokuratorskiej do Wawelskiej, al. Niepodleg³oœci i dalej na Po-
le Mokotowskie. Tekst zainspirowa³ w³adze dzielnicy Ochota do utworzenia na Po-
lu Mokotowskim Œcie¿ki Spacerowej Kapuœciñskiego upamiêtniaj¹cej wybitnego
dziennikarza i pisarza. Opis wêdrówki uzupe³niaj¹ rysunki i fotografie wykonane
przez autora oraz zarys planowanej trasy spacerowej.

Hubert Kossowski, W³adys³aw Janczewski, Tadeusz Kulbicki, Warszawska Pra-
ga w latach 1939-1945. Fakty i wspomnienia z czasów terroru (wstêp L. ¯ebrow-
ski, M. Wojdy³a), Fundacja Hereditas, Warszawa 2008, 221 s.; fotografie; p³yta
DVD. ISBN 978-83-927791-0-0

Ksi¹¿ka sk³ada siê z tekstu H. Kossowskiego Przedmoœcie
praskie w l. 1939-1945 poœwiêconemu Powstaniu Warszawskie-
mu na Pradze, dzia³alnoœci AK na tym terenie i funkcjonowa-
niu lewobrze¿nej Warszawy w pierwszych miesi¹cach po wkro-
czeniu Armii Czerwonej; tekstu W. Janczewskiego Szko³a
poœród nocy na temat tajnego nauczania na Pradze w okresie
okupacji oraz wspomnieñ T. Kulbickiego Mennica Pañstwowa
– oczami jej mieszkañca i pracownika w latach 1939-1944. Ka¿dy
z autorów by³ czynnie zaanga¿owany w opisywane formy kon-
spiracyjnej dzia³alnoœci. Integraln¹ czêœci¹ publikacji jest DVD
z relacj¹ dowódcy praskiego VI Obwodu AK, p³ka Antoniego W³adys³awa ¯urow-
skiego ps. „Andrzej”.

Stanis³aw Krupa, X Pawilon. Katownia UB na Rakowieckiej (wstêp W. Nowo-
wiejski), Wyd. 2. popr., Wydawnictwo „Most”; Towarzystwo Opieki nad Archiwum
Instytutu Literackiego w Pary¿u, Warszawa 2009, 175 s. ISBN 978-83-60840-03-0

Autor opracowania uczestniczy³ w czasie okupacji w ruchu konspiracyjnym naj-
pierw w Szarych Szeregach, potem by³ ¿o³nierzem harcerskiego batalionu „Zoœka”.
Bra³ udzia³ w Powstaniu Warszawskim. W 1949 roku zosta³ aresztowany pod zarzu-
tem usi³owania obalenia ustroju Polski Ludowej z broni¹ w rêku. Osadzono go
w mokotowskim wiêzieniu, w Pawilonie X, podlegaj¹cym bezpoœrednio dyrektoro-
wi Departamentu Œledczego Ministerstwa Bezpieczeñstwa Publicznego, Józefowi
Ró¿añskiemu. Odsiedzia³ 5 lat, z tego ponad rok w wiêzieniu w Rawiczu, potem
w obozie pracy w Jelczu. Po paŸdzierniku, w 1957 roku zosta³ zrehabilitowany.
Wspomnienia Krupy – dokument z czasów stalinowskiego bezprawia – dostarczaj¹
wstrz¹saj¹cych informacji na temat codziennego ¿ycia w wiêzieniu, relacji miêdzy
wspó³wiêŸniami, przebiegu przes³uchañ i procesów oraz prawnych „procedur” sy-
stemu represji.
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Maciej Nowakowski, D³uga urbanistyczna nowela (pos³owie S. Wyganowski),
Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, Warszawa 2009, 432 s.; fotografie (Seria:
Biblioteka Warszawska). ISBN 978-83-88477-91-1

Wspomnienia wybitnego architekta i urbanisty zas³u¿onego
dla Warszawy, profesora m.in. w Instytucie Gospodarki Prze-
strzennej i Mieszkalnictwa, autora planów rozwoju urbani-
stycznego kilkunastu polskich i syryjskich miast, w latach
1955-2008 wspó³pracownika Biura Odbudowy Stolicy, Biura
Urbanistycznego Warszawy, Biura Planowania Rozwoju War-
szawy, Rady Urbanistyczno-Architektonicznej Warszawy,
a w latach 2000-2006 prezesa Towarzystwa Urbanistów Pol-
skich. Wspomnienia sk³adaj¹ siê z dwóch czêœci. Pierwsza do-
tyczy przede wszystkim wydarzeñ i prze¿yæ osobistych oraz ro-
dzinnych przed 1939 rokiem, w czasie okupacji, Powstania Warszawskiego oraz
w okresie PRL-u. Druga – doœwiadczeñ i kontaktów zawodowych, przemyœleñ
i opinii na tematy zwi¹zane z architektur¹ i planowaniem przestrzennym w Polsce.

O piêknym brzegu. ¯oliborz, ludzie i wydarzenia / De Joli Bord. ¯oliborz, ses
hommes et ses événements (przedmowa A. Gawecka; praca zbior. red. E. Cha³asiñ-
ski, A. Gawecka; przek³. przedmowy na fr. A. Zielonka), Towarzystwo PrzyjaŸni
Polsko-Francuskiej; Fundacja „¯oliborski Fundusz Lokalny”, Warszawa 2009,
246 s.; fotografie, ISBN 978-83-926294-8-1

Kontynuacja wydanej w 2007 roku ksi¹¿ki Na Piêknym Brzegu. ¯oliborz, ludzie
i ksi¹¿ki. Praca sk³ada siê z artyku³ów, wspomnieñ, felietonów, wywiadów, fragmen-
tów prozy literackiej. Autorami wszystkich tekstów s¹ mieszkañcy ¯oliborza, a te-
matem historia i wspó³czesnoœæ jednej z piêkniejszych dzielnic Warszawy.

Perec Opoczyñski, Reporta¿e z warszawskiego getta (przek³. z jidysz, red. i wpro-
wadzenie M. Polit), Stowarzyszenie Centrum Badañ nad Zag³ad¹ ¯ydów; ¯ydow-
ski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, Warszawa 2009, 200 s.; foto-
grafie (Seria: Biblioteka Œwiadectw Zag³ady). ISBN 978-83-926831-8-6; ISBN
978-83-61850-00-7

Autor (1892-1943) by³ poet¹, prozaikiem, dziennikarzem i publicyst¹. W 1933
roku wyda³ w £odzi tom prozy chasydzkiej Nawenad. Od 1925 roku mieszka³
w Warszawie. W czasie okupacji wspó³pracowa³ z Ojneg Szabes – konspiracyjnym
archiwum getta powo³anym przez historyka Emanuela Ringelbluma. Opublikowa-
ne po raz pierwszy w ca³oœci (w 1954 roku opublikowano wersjê skrócon¹ i ocenzu-
rowan¹) reporta¿e i raporty pochodz¹ z Archiwum Ringelbluma. W tekstach tych
w niezwykle przenikliwy sposób, z ogromn¹ drobiazgowoœci¹ Opoczyñski opisuje
¿ycie codzienne za murami getta, tworzy znakomite portrety jego mieszkañców,
szmuglerów, funkcjonariuszy ¿ydowskiej policji. Reporta¿e te maj¹ ogromn¹ war-
toœæ zarówno dokumentacyjn¹, jak i literack¹.
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INNE

Bohdan Ja³owiecki, El¿bieta Anna Seku³a, Maciej Smêtowski, Anna Tucholska,
Warszawa. Czyje to miasto, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2009,
280 s.; tabele, wykresy, fotografie. ISBN 978-83-7385-339-5

Praca interdyscyplinarna – autorzy reprezentuj¹ trzy dyscy-
pliny naukowe: antropologiê kulturow¹, geografiê i socjologiê.
Na przyk³adzie Warszawy próbuj¹ odpowiedzieæ na pytania:
„kto ma prawo do miasta?” i „do kogo dzisiaj miasto nale¿y?”
Od kilkunastu lat w Warszawie widoczne s¹ skutki metropoli-
zacji. W³adze stolicy maj¹ ograniczon¹ kontrolê nad przebiega-
j¹cymi ¿ywio³owo procesami: dezindustrializacji, wzrostu za-
trudnienia w us³ugach, segmentacji rynku pracy, bezplanowej
zabudowy peryferii, wyludniania siê centrów, degradacji prze-
strzeni miejskiej i jej gentryfikacji. Warszawa staje siê miastem
chaosu przestrzennego, miêdzynarodowych korporacji i banków, urzêdników i po-
lityków, biurowców, zamkniêtych osiedli i centrów handlowych. Mieszkañcy mia-
sta zamieniaj¹ siê w jego u¿ytkowników.

Marek Ostrowski, Warszawski tryptyk edukacyjny: widzê – myœlê – dzia³am.
Tom 1: Scenariusze (wstêp M. Sielatycki), Wydawnictwo SCI-ART Organizacja
Badañ Naukowych, Warszawa 2009, 158 s.; fotografie. ISBN 83-908794-6-8

Publikacja powsta³a we wspó³pracy merytorycznej z Biurem Edukacji Urzêdu
m.st. Warszawy. Jest to interdyscyplinarny poradnik dydaktyczny dla uczniów war-
szawskich szkó³ podstawowych, gimnazjów i liceów promuj¹cy wœród m³odzie¿y
Warszawê. Jego celem jest nie tylko przybli¿enie historii, geografii miasta, ale tak-
¿e zaanga¿owanie m³odego pokolenia w ¿ycie Warszawy i dzia³alnoœæ na rzecz stoli-
cy. Opracowanie odwo³uje siê do bliskiego m³odzie¿y przekazu obrazowego (np.
czytanie i interpretacja zdjêæ lotniczych z wydanych wczeœniej albumów Tryptyku
Warszawskiego) oraz wykorzystania najnowszych technologii pozyskiwania (tzw.
WebQuest) i przetwarzania informacji.

Stadion X. Miejsce, którego nie by³o / Stadium X. A place that never was (praca
zbior; przek³. na ang. zbioroku; red. J. Warsza), Fundacja Bêc Zmiana; Korporacja
ha!art, Warszawa-Kraków, [2008 czy 2009], 208 s.; fotografie. [wyd. pol.-ang.] ISBN
978-83-61407-84-3; ISBN 978-83-925107-2-7

Publikacja powsta³a jako efekt i podsumowanie pro-
jektów Podró¿ do Azji – spacer akustyczny po sektorze
wietnamskim Stadionu Dziesiêciolecia, a tak¿e Finisa¿
Stadionu X-lecia organizowanych przez Fundacjê Laury
Palmer. Stadion wybudowany na ruinach miasta
w 1955 roku mia³ byæ wizytówk¹ nowego ustroju. Przez
40 lat by³ najwiêkszym obiektem sportowym w Polsce
mog¹cym pomieœciæ 100 000 widzów. Na tym stadionie
mia³y miejsce tak¿e wydarzenia, takie jak samospalenie R. Siwca w 1968 roku, msza
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papieska w 1983 roku czy koncert Stevie’ego Wandera w 1989 roku. W po³owie lat
80. obiekt ten ostatecznie przesta³ pe³niæ funkcje sportowe, a kilka lat póŸniej zosta³
zamieniony na najwiêkszy, wielokulturowy bazar Europy. Opracowanie sk³ada siê
z tekstów, które oddaj¹ wieloœæ obrazów i funkcji zdegradowanego stadionu. Ka¿dy
z zaproszonych autorów pokazuje w³asny obraz tego miejsca: dla botaników jest to
miejsce nietypowej dla warszawskiego ekosystemu roœlinnoœci; dla B. Cope, kurato-
ra i muzyka – Ÿród³o dŸwiêków charakterystycznych dla bazarów Europy Wschod-
niej i Azji; dla W. Nies³uchowskiego – jêzykoznawcy, teren badañ etymologicz-
nych; dla socjologa S. Cichockiego – miejsce alternatywnej turystyki i informacji;
dla architekta. G. Pi¹tka – architektonicznym symbolem Warszawy w czasach
PRL-u. Album ilustrowany fotografiami pokazuj¹cymi kolejne etapy historii i spo-
soby eksploatacji Stadionu Dziesiêciolecia.

*

W nocie informuj¹cej o wydaniu I tomu Wielkiej ilustrowanej encyklopedii po-
wstania warszawskiego wyst¹pi³y nieœcis³oœci. („Kronika Warszawy” 2/2006, s. 85)
Przepraszam bardzo Autorów, Redaktorów i Wydawców tej pozycji. Poni¿ej za-
mieszczam tekst w³aœciwy.

Wielka ilustrowana encyklopedia powstania warszawskiego, tom I: Dzia³ania
zbrojne (red. nauk. P. Rozwadowski; koordynator M. Wiœniewska; wstêp J. K³o-
czowski; Od redakcji – P. Rozwadowski, M. Wiœniewska), Dom Wydawniczy „Bel-
lona”; Fundacja „Warszawa Walczy 1939-1945”, Warszawa 2006, 727 s.; ilustracje,
plany, mapy (Wielka ilustrowana encyklopedia powstania warszawskiego, t. 1-7). ISBN
83-11-09261-3; ISBN 83-11-10124-8

Tom I koñcz¹cy rozpoczêt¹ w 1997 roku monumentaln¹ edycjê Wielkiej ilus-
trowanej encyklopedii powstania warszawskiego poœwiêcony jest dzia³aniom militar-
nym najd³u¿szej, trwaj¹cej 63 dni, bitwy polskich si³ zbrojnych w okresie II wojny
œwiatowej – bitwy o Warszawê. Has³a w uk³adzie alfabetycznym podaj¹ szczegó³owe
informacje na temat walk w podziale na zgrupowania, bataliony, kompanie, plu-
tony. Przebieg dzia³añ powstañczych zaprezentowano zgodnie z chronologi¹
wydarzeñ i podzia³em terytorialnym stolicy. W opracowaniu hase³ wziê³o udzia³
55 autorów – wybitnych historyków Polskiego Pañstwa Podziemnego i Powstania
Warszawskiego oraz by³ych ¿o³nierzy powstania. Ka¿dy z autorów przygotowa³ wy-
kaz bibliografii tematu. Zawiera on 430 wydawnictw zwartych oraz 138 artyku³ów.
Uzupe³nieniem tekstu s¹ fotografie z okresu powstania, liczne plany, szkice i mapy.
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LIPIEC

1 Do ksiêgarñ trafi³ wznowiony Bede-
ker warszawski Olgierda Budrewicza.
Ksi¹¿ka powsta³a pod koniec lat 50. Autor
lekko i z humorem opisa³ w niej klimat ów-
czesnej stolicy: przede wszystkim kluby,
kawiarnie i bary, s³ynn¹ restauracjê Kame-
raln¹, a tak¿e sklepy, komisy, ³aŸnie, neo-
ny, kolejki dojazdowe, doro¿ki oraz znane
niegdyœ warszawskie postacie. Nowe wy-
danie, uzupe³nione aktualnymi przypisa-
mi, jest przewodnikiem po nieistniej¹cym
ju¿ mieœcie i ma, w zamyœle wydawnictwa
Trio, przybli¿yæ m³odemu pokoleniu at-
mosferê stolicy tamtych lat.

Z okazji 30-lecia istnienia Muzeum
Karykatury i 100-lecia urodzin jego za³o-
¿yciela i pierwszego dyrektora Eryka Li-
piñskiego przy Koziej by³a otwarta wysta-
wa jego prac. Prezentowane rysunki saty-
ryczne, ¿arty, karykatury portretowe, serie
humorystyczne, plakaty filmowe i teatral-
ne z lat 1932-1991 pochodzi³y z kolekcji ro-
dziny, a tak¿e ze zbiorów Muzeum Kary-
katury i Muzeum Plakatu w Wilanowie.
Wystawa trwa³a do 27 wrzeœnia.

2 Wesz³a w ¿ycie reforma kurii war-
szawskiej przeprowadzona przez abp. Ka-
zimierza Nycza. Sekretariat prymasa zo-
sta³ przeniesiony do Wilanowa na ul. Ko-
legiack¹, do parafii œw. Anny. Zmniejszono
liczbê znajduj¹cych siê nim wydzia³ów,
podlegaj¹cych powo³anemu moderatoro-
wi, kieruj¹cemu faktycznie zarz¹dza³ prac¹
kurii. Nowoœæ stanowi³o utworzenie cen-
trum medialnego, które zajmie siê wspó³pra-
c¹ kurii z dziennikarzami. Oprócz przeka-
zywania informacji ma ono za zadanie tak-
¿e organizacjê spotkañ przybli¿aj¹cych
Koœció³ warszawski ludziom mediów.

3 Rozpoczê³a siê rekrutacja na studia
w warszawskich uczelniach. Na Uniwersy-
tet Warszawski zg³osi³o siê 12 000 chêt-
nych, wœród których dominuj¹ kobiety.
Najbardziej obleganym kierunkiem by³a
iberystyka (23 osoby na jedno miejsce),
najmniej – fizyka. Podobn¹ liczbê zg³oszeñ
mia³a Politechnika Warszawska, która
dysponuje 5500 miejscami. Tu najpopular-
niejsze by³y budownictwo, gospodarka
przestrzenna, geodezja i kartografia. Wœr-
ód kandydatów zg³osi³o siê wielu chêtnych



z krajów arabskich i z Afryki. Z kolei War-
szawski Uniwersytet Medyczny cieszy³ siê
ogromnym zainteresowaniem wœród ob-
cokrajowców z krajów skandynawskich.
Uniwersytet Kardyna³a Stefana Wyszyñ-
skiego móg³ przyj¹æ 2600 chêtnych, choæ
zg³osi³o siê 13 000 kandydatów; najwiêcej
na: prawo, stosunki miêdzynarodowe,
psychologiê. W Szkole G³ównej Gospodar-
stwa Wiejskiego na jedno miejsce przypa-
da³o 11 osób, a wœród obleganych kierun-
ków królowa³a biotechnologia. W Szkole
G³ównej Handlowej o jedno miejsce wal-
czy³o 4 chêtnych. W Wojskowej Akademii
Technicznej najwiêkszym powodzeniem
cieszy³y siê budownictwo, geodezja i kar-
tografia.

4 Miejskie Centrum Komunikacji
Spo³ecznej przeprowadzi³o wœród miesz-
kañców stolicy badanie dotycz¹ce oceny
inwestycji, które ma w planach ekipa pre-
zydent Hanny Gronkiewicz-Waltz. Wœród
wytypowanych dziesiêciu projektów zna-
laz³y siê inwestycje drogowo-infrastruktu-
ralne oraz planowane gmachy wielkogaba-
rytowe. Z sonda¿u wynika, ¿e warszawiacy
oczekuj¹ przede wszystkim przeznaczenia
publicznych œrodków na infrastrukturê.
81 proc. jako najwa¿niejsz¹ inwestycjê
wskaza³o centralny odcinek drugiej linii
metra, 78 proc. – system miejskich obwod-
nic, 71 proc. – most Pó³nocny. Mniej wa¿-
ne okaza³y siê inwestycje kulturalne. Na
przedostatnim miejscu znalaz³y siê Cen-
trum Nauki „Kopernik”, Muzeum Sztuki
Nowoczesnej czy Muzeum Historii ¯ydów
Polskich.

Po raz trzeci zosta³ zorganizowany
konkurs na najlepszy wydzia³ obs³ugi mie-
szkañców w Warszawie. Zwyciê¿y³a pla-
cówka z ul. S³owackiego 6/8 na ¯oliborzu.
Petenci chwal¹ sobie m.in. mo¿liwoœæ za³a-
twiania spraw przez Internet. Autorskim
rozwi¹zaniem wydzia³u jest wprowadzenie

kodów, które petent otrzymuje w urzêdzie
i dziêki którym sprawdza, co dzieje siê
w jego sprawie. Pracownicy wydzia³u ob-
s³uguj¹ tak¿e osoby g³uchonieme.

5 Wystêp Dino Saluzziego, najs³ynniej-
szego na œwiecie mistrza bandoneonu, ge-
nialnego interpretatora tango nuevo, roz-
pocz¹³ 14. Miêdzynarodowy Plenerowy Fe-
stiwal „Jazz na Starówce”. Impreza w ci¹gu
13 lat sta³a siê jednym z najpopularniej-
szych muzycznych cykli w stolicy, przy-
ci¹gaj¹cym wielotysiêczne t³umy. Dla du-
¿ej liczby osób jest to jedyna mo¿liwoœæ ob-
cowania z dobrym, prawdziwym jazzem,
gdy¿ wstêp na koncerty jest bezp³atny.

7 „Psie sprawy Warszawy” – tak nazy-
wa siê akcja miejskiego Biura Ochrony Œro-
dowiska, propaguj¹ca sprz¹tnie po psach.
W 400 warszawskich kioskach mo¿na dostaæ
bezp³atny zestaw do sprz¹tania po czworo-
nogu. Zestawy, sk³adaj¹ce siê z szufelki,
papierowej torby i rêkawiczki, kupi³ Bank
Ochrony Œrodowiska. Do akcji w³¹czy³a
siê te¿ stra¿ miejska przez wystawienie
mandatów za niesprz¹tanie po psach.

8 Centrum Nauki „Kopernik” otwo-
rzy³o w Pa³acu Kultury i Nauki interak-
tywn¹ wystawê naukow¹. Na kilku stano-
wiskach mo¿na by³o zobaczyæ w praktyce
zjawiska opisywane przez naukê, np. po-
jemnoœæ swojej pamiêci krótkotrwa³ej,
gêstoœæ powietrza czy przep³yw krwi przez
serce. Nowoœci¹ tegorocznej akcji by³y po-
kazy naukowe. Przez 3 tygodnie prezento-
wano doœwiadczenia i ciekawostki zwi¹za-
ne z powietrzem.

10 Na 40. piêtrze Pa³acu Kultury i Na-
uki zamontowano cztery kamery, przeka-
zuj¹ce obraz na du¿e monitory w holu oraz
do Internetu. Dziêki nim mo¿na podzi-
wiaæ panoramê Warszawy, sprawdziæ po-
godê oraz ruch na ulicach. Urz¹dzenia ma-
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j¹ wysok¹ rozdzielczoœæ, która pozwala np.
na powiêkszenie fragmentu obrazu, aby
obejrzeæ dok³adnie ca³e budynki i ulice.

11 Rada Warszawy przeg³osowa³a za-
kaz palenia papierosów na przystankach
komunikacji miejskiej i na placach zabaw.
Zakaz ma obowi¹zywaæ od wrzeœnia. Za je-
go z³amanie stra¿ miejska bêdzie dawaæ
mandaty od 20 do 500 z³. Nie uda³o siê
przeg³osowaæ podobnego ograniczenia
w parkach.

Radni œródmiejscy przyjêli uchwa³ê
o zakazie organizowania na pl. Zamko-
wym i Starym Mieœcie koncertów i innych
masowych imprez, którym towarzyszy
g³oœna muzyka. Pozostanie „Jazz na Sta-
rówce” oraz wystêpy kameralnych zespo-
³ów. Aparatura wykorzystywana do na-
g³oœnienia nie mo¿e przekraczaæ 3kW na
stronê. Przeciwnikami hucznych imprez
masowych s¹ mieszkañcy Starówki, a tak¿e
s³u¿by konserwatorskie Zamku Królew-
skiego, które oceniaj¹, ¿e ha³as powa¿nie
szkodzi Zamkowi. Za wprowadzeniem za-
kazu byli tak¿e sto³eczny Konserwator Za-
bytków i Œródmiejski Zarz¹d Terenów Pu-
blicznych.

13 T³umy warszawiaków przyby³y na
otwarcie wyremontowanego Krakowskie-
go Przedmieœcia. Trwaj¹ce dwa lata prace
odmieni³y ulicê nie do poznania. Sta³a siê
jednym z najpiêkniejszych traktów w Pol-
sce. Mieszkañcy stolicy chwalili trójkolo-
rowy kamieñ, którym wy³o¿ono chodniki
i jezdniê, podoba³ im siê plac z uk³adem
s³onecznym, który powsta³ przed ponikiem
Kopernika, a tak¿e zatopione w szkle repro-
dukcje obrazów Canaletta, ukazuj¹ce wygl¹d
Krakowskiego Przedmieœcia w XVIII w. Nie-
którzy zauwa¿ali, ¿e przyda³oby siê wiêcej
zieleni, np. wisz¹cych na latarniach koszy
z kwiatami, a tak¿e, ¿e na nowych trotua-
rach ju¿ pojawi³y siê plamy po benzynie

i oleju. Oficjalnego otwarcia ulicy o godz.
16. dokona³a przy koœciele œw. Anny prezy-
dent Hanna Gronkiewicz-Waltz. G³ównym
wykonawc¹ remontu, który kosztowa³
55 mln z³, by³a firma Mostostal Warszawa.

15 Fotoplastykon w Al. Jerozolim-
skich wznowi³ projekcje. Licz¹cemu 103
lata urz¹dzeniu do niedawna grozi³a likwi-
dacja, mimo ¿e jest ono ostatnim takim
obiektem w Warszawie zachowanym
w oryginalnym miejscu i ¿e od 1987 roku
figuruje w rejestrze zabytków. W³aœciciel
Tomasz Chudy nie by³ w stanie utrzymaæ
zabytkowego aparatu i szuka³ na niego na-
bywcy. Spraw¹ zainteresowa³o siê Mu-
zeum Powstania Warszawskiego. Efektem
rozmów z w³aœcicielem jest umowa, zgod-
nie z któr¹ muzeum wydzier¿awi fotopla-
stykon wraz z kolekcj¹ ponad 3000 zdjêæ
z XIX i XX w. na 4 lata. Bêdzie odpowiada-
³o za jego dzia³anie i promocjê, a w³aœciciel
zachowa merytoryczny nadzór nad projek-
cj¹ fotografii. Pierwsza prezentacja poka¿e
„Warszawê trzech pokoleñ”, czyli zdjêcia
stolicy od lat 90. XIX w. do lat 60. XX w.

16 Ratusz przygotowa³ projekt ustawy
reprywatyzacyjnej, która w intencji urzêd-
ników ma rozwi¹zaæ raz na zawsze kwestiê
odszkodowania i rekompensaty dla by³ych
w³aœcicieli nieruchomoœci odebranych de-
kretem Bieruta. Beneficjentami ustawy ma
byæ 16 000 wyw³aszczonych, którzy po
wojnie z³o¿yli wnioski dekretowe o tzw.
w³asnoœæ czasow¹. Bêd¹ mieli do wyboru:
albo zwrot kamienicy b¹dŸ placu, albo 100
proc. ich wartoœci. Reszta, czyli ok. 8000
osób, które nie z³o¿y³y wniosków, skorzy-
sta³yby z 15-20 proc. rekompensaty. Skala
roszczeñ siêga 18 mld z³. Miasto zapropo-
nowa³o, by pieni¹dze p³ynê³y z dwóch Ÿró-
de³: funduszu rekompensacyjnego skarbu
pañstwa oraz powo³anego przez Ratusz
Funduszu Nieruchomoœci Warszawskich.

Kronika 101



17 Akademia Sztuk Piêknych planuje
rozbudowê swojego zabytkowego gmachu
przy Wybrze¿u Koœciuszkowskim 37,
a tak¿e zabudowê jego najbli¿szego otocze-
nia. W starym budynku uczelni jest za
ciasno, a poza tym z pa³acu Czapskich przy
Krakowskim Przedmieœciu grozi jej eks-
misja. W rozstrzygniêtym niedawno kon-
kursie na rozbudowê ASP jury najwy¿ej
oceni³o projekt pracowni JEMS Architek-
ci, która proponuje, aby na w¹sk¹ dzia³kê
wsun¹æ bry³ê o kszta³cie fortepianu, która
najszersz¹ czêœci¹ utworzy³aby pierzejê
Wybrze¿a Koœciuszkowskiego. Autorzy
projektu przekonuj¹, ¿e w ten sposób po-
wsta³by atrakcyjny dziedziniec. Nad tune-
lem Wis³ostrady zaplanowali rzeŸbiony
pawilon galerii, m.in. z bibliotek¹. Jego
dach ma przechodziæ w rampê, na któr¹
mo¿na bêdzie siê wspinaæ, aby obserwo-
waæ imprezy artystyczne.

Ratusz pochwali³ siê, ¿e w tym roku
bardzo sprawnie wydaje pieniêdze na in-
westycje. W pierwszym pó³roczu wyda³ na
nie 420 mln z zaplanowanych na 2008 roku
ponad 2 mld. Radni PiS wytykaj¹ jednak,
¿e owe inwestycje, którymi chwali siê ra-
tusz, np. budowa pierwszej linii metra,
przebudowa Krakowskiego Przedmieœcia
czy remont estakady Wis³ostrady ko³o La-
su Bielañskiego, to w wiêkszoœci prace roz-
poczête w poprzednich latach. Skutecz-
noœæ wydawania pieniêdzy przez miasto
bêdzie mo¿na oceniæ dopiero pod koniec
roku. W zesz³ym roku ratusz wykorzysta³
na inwestycje 80 proc. zak³adanych kwot.
Nie wiadomo, czy teraz bêdzie lepiej, bo
opóŸnia siê wiele du¿ych przedsiêwziêæ,
m.in. zakoñczenie budowy Trasy Siekier-
kowskiej, modernizacja Al. Jerozolim-
skich w stronê Pruszkowa, poszerzenie ul.
Poleczki miêdzy Ursynowem a Okêciem
oraz Modliñskiej w stronê Jab³onny.

19 Ponad 230 osób z 22 grup historycz-
nych z ca³ej Polski odtworzy³o w Parku
Skaryszewskim bitwê polsko-szwedzk¹
o Warszawê z 1656 roku. Inscenizacja trwa-
³a prawie dwie godziny, jej kulminacyjnym
punktem by³ najazd husarii. Pokazano
tak¿e atak szwedzkiej piechoty na polsk¹
wieœ. Po pokazie mo¿na by³o zwiedziæ obo-
zowisko, zapoznaæ siê ze szlacheckimi
zwyczajami, XVII-wieczn¹ mod¹, muzyk¹
czy militariami.

21 Na Cmentarzu Wojskowym odby³
siê pogrzeb tragicznie zmar³ego prof. Bro-
nis³awa Geremka. Mimo ulewnego de-
szczu na uroczystoœci pogrzebowe przysz³o
ponad 1000 warszawiaków.

Pierwsze w kraju centrum dla osób do-
tkniêtych chorob¹ Alzheimera powstanie
przy ul. Nowousynowskiej 216. Znajdzie
siê w nim miejsce dla 120 chorych. Czêœæ
z nich zamieszka tam na sta³e, pozostali bê-
d¹ przychodziæ w ci¹gu dnia. Dotychczas
osoby dotkniête t¹ chorob¹ by³y leczone
razem z pacjentami cierpi¹cymi na inne
choroby psychiczne.

22 Zakoñczy³ siê trwaj¹cy 12 lat re-
mont murów obronnych Starego Miasta.
By³o to jedno z najwiêkszych przedsiê-
wziêæ konserwatorskich w Warszawie osta-
tnich lat. Podwójne mury obronne zata-
czaj¹ ³uk d³ugoœæ 1200 m od ul. Brzozowej
do pl. Zamkowego. Po drodze s¹ jeszcze
baszty, barbakan i most gotycki. Remont
obj¹³ równie¿ pas miêdzymurza oraz fosê
wzd³u¿ Podwala. Na miêdzymurzu zerwa-
no asfalt, wykonano odwodnienie i u³o¿o-
no chodnik z granitowych kostek. Nieba-
wem maj¹ siê tu pojawiæ stragany z pa-
mi¹tkami. Z kolei w fosie powsta³a ¿wiro-
wa œcie¿ka, a jesieni¹ zacznie siê urz¹dza-
nie zieleni. Symbolicznym zakoñczeniem
remontu budowli by³o w³¹czenie ilumina-
cji. Wiêkszoœæ z 300 reflektorów œwieci
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œwiat³em ¿ó³tym i bia³ym. W³¹czaj¹ siê au-
tomatycznie o zmroku i gasn¹ o pó³nocy.
l27 dodatkowych reflektorów, rzucaj¹cych
snopy œwiat³a w ró¿nych kolorach, które
w dodatku zmieniaj¹ siê co 15 sekund, jest
w³¹czanych w soboty i œwiêta.

Wojewoda mazowiecki Jacek Koz³ow-
ski wyda³ pozwolenie na budowê Stadionu
Narodowego. To najszybciej wydane
w kraju pozwolenie na budowê. Urzêdnicy
przygotowali je w 32 dni. Budowa Stadio-
nu ma byæ zrealizowana do 2011 roku
Trwaj¹ prace nad projektem budowlanym
i przygotowaniem przetargu na generalne-
go wykonawcê. Narodowe Centrum Spor-
tu chce siê z tym uporaæ do wiosny.

24 Sto³eczny Zarz¹d Rozbudowy Mia-
sta podpisa³ z firm¹ Warbud kontrakt na
budowê Centrum Naukowego „Kopernik”
– pierwszego w Polsce interaktywnego
centrum naukowego dla dzieci, m³odzie¿y
i doros³ych. Gmach z planetarium, ogro-
dem na dachu, zewnêtrzn¹ œcian¹ wspi-
naczkow¹, otoczony parkiem stanie nad
tunelem Wis³ostrady miêdzy mostem
Œwiêtokrzyskim a Bibliotek¹ Uniwersyte-
tu Warszawskiego. Wewn¹trz znajd¹ siê
tak¿e kawiarnie, restauracje, scena na wo-
dzie. Projekt centrum powsta³ w Pracowni
RAr-2 Laboratorium Architektury Jan
Kubec z Rudy Œl¹skiej, która wygra³a w
miêdzynarodowym konkursie. Inwestycja
zostanie ukoñczona 23 czerwca 2010 roku.

26 Zakoñczy³ siê dwuletni spór miê-
dzy Warszaw¹ i Bytomiem o rzeŸbê œpi¹ce-
go lwa, stoj¹c¹ przed tylnym wejœciem war-
szawskiego zoo. Figura zwierzêcia zdobi³a
XIX-wieczny pomnik mieszkañców po-
wiatu bytomskiego poleg³ych w wojnie
francusko-pruskiej i by³a dzie³em wybit-
nego niemieckiego artysty Theodora Erd-
manna Kalidego, odlanym w 1873 roku
w Berlinie. Monument sta³ na Rynku

w Bytomiu. W okresie miêdzywojennym
przeniesiono go do nowo wybudowanej
dzielnicy na obrze¿ach miasta, a po wojnie
ustawiono go w parku, sk¹d znikn¹³.
Wszystko wskazuje jednak na to, ¿e lew
sprzed warszawskiego zoo, to lew z Byto-
mia. Zwaœnione strony uzgodni³y, ¿e ory-
gina³ odjedzie do Bytomia, a w warszaw-
skim zoo ko³o wybiegu dla lwów stanie ko-
pia, która powsta³a w Gliwickich Zak³a-
dach Urz¹dzeñ Technicznych.

27 Z inicjatywy wiceprezydenta War-
szawy W³odzimierza Paszyñskiego wœród
warszawskiej m³odzie¿y przeprowadzono
badania, dotycz¹ce jej oczekiwañ wzglê-
dem miasta. Ponad po³owa ankietowanych
na pierwszym miejscu wymieni³a darmo-
we boiska, a dalej: m³odzie¿owe kluby,
bezpieczne parki, nowoczesne instytucje
kultury, œcie¿ki rowerowe skate-parki, si-
³ownie. O potrzeby m³odzie¿y pytano tak-
¿e ekspertów: dyrektorów szkó³, samo-
rz¹dowców, pracowników placówek kultu-
ralno-oœwiatowych. Okaza³o siê, ¿e ich
orientacja w oczekiwaniach m³odzie¿y by-
³a bardzo niska. Ratusz przygotowuje pro-
jekt polityki spo³ecznej w stolicy do
2020 roku. Robi to we wspó³pracy z organi-
zacjami pozarz¹dowymi, jednak m³odzie-
¿y do pomocy na razie nie zaproszono.

28 Wzd³u¿ ulic Miêdzyparkowej i frag-
mentu Bonifraterskiej, na ty³ach stadionu
Polonii Warszawa, namalowano na jezdni
pierwsze w Warszawie pasy rowerowe. Ma-
j¹ ok. 15 m szerokoœci. Wed³ug Zarz¹du
Dróg Miejskich takie pasy mo¿na wyzna-
czaæ jedynie na ulicach o mniejszym natê-
¿eniu ruchu i odpowiedniej szerokoœci.
Urzêdnicy opracowuj¹ kolejne lokalizacje
pasów. Chce je tak¿e wytyczyæ Œródmiejski
Zarz¹d Terenów Publicznych.

30 Miasto uniewa¿ni³o przygotowy-
wany od zesz³ego roku przetarg na budowê
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odcinka drugiej linii metra miêdzy ron-
dem Daszyñskiego a Dworcem Wileñ-
skim. Ceny, które zg³osi³y europejskie
konsorcja, siêga³y prawie 6 mld z³. To po-
nad dwa razy wiêcej ni¿ przewidywa³ ko-
sztorys. Na Euro 2012 kibiców dowioz¹
niskopod³ogowe tramwaje, autobusy, ja-
d¹ce po wydzielonych pasach, oraz poci¹gi
szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazo-
wieckich. W zwi¹zku z tym planowane s¹
remonty linii tramwajowych na Trasie
W-Z, ul.Targowej i w al. Zielenieckiej, za-
kup 186 niskopod³ogowych tramwajów,
wytyczanie odrêbnych pasów dla autobu-
sów, dziêki którym nie bêd¹ one staæ
w korkach, zakup 17 nowoczesnych sk³a-
dów poci¹gowych. Kolejny przetarg na bu-

dowê centralnego odcinka drugiej linii
metra ma zostaæ og³oszony na prze³omie
wrzeœnia i paŸdziernika.

31 Z okazji 64. rocznicy wybuchu Po-
wstania Warszawskiego w po³udnie na
Zamku Królewskim zebra³a siê Rada War-
szawy, by m.in. przyznaæ honorowe oby-
watelstwo stolicy uczestnikom powstañ-
czych walk. Wieczorem na pl. Krasiñskich
przed pomnikiem Powstania Warszawskie-
go mszê odprawi³ prymas Polski kardyna³
Józef Glemp. Uroczystoœæ zakoñczy³ apel
poleg³ych, a po nim zabrzmia³y dŸwiêki
oratorium Romana Ko³akowskiego Kto ty
jesteœ? Czyli Adresaci, opowiadaj¹cego o po-
staciach i wydarzeniach sprzed 64 lat.

SIERPIEÑ

1 Minê³a 64. rocznica wybuchu Po-
wstania Warszawskiego. Niestety o godz.
17. – w godzinê „W” – nie wszyscy us³ysze-
li syreny. Centrum Zarz¹dzania Kryzyso-
wego, które odpowiada za ich w³¹czenie,
twierdzi, ¿e system jest przestarza³y, nie
ma pieniêdzy na jego konserwacjê i czêœci
syren po prostu siê nie w³¹cza. O 17. pod
pomnikiem „Gloria Victis” na Cmentarzu
Wojskowym rozpoczê³y siê oficjalne uro-
czystoœci. Jednak zamiast ciszy i skupienia
by³y przepychanki i krzyki. Zebrani na
cmentarzu zachowywali siê jak na wiecu:
jedni g³oœno manifestowali niechêæ do
obecnych na uroczystoœci polityków, inni
zaœ okazywali im uznanie. O godz. 21 na
Kopcu Powstania Warszawskiego przy ul.
Bartyckiej zap³on¹³ ogieñ.

2 Na najnowszej liœcie projektów dofi-
nansowywanych przez Uniê Europejsk¹,
og³oszonej przez Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego, znalaz³y siê inwestycje
zwi¹zane z potrzeb¹ poprawy komunikacji
w stolicy przed Euro 2012. Ponad
150 mln z³ dotacji dostan¹ Tramwaje War-
szawskie na zakup niskopod³ogowych wa-

gonów i przebudowê torów na ul. Targowej
i w al. Zielenieckiej. Ponad 300 mln dosta-
nie Szybka Kolej Miejska i Koleje Mazo-
wieckie na zakup nowoczesnych poci¹gów
elektrycznych, które bêd¹ jeŸdziæ g³ównie
na lotniska na Okêciu i w Modlinie. Unia
pokryje koszty blisko 100 mln z³ na re-
mont Dworca Centralnego. Na budowê
drugiej linii metra Warszawa otrzyma 3,2
mld z³, z czego 1,25 na odcinek centralny.
Pieni¹dze dostan¹ tak¿e drogowcy, m.in.
na budowê obwodnicy Warszawy.

4 Rozstrzygniêto konkurs na koncep-
cjê ekspozycji Muzeum Fryderyka Chopi-
na w zamku Ostrogskich. Wygra³a firma
z Mediolanu Migliore&Servetto. W³osi za-
projektowali interaktywn¹ wystawê. Przy
wejœciu bêd¹ rozdawane chipy. Po ich zbli-
¿eniu do eksponatów bêdzie prezentowa-
ny zakodowany obraz i treœæ. Muzeum zo-
stanie podzielone na tzw. tematyczne wy-
spy. Na ka¿dej ma byæ prezentowany inny
okres ¿ycia Chopina. W piwnicach znaj-
dzie siê sala koncertowa, gdzie w specjal-
nych kopu³ach bêdzie mo¿na pos³uchaæ
muzyki.
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6 Po porannej mszy u paulinów na No-
wym Mieœcie oko³o 5000 osób wyruszy³o
na pielgrzymkê do Czêstochowy. Has³o
przewodnie p¹tników brzmia³o: „£ask¹
jesteœcie zbawieni”. Pielgrzymi maj¹ do
przejœcia prawie 250 km w ci¹gu dziewiê-
ciu dni. To najstarsza warszawska piel-
grzymka na Jasn¹ Górê. Wyrusza z przer-
wami od 1711 roku, kiedy to sz³a w intencji
uwolnienia miasta od zarazy.

7 Na Stadionie Gwardii przy ul. Rac³a-
wickiej wyst¹pi³a legendarna grupa heavy-
metalowa Iron Maiden. Na koncert przyje-
cha³o oko³o 29 000 fanów z ca³ej Polski,
a tak¿e z zagranicy. Zespó³ zagra³ kompo-
zycje przede wszystkim z 5 p³yt wydanych
w pierwszej po³owie lat 80. To drugi kon-
cert Iron Maiden w Warszawie. Po raz pier-
wszy grupa wyst¹pi³a 24 lata temu. Okazj¹
do œwiêtowania by³y tak¿e 50. urodziny
wokalisty zespo³u Bruce’a Dickinsona.

8 Muzeum Powstania Warszawskiego
otrzyma³o w darze slajdy przedwojennej
Polski z drugiej po³owy lat 30. ub.w. Ich
autorem jest Witold Konieczny, in¿ynier
lotnictwa, który mieszka³ na Saskiej Kêpie
i w 1939 roku wyemigrowa³ do USA.
Utrwali³ na kliszy widoki Warszawy, Lu-
blina i Zakopanego. Jedna z fotografii oka-
za³a siê sensacj¹. Przedstawia rzeŸbê fauna
na delfinku, autorstwa Jana Biernackiego,
stoj¹c¹ w Parku Paderewskiego (Skaryszew-
skim). Nie zachowa³a siê ¿adna podobizna
fauna, nieznane by³y losy rzeŸby, a ponie-
wa¿ Biernacki zmar³ tu¿ przed terminem
ods³oniêcia, które zaplanowano na listopad
1930 roku, varsavianiœci uznali, ¿e faun ni-
gdy nie stan¹³ w Parku. Prawdopodobnie
teraz bêdzie mo¿liwe ustalenie, co sta³o siê
z pomnikiem, a mo¿e nawet uda siê go od-
tworzyæ. Wkrótce rozpocznie siê restaura-
cja Parku Skaryszewskiego, który ma od-
zyskaæ przedwojenny charakter. RzeŸba
fauna by³aby niew¹tpliwie jego ozdob¹.

9 Z raportu Greenpeace wynika, ¿e
Warszawa jest jedyn¹ stolic¹ w Unii Euro-
pejskiej, która nie oczyszcza swoich œcie-
ków. Niemal po³owa odpadów ze stolicy
i okolic wp³ywa wprost do Wis³y. Warsza-
wa zajmuje niechlubne miejsce w czo³ówce
listy czarnych punktów w dorzeczu Wis³y
– jest jednym z dwóch, obok okrêgu prze-
mys³owego na Górnym Œl¹sku, najwiêk-
szych ognisk emisji œcieków. Do oczy-
szczalni Czajka w Bia³o³êce trafia zaledwie
po³owa odpadów komunalnych. Reszta,
prawie 50 mln m3, wpada do Wis³y bez
oczyszczenia. Zgodnie z planami miasta
do 2010 roku ma byæ gotowa rozbudowy-
wana obecnie i modernizowana oczy-
szczalnia Czajka oraz nowoczesna spalar-
nia osadów œciekowych i kolektora kanali-
zacyjnego. Inwestycja jest dofinansowy-
wana przez Uniê Europejsk¹.

Kilka tysiêcy widzów zgromadzi³o siê
przy Pu³awskiej, aby obejrzeæ rekonstruk-
cjê powstañczych walk na Mokotowie.
Wiernie odtworzono pocz¹tkowy sukces
powstañców, rozpaczliw¹ obronê i powrót
kana³ami, wreszcie rozstrzeliwanie ludno-
œci cywilnej. Inscenizacja wywar³a na ze-
branych ogromne wra¿enie. Mali widzo-
wie z przestrachem zakrywali oczy, starsi,
œwiadkowie tych wydarzeñ, nie kryli ³ez.

10 Na torze wyœcigów konnych na S³u-
¿ewcu odby³a siê najwa¿niejsza gonitwa
sezonu. T³umy na widowni przypomina³y
najlepsze czasy s³u¿ewieckiego toru. Dzieñ
zainaugurowa³a musztra paradna w wyko-
naniu Szwadronu Jazdy RP. W przerwach
miêdzy gonitwami mo¿na by³o ogl¹daæ
stare samochody z Muzeum Motoryzacji i
Techniki w Otrêbusach. Odby³ siê tak¿e
konkurs dla pañ na najpiêkniejszy kape-
lusz. Organizator gonitw Totalizator Spor-
towy zapowiedzia³, ¿e jeszcze w tym roku
zostanie wyremontowana jedna z g³ów-
nych trybun, a w przysz³ym – ma byæ od-
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nowiony do koñca tor, przedwojenne staj-
nie i druga trybuna.

12 Mieszkañcy ¯oliborza protestuj¹
przeciw zaw³aszczaniu przez banki pl. Wil-
sona. Banki, których jest ju¿ dziewiêæ, wy-
par³y z placu sklepy spo¿ywczy i papierni-
czy, ksiêgarniê i kawiarniê Ró¿anka. Szy-
kowana przez Warszawsk¹ Spó³dzielniê
Mieszkaniow¹ „¯oliborz Centralny” pod-
wy¿ka czynszów nawet o 400 proc. spowo-
duje, ¿e z placu znikn¹ ostatni przedsiê-
biorcy, m.in. kawiarnia Bliklego, których
nie staæ na stawki wywindowane przez fi-
nansistów. Plac zamiast byæ wizytówk¹
dzielnicy, miejscem spotkañ jej mieszkañ-
ców, staje siê martwy. Podobnie dzieje siê
z centralnymi ulicami Warszawy, np.
z Marsza³kowsk¹. Jednak czêsto do takiego
stanu rzeczy przyczyniaj¹ siê sami mie-
szkañcy, którzy nie chc¹, aby lokale u¿y-
tkowe w ich kamienicach i blokach wy-
dzier¿awiaæ na sklepy, kawiarnie, restau-
racje czy galerie. Wol¹ banki i biura, bo te
koñcz¹ pracê przed nastaniem wieczoru,
nie brudz¹ i nie nara¿aj¹ lokatorów budyn-
ków na nocne ha³asy.

14 Neoklasycystyczna kamienica Kra-
siñskich przy pl. Ma³achowskiego 20, za-
projektowana w latach 1907-1910 przez Ja-
na Heuriha, ma siê zamieniæ w najbardziej
luksusowy obiekt w Europie. Zapo-
wiedzia³ to nowy w³aœciciel budynku, fir-
ma deweloperska Dom Development, któ-
ra zap³aci³a za niego oko³o 100 mln z³. Na
parterze zostan¹ odtworzone wielkie wi-
tryny sklepowe, które sprawia³y, ¿e przed
wojn¹ gmach ten uwa¿any by³ za niezwy-
k³y. Wewn¹trz znajdzie siê 56 apartamen-
tów, których cena bêdzie przekraczaæ
35 000 z³ za m2. Na pustej dzia³ce na ty³ach
budynku zostanie dobudowane skrzyd³o
z dziedziñcem, pod którym powstanie
podziemny gara¿. Apartamentowiec za-
projektuje pracownia Hermanowicz Rew-
ski MWH Architekci.

16 Defilada wojska w Al. Ujazdow-
skich – g³ówny punkt obchodów Œwiêta
Wojska Polskiego – zgromadzi³a tysi¹ce
widzów. Otworzy³y j¹ poczty sztandarowe,
za nimi ruszy³a piechota, nastêpnie Kom-
pania Honorowa Wojska Polskiego, grupy
rekonstrukcyjne od Ksiêstwa Warszaw-
skiego po ¿o³nierzy Wrzeœnia. Przejecha³y
nowoczesne pojazdy wojskowe: czo³gi,
transportery, samochody pancerne i, po
raz pierwszy w tym roku, tak¿e pojazdy z
minionych epok. W defiladzie wziê³o
udzia³ ponad 1200 ¿o³nierzy, w tym tak¿e
z krajów oœciennych: Ukrainy, Litwy, S³o-
wacji. Pierwszy raz od paŸdziernika
1939 roku, kiedy Hitler przyjmowa³ defila-
dê zwyciêstwa nad Polska, Alejami prze-
maszerowali ¿o³nierze Bundeswehry.

18 Rozpocz¹³ siê 5. Europejski Ty-
dzieñ Filmowy „OFF/ON Warszawa”,
czyli przegl¹d europejskich produkcji nie-
zale¿nych, studenckich i profesjonalnych,
na który w tym roku przes³ano 218 propo-
zycji oraz wieczorne pokazy europejskich
filmów pe³nometra¿owych. Ka¿dy dzieñ
festiwalu zostanie poœwiêcony innej czêœci
Europy. Jak co roku, imprezie towarzysz¹
warsztaty fotograficzne i filmowe oraz
spotkania z re¿yserami.

W Bibliotece Narodowej zosta³a otwar-
ta wystawa „Ex collectione Dzikoviana”,
prezentuj¹ca ponad 180 dzie³ z rozproszo-
nej kolekcji roku Tarnowskich z Dzikowa.
Po raz pierwszy od 60 lat na jednej ekspo-
zycji znalaz³y siê razem pergaminowy
egzemplarz statutu £askiego, rêkopisy Pa-
na Tadeusza Mickiewicza i Balladyny S³o-
wackiego. Kolekcja stworzona w po³owie
XIX w. przez Jana Feliksa Tarnowskiego
i jego ¿onê Waleriê ze Stroynowskich by³a
jednym z najwspanialszych zbiorów ksi¹g,
rêkopisów, dokumentów, malarstwa i rzeŸ-
by. Niestety w 1927 roku po¿ar zamku stra-
wi³ rzeŸby, meble, katalogi zbiorów, rze-
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mios³o artystyczne. Ocalono trzeci¹ czêœæ
biblioteki, która na szczêœcie przetrwa³a
II wojnê œwiatow¹.

20 Poranna awaria jednego z kot³ów
elektrociep³owni Siekierki pogr¹¿y³a War-
szawê w chaosie. Przerwa w dostawie
pr¹du trwa³a 40 minut. Objê³a Mokotów,
Ursynów, Imielin, S³u¿ewiec, Stegny
i Ochotê. Stanê³o metro, tramwaje, lotni-
sko, nie dzia³a³a sygnalizacja, w szpitalach
czêsto w trakcie zabiegów wy³¹czy³a siê
aparatura, zamykano sklepy, bo nie dzia³a-
³y kasy i bramki sygnalizuj¹ce kradzie¿,
wiele osób zosta³o uwiêzionych w win-
dach. Zapotrzebowanie na pr¹d w stolicy
roœnie z roku na rok, zwiêksza siê tak¿e
awaryjnoœæ urz¹dzeñ. Najbardziej niepo-
koj¹ce jest jednak to, ¿e w Warszawie brak
zapasu mocy. W najbli¿szych latach nie bê-
dzie wybudowana nowa elektrownia, do-
datkowy blok na Siekierkach powstanie
byæ mo¿e w 2014 roku, a w nastêpnym ro-
ku jeden na Woli.

21 Przedstawiciele œwiata nauki, ucz-
niowie i przyjaciele po¿egnali na Starych
Pow¹zkach zmar³¹ 16 sierpnia prof. Annê
Œwiderkównê. Za wybitne zas³ugi dla nie-
podleg³oœci Polski i osi¹gniêcia naukowe
prezydent Lech Kaczyñski odznaczy³ po-
œmiertnie wybitn¹ biblistkê Krzy¿em Ofi-
cerskim Orderu Odrodzenia Polski.

22 Na pl. Zamkowym mo¿na by³o
ogl¹daæ 106 wielkoformatowych zdjêæ
przedstawiaj¹cych Wis³ê. Oprócz piêk-
nych krajobrazów zaprezentowano foto-
grafie kutrów, przepraw promem, ptaków
i nadwiœlañskiej architektury. Przy okazji
odbywaj¹cej siê wystawy wolontariusze
zbieraj¹ podpisy pod petycj¹ w sprawie wy-
budowania wzd³u¿ rzeki Wiœlanej Trasy
Rowerowej. Mia³aby ona zaczynaæ siê
u zbiegu Czarnej i Bia³ej Wis³eki, a koñ-
czyæ w Gdañsku. Od g³ównej trasy, licz¹cej

prawie 1000 km, mog³yby odchodziæ pêtle,
doprowadzaj¹ce do lokalnych atrakcji tu-
rystycznych.

23 Najmniejsze muzeum œwiata mie-
œci siê w dwupokojowym mieszkaniu na
S³u¿ewie, przy ul. Blacharskiej. Za³o¿y³a je
Halina Duczmal-Pacowska, emerytowana
pracownica Muzeum Ziemi PAN. Mo¿e tu
wystawiaæ ka¿dy, pod warunkiem ¿e jest
emerytem. W muzeum pani Halina prowa-
dzi seminaria z twórczoœci dla grupy pañ
z uniwersytetu trzeciego wieku (najm³od-
sza ze studentek ma 72 lata, najstarsza 96).
Organizuje tak¿e w ramach wspó³pracy ze
szwedzk¹ instytucj¹ charytatywn¹ plenery
oraz spotkania z m³odzie¿¹.

24 W Bielañskim Centrum Rekreacyj-
no-Sportowym przy ul. Conrada 6 powsta-
³o pierwsze w Warszawie syntetyczne lodo-
wisko. Zbudowano je z polimerowych p³yt
o d³ugoœci 200 m i szerokoœci 100 m. Nie
ma ono ¿adnych pod³¹czeñ wodnych
i elektrycznych czy agregatów ch³odni-
czych. Oprócz odkurzania i mycia po-
wierzchni nie wymaga innych zabiegów
pielêgnacyjnych. Kosztowa³o oko³o 35 tys.
z³ i jak zapowiada producent – holender-
ska firma Art-Ice – mo¿na na nim upra-
wiaæ zarówno hokej na trawie, jak i jazdê
figurow¹ na lodzie.

26 Warszawa ma now¹ scenê teatraln¹
– Teatr Capitol, mieszcz¹cy siê w budynku
dawnego kina Capitol przy Marsza³kow-
skiej. Teatr za³o¿yli aktorka Anna Grono-
staj i jej m¹¿ Andrzej M¹czyñski. Adapta-
cje i generalny remont budynku przepro-
wadzili w rok. Powsta³a du¿a scena, wi-
downia z fotelami dla 350 widzów, garde-
roby, a w pomieszczeniu obok teatru klub
muzyczny. Teatr Capitol jest scen¹ prywat-
n¹ i impresaryjn¹ – nie posiada w³asnego
zespo³u, do ka¿dego spektaklu bêdzie za-
prasza³ nowych twórców. Oprócz przedsta-

Kronika 107



wieñ maj¹ siê w nim odbywaæ tak¿e kon-
certy i wystêpy operetkowe.

28 Uchwa³¹ Rady Miasta Warszawa
bêdzie przyznawa³a w³asny laur dla pisa-
rzy – nagrodê Literack¹ m.st. Warszawy
w czterech kategoriach. 100 tys. z³ zap³aci
ratusz laureatowi, który zwyciê¿y w kate-
gorii „warszawski twórca”. W pozosta³ych
konkurencjach pisarze i poeci zostan¹ na-
grodzeni kwot¹ po 20 tys. z³. W jury bêdzie
zasiadaæ siedem osób: cztery, w tym prze-
wodnicz¹cego gremium, powo³a prezy-
dent miasta, trzech – radni. Kandydatów
bêd¹ mogli zg³aszaæ te¿ warszawiacy. Na-
groda literacka miasta by³a przyznawana
w latach 1926-1938. Otrzymali j¹ najwybit-
niejsi twórcy literatury dwudziestolecia
miêdzywojennego, m.in. Tadeusz Boy-¯e-
leñski, Pola Gojawiczyñska, Maria Kunce-
wiczowa, Leopold Staff. Radni z komisji
kultury chcieliby w przysz³ym roku uho-
norowaæ podobn¹ nagrod¹ warszawskiego
twórcê w innych dziedzinach artystycz-
nych – muzyce i sztukach plastycznych.

30 Warszawa jest pierwszym œrodko-
woeuropejskim miastem, w którym ogro-
dnicy u³o¿yli s³ynny belgijski dywan kwia-
towy. Mo¿na by³o go podziwiaæ na trawni-
ku przed ambasad¹ Belgii przy ul. Senta-
rorskiej 34. Pracê ponad 30 ogrodników
nadzorowa³ Mark Schautteet, belgijski ar-
chitekt krajobrazu i twórca projektu warsza-
wskiego dywanu, który utworzy³o 120 000
begonii w dziesiêciu kolorach. Jeden z wzo-
rów przedstawia³ warszawsk¹ syrenkê.
Dywan jest prezentem od Belgii z okazji
90. rocznicy odzyskania przez Polskê nie-
podleg³oœci.

31 W³adze Warszawy planuj¹ wytycze-
nie specjalnych stref dla fanów, którzy
przyjad¹ na Euro 2012. Najwiêksza mia³a-
by powstaæ na Agrykoli, gdzie mog³oby siê
pomieœciæ 100 000-150 000 osób. 100 000
fanów mia³oby kibicowaæ na Polu Moko-
towskim, tyle samo przed Pa³acem Kultu-
ry, a ok. 50 000 – na Podzamczu.

WRZESIEÑ

1 W Teatrze Wielkim wyst¹pi³ wraz
z kierowan¹ przez siebie orkiestr¹ Sinfonia
Varsovia œwiatowej s³awy francuski dyry-
gent Marc Minkowski. Koncert uœwietni³
69. rocznicê wybuchu II wojny œwiatowej.
Kluczowym punktem programu by³a III
Symfonia Symfonia pieœni ¿a³osnych Miko-
³aja Henryka Góreckiego. Dyrygent da³
now¹ interpretacjê tego powsta³ego
w 1976 roku utworu, który w latach 90. sta³
siê œwiatowym przebojem. Poruszaj¹cym
akcentem by³y tak¿e Symfonia d-moll Zero-
wa Antona Brucknera, kompozytora za-
w³aszczonego niegdyœ przez hitlerowsk¹
ideologiê oraz ma³o znana w Polsce Hebraj-
ska Rapsodia Schelomo Szwajcara Ernesta
Blocha, oparta na synagogalnych œpie-
wach, inspirowana pieœni¹ Kohelta.

2 W 64. rocznicê ewakuacji Starówki
kilkadziesi¹t chêtnych odby³o nietypowy
spacer: prowadzeni przez przewodników
z Muzeum Powstania Warszawskiego
przeszli kana³ami od pl. Krasiñskich do ul.
Freta. Wewn¹trz by³o duszno i ciemno,
gdy¿ wysokoœæ i szerokoœæ kana³u wy-
nosi³a oko³o jednego metra, ale w odró¿-
nieniu od 1944 roku nie unosi³ siê nie-
przyjemny zapach i by³o sucho. Scho-
dz¹cym do kana³u przygl¹da³a siê grupa
weteranów walk powstañczych, którzy
krytycznie ocenili wyposa¿enie „¿o³nie-
rzy”. Komentowali, ¿e zamiast wysokich
oficerek, które mieli na sobie spaceruj¹cy
po kana³ach ochotnicy, dla powstañców
lepsze by³y trampki, którymi swobodnie
przelewa³y siê œcieki. W kanale lepiej by³o
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nie u¿ywaæ tak¿e he³mu, gdy¿ jego uderze-
nie w œcianê wywo³ywa³o huk, który móg³
zdradziæ powstañców.

3 W Warszawie brakuje miejsc w ¿³ob-
kach i przedszkolach dla oko³o 3000 dzie-
ci. Podobnie jest w szko³ach, z których
wiele dzia³a na dwie zmiany. Sytuacja po-
gorszy siê, gdy w bie¿¹cym roku do pier-
wszej klasy wraz z siedmiolatkami pójdzie
czêœæ szeœciolatków. Najgorzej jest w Bia³o-
³êce, gdzie na 8700 dzieci w wieku 0-6 lat
przypada piêæ publicznych przedszkoli
i cztery filie. Nie ma ani jednego publicz-
nego ¿³obka. Szacuje siê, ¿e w ci¹gu kilku
lat w dzielnicy przybêdzie 40 000-50 000
nowych mieszkañców. Najszybciej i najta-
niej mo¿na wybudowaæ szko³ê czy przed-
szkole metod¹ modu³ow¹, czyli z wykorzy-
staniem przenoœnych kontenerów. W ten
sposób rozbudowano Szko³ê Podstawow¹
nr 112. Do budynku dostawiono nowe
skrzyd³o z zewn¹trz pokryte bia³¹ blach¹.
W œrodku szko³a niczym nie ró¿ni siê od
innych. Ratusz bêdzie zachêca³ w³adze
dzielnic do takiego rozwi¹zania.

5 Ratusz chce wprowadziæ program
„Dobra opieka zdrowotna”, który ma ura-
towaæ miejskie szpitale. Zak³ada on po-
wstanie miejskiej spó³ki, której jedynym
w³aœcicielem by³oby miasto. Ma to byæ je-
den niepubliczny zak³ad opieki zdrowot-
nej, którego placówkami sta³yby siê samo-
dzielne dotychczas szpitale. Zarz¹d spó³ki
zajmowa³by siê wszystkimi sprawami nie-
medycznymi, czyli finansami, zakupami
i inwestycjami. Dyrektorzy szpitali mieli-
by koncentrowaæ siê tylko na organizacji
leczenia: wyznaczaniu dy¿urów, kolejno-
œci operacji itp. Zmieni³yby siê te¿ zasady
ochrony pracy. Ka¿dy szpital wszed³by do
spó³ki z czystym bilansem. D³ugi mia³aby
ju¿ sp³acaæ nowa spó³ka, która podpisze
umowê z wierzycielami. Pieni¹dze dosta-
nie od miasta i bêdzie mog³a ubiegaæ siê

o kredyt. Ratusz liczy na to, ¿e wprowadze-
nie programu spowoduje wzrost jakoœci
us³ug medycznych w Warszawie.

7 Rozpoczê³a siê 5. edycja Festiwalu
Kultury ¯ydowskiej „Warszawa Singera”.
Impreza odbywa siê na pl. Grzybowskim
i w jego okolicach. W programie przewidzia-
no koncerty, m.in. kantorów, Micha³a Ur-
baniaka, Leszka Mo¿d¿era oraz liczne
spektakle teatralne, sesjê naukow¹, wysta-
wy, warsztaty tañca, piosenki, kuchni ¿y-
dowskiej, tradycyjny Jarmark na Pró¿nej,
a nawet zajêcia dla dzieci przybli¿aj¹ce im
bajkowy œwiat Singera i Chagalla.

8 „Autoportret w widokach”, to tytu³
otwartej w Galerii Narodowej „Zachêta”
wystawy W³odzimierza Pawlaka – mala-
rza, performera, poety i teoretyka sztuki,
cz³onka Gruppy, jednej z najwa¿niejszych
formacji artystycznych lat 80. Pawlak jest
malarzem dobrze znanym, ale jeszcze nie
doœæ cenionym. Na wystawie mo¿na by³o
obejrzeæ m.in. obrazy tworzone bez pêdzla,
z pasami farby wyciskanej z tubki wprost
na p³ótno czy barwnymi liniami wykona-
nymi za pomoc¹ sznurka zanurzonego
w farbie, rzeŸby konstruowane z przed-
miotów znalezionych lub u¿ywanych na co
dzieñ przy malowaniu: ka³amarza, szczo-
tki ry¿owej, butelki, nakrêtki po farbach.
Dominuj¹cym kolorem dzie³ Pawlaka jest
ulubiona przez niego biel.

10 Burmistrz Bia³o³êki Jacek Kaznow-
ski znalaz³ sposób na ominiêcie korków,
które s¹ zmor¹ dzielnicy. Zaproponowa³,
aby uruchomiæ rzeczny tramwaj, p³ywa-
j¹cy z Nieporêtu nad Zalewem Zegrzyñ-
skim przez Kana³ ¯erañski do mostu Sie-
kierkowskiego. Trasê obs³ugiwa³yby 3
p³askodenne jednostki, ka¿da dla oko³o
240 pasa¿erów, kursuj¹ce co 30 minut. Po-
dró¿ do centrum trwa³aby oko³o godziny
– niewiele d³u¿ej ni¿ komunikacj¹ pu-
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bliczn¹, ale tylko poza godzinami szczytu.
Inwestycjê popar³a firma Dom Develop-
ment, która na skraju Bia³o³êki buduje
osiedle „Miasteczko Regaty”. Firma sfi-
nansowa³a opracowanie koncepcji rewitali-
zacji Kana³u ¯eranskiego.

12 Zmar³ Andrzej Kiciñski – jeden
z najlepszych warszawskich architektów,
laureat Honorowej Nagrody SARP, wyk³a-
dowca na Wydziale Architektury Politech-
niki Warszawskiej; cz³owiek, który kocha³
Warszawê. Projektowa³ m.in. dla Miasto-
projektu i Biura Planowania Rozwoju
Warszawy, a od 1991 roku prowadzi³ w³as-
n¹ pracowniê. Specjalizowa³ siê w niewiel-
kich w skali budynkach. Najbardziej zna-
nym jest przebudowa, zaprojektowanej
przez Bronis³awa Brochwicza-Rogoyskie-
go, zabytkowej Szarej Willi w Warszawie,
zniszczonej w 1944 roku. Wspóln¹ cech¹
jego projektów jest wyj¹tkowa ranga deta-
lu i mistrzowskie wyczucie natury takich
materia³ów, jak piaskowiec, szk³o, ceg³a
czy blacha.

14 17 000 osób wziê³o udzia³ w organi-
zowanym ju¿ po raz czwarty miêdzynaro-
dowym Ecco Walkathonie. Idea jest pros-
ta: uczestnicy zarabiaj¹ 4 z³ za ka¿dy prze-
byty kilometr. Potem przekazuj¹ „wyspa-
cerowan¹” przez siebie kwotê wybranej or-
ganizacji charytatywnej: Fundacji TVN
„Nie jesteœ sam”, organizacji Street Kids
International pomagaj¹cej dzieciom ulicy
albo fundacji ekologicznej WWF, która
walczy z k³usownictwem w Afryce. Uda³o
siê uzbieraæ prawie 640 tys. z³.

15 Na kamienicy przy pl. Inwalidów
4/6/8 ods³oniêto tablicê upamiêtniaj¹c¹
wybitnego poetê, t³umacza, znawcê folklo-
ru ¿ydowskiego Jerzego Ficowskiego. Fi-
cowski odegra³ znacz¹ rolê w proteœcie pi-
sarzy przeciwko zdjêciu z afisza „Dzia-
dów” w 1968 roku, a tak¿e przy tworzeniu

KOR-u. Przez swoje zaanga¿owanie poli-
tyczne zosta³ zepchniêty na margines ¿ycia
literackiego. Na ¯oliborzu spêdzi³ ostatnie
20 lat ¿ycia.

16 W Warszawie by³ rekordowo du¿y
wybór mieszkañ. Na nabywców czeka³o
oko³o 16 000 mieszkañ. To prawie dwa razy
wiêcej ni¿ rok wczeœniej. Wiêkszoœæ by³a
w budowie, ale pó³ tysi¹ca znajdowa³o siê
w ju¿ gotowych budynkach. Klienci mogli
zatem zdecydowaæ siê na kupno lokum po
jego obejrzeniu. Do niedawna nie mo¿na
by³o marzyæ o takim luksusie. Choæ mie-
szkañ by³o wiele, jednak nie sta³y siê one
tanie. Œrednia cena mieszkania osi¹gnê³a
9 tys. z³ za m2. Wiêkszoœæ ludzi za nieprze-
kraczaln¹ granicê uznaje 65 tys. z³ za m2.
Deweloperzy kusili zatem prezentami, np.
gratisowym miejscem w gara¿u lub wypo-
sa¿eniem kuchni. Niektóre firmy zaczê³y
przyznawaæ, ¿e pewne mieszkania nie by³y
warte poprzedniej ceny. Analitycy przewi-
duj¹, ¿e te, które zosta³y przeszacowane,
gdy¿ ich ceny nie uzasadnia³a lokalizacja
czy standard, staniej¹. Ale na pewno nie
bêd¹ mniej kosztowaæ mieszkania luksu-
sowe, na które wci¹¿ jest du¿y popyt i naj-
tañsze.

17 Do Warszawy przylecia³a Yoko Ono,
przez wielu kojarzona przede wszystkim
jako ¿ona Johna Lennona. Jest ona muzy-
kiem, autork¹ filmów, dzia³aczk¹ na rzecz
pokoju, ale przede wszystkim jedn¹ z czo-
³owych eksperymentalnych artystek, zwi¹-
zanych w latach 50. i 60. z awangard¹ kon-
ceptualn¹. W Centrum Sztuki Wspó³czes-
nej Zamek Ujazdowski, na wystawie „Fly”
mo¿na by³o zobaczyæ jej zarówno starsze,
jak i najnowsze prace. To ju¿ trzecia wizyta
Yoko Ono w stolicy.

18 Po d³ugiej dyskusji, w atmosferze
awantury i oskar¿eñ Rada Warszawy pod-
jê³a decyzjê o przyznaniu dodatkowych
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102 mln z³ na modernizacjê stadionu Le-
gii. Po tej decyzji dotacja na budowê sta-
dionu siêgnie 460 mln z³. Tak wielkiej do-
tacji w dziejach samorz¹du warszawskiego
na sportow¹ inwestycjê jeszcze nie by³o.
Obiekt przy £azienkowskiej z trybunami
na 32 tys. miejsc ma byæ gotowy za dwa la-
ta. Mimo ogromnej inwestycji miasta zy-
ski z nowoczesnego stadionu pop³yn¹ do
kieszeni ITI, koncernu, który jest w³aœci-
cielem klubu pi³karskiego.

19 Rozpoczê³a siê 51. Warszawska Je-
sieñ. W ci¹gu 9 festiwalowych dni zapre-
zentowano najciekawsze zjawiska obecne
we wspó³czesnej muzyce krajów iberoame-
rykañskich. To obszar muzyki wspó³czes-
nej u nas ma³o znany. Zabrzma³a te¿ muzy-
ka, zmar³ego w ubieg³ym roku, niemiec-
kiego kompozytora Karlheinza Stockhau-
sena, prekursora wielu kierunków, jedne-
go z bohaterów ruchu kontrkultury lat 60.,
który wywar³ ogromny wp³yw na muzykê
XX w.

„Ziemia, planeta ludzi” – to has³o Fe-
stiwalu Nauki, który odbywa³ siê w War-
szawie ju¿ po raz 12. Organizatorzy przy-
gotowali niemal 500 wyk³adów, warszta-
tów i pokazów. Nowoœci¹ by³ blok pod na-
zw¹ „Festiwal nauki ma³ego cz³owieka”
skierowany do dzieci. Animatorzy z Cen-
trum Nauki „Kopernik” pokazali ciekawe
eksperymenty: np. zabawê w fizycznej lub
chemicznej piaskownicy czy nieznane
smaki i zapachy.

21 Wed³ug raportu UEFA Warszawa
jest jedn¹ z najlepiej ocenianych metropo-
lii spoœród szeœciu polskich miast ubiega-
j¹cych siê o organizacjê meczów pi³kar-
skich mistrzostw Europy 2012. Lepsza
ocena zosta³a wystawiona stolicy jeszcze
zanim okaza³o siê, ¿e nie ma ¿adnych od-
wo³añ w przetargu na budowê fundamen-
tów pod stadion. Zbuduje je za 125,4 mln z³

firma Pol-Aqua. Prace maj¹ siê rozpocz¹æ
w paŸdzierniku. Potrwaj¹ do koñca kwiet-
nia. Zaraz potem ma wystartowaæ budowa
samego stadionu.

23 Odbudowa Pa³acu Saskiego ze
wzglêdów oszczêdnoœciowych wypad³a
z planów inwestycyjnych ratusza. Pieniê-
dzy na ten cel nie bêdzie przynajmniej do
2012 roku. Zabytkowa czêœæ piwnic zosta³a
zasypana i zabezpieczona specjalnym ma-
teria³em tzw. geow³óknin¹, a dopiero po-
tem przysypana piaskiem. Na wierzchu za-
decydowano posadziæ trawê oraz krzewy.
Powinno to u³atwiæ odbudowê w przysz³o-
œci. Formalnie inwestycja nie jest odwo³a-
na, tylko prze³o¿ona na póŸniej. Zieleñ
mia³a siê pojawiæ na pl. Pi³sudskiego przed
Œwiêtem Niepodleg³oœci 11 listopada.

24 Z ponad trzytygodniowym poœli-
zgiem firma Pebeka ukoñczy³a ostatni¹
stacjê metra M³ociny. W³adze miasta za³o-
¿y³y, ¿e stacja M³ociny, podobnie jak
zbudowane od kilku tygodni przystanki
Stare Bielany i Wawrzyszew, zosta³y otwar-
te 25 paŸdziernika ub. r. Na zakoñczenie
budowy pierwszej linii metra warszawiacy
czekali od lat. Metro okaza³o siê najbar-
dziej wlok¹ca siê polsk¹ inwestycj¹. Prace
trwa³y 25 i pó³ roku.

25 W og³oszonym przez ratusz kon-
kursie architektonicznym na projekt krzy-
¿a, upamiêtniaj¹cego papie¿a Jana Paw³a
II i mszê œw. w 1979 roku, wygra³ zespó³
w sk³adzie: Marek Kuciñski, Jerzy Mierz-
wiak i Natalia Wilczak. To pierwsza i jedy-
na nagroda. Projektanci zaproponowali,
aby 9-metrowej wysokoœci krzy¿ wykonaæ
z jasnego granitu Strzelin. Jego frontowe
p³aszczyzny maj¹ byæ pokryte drobnym,
wzd³u¿onym ¿³obieniem, które – jak
t³umacz¹ projektaci monumentu – „sym-
bolizuje jednoœæ w iloœci ró¿nych postaw
ludzkich”. Wokó³ krzy¿a zaprojektowano
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kwadratowy otwór. To umowna „g³êbia
ziemi”. Z niej ma wyrastaæ znak chrzeœci-
jañstwa i nawi¹zywaæ do s³ów wypowie-
dzianych w tym miejscu przez papie¿a
w 1979 roku: „Niech zst¹pi Duch Twój
i odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi! Amen”
– tekst ten zostanie wyryty w posadzce
w pobli¿u monumentu. Jury uzna³o, ¿e
projekt jest piêkny w swej prostocie, ma
œwietne proporcje i jest zaskakuj¹co tani.
Wed³ug wyliczeñ projektantów da siê go
wykonaæ za 76,5 tys. z³. Ratusz przygoto-
wa³ na upamiêtnienie tej pielgrzymki pa-
pie¿a bud¿et znacznie wiêkszy – a¿
2,5 mln.

26 W warszawskim zoo po raz pier-
wszy na wybiegu pojawi³y siê goryle. Azizi
przyjecha³ ze Szwajcarii, a Gustaw z Ho-
landii, maj¹ odpowiednio po 8 i 9 lat.
Zbudowano dla nich specjalny wybieg za
14 mln z³. Przypomina on wyspê – rosn¹
tam krzewy, s¹ suche pnie i podesty. Posa-
dzono tak¿e drzewa, ale ¿eby goryle ich nie
po³ama³y, ogrodzono je elektrycznym pa-
stuchem. Nie ma krat. Goryle odgradza od
zwiedzaj¹cych fosa i szyba przeciwuderze-
niowa. Poza Warszaw¹ w Polsce goryle ¿yj¹
jeszcze tylko w zoo w Opolu.

28 Odby³ siê 30. Maraton Warszawski.
By³ on nie tylko jubileuszowy, ale i rekor-
dowy. Wystartowa³o w nim 3350 maratoñ-
czyków z ca³ego œwiata. Pobiegli dwoma
15-kilometrowymi wyznaczonymi po
Œródmieœciu pêtlami, mostem Gdañskim
przeprawili siê na Pragê, a nastêpnie mo-
stem Œwiêtokrzyskim dobiegli do Wilano-
wa i Wis³ostrad¹ dotarli do mety na Pod-
zamczu. Rekord maratonu ustali³ 20-letni
Etiopczyk, Alemayehu Shumye. Pokona³
42-kilometrowy dystans w 2 godz. 11 min
50 s.

29 Z opublikowanego raportu CBOS
wynika, ¿e poziom zamo¿noœci w stolicy
jest wy¿szy ni¿ gdziekolwiek indziej w Pol-
sce. Jeden z najwa¿niejszych wskaŸników
to posiadanie w³asnego lokum. Ponad
36 proc. warszawiaków ma w³asne miesz-
kanie, a ponad 20 proc. w³asny dom. O wy-
sokim poziomie ¿ycia œwiadczy te¿ wypo-
sa¿enie mieszkañ. Zmywarkê do naczyñ ma
ponad 19 proc., a laptopa prawie 21 proc.
Warszawiacy s¹ najlepiej wykszta³ceni, co
pi¹ta osoba ma dyplom magistra. To wska-
Ÿnik dwa razy lepszy od przeciêtnego
w kraju. Mieszkañcy stolicy bardzo s³abo
oceniaj¹ w³adze lokalne. Tylko 24 proc.
ankietowanych wierzy, ¿e rz¹dz¹cy War-
szaw¹ myœl¹ przede wszystkim o dobru
swoich wyborców. Reszta jest przekonana,
¿e s¹ skupieni g³ównie na interesie w³as-
nym i swoich partii. Oko³o 20 proc. war-
szawiaków nie jest zadowolna ze swojego
miasta. Dla porównania: a¿ ponad 90 proc.
mieszkañców Krakowa jest zadowolona ze
swojego miejsca zamieszkania.

30 Od lat 90. w Warszawie niemal o po-
³owê spad³o zanieczyszczenie powietrza.
Do jego poprawy przyczyni³y siê ekolo-
giczne systemy, które zaczê³y stosowaæ fa-
bryki oraz katalizatory samochodowe. Re-
dukuj¹ one tlenek azotu oraz tlenek wêgla.
Od 2003 roku, kiedy wprowadzono moni-
toring zanieczyszczenia powietrza w stoli-
cy, unijne normy nie zosta³y przekroczone.
Gdyby jednak osi¹gnê³o ono stan alar-
mowy, mieszkañcom grozi³oby czêœciowe
wstrzymanie ruchu samochodowego.
Tymczasem obecnie najbardziej szkodliwy
jest  unosz¹cy siê w powietrzu py³.

Aleksandra So³tan-Lipska
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