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OD WYDAWCY

W numerze publikujemy zbiór materia³ów dotycz¹cych Pragi-Po³udnie, bêd¹-

cy kontynuacj¹ cyklu poœwiêconego dziedzictwu kulturowemu prawobrze¿nej

Warszawy, rozpoczêtego w ubieg³ym roku od Bia³o³êki („Kronika Warszawy”, nr 1,

s. 9-64).

Po ponad dziesiêcioletniej przerwie pojawia siê (mamy nadziejê, ¿e na sta³e)

dzia³ „Pro memoria”, w którym bêdzie mo¿na znaleŸæ krótkie informacje o zmar-

³ych w ostatnich miesi¹cach osobach szczególnie zas³u¿onych dla Warszawy.

A ponadto tradycyjnie: sprawozdania, omówienie nowoœci wydawniczych, ka-

lendarz warszawski.

Archiwum Pañstwowe m.st. Warszawy

Stowarzyszenie Przyjació³

Archiwum Pañstwowego m.st. Warszawy





ARTYKU£Y I MATERIA£Y

Andrzej So³tan

DZIEDZICTWO KULTUROWE

PRAGI-PO£UDNIE

Andrzej So³tan, Dziedzictwo kulturowe Pragi-P o³udnie

Dzisiejsza dzielnica Praga-Po³udnie to obszar nale¿¹cy w œredniowieczu do bisku-

pów p³ockich. Z istniej¹cych tam ju¿ wówczas wsi – Goc³awia, Goc³awka, Grocho-

wa, Kamiona i Kawêczyna – najstarsz¹ i najwa¿niejsz¹ by³ stanowi¹cy siedzibê pa-

rafii Kamion, od którego ca³¹ biskupi¹ domenê zwano dobrami kamionkowskimi.

Wiêksze o¿ywienie w bytowanie owych osad wnios³y dopiero lata 70. XVI w.

Wyznaczenie Warszawy na sta³e miejsce zwo³ywania sejmów Rzeczypospolitej

i zwi¹zana z tym budowa sta³ego mostu przez Wis³ê sprawi³y, ¿e tereny te sta³y siê

widowni¹ donios³ych wydarzeñ politycznych. W listopadzie 1572 r. na polach miê-

dzy Zastowem a Grochowem odby³ siê zjazd senatorów i szlachty mazowieckiej

zwi¹zany z walk¹ o w³adzê po bezpotomnej œmierci Zygmunta Augusta, zaœ kilka

miesiêcy póŸniej – w kwietniu 1573 r. – na b³oniach Kamiona przeprowadzono

pierwsz¹ woln¹ elekcjê, podczas której królem obrany zosta³ Henryk Walezy. Wyda-

rzenia te zwróci³y uwagê na atrakcyjnoœæ tych okolic, usytuowanych w bezpoœred-

nim s¹siedztwie Warszawy, u zbiegu dróg o du¿ym znaczeniu komunikacyjnym.

W 1591 r. na polach Kamiona s¹siaduj¹cych z Wis³¹ ks. Stanis³aw Skarszewski –

tamtejszy proboszcz, a zarazem kanonik p³ocki, za³o¿y³ osadê, któr¹ od swego na-

zwiska nazwa³ Skarszewem, co z czasem zmieniono na Skaryszew. Szybki rozwój

jurydyki skaryszewskiej zadecydowa³ o nadaniu jej w 1641 r. praw miejskich. Mia³a

ona wtedy ju¿ dwa rynki, jedenaœcie ulic, ratusz i drewniany koœció³ek bêd¹cy fili¹

parafii œw. Stanis³awa w Kamionie. O pomyœlnoœci gospodarczej miasteczka decy-

dowa³ wiœlany handel zbo¿em i drewnem, któremu s³u¿y³a rozleg³a przystañ wraz

ze wznosz¹cymi siê przy niej spichlerzami.

Potop szwedzki, a póŸniej wojna pó³nocna zahamowa³y dalszy rozwój tych tere-

nów. Wprawdzie w 1733 r. sta³ siê Kamion widowni¹ kolejnej elekcji królewskiej,

tym razem Augusta III Sasa, ale do wiêkszych zmian dosz³o dopiero za jego nastêp-

cy, Stanis³awa Augusta Poniatowskiego, który odkupi³ od kapitu³y p³ockiej dobra



kamionkowskie i podarowa³ je nastêpnie bratankowi Stanis³awowi Poniatowskie-

mu. Za spraw¹ tego ostatniego w 1781 r., na gruntach rozci¹gaj¹cych siê od rogatek

skaryszewskich po Grochów, powsta³o miasteczko Kamionek. G³ówn¹ jego arteriê

stanowi³a dzisiejsza ulica Grochowska.

Mieszkañcom Grochowa, Kamionka i Skaryszewa nied³ugo jednak przysz³o cie-

szyæ siê spokojem. Ponowne straty i zniszczenie przynios³y im szturm armii Su-

worowa w listopadzie 1794 r., budowa fortyfikacji napoleoñskich w latach 1807-

-1811, a wreszcie bitwa pod Olszynk¹ Grochowsk¹ w lutym 1831 r. Pomyœlniejsze

czasy nasta³y dopiero w 2. po³owie XIX w., kiedy zaczêto tam lokowaæ pierwsze za-

k³ady przemys³owe i kiedy w 1877 r. poprowadzona zosta³a kolej nadwiœlañska

sprzyjaj¹ca œciœlejszemu powi¹zaniu tych okolic z Warszaw¹. Na ich szybk¹ urbani-

zacjê wp³yw mia³y m.in. uruchomienie wzd³u¿ ul. Grochowskiej kolejki w¹skotoro-

wej do Wawra (1900), budowa mostu Poniatowskiego (1904-1913) oraz osuszenie

i zagospodarowanie podmok³ych ³¹k i pastwisk Skaryszewa. Postêpy urbanizacyjne

zadecydowa³y te¿ o rych³ym w³¹czeniu tych terenów do miasta: w 1889 r. do War-

szawy przy³¹czony zosta³ Kamionek, w 1916 r. – Grochów i Saska Kêpa.

Odzyskanie przez Polskê niepodleg³oœci umo¿liwi³o podjêcie dzia³añ maj¹cych

na celu zlikwidowanie zaniedbañ naros³ych w okresie niewoli. Na Grochowie i Ka-

mionku powstawaæ zaczê³a wielkomiejska zabudowa mieszkaniowa, najnowoczeœ-

niejsze fabryki i zak³ady przemys³owe, a tak¿e wiele inwestycji istotnych dla funk-

cjonowania ca³ej Warszawy, jak choæby kolej œrednicowa z mostem, stacja rozrz¹do-

wo-postojowa na terenie Olszynki Grochowskiej czy wielka zajezdnia tramwajowa

przy ul. Kawêczyñskiej.

Podjêty w latach 30. XX w. wielki program przebudowy i modernizacji Pra-

gi-Po³udnie zosta³ przerwany przez wybuch II wojny œwiatowej. Podczas powstania

warszawskiego nie by³o tu walk i Niemcy nie dokonali tylu zniszczeñ co na Woli

czy w Œródmieœciu. Zabudowa mieszkalna i przemys³owa Grochowa i Kamionka

przetrwa³a równie¿ trudne lata powojenne, ale – zw³aszcza ta pierwsza zdewastowa-

na w ci¹gu 50 lat gospodarki komunalnej – do¿ywa dziœ swego koñca. Coraz wiêcej

domów, odzyskanych w ostatnich latach przez dawnych w³aœcicieli lub ich spadko-

bierców i natychmiast sprzedawanych deweloperom, równanych jest z ziemi¹. Tyl-

ko przy jednej niewielkiej ul. ¯ó³kiewskiego w ostatnich miesi¹cach zniknê³y dwie

stuletnie kamienice, a rych³o koparka siêgnie po trzeci¹. Do jeszcze wiêkszych wy-

burzeñ dojdzie niebawem na ulicach Zamienieckiej i Grochowskiej, gdzie niejeden

dom straszy zamurowanymi oknami, co oznacza, ¿e nied³ugo zacznie siê ich roz-

biórka. Zjawisko to nie dotyczy jedynie starej zabudowy mieszkalnej. Szykuj¹c

miejsce pod kolejne apartamentowce, rozebrano zabudowania zak³adów przemys³o-

wych Cora na ul. Terespolskiej oraz zabytkow¹ fabrykê Sito przy ul. Wiatracznej.

Choæ na wyburzenie tej ostatniej nie zgodzi³y siê w³adze dzielnicy, deweloperowi

uda³o siê przekonaæ wojewodê mazowieckiego, ¿e ceglany kompleks nie jest ani

cenny, ani potrzebny. Mimo protestów mi³oœników architektury nie uratowano

przed zniszczeniem zabudowañ dawnej fabryki Berliñskiego Towarzystwa Akcyj-

nego (póŸniejszy Stomil) przy ul. Goc³awskiej ani Warszawskiej Fabryki Wyrobów

O³owianych i Cynowych Wojciecha Kemnitza na ul. Miñskiej. Sta³o siê tak mimo
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zaleceñ konserwatorskich nakazuj¹cych wkomponowanie dwóch zabytkowych pa-

wilonów tej fabryki w projektowan¹ now¹ architekturê.

Nie wiadomo, jaki los zgotuj¹ obecni w³aœciciele Instytutowi Weterynaryjnemu

SGGW oraz interesuj¹cym architektonicznie zabudowaniom Pañstwowych Zak³a-

dów Optycznych przy ul. Grochowskiej. Obawy budzi stan znajduj¹cej siê przy

tej¿e ulicy Stacji Higieny Zapobiegawczej – jednego z kilku wybudowanych

w okresie miêdzywojennym oœrodków zdrowia, a tak¿e zabytkowej siedziby Klubu

Sportowego „Orze³” na ul. Podskarbiñskiej, dzie³a jednego z najbardziej uzna-

nych na œwiecie konstruktorów Macieja Nowickiego. Na nic zdaj¹ siê protesty mie-

szkañców i mi³oœników zabytków przeciw niszczeniu i oga³acaniu tej czêœci miasta

z wszelkich budynków i pami¹tek œwiadcz¹cych o jej przesz³oœci, jak choæby ostat-

nio w zwi¹zku z demonta¿em zabytkowych latarni (pastora³ów) z ul. Dubieñskiej,

które po konserwacji planowano przenieœæ na Sask¹ Kêpê. Jeœli sytuacja ta siê

utrzyma, zatraceniu ulegnie niemal wszystko, co dot¹d stanowi³o o to¿samoœci

i specyficznym klimacie Grochowa i Kamionka.

Zachowane jeszcze dziedzictwo kulturowe tej dzielnicy by³o tematem spotka-

nia, które Oddzia³ Warszawski Towarzystwa Opieki nad Zabytkami zorganizowa³

23 lutego 2006 r. w Muzeum Historycznym m.st. Warszawy
1
. Poni¿ej publikujemy

teksty wyg³oszonych tam referatów i komunikatów, które redakcja „Kroniki War-

szawy” dope³ni³a trzema zamówionymi artyku³ami.
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1
By³o ono drugim zorganizowanym przez TONZ w ramach cyklu spotkañ poœwiêconych dziedzictwu

kulturowemu prawobrze¿nej Warszawy. Materia³y z pierwszego, dotycz¹cego Bia³o³êki, opublikowane

zosta³y w „Kronice Warszawy” w 2006 r. (nr 1, s. 9-64).



Kwiryna Handke

W£AŒCICIELE I PATRONI W NAZWACH

MIEJSC NA TERENIE GROCHOWA

Kwiryna Handke, W³aœciciele i patroni w nazwach miejsc na terenie Grochowa

Charakter nazewnictwa miejskiego poszczególnych czêœci obszaru dzisiejszej War-

szawy w znacznej mierze wynika z dziejów ka¿dej z nich. Inaczej kszta³tuje siê na-

zewnictwo na terenach od razu urbanizowanych w pewnej ca³oœci, a inaczej na tere-

nach stopniowo przy³¹czanych do wiêkszej aglomeracji. Tak wiêc dawna Stara i No-

wa Warszawa, podobnie jak inne miasta œredniowiecznej Europy, tworzy³a nazwy

swoich wewnêtrznych obiektów przede wszystkim wed³ug kryterium realnej moty-

wacji, to znaczy w treœci nazwy zawarte by³y w³aœciwoœci obiektu, czyli jego: cha-

rakter (ul. Widok), po³o¿enie (ul. Nadwiœlna), kierunek (ul. Zakroczymska, Ku Wi-

œle), funkcja (ul. Okólnik), rodzaj nawierzchni (ul. Brukowa), rodzaj zasiedlenia

(wieœ/osada Rybaki, nastêpnie ul. Rybaki) itp.
1

Na prawym brzegu Wis³y zbli¿ony uk³ad nazewniczo-terytorialny przedstawia

najstarsza czêœæ Pragi, która stosunkowo wczeœnie zaczê³a mieæ szansê urbanistycz-

nego rozwoju, miêdzy innymi dziêki przeprawie przez Wis³ê, ³¹cz¹cej j¹ z Warsza-

w¹, sk¹d – zw³aszcza pod koniec XVI stulecia
2

– nast¹pi³ znaczny nap³yw ludnoœci.

Mimo i¿ powódŸ zniszczy³a most, proces urbanizacji Pragi trwa³ nadal.

Z czasem le¿¹ce po obu brzegach rzeki organizmy miejskie zaczê³y obrastaæ roz-

maitymi posiad³oœciami. Na lewym brzegu Wis³y powsta³y przede wszystkim liczne

jurydyki
3
, na prawym brzegu by³y to w³asnoœci ziemskie o ró¿nym statusie praw-

nym. I tu, i tam w tej strefie pojawia³o siê nazewnictwo o charakterze posesywnym

1
Zob. K. Handke, Semantyczne i strukturalne typy nazw ulic Warszawy, Wroc³aw-Warszawa-Kraków

1970. Tam dok³adny opis kryteriów klasyfikacji nazewnictwa miejskiego.
2

Pierwszy sta³y most zosta³ zbudowany w latach 1568-1573 pod panowaniem króla Zygmunta Augus-

ta, ukoñczony po jego œmierci za czasów Anny Jagiellonki. Uleg³ zniszczeniu w 1603 r. podczas wiosen-

nego sp³ywu lodów.
3

Jurydyki by³y to prywatne w³asnoœci magnaterii, szlachty, duchowieñstwa lub klasztorów, które po-

wstawa³y w XV-XVIII w. na terenach miejskich lub podmiejskich, by³y wydzielone z zakresu dzia³ania

s¹downictwa i administracji miejskiej.



(zw³aszcza nazwy dzier¿awcze
4
), bo g³ównie o nim tu mowa. W³aœciciele odciskali

swoje piêtno na nale¿¹cych do nich terenach, nadaj¹c im nazwy, w które wpisywali

elementy w³asnej to¿samoœci (imiê, nazwisko, godnoœæ, tytu³, stanowisko), np.: ju-

rydyka Aleksandria (1670) od imienia za³o¿yciela Aleksandra Zas³awskiego; jury-

dyka Dziekania (1402) od dziekana warszawskiego; jurydyka Bielino (1757) za³o¿o-

na przez Franciszka Bieliñskiego. Wiêksza czêœæ prywatnych w³asnoœci okalaj¹cych

Pragê, za³o¿onych pod koniec XVIII stulecia, a zw³aszcza w XIX w., otrzyma³a

nazwy przede wszystkim od imion lub nazwisk w³aœcicieli, jak np.: Pelcowizna,

Szmulowizna, Lewinów, Elsnerów, Micha³ów oraz Annopol, Aleksandrów, Augu-

stów, Konstantynów, Olesin
5
.

Na tym tle odmiennie przedstawiaj¹ siê dzieje nazewnictwa terenów po³o¿onych

na po³udniowy wschód od rogatek praskich, na których niegdyœ istnia³y: Kamion,

Grochowo, Goc³aw i Kawieczyno, a z czasem równie¿ – Skaryszew, Kamionek

i Goc³awek. Wszystkie te historyczne tereny nale¿¹ dziœ do dzielnicy Praga-Po³u-

dnie, jednak nie wszystkie nazwy przetrwa³y do naszych czasów, a niektóre zacho-

wa³y siê w zmienionej postaci.

Najstarsz¹ z nich by³a osada Kamion/Kamieñ, wzmiankowana we wczesnym

œredniowieczu (XI w.). Stanowi³a miejsce przeprawy przez Wis³ê w kierunku Solca.

By³a po³o¿ona nad £ach¹ Wiœlan¹, zwan¹ póŸniej Jeziorem Kamionkowskim

(u zbiegu dzisiejszych ulic: Targowej, Zamoyskiego i Zielenieckiej). Nazwa ma nie-

w¹tpliwy charakter topograficzny i wi¹¿e siê z wyrazem pospolitym kamieñ. W sta-

ropolskim przymiotnik mia³ formê kamiony ‘kamienny’; st¹d okreœlenia: kamiony

jaz, kamiony rów, kamiony most, kamiona góra itp., które czêsto by³y podstaw¹ nazw

w³asnych miejscowoœci, jak: Kamion, Kamiona. Nazwy takie œwiadcz¹ o kamien-

nych umocnieniach brzegów rzek przydatnych do przepraw. Aleksander Gieysztor

zwraca³ uwagê na fakt istnienia na ziemiach polskich charakterystycznych par

nazw w³asnych: Kamion/Kamieñ i Solec w SandomierszczyŸnie, na Mazowszu i na

Kujawach. „Nie³atwo wyjaœniæ zwi¹zek wzajemny tych dwu nazw; zapewne ³¹cz¹

siê one z przepraw¹, jako dogodnym miejscem dystrybucji soli na oba zaplecza

przewozu. W ka¿dym razie trudno tu mówiæ o przypadku”
6
. Od XIII w. Kamion

nale¿a³ do biskupstwa p³ockiego i stanowi³ oœrodek rozleg³ych dóbr kamienieckich,

do których nale¿a³y równie¿ Goc³aw, Grochowo i Kawieczyn
7
.

W 1591 r. w pó³nocno-zachodniej czêœci Kamiona, nad Wis³¹ i £ach¹ Wiœlan¹,

powsta³o miasteczko Skaryszew, za³o¿one przez kanonika p³ockiego Stanis³awa

Skarszewskiego. Nazwa, utrwalaj¹ca nazwisko za³o¿yciela, mia³a równie¿ oboczn¹
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4
W terminologii jêzykoznawczej „nazwy dzier¿awcze” to takie, które oznacza³y pierwotnie miejsco-

woœci stanowi¹ce w³asnoœæ cz³owieka, od którego imienia lub godnoœci dana nazwa zosta³a utworzona.

Z kolei okreœlenie „nazwy posesywne” odnosi siê szerzej do ró¿nego typu w³asnoœci, które otrzyma³y

nazwy od imion, nazwisk, godnoœci, funkcji, tytu³ów swoich posesjonatów.
5

Zob. K. Handke, Treœci ukryte w nazwach topograficznych obszaru dzielnicy Bia³o³êka, „Kronika Warsza-

wy” 2006, nr 1 (128), s. 55-64; ta¿, Warstwy chronologiczne w nazewnictwie obszaru Pragi, w: Warszawskiej

Pragi dzieje dawne i nowsze, Warszawa 2006, s. 29-41.
6

A. Gieysztor, Praga najstarsza (miêdzy X i XIV w.), w: Dzieje Pragi, Warszawa 1970, s. 17.
7

A. Gieysztor twierdzi, ¿e dobra kamionkowskie rozci¹ga³y siê na znacznej przestrzeni prawego brze-

gu Wis³y, od osady Targowe po Grochów, tam¿e, s. 15.



formê: Skarszew (z uproszczeniem fonetycznym). Tê dwoistoœæ postaci nazwy, któ-

ra przez d³u¿szy czas by³a w u¿yciu, udokumentowa³ w 1643 r. Adam Jarzêb-

ski w swoim Goœciñcu…
8
. Nazwisko za³o¿yciela zachowa³o siê wtórnie – za poœred-

nictwem nazwy miasteczka – na planach i mapach do pocz¹tku XX w. w nazwie

Miejskie pastwisko Skaryszewskie, a do naszych czasów przetrwa³o w nazwach uli-

cy i parku. Ulica Skaryszewska, wytyczona w 1883 r., prowadzi³a do gruntów (pól,

pastwisk) Skaryszewskich. Warto podkreœliæ, ¿e s¹ to jedyne skromne œlady po do-

brze niegdyœ rozwijaj¹cym siê organizmie miejskim po tej stronie Wis³y (zob. te¿

dalej).

Goc³aw (dziœ jego teren okreœlany jest jako osiedle zamkniête ulicami: Miêdzy-

borsk¹, Nasypow¹ i Kwarcian¹) by³ niegdyœ wsi¹, zapewne rycersk¹, o pierwotnej

nazwie Goœcis³aw, która dokumentowa³a staropolskie dwucz³onowe imiê w³aœci-

ciela. Wzmiankowana jest w 1155 r. jako w³asnoœæ opactwa w Czerwiñsku, póŸniej –

kamionkowskich dóbr biskupstwa p³ockiego.

Na czêœci jej terenu na prze³omie XVIII i XIX w. powsta³a wieœ Goc³awek,

struktur¹ swojej nazwy (utworzonej za pomoc¹ zdrabniaj¹cego przyrostka -ek) do-

kumentuj¹ca wtórny – skromniejszy i póŸniejszy – status obiektu w stosunku do

Goc³awia.

W XII w. do dóbr Kamion wesz³a równie¿ dawna wieœ o nazwie Kawieczy-

no (dziœ: Kawêczyn, po³o¿ony na po³udniowy wschód od Olszynki Grochow-

skiej). Nazwa kryje w sobie zapewne przezwisko Kawieka, co z kolei mo¿e wywo-

dziæ siê b¹dŸ od czasownika kawêczeæ, kawêczyæ ‘narzekaæ, stêkaæ’, b¹dŸ skawêczeæ

‘zmarnieæ’
9
.

Grochowo pierwotnie by³o równie¿ wsi¹ rycersk¹, która nastêpnie wesz³a

w sk³ad dóbr biskupstwa p³ockiego. Przypuszczalna geneza nazwy mo¿e byæ dwoja-

ka: b¹dŸ dzier¿awcza, gdyby istnia³o pewne poœwiadczenie, ¿e w³aœciciel nazywa³

siê Groch, b¹dŸ topograficzna, od wyrazu pospolitego groch, co wydaje siê o tyle bar-

dziej prawdopodobne, ¿e wczesne zapisy nazwy maj¹ formê Grochowo, z czasem

uproszczon¹ na Grochów (taki proces s³owotwórczy, tj. przejœcie -owo na -ów obj¹³

wiele nazw w Polsce).

Z powy¿szego przegl¹du widaæ, ¿e mamy do czynienia ze znacznym terytorium

nale¿¹cym do jednego w³aœciciela – biskupstwa p³ockiego, które przejê³o kilka od-

rêbnych miejscowoœci z ich pierwotnymi nazwami: w czêœci osobowymi (Goc³aw,

Kawieczyn), w czêœci topograficznymi (Kamion, Grochowo). Z póŸniej powsta³ych

na tym terenie dosz³a tylko jedna nazwa, której geneza wi¹za³a siê z nazwiskiem za-

³o¿yciela miasteczka – Skaryszewo.

Dalsze dzieje tego obszaru stwarza³y szanse na powstawanie wewnêtrznych or-

ganizmów o charakterze miejskim wraz z w³aœciwym nazewnictwem, powielaj¹cym

model miast œredniowiecznych (zob. wy¿ej) – w tym niekoniecznie czy nie od razu

nazewnictwem typu posesywnego. Doskonale ilustruj¹ to pocz¹tki Skaryszewa.

Miasteczko powsta³o w 1641 r., a jego lustracja z 1647 r. wykaza³a istnienie dwóch

10 Kwiryna Handke, W³aœciciele i patroni w nazwach miejsc na terenie Grochowa

8
A. Jarzêbski, Goœciniec abo krotkie opisanie Warszawy, oprac. W. Tomkiewicz, Warszawa 1974.

9
Poza tym na Mazowszu by³o wiêcej miejscowoœci o nazwach Kawêczyn, Kawieczyn(o).



rynków: Starego i Nowego oraz jedenastu ulic, miêdzy innymi: Wiœlanej, ¯upnej,

Krzywe Ko³o, Z¹bkowskiej
10

.

Nie mo¿na zatem wykluczyæ rozwoju i tej przestrzeni spo³ecznej – wraz z ukszta³-

towanym nazewnictwem miejskim – podobnego do tego, jakiemu uleg³a w prze-

sz³oœci Stara i Nowa Warszawa i jej okolice. Jednak przeszkodzi³y temu kolejne za-

wieruchy wojenne XVII, XVIII i XIX w., które dotknê³y terytorium na prawym

brzegu Wis³y w stopniu znacznie rozleglejszym ni¿ Warszawê lewobrze¿n¹.

Najpierw podczas wojen szwedzkich w lipcu 1656 r. zosta³y zniszczone Goc³aw,

Grochów, Kamion i Skaryszew. Z czasem miejscowoœci te powoli podnosi³y siê ze

zniszczeñ i na nowo zaczê³y siê rozwijaæ. Znamienny by³ 1780 r., kiedy wszystkie

niemal w ca³oœci przesz³y w rêce rodu Poniatowskich. Kupi³ je król Stanis³aw Au-

gust i odst¹pi³ swemu bratankowi Stanis³awowi Poniatowskiemu. W tym samym

czasie brat króla, prymas ksi¹¿ê Micha³ Poniatowski, w po³udniowej czêœci Grocho-

wa zbudowa³ dworek jako letni¹ rezydencjê
11

. W latach 1784-1790 Stanis³aw Ponia-

towski przyst¹pi³ do parcelacji czêœci nabytych gruntów, a na terenie Grochowa

i Skaryszewa za³o¿y³ jurydyki.

Pod koniec XVIII stulecia stan administracyjny tych ziem przedstawia³ siê na-

stêpuj¹co: jurydyka Kamion przesz³a w 1795 r. na rzecz skarbu pañstwa, a na

jej gruntach w przyfortecznym pasie praskim powsta³ Kamionek (dziœ lokalizo-

wany wzd³u¿ ulic: Zamoyskiego i Grochowskiej od Podskarbiñskiej); Skaryszew

w latach 1791-1793 zosta³ w³¹czony do Warszawy; w³asnoœci¹ rz¹dow¹, zaliczon¹

do Ekonomii Warszawskiej, sta³y siê: Kawêczyn (1796), Goc³aw (1795) i Grochów.

Realizacjê planów rozwoju tych terenów zniweczy³y kolejne zniszczenia podczas

szturmu wojsk rosyjskich na Pragê i rzeŸ jej ludnoœci w 1794 r. W 1806 r. i nastêp-

nych latach resztê ocala³ej zabudowy Skaryszewa rozebrano do budowy fortyfika-

cji napoleoñskich na Pradze. Grochów i Goc³aw oraz Goc³awek by³y niszczone

w kwietniu 1809 r. podczas wojny polsko-austriackiej, a nastêpnie podczas bitew

powstania listopadowego, zw³aszcza w lutym 1831 r.

Po zniszczeniach wojennych miejscowoœci te po raz kolejny z trudem dŸwiga³y

siê gospodarczo – zrazu powoli, a od po³owy XIX w. intensywniej dziêki tworzeniu

licznych oœrodków rzemios³a i przemys³u, czemu towarzyszy³ nap³yw ludnoœci,

przede wszystkim z Mazowsza, a nastêpnie równie¿ z odleglejszych stron kraju
12

.
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10
Zob. T. Wyderko, Urbanizacja i zagospodarowanie prawobrze¿nej Warszawy w okresie od XVI w. do po-

cz¹tków XIX w., w: Dzieje Pragi, s. 137-142; ta¿, Z dziejów Pragi do 1656 roku, „Rocznik Warszawski”,

R. 5, 1964, s. 12-25.
11

W tym miejscu w latach 30. XIX w. przemys³owiec szwedzkiego pochodzenia Karol Osterloff

wzniós³ pa³acyk, mo¿e nawet z wykorzystaniem wczeœniejszych murów dworu M. Poniatowskiego.

W latach 1925-1939 posiad³oœæ (ul. Grochowska 64/66) znalaz³a siê w rêkach Andrzeja Wierzbickiego,

prezesa „Lewiatana”. Po II wojnie œwiatowej d³ugo jeszcze w pamiêci i œwiadomoœci mieszkañców Gro-

chowa park przy pa³acyku pozostawa³ jako park Wierzbickiego. W 2006 r. otrzyma³ oficjaln¹ nazwê pa-

mi¹tkow¹: park im. pp³k. AK Jana Szypowskiego „Leœnika”.
12

W „Kurierze Warszawskim” z 1875 r. Boles³aw Prus, z sobie w³aœciwym humorem, pisa³: „Gro-

chów, ten sam (je¿eli siê nie mylimy) Grochów, który przed niewiel¹ laty piastowa³ w ³onie swym fab-

rykê demokratycznego szampana, ma obecnie doczekaæ siê innej, niebywa³ej w kraju nowoœci, a miano-



W 2. po³owie XIX w. Grochów by³ jednym z wiêkszych podwarszawskich oœrod-

ków przemys³owych.

Wówczas nast¹pi³a te¿ wzmo¿ona parcelacja gruntów i ich zagospodarowywanie,

równie¿ w celu osiedlania nowych mieszkañców. Kolejne fazy tego procesu trwa³y

na pocz¹tku XX w., w³¹cznie z okresem dwudziestolecia miêdzywojennego. Rów-

noczeœnie powstawa³y zacz¹tki urbanizacji wraz z towarzysz¹cym nazewnictwem.

Z przebiegu wczeœniejszych dziejów tego obszaru widaæ, jak znikome by³y tutaj

szanse na powstanie, ustabilizowanie siê i przetrwanie takich nazw, jakie s¹ œladem

ró¿nego typu w³asnoœci na terenie lewobrze¿nej Warszawy: Grzybów, Leszno, Wa-

recka, T³omackie, Dynasy, Sewerynów, Nowolipie itd. Oczywiœcie i tutaj, jak wszê-

dzie, gdzie wczeœniej istnia³a jakakolwiek w³asnoœæ gruntów, musia³y te¿ istnieæ

obok nazw topograficznych równie¿ nazwy o charakterze posesywnym. Je¿eli jed-

nak nie wesz³y w szerszy obieg spo³eczny, a zw³aszcza administracyjny, to nie mia³y

warunków na d³u¿sze trwanie. I tak na przyk³ad nie zachowa³y siê takie naz-

wy, jak: Florentynów, Emilianówek czy Grancówka (folwark Kazimierza Granzo-

wa, w³aœciciela zak³adów cegielnianych). Do lokalnych nazw posesywnych, tworzo-

nych od imion i nazwisk w³aœcicieli, nale¿¹ nazwy parceli i zabudowañ. Choæ za-

zwyczaj efemeryczne, przez czas jakiœ zachowuj¹ swoj¹ ¿ywotnoœæ w pamiêci lokal-

nej spo³ecznoœci. Jerzy Kasprzycki przytacza niektóre z nich, istniej¹ce (jeszcze?)

w 1. po³owie XX w. na terenie Witolina: Tyburówek (od W³adys³awa Tybury,

ul. Osiecka 15/17), Janówka (od Jana Staniszewskiego, ul. Kawcza 28/30), Zalina

(od Chrystiana Sahla, ul. Majdañska 2), Wocza³ówka (od Jana Woczala, ul. Mni-

szewska 3). Przy ul. Kawczej na drzwiach mydlarni wisia³a tabliczka: „Myd³em

Majdego umyjesz ka¿dego”
13

.

Co do zwyczaju nazywania domów lub niewielkich posesji imionami lub nazwi-

skami w³aœcicieli, a tak¿e innymi elementami ich to¿samoœci (np. od miejsca po-

chodzenia), to warto przypomnieæ, ¿e zwyczaj ten ma d³ug¹ tradycjê w polskim na-

zewnictwie miejskim, równie¿ warszawskim
14

.

Na marginesie tej ostatniej informacji, zacytowanej za Kasprzyckim, nasuwa siê

pewna refleksja zwi¹zana z docieraniem do genezy dawniejszych nazw w³asnych –

w tym wypadku nazw obiektów miasta. Je¿eli brak wiarygodnych poœwiadczeñ ge-

nezy jakiejœ nazwy, to jej wyjaœnienie opieramy na przypuszczeniach oraz utrwalo-

nych regu³ach nazewniczych, miêdzy innymi na czêstych w tym systemie analo-

giach i powtarzaniu pierwotnych wzorców
15

. I tak na przyk³ad nazwa ulicy – Maj-

dañska mo¿e siê wywodziæ od wyrazu pospolitego majdan (wyraz ma kilka ró¿nych

znaczeñ, tu interesuj¹ nas dwa z nich: ‘plac, dziedziniec, podwórze’ oraz ‘dobytek,

baga¿, t³umok, tobó³’) albo najprawdopodobniej od takiej samej nazwy w³asnej

Majdan (która zazwyczaj ma œcis³y zwi¹zek z wyrazem pospolitym o znaczeniu

12 Kwiryna Handke, W³aœciciele i patroni w nazwach miejsc na terenie Grochowa

wicie instytutu kur i wylêgania kurcz¹t”, B. Prus, Kroniki, oprac. Z. Szweykowski, t. 2, Warszawa 1953,

s. 126.
13

J. Kasprzycki, Korzenie miasta. Warszawskie po¿egnania, t. 3: Praga, Warszawa 1998, s. 275.
14

Zob. K. Handke, Polskie nazewnictwo miejskie, Warszawa 1992.
15

Zob. ta¿, Semantyczne i strukturalne typy…



‘plac’), a miejscowoœæ o takiej nazwie jest na Mazowszu niedaleko Stoczka. Oczy-

wiœcie, w konkretnych wypadkach nie mo¿na równie¿ wykluczaæ, zw³aszcza na te-

renach podmiejskich, stosunkowo wolno urbanizowanych, zwi¹zku z nazwiskiem

w³aœciciela jakiejœ w³asnoœci, tutaj mo¿e w³aœnie owego Majdego. Mog³aby te¿

ewentualnie warszawska nazwa ulicy mieæ zwi¹zek z profesj¹ grupy ludzi, którzy

w tym miejscu mieli swoje miejsce pracy. Otó¿ w Warszawie w 2. po³owie XIX stu-

lecia funkcjonowali tzw. majdaniarze – ch³opcy (rowerzyœci), rozwoziciele prasy,

którzy podró¿owali po mieœcie z narzuconym na plecy „majdanem”, czyli baga¿em,

tobo³em. Gdyby nazwa ulicy mia³a bezpoœredni zwi¹zek z majdaniarzami, powinna

mieæ postaæ Majdaniarska, gdyby jednak wywodzi³a siê od sk³adu owego „majda-

nu”, to postaæ Majdañska by³aby w pe³ni poprawna. Z rozmys³em na tym przyk³a-

dzie przytaczam ró¿ne mo¿liwoœci wyjaœnienia genezy nazwy ulicy, ¿eby pokazaæ,

i¿ pewnoœæ co do wyboru jednej z nich mo¿emy uzyskaæ dopiero wtedy, gdy udoku-

mentuje to wiarygodny wyjaœniaj¹cy zapis w aktach miejskich.

Tak wiêc odradzaj¹ca siê w XIX w. nowa przestrzeñ spo³eczna Grochowa i tere-

nów s¹siednich mia³a w dziedzictwie kilka nazw g³ównych czêœci obszaru, tj. Gro-

chów, Goc³aw, Goc³awek, Kamionek i Kawêczyn, które przetrwa³y do naszych cza-

sów, i otwart¹ drogê do tworzenia kolejnych nazw – teraz w znacznej mierze o cha-

rakterze miejskim.

W pocz¹tkach organizacji ka¿dej przestrzeni miasta regu³¹ jest tworzenie nazw

realnie motywowanych. Dlatego pierwszeñstwo i tutaj mia³y nazwy g³ównych trak-

tów wskazuj¹ce okreœlone miejsca, do/od których prowadzi³y, i kierunek, który

wyznacza³y, jak ulice: Grochowska, Goc³awska, Kamionkowska oraz Szosa Brze-

ska. Te nazwy nie zawiera³y w swojej treœci elementów to¿samoœci osób zwi¹zanych

z konkretnymi miejscami. W okresie zaborów trudno by³o siê spodziewaæ w pe³ni

przemyœlanej organizacji miasta, uwzglêdniaj¹cej potrzeby jego przestrzeni spo-

³ecznej. Zaborca dba³ przede wszystkim o w³asne interesy gospodarcze i strategicz-

ne, miêdzy innymi o trakty przelotowe na wschód, jak Szosa Brzeska (1823), a tak¿e

o rozmieszczenie na terenie Warszawy znaków w³asnej dominacji, a w tym upa-

miêtnianie jej za pomoc¹ nazw
16

i pomników.

Znamiennym tego przyk³adem by³y dwa pomniki poœwiêcone pamiêci ¿o³nierzy

carskich poleg³ych w bitwie pod Grochowem 25 lutego 1831 r.
17

, wystawione obok

Szosy Brzeskiej (póŸniej na miejscu pochówku rosyjskich kirasjerów powsta³ tu

niewielki cmentarz starowierów, raskolników; dziœ ul. Grochowska 307). Interesu-

j¹co opisa³ je m³ody Stefan ¯eromski w swoich Dziennikach (23 maja 1888), gdy

z przyjació³mi wêdrowali do Olszyny Grochowskiej, by pok³oniæ siê polskim pow-

stañcom:
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Nazwy terenów i ulic upamiêtniaj¹ce carskie panowanie powsta³y wówczas licznie na obszarze Pra-

gi i na jej pó³nocnych obrze¿ach. Por. K. Handke, cytowane artyku³y dotycz¹ce Pragi i Bia³o³êki,

zob. przypis 5.
17

Nie nale¿y myliæ tych, dziœ ju¿ nieistniej¹cych, pomników z zachowanym Obeliskiem, czyli pomni-

kiem Budowy Szosy Brzeskiej, wzniesionym w 1823 r. z inicjatywy Stanis³awa Staszica przy ul. Gro-

chowskiej, miêdzy ulicami: Podskarbiñsk¹ i Siennick¹.



„Moskale w budowaniu pomników i monumentów zdradzaj¹ jeden zawsze po-

mys³ – œciœle narodowy: nadaj¹ im formê – samowara. Nic mierniejszego nad po-

mys³ pomnika pod Grochowem. Or³y – z oddali wygl¹daj¹ niby uszy samowara;

wysoka szyja i na wierzchu przylepiona, niby pigu³a ze œniegu, bania przypomina-

j¹ca czajnik – oto wszystko. Widzisz w tym ¿elaznym naczyniu chêæ, nic wiêcej nad

chêæ – ur¹gania pobitym: myœli, idei, nawet wyrazu si³y, przemocy, nawet ogromu

niedoli zwyciê¿onych i wielkoœci chwa³y zwyciêzców tam nie dopatrzysz. I napisy

ma³pie, trywialne, wyra¿aj¹ce ca³y mongolizm, ca³¹ dzikoœæ zwierzêc¹: »Si³y bun-

townicze wynosi³y 45 624«...
18

. Rosjanin przysz³ego wieku rozœmia³by siê z junkier-

skiego pomys³u zarówno monumentu jak napisu... Dalej inny pomnik: »Ma³orosyj-

skiemu pu³kowi kirasjerów – genera³ Trepow«
19

. Ten waterklozet nie wart wspo-

mnienia, bo nic nie wyra¿a. ¯o³nierz rosyjski nie do¿y³ do epoki stawiania pomni-

ków przodkom swym. Jest tam wiêc – tylko Trepow...”
20

.

Cezurê w historii rozwoju Grochowa stanowi 1916 r. – data przy³¹czenia tej

i s¹siednich miejscowoœci do Warszawy. Od tego roku, ale przede wszystkim

w okresie dwudziestolecia miêdzywojennego, zarysowa³a siê tendencja do tworze-

nia na tych terenach kolonii o charakterze zawodowym.

W po³owie lat 20. XX w. powsta³a Kolonia Pos³ów i Senatorów PPS – kompleks

willi w stylu dworkowym, wzniesionych z w³asnych œrodków i kredytów banko-

wych (dziœ jest to teren zamkniêty ulicami: Ch³opickiego, Boremlowsk¹, ¯ó³kiew-

skiego i Szaserów). W pamiêci spo³ecznoœci lokalnej przetrwa³a do naszych cza-

sów z³oœliwo-¿artobliwa nazwa potoczna: „Kolonia Pierwszych ¯on”. W latach

1933-1934 powsta³a w pobli¿u torów kolejowych Kolonia Tramwajarzy (miêdzy

dzisiejszymi ulicami: Korkow¹, Szumn¹, Kalinowsk¹ i Barbórki), czyli na grani-

cy Grochowa, Goc³awia i Wawra. Tramwajarze budowali sami swoje domy – na

dzia³kach kupionych na dogodnych warunkach ratalnych, co u³atwi³a im Dyrekcja

Tramwajów Warszawskich.

W nazewnictwie miejskim nazwy tych kolonii by³y namiastk¹ posesywnoœci –

ci¹gle jeszcze mia³y realn¹ motywacjê, czyli œcis³y zwi¹zek ze statusem nazywanego

obiektu.

Na terenie Grochowa mamy równie¿ liczne œlady szczególnego rodzaju pose-

sywnoœci sentymentalnej, gdy nazwy obiektów miasta nie zawieraj¹ nazw osób, ale

odnosz¹ siê do miejsc, które stanowi³y element pierwotnej to¿samoœci mieszkañ-

ców, tu przeniesionych sk¹din¹d. I tak na przyk³ad, gdy w 1916 r. razem z Grocho-

wem przy³¹czono do Warszawy Witolin, to na tych najdalej na wschód wysuniêtych

terenach ulice otrzyma³y nazwy od nazw miejscowoœci, z których pochodzili osiadli

tu przybysze, chc¹cy w ten sposób utrwaliæ pamiêæ swojej rodzinnej ziemi (wed³ug

schematu: „Jan Kowalski z Gdecza zamieszka³y przy ulicy Gdeckiej”)
21

. Powsta³y

tam wówczas takie nazwy ulic, jak: Bia³owieska, Be³¿ecka, Gdecka, Jarociñska,

14 Kwiryna Handke, W³aœciciele i patroni w nazwach miejsc na terenie Grochowa

18
W tekœcie ¯eromskiego napisy te s¹ przytoczone w oryginale rosyjskim.

19
Gen. Trepow by³ oberpolicmajstrem warszawskim w okresie powstania styczniowego.

20
S. ¯eromski, Dzienniki, t. 3, Warszawa 1956, s. 76-77.

21
Wed³ug takiej samej tendencji powsta³o tak wiele nazw miejscowoœci przeniesionych z Europy na te-

ren Stanów Zjednoczonych czy Australii.



Kutnowska, Szczawnicka, Zgierska. Równie¿ w innych czêœciach Grochowa mo¿na

znaleŸæ ca³e zwarte kompleksy ulic o nazwach przywo³uj¹cych liczne bli¿sze i dal-

sze nazwy miejscowoœci Mazowsza: Okuniewska, Markowska, Z¹bkowska, Garwo-

liñska, Ml¹dzka, Karczewska, Serocka, Nasielska – przewa¿nie po³o¿one po prawej

stronie Wis³y.

Nie nale¿y przy tym uogólniaæ zjawiska, s¹dz¹c, ¿e wszystkie nazwy ulic od

nazw miejscowoœci w tej czêœci Warszawy maj¹ tego rodzaju sentymentaln¹ moty-

wacjê. W ró¿nych okresach dziejów nazewnictwa miejskiego dzia³a³a bowiem zasa-

da naœladownictwa wczeœniejszego wzorca (archetypu), który stale by³ i jest nadal

powielany. Na ca³ym obszarze prawobrze¿nej Warszawy (bo o niej tu mowa, ale zja-

wisko wystêpuje równie¿ w innych jej czêœciach, a tak¿e w innych polskich mia-

stach) ten typ nazewniczy by³ na prze³omie XIX i XX w. oraz w XX stuleciu szcze-

gólnie produktywny. I tak w 1928 r. w³adze Warszawy
22

zdecydowa³y nadaæ nastê-

puj¹ce nazwy nowo powsta³ym ulicom „na terenie »Grochów-Dwór«: Trembowel-

ska, Pokucka, Bi³gorajska, Krasnostawska, £ysogórska, Beskidzka, Roztocka,

Zawichowska, Pabjanicka, Pinczowska, Tomaszowska, Zawierciañska, Czechowic-

ka, Ozorkowska, Liwiecka, Koprzywnicka [...], na Grochowie – (na terenie

Spó³dzielni Grochów i na zachód od tej¿e) – Bêdziñska, Rembertowska, Bia³o-

wiecka [sic! – K. H.], Ludyñska, Piotrowicka, £ukiska, Ostrobramska, Rakowska,

Trzebiñska”
23

.

Posesywnoœæ sentymentalna zarysowa³a siê równie¿ wyraŸnie na miejscu parce-

lacji tzw. Górek Grochowskich, obejmuj¹cych teren dawnego rosyjskiego Fortu XI.

Parcelacjê przeprowadzi³a w latach 30. XX w. miêdzy innymi Oficerska Spó³dziel-

nia Mieszkaniowo-Budowlana, której cz³onkami byli oficerowie przeniesieni do

Warszawy z oddzia³ów stacjonuj¹cych w Wilnie. Dla podkreœlenia zwi¹zku z tamty-

mi stronami pozwolono im „przenieœæ” do nowego osiedla nazwy zwi¹zane z Wi-

leñszczyzn¹, st¹d takie nazwy ulic, jak: Ostrobramska, Gedymina, Filomatów, Bud-

rysów, £ukiska.

Po odzyskaniu przez Polskê niepodleg³oœci w 1918 r. przyszed³ czas na polskie

pami¹tkowe nazwy obiektów miejskich. Gdy w po³owie XIX stulecia zaczê³y

w miastach europejskich powstawaæ nazwy typu pami¹tkowego, na ziemiach pol-

skich korzystali z tego typu nazewniczego zaborcy, którzy chêtnie w naszych mia-

stach upamiêtniali swoich patronów. Teraz w³adze niepodleg³ej II Rzeczypospolitej

zaczê³y równie¿ korzystaæ z nowego typu nazewniczego – zmieniono zatem nadane

przez zaborców nazwy pami¹tkowe
24

i zaczêto nadawaæ w³asne.

Fala upamiêtnieñ bohaterów narodowych by³a w tym czasie znaczna na terenie

ca³ej Warszawy, a na Grochowie przynios³a miêdzy innymi takich wybitnych patro-

nów, jak: hetman Stanis³aw ¯ó³kiewski (nazwa nadana w 1921 r.) czy przeor kla-

sztoru na Jasnej Górze Augustyn Kordecki (nazwa nadana w 1926 r.).
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Teren Grochowa by³ z oczywistych wzglêdów doskona³y do uczczenia przede

wszystkim bohaterów powstania listopadowego, nie tylko g³ównych uczestników

bitew grochowskich.

W 1921 r. (90 lat po powstaniu) nadano wielu grochowskim ulicom takich patro-

nów, jak genera³owie: Józef Ch³opicki (dowódca wojsk polskich w bitwie pod Gro-

chowem), Józef Dwernicki (organizator i dowódca kawalerii, odznaczy³ siê w bi-

twie pod Stoczkiem £ukowskim), Ludwik Kicki (dowódca brygady jazdy, odzna-

czy³ siê w bitwach pod Grochowem, Dêbem Wielkim, Iganiami i Domaniewicami,

zgin¹³ pod Ostro³êk¹), Ludwik Micha³ Pac (w powstaniu by³ czasowo naczelnym

wodzem i dowódc¹ korpusu w bitwie pod Ostro³êk¹) i Franciszek ¯ymirski (mia-

nowany genera³em dywizji i dowódc¹ 2. Dywizji Piechoty, poleg³ w bitwie pod Gro-

chowem)
25

, a tak¿e oficerowie, jak p³k Wojciech Mycielski (zgin¹³ w bitwie pod Ol-

szynk¹ Grochowsk¹). W kolejnych latach zespó³ nazw pami¹tkowych zwi¹zanych

z bitwami grochowskimi powiêkszy³ siê o kolejne. W 1928 r. patronami ulic i pla-

ców zostali: gen. Piotr Szembek (pierwszy gubernator powstañczej Warszawy

w grudniu 1830 r., odznaczy³ siê w bitwach pod Wawrem i Grochowem) i p³k Józef

Zaliwski (w 1830 r. kierowa³ zdobyciem Arsena³u), a w 1930 r. – gen. Wojciech

Chrzanowski (szef sztabu g³ównego armii powstañczej).

Na Grochowie uczczono wówczas nie tylko patronów jednostkowych, ale rów-

nie¿ oddzia³y wojsk, które ws³awi³y siê w walkach powstania listopadowego na tym

terenie, jak 4. Pu³k Piechoty Liniowej, który upamiêtniono nazw¹ ulica Czwarta-

ków (1921).

W dwudziestoleciu miêdzywojennym upamiêtniono równie¿ liczne miejsca

bitew polskich wojsk, zarówno powstania listopadowego: ul. Bitwy Grochow-

skiej, ul. Olszynki Grochowskiej, plac 1831 roku, ul. Boremlowska (w 1831 r. miej-

sce zwyciêskiej bitwy wojsk polskich pod dowództwem gen. J. Dwernickiego),

ul. Pod Stoczkiem (pod Stoczkiem £ukowskim nad Œwidrem odby³a siê pierwsza

wiêksza bitwa powstania listopadowego, zwyciêska dla wojsk polskich pod wodz¹

gen. J. Dwernickiego; nazwa istnia³a w latach 1916-1921; teraz mamy ul. Stoczko-

w¹), ul. Pod Iganiami (Iganie to miejsce bitwy oddzia³u gen. Ignacego Pr¹dzyñskie-

go 10 kwietnia 1831 r., w której przerwano obronê rosyjsk¹
26

; nazwa istnia³a w la-

tach 1916-1921; teraz mamy ul. Igañsk¹); jak te¿ miejsca innych zwyciêskich bitew

orê¿a polskiego: ul. P³owce (zwyciêstwo wojsk króla W³adys³awa I £okietka nad

Krzy¿akami w 1331 r.), ul. Byczyñska (zwyciêstwo hetmana Jana Zamoskiego nad

wojskami austriackimi arcyksiêcia Maksymiliana pod Byczyn¹ w 1588 r.),

ul. Osowska (nazwa przywo³uje Ossów, gdzie toczy³a siê wa¿na bitwa w wojnie pol-

sko-bolszewickiej w 1920 r., tam zgin¹³ ks. Ignacy Skorupka
27

).

Dziwne bywaj¹ losy nazw miejskich – g³ównie tych pami¹tkowych, a to najczê-

œciej za spraw¹ przemo¿nego koniunkturalizmu. W³adze, zw³aszcza zaborców i to-

16 Kwiryna Handke, W³aœciciele i patroni w nazwach miejsc na terenie Grochowa
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Gen. Jan Skrzynecki, który odznaczy³ siê w bitwie pod Grochowem, a 26 lutego 1831 r. zosta³ miano-
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Gen. I. Pr¹dzyñski zosta³ upamiêtniony nazw¹ ulicy na Woli w 1916 r.
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1920-1949, 1951-1953, nastêpnie od 1990 r.



talitarne, bez pardonu odciskaj¹ swoje piêtno w nazwach obiektów miasta. W okre-

sie PRL koniunkturalna fala zmian nazw ulic, która objê³a polskie miasta, w tym

równie¿ Warszawê, dziwnym trafem nie dotknê³a upamiêtnionych wczeœniej posta-

ci historycznych na terenie Grochowa, w tym nazw zwi¹zanych z powstaniem listo-

padowym, co nale¿y przypisywaæ peryferyjnemu charakterowi tej czêœci Warszawy.

Wszelako by³ jeden wyj¹tek. W 1953 r. usuniêto nazwê ul. Franciszka ¯ymirskie-

go, nadan¹ w 1921 r., która upamiêtnia³a nie tylko jednego z bohaterów bitwy

grochowskiej, ale jedynego z genera³ów powstania, który poleg³ w tej bitwie. Jej li-

kwidacja mia³a zwi¹zek z losami politycznymi innej postaci o bardzo podobnym

nazwisku. Gen. Micha³ ¯ymierski, gdy zosta³ marsza³kiem w 1951 r., zosta³ rów-

nie¿ uczczony nazw¹ ulicy w Warszawie. Kiedy w 1953 r. popad³ w nie³askê, utraci³

tak¿e swoj¹ ulicê. Podobieñstwo nazwisk i polityczna ostro¿noœæ sk³oni³y w³adze

do usuniêcia obu patronów warszawskich ulic. Wówczas ul. Franciszka ¯ymirskie-

go przemianowano na ul. Miêdzyborsk¹ (po kilkunastu latach nazwa powróci³a

w innym miejscu – od 1969 r. jest ul. Franciszka ¯ymirskiego na Przyczó³ku Gro-

chowskim na terenie Goc³awia).

W naszych czasach nazwy obiektów miasta s¹ przede wszystkim znakami jêzy-

kowymi o praktycznej funkcji informacyjno-orientacyjnej. W powszechnym, co-

dziennym u¿ywaniu tych nazw na ogó³ nie zastanawiamy siê nad ich pochodze-

niem. Dopiero gdy poznajemy genezê nazw, widzimy ich bogatsz¹ treœæ, z której

odczytujemy zwi¹zki z przesz³oœci¹ obszaru, na jakim zaistnia³y. Przy tym o ile na-

zwy miejskie nale¿¹ce do typów niepami¹tkowych
28

odkrywaj¹ topografiê i dzieje

zasiedlenia danego terenu, o tyle nazwy typu pami¹tkowego, stosunkowo póŸnego

w historii nazewnictwa miejskiego, s¹ przede wszystkim dowodem pamiêci o boha-

terach poprzednich pokoleñ. Takie nazwy s¹ zazwyczaj wizerunkiem patrona, a nie

wizerunkiem nazywanego obiektu. W pewnym sensie oba te wizerunki nak³ada-

j¹ siê w sytuacji „zbiorowego” upamiêtnienia, z jakim mamy do czynienia na Gro-

chowie, gdzie w jednym kompleksie miejskim zostali po³¹czeni bohaterowie po-

wstania listopadowego z miejscami ich dzia³añ, gdzie obok ulic: Ch³opickiego,

Dwernickiego, Zaliwskiego i innych s¹ ulice: Olszynki Grochowskiej czy Bitwy

Grochowskiej.

Dla dope³nienia obrazu przesz³oœci tego obszaru i jego nazewnictwa warto do-

daæ jeszcze opis topografii z czasów, gdy rozgrywa³y siê tutaj bitwy powstania listo-

padowego.

Siêgnijmy zatem do relacji uczestnika tamtych wydarzeñ – Wojciecha Chrza-

nowskiego, jednego z wybitniejszych genera³ów powstania, szefa sztabu g³ównego

armii powstañczej. We wstêpie do wydania jego pracy w 1917 r. profesor Uniwersy-

tetu Jagielloñskiego, dr Wac³aw Tokarz, napisa³: „Opracowanie to uwa¿am za jeden

z najpiêkniejszych przyczynków do historii wojny roku 1831 [...] uderza nas tu spo-

kój i umiarkowanie s¹du, prosta, zrównowa¿ona ocena sytuacji – dzia³añ wodzów

i wojska. Nikt [...] nie da³ takiego prostego, jasnego, zrozumia³ego dla wszystkich
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obrazu tych dzia³añ wstêpnych kampanii roku 1831, które wstrzyma³y pochód

przemo¿nej armii Dybicza”
29

.

Gen. W. Chrzanowski w swojej stosunkowo niewielkiej ksi¹¿eczce pt. Opisanie

bitwy grochowskiej zawar³ w pierwszej czêœci: Zarys dzia³añ wojennych od pocz¹tku

kampanii do bitew grochowskich; a w czêœci drugiej: Bitwy grochowskie – 1. Obraz pola

tych bitew; 2. Bitwa wawerska; 3. Pierwsza bitwa grochowska; 4. Trzy dni spokoju, roz-

dzielaj¹ce pierwszy bój grochowski od drugiej walnej bitwy. Potyczka na lewo Grochowa

pod Bia³o³êk¹; 5. Druga bitwa grochowska
30

. Opis uzupe³niaj¹ dwie mapki: Szkic tere-

nu wojny w 1831 r. oraz Szkic terenu bitwy pod Grochowem.

Oddajmy zatem g³os œwiadkowi i uczestnikowi tamtych wydarzeñ dziejowych

i przypomnijmy niektóre fragmenty jego opisu, g³ównie te, które ukazuj¹ topogra-

fiê i miejsca dzia³añ bitewnych na tych terenach
31

.

„Na prawym brzegu Wis³y przed Prag¹ ci¹gnie siê wzd³u¿ tej rzeki wielka i pod-

mok³a równina, milê
32

szerokoœci maj¹ca i stanowi¹ca czêœæ szerokiej w tem miej-

scu doliny wiœlanej. Równina ta sp³ywa na lewo p³askim i piaszczystym brzegiem

w wody Wis³y; na prawo zaœ, w odleg³oœci jednej mili od rzeki, zaczynaj¹ siê piê-

trzyæ z niej piaszczyste wzgórza lasami poros³e. Wœród tej nizkiej równiny ci¹gnie

siê przed Prag¹ w milowym od tego miasta promieniu, ogromne pó³kole bagien,

zaczynaj¹ce siê nad Wis³¹ o milê wy¿ej Pragi przy Saskiej Kêpie, przez pola Zas³a-

wia, Goc³awia, Olszynkê grochowsk¹, dalej przez pola Kawêczyñskie, Z¹bkowskie,

Drewnicy i Brzezin a¿ do Bia³o³êki i lasów tarchomiñskich, le¿¹cych znów nad Wi-

s³¹ o milê ni¿ej Pragi. To pó³kole bagien, przecinaj¹ce wszystkie drogi, id¹ce od

wschodu i pó³nocy ku Pradze i Warszawie, stanowi³o przeto naturaln¹ linie obron-

no-bojow¹ dla wojsk polskich, chc¹cych broniæ przystêpu do Warszawy i stoczyæ

bój z armi¹ rosyjsk¹, posuwaj¹c¹ siê obu szlakami wschodnim i pó³nocnym. Od

wschodu z piaszczystych wzgórzy Mi³osny, zaros³ych lasami, spuszczaj¹ siê na tê

równinê grochowsk¹ dwie drogi, prowadz¹ce w poprzek niej na zachód, od Siedlec

i Stanis³awowa do Pragi – szosa podlaska i goœciniec stanis³awowski. Drogami temi

posuwa siê armia rosyjska. Te dwie drogi ³¹cz¹ siê z sob¹ ju¿ na równinie, na polach

grochowskich, przebywszy pó³kole bagien. Punkt po³¹czenia siê tych dróg przy

karczmie grochowskiej, w pobli¿u s³awnej Olszynki, jest kluczem ca³ego pola bit-

wy. Od pó³nocy, wzd³u¿ tej równiny Wis³y, idzie ku Pradze przez Jab³onnê i lasy

nieporêckie i tarchomiñskie trzecia g³ówna droga – szosa augustowska (ni¹ masze-

ruje korpus grenadyerów Szachowskiego). Szosa ta ³¹czy siê bezpoœrednio z podla-

sk¹, od wschodu id¹c¹, w samej Pradze, poœrednio jednak po³¹czon¹ jest poprzecz-

nemi dró¿kami obiegaj¹cemi zewn¹trz ca³e pó³kole bagien, przez Bia³o³êkê, Brzezi-

18 Kwiryna Handke, W³aœciciele i patroni w nazwach miejsc na terenie Grochowa
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ny, Grodzisk, Marki, Z¹bki i Kawêczyn. Prócz tego, miêdzy szos¹ podlask¹, a szos¹

augustowsk¹, przechodz¹ przez pó³kole bagien dwie drogi do Pragi id¹ce – jedna

z Nieporêtu przez Bia³o³êkê, druga z Koby³ki przez Z¹bki i koloniê Elznera. Oto

g³ówny zarys pola bitew grochowskich.

Œrodkowym i wyskakuj¹cym punktem tego wielkiego pó³kola bagien, przez któ-

re przechodz¹ wszystkie drogi od wschodu do Pragi i Warszawy id¹ce, i które, w ta-

kiem po³o¿eniu rzeczy, w jakiem obie armie 19-lutego siê znajdowa³y, by³o natural-

n¹ lini¹ bojow¹ dla wojska polskiego – jest las olszowy wœród bagien na lewo obu

dróg wschodnich, blizko ich zejœcia po³o¿ony. Lasek ten, panuj¹cy z boku nad oby-

dwoma drogami, jest kluczem ca³ej pozycyi i stanowi czo³o jej œrodka, gdy prawe jej

skrzyd³o zas³onione jest nieprzebytemi bagnami a¿ do Saskiej Kêpy i Wis³y ci¹g-

n¹cemi siê, lewe zaœ trzêsawiskami pó³milowej szerokoœci, rozci¹gaj¹cemi siê milê

wzd³u¿ od Kawêczyna do Brzezin”
33

.

„Noc po bitwie wawerskiej z 19-go na 20-ty lutego spêdzi³o wojsko polskie sku-

pione oko³o Grochowa poza t¹ lini¹ obronn¹ bagien, na której jutro bój stoczyæ

mia³o. Armia rosyjska roz³o¿y³a swe nocne ogniska szerokiem pó³kolem na wzgó-

rzach Wawra i Grzybowej Woli a¿ ku Mi³oœnie, a jej przodowe dywizye piechoty

i jazdy przesunê³y front swój a¿ ku m³ynowi goc³awskiemu, karczmie »Wygoda«, ku

D¹browej Górze i Kawêczynowi [...].

Sucha lub mniej bagnista przestrzeñ miêdzy trzêsawiskami Kawêczyna a goc-

³awskiemi jest jedyn¹ bram¹, któr¹ armia rosyjska przedrzeæ siê mog³a przez pó³ko-

le trzêsawisk, stanowi¹cych polsk¹ liniê obronn¹, wkroczyæ na równinê grochow-

sk¹ i posuwaæ ku Pradze i Warszawie. Pozycya pod Grochowem, to pole bitwy wy-

brane przez genera³a Ch³opickiego, by³o bardzo korzystnem dla Polaków i jedynem

[...], na którem wojsko polskie mog³o stawiæ opór przed Warszaw¹ [...]. Bagna kawê-

czyñskie stanowi³y oparcie dla lewego skrzyd³a polskiego, trzêsawiska goc³awskie

dla prawego, szczup³y front, wystawiony jedynie na atak, móg³ byæ silnie obsadzo-

ny i dozwala³ pozostawiæ po³owê wojska w rezerwie, a nadto zakrywa³ go i umacnia³

ów lasek olszowy, ws³awiona w tej bitwie Olszynka, bêd¹ca wystaj¹cym punktem

frontu i kluczem pola boju”
34

.

„Zapadaj¹ca noc z 24 na 25 lutego, poprzedzaj¹c waln¹ bitwê grochowsk¹, zasta-

³a wszystkie si³y polskie i rosyjskie zgromadzone na równinie nadwiœlañskiej przed

Prag¹, stoj¹ce przeciw sobie wielkiem pó³kolem trzechmilowego frontu od lasu tar-

chomiñskiego i Bia³o³êki do bagien goc³awskich, i gotuj¹ce siê do zaciêtego boju.

Wojsko polskie sta³o na owej obronnej linii bagien [...].

Przez to pó³kole bagien dwoma tylko bramami i trzeci¹ œrodkow¹ furtk¹ prze-

drzeæ siê mog³a armia rosyjska wiêkszemi masami i w porz¹dnym szyku. Prze-

strzeñ miêdzy bagnami Brzezin a lasem tarchomiñskim, którêdy idzie droga

z Nieporêtu do Pragi, tworzy bramê od pó³nocy, w poprzek której stoi Bia³o³êka,

a nastêpnie Brudno, jak tamuj¹cy wnijœcie szaniec. Bram¹ wschodni¹ w tym wale

bagien jest owa cieœnina miêdzy trzêsawiskami Kawêczyna a Goc³awia, któr¹ prze-
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suwaj¹ siê ku Pradze ³¹cz¹ce siê z sob¹ goœciñce podlaski i stanis³awowski; Olszyn-

ka, jakby wysuniêta naprzód warownia, broni przystêpu do tej g³ównej bramy i jest

kluczem ca³ego pola bitwy [...]”
35

.

Na tle tej relacji warto uzmys³owiæ sobie dzisiaj trzy kwestie zwi¹zane z rozwa-

¿aniami o miejscach i ich nazwach na terenie Grochowa. Po pierwsze, jak bardzo

rozleg³e by³y tereny, na których rozegra³y siê nie jedna, ale trzy grochowskie bitwy

powstania listopadowego, w których Olszynka by³a wprawdzie kluczowym, ale sto-

sunkowo niewielkim fragmentem ca³ego pola dzia³añ wojennych. Po drugie, jak

bardzo ró¿na od dzisiejszego by³a wówczas topografia tego terenu, pokrytego roz-

leg³ymi bagnami i trzêsawiskami – teraz wysuszonego i zurbanizowanego. Po trze-

cie, jak wiele nazw w³asnych, którymi pos³ugujemy siê w naszej przestrzeni spo-

³ecznej, funkcjonowa³o w tamtych czasach na ca³ym tym terenie.

20 Kwiryna Handke, W³aœciciele i patroni w nazwach miejsc na terenie Grochowa

35
Tam¿e, s. 66-67.



Katarzyna Komar-Michalczyk

KU NOWOCZESNOŒCI

– ROZWÓJ GROCHOWA

W OKRESIE MIÊDZYWOJENNYM

Katarzyna Komar-Michalczyk, Ku nowoczesnoœci – rozwój Grochowa...

„Na wschód od Pragi ci¹gnie siê równina pod³u¿na, maj¹ca za podstawê Pragê,

dwie œciany – z odwiecznych lasów kawêczyñskich i wawerskich – i jedn¹ z mokra-

de³, stanowi¹cych dawne koryto Wis³y. Na równinie tej, d³ugiej oko³o wiorst 5,

a szerokiej oko³o 2, pstrzy siê zaledwie kilka wzgórków piaszczystych, ni¿sze miej-

sca wszak¿e s¹ b³otniste, z porastaj¹c¹ wierzb¹ i olch¹. Œrodkiem niziny ci¹gnie siê

trakt brzeski, zbudowany na kilka lat przed bitw¹, a wzd³u¿ traktu stoj¹ za Ka-

mionkiem wioski: Grochów pierwszy i drugi, Goc³awek i karczmy wawerskie, za

któremi zaczynaj¹ siê lasy w s¹siedztwie przepaœcistych oparzelisk i mokrade³ gro-

chowskich”
1
.

Taki oto malowniczy, choæ nieco posêpny obraz Grochowa
2

kreœli³ sprawozdaw-

ca „Kurjera Warszawskiego” w pierwszych latach XX stulecia. Nasza opowieœæ

o przekszta³ceniu siê b³otnistego przedmieœcia w integraln¹ czêœæ wielkomiejskiego

organizmu – Warszawy zaczyna siê jednak du¿o wczeœniej.

Oko³o po³owy XIX w. Grochów – w wyniku trwaj¹cego od pocz¹tku stulecia ru-

chu inwestycyjnego Warszawy i terenów podwarszawskich (protekcyjna polityka

gospodarcza rz¹du, powo³anie Banku Polskiego jako instytucji wspomagania finan-

sowego, korzystne warunki osiedleñcze) – stopniowo stawa³ siê jednym z najlepiej

uprzemys³owionych przedmieœæ Warszawy. Jeszcze przed wybuchem powstania lis-

topadowego dokona³a siê tu najwiêksza inwestycja komunikacyjna czasów Króle-

stwa Kongresowego – budowa szosy brzeskiej (1820-1823), która u³atwia³a ³¹cznoœæ

z Warszaw¹, powstawa³y liczne manufaktury i warsztaty (g³ównie sukiennicze i tyto-

1
Pobojowisko grochowskie, „Kurjer Warszawski”, nr 62 z 3 marca 1907 r., s. 6.

2
W niniejszym artykule wziêto pod uwagê obszar Grochowa wyznaczony przez granice po inkorpora-

cji w 1916 r.



niowe)
3
. W 2. po³owie XIX w. dzia³aj¹ na Grochowie zak³ady przemys³u t³uszczo-

wego (w 1853 r. – osiem wytwórni myd³a i œwiec stearynowych, m.in. fabryka Jana

Hocha w rejonie ul. Grochowskiej – najstarsza, od 1852 r., oraz póŸniejsze: zak³a-

dy S. Wysypki, Ludwika Stencla, Franciszka Maetza, Moszka Wysockiego), wy-

twórnia wódek i likierów, wina szampañskiego i octu oraz browar, nale¿¹ce do ro-

dziny Osterloffów, farbiarnia i pralnia Bernarda Weschkego, garbarnia braci Wil-

helma i Adolfa Jerominów, fabryka zapa³ek Teofila Bieñkowskiego
4
. Lokalizacja na

tym terenie zak³adów przemys³owych powodowana by³a g³ównie niskimi cenami

gruntów pod zabudowê fabryczn¹ oraz bliskoœci¹ ch³onnego rynku zbytu (Warsza-

wa). Nie do przecenienia dla rozwoju Grochowa by³o oddanie do u¿ytku linii kole-

jowych (Petersburskiej – 1862 r., Terespolskiej – 1867 r., i Nadwiœlañskiej – 1875 r.).

W 1868 r. z liniami Petersbursk¹ i Terespolsk¹ po³¹czono – bodaj pierwsz¹ boczni-

c¹ przemys³ow¹ – cegielniê w Kawêczynie
5
. Oko³o 1900 r. u³o¿ono wzd³u¿ g³ów-

nej arterii przedmieœcia tory kolejki w¹skotorowej (do Wawra, a od 1910 r. – do

Karczewa).

Podkreœliæ nale¿y, ¿e pomimo licznych inwestycji Grochów mia³ w przewa¿a-

j¹cej mierze charakter peryferyjny – stanowi³ zaplecze produkcyjne i przemys³owe

dla Warszawy. W chwili przy³¹czenia Grochowa do Warszawy (na mocy rozpo-

rz¹dzenia genera³a-gubernatora warszawskiego Hansa Beselera z dnia 8 kwietnia

1916 r. o w³¹czeniu z dniem 1 kwietnia tego¿ roku do Warszawy gmin podmiej-

skich, w tym tych na prawym brzegu: Utraty, Nowego Bródna, Targówka, Pelcowi-

zny, Ustronia, Kêpy Goc³awskiej, Grochowa I i Grochowa II)
6

mia³ on charakter

ubogiej osady. Tak zwany XVII Komisariat Grochowski, terytorialnie najwiêkszy

(1772 ha), by³ w zaledwie 13% pokryty zabudow¹ murowan¹, g³ównie parterow¹,

stanowi¹c¹ 90,7% wszystkich budynków mieszkalnych
7
. Wyniki przeprowadzone-

go przed inkorporacj¹ przedmieœæ spisu ludnoœci ukaza³y wiêcej ni¿ niezadowala-

j¹cy stan sanitarno-higieniczny tych obszarów – tylko pojedyncze nieruchomoœci

mia³y wodoci¹g i kanalizacjê, a tego stanu rzeczy nie poprawia³y roz³o¿one pomiê-

dzy Goc³awkiem i Goc³awiem rozleg³e mokrad³a – Ÿród³o malarycznego powietrza

dla ca³ej okolicy. Pierwsze dni Polski niepodleg³ej Grochów wita³ smêtnie chao-

tyczn¹, powsta³¹ w wyniku przeprowadzonych na prze³omie XIX i XX w. licznych

parcelacji i w znacznym stopniu wiejsk¹ w swym charakterze zabudow¹
8
.
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3
J. Berger, Rozwój Grochowa do 1916 r., „Rocznik Warszawski”, R. 6, 1965 (wyd. 1967), s. 66-67.

4
Tam¿e, s. 71-80.

5
R. Morawski, Kolej i przemys³ na Pradze do 1914 roku, w: Warszawskiej Pragi dzieje dawne i nowsze, War-

szawa 2006, s. 113.
6

M. Nietyksza, W. Pruss, Zmiany w uk³adzie przestrzennym Warszawy, w: Wielkomiejski rozwój Warszawy

do 1918 r., red. I. Pietrzak-Paw³owska, Warszawa 1973, s. 40-47 (Strefa podmiejska, inkorporacja 1916 r.,

oprac. Z. Stefaniak).
7

Wyniki spisu, dokonanego w 1916 r. na przy³¹czonych do miasta przedmieœciach, „Rocznik Wydzia³u Staty-

stycznego Magistratu m.st. Warszawy” 1916, dodatek II, s. 105-137; por. J. Berger, dz. cyt., s. 84, oraz

J. Berger, Praga prze³omu XIX i XX wieku w statystyce, w: Warszawskiej Pragi…, s. 151-152.
8

Znacznie lepiej rysowa³a siê w tym czasie sytuacja na s¹siednim Kamionku, który zosta³ w³¹czony do

Warszawy w 1889 r. Na prze³omie XIX i XX w. powstawa³y tu murowane domy mieszkalne, a w latach

1911-1913 za³o¿ono kilka nowoczesnych fabryk (m.in. zak³ady elektrotechniczne braci Borkowskich,



W wyniku inkorporacji przedmieœæ Warszawa ponad trzykrotnie powiêkszy³a

swój obszar administracyjny. W 1916 r. powsta³ Szkic wstêpny planu regulacyjne-

go m.st. Warszawy, opracowany pod kierownictwem Tadeusza To³wiñskiego jako

wytyczna do póŸniejszych planów i realizacji – pierwsza w historii wspó³czesnej

Warszawy nowoczesna koncepcja urbanistyczna, obejmuj¹ca te¿ nowe dzielnice
9
.

Z chwil¹ przy³¹czenia do miasta przed œwie¿o zaanektowanymi przedmieœciami,

a wiêc i Grochowem, otworzy³y siê nowe mo¿liwoœci i niedostêpne dotychczas

szanse rozwoju. Nadzieje na rych³e wykorzystanie rozleg³ych terenów mia³y te¿

w³adze Warszawy. Miasto przeludnia³o siê, a zniszczenia I wojny œwiatowej pog³ê-

bia³y problem mieszkaniowy. Szukano nowych rozwi¹zañ, coraz czêœciej dyskutu-

j¹c wykorzystanie niezabudowanych obszarów przedmieœæ. Celem przyspieszenia

urbanizacji inkorporowanych przedmieœæ ustalano niskie ceny œwie¿o parcelowa-

nych dzia³ek i wprowadzano ulgi podatkowe. Te korzystne warunki przyci¹ga³y

przesiedleñców z Warszawy lewobrze¿nej oraz ludnoœæ nap³ywow¹.

Integracja Grochowa z miastem postêpowa³a stopniowo. W ci¹gu pierwszych

kilku lat po odzyskaniu niepodleg³oœci powstaj¹ pojedyncze murowane domy mie-

szkalne, przede wszystkim w okolicy g³ównej arterii – dawnego traktu brzeskiego.

Oko³o 1925 r. powstaj¹ miêdzy innymi domy nr 94, 104, 105, 109, 169, 171
10

. Poza

ostatnim z nich, pierwszym w tej okolicy domem wielopiêtrowym, by³o to jeszcze

w wiêkszoœci budownictwo ma³omiasteczkowe, bezstylowe. Domy mieszkalne po-

wstaj¹ te¿ na obszarze dawnego folwarku Witolin (przy ulicach: Kawczej, Sulej-

kowskiej, Osieckiej)
11

oraz w okolicach ulic Szaserów i Ch³opickiego (m.in. istnie-

j¹cy do dziœ dom przy ul. Szaserów 58, z dat¹ budowy 1928 na elewacji).

Nieliczne enklawy nowej, murowanej zabudowy przetykane by³y pozosta³oœcia-

mi dawnych folwarków i za³o¿eñ parkowo-ogrodowych. Pomiêdzy dzisiejszymi uli-

cami: Garwoliñsk¹, Grochowsk¹, Wspólna Droga i Osowsk¹ rozci¹ga³ siê rozleg³y

ogród, na terenie którego sta³ nale¿¹cy w 2. po³owie XIX w. do Mathiasa Bersohna,

a w okresie miêdzywojennym do Karola Myœliñskiego – murowany dwór
12

(zapew-

ne z 1. po³owy XIX w., obiekt istnia³ jeszcze w latach 60. XX w.). Pod obecnym ad-

resem ul. Grochowska 64 znajdowa³ siê park (dziœ im. Jana Szypowskiego „Leœni-

ka”) z usytuowanym w g³êbi posesji pa³acem, wybudowanym prawdopodobnie jako

parterowy przez ks. Micha³a Poniatowskiego w 2. po³owie XVIII w.
13

W latach

1925-1927 na zlecenie Andrzeja Wierzbickiego, ówczesnego w³aœciciela, Maksy-
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fabrykê sprzêtu spawalniczego „Perun”, fabrykê elektrotechniczn¹ B. Petscha), które przyczyni³y siê do

rozwoju Kamionka. Wzd³u¿ ul. Grochowskiej zaczê³y te¿ wtedy powstawaæ pierwsze na tym terenie wie-

lokondygnacyjne murowane kamienice czynszowe. Por. J. Zieliñski, Atlas dawnej architektury ulic i pla-

ców Warszawy, t. 4: Gagarina – Humañska, Warszawa 1997, s. 91.
9

Atlas historyczny Warszawy, Warszawa 1999, s. 134-135.
10

J. Zieliñski, dz. cyt., s. 89-151.
11

J. Kasprzycki, Korzenie miasta. Warszawskie po¿egnania, t. 3: Praga, Warszawa 1998, s. 263-264

i 274-275.
12

Por. m.in. J. Berger, Rozwój..., s. 71, oraz J. Zieliñski, dz. cyt., s. 89-90.
13

Jednym z kolejnych w³aœcicieli pa³acu by³ Karol Osterloff, który wzmiankowan¹ powy¿ej wytwórniê

wina szampañskiego, gorzelniê i browar wystawi³ w³aœnie w s¹siedztwie pa³acu. Por. J. Zielinski,
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milian Goldberg, Hipolit Rutkowski i Zdzis³aw Kalinowski dokonali gruntow-

nej przebudowy gmachu (zachowanego do dziœ) w duchu zmodernizowanego neo-

renesansu
14

.

Wyj¹tkowym w skali dzielnicy exemplum harmonijnej, planowej zabudowy

mieszkaniowej drugiej po³owy lat 20. by³o natomiast powsta³e w niedalekim s¹siedz-

twie g³ównej arterii, w czworoboku ulic: Ch³opickiego, ¯ó³kiewskiego, Boremlow-

skiej i Szaserów, osiedle domów zwane Koloni¹ Pos³ów i Senatorów PPS. W bu-

downictwie mieszka-

niowym osiedli willo-

wych lat 20. niezwykle

popularny by³ wy-

kszta³cony na fali po-

szukiwañ stylu naro-

dowego tzw. styl dwor-

kowy
15

. Postulowano

formy „swojskie”, ro-

dzime, zakorzenione

w polskiej tradycji, co

oczywiœcie nie pozo-

stawa³o bez znaczenia

zw³aszcza w latach

podleg³oœci. Koloniê

grochowsk¹ tworzy

kilkanaœcie domów,

zgrupowanych w kwar-

ta³y, pomiêdzy który-

mi przebiegaj¹ ulice:

Byczyñska, P³owce

i Lubieszowska. Budynki (dwojakiego typu, niektóre bliŸniaczo z³¹czone œcian¹

szczytow¹) nawi¹zuj¹ w uproszczony sposób do wiejskich siedzib ziemiañskich

(zredukowane ganki, naczó³kowe dachy z facjatami, wielopodzia³owe okna). Kolo-

nia, stanowi¹ca jeden z cenniejszych elementów dziedzictwa architektonicznego

Grochowa dwudziestolecia miêdzywojennego, przetrwa³a ostatni¹ wojnê bez wiêk-

szego uszczerbku (dopiero po wojnie nowi mieszkañcy – domoroœli architekci za-

czêli urozmaicaæ domy nad- i przybudówkami). Osiedle przed wojn¹ nazywane by-

³o Koloni¹ Praussa – od nazwiska dzia³acza PPS Franciszka Praussa. Mieszkali tu

dzia³acze socjalistyczni, miêdzy innymi sekretarz generalny PPS Kazimierz Pu¿ak

czy pisarka Helena Boguszewska (zwi¹zana z PPS)
16

.
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Domy Kolonii Pos³ów i Senatorów przy ulicach Ch³opickiego,

¯ó³kiewskiego, Boremlowskiej i Szaserów
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M. Leœniakowska, Architektura w Warszawie, Warszawa 2005, s. 277.

15
W latach 20. XX w. kolonie utworzone przez domy pobudowane w klasycystyczno-dworkowej trady-
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dworkowego wystêpuje te¿ na Mokotowie, Sadybie, w Rembertowie.
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J. Kasprzycki, dz. cyt., s. 219-220.



Z odwo³aniem do stylów historycznych, narodowych, mamy na Grochowie do

czynienia tak¿e w przypadku schroniska – zak³adu wychowawczego braci alberty-

nów, projektu Stefana Szyllera (ul. Grochowska 194-196), chronologicznie nale-

¿¹cego ju¿ do kolejnej dekady (obiekt powsta³ w latach 1931-1934). Pomimo upro-

szczenia i zmodernizowania bry³y gmachu architekt nie odst¹pi³ od tradycyjnego

podkreœlenia prymarnego charakteru fasady i jej dekoracyjnoœci – pseudoryzalit

czêœci œrodkowej wieñczy g³adka attyka i szczyt o formach tzw. renesansu polskie-

go
17

. Druga po³owa lat 20. przynosi pog³êbienie kryzysu mieszkaniowego w War-

szawie (w latach 1926-1929 liczba mieszkañców stolicy wzros³a o 70 tys.
18

, w dziel-

nicach prawobrze¿nych zaludnienie ros³o przy tym niemal dwukrotnie szybciej ni¿

w Warszawie lewobrze¿nej
19

). Pal¹cym problemem stawa³a siê liczba osób bezdom-

nych. Aby temu zaradziæ, na niezabudowanych terenach nowych dzielnic miasto

budowa³o baraki b¹dŸ wielomieszkaniowe budynki komunalne. Mimo ¿e rozwi¹za-

nie to tylko w znikomym procencie, doraŸnie mog³o z³agodziæ problem, by³o jed-

nak czymœ nowym w gospodarce mieszkaniowej Warszawy i stanowi³o du¿y krok

naprzód
20

. „Kurjer Warszawski” informowa³ w 1929 r.: „Na polu w Grochowie wid-

niej¹ baraki dla bezdomnych. Mieszkañcy baraków s¹ rozmaitych kategorii: miê-

dzy nimi znajdziesz i dawnych, wys³u¿onych wojskowych i ludzi z inteligencji. Ba-

raki, patrz¹c na nie z dala o zachodz¹cym s³oñcu jasnego nieba, tworz¹ jakby wielk¹

ciemn¹ masê, a dopiero z bliska mo¿na je rozró¿niæ i sklasyfikowaæ”
21

. Jeden z ze-

spo³ów miejskich domów komunalnych dla bezdomnych powsta³ przy ul. Podskar-

biñskiej 6-8 i Kobielskiej 88-92. Budynki, ubrane zgodnie z panuj¹cym nurtem sty-

lów historycznych w szatê klasycyzmu, kryj¹ w œrodku d³ugie korytarze prowa-

dz¹ce do jednopokojowych mieszkañ, wspólnych toalet i ³azienek (na drzwiach za-

chowa³y siê tabliczki z napisami: „Wanna”; ówczesne pomieszczenia sanitarne

wci¹¿ s³u¿¹ dzisiejszym mieszkañcom zgodnie ze swoim pierwotnym przeznacze-

niem). Ci¹gn¹ce siê wzd³u¿ ulic: Podskarbiñskiej i Kobielskiej skrzyd³a bloków,

w których lokowano bezdomnych, spaja okaza³y naro¿nik z pomieszczeniami dla

administracji.

Lata 20. to niew¹tpliwie ogromny krok ku nowoczesnoœci Grochowa, wstêp do

intensywnych przemian, jakie przynieœæ mia³a kolejna dekada. Pierwsz¹ liniê auto-

busow¹ uruchomiono w dzielnicy w 1924 r. W nastêpnym roku ul. Grochowsk¹

przejecha³ pierwszy tramwaj (linia nr 24). „Trzeba by³o widzieæ wczoraj te rozrado-
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wane t³umy mieszkañ-

ców Kamionka, Gro-

chowa I-go, Grochowa

Starego i Goc³awka –

relacjonowa³a 1 listo-

pada 1925 r. „Warsza-

wianka” – te przybra-

ne chor¹gwiami domy,

by przekonaæ siê, ¿e

miejscowoœci te uwa-

¿a³y dzieñ wczorajszy

za pocz¹tek nowej ery

rozwoju, przedzierzg-

niêcie siê z zapad³ego

przedmieœcia w istot-

n¹ czêœæ Warszawy”
22

.

W 1925 r. dokonano

melioracji tak uci¹¿-

liwych dla mieszkañ-

ców Grochowa pod-

mok³ych ³¹k na styku Grochowa i Saskiej Kêpy
23

. Rok póŸniej powsta³ perspek-

tywiczny projekt rozwoju kanalizacji miasta autorstwa Karola Pomianowskiego

(w zwi¹zku z powiêkszeniem obszaru Warszawy po inkorporacjach 1916 r.)
24

, zgod-

nie z którym w kolejnej dekadzie wybudowano szereg kolektorów i kana³ów pozwa-

laj¹cych na skanalizowanie nowych dzielnic – tak¿e na prawym brzegu.

W koñcu lat 20. krajobraz Grochowa – jak donosi³ „Kurjer Warszawski”

6 kwietnia 1929 r. – móg³ nastrajaæ optymizmem: „Grochów, jakby jaka osada

Far-Westu, przede wszystkim rozci¹ga siê w d³ug¹ liniê. Ulica ci¹gnie siê wœród ma-

³ych domków, pomiêdzy któremi rysuj¹ siê i wy¿sze i mieszcz¹ siê w nich i okazal-

sze sklepy z towarami ró¿nego rodzaju. Obok d³ugiej ulicy widniej¹ boczne, wpraw-

dzie bardzo krótkie, sk³adaj¹ce siê z kilku tylko domów, a na placach jeszcze nieza-

budowanych wpadaj¹ w oko widocznie niedawno wykoñczone murowane, ³adne

wille, nawet juz zamieszkane, ale dostanie siê do nich nie³atwe, nale¿y bowiem bro-

dziæ w piasku i gruzie. B¹dŸ, co b¹dŸ Grochów, wchodz¹cy od lat przesz³o 10-ciu

w obrêb m. sto³. Warszawy, rozwija siê […]” – konkludowa³ sprawozdawca tamtych

dni
25

. Rok 1931 przynosi zatwierdzenie Ogólnego planu zabudowania m.st. Warsza-

wy (tzw. Warszawa monumentalna)
26

. Obszary poszczególnych dzielnic (Grochów

26 Katarzyna Komar-Michalczyk, Ku nowoczesnoœci – rozwój Grochowa...

Zabudowania kolonii dla bezdomnych, ul. Podskarbiñska 6-8

i Kobielska 88-92
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Encyklopedia Warszawy, Warszawa 1994, s. 316.
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26
By³ to jedyny w pe³ni zatwierdzony plan rozwoju przestrzennego Warszawy z okresu dwudziestole-

cia niepodleg³oœci. Por. m.in. Atlas historyczny Warszawy. Plany zagospodarowania przestrzennego z lat

1916-2002, Warszawa 2004, s. 22-31.



znalaz³ siê wœród wyznaczonych siedmiu zespo³ów osiedli) pokry³y siê siatk¹ budo-

wanych lub nowo projektowanych ulic. Wytyczono tereny pod zabudowê nowych

rejonów mieszkaniowych, tereny rekreacyjno-sportowe, zaprojektowano nowe arte-

rie wylotowe, place. Lata 30. to czas wzmo¿onego, planowego ruchu budowlanego

na Grochowie, poprzedzonego parcelacjami gruntów dotychczas niezabudowa-

nych. Najwiêkszy postêp gospodarczo-urbanizacyjny dzielnicy nast¹pi³ za prezy-

dentury Stefana Starzyñskiego (1934-1939), kiedy uporz¹dkowano bud¿et miasta,

a wzrost dochodów Warszawy pozwoli³ na zakrojone na szersz¹ skalê inwestycje.

Grochów stawa³ siê nowoczesn¹ dzielnic¹ przemys³owo-mieszkaniow¹, która coraz

czêœciej liczyæ mog³a na udogodnienia, w przewa¿aj¹cej mierze dostêpne dotych-

czas mieszkañcom œródmieœcia. Kontynuowano rozpoczête w poprzedniej dekadzie

melioracje, budowano przewody kanalizacyjne. W tym czasie dosz³o do moderniza-

cji ul. Grochowskiej (1934-1935), któr¹ pokryto g³adk¹ nawierzchni¹ z u³o¿onej na

betonowym podk³adzie kostki bazaltowej i granitowej, a wzd³u¿ arterii po³o¿ono

drugi tor oraz uruchomiono liniê tramwajow¹ nr 23. Wybudowano alejê Waszyng-

tona, a brukiem pokryto szereg mniejszych ulic.

Po obu stronach dwóch g³ównych tras komunikacyjnych, a tak¿e przy odcho-

dz¹cych od nich bocznych ulicach, powstawa³y kilkukondygnacyjne domy miesz-

kalne. Przy samej ul. Grochowskiej w latach 1933-1939 wybudowano oko³o osiem-

dziesiêciu kamienic czynszowych, które liczy³y od dwóch do piêciu kondygnacji
27

.

Powsta³e w tym okresie domy s¹ w wiêkszoœci przyk³adem standardowego i raczej

przeciêtnego budownictwa mieszkalnego tamtych lat – zwarta, „pude³kowa” bry³a,

symetria elewacji przeprutych spokojnym rytmem otworów i urozmaiconych jedy-

nie dekoracyjn¹ faktur¹ lub barw¹ tynków. Z ciekawszych kamienic powsta³ych

w tym czasie wymieniæ mo¿na dom rodziny Baliszewskich (w³aœcicieli dzia³ek bu-

dowlanych pomiêdzy ul. Grochowsk¹ i al. Waszyngtona) przy ul. Grochowskiej 233

czy kamienicê Feliksa Sobañskiego i Wac³awa Raczyñskiego przy ul. Grochow-

skiej 246 (której wsparte na filarach, choæ zabudowane sklepami przyziemie, jak te¿

dynamiczna fasada – oparta na kompromisie œwiat³a i cienia oraz równowadze ele-

mentów horyzontalnych i wertykalnych, zdaj¹ siê aspirowaæ do luksusowych ka-

mienic, jakie w latach 30. powstawa³y w œródmieœciu).

Rosn¹cym potrzebom mieszkaniowym intensywnie rozwijaj¹cych siê dzielnic,

nie wy³¹czaj¹c Grochowa, w dwudziestoleciu miêdzywojennym wychodzi³o naprze-

ciw masowe budownictwo mieszkaniowe. Spo³eczny program – „mieszkanie mini-

mum” – ówczesna awangarda architektoniczna realizowa³a w ramach instytucji:

Warszawskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej (WSM), Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecz-

nych (ZUS), Towarzystwa Osiedli Robotniczych (TOR)
28

. W latach 1935-1937

TOR buduje na pograniczu Grochowa i Kamionka, w rejonie ulic: Podskarbiñ-

skiej 7-9, Kobielskiej 96-100 i Stanis³awowskiej 3-5-7, zespó³ dziewiêciu trzypiêtro-

wych budynków mieszkalnych (projekt autorstwa Miros³awa Szabuniewicza i Na-
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talii Hiszpañskiej)
29

. Bloki, pomiêdzy którymi za³o¿ono zieleñce i puszczono we-

wn¹trzosiedlowe uliczki, po³¹czone s¹ wspartymi na kolumienkach poprzecznymi

galeriami, pierwotnie mieszcz¹cymi suszarnie i œwietlice, a od strony ulicy – sklepy.

Osiedle jest przyk³adem kompromisu, jaki w latach 30. odnotowuje siê w architek-

turze – funkcjonalna forma (stanowi¹ca jeszcze w poprzedniej dekadzie zasadni-

czy cel ideowy awangardy pod postaci¹ „maszyn do mieszkania”) w przypadku

kompleksu przy ul. Podskarbiñskiej z³agodzona zostaje „dekoracj¹” w postaci gry

ró¿norodnych materia³ów licuj¹cych elewacje (szary tynk, czerwona ceg³a), pod-

kreœleniem otworów wejœciowych brunatnym klinkierem czy zaokr¹gleniem naro-

¿y budynków
30

.

Inwestycjom mieszkaniowym towarzyszy³ rozrost infrastruktury rozbudowu-

j¹cej siê dzielnicy. Istniej¹ca od 1921 r. drewniana kaplica przy ul. Ch³opickiego

stawa³a siê niewystarczaj¹ca. W latach 1934-1941 na miejscu kaplicy powstaje –

wed³ug projektu Andrzeja Boni – koœció³ pw. Najœwiêtszego Serca Marii (realizacja:

Stanis³aw Kowalkowski)
31

. Wystawienie tej okaza³ej œwi¹tyni mia³o upamiêtniaæ

bitwê pod Olszynk¹ Grochowsk¹. Plac Szembeka – reprezentacyjny, jeden z cen-

tralnych placów Grochowa – by³ doskona³¹ lokalizacj¹. Trójnawowa bazylika

z transeptem otrzyma³a formy zmodernizowanego neogotyku, a jej konstrukcja

oparta zosta³a na nowoczesnym, ¿elbetowym szkielecie. Œwi¹tynia stanowi znako-

mity przyk³ad znamiennej dla architektury lat 30. syntezy form nowoczesnych

i tradycyjnych (choæ znacznie uproszczonych).

Dwudziestolecie miêdzywojenne to czas, kiedy Grochów w szybkim tempie

nadrabia straty w zaniedbanym do I wojny œwiatowej szkolnictwie. W 1935 r. przy

ul. Siennickiej 15 powstaje nowoczesny gmach szkolny, który mieœciæ mia³ trzy

szko³y powszechne (obecnie: Zespó³ Szkó³ im. Olimpijczyków Polskich). Obiekt

otrzyma³ charakterystyczn¹ fasadê – o¿ywiona brunatnym klinkierem, zosta³a prze-

pruta biegn¹cym przez dwie kondygnacje oknem (nad wejœciem do budynku)

i urozmaicona asymetrycznym portalem. Projektantem gmachu by³ Piotr Kwiek,

twórca funkcjonalnej i luksusowej zarazem architektury willowej (np. na Saskiej

Kêpie) i nowoczesnych gmachów u¿ytecznoœci publicznej (m.in. budynku Do-

wództwa Korpusu Ochrony Pogranicza przy ul. Cha³ubiñskiego, wspólnie z Ada-

mem Paprockim).

Wychodz¹cy brawurowo ze swego prowincjonalizmu Grochów mia³ zaiste szczê-

œcie goœciæ na swoim terenie wybitnych architektów. Oto w latach 1938-1939 Maciej

Nowicki, jeden z najbardziej uznanych póŸniej w œwiecie polskich konstrukto-

rów, projektuje (wspólnie ze Zbigniewem Karpiñskim) budynek Klubu Sporto-

wego „Orze³” przy ul. Podskarbiñskiej 14. Dwukondygnacyjny gmach, wchodz¹cy

w sk³ad kompleksu sportowego (stadion i tor kolarski), przez równowagê elemen-

tów horyzontalnych i wertykalnych ujawnionej na zewn¹trz konstrukcji ¿elbetowej

28 Katarzyna Komar-Michalczyk, Ku nowoczesnoœci – rozwój Grochowa...
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30
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Kole (1937). Zob. A. K. Olszewski, dz. cyt., s. 425.
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oraz zredukowany kla-

sycyzm wspartych na

kolumienkach podcie-

ni i loggii, nawi¹zuje

do twórczoœci Augu-

ste’a Perreta. Dziœ ta

jedna z kilku zaledwie

polskich realizacji
32

póŸniejszego twórcy

s³ynnego krytego sta-

dionu Paraboleum

w Raleigh (USA),

obiekt, który stanowi

niew¹tpliwie jeden

z najcenniejszych frag-

mentów dziedzictwa

architektonicznego

Grochowa, ulega zag³a-

dzie. Opuszczony bu-

dynek, niezabezpieczony jak¹kolwiek zapor¹ przed w³amaniem, jest noclegow-

ni¹ okolicznych bezdomnych. Nie ka¿demu dane jest szczêœcie mieszkaæ na poko-

jach projektowanych przez konstruktora, który wpisa³ siê w dzieje œwiatowej ar-

chitektury…

Intensywny ruch budowlany trwa³ na Grochowie a¿ do wybuchu wojny. Wy-

darzenia na miêdzynarodowej arenie politycznej uniemo¿liwi³y realizacjê wielu

innych œmia³ych, dalekosiê¿nych planów. Przyk³ad Grochowa okresu miêdzywo-

jennego pozwala obserwowaæ na ma³ym terenie rozwój podmiejskiej osady, której

geograficzne po³o¿enie – w bezpoœrednim s¹siedztwie sto³ecznego miasta, z jego

rosn¹cymi potrzebami, nieuchronnym rozwojem terytorialnym, przy stale powiêk-

szaj¹cej siê liczbie mieszkañców – by³o niew¹tpliw¹ determinant¹ przeobra¿enia siê

w czêœæ organizmu miejskiego. Dzielnica nie powsta³a wprawdzie na surowym ko-

rzeniu, lecz miejski charakter uzyska³a dopiero w dwudziestoleciu niepodleg³oœci,

co przez wystêpuj¹ce na tym terenie powy¿ej zasygnalizowane zjawiska charaktery-

styczne dla tych dekad czyni z niej interesuj¹cy obszar dla badañ nad architektur¹

i urbanistyk¹ owego okresu.
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Ewa Komendowska

KAMIONKOWSKA STARÓWKA

– DZIEDZICTWO I REWITALIZACJA

KAMION

Ewa Komendowska, Kamionkowska Starówka – dziedzictwo i rewitalizacja

Pierwsze wzmianki na temat osady siêgaj¹ XI wieku. Ju¿ wtedy Kamion by³ oœrod-

kiem wymiany towarowej oraz miejscem przeprawy przez Wis³ê do Solca. (Obecne

Jeziorko Kamionkowskie to starorzecze Wis³y). Kamion by³ wsi¹ koœcieln¹ i wraz

z Grochowem, Goc³awiem i Goc³awkiem wchodzi³ w sk³ad tzw. dóbr kamionkow-

skich nale¿¹cych do kapitu³y p³ockiej.

W 1573 r. na polach Kamiona wybrano pierwszego polskiego króla elekcyjnego

– Henryka Walezego. Drugi raz elekcja króla Polski odby³a siê tu w 1733 r. Zosta³

wtedy wybrany August III Sas. Wczeœniej, bo w 1591 r., z dóbr Kamiona wydzielo-

no Skaryszew. W 1780 r. Kamion wykupi³ od biskupa p³ockiego król Stanis³aw Au-

gust Poniatowski. Zaraz potem przekaza³ go swojemu bratankowi – ksiêciu Stani-

s³awowi Poniatowskiemu, póŸniejszemu podskarbiemu litewskiemu, który

w 1781 r. przekszta³ci³ wieœ w miasteczko Kamion.

Kamion zosta³ zniszczony po raz pierwszy podczas wojny ze Szwedami w 1656 r.

Ponowne jego zniszczenie – tym razem doszczêtne – nast¹pi³o w listopadzie 1794 r.

KAMIONEK jest historycznie uformowanym obszarem urbanistycznym i administra-

cyjnym prawobrze¿nej dzielnicy Warszawy – Pragi-Po³udnie. Od pó³nocy i pó³nocnego

zachodu ogranicza go linia torów kolejowych, od wschodu – ulice Podskarbiñska i Miê-

dzyborska (do skrzy¿owania z al. Waszyngtona), od po³udnia – linia brzegowa Jeziorka

Kamionkowskiego (obecnie al. Emila Wedla, dawniej Bulwar Stanis³awa Augusta).

W obrêb Kamionka wchodzi równie¿ rozleg³y skwer pomiêdzy ul. Stanis³awa Augusta

a al. Waszyngtona znajduj¹cy siê po wschodniej stronie parku Skaryszewskiego. Trudno

te¿ nie przyporz¹dkowaæ Kamionkowi samego parku – w którego obrêb wchodzi Jeziorko

Kamionkowskie – historycznie powi¹zanego z nieistniej¹cym ju¿ Skaryszewem, wydzielo-

nym w XVI w. z dóbr kamionkowskich.



podczas rzezi Pragi, fina³u ostatniego bohaterskiego zrywu powstania koœciuszkow-

skiego. Rosjanie wymordowali wtedy mieszkañców i zniszczyli miasto. Rok póŸ-

niej, ju¿ pod zaborem pruskim, Kamion upañstwowiono i – dokonuj¹c zmiany na-

zwy na Kamionek – rozpoczêto jego odbudowê.

U³o¿enie w latach 1820-1823 brukowanej szosy zwanej traktem brzeskim, która

sta³a siê g³ównym szlakiem komunikacyjnym Kamionka i Grochowa, rozpoczê-

³o okres uprzemys³awiania tych rejonów. Powsta³y tu wkrótce niewielkie zak³ady

tkackie i tytoniowe, manufaktura sukiennicza, ulokowano kilka fabryk œwiec

i myd³a, zapa³ek, browar, wytwórniê wina szampañskiego, a tak¿e farbiarniê i paro-

w¹ pralniê tkanin.

Z chwil¹ wybudowania w 1866 r. Dworca Terespolskiego (póŸniej zwanego

Brzeskim lub Kijowskim, a obecnie Wschodnim) rozpocz¹³ siê nowy etap w rozwo-

ju Kamionka.

W konsekwencji budowy dworca przy linii kolejowej z Warszawy do Kijowa,

dziêki której mo¿liwe by³o szybkie przemieszczanie wojska i sprzêtu wojskowego

pomiêdzy imperium carskim a terenem Królestwa Polskiego w razie konfliktu

zbrojnego, znacznie nasili³a siê równie¿ wymiana towarowa z bardzo ch³onnym

rynkiem rosyjskim. Zaczê³y powstawaæ magazyny, manufaktury i fabryki: Towarzy-

stwo Akcyjne Fabryki Wst¹¿ek Gumowych i Tasiem T. Zieglera i J. Jëgra (1883), To-

warzystwo Akcyjne Lnianej i Jutowej Manufaktury (1898, od 1920 r. Zak³ady Amu-

nicyjne „Pocisk”), Garbarnia Skór Chromowych i Galanteryjnych „Gemza” (1898),

Fabryka Berliñskiego Towarzystwa Akcyjnego (póŸniej „Rygawar”), Fabryka Wy-

robów O³owianych i Cynowych Wojciecha Kemnitza, Braci Borkowskich, Petscha,

Fabryka Sprzêtu Spawalniczego „Perun” (zachowana do dziœ przy ul. Grochowskiej

301/3/5 choæ jej ceglane zabudowania zas³oniêto blach¹).

W 1889 r. Kamionek przy³¹czono do Warszawy (rozszerzaj¹c tym samym tery-

torium stolicy do ul. Podskarbiñskiej). Liczy³ on wtedy ponad 100 domów i ponad

1200 mieszkañców, a dominuj¹c¹ rolê zaczyna³ odgrywaæ przemys³ metalowy i gar-

barski (jednym z najstarszych przedsiêbiorstw tego typu by³a funkcjonuj¹ca od

1908 r. przy ul. Lubelskiej pralnia i farbiarnia Karola Gerbera).

Oko³o 1902 r. u³o¿ono na ul. Grochowskiej (w któr¹ w 1891 r. przemianowano

trakt brzeski) tory kolejki w¹skotorowej do Wawra. W 1925 r. uruchomiono liniê

tramwajow¹. W 1937 r. uporz¹dkowano numeracjê ulicy, która po zmianie zaczyna-

³a rosn¹æ od ul. Lubelskiej.

W okresie miêdzywojennym Kamionek przekszta³ci³ siê w trzeci pod wzglêdem

wielkoœci zatrudnienia (14% ogó³u zatrudnienia) rejon przemys³owy w granicach

Warszawy. Ulokowa³y siê tu wtedy Zak³ady Amunicyjne „Pocisk”, powsta³a Fab-

ryka Aparatów Elektrycznych Kazimierza Szpotañskiego, Pañstwowa Wytwórnia

Aparatów Telefonicznych i Telegraficznych – potocznie zwana „fabryk¹ dzwonko-

w¹”, Fabryka Aparatów Optycznych i Precyzyjnych H. Kolberga (po upañstwowie-

niu w 1931 r. Pañstwowe Zak³ady Optyczne), Pañstwowe Zak³ady In¿ynieryjne,

które produkowa³y miêdzy innymi samochody, traktory, drezyny, zespo³y napêdo-

we, odlewy ¿eliwne i armatury, Fabryka Wyrobów Gumowych „Rygawar”, „Perun”,
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fabryka czekolady Wedla. W 1938 r. istnia³y tu 42 zak³ady przemys³owe, g³ównie

bran¿y metalowej.

W latach okupacji Kamionek zosta³ czêœciowo zniszczony. G³ówne straty doty-

czy³y zabudowañ fabrycznych. Jednak to tu po wojnie przemys³ nie tylko szybko

siê odrodzi³, ale te¿ nast¹pi³ dalszy jego rozwój; powsta³y miêdzy innymi Zak³a-

dy Przemys³u Odzie¿owego „Cora”, Zak³ady Wytwórcze Urz¹dzeñ Telefonicznych

przy ul. ¯upniczej, Wytwórnia Sprzêtu Komunikacyjnego i Drukarnia Nauko-

wo-Techniczna. Etos Kamionka Przemys³owego (Fabrycznego) nie wytrzyma³ jed-

nak prze³omu 1989 r. Po upadku komunizmu, w okresie przemian gospodarczych,

upad³o wiele zak³adów przemys³owych. W ich miejsce jak dot¹d nie powstawa³o

nic, co pozwoli³oby temu rejonowi zyskaæ now¹ to¿samoœæ. Nie sprzyja temu rów-

nie¿ brak prê¿nych oœrodków kulturotwórczych. Jedyn¹ wy¿sz¹ placówk¹ oœwiato-

w¹ by³a tu jeszcze do niedawna Szko³a Wy¿sza Gospodarstwa Wiejskiego – konty-

nuatorka wybudowanego w latach 1899-1900 Instytutu Weterynaryjnego. Od kilku

lat jej piêkne gmachy (przypisane miejscowym planem zagospodarowania prze-

strzennego celom oœwiatowym) stoj¹ puste, a w³aœciciel podejmuje kolejne próby

ich sprzeda¿y.

Nowa prywatna uczelnia powsta³a w 1996 r. (od 2000 r. z siedzib¹ na terenie

dawnych Zak³adów Szpotañskiego) – Szko³a Wy¿sza Psychologii Spo³ecznej, w któ-

rej obecnie kszta³ci siê ponad osiem tysiêcy studentów, nie wykorzystuje swych

kulturotwórczych mo¿liwoœci. Jak na razie potencja³ Kamionka dostrzeg³o kilka

32 Ewa Komendowska, Kamionkowska Starówka – dziedzictwo i rewitalizacja
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firm, które tu ulokowa³y swoje siedziby, oraz formacje artystyczne, jak mieszcz¹ce

siê przy ul. Lubelskiej 30/32 Studium Teatralne i – nowsze – Stowarzyszenie „Pra-

cownie Twórcze”, w ramach którego utworzy³o na ul. Lubelskiej swoje pracownie

kilkunastu artystów plastyków. To w³aœnie organizacje twórcze i ich dzia³ania sta-

nowiæ mog¹ awangardê przemian kulturowych pozwalaj¹ca na stopniow¹ zmianê

zaniedbanego wizerunku tego rejonu.

Przemys³owe dziedzictwo Kamionka uznali równie¿ za atut w wymiarze urbani-

stycznym i architektonicznym architekci z uznanej pracowni Fiszer Atelier 41,

którzy opracowali studium zagospodarowania dawnych zabudowañ Pañstwowych

Zak³adów Optycznych (PZO) mieszcz¹cych siê przy ul. Grochowskiej 316/320

i przekszta³cenia ich w lofty („Projekt Praga”) oraz urbanistyczno-architektoniczn¹

koncepcjê zagospodarowania terenu pomiêdzy ulicami Miñsk¹, ¯upnicz¹, Choda-

kowsk¹ i wkomponowania zabytkowych obiektów fabryki „Pocisk” w kompleks za-

budowy mieszkalnej planowany na tym terenie (projekt „M³oda Praga”).

Fabryczna starówka Kamionka to miêdzy innymi budynki produkcyjne i ma-

gazynowe znajduj¹ce siê na terenie ul. Miñskiej 25, wzniesione przez Towarzystwo

Akcyjne Lnianej i Jutowej Manufaktury za³o¿one w 1898 r. Obiekty te znalaz³y siê

ju¿ na planie Warszawy Lindle-

ya sporz¹dzonym na prze³omie

XIX i XX w. Uwzglêdnione s¹

w koncepcji rewitalizacyjnej pra-

cowni Fiszer Atelier 41, o której

szerzej mowa jest w dalszej czêœci

artyku³u.

W jednym z budynków dawnej

„Juty”, nale¿¹cym obecnie do Ka-

sy Rolniczego Ubezpieczenia Spo-

³ecznego, znajduj¹cym siê w pie-

rzei ul. Miñskiej, przy wjeŸdzie

bramnym na posesjê nr 25, mia³

w 1917 r. zakonspirowane miesz-

kanie Józef Pi³sudski, ówczesny

brygadier. Fabrykê jutow¹ zamk-

niêto po I wojnie œwiatowej. W 1920 r. tereny fabryczne przejê³y uroczyœcie –

w obecnoœci marsza³ka Pi³sudskiego – Zak³ady Amunicyjne „Pocisk”. We wrzeœniu

1939 r. zak³ady zosta³y zbombardowane. Zniszczeniu uleg³ g³ówny budynek pro-

dukcyjny. Po prowizorycznej powojennej odbudowie uruchomiono najpierw war-

sztaty samochodowe, a póŸniej, w nowych budynkach – Warszawsk¹ Fabrykê Moto-

cykli, produkuj¹ca s³awne motocykle „Osa”.

Jeszcze w ubieg³ym roku mo¿na by³o ogl¹daæ – obecnie wyburzone – zabudowa-

nia fabryki Berliñskiego Towarzystwa Akcyjnego (od 1928 r. wystêpuj¹cej pod na-

zw¹ Warszawsko-Ryskiej Fabryki Wyrobów Gumowych „Rygawar”, a po wojnie

znane jako Stomil) mieszcz¹ce siê przy ul. Goc³awskiej 7-11. Pierwsze budynki po-

wsta³y w latach 1897-1901. Z tego okresu zachowa³a siê jeszcze do ubieg³ego roku
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Budynek dawnej „Juty” na terenie ul. Miñskiej 25.

Magazyn (spichlerz?) z dobrze zachowanym drew-

nianym wewnêtrznym belkowaniem



g³ówna hala fabryczna (przebudo-

wana w latach 20.) i piêkny, nie-

zmiernie wysoki, uk³adany w mo-

zaikê z cegie³ komin.

Po przeciwnej stronie ul. Goc-

³awskiej, pod numerem 12-14,

mieszcz¹ siê zabudowania daw-

nej Fabryki Aparatów Elektrycz-

nych (FAE) Kazimierza Szpotañ-

skiego, w znacznej czêœci odbu-

dowane po wojnie, obecnie w uda-

ny sposób po³¹czone z nowoczes-

n¹ architektur¹ – siedziba Szko³y

Wy¿szej Psychologii Spo³ecznej

(g³ówne wejœcie od ul. Chodakow-

skiej 19/31).

Na zdjêciu wykonanym w 1937 r.

z jednego z okien pawilonu fa-

brycznego Zak³adów Szpotañskie-

go podziwiaæ mo¿emy panoramê

Kamionka z tamtego okresu.

Przy ul. Grochowskiej 306-308

(dawniej 43) obok PZO mieszcz¹

siê zabudowania dawnych Zak³a-

dów Elektrycznych Braci Borkow-

skich (po wojnie – Wytwórnia

Sprzêtu Komunikacyjnego PZL),

które przeniesiono tu oko³o 1911 r.

Od strony ul. Kamionkowskiej

oko³o 1913 r. wybudowano na tere-

nie kompleksu fabrycznego budy-

nek produkcyjno-biurowy pó³noc-

ny. Dziœ wyró¿nia siê on architek-

tonicznie spoœród zabudowañ tej

ulicy. Podczas II wojny œwiatowej

budynki Zak³adów Elektrycznych

ocala³y. Zosta³y niestety „uzu-

pe³nione” od strony zachodniej to-

porn¹ hal¹ produkcyjn¹.

Choæ pierwsze przedsiêbior-

stwa i zak³ady przemys³owe zaczê-

³y siê lokowaæ na Kamionku od

po³owy XIX w., to nie od razu to-

warzyszy³ tym przedsiêwziêciom
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Fabryczka „Rygawaru” od strony podwórza

fabrycznego. Fot. Kamila Kiersnowska

Fabryczka „Rygawaru” od strony ul. Goc³awskiej.

Fot. W³adys³aw Kapler

Ul. Goc³awska 12-14. Dawne zak³ady Kazimierza

Szpotañskiego. Obecnie siedziba Szko³y Wy¿szej

Psychologii Spo³ecznej. Fot. Ma³gorzata Pilewska



rozwój budownictwa mieszkalnego. Powoli

rozwija³o siê te¿ budownictwo czynszowe, ob-

liczone g³ównie na robotników, a wiêc lokato-

rów niezamo¿nych.

Murowane domy mieszkalne pojawi³y siê

dopiero na prze³omie XIX i XX w. Wyj¹tkiem

na terenie Kamionka jest znajduj¹ca siê w re-

jestrze zabytków kamienica (pa³acyk) wznie-

siona w 1867 r. przy ul. Grochowskiej 342

(dawniej 9) nale¿¹ca do Andrzeja Korszanow-

skiego. Najstarsza na ul. Kamionkowskiej jest

(pod numerem 41), wzniesiona w latach 1899-

-1900, kamienica Aleksandra Köitscha, któ-

ra – choæ bardzo zdewastowana – zachowa-

³a drewniane finezyjne porêcze i drewniane

schody na klatce schodowej oraz kute balkony.

Niewiele m³odsza jest ma³a, piêtrowa ka-

mienica przy ul. Kamionkowskiej 25 zacho-

wana wraz z wolno stoj¹c¹ oficyn¹ poprzeczn¹

z mansardowym dachem. W latach 30. powsta³
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Wycieczka cz³onków Stowarzyszenia Elektryków Polskich do FAE

K. Szpotañskiego i Spó³ka przy ul. Ko³uszyñskiej w Warszawie (24 maja 1937)

Pó³nocny budynek kompleksu

fabrycznego braci Borkowskich.

Fot. Ewa Komendowska



na tej ulicy ca³y ci¹g kamienic jed-

no- i dwupiêtrowych.

Wzd³u¿ ul. Miñskiej do koñca

XIX w. dominowa³y domy drew-

niane z ogrodami. Pierwsza kamie-

nica (typu peryferyjnego) zosta³a

wybudowana w 1891 r. pod nume-

rem 15. Zupe³nie zaœ zmieni³a cha-

rakter zabudowy tej ulicy fabryka

Towarzystwa Akcyjnego Lnianej

i Jutowej Manufaktury, która spro-

wokowa³a budowê serii kamienic

siêgaj¹cych do trzech kondygna-

cji. Ulica Miñska w zapisach Stu-

dium uwarunkowañ i kierunków

zagospodarowania przestrzennego

m.st. Warszawy zosta³a uznana za

obszar o wartoœciach historyczno-

-zabytkowych rekomendowany do

ochrony konserwatorskiej.

Bardzo oryginalnym przyk³a-

dem zabytkowego budownictwa

mieszkalno-produkcyjnego na Ka-

mionku jest wybudowana w 1926 r.

w typie przedmiejskim kamienica

Hilarego Je¿ewskiego, zamyka-

j¹ca obecnie parzyst¹ numeracjê

ul. Grochowskiej (numer 354). Od

pocz¹tku na posesji tej dzia³a³a Fa-

bryka Gilz „Dzwon”.

Fabryka „Dzwon” pozostaje

w bezpoœrednim s¹siedztwie sym-

bolicznych wrót Kamionka, czyli

– usytuowanych po obu strona

ul. Zamoyskiego (nr 36 i 55) – Ro-

gatek zwanych Grochowskimi, wy-

budowanych w 1823 r. wed³ug pro-

jektu Jakuba Kubickiego, a nie-

gdyœ stanowi¹cych granicê pomiê-

dzy Warszaw¹ a Kamionkiem.

Nieopodal Rogatek, przy ul. Gro-

chowskiej 365 (d. 2-8), znajduje siê,

wybudowany w latach 1929-1933,

koœció³ pw. Matki Boskiej Zwyciê-
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Ul. Kamionkowska 41, kamienica Aleksandra

Köitscha, jedna z najstarszych na Kamionku.

Fot. Ma³gorzata Pilewska

Kamienica przy ul. Miñskiej 15 z 1891 r.

Fot. Adam Rosiñski

Kamienica przy ul. Grochowskiej 354 (dawniej 1)

wybudowana w 1924 r. Fot. Micha³ Kubiak



skiej. Koœció³ wraz z cmentarzem przykoœcielnym, którego historia siêga XIII w.,

i drewnian¹ dzwonnic¹ z 1817 r. wpisany zosta³ w 1979 r. do rejestru zabytków.

Od proboszcza tutejszej parafii pochodzi nazwa „Starówka Kamionka”. Tak –

dla upamiêtnienia historycznych kamionkowskich w¹tków – nazwaæ chcia³ ksi¹dz

Gniazdowiski czêœæ starego brukowanego placu (u zbiegu ulic Bliskiej i Miñskiej)

i ustawiæ tu symboliczny g³az. Projekt ten mia³ jednak przekraczaæ ramy symbo-

liczne i prowadziæ do uporz¹dkowania terenów na osi ul. Miñskiej.

Wspomniany bruk kamionkowskich ulic, u³o¿ony z kamienia polnego, z ufor-

mowanymi rynsztokami, jest oryginaln¹ czêœci¹ tego rejonu miasta, tworz¹c¹ spe-

cyficzny klimat uliczek, na których jeszcze pozosta³: Wawerskiej, G³uchej, Rybnej,

Ka³uszyñskiej, czêœci Kamionkowskiej.

Pierwsze kamienice czynszowe w wiêkszoœci zachowane do dziœ zaczê³y po-

wstawaæ po 1910 r. Wspomnieæ te¿ nale¿y o dope³niaj¹cych przemys³owy wizeru-

nek Kamionka kamienicach zak³adowych. Takich na tym terenie powsta³o kilka
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Zabytkowa dzwonnica

z 1817 r. znajduj¹ca siê na

terenie starego przykoœcielnego

cmentarza. Ul. Grochowska 365.

Fot. Anna Warcho³

Kamienica przy ul. Rybnej 4, na której zachowa³ siê

oryginalny bruk. Fot. W³adys³aw Kapler



choæby za spraw¹ fabryki „Pocisk”: kamienica rodzeñstwa Kocio³kiewiczów wybu-

dowana w latach 1898-1899 przy ul. Miñskiej 33 (od 1920 r. – jako w³asnoœæ Zak³a-

dów Amunicyjnych „Pocisk” – zaczê³a pe³niæ funkcjê zak³adowego domu robotni-

czego); kamienica przy ul. Miñskiej 35 wzniesiona po 1920 r. – w³asnoœæ „Pocisku”

(pe³niæ mia³a pocz¹tkowo funkcje warsztatowo-magazynowe, ostatecznie jednak

dokoñczono j¹ jako przyzak³adowy budynek mieszkalny); piêkny dom Spó³dzielni

Budowlano-Mieszkaniowej „Chata” skupiaj¹cej urzêdników z „Pocisku”, wybudo-

wany oko³o 1925 r. przy ul. Grochowskiej 326 (d.25); dom mieszkalny pracowni-

ków tej fabryki wybudowany w latach 1934-1936 przy ul. Grochowskiej 320 (d.31);

zak³adowy dom mieszkalny Zak³adów Szpotañskiego wybudowany nieopodal fa-

bryki, przy ul. Kamionkowskiej 27.

Na Kamionku znajduj¹ siê równie¿ przyk³ady starych zabudowañ ³¹cz¹cych

w sobie trzy funkcje: biurow¹, produkcyjn¹ i mieszkaln¹. Taki charakter mia³a mie-

szcz¹ca siê w trzech obiektach (przy ul. Kamionkowskiej 43, 43A i 45), powsta³a

w 1898 r., Garbarnia Skór Chromowych i Galanteryjnych „Gemza”, nale¿¹ca do

Boles³awa Krassowskiego i synów. Obiekty dawnej garbarni wykupi³o w latach 90.

wydawnictwo Murator i po wyremontowaniu przenios³o tu swoj¹ siedzibê, zapo-

cz¹tkowuj¹c tym samym proces przekszta³ceñ funkcjonalnych dawnych obiektów

przemys³owych na terenie Kamionka. Podobnie rzecz siê mia³a ze wzniesion¹ w la-

tach 1936-1937 kamienic¹ Spó³ki Wytwórczej Polskich Rymarzy i Siodlarzy. Ten
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Ci¹g kamienic czynszowych przy ul. Grochowskiej 347-355. Fot. Micha³ Kubiak



obiekt wykupi³a i przekszta³ci³a

w swoj¹ siedzibê firma Raks zaj-

muj¹ca siê oprogramowaniem ksiê-

gowym (ul. Kamionkowska 51).

Pozytywnym elementem prze-

kszta³ceñ funkcjonalnych na Ka-

mionku jest wykorzystanie beto-

nowej konstrukcji, pozosta³ej po

fabrycznym budownictwie socjali-

stycznym na ul. Owsianej, do wy-

budowania nowej siedziby S¹du

Rejonowego dla Warszawy Pragi.

Powsta³ udany architektonicznie

i tworz¹cy dobry urbanistyczny

klimat gmach. Akcentem sprzyja-

j¹cym procesowi rewitalizacji rejo-

nu Kamionka jest równie¿ projekt

przekszta³cenia architektoniczne-

go obecnej siedziby filii Pedago-

gicznej Biblioteki Wojewódzkiej

mieszcz¹cej siê przy ul. Goc³aw-

skiej 4 (dawny gmach miejskiej

szko³y powszechnej wybudowany

w latach 1930-1933 z inicjatywy

Kazimierza Szpotañskiego) i roz-

szerzenia dotychczasowej funkcji

biblioteki o elementy sprzyjaj¹ce

integracji spo³ecznej (klub, czytel-

nia prasy) oraz organizowaniu im-

prez o charakterze kulturalnym.

Prawdziwym jednak popisem mo¿liwoœci przekszta³ceñ Kamionka i wykorzy-

stania kulturowego potencja³u tego rejonu s¹ wspomniane ju¿ wczeœniej projekty

przygotowane przez pracowniê Fiszer Atelier 41.

Projekt „Praga”. Jego sercem jest ul. Kamionkowska. Fragment tej ulicy wyciê-

ty jest obecnie przez kompleks zabudowañ PZO znajduj¹cych siê pomiêdzy ulicami

Grochowsk¹, Kamionkowsk¹, Miñsk¹ i G³uch¹. Elementem projektu jest przywró-

cenie miastu tego fragmentu ulicy. Na ul. Kamionkowskiej – w wyniku przemian

funkcjonalnych w PZO – maj¹ powstawaæ punkty us³ugowe, kluby, kawiarnie, re-

alizowane bêd¹ projekty artystyczne.

G³ówny budynek PZO od ul. Grochowskiej, zaprojektowany w latach 30. naj-

prawdopodobniej przez Lucjana Kornwalia, zburzony w trakcie wojny i odbudowa-

ny w latach 50., nawi¹zuje do najwy¿szej klasy budynków przemys³owych okresu

miêdzywojennego. W projekcie „Praga” jest budynkiem emblematycznym nada-

j¹cym ton ca³ej operacji, obiektem przemys³owym, który – gdy przestaje pe³niæ
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Wzniesiony po 1920 r. przyzak³adowy

budynek mieszkalny dla robotników „Pocisku”,

ul. Miñska 35. Fot. Ma³gorzata Pilewska

Projekt przebudowy biblioteki przy ul. Goc³awskiej 4.

Proj. Miejska Pracownia Projektowa – Architekci,

Miñsk Mazowiecki



funkcje produkcyjne – mo¿e zyskaæ drugie ¿ycie, s³u¿¹c jako doskona³a baza do

ró¿nego rodzaju transformacji (w oœrodek kultury, sztuki, szko³ê, wysokie mieszka-

nia typu loft czy pracownie artystyczne). Dziêki temu stare fabryki w naturalny

sposób odnajduj¹ siê w nowych realiach ekonomicznych i spo³ecznych miasta, za-

chowuj¹c przy tym wyj¹tkowy charakter architektury.

Projekt zak³ada utworzenie otwartego dziedziñca miêdzy ulicami Grochowsk¹

i Kamionkowsk¹, przeznaczenie podziemi i parterów na przestrzeñ dla sztuki oraz

przekszta³cenie hal fabrycznych w lofty – nowy produkt na rynku warszawskich

nieruchomoœci. Sprzyja temu racjonalna konstrukcja istniej¹cych budynków z du-

¿ymi oknami i ³atwoœci¹ prowadzenia pionów instalacyjnych, pozwalaj¹ca na do-

wolne kszta³towanie przestrzeni do zamieszkania i pracy. „Domy na dachu” po-

wiêkszaæ maj¹ mieszkania na ostatnich piêtrach o pawilon z tarasem w zieleni z wi-

dokiem ponad otaczaj¹cymi budynkami. Domy (wille) miejskie – niewielkie do-

my-pracownie z ogrodem lub ma³ym patio w zieleni o¿ywiæ maj¹ przestrzeñ od

strony ul. G³uchej. Przestrzenie o nietypowych rozmiarach mo¿na przeznaczyæ na

wynajem dla galerii sztuki lub jako powierzchniê rezerwow¹ dla dzia³añ spo³ecz-

no-kulturalnych lub wynajem na imprezy czasowe.

Projekt „M³oda Praga” to koncepcja urbanistyczno-architektoniczna zagos-

podarowania rozleg³ego (140 tys. m
2

pow. u¿ytkowej), rozpoœcieraj¹cego siê w kwad-

racie ulic: Bliska, Miñska, Chodakowska, ¯upnicza, terenu dawnej fabryki „Pocisk”.

Wykorzystuje ona postindustrialn¹ przestrzeñ, charakter architektury i jej specyficz-

nych detali dla wyró¿nienia projektu na rynku warszawskich nieruchomoœci. Istnie-

j¹ce zabytkowe budynki ceglane s¹ dodatkowym atutem lokalizacji, atrakcj¹ dla

przysz³ych mieszkañców. Przypominaj¹ historiê i tradycjê miejsca. W ³atwy sposób

mog¹ zostaæ zaadaptowane na powierzchnie us³ugowo-handlowe.
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Wizytówk¹ projektu od ul. Miñskiej jest zabytkowa zabudowa i ceglana brama

wjazdowa.

Bezpoœrednie s¹siedztwo ul. Miñskiej oraz g³ównej reprezentacyjnej bramy sta-

nowi o wyj¹tkowym znaczeniu tego miejsca w planie generalnym.
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Drzewostan – du¿a liczba istniej¹cych drzew umo¿liwia uformowanie parku

Centralnego oraz przestrzeni zielonych pomiêdzy projektowanymi budynkami, a tak-

¿e na dziedziñcach wewnêtrznych poszczególnych zespo³ów. Gêsta aleja zieleni

wzd³u¿ ul. ¯upniczej stanowi promenadê, pierzejê oraz naturaln¹ barierê chroni¹c¹

przed ha³asem ulicy. Ze wzglêdu na poprzemys³owy charakter otoczenia i terenu

oraz skalê inwestycji niezbêdne jest stworzenie przestrzeni wspólnej wysokiej jako-

œci, któr¹ bêdzie park Centralny. Istniej¹ce zabytkowe budynki ceglane uzupe³nio-

ne umiejêtnie wkomponowan¹ wspó³czesn¹ zabudow¹ tworzyæ bêd¹ niezale¿ne ze-

spo³y atrakcyjnych mieszkañ, pracowni i przestrzeni us³ugowo-handlowych sku-

pionych wokó³ zielonego dziedziñca i biegn¹cych wzd³u¿ parku Centralnego.

Architekci proponuj¹ w koncepcji poszukiwanie ró¿norodnoœci w celu za-

pewnienia psychicznego komfortu mieszkañcom i trwa³oœci budynków.

Obie pokrótce przedstawione koncepcje, zawieraj¹ce ogromn¹ dawkê humani-

zmu i poszanowania dla dziedzictwa kulturowego, wspaniale spo¿ytkowuj¹ potencja³

tych miejsc, oferuj¹c jednoczeœnie najwy¿szy standard rozwi¹zañ. Niestety, nowy

w³aœciciel PZO przy ul. Grochowskiej i dawnych terenów „Pocisku” przy ul. Miñ-

skiej – West Development Sp. z o.o. – zamierza skorzystaæ z nich tylko w warstwie

idei. Ca³oœæ prac analitycznych i projektowych przekazana zosta³a innej pracowni.

Pozostaje kwesti¹ otwart¹, czy skutecznie wykorzysta ona – warty zachowania – walor

postindustrialnych zabudowañ Kamionka. Niew¹tpliwie jednak dzia³ania zmierzaj¹ce

do przekszta³cenia tego rejonu, wsparte innymi inwestycjami (tak¿e publicznymi),

programami spo³ecznymi i kulturalnymi wspomagaj¹cymi zrównowa¿ony kierunek

przekszta³ceñ, poprzedzone sensown¹ inwentaryzacj¹ dóbr i zidentyfikowaniem

problemów, pozwol¹ stworzyæ skuteczny program rewitalizacji Kamionka.

Perspektywa inwestycyjna wydaje siê wymarzona dla przeobra¿eñ tego rejonu.

Planowana jest przebudowa Dworca Wschodniego i wyposa¿enie go w funkcje

sprzyjaj¹ce wymianie turystycznej (hotel). Budowany bêdzie na Euro 2012 nowy

stadion na miejscu Stadionu Dziesiêciolecia oraz towarzysz¹cy mu kompleks wy-

poczynkowo-kulturalny i handlowy. Port Praski ma zostaæ przekszta³cony w cen-

trum handlowo-rekreacyjne. Przez Kamionek ma przebiegaæ planowana druga nit-

ka metra ³¹cz¹ca ten¿e Port z rondem Wiatraczna i Goc³awiem. Do gruntownego

odm³odzenia szykuje siê Fabryka Cadbury Wedel. Przebudowywany bêdzie, znaj-

duj¹cy siê nieopodal Kamionka, wêze³ ronda Wiatraczna, który kreowany jest na

nowoczesne centrum miejskie. Jest park Skaryszewski, który niebawem zostanie

uporz¹dkowany. Jest jedyne w swoim rodzaju Jeziorko Kamionkowskie, które wy-

maga zagospodarowania na cele rekreacji. S¹ du¿e tereny inwestycyjne ju¿ anekto-

wane pod budownictwo mieszkaniowe.

Szkoda niestety, ¿e przy okazji niektórych inwestycji niszczona jest najbardziej

wartoœciowa kulturowo tkanka Kamionka. Czasem wrêcz przybiera to formê têpe-

go zwyrodnienia – jak w przypadku doprowadzenia do ruiny przez Spó³dzielniê

Mieszkaniow¹ „Osiedle M³odych” dawnej Warszawskiej Fabryki Wyrobów O³o-

wianych i Cynowych Wojciecha Kemnitza, wybudowanej w latach 1909-1911, mie-

szcz¹cej siê przy ul. Miñskiej 70 (przed wojn¹ – Terespolska 24). Spó³dzielnia ta

otrzyma³a zalecenia konserwatorskie wkomponowania dwóch zabytkowych, cha-
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rakterystycznych dla ceglanej za-

budowy fabrycznej pocz¹tku XX w.,

obiektów (pawilonów) w nowo

projektowany kompleks mieszka-

niowy. Jednoczeœnie z tym zalece-

niem rozpoczê³a siê dewastacja

znajduj¹cych siê w dobrym stanie

obiektów, w których jeszcze kilka

lat wczeœniej prowadzona by³a pro-

dukcja (dzia³a³a manufaktura tkac-

ka, pracuj¹ca na zabytkowych

krosnach z koñca XIX w., nale¿¹ca

do spó³dzielni „£ad”).

Dewastacja rozpoczê³a siê

w 2003 r. od wyprowadzenia z fa-

bryki ochrony. W tych okolicz-

noœciach zamieszczona w 2005 r.

na stronie internetowej spó³dzielni

informacja na temat planowanej

przy ul. Miñskiej 70 inwestycji, ¿e

uwzglêdnia ona zalecenia „Woje-

wódzkiego Konserwatora Zabytków

i przewiduje zachowanie i wkom-

ponowanie fragmentu historycz-

nej zabudowy w now¹ architektu-

rê” oraz ¿e „na p³ycie nad gara¿em,

na poziomie I piêtra zlokalizowa-

ny [bêdzie] rozleg³y teren zielony

z czêœci¹ ogólnodostêpn¹, z placem

zabaw dla dzieci” – wydaje siê wy-

rafinowan¹ kpin¹. Fabryki nie ma.

Zosta³a ca³kowicie zburzona.

Brzydkie bloki zdominowa³y oko-

liczn¹ zabudowê. „Teren zielony

z czêœci¹ ogólnodostêpn¹, z placem

zabaw dla dzieci” zamkniêto za nie-

przyjaznym, wysokim na kilka me-

trów, betonowym grubym murem

przywodz¹cym na myœl getto.

Podczas prac rozbiórkowych fa-

bryki Wojciecha Kemnitza prowa-

dzonych ze skandalicznym naru-

szeniem przepisów prawa budow-

lanego, kiedy to lemiesze koparek,
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Pawilon fabryki W. Kemnitza z 1909 r. Widok od

strony dziedziñca fabrycznego w kierunku wschod-

nim. Fot. Wies³aw M. Zieliñski, 1995 r.

Pawilon fabryki Kemnitza z 1909 r.

Widok od strony ul. Miñskiej. Fot. Jaros³aw

Zieliñski, 2005 r.

Fabryka Kemnitza tu¿ po zawaleniu

w czerwcu 2005 r. Fot. Adam Rosiñski



uderzaj¹c w mury fabryczne, kruszy³y ceg³y, dosz³o do kolejnej dewastacji. Tym ra-

zem dwóch kamienic przylegaj¹cych w zabudowie zwartej do jednego z pawilonów

fabrycznych. W kamienicy przy ul. Chodakowskiej 24 (domu Wojciecha Kemnitza,

wybudowanym w latach 30.) powsta³o wiele groŸnych pêkniêæ, co w efekcie – zwa-

¿ywszy, ¿e dom ten nigdy nie by³ remontowany – doprowadzi³o do koniecznoœci

wy³¹czenia go z u¿ytkowania i wykwaterowania mieszkaj¹cych w nim ludzi. Nie

mniej tragicznie sprawa wygl¹da³a z piêkn¹, ale ogromnie zdewastowan¹, kamieni-

c¹ przy ul. Chodakowskiej 22, któr¹ dzielnica wykorzystywa³a pod komunalny wy-

najem na cele mieszkaniowe i u¿ytkowe.

Kamienica przy ul. Chodakowskiej 22 zosta³a wybudowana w 1914 r. – o czym

œwiadczy ceglana inskrypcja na œcianie jednej z oficyn.

Zespó³ sk³ada siê z dwóch oficyn poprzecznych zamykaj¹cych dwa kolejne po-

dwórza oraz powi¹zanych z nim dwóch oficyn wschodnich w obu dziedziñcach. Po-

sesjê przy ul. Chodakowskiej 22 (niegdyœ Terespolskiej) zakupili w 1914 r. pospo-

³u ma³¿onkowie Leon i Antonina Doley. W 1920 r. Leon Doley wniós³ swoje

50% w³asnoœci kamienicy jako aport do spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹

Zak³adów Metalowo-Amunicyjnych „Obrona”. Antonina zaœ sprzeda³a tej spó³ce

swoj¹ po³owê. Kilka lat póŸniej (1924) naby³a tê nieruchomoœæ Spó³ka Akcyjna Za-
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Ul. Chodakowska 22 z budow¹ Spó³dzielni Mieszkaniowej „Osiedle M³odych” w tle.

Fot. Ma³gorzata Pilewska, 2006 r.



k³ady Amunicyjne „Pocisk”. Podczas okupacji w 1941 r. komisaryczny zarz¹dca

„Pocisku” sprzeda³ kamienicê, któr¹ zamieszkiwa³a kadra in¿ynieryjna fabryki,

ma³¿onkom Rachmielowskim celem zap³aty zobowi¹zañ, a w szczególnoœci pokry-

cia zaleg³ych p³ac pracownikom oraz zaleg³ych sk³adek Ubezpieczalni Spo³ecznej

za 1939 r. Kupuj¹cy oœwiadczyli, ¿e przeznacz¹ tê nieruchomoœæ na lokale mie-

szkalne dla w³asnego u¿ytku, na lokale biurowe, sk³ady i magazyny dla prowadzo-

nego przez nich przedsiêbiorstwa handlowo-przemys³owego oraz ewentualnie na

lokale mieszkalne dla pracowników tego przedsiêbiorstwa.

W 1968 r. na podstawie orzeczenia Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy

Wydzia³ Gospodarki Terenami z 5 lipca 1968 r. przepisano nieruchomoœæ na Skarb

Pañstwa.

Oficyny przy ul. Chodakowskiej 22 stanowi¹ unikatowy architektonicznie, cen-

ny kulturowo zabytek. Stowarzyszenie Creo w obliczu nieskutecznych (kierowa-

nych do Powiatowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego i w³adz dzielnicy) interwen-

cji zwi¹zanych ze szkodliwym wobec kamienicy prowadzeniem prac rozbiórko-

wych na s¹siedniej budowie postanowi³o uchroniæ ten obiekt przed zniszczeniem.

Zwróci³o siê do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z pismem informuj¹cym

o zagro¿eniach. Konserwator zaœ, z urzêdu, wszcz¹³ procedurê wpisu kamienicy

przy ul. Chodakowskiej 22 do rejestru zabytków. W sierpniu 2006 r. zapad³a w tej
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Kamienica przy ul. Chodakowskiej 22. Fragment dziedziñca i œciany z inskrypcj¹ „1914”.

Fot. Ma³gorzata Pilewska, 2006 r.



sprawie decyzja pozytywna. Stowarzyszenie jednak zdawa³o sobie sprawê, ¿e samo

wpisanie obiektu do rejestru (nawet ³¹cznie z gruntem) nie jest jednoznaczne

z uchronieniem go od zag³ady. Z tego powodu opracowano koncepcjê rewitalizacji

kamienicy przy ul. Chodakowskiej 22, zak³adaj¹c¹ przyporz¹dkowanie obiektowi

nowej funkcji, i zg³oszono j¹ w lipcu 2006 r. do „Mikroprogramu rewitalizacji

Dzielnicy Praga-Po³udnie miasta sto³ecznego Warszawy na lata 2005-2013”.

„Centrum Kamionkowskiej Starówki” to projekt koncepcyjny rewitalizacji ze-

spo³u oficyn mieszcz¹cego siê przy ul. Chodakowskiej 22. Bezpoœrednim celem pro-

jektu jest przywrócenie dawnej œwietnoœci budowli, która jest prawdziw¹ per³¹

architektoniczn¹ na terenie Pragi-Po³udnie, oraz wykorzystanie potencja³u zabyt-

kowej kamienicy przez jej restauracjê i adaptacjê na cele: Interaktywnego Cen-

trum Muzealnego Kamionka i Grochowa i Miêdzynarodowej Rezydencji Pobytów

Twórczych.

Realizacja tej koncepcji wp³ywaæ bêdzie dodatnio na:

– o¿ywienie spo³eczno-gospodarcze przez podniesienie jakoœci przestrzeni publicz-

nej,

– rozwój turystyki i kultury oparty na zasadach dziedzictwa kulturowego,

– tworzenie warunków wspieraj¹cych mo¿liwoœci rozwoju us³ug w zakresie tu-

rystyki (turystyki kulturowej) i kultury.

Przedmiotem projektu jest remont generalny i adaptacja kamienicy oraz przyle-

gaj¹cego doñ najbli¿szego otoczenia. Obejmuje te¿ wyposa¿enie w sprzêt i urz¹dze-

nia ulokowanych w niej placówek.

Projekt wpisuje siê w ca³oœciowy plan rewitalizacji terenu Kamionka – najstar-

szej, siêgaj¹cej XI w. czêœci Pragi-Po³udnie o silnych cechach poprzemys³owych.

Stanowi jego centraln¹ czêœæ.

Niszczej¹ca wci¹¿ tkanka zabytkowa Grochowa i Kamionka w po³¹czeniu z tra-

dycj¹ historyczn¹ i silnym poczuciem wiêzi kulturowej mieszkañców tego rejonu

Warszawy stwarza klimat dla dzia³añ oœrodka o charakterze dokumentuj¹cym dzie-

dzictwo kulturowe tego terenu. Centrum Muzealne stanowiæ bêdzie tak¿e bazê in-

teraktywnych dzia³añ o charakterze edukacyjnym oraz promuj¹cym ten rejon. Jed-

noczeœnie przy stowarzyszeniu zawi¹za³o siê partnerstwo na rzecz utworzenia inter-

aktywnego wirtualnego muzeum Kamionka i Grochowa.

Koncepcja zak³ada, ¿e obiekt pe³niæ bêdzie równie¿ funkcjê Rezydencji Poby-

tów Twórczych, miêdzynarodowej placówki przystosowanej do przyjmowania arty-

stów na tzw. pobyty twórcze. Artyœci przybywaj¹cy z krajów Unii Europejskiej oraz

spoza niej realizowaliby tu swoje oryginalne projekty lub wynikaj¹ce z zapro-

ponowanych tematów. Dzia³ania artystyczne dotyczy³yby sfery muzyki, plastyki, li-

teratury, filmu, teatru. Mia³yby charakter autonomicznych autorskich przedsiê-

wziêæ albo interwencji twórczych œciœle zwi¹zanych z rejonem Kamionka i Grocho-

wa, Pragi-Po³udnie, Warszawy, Mazowsza. Obecnie ten nurt dzia³añ i wymiany

artystycznej, bardzo rozpowszechniony w krajach starej Unii, w Polsce ma jedynie

skromny odpowiednik w ramach Centrum Sztuki Wspó³czesnej (jedno dwuosobo-

we studio) oraz Centrum RzeŸby Polskiej w Oroñsku (kilka studiów), gdzie realizo-

wane s¹ dzia³ania tylko w jednej dziedzinie. Rezydencja na Kamionku mog³aby na-
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wi¹zaæ skuteczn¹ wspó³pracê z bli-

sko dwustu podobnymi placówka-

mi na œwiecie zgrupowanymi

w ramach sieci Res Artis. By³aby

p³aszczyzn¹ skutecznej wymia-

ny w zakresie sztuk wizualnych,

architektury, rzeŸby, ceramiki, tka-

niny artystycznej, sztuk perfor-

matywnych, muzyki, literatury,

programów edukacyjnych, nowych

mediów i ochrony dziedzictwa

kulturowego. Placówka taka, dzia-

³aj¹ca na podobieñstwo np. rezy-

dencji w Stuttgarcie (Akademie

Schloss Solitude), stymulowa³aby

rozwój dzielnicy (tak¿e w wymia-

rze gospodarczym), pozwoli³aby

przekszta³ciæ jej zaplecze kulturowe, zmieniæ wizerunek. By³aby jednoczeœnie siln¹

regionaln¹ ofert¹ sprzyjaj¹c¹ wymianie spo³ecznej i miêdzykulturowej.

Stan techniczny obiektu wymaga niezw³ocznego podjêcia dzia³añ restaurator-

skich. Wartoœæ projektu wynosi oko³o 7 mln z³.

Koncepcjê skonsultowano z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Stowarzy-

szenie podjê³o dzia³ania w celu jej zrealizowania. Mo¿e liczyæ na partnersk¹ pomoc

doskona³ych architektów z uprawnieniami konserwatorskimi, doœwiadczonych mu-

zealników, kuratorów obytych w miêdzynarodowej wymianie artystycznej, dorad-

ców w zakresie pozyskiwania funduszy (tak¿e unijnych). Ma nadziejê przekonaæ do

przedsiêwziêcia w³adze Warszawy.
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Widok na Kamionek z poziomu glorietki

kamienicy przy ul. Chodakowskiej 22.

Fot. Ma³gorzata Pilewska, 2006 r.



Janusz Sujecki

ZABYTEK Z BLIZN¥

Janusz Sujecki, Zabytek z blizn¹

Piêtrowy dom zajmuj¹cy naro¿nik ulic Grochowskiej i Wiatracznej (Grochow-

ska 224) wygl¹da niczym miniaturowa fabryka. Mo¿e bardziej za spraw¹ staro-

œwieckiego komina góruj¹cego nad budowl¹ ni¿ elewacji licowanej czerwon¹ ceg³¹,

spotykanej nie tylko w gmachach o przeznaczeniu przemys³owym.

Zabudowa dawnej piekarni Teodora Reicherta, w okresie miêdzywojennym jed-

nej z najbardziej znanych budowli Grochowa, pe³ni dziœ wy³¹cznie funkcjê miesz-

kaln¹. Na pierwszym piêtrze naro¿nej kamieniczki mieszkaj¹ dwie rodziny. Warun-

ki nie s¹ ³atwe: wspólne WC na korytarzu, ³azienka wyremontowana na w³asny

koszt, brak centralnego ogrzewania. Wnêtrza samej piekarni od kilku lat pozostaj¹

puste. Administracja nikomu ich nie wynajmuje, gdy¿ do ca³ej nieruchomoœci zg³o-

sili roszczenia spadkobiercy przedwojennego w³aœciciela. Przybieraj¹cy ostatnio na

sile ruch inwestycyjny ju¿ od szeregu lat skutecznie unicestwia podobne zespo³y za-

budowy. Wraz z inwestorem pojawiaj¹ siê „w³aœciwi” eksperci i rzeczoznawcy, wy-

daj¹cy opinie zgodne z jego oczekiwaniami, dotycz¹ce zarówno stanu technicznego

budowli, jak i jej zabytkowej wartoœci. Mi³oœnicy zabytków przyst¹pili wiêc do

dzia³añ, które zapewni¹ obiektowi przy ul. Grochowskiej 224 skuteczn¹ ochronê

i zapobiegn¹ wyeliminowaniu go z kulturowego krajobrazu Grochowa.

*

Jak zauwa¿y³ Jaros³aw Zieliñski, zabudowa piekarni Reicherta sk³ada siê fak-

tycznie z trzech ceglanych budynków: piêtrowej kamieniczki usytuowanej na rogu

ulic Grochowskiej i Wiatracznej, piêtrowego budynku produkcyjnego w kszta³cie

litery „L” z kominem, do³¹czonego do kamieniczki i kontynuuj¹cego pierzejow¹

zabudowê ul. Wiatracznej, oraz parterowej stró¿ówki po³¹czonej z bram¹ wjazdow¹

od ul. Wiatracznej
1
.

1
Szczegó³owy opis zabudowy przy ul. Grochowskiej 224 zawarty jest w czwartym tomie Atlasu dawnej ar-

chitektury ulic i placów Warszawy. Œródmieœcie historyczne Jaros³awa Zieliñskiego (Warszawa 1997, s. 135), nie



Dok³adna data wzniesienia ca³ej zabudowy nie jest ³atwa do ustalenia. Jaros³aw

Zieliñski uwa¿a, ¿e budynki wystawiono oko³o 1920 r.
2

W artykule promuj¹cym

piekarniê Reicherta, zatytu³owanym: Piekarnia „Europejska” ul. Grochowska 101,

opublikowanym na ³amach „Œwiata” w 1928 r., czytamy: „Pan Teodor Reichert za-

³o¿y³ w 1908 r. we w³asnej posesji przy ul. Grochowskiej 101 piekarniê […]”
3
. Poda-

na data jest jednak efektem b³êdu w druku lub pomy³ki autora. W 1908 r. nie by³ je-

szcze bowiem wyodrêbniony plac, na którym powsta³a naro¿na kamieniczka wraz

z piekarni¹ i stró¿ówk¹.

3 czerwca 1913 r. z gruntów Kolonii Helenówek wydzielona zosta³a dzia³ka

o powierzchni 218,65 s¹¿ni kwadratowych, któr¹ wpisano do ksiêgi wieczystej jako

Osadê Teodorówka 26. Plac nabyli za sumê 2000 rubli Teodor i Aleksandra z Kra-

szewskich ma³¿onkowie Reichert
4

oraz Karol Reichert, brat Teodora
5
.

Z wpisów figuruj¹cych w ksiêdze hipotecznej wynika, ¿e zarówno w sierpniu

1913, jak i w kwietniu 1917 r. Reichertowie nie mieszkali na terenie swojej posesji.

Jako miejsce ich zamieszkania podaje siê „wieœ” lub „osadê” Grochów II, bez kon-

kretnego adresu. 11 grudnia 1918 r. jako adres zamieszkania Teodora Reicherta po

raz pierwszy wymieniona zostaje ul. Grochowska 101
6
. Mo¿na wiêc, jak s¹dzê,

uznaæ 1918 r. za datê ukoñczenia budowy, rozpoczêtej w sezonie budowlanym

1917 r.

Karol Reichert nie cieszy³ siê d³ugo wspó³w³asnoœci¹ posesji przy ul. Grochow-

skiej. Zmar³ 31 grudnia 1918 r.
7

Teodor uruchomi³ w tym samym roku piekarniê,

której nada³ nazwê: „Europejska”. Wytwórnia pieczywa szybko zyska³a rozg³os –

u schy³ku lat 20. znana by³a w ca³ej Warszawie.

Teodor Reichert, swoj¹ zorganizowan¹ „w sposób bardzo pomys³owy i facho-

wy” piekarniê „oddaje w zarz¹d synowi swojemu p. Mieczys³awowi” – informowa³

„Œwiat” w 1928 r. „Dziêki w³aœnie uprzejmoœci p. Mieczys³awa Reicherta ogl¹damy

ca³¹ wytwórniê, która przez swój nadzwyczaj czysty i schludny wygl¹d oraz na ka¿-

dym kroku spotykany porz¹dek, zas³uguje rzetelnie na wyró¿nienie.

Wzorowe utrzymanie piekarni mówi jednoczeœnie o wielkiej rutynie oraz do-

œwiadczeniu fachowym za³o¿yciela Piekarni Europejskiej, a d³ugoletniego mistrza

Cechu Piekarzy p. Teodora Reicherta, od którego te¿ ow¹ rutynê oraz wiele cen-
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bêdê wiêc go przytacza³. Nale¿y natomiast wspomnieæ o balkonie, który znajdowa³ siê na œciêtym naro¿-

niku kamieniczki i zosta³ po II wojnie œwiatowej usuniêty. Warte uwagi wydaje siê równie¿ prostok¹tne,

p³ytkie i niewielkie zag³êbienie miêdzy oknami pierwszego piêtra na elewacji od strony ul. Grochowskiej .

Widoczne s¹ w nim drewniane ramki – zapewne oprawa usuniêtej ilustracji o tematyce religijnej.
2

J. Zieliñski, dz. cyt., t. 4, s. 135.
3

J. L., Piekarnia „Europejska” ul. Grochowska 101, „Œwiat” 1928, nr 17, s. 39.
4

W ksiêdze wieczystej nieruchomoœci Osada Teodorówka 26, we wszystkich dokumentach, wystêpuje

spolszczona wersja nazwiska w³aœcicieli: Rajchert. Wersja: Reichert lub Rejchert spotykana jest nato-

miast w ksiêgach adresowych, informatorach i publikacjach prasowych. Zob.: Ksiêga wieczysta nieru-

chomoœci Osada Teodorówka 26. Warszawa, Archiwum X Wydzia³u Ksi¹g Wieczystych S¹du Rejonowe-

go dla Warszawy Mokotowa, nr hip. 1727 rejestru hipotecznego.
5

Tam¿e, dzia³ II, s. 11.
6

Tam¿e, s. 5, 48 i 55.
7

Tam¿e, dzia³ III, s. 42.



nych wskazówek i rad fachowych przej¹³ syn jego p. Mieczys³aw, student Uniwer-

sytetu Warszawskiego, zarazem mistrz Cechu Piekarskiego, zarz¹dzaj¹cy obecnie

piekarni¹. Komisje lotne, które kontrolowa³y kilkakrotnie jakoœæ wypieku oraz

stan higieniczny piekarni, ka¿dorazowo wyrazi³y swoje zadowolenie oraz uznanie

z powodu zachowywania i nale¿ytego przestrzegania przepisów sanitarnych […].

P. Reichert d¹¿y w kierunku zmechanizowania swej piekarni, co mu siê ju¿ czêœcio-

wo uda³o. Widzieliœmy maszynê do ciêcia bu³ek, maszynê do wygniatania ciasta,

maszynê do przesiewania m¹ki oraz 5 kot³ów. W razie zwiêkszonej konsumpcji pro-

dukowanego towaru p. Reichert móg³by w swej piekarni zatrudniæ do 20 pracowni-

ków – tymczasem pracuje ich 6. Do rozwo¿enia pieczywa posiada piekarnia 2 kon-

ne furgony”
8
.

W 1929 r. kuratorem praw i maj¹tku po zmar³ym Karolu Reichercie mianowano

aplikanta adwokackiego, Jana Pieñczykowskiego. Z koñcem 1930 r. rozpoczê³o siê

postêpowanie spadkowe. Do spadku po Karolu zg³osili swoje prawa i roszczenia

dwaj jego bracia: Franciszek i Zygmunt oraz siostra Ludwika. S¹d Okrêgowy

w Warszawie postanowi³ w marcu 1931 r. „sporz¹dziæ dzia³ tej nieruchomoœci miê-

dzy jej wspó³w³aœcicielami i w tym celu dokonaæ sprzeda¿y tej nieruchomoœci przez

licytacjê publiczn¹” przy S¹dzie Okrêgowym, obci¹¿aj¹c kosztami postêpowania

dzia³owego „dziel¹ce siê strony”. Licytacjê, która odby³a siê 10 listopada 1931 r.,

rozpoczêto od sumy 51 991 z³ 84 gr. Najwy¿sz¹ sumê – 53 525 z³ zaoferowali Teodor

i Aleksandra Reichertowie, którzy od lipca 1932 r. stali siê jedynymi w³aœcicielami

nieruchomoœci, posiadanej „w równych czêœciach, niepodzielnie”
9
.

W latach 30. piekarnia prosperowa³a znakomicie. We wrzeœniu 1935 r. ma³¿on-

kowie Reichert „zobowi¹zali siê wzglêdem Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanali-

zacji Zarz¹du Miejskiego w m.st. Warszawie wzi¹æ udzia³ w kosztach budowy kana-

³u na ulicy Wiatracznej”
10

. Zapewne pomiêdzy 1935 a 1939 r. przeprowadzono te¿

modernizacjê wnêtrz naro¿nej kamieniczki. Œwiadczy o tym miêdzy innymi obec-

ny wygl¹d klatki schodowej: charakterystyczne lastrikowe stopnie schodów i balu-

strada oraz zachowana – wraz z klamkami – stolarka drzwi w mieszkaniach, typowa

dla 2. po³owy lat 30.

Mieszkanie Reichertów znajdowa³o siê na pierwszym piêtrze naro¿nego domu,

w skrzydle przylegaj¹cym do ul. Grochowskiej. Kamieniczka pe³ni³a tak¿e funkcje

biurowe. W czêœci po³o¿onej od ul. Wiatracznej umieszczony zosta³ kantor piekar-

ni. Jeszcze dziœ, w korytarzu, ogl¹daæ mo¿na masywne drzwi z ma³ym, zakratowa-

nym okienkiem – niegdyœ wejœcie do kasy. Na strychu natkn¹³em siê tak¿e na po-

dziurawion¹ od³amkami pocisków artyleryjskich szafê pancern¹ – ostatni ju¿ chyba

relikt dawnego wyposa¿enia biura piekarni „Europejskiej”.

Teodor Reichert nie doczeka³ zakoñczenia wojny: zmar³ 25 lipca 1944 r.
11
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Zabudowa dawnej piekarni Teodora Reicherta. Widok od strony ul. Grochowskiej.

Stan z kwietnia 2007 r. Fot. J. Sujecki

Œlad po eksplozji pocisku artyleryjskiego na elewacji piekarni od strony ul. Wiatracznej.

Stan z kwietnia 2007 r. Fot. J. Sujecki



13 i 14 wrzeœnia 1944 r. w rejonie ul. Grochowskiej toczy³y siê ciê¿kie walki po-

miêdzy hitlerowcami a nacieraj¹cymi wojskami radzieckimi. W dzia³aniach tych

udzia³ bra³a tak¿e Pierwsza Dywizja Piechoty im. Tadeusza Koœciuszki.

Z tego w³aœnie okresu pochodzi znacznych rozmiarów œlad po eksplozji pocisku

artyleryjskiego, widoczny na elewacji piekarni od strony ul. Wiatracznej. Jest on

najlepiej zachowan¹ i najbardziej wyrazist¹ pozosta³oœci¹ po walkach II wojny œwia-

towej wœród istniej¹cych obecnie tego typu pami¹tek w skali Warszawy.

We wrzeœniu 1944 r. piekarnia nie sp³onê³a, ale pociski i od³amki ca³kowicie

zdemolowa³y konstrukcjê dachu. Niemal ca³a obecna wiêŸba pochodzi z okresu re-

montu wykonanego po 1945 r. Uwagê zwraca natomiast skrzyd³o drzwi, przez które

wchodzi siê na poddasze naro¿nej kamieniczki, nadal podziurawione jak sito gra-

dem od³amków.

W lipcu 1946 r. rozpoczê³o siê postêpowanie spadkowe po Teodorze Reichercie.

Spadkobiercy nie odzyskali jednak nieruchomoœci przy ul. Grochowskiej 101 (po-

wojenny numer posesji: 224), która ostatecznie przepisana zosta³a w 1955 r. na

rzecz Skarbu Pañstwa
12

. Dawna zabudowa u¿ytkowana by³a jednak nadal jako pie-

karnia. „Choæ zak³ad nie by³ ju¿ prywatn¹ w³asnoœci¹, a czasy siê zmieni³y, podwó-

rze piekarni wygl¹da³o jak przed wojn¹” – wspomina Wies³aw Wojciech Szczêsny,

mieszkaj¹cy przy ul. Grochowskiej 224 od 1949 r. „W podwórzu by³a wci¹¿ stajnia

i dwa konie. Jeszcze w pocz¹tkach lat piêædziesi¹tych XX wieku pieczywo rozwo¿o-

ne by³o konnymi furgonami”
13

. Dopiero przed paroma laty z ul. Grochowskiej 224

wyprowadzi³a siê piekarnia nr 3 Zak³adów Piekarskich Lubelska Sp. z o.o. O pier-

wotnym przeznaczeniu budowli przypomina dziœ tylko sklep piekarni „Lubelska”,

dzia³aj¹cy od strony ul. Wiatracznej.

Zabudowa dawnej piekarni wymaga z pewnoœci¹ kapitalnego remontu, adaptacji

do nowych funkcji i wymogów wspó³czesnego ¿ycia. W maju 2007 r. Zespó³ Opie-

kunów Kulturowego Dziedzictwa Warszawy „ZOK” wyst¹pi³ z wnioskiem o wpisa-

nie do rejestru zabytków trzech budynków wraz z bram¹ tworz¹cych zabudowê

przy ul. Grochowskiej 224. Podj¹³ te¿ starania o nale¿yte wyeksponowanie i zabez-

pieczenie „wojennej blizny” – œladu po eksplozji pocisku artyleryjskiego, obecnie

czêœciowo zas³oniêtego przez ekran reklamowy.
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Zbigniew Michalczyk

„SYPMY IM KURHAN-MOGI£Ê...”

PRÓBY UPAMIÊTNIENIA BITWY

GROCHOWSKIEJ W LATACH 1916-1939

Zbigniew Michalczyk, „Sypmy im kurhan-mogi³ê...”

Przez ca³y okres miêdzywojenny, a nawet ju¿ wczeœniej – w 1916 r., podczas nie-

mieckiej okupacji Warszawy – intensywnie rozwija³ siê kult bohaterów poleg³ych

w jednej z najs³ynniejszych i najbardziej krwawych batalii powstania listopadowe-

go – bitwie grochowskiej. W œwiadomoœci ówczesnego spo³eczeñstwa Grochów,

który w tym czasie przekszta³ca³ siê z podmiejskiej osady w nowoczesn¹ dzielnicê

wielkiej metropolii, kojarzony by³ z walkami 1831 r. Œwiadcz¹ o tym choæby nada-

ne w dwudziestoleciu niepodleg³oœci nazwy ulic zwi¹zane z wydarzeniami histo-

rycznymi, m.in. Ch³opickiego, Dwernickiego, Kwatery G³ównej, Sztabowa, Igañ-

ska, place: Szembeka i 1831 Roku. Trudno siê zatem dziwiæ, ¿e kiedy epizody I woj-

ny œwiatowej pozwoli³y œmielej marzyæ o odrodzeniu pañstwa polskiego, w g³owach

wielu patriotów zakie³kowa³a myœl wzniesienia pomnika Olszynki.

Zapewne fakt, ¿e odwa¿ne projekty nie doprowadzi³y do efektownych rezulta-

tów, przyczyni³ siê do nik³ego zainteresowania varsavianistów i historyków sztuki

owymi d¹¿eniami. W dotychczasowej literaturze by³y one jedynie wzmiankowane –

w sposób ogólny wspominano ustawienie pami¹tkowego krzy¿a i pomys³y usypania

kopca grochowskiego w 1916 r. oraz niezrealizowane koncepcje pomnika-mauzo-

leum bohaterów
1
, wreszcie stworzenie malarskiej panoramy bitwy grochowskiej,

która mia³a byæ eksponowana w specjalnym pawilonie
2
. Szerszych informacji na te-

mat planowanych inwestycji, a tak¿e atmosfery, w jakiej zrodzi³y siê owe pomys³y,

dostarcza lektura aktualnej prasy, na której w przewa¿aj¹cej mierze siê opieramy.

Niniejszy tekst nie roœci sobie pretensji do wyczerpania tematu, stanowi jedynie za-

powiedŸ dalszych badañ.

1
J. Poliñski, Grochów. Przedmurze Warszawy w dawniejszej i niedawnej przesz³oœci, Warszawa 1936,

s. 79-83; J. Berger, Dzieje Grochowa do 1916 r., „Rocznik Warszawski”, R. 6, 1967, s. 68.
2

J. Berger, dz. cyt., s. 70.



Wycofanie siê z Warszawy Rosjan i niemiecka okupacja stolicy stworzy³y po raz

pierwszy od kilkudziesiêciu lat dogodne warunki dla kultywowania narodowych

tradycji. Godzina wolnoœci wszak jeszcze nie wybi³a, lecz w³adze niemieckie nie

sprzeciwia³y siê patriotycznym wyst¹pieniom, zw³aszcza skierowanym przeciw Ro-

sji. 13 lipca 1916 r. odby³a siê uroczystoœæ postawienia pami¹tkowego krzy¿a na

miejscu bitwy. Do licznego udzia³u w manifestacji nawo³ywano w prasie, a wœród

orêdowników uczczenia bohaterów g³os zabiera³ W³adys³aw Korotyñski
3
. Zapowie-

dzia³o swój udzia³ Towarzystwo Powstañców z 1863 r., w zwi¹zku z czym zarz¹d ko-

lejki Jab³onna-Wawer przeznaczy³ specjalny wagon dla weteranów powstania stycz-

niowego. Wydarzenie istotnie œci¹gnê³o t³umy – mia³o w nim wzi¹æ udzia³ oko³o

40 tys. osób
4
, a dwadzieœcia lat póŸniej pisano, ¿e a¿ 100 tys.

5
Panuj¹c¹ atmo-

sferê ilustruje relacja zamieszczona w „Kurierze Warszawskim”, która wylicza

obecnych:„Tow. wioœlarskie, Klub wioœlarek, Tow. cyklistów, Liga kobiet polskich,

»Zjednoczenie«, nauczycielstwo polskie, zarz¹d Pogotowia, sztab stra¿y ogniowej,

sokoli i sokolice, skauci, Tow. teatralne im. Bogus³awskiego, redakcja »Echa Pragi«

i t. d., ze sztandarami rozwiniêtemi, na których Orze³ Bia³y zrywa³ siê do lotu”. Wy-

g³aszano solenne przemówienia, odegrano i odœpiewano Bo¿e coœ Polskê i Z dymem

po¿arów
6
.

Ustawiony krzy¿, maj¹cy byæ jedynie tymczasowym znakiem upamiêtniaj¹cym

rozproszone wówczas mogi³y z 1831 r., zaprojektowa³ Stefan Szyller
7
. Skromne to

dzie³o w dorobku autora architektonicznej oprawy mostu Poniatowskiego, gma-

chów Politechniki, Biblioteki Uniwersyteckiej i wielu innych budowli stolicy, lecz

œwiadczy o zaanga¿owaniu w obchody wybitnych osobistoœci ówczesnej Warszawy.

By³ to prosty krzy¿ przykryty daszkiem ³¹cz¹cym ramiona i ozdobiony dwunasto-

ma promieniami. Jego forma kojarzona by³a z wiejskimi krzy¿ami przydro¿nymi.

W tym samym czasie – w lipcu 1916 r. – zrodzi³a siê idea usypania w miejscu

bitwy kopca. „Sprawa wzniesienia pomnika dla Polaków w 1831 r. poleg³ych pod

Grochowem, jest spraw¹ narodow¹”, nawo³ywa³ W³adys³aw Korotyñski 2 lipca, nie

precyzuj¹c jednak, jak¹ formê powinien otrzymaæ monument
8
. Tydzieñ póŸniej

(9 lipca) po raz pierwszy og³oszono pomys³ kopca – jako autor koncepcji wystêpo-

wa³ in¿. Teodor Markiewicz z Warszawy, którego s³owa przytacza³ „Kurier War-

szawski”:
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3
W. Korotyñski, Na mogi³ach Grochowa, „Kurjer Warszawski”, R. 96, 1916, nr 188 (9 lipca), s. 3; Po-

œwiêcenie krzy¿a w Grochowie, tam¿e, nr 189 (10 lipca), wyd. wieczorne, s. 2; Poœwiêcenie krzy¿a w Grocho-

wie, tam¿e, nr 191 (12 lipca), wyd. wieczorne, s. 3.
4

T. K – c. [T. Koñczyc], Poœwiêcenie krzy¿a w Grochowie, tam¿e, nr 193 (14 lipca), wyd. poranne, s. 1.
5

J. Poliñski, dz. cyt., s. 80. Wraz z up³ywem lat liczba uczestników zapewne „uros³a” we wspomnie-

niach autora zwi¹zanego emocjonalnie z Grochowem. Nie umniejsza to wagi opisywanego wydarzenia,

a jedynie œwiadczy o sile i ¿ywotnoœci kultu bitwy w okresie miêdzywojennym.
6

T. K – c. [T. Koñczyc], dz. cyt., s. 3.
7
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szcze w latach 1868 i 1874 widoczne by³y pozosta³oœci okopów, a w latach 1878-1882 zwiedza³ wielokrot-

nie pobojowisko grochowskie. Jako mogi³y rozpoznawa³ „wzgórza piaskowe sosnami zaros³e”. Rysun-

ki i notatki Korotyñskiego z tych wycieczek: Archiwum Pañstwowe m.st. Warszawy (dalej: APW),

Kor. II 15, Grochów, nr 70-71.



„Warszawa mo¿e uczciæ swych bohaterów z r. 1831 w sposób, jaki uczci³ Kraków

Tadeusza Koœciuszkê: przez usypanie mu kopca na b³oniach krakowskich. […] Bê-

dzie to najtrwalszy, najwznioœlejszy i najmilszy pomnik narodowy. Niech wzniesie

siê wysoko, widziany z dalekiej przestrzeni ³anów ziemi naszej, jako wskaŸnik serca

Polski – Warszawy, któr¹ dotychczas wskazuj¹ zdala tylko z³ote kopu³y cerkwi pra-

wos³awnych. […] Krzy¿ pami¹tkowy mo¿na bêdzie umieœciæ na szczycie kopca.

A gdy dokoñczymy pomyœlnie to dzie³o, – ozdobimy i lewy brzeg Wis³y wysoko

w niebo wzniesionym kopcem wolskim.

Tych pami¹tek nikt nam nie wywiezie. Skorzystajmy z chwili i uczcijmy w spo-

sób godny naszych bohaterów narodowych”
9
.

18 lipca ten sam dziennik donosi³, i¿ myœl „rzucona na ³amach prasy przez

p. Teodora Markiewicza […] znalaz³a oddŸwiêk serdeczny w spo³eczeñstwie na-

szem”. Jednoczeœnie zachêcano m³odzie¿, by zabra³a siê do pracy, mog¹c „w sposób

szlachetny skorzystaæ z wywczasów wakacyjnych”
10

. 23 lipca przytoczono z ko-

lei odezwê „s³uchaczów szko³y nauk spo³ecznych i handlowych: Sypmy im kur-

han-mogi³ê, która by, wed³ug s³ów poety »stanê³a a¿ tam pod tron Boga, a takiej

groŸby mia³a w sobie si³ê, ¿eby Bóg sam zatkn¹³ krzy¿ w tê mogi³ê«”
11

. Kilka dni

póŸniej pisano w prasie na temat dyskusji tocz¹cych siê w ³onie Towarzystwa

Spó³dzielczego Mi³oœników Pracy. Orêdownikiem idei kopca grochowskiego pozo-

stawa³ in¿. Markiewicz. Z w³aœciwym dla naszych rodaków patriotycznym zapa³em

27 lipca podjêto decyzjê o wzniesieniu staraniem Towarzystwa „budynku bêd¹cego

przystani¹ dla tysi¹cznych mas, jakie udawaæ siê bêd¹ w ci¹gu d³ugich miesiêcy ce-

lem sypania kopca”. W baraku mia³y byæ przechowywane narzêdzia (³opaty, taczki)

i nieodzowna w przedsiêwziêciach tego rodzaju ksiêga pami¹tkowa. „Lato obecne

sprzyja urzeczywistnieniu planu, którego nie nale¿y odk³adaæ” – konkludowali za-

paleñcy
12

.

Decyzjê o budowie baraku podjêto zanim zastanowiono siê, czy podmok³y teren

Olszynki Grochowskiej w ogóle nadaje siê do usypania w tym miejscu kopca. Pol-

ski charakter narodowy nie by³ jedyn¹ przyczyn¹ owego poœpiechu. Wi¹za³ siê on

z niepewn¹ sytuacj¹ polityczn¹ i pragnieniem natychmiastowego urzeczywistnienia

wznios³ych idei. Podobnie postêpowano w 1818 r., kiedy szykowano siê w Krako-

wie do pogrzebu Koœciuszki w katedrze na Wawelu. Strach przed nag³ymi zmiana-

mi konfiguracji politycznych i utrat¹ autonomii by³ równie¿ jednym z argumen-

tów, które przyczyni³y siê do podjêcia w 1820 r. decyzji o usypaniu krakowskiej mo-

gi³y wodza insurekcji. Wskazuj¹c kopce Krakusa i Wandy, zwracano uwagê na

wiecznotrwa³oœæ owych pomników, którym nie zagrozi³a niszczycielska rêka zabor-
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ców. Identycznych argumentów u¿y³ in¿. Markiewicz, mówi¹c, ¿e „tych pami¹tek

nikt nam nie wywiezie”
13

.

Patriotyczna gor¹czka nie wszystkim odebra³a zdolnoœæ trzeŸwej oceny sytuacji

i jednoczeœnie rozpoczê³a siê dyskusja nad zagadnieniami technicznymi. Marian

Kuczyñski przypomnia³ podstawowe dane dotycz¹ce kopca Koœciuszki pod Krako-

wem i stwierdzi³, ¿e gdyby podobny pomnik „wznieœæ na polach grochowskich, to,

¿eby wysokoœæ tego¿ odpowiada³a panoramie wie¿ warszawskich – winien byæ dwa

razy wiêkszy, a koszt sypania wyniós³by przy cenach obecnych 120 000 rb”. Jego

zdaniem „o wiele ekonomiczniej by³oby wznieœæ […] kopiec na gruntach sta³ych

i wy¿szych w stosunku do pól grochowskich, do czego w zupe³noœci nadaj¹ siê oko-

lice Woli, Pow¹zek lub cytadeli warszawskiej”
14

. Spory toczy³y siê równie¿ w oto-

czeniu in¿. Markiewicza. Bior¹c pod uwagê fakt, i¿ Grochów w istocie po³o¿ony

jest stosunkowo nisko, a co wiêcej grunt ma charakter podmok³y, wiêkszoœæ dzia³a-

czy Towarzystwa przychyli³a siê do koncepcji budowy kopca w innym miejscu

– najlepiej na terenie cytadeli
15

. Szerokie rzesze ludnoœci pozosta³y jednak wierne

idei kurhanu na Grochowie. Na ³amach „Kuriera Warszawskiego” pisano:

„Ju¿ dziœ prawie codziennie, a zw³aszcza w niedziele i œwiêta odbywaj¹ siê wêd-

rówki do krzy¿a w Grochowie, przy czem wiele osób spoœród przyby³ych kopie do-

³y, zdziera darninê z ³¹k i t. p., czyni¹c pierwsze próby w kierunku sypania kopca.

Oczywiœcie próby tego rodzaju nie mog¹ przynieœæ ¿adnego po¿ytku, niszcz¹c jedy-

nie pola i ³¹ki grochowskie”
16

.

Autor relacji napomina³, ¿e nie têdy wiedzie droga do osi¹gniêcia celu, i zwraca³

uwagê, i¿ teren mo¿e nie nadawaæ siê do planowanego przedsiêwziêcia. Idea kopca

grochowskiego to jednak nie tylko spontaniczny zryw szerokich mas i wkrótce roz-

poczêto fachowe przygotowania. W zamys³ach twórców pomnik otrzyma³ now¹ na-

zwê – kopiec Wolnoœci. Ju¿ 21 lipca w „Kurierze Warszawskim” pisano:

„Jednemu z czytelników naszych powa¿ne refleksje nasuwa wszak¿e uprzywile-

jowane poniek¹d stanowisko, jakie zyskaæ mog¹ bohaterowie z r. 1831 kosztem

pewnego upoœledzenia tych, co w konfederacji barskiej, w powstaniu koœciuszkow-

skiem lub szeœædziesi¹tym trzecim roku krew swoj¹ w obronie ojczyzny nieœli ofiar-

nie. Im tak¿e przecie¿ nale¿y siê równy pomnik […]. A nie sposób przecie¿ uczest-

ników tych heroicznych wysi³ków narodowych upamiêtniaæ kopcami osobnemi.

[…] Niechby naród polski zdoby³ siê na dŸwigniêcie jednego kopca wynios³ego

w najbli¿szych okolicach Warszawy”
17

.

Jeœli wierzyæ publicyœcie „Tygodnika Illustrowanego”, „nie by³o dawno projek-

tu, który by Warszawa równie gor¹co wziê³a do serca”
18

. Na szczególn¹ uwagê za-

s³uguje idea malarza Zdzis³awa Jasiñskiego, który przewidywa³ usypanie mogi³y na
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Zob. przypis 9.
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M. Kuczyñski, Kopiec grochowski, „Kurjer Warszawski”, R. 96, 1916, nr 206 (27 lipca), wyd. poranne, s. 1.
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W sprawie kopca grochowskiego, tam¿e, nr 210 (31 lipca), wyd. poranne, s. 2.

16
W sprawie kopca grochowskiego, tam¿e, nr 218 (8 sierpnia), wyd. poranne, s. 2.

17
Kopiec grochowski, tam¿e, nr 200 (21 lipca), wyd. poranne, s. 1. Jednoczeœnie brano pod uwagê inn¹

lokalizacjê – tereny cytadeli lub Wolê, jako po³o¿one wy¿ej.
18

Kopiec Wolnoœci, „Tygodnik Illustrowany”, R. 57, 1916, nr 37 (9 wrzeœnia), s. 39.



Grochowie
19

. Na szczycie kopca mia³

siê znajdowaæ rodzaj ma³ego tempiet-

ta, natomiast u podstawy kurhanu ar-

tysta zaprojektowa³ mauzoleum o œcia-

nach zdobionych p³askorzeŸbami. Ich

opis zamieszcza „Tygodnik Illustrowa-

ny”:

„Miêdzy rzeŸbami temi pierwsze

zajmuje miejsce umieraj¹cy za Wol-

noœæ ¿o³nierz polski, nad którym po-

chyla siê S³awa. Ciê¿ko dyszy jego ob-

na¿ona pierœ, zmagaj¹c siê ze œmierci¹,

krew uchodzi z otwartej rany, przy-

mkniête oczy nie widz¹ ju¿ lauru, któ-

ry niebawem spocznie na skroni ryce-

rza, a tylko rêka œciska jeszcze kurczo-

wo karabin […]. Nie mniej tragiczny

wyraz posiada projekt drugiej rzeŸby,

która jest uzupe³nieniem pierwszej.

W izbie wiejskiej samotna gospodyni

i p³acz¹ce sieroty. ¯ywiciel ich i ojciec

poleg³ w obronie ojczyzny […]”
20

.

Zdzis³aw Jasiñski (1863–1932) – ar-

tysta dziœ stosunkowo ma³o znany –

cieszy³ siê u schy³ku XIX i na po-

cz¹tku XX w. znaczn¹ popularnoœci¹
21

. Wykszta³cenie odebra³ w warszawskiej Kla-

sie Rysunkowej pod okiem Wojciecha Gersona, w krakowskiej Szkole Sztuk Piêk-

nych, wreszcie (podobnie jak rzesze polskich malarzy 2. po³owy XIX w.) w Akade-

mii Sztuk Piêknych w Monachium. Jego prace zdobywa³y nagrody, a liczna pub-

licznoœæ ogl¹da³a ich reprodukcje na kartach czasopism. W okresie, o którym

mówimy, twórczoœæ Jasiñskiego nie by³a nowatorska, podobnie jak jêzyk artystycz-

ny zastosowany w projekcie kopca Wolnoœci. Monumentalne schody, klasycystycz-

ne tempietto, wreszcie narracyjna dekoracja rzeŸbiarska czyni¹ z pomnika dzie³o

osadzone w tradycji dziewiêtnastowiecznej. Ponadto koncepcjê Jasiñskiego wypada
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Projekt kopca Wolnoœci autorstwa Z. Jasiñskiego,

wg „Tygodnik Ilustrowany”, R. 57, 1916,

nr 37, s. 37

19
Tam¿e, il. na s. 37. Projekt bywa³ reprodukowany: J. Berger, dz. cyt., s. 69, il. 10; R. Wojtkowski Ma-

teria³y do dziejów Pragi w zbiorze Korotyñskich, w: Warszawskiej Pragi dzieje dawne i nowsze, Warszawa

2006, s. 69, il. 10. W ostatniej publikacji zosta³o przekrêcone nazwisko artysty (Jasieñski zamiast Jasiñ-

ski), a treœæ nieprecyzyjnego podpisu sugeruje, ¿e w APW przechowywany jest oryginalny rysunek ma-

larza, podczas gdy w rzeczywistoœci znajduje siê tam jedynie wycinek z „Tygodnika Illustrowanego”

(zob. przypis 18).
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Kopiec Wolnoœci..., s. 39.
21

Informacje na temat Jasiñskiego za: J. Wierciñska Jasiñski Zdzis³aw Piotr, w: S³ownik artystów pol-

skich, t. 3, Wroc³aw 1979, s. 261-264. Na s. 262 podano wzmiankê, ¿e malarz bra³ udzia³ w konkursie na

kopiec Wolnoœci w Warszawie. Wydaje siê, ¿e powy¿sza informacja nie jest œcis³a. Konkursu na kopiec

Wolnoœci nie by³o. Zob. przypis 22.



uznaæ za ca³kowicie fantastyczn¹ – wrêcz utopijn¹. Problemy techniczne i kwestia

ukszta³towania terenu zosta³y w niej kompletnie zignorowane.

Inaczej do sprawy podeszli Antoni Dygat i Mieczys³aw Koz³owski, którzy uzna-

li, ¿e w³aœciwszym miejscem dla kopca bêd¹ tereny cytadeli. Wzniesienie pomnika

planowali po³¹czyæ z monumentaln¹ przebudow¹ mostu kolejowego po³¹czonego

z pieszym oraz z przekszta³ceniem lewego brzegu Wis³y w tym rejonie
22

.

Równoczeœnie (od lipca 1916) nad problemami technicznymi wzniesienia mogi-

³y dyskutowano w gronie Ko³a Architektów przy Stowarzyszeniu Techników

w Warszawie
23

. „W sprawie projektowanego kopca pami¹tkowego w Grochowie

uchwalono wybraæ komisyê, z³o¿on¹ z pp.: [Stefana] Szyllera, T[adeusza] To³wiñ-

skiego i [Konstantego] Jakimowicza do zbadania i wydania opinii w tej kwestyi na

jednym z nastêpnych posiedzeñ”
24

. Do wydania opinii prawdopodobnie nie dosz³o

– nie ma na ten temat mowy w sprawozdaniach z kolejnych posiedzeñ. Mo¿na jedy-

nie przypuszczaæ, ¿e nie by³a ona przychylna (przynajmniej jeœli chodzi o budowê

kurhanu na polach grochowskich).

W ramach powszechnej dyskusji g³os zabra³ tak¿e Maksymilian Luxenburg,

twierdz¹c, i¿ „pierwotne sypanie kopców nie odpowiada wymaganiom wieku XX

z ogromnym jego rozwojem techniki budowlanej, nie mówi¹c ju¿ o tem, ¿e kopce

zabieraj¹ du¿e obszary i wymagaj¹ kolosalnej – ¿e siê tak wyra¿ê, bezcelowej –

zwózki ziemi”
25

. Zarzucaj¹c ideê kopca grochowskiego, postulowa³ wystawienie

pomnika wyzwolenia w formie gigantycznego obelisku (wys. 100 m), usytuowanego

na miejscu cytadeli. Swoj¹ koncepcjê rozwija³ na ³amach „Œwiatu”, za³¹czaj¹c ry-

sunkowy projekt
26

. „Ponuroœci¹, purytanizmem i ciê¿arem przypomina on kazama-

ty, które tak samo by³y ponure, ciê¿kie, zamkniête, tajemnicze i gniot³y naszych

braci. […] Dostêp do wierzcho³ka winien byæ urz¹dzony za pomoc¹ wind elek-

trycznych i schodów platformowych”. Luxenburg zak³ada³ te¿, ¿e „na brzegu kró-

lowej rzek naszych, miêdzy Zamkiem i mostem kolejowym stan¹ w stylu polskiego

baroku gmachy u¿ytecznoœci publicznej”
27

.

Wielkie wydarzenia, takie jak odzyskanie niepodleg³oœci i zwyciêska wojna

z bolszewikami, odwróci³y uwagê od bardziej lub mniej realnych projektów. W tym

burzliwym okresie sprawa upamiêtnienia bohaterów bitwy grochowskiej powróci³a

w lipcu 1920 r., kiedy podczas budowy kana³u obwodowego zaczêto wydobywaæ

z ziemi szcz¹tki poleg³ych ¿o³nierzy. Zlokalizowano wówczas rów, gdzie podczas
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Kopiec Wolnoœci..., s. 39. Projekt powsta³ w zwi¹zku z konkursem og³oszonym przez Ko³o Architek-

tów, którego przedmiotem by³o rozplanowanie dzielnicy staromiejskiej. Jego szerokie omówienie: Kon-

kurs LIII Ko³a Architektów w Warszawie na plan regulacyjny Dzielnicy Staromiejskiej i Powiœla miêdzy mosta-

mi: Kierbedzia i kolejowym, „Przegl¹d Techniczny”, R. 42, 1916, t. 54, nr 45/46, s. 431-433; nr 49/50,

s. 463-466.
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M. Omilanowska, Stefan Szyller 1857-1933. Warszawski architekt doby historyzmu, t. 1, Warszawa 1995,

s. 58.
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W. J., Ko³o Architektów, „Przegl¹d Techniczny”, R. 42, 1916, t. 54, nr 45/46, s. 438 (relacja z posiedze-

nia 19 lipca 1916 r.).
25

M. Luxenburg, Czy sypaæ kopiec?, „Kurjer Polski”, R. 19, 1916, nr 226 (15 sierpnia), s. 4.
26

Ten¿e, Pomnik wyzwolenia, „Œwiat”, R. 11, 1916, nr 40 (30 wrzeœnia), s. 4, il.
27

Tam¿e.



batalii znajdowa³o siê g³ówne stanowisko polskie. W tym miejscu planowano wyty-

czyæ pami¹tkow¹ alejê wysadzan¹ poczwórnym szeregiem olch
28

. Pomimo podjêtej

wówczas decyzji o zgromadzeniu wszystkich koœci w jednej mogile równie¿ w na-

stêpnych latach pozostawa³y one w znacznej mierze rozproszone.

Kolejn¹ okazj¹ do ¿ywszego zainteresowania siê zaniedbanym pobojowiskiem

by³ 1930 r. i setna rocznica powstania. W grudniu tego roku Komitet G³ówny Set-

nej Rocznicy Powstania Listopadowego og³osi³ konkursy na dwa projekty: pomni-

ka gen. Sowiñskiego na Woli oraz mauzoleum grochowskie. Regulamin pozostawia³

artystom wybór formy obiektu, przy czym nale¿a³o przewidzieæ miejsce na z³o¿enie

szcz¹tków poleg³ych oraz na napis zasadniczy i napisy poboczne. Koszt dzie³a (ra-

zem z honorarium dla projektanta) nie móg³ przekraczaæ 125 tys. z³, a termin sk³a-

dania prac up³ywa³ 1 kwietnia 1931 r.
29

W s¹dzie konkursowym zasiad³o grono wy-

bitnych postaci ówczesnego ¿ycia artystycznego: Józef Czajkowski, Karol Frycz,

Zygmunt Kamiñski, Franciszek Lilpop, W³adys³aw Skoczy³aœ, natomiast roz-

strzygniêcie nast¹pi³o 30 maja 1931 r. Wœród 82 nades³anych projektów I miejsce

uzyska³a praca Borysa Zinserlinga. Nie przyznano nagrody III, tylko trzy II, które

przypad³y Janowi D¹browskiemu, Stanis³awowi Komaszewskiemu oraz Borysowi

Zinserlingowi
30

. Po og³oszeniu wyników w miesiêczniku „Architektura i Budow-

nictwo” pisano, ¿e konkurs „tak licznie obes³any i w którym artyœci wziêli tak licz-

ny udzia³, jest pierwszym nie wystawionym na widok publiczny. Dla umo¿liwienia

prac S¹du Konkursowego projekty umieszczono w baraku Wydzia³u Zaopatrywa-

nia Miasta przy ul. Stawki 4, po czem ze wzglêdu na worki z ¿ywnoœci¹, przechowy-

wane tam równie¿, lokal bezw³ocznie zamkniêto”. Publicysta ubolewa³, i¿ „plony

konkursu zosta³y zmarnowane. Przykro, ¿e tak jaskrawie nie³adny stosunek do

sztuki wi¹zaæ siê odt¹d bêdzie z pamiêci¹ Komitetu G³ównego Setnej Rocznicy Po-

wstania Listopadowego”
31

. Dla Grochowa wiele z przeprowadzenia konkursu nie

wynik³o. Projekty posz³y w zapomnienie i ma³o dziœ na ich temat wiadomo. Jeden

z nich (niestety, nie wiadomo, czyjego autorstwa) reprodukuje Józef Poliñski
32

. Na
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28
Bitwa pod Grochowem, „Kurjer Warszawski”, R. 100, 1920, nr 203 (24 lipca), wyd. wieczorne, s. 4.
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Skrócony regulamin konkursu og³oszono na ³amach prasy: Konkursy na pomnik gen. Sowiñskiego i bit-

wy pod Grochowem, „Polska Zbrojna”, R. 10, 1930, nr 346 (19 grudnia), s. 4; Konkursy na pomnik jen. So-

wiñskiego i bitwy pod Grochowem, „Kurjer Warszawski”, R. 110, 1930, nr 348 (21 grudnia), s. 14; Konkursy

na pomniki jen. Sowiñskiego i bitwy pod Grochowem, „Sztuki Piêkne”, R. 7, 1931, nr 2, s. 80.
30

Mauzoleum w Grochowie i pomnik genera³a Sowiñskiego na Woli, „Architektura i Budownictwo”, t. 7,

1931, nr 5-6, s. 244; Pomnik Sowiñskiego i mauzoleum grochowskie, „Sztuki Piêkne”, R. 7, 1931, nr 9,

s. 352. Zob. te¿: Konkursy architektoniczne w Polsce w latach 1918-1939, Wroc³aw 1970, poz. 27; Polskie ¿y-

cie artystyczne w latach 1915-1939, red. A. Wojciechowski, Wroc³aw 1974, s. 249. W sekcji pomnika

gen. Sowiñskiego przyznano nagrody: I – Tadeuszowi Breyerowi; II – Bazylowi Wójtowiczowi i Al-

fonsowi Karnemu; III – Stanis³awowi Hornie-Pop³awskiemu.
31

Mauzoleum w Grochowie…, s. 244. Zwyciêski projekt Zinserlinga eksponowano na wystawie Towa-

rzystwa Zachêty Sztuk Piêknych w 1931 r., Towarzystwo Zachêty Sztuk Piêknych. Salon 1931. Przewodnik

69 (grudzieñ), Warszawa 1931, s. 42, poz. 267-268.
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J. Poliñski, dz. cyt., il. na s. 83. Ówczesna prasa nie publikowa³a zdjêæ projektów mauzoleum. Repro-

dukowano jedynie nagrodzone pos¹gi Sowiñskiego: Konkurs na pomnik gen. Sowiñskiego, „Wiadomoœci
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rysunku widzimy monumentalny cokó³, na którym ustawiony jest sarkofag. Ca-

³oœæ utrzymano w stylistyce zmodernizowanego klasycyzmu. Mauzoleum w pe³nej

rozmachu formie nie zosta³o zbudowane, co wi¹za³o siê zapewne przede wszystkim

z problemami natury technicznej i kwesti¹ w³asnoœci gruntu. Jednoczeœnie z po-

wa¿nymi problemami finansowymi boryka³ siê Komitet Wykonawczy Budowy

Pomników ku czci Poleg³ych Uczestników Powstania Listopadowego, powo³any

w 1933 r. w miejsce rozwi¹zanego Komitetu G³ównego Obchodu Setnej Rocznicy

Powstania Listopadowego, który istnia³ od 1 lutego 1930 do 1 grudnia 1933 r.
33

Owe trudnoœci by³y zapewne przyczyn¹ decyzji podjêtej 6 lutego 1934 r., ¿e realiza-

cja zadañ bêdzie przebiegaæ etapami – w pierwszym rzêdzie powstanie pomnik

gen. Sowiñskiego, nastêpnie zostanie ukoñczony pomnik w Ostro³êce (którym rów-

nie¿ zajmowa³ siê Komitet), a mauzoleum grochowskie bêdzie wybudowane na

koñcu
34

. Rangê Komitetu podniós³ fakt, i¿ w kwietniu 1935 r. na jego czele stan¹³

prezydent Stefan Starzyñski
35

. Wiosn¹ nastêpnego roku teren Olszynki Grochow-

skiej zosta³ uznany za zabytek historyczny i zrodzi³a siê idea sadzenia na tym ob-

szarze drzewek
36

. Uznany przez dzia³aczy za inwestycjê priorytetow¹ pomnik So-

wiñskiego projektu Tadeusza Breyera ods³oniêto dopiero w 1937 r.
37

Tymczasem setn¹ rocznicê bitwy o Olszynkê Grochowsk¹ uczczono kolejn¹ pro-

wizork¹. Zniszczony krzy¿ zaprojektowany 15 lat wczeœniej przez Stefana Szyllera

zast¹piono nowym, stanowi¹cym kopiê poprzedniego, a w miejscu, gdzie zgro-

madzono szcz¹tki bojowników, wmurowano kamieñ wêgielny pod budowê pom-

nika-mauzoleum. Pe³n¹ rozmachu uroczystoœæ zorganizowan¹ przez wspomniany

Sto³eczny Komitet Obchodu Setnej Rocznicy Powstania Listopadowego i Towarzy-

stwo Przyjació³ Grochowa, która odby³a siê 1 marca 1931 r., szczegó³owo opisuje

Józef Poliñski
38

. Skromny pomnik-grobowiec poœwiêcono dopiero 1 listopada

1937 r.
39

Nast¹pi³o to po nabyciu przez w³adze miasta terenów, na których wojska

polskie stanê³y naprzeciw przewa¿aj¹cych si³ rosyjskich pod dowództwem feldmar-

sza³ka Iwana Dybicza. Fakt zakupienia ziemi przez miasto sprawi³, ¿e nadzieje na

budowê mauzoleum nabra³y realnych kszta³tów, a poœwiêcenie prowizorycznej p³y-
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ty stanowi³o pierwszy krok w tym kierunku
40

. Do urzeczywistnienia œmia³ych pla-

nów jednak nie dosz³o.

W interesuj¹cych nas latach 30. pojawi³y siê natomiast na Grochowie dwie po-

trzeby – budowy pomnika i wzniesienia okaza³ego koœcio³a mog¹cego pomieœciæ

wiernych z intensywnie rozwijaj¹cej siê dzielnicy. Zaowocowa³o to ide¹ koœcio-

³a-pomnika Olszynki Grochowskiej. Inwestycja o charakterze tyle¿ duchowym, co

praktycznym otrzyma³a zatem etykietê narodowo-memoratywn¹. Budowa œwi¹tyni

przy pl. Szembeka (autor projektu – Andrzej Boni) rozpoczêta w 1934 r. sz³a jednak

powoli i dobieg³a koñca w 1941 r.
41

Przez prawie ca³y okres wznoszenia koœcio³a sil-

nie akcentowano fakt, ¿e œwi¹tynia jest pomnikiem bitwy. Znajdowa³o to wyraz

w publikacjach prasowych
42

i drukach ulotnych nawo³uj¹cych do kupowania cegie-

³ek sprzedawanych przez w³adze parafialne
43

. Dalekosiê¿ne wizje nie sprowadza³y

siê zreszt¹ jedynie do wybudowania koœcio³a. „Istnieje projekt stworzenia tu parku

narodowego, objaœnia prezes Stow. Przyj. Groch. – Prócz tego wszystkie ulice maj¹

otrzymaæ nazwy zwi¹zane z 1831 rokiem. D¹¿eniem naszym jest by ca³a dzielnica

da³a godn¹ oprawê pomnikowi, jakim jest koœció³” – pisano w „Kurierze Warszaw-

skim” w 1935 r.
44

Plany te nie doczeka³y siê realizacji, choæ wiêkszoœæ ulic istotnie

otrzyma³a w okresie miêdzywojennym nazwy zwi¹zane z powstaniem listopado-

wym. P³yta upamiêtniaj¹ca bitwê grochowsk¹ zosta³a wmurowana w œcianê przed-

sionka œwi¹tyni dopiero w 1960 r.
45

Na uwagê zas³uguje jeszcze jedna koncepcja upamiêtnienia batalii o Olszynkê

Grochowsk¹ z okresu tu¿ przed II wojn¹ œwiatow¹. W 1937 r., kiedy zdawa³o siê, ¿e

po przesz³o dwudziestu latach starañ idea pomnika zaczyna zbli¿aæ siê do urzeczy-

wistnienia, zrodzi³ siê pomys³ stworzenia panoramy bitwy grochowskiej, która mia-

³a powstaæ pod kierunkiem Wojciecha Kossaka, o czym artysta myœla³ ju¿ rok

wczeœniej
46

. Wywi¹za³ siê wówczas spór pomiêdzy w³adzami miasta a Towarzy-

stwem Przyjació³ Grochowa, którego przedmiotem sta³a siê lokalizacja pawilonu

mieszcz¹cego panoramê. Dzia³acze dzielnicowi uwa¿ali, ¿e powinien on stan¹æ na

historycznym terenie walk 1831 r. Pomys³ upad³ po zdecydowanym sprzeciwie

Kossaka, który dowodzi³, i¿ Olszynka jest zbyt oddalona od centrum (7 km od cen-

trum Pragi i 4 km od ostatniego przystanku tramwajowego), co niekorzystnie odbi-

je siê na frekwencji zwiedzaj¹cych. Ten argument przewa¿y³ i Komitet Budowy Pa-
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noramy ustali³, ¿e pawilon w formie rotundy stanie w parku Paderewskiego i bê-

dzie otwarty w 1944 r. w ramach „Powszechnej Wystawy Polskiej” z okazji dwu-

dziestopiêciolecia niepodleg³oœci
47

.

Obwód obrazu mia³ wynosiæ 110 m, wysokoœæ 17 m, a powierzchnia 1870 m
2
.

Latem 1938 r. zapowiadano, ¿e Wojciech Kossak wkrótce wykona szkic d³ugoœci

12 m, który ukoñczy jeszcze w tym samym roku. „Panorama grochowska bêdzie

jednym z najwiêkszych dzie³ malarstwa wspó³czesnego”
48

. Wojna przeszkodzi³a

w urzeczywistnieniu planu, choæ w 1940 i 1941 r. Kossak sporz¹dzi³ 3 szkice

zwi¹zane z prac¹ nad dzie³em (obecnie w Muzeum Narodowym w Krakowie),

a w 1942 r. stara³ siê skaptowaæ na pomocnika Wies³awa Tyca
49

.

Szkoda, ¿e projekt panoramy grochowskiej nie doczeka³ siê realizacji, choæ dzi-

siejsza ocena wartoœci artystycznych malarstwa Wojciecha Kossaka niezupe³nie

przystaje do popularnoœci, jak¹ cieszy³y siê i ciesz¹ jego prace. Wypada te¿ dodaæ, ¿e

na prze³omie lat 30. i 40. XX w. przebrzmia³e by³y nie tylko formy twórczoœci tego

malarza, ale i sama formu³a panoramy. Œwiêci³a ona triumfy na prze³omie XIX

i XX w., kiedy Kossak bra³ udzia³ w pracach nad dzie³ami owego gatunku. Pe³na

patosu sztuka oficjalna ¿ywi¹ca siê treœciami narodowymi rz¹dzi siê jednak w³asny-

mi prawami i podobnie jak twórczoœæ o tematyce sakralnej czêsto nosi znamiona

tradycjonalizmu. Naczelnym postulatem bywa komunikatywnoœæ i przystêpnoœæ

formy, a idea realistycznej panoramy doskonale spe³nia³a te warunki.

W prace nad kolejnymi projektami upamiêtnienia bitwy grochowskiej anga¿o-

wa³y siê znane i wybitne osobistoœci polskiego ¿ycia kulturalnego 1. po³owy XX w.

– W³adys³aw Korotyñski, Stefan Szyller, Antoni Dygat, popularni malarze Zdzi-

s³aw Jasiñski i Wojciech Kossak czy znakomici cz³onkowie s¹du konkursowego

1930/1931 r. Poszczególnym projektom nie brakowa³o rozmachu, lecz niektóre

z nich pozostawa³y dalekie od realizmu, a przewa¿nie nie nosi³y cech dzie³a o nie-

przeciêtnych walorach artystycznych. Wiele w nich by³o patosu, uduchowienia

i egzaltacji, ³atwych do odczytania równie¿ we wznios³ych deklaracjach i wypowie-

dziach prasowych. Du¿o gorzej rzecz siê mia³a z realizacj¹. S³ab³y rocznicowe zapa-

³y, a na drodze do celu stawa³y przeszkody tyle¿ prozaiczne, co trudne do przezwy-

ciê¿enia: brak funduszów, problemy techniczne i niegoœcinnoœæ podmok³ej ³¹ki,

kwestia w³asnoœci gruntu, wreszcie fakt, i¿ pobojowisko znajdowa³o siê na obrze-

¿ach peryferyjnej dzielnicy Warszawy, gdzie trudno by³o nie tylko dojechaæ, ale

i dojœæ such¹ nog¹. Patriotyczne upojenie styg³o w zderzeniu z szar¹ rzeczywisto-

œci¹, a jedn¹ prowizorkê zastêpowa³a kolejna. £atwiejsze okaza³o siê nadanie odpo-

wiednich nazw ulicom i placom, a kult bohaterów Olszynki Grochowskiej pozosta-

wa³ w wymiarze duchowym, nie przynosz¹c powa¿niejszych efektów w œwiecie ma-

terialnym.
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* * *

W³adze PRL nie by³y zainteresowane kultem bitwy, w której wojsko polskie sta-

wi³o czo³a Rosjanom. Ca³y teren i skromny pomnik pozosta³y zaniedbane, a dojazd

do krzy¿a nie by³ lepszy ni¿ na pocz¹tku XX w. Droga o utwardzonej nawierzchni

(ul. Traczy na obszarze gminy Rembertów) zosta³a wybudowana staraniem spo³ecz-

nym dopiero w listopadzie 1999 r.
50

Od kilku lat z inicjatywy mieszkañców sta-

wiane s¹ wzd³u¿ niej g³azy z p³ytami pami¹tkowymi, stanowi¹cymi ho³d z³o¿ony

bohaterom powstania listopadowego. W lutym zesz³ego roku, podczas obchodów

175. rocznicy bitwy, dyskutowano o wzniesieniu na Olszynce Monumentu ¯o³nie-

rza Polskiego (projekt mo¿na zobaczyæ na stronie internetowej Ministerstwa Obro-

ny Narodowej: www.mon.gov.pl). Po 90 latach wêdrówki od rocznicy do rocznicy

powróciliœmy do punktu wyjœcia.
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Pomnik Bitwy o Olszynkê Grochowsk¹, fot. Zbigniew Michalczyk, 2007 r.
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Jan Berger

JESZCZE O NIEKTÓRYCH ZABYTKACH

GROCHOWA

Jan Berger, Jeszcze o niektórych zabytkach Grochowa

Na ul. Grochowskiej 272 przy skrzy¿owaniu z ul. Terespolsk¹ wznosi siê zespó³

budynków Instytutu Weterynaryjnego. Gmach g³ówny tego Instytutu wraz

z otaczaj¹cymi go pawilonami zosta³ zbudowany w latach 1899-1900 na powierzch-

ni oko³o 12 tys. m
2

wed³ug projektu rosyjskiego architekta W³adimira Po-

krowskiego. Przy opracowywaniu projektu budynków dla grochowskiego Instytutu

wykorzysta³ on plany kazañskiego Instytutu Weterynaryjnego
1
. Koszt wybudowa-

nia wszystkich gmachów Instytutu Weterynaryjnego na Grochowie opiewa³ na

sumê 229 350 rb, w tym 9 tys. rb przeznaczono na zakup placu, a 220 350 na wznie-

sienie budynków
2
.

Instytut Weterynaryjny na Grochowie by³ pierwsz¹ wy¿sz¹ uczelni¹ na tym te-

renie. Do jego gmachów od 1901 r. zaczêto przenosiæ wyposa¿enie poszczególnych

klinik z poprzedniej siedziby Instytutu Weterynaryjnego na ul. Smolnej w War-

szawie, maj¹cego od 1889 r. status wy¿szej uczelni. S³uchaczem Instytutu by³ Stefan

¯eromski. Dyplomu weterynaryjnego jednak nie uzyska³, bowiem nie dokoñczy³

studiów miêdzy innymi z powodu braku œrodków finansowych. O studiach

¯eromskiego w uczelni przy ul. Smolnej informuje tablica w gmachu g³ównym In-

stytutu przy ul. Grochowskiej o treœci: „W uczelni tej w latach 1886-1888 studiowa³

weterynariê wielki pisarz Polski Stefan ¯eromski”.

Trzeba zaznaczyæ, ¿e miejsce dla uczelni weterynaryjnej na Grochowie wybrano

nieprzypadkowo. Obok, przy obecnej ul. Podskarbiñskiej, znajdowa³o siê targo-

wisko koni i byd³a, przeniesione tu w 1900 r. z Pragi, dostarczaj¹ce jednoczeœnie

materia³u badawczego dla studentów. Nale¿y tu dodaæ, ¿e targowisko to istnia³o

jeszcze po II wojnie œwiatowej, a po jego zlikwidowaniu za³o¿ono tam park

im. Hanki Sawickiej. W latach 2005-2006 park ten uporz¹dkowano, posadzono

1
K. Millak, Uczelnia weterynaryjna w Warszawie 1840-1965, Warszawa 1965, s. 88.

2
Tam¿e, s. 87-88.



nowe drzewa, wytyczono alejki, za³o¿ono place zabaw itp., nadaj¹c mu jednoczeœnie

nazwê Obwodu Praga Armii Krajowej.

W grochowskim Instytucie Weterynaryjnym studiowa³o w pocz¹tkach XX w.

oko³o 180 studentów, g³ównie Rosjan. W latach 1905-1908 dosz³o tam do wyst¹pieñ

studentów domagaj¹cych siê miêdzy innymi autonomii uczelni
3
.

W 1918 r. Instytut zosta³ przekszta³cony w Studium Weterynaryjne przy Wy-

dziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego, a w 1927 r. w Wydzia³ Weteryna-

ryjny UW. W 1952 r. Wydzia³ zosta³ przejêty przez Szko³ê G³ówn¹ Gospodarstwa

Wiejskiego. W³adze SGGW jeszcze w latach 70. postanowi³y przenieœæ wszystkie

wydzia³y do nowego kompleksu budynków na Ursynowie. W lipcu 2002 r. opuœci³a

Grochów najpierw klinika ma³ych zwierz¹t, a w 2005 r. uczelnia ca³kowicie siê

st¹d wyprowadzi³a. Te opuszczone budynki w 2007 r. zosta³y sprzedane firmie

J.M. Inwent. Grochów straci³ uczelniê, która przez ponad 100 lat silnie wros³a w je-

go tradycjê i historiê.

*

Na ul. Terespolskiej (dawniej Pomnikowej) przy jej zbiegu z ul. Proszowick¹

w³adze rosyjskie wystawi³y w 1846 r. pomnik poœwiêcony walkom ich ¿o³nierzy

z wojskiem polskim w czasie bitwy o Olszynkê Grochowsk¹ 25 lutego 1831 r.

Monument by³ jednym z serii pomników bojowych, które – jak to wynika z pi-

sma dyrektora g³ównego Komisji Rz¹dowej Przychodów i Skarbu z dnia 11 (21) lu-

tego 1844 r. – „Najjaœniejszy Pan wed³ug zatwierdzonych planów raczy³ rozkazaæ

wznieœæ na pami¹tkê stoczonych w Królestwie Polskim bitew w 1831 r. w czterech

miejscach, a mianowicie: przy Woli pod Warszaw¹, pod Grochowem, pod Ostro³êk¹

i pod Jakacem”
4
.

Pomnik na Grochowie mia³ kszta³t wielok¹tnego obelisku usytuowanego na

okr¹g³ej podstawie. Odlano go z ¿eliwa wed³ug wzoru stosowanego dla wszystkich

pomników bojowych stawianych za panowania cara Miko³aja I w miejscach histo-

rycznych bitew wojsk rosyjskich, miêdzy innymi z wojskami Napoleona pod Boro-

dino i pod Smoleñskiem
5
.

Pomnik grochowski wzniesiono na niewielkim placyku w kszta³cie ronda pod-

porz¹dkowanego jego architekturze, co jest jeszcze dzisiaj widoczne w owalnym

kszta³cie zbudowanego w koñcu XIX w. muru otaczaj¹cego placyk od strony

wschodniej. Do tego placyku dochodzi³a od ul. Grochowskiej niewielka jeszcze

w XIX w. polna droga, uporz¹dkowana dopiero w okresie po I wojnie œwiatowej.

Tereny pod budowê pomnika wykupiono za sumê 270 rb od Natalii de Lange
6
.

Usytuowano pomnik na pustych jeszcze wówczas polach na granicy Kamionka
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i Grochowa, a nie w miejscach, gdzie

toczy³a siê bitwa, aby by³ on dobrze

widoczny dla mieszkañców Pragi,

Kamionka i Grochowa i innych

s¹siednich miejscowoœci.

Pomnik w jego dolnej czêœci oto-

czony by³ oœmioma niewielkimi cer-

kiewnymi kopu³kami zwieñczonymi

dwug³owymi carskimi or³ami. Górê

obelisku wieñczy³a cerkiewna (cebu-

lasta) bania ze z³oconym krzy¿em na

jego szczycie. Na czterech bokach

obelisku znajdowa³y siê napisy poda-

j¹ce liczby wojsk polskiego i rosyj-

skiego bior¹cych udzia³ w bitwie gro-

chowskiej oraz liczbê ¿o³nierzy po-

leg³ych i rannych. Wymieniono te¿

nazwiska dowódców poszczególnych

korpusów rosyjskich, w tym tak¿e

nazwisko wielkiego ksiêcia Konstan-

tego Paw³owicza, brata cara. Jeden

z boków pomnika zdobi³a ikona.

W pobli¿u pomnika wybudowano

wkrótce po jego ods³oniêciu dwa

domki dla jego stra¿ników, którymi

mieli byæ inwalidzi wojenni. Przy

domkach postawiono tak¿e zabudowania gospodarcze, a stra¿nikom przydzielono

oko³o trzech morgów ziemi uprawnej. O losach pomnika w XIX w. brak jest dal-

szych wzmianek archiwalnych. Zosta³ on rozebrany we wrzeœniu 1917 r.

*

Za rondem Wiatraczna przy ul. Grochowskiej 194/196 znajduje siê niedawno

odrestaurowany zabytkowy budynek dawnego Zak³adu Wychowawczego Braci Al-

bertynów
7
. Zaprojektowa³ go w stylu polskiego renesansu wybitny architekt Ste-

fan Szyller, autor miêdzy innymi gmachów Politechniki Warszawskiej i budynku

Zachêty. Gmach przy ul. Grochowskiej z ozdobn¹ attyk¹ i szczytem wzniesiony zo-

sta³ w latach 1931-1934 i by³ jednym z ostatnich dzie³ Szyllera. Poœwiêcenia budyn-

ku dokona³ ks. biskup Antoni Szlagowski.

Do Zak³adu Albertynów za³o¿onego przy ul. Grochowskiej trafiali ch³opcy z ni-

zin spo³ecznych, niejednokrotnie sieroty bez domów i œrodków do ¿ycia. Przed

wojn¹ jednorazowo w zak³adzie przebywa³o oko³o 150 dzieci, które mia³y zapew-
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nione tam mieszkanie i utrzymanie oraz uczy³y siê zawodów rzemieœlniczych: kra-

wiectwa, szewstwa, kamasznictwa, introligatorstwa, drukarstwa, a tak¿e ogrodnic-

twa. Po ukoñczeniu nauki, odbyciu praktyki i z³o¿eniu egzaminów ch³opcy otrzy-

mywali œwiadectwa i dyplomy Izby Rzemieœlniczej. Zak³ad ten prowadzi³ te¿ w³as-

ne warsztaty oraz szko³ê zawodow¹ i dokszta³caj¹c¹. Na ty³ach budynku – gdzie

dziœ znajduj¹ siê wielkie bloki mieszkalne – znajdowa³o siê szkolne gospodarstwo.

Natomiast od strony frontowej budynku znajduje siê figura Matki Boskiej.

Po wojnie przez pewien czas dzia³a³a tu drukarnia (drukowano tu m.in. „¯ycie

Warszawy” od jesieni 1944 r. przez kilka miesiêcy), mieœci³y siê instytucje koœciel-

ne, msze œwiête by³y odprawiane w wewnêtrznej kaplicy, a w okresie letnim na pla-

cyku przy wschodniej stronie budynku. Znajdowa³y siê tak¿e instytucje oœwiatowe,

m.in. Szkolny Oœrodek Socjoterapii.

Obecnie napis na fasadzie budynku informuje, ¿e jest to Dom S³owa Bo¿ego

im. ks. Kazimierza Romaniuka, pierwszego biskupa diecezji warszawsko-praskiej.

Mieszcz¹ siê tam obecnie instytucje zwi¹zane z Koœcio³em, miêdzy innymi Katol-

icki Oœrodek Adopcyjno-Opiekuñczy i redakcja tygodnika „Idziemy” – periodyku

diecezji warszawsko-praskiej.
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Stanis³aw Zalech

GAWÊDA GROCHOWSKA

NA KAMIENIU I BR¥ZIE NAPISANA

Stanis³aw Zalech, Gawêda grochowska na kamieniu i br¹zie napisana

Przez 52 lata pracowa³em w placówkach oœwiatowo-wychowawczych na terenie

Pragi-Po³udnie i Wawra. Na Pradze mieszkam od 1951 r.

Cz³owiek nie powinien i nie mo¿e wzbraniaæ siê przed poznawaniem czasów,

w których, w miejscu, gdzie sam ¿yje, ¿yli jego poprzednicy. Drzewa oderwane od

swoich korzeni podaj¹cych ¿yciodajne soki staj¹ siê szybko ¿erem niszcz¹cego jego

tkanki robactwa.

Myœlê, ¿e lektura mojej Gawêdy… sk³oni czytelnika do refleksji i dalszych po-

szukiwañ œladów historii Grochowa, a tym samym pog³êbi wiêŸ ze swoim miastem,

zachêcaj¹c do aktywnoœci w jego Ma³ej OjczyŸnie.

*

Od kilkunastu lat powrócono na Grochowie do dawnej, siêgaj¹cej lat miêdzywo-

jennych tradycji godnego upamiêtniania kolejnych rocznic wybuchu powstania li-

stopadowego (29 listopada) oraz najwiêkszej bitwy z tamtego czasu, stoczonej przez

wojsko polskie z wojskiem rosyjskiego najeŸdŸcy na grochowskich polach i ³¹kach

25 lutego 1831 r.

W koœciele parafialnym pw. Najczystszego Serca Maryi przy pl. Szembeka spra-

wowana jest w rocznicowe dni uroczysta msza œwiêta w intencji poleg³ych w czasie

powstania. Po mszy mieszkañcy Pragi-Po³udnie, przedstawiciele w³adz dzielnicy,

poczty sztandarowe zwi¹zków i organizacji spo³ecznych, harcerze i m³odzie¿ szkol-

na jad¹ na teren Olszynki Grochowskiej i tam, przy kurhanie-mogile ¿o³nierskiej,

na skraju rezerwatu przyrody Olszynka Grochowska, uczestnicz¹ w dalszym pro-

gramie uroczystoœci rocznicowych.

Wspomnieæ w tym miejscu wypada, ¿e przy owym kurhanie przy zbiegu obec-

nych ulic Szerokiej i Traczy po raz pierwszy mieszkañcy Warszawy uczcili pamiêæ

poleg³ych pod Olszynk¹ obroñców Ojczyzny 12 lipca 1916 r. By³a to wielka, ¿ywio-

³owa uroczystoœæ, na któr¹ przyby³o ze wszystkich stron kraju ponad 100 tys. roda-



ków. W owym dniu, na skraju leœnej wydmy, postawiono drewniany krzy¿ pa-

mi¹tkowy, a poeta Or-Ot (Artur Oppman) napisa³ na tê uroczystoœæ wiersz pod ty-

tu³em Grochów, zaczynaj¹cy siê od s³ów:

Jeszcze nad tob¹, o Grochowie stary,

Wiatr w postrzelane ³opocze sztandary.

Jeszcze po nocach zaci¹gaj¹ warty

Szalone widma krzycz¹ce: „Pu³k Czwarty”.

Od 1936 r. znajduje siê na tym miejscu betonowo-ziemny pomnik w kszta³cie

zbiorowej mogi³y ¿o³nierskiej, z krzy¿em na szczycie i tablic¹: „Przechodniu, po-

wiedz wspó³braciom, ¿e walczyliœmy mê¿nie i umierali bez trwogi, ale z trosk¹

w sercu o losy Polski, losy przysz³ych pokoleñ – wasze losy. Ku czci Bohaterów Ol-

szynki Grochowskiej poleg³ych dn. 25 lutego1831 r. T-wo Przyjació³ Grochowa

w XX-lecie swego istnienia. 1936 r.”

Od 2004 r. wzd³u¿ ul. Traczy wiod¹cej od ul. Che³m¿yñskiej do kurhanu-mogi³y

ustawiane s¹ w dniach rocznicowych uroczystoœci du¿e g³azy granitowe z marmu-

rowymi tablicami, których treœæ przypomina przechodniom sylwetki bohaterskich

dowódców wojsk polskich, ¿o³nierzy, spiskowców, ofiarnych dzia³aczy, poetów

piewców powstania listopadowego. Dotychczas postawiono 22 g³azy, na których

upamiêtnione zosta³y nazwiska, miêdzy innymi Ludwika Kickiego, Józefa Ch³o-

pickiego, Józefa Bema, Ignacego Pr¹dzyñskiego, Franciszka ¯ymirskiego, Henryka

Dembiñskiego, Micha³a Mycielskiego, Piotra Wysockiego, Waleriana £ukasiñskie-

go, Ludwika Nabielaka, Józefa Zaliwskiego, Emilii Plater, Klaudyny Potockiej,

Kazimierza Delavigne’a, Konstantego Gaszyñskiego, Adama Mickiewicza, Juliusza

Slowackiego.

U styku ulic Che³m¿yñskiej i Traczy (pocz¹tek Alei Chwa³y) znajduje siê wysoki

krzy¿, a obok krzy¿a dwa g³azy z tablicami nastêpuj¹cej treœci:

1) „Bohaterom poleg³ym w obronie Ojczyzny 25 lutego 1831 r. w bitwie z Mo-

skalami pod Olszynk¹ Grochowsk¹, w 176 rocznicê walk z najeŸdŸc¹ Kr¹g Pamiêci

Narodowej, Józef Heliñski, Stefan Melak 25 lutego 2007 r.” oraz 2) „Strze¿cie tego

wielkiego dziedzictwa narodowego s³awnej Olszynki Grochowskiej. S³owa Ojca

Œwiêtego Jana Paw³a II skierowane w Watykanie 17 grudnia 1991 r. do delegacji

Krêgu Pamiêci Narodowej”.

1 marca 1931 r. podczas obchodów 100. rocznicy bitwy grochowskiej po³o¿ono

kamieñ wêgielny pod budowê mauzoleum na kurhanie i w Alei Chwa³y, wiod¹cej

od ul. Che³m¿yñskiej do zaprojektowanego pomnika. Niestety, tragiczne dla Pola-

ków wichry II wojny œwiatowej udaremni³y realizacjê piêknych zamierzeñ naszych

ojców i dziadów.

*

Wspomniany na wstêpie neogotycki koœció³ przy pl. Szembeka jest nie tylko

œwi¹tyni¹, ale równie¿ pomnikiem bitwy grochowskiej. Jego budowê rozpoczêto

w 1931 r., a ukoñczono w latach 50. ubieg³ego stulecia. Wczeœniej sta³ na tym miej-
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scu niewielki drewniany koœció³ek parafii pw. Najczystszego Serca Maryi, erygowa-

nej 21 lutego 1925 r., której pierwszym proboszczem zosta³ ks. Jan Sztuka – cz³o-

wiek o nadzwyczajnych zdolnoœciach duszpasterskich i spo³eczno-organizacyj-

nych. Bia³a sylwetka obecnej œwi¹tyni przy pl. Szembeka prezentuje siê wspaniale,

zw³aszcza wieczorem, gdy rozb³ysn¹ œwiat³a zainstalowanych przed trzema laty re-

flektorów. W kruchcie wmurowane s¹ du¿e, spi¿owe tablice poœwiêcone pamiêci

obroñców sprzed 236 lat. Jako pierwszy wymieniony jest gen. Franciszek ¯ymirski,

który poleg³ 25 lutego 1931 r., id¹c z dzielnymi warszawskimi czwartakami do

szturmu na Moskali.

*

Do czasu bitwy pod Olszynk¹ Grochów nale¿a³ do tych miejscowoœci na przed-

mieœciach Warszawy, które nie zwraca³y uwagi szerszych krêgów spo³eczeñstwa,

mimo ¿e od trzech stuleci ponosi³ on ciê¿kie ofiary. Wydaje mi siê, ¿e warto zwróciæ

uwagê czytelnika na treœæ zawart¹ w pierwszych strofach wiersza Konstantego Ga-

szyñskiego, pt. Witaj, Gaju Grochowa:

Witaj, Gaju Grochowa, polskie Termopile,

Twe olsze potrzaskane stercz¹ na mogile

Jak kolumny pomnika, a poleg³ych koœci

Lœni¹ jak g³oski napisu, co powie przysz³oœci,

Jak w œwietnych dniach lutego, gdy wrogów szeregi

Morzem dzia³ i bagnetów zalewa³y brzegi,

Tyœ zbrojny piersi¹ polsk¹ podobny by³ skale,

Co roztr¹ca wzburzone oceanu fale

I póty je odpycha, miota – a¿ z rozpacz¹

Drogê swego odp³ywu muszlami zaznacz¹.

*

W 2006 r. pan Feliks Waœkiewicz, od wielu lat aktywny dzia³acz Towarzystwa

Przyjació³ Warszawy Oddzia³ Grochów, ukoñczy³ ewidencjê fotograficzn¹ obiektów

zabytkowych, historycznych i kulturowych znajduj¹cych siê na terenach dzielnicy

Praga-Po³udnie. Zebrane fotogramy 152 obiektów opatrzy³ stosownymi opisami

wydarzeñ z przesz³oœci, a tak¿e okolicznoœci postawienia pomników i g³azów oraz

wmurowania tablic pami¹tkowych.

Korzystam z tej pracy (dotychczas niepublikowanej) i na niektóre obiekty prag-

nê zwróciæ uwagê.

W kwietniu 1573 r. na polach obok wsi Kamion zebra³o siê kilkanaœcie tysiêcy

szlachty polskiej, aby wybraæ nowego króla Rzeczypospolitej, po zmar³ym bezpo-

tomnie Zygmuncie Auguœcie. Pole elekcyjne wytyczone by³o prawdopodobnie

w rejonie dzisiejszych ulic Miñskiej, Grochowskiej i Terespolskiej. 4 maja 1573 r.

okrzykniêto królem kandydata z Francji – Henryka Walezego, który przyby³ do

Polski dopiero w styczniu 1574 r., a ju¿ w czerwcu opuœci³ nasz kraj potajemnie.

Drugi raz na polach grochowskich og³oszono królem w paŸdzierniku 1733 r. Augu-

sta III Sasa. Tak wiêc w tym miejscu zapocz¹tkowany zosta³ tragiczny w skutkach
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okres królów wybieranych, a nie dziedzicznych, zakoñczony katastrof¹ dla Polski

po 200 latach od pierwszej elekcji. Wydarzenia te upamiêtnione s¹ (ku przestro-

dze?) granitow¹ tablic¹ na zachodniej œcianie koœcio³a (od 2003 r. konkatedry) przy

ul. Grochowskiej 365.

W dniach 29, 30 i 31 lipca 1656 r. na polach Grochowa, Kamionka, Saskiej Kêpy

i Pragi stoczona zosta³a bitwa pomiêdzy wojskami szwedzkimi Karola Gustawa

i polsko-litewskimi Jana Kazimierza. Po tej bitwie, niestety przegranej dla Pola-

ków, Szwedzi zajêli Warszawê, a tereny od Saskiej Kêpy po ¯erañ ograbili, domo-

stwa spalili, a ludnoœæ wyciêli. To tragiczne wydarzenie upamiêtnia niewielki obe-

lisk w kszta³cie ostros³upa z krzy¿em na szczycie przy ul. Wa³ Miedzeszyñski, róg

ul. Algierskiej. W pobli¿u tego miejsca odkryte zosta³y w 1906 r. zbiorowe groby,

a w 1924 r. prowadz¹ca melioracjê tych terenów Miedzeszyñska Spó³ka Wodna po-

stawi³a obelisk, który do lat 90. ubieg³ego wieku znajdowa³ siê na Wale Goc³awskim

w pobli¿u Wa³u Miedzeszyñskiego.

Natomiast w konkatedrze na Kamionku umieszczona jest na zachodniej œcianie

tablica epitafijna: „Poleg³ym na polach Komiona w bitwie ze Szwedami w dniach

29, 30, 31 lipca 1656 r. na tym cmentarzu pogrzebanym, wdziêczna pamiêæ”.

*

By³ dzieñ 3 listopada 1794 r. Od po³udnia i wschodu zbli¿a³y siê do Warszawy

wojska rosyjskie gen. Aleksandra Suworowa. Dowództwo polskie spodziewa³o siê

ataku wroga 5 albo 6 listopada, jednak Suworow, nie pozwalaj¹c wojsku odpocz¹æ,

da³ rozkaz do szturmu. Praskie szañce obronne nie by³y jeszcze wykoñczone, a li-

cz¹ca 14 tys. armia polska nie mog³a powstrzymaæ ataku Rosjan. Po zakoñczeniu

walk na szañcach, 4 listopada 1794 r., so³daci rosyjscy wyciêli ponad 4500 mie-

szkañców Pragi. Znaczna czêœæ polskich obroñców pochowana zosta³a na przyko-

œcielnym cmentarzu koœcio³a kamionkowskiego, wœród nich równie¿ m³ody

gen. Jakub Jasiñski, którego grób zachowa³ siê do dzisiaj. Tê nies³ychan¹ zbrodniê

upamiêtnia równie¿ krzy¿ ¿elazny u zbiegu al. Solidarnoœci i ul. Jagielloñskiej

(obok cerkwi prawos³awnej), poniewa¿ w tej okolicy pogrzebano równie¿ cia³a za-

mordowanych mieszkañców Pragi.

*

W latach 1820-1823 zbudowany by³ trakt bity z kamienia i ¿wiru d³ugoœci

190 km, wiod¹cy od Rogatek Grochowskich przy ul. Zamoyskiego do Terespola nad

Bugiem, a dalej po³¹czony z tzw. traktem moskiewskim. Z inicjatywy ks. Stanis³a-

wa Staszica, bêd¹cego równoczeœnie cz³onkiem Komisji Rz¹dowej Wyznañ Religij-

nych i Oœwiecenia Publicznego i dyrektorem generalnym Wydzia³u Przemys³u

i Kunsztów w Królestwie Polskim, ustawiono dwa ¿eliwne obeliski upamiêtnia-

j¹ce trud i wysi³ek budowniczych tej drogi. Jeden z nich stoi do dzisiaj przy

ul. Grochowskiej, drugi natomiast, postawiony niegdyœ w Terespolu, zagin¹³ w cza-

sie II wojny œwiatowej (niektórzy ludzie mówi¹, ¿e nast¹pi³o to ju¿ po zakoñczeniu

wojny).
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*

Z tego okresu pochodz¹ równie¿ dwa niepozorne bia³e budynki dawnych Roga-

tek Grochowskich. W jednym z nich by³a komora celna (tu przebiega³ do 1889 r.

odcinek po³udniowo-wschodniej granicy Warszawy), w drugim natomiast posteru-

nek carskiej policji porz¹dkowej.

W latach 1964 i 2001 wy¿ej wspomniane budynki przesuniête zosta³y bez de-

monta¿u o 10 metrów na pó³noc i na po³udnie od dawnej osi ul. Grochowskiej.

*

W odleg³oœci ok. 100 m od Rogatek w kierunku po³udniowym, nad brzegiem Je-

ziorka Kamionkowskiego, postawiony zosta³ w 1991 r. pami¹tkowy g³az z tablic¹

nastêpuj¹cej treœci: „Tu na Kamionku w dniu 9 sierpnia 1864 r. urodzi³ siê Roman

Dmowski, twórca Ruchu Narodowego, m¹¿ stanu, wspó³twórca niepodleg³ego pañ-

stwa polskiego. W 72 rocznicê Traktatu Wersalskiego, 28.06.1991 r.”

Równie¿ w kamionkowskim koœciele znajduje siê tablica upamiêtniaj¹ca te-

go zas³u¿onego dla kraju pra¿anina, a w zbiorowym grobie pod o³tarzem g³ów-

nym wspomnianego wy¿ej koœcio³a spoczywaj¹ prochy jego ojca Walentego i jednej

siostry.

Dom, w którym urodzi³ siê Roman Dmowski, sta³ do koñca lat 90. ubieg³ego

wieku na posesji rodziny Dmowskich przy ul. Zamojskiego 34. Obecnie posesja ta

jest w³asnoœci¹ nabywców dawnej Fabryki Czekolady E. Wedel, a dom zburzony zo-

sta³ na prze³omie XX i XXI w.

*

W odleg³oœci oko³o 1 km od pami¹tkowego g³azu Romana Dmowskiego, w kie-

runku wschodnim, obok posesji nr 26 przy ul. Stanis³awa Augusta, znajduje siê

rzadko przez przechodniów dostrzegany g³az upamiêtniaj¹cy inne wydarzenie. Na

p³aszczyŸnie kamienia jest ma³a, ale piêknie wykonana w br¹zie tablica o nastêpu-

j¹cej treœci: „Królowi Stanis³awowi Augustowi Poniatowskiemu, wspó³twórcy

Konstytucji 3 Maja, w dwusetn¹ rocznicê uchwalenia, 3 maja 1991 r. Towarzystwo

Przyjació³ Warszawy, Polskie Zak³ady Optyczne, Lucjan Dakowski”.

*

Niedaleko st¹d, na terenie dawnych Polskich Zak³adów Optycznych, przy

ul. Miñskiej sta³ dom oznaczony numerem 25, w którym póŸniejszy marsza³ek Pol-

ski Józef Pi³sudski zamieszkiwa³ potajemnie w latach 1917 i 1918. W kolejn¹ rocz-

nicê jego imienin, 19 marca 1990 r., postawiony zosta³ na tym miejscy du¿y g³az

granitowy ze stosown¹ tablic¹ informacyjn¹.

*

Osobliwym pomnikiem zbiorowym dziejów Pragi-Po³udnie, udokumentowa-

nych na kilkudziesiêciu pomnikach, nagrobkach i tablicach, jest koœció³ (od 1992 r.

konkatedra) pw. Matki Boskiej Zwyciêskiej przy ul. Grochowskiej 365 – tu¿ obok
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Rogatek Grochowskich. Zbudowany zosta³ w latach 1929-1931 (bry³a œwi¹tyni, bez

wyposa¿enia liturgicznego wewn¹trz) jako votum narodu za zwyciêstwo nad armi¹

bolszewick¹ zalewaj¹ca kraj w 1920 r. Dawniej sta³y tu kolejno drewniane kaplice

i ma³e koœció³ki, które uleg³y zag³adzie w zawieruchach wojennych. W ziemi daw-

nego cmentarza przykoœcielnego spoczê³y doczesne szcz¹tki ponad dwunastu poko-

leñ ludzi z terenów Kamionka, Grochowa, Pragi, a tak¿e ¿o³nierzy ró¿nych wyznañ

i narodowoœci poleg³ych w wielu bitwach stoczonych na tych terenach.

W czasie budowy obecnej œwi¹tyni czêœæ odnalezionych szcz¹tków pogrzeba-

nych tu dawniej ludzi pochowano w zbiorowej krypcie pod o³tarzem g³ównym. Na

frontowej œcianie jest umieszczona, miêdzy innymi, tablica pami¹tkowa z tekstem

nastêpuj¹cym: „W dniu 17 czerwca 1983 roku Jan Pawe³ II, Papie¿ Polak, na tere-

nie parafii tutejszej odprawi³ uroczysta Mszê œwiêt¹ wobec milionowej rzeszy ludzi.

Na wieczn¹ rzeczy pami¹tkê kamieñ ten k³adzie Zbigniew Józef Kraszewski”.

*

Przy skrzy¿owaniu ul. Grenadierów i al. Stanów Zjednoczonych rzucaj¹ siê

w oczy dwa obiekty nowoczesnej architektury. Po stronie wschodniej ul. Grenadie-

rów jest nim niebieski wie¿owiec w kszta³cie ton¹cego w odmêtach fal morskich

okrêtu (takie skojarzenie rodzi siê u patrz¹cego na biurowiec od strony po³udnio-

wej), a po stronie wschodniej koœció³ parafii rzymskokatolickiej pw. Matki Bo¿ej

Królowej Mêczenników Polskich, erygowanej w 1988 r. Bry³a tego koœcio³a (projek-

tu arch. Jerzego Kanclewskiego) nie jest jednolita, odbiega swoj¹ architektur¹ od

architektury œwi¹tyñ katolickich w naszym kraju. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje

sylwetka dzwonnicy w kszta³cie po³¹czonych ze sob¹ trzech kopulastych wie¿,

z krzy¿em na szczycie najwy¿szej z nich.

Œwi¹tynia konsekrowana zosta³a przez pierwszego ordynariusza diecezji war-

szawsko-praskiej arcybiskupa Kazimierza Romaniuka 31 grudnia 2000 r. jako vo-

tum ku czci Matki Bo¿ej oraz wszystkich Polaków mêczenników, którzy na o³tarzu

Boga i Ojczyzny z³o¿yli w ofierze swoje ¿ycie. Obiekt ten nie jest jeszcze zabytkiem,

jednak ze wzglêdu na ustanowione tu sanktuarium Matki Bo¿ej Królowej Polskich

Mêczenników, a tak¿e zgromadzone vota i pami¹tki po zmar³ych zamêczonych lub

zaginionych bez wieœci rodakach, stanowi i stanowiæ bêdzie w przysz³oœci wa¿ny

dla pokoleñ zbiorowy pomnik Golgoty Narodu Polskiego w XX w.

*

Tu¿ obok wy¿ej wymienionego koœcio³a, przy zbiegu ul. Miêdzyborskiej

z al. Stanów Zjednoczonych, jest ma³a murowana kapliczka przydro¿na z figur¹

Matki Bo¿ej Niepokalanej i dat¹ na jej szczycie: „A. D. 1829”. W okresie miêdzy-

wojennym przez kilkadziesi¹t lat kapliczk¹ opiekowa³a siê rodzina pañstwa Dem-

biñskich, której posesja znajdowa³a siê blisko niej. Do wczesnych lat 50. (1953?)

ubieg³ego stulecia przed³u¿eniem ulic: Podskarbiñskiej, Miêdzyborskiej i ¯ymir-

skiego by³a polna droga wiod¹ca przez podmok³e ³¹ki Goc³awia, w kierunku po³u-

dniowym do miejscowoœci: Las, Zbytki, Zerzeñ, Kuligów, Borków (obecnie osiedla

dzielnicy Wawer). Drog¹ t¹ mieszkañcy wymienionych wiosek wêdrowali z bañka-
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mi mleka, koszami nabia³u i warzyw albo ze zwierzêtami na targowisko znajduj¹ce

siê dawniej w rejonie ulic Miêdzyborskiej, Grochowskiej i Terespolskiej (obecnie

tereny Parku Obwodu Praga Armii Krajowej). Pan Micha³ Jesiotr (rocznik 1886),

u którego mieszka³em w latach 50., opowiada³ niejednokrotnie o ró¿nych przygo-

dach, jakie spotyka³y ludzi zmierzaj¹cych t¹ drog¹ wczesnym rankiem na targ,

b³¹dz¹c we mgle, która zaœciela³a czêsto te podmok³e nadwiœlañskie ³¹ki i zaroœla.

Byli szczêœliwi, gdy odnaleŸli wspomnian¹ kapliczkê, bo st¹d do targowiska by³a

ju¿ prosta droga. Zaœ po udanej sprzeda¿y swoich produktów dziêkowali Panu Bo-

gu przy krzy¿u przydro¿nym stoj¹cym u zbiegu obecnych ulic Grochowskiej i Miê-

dzyborskiej, tu¿ obok targowiska (krzy¿ stoi dotychczas, aczkolwiek jest on inny –

¿elazny, poniewa¿ dawny dêbowy uleg³ zniszczeniu).

Gospodarz mój wspomina³ równie¿, ¿e w czasach jego m³odoœci w pobli¿u ka-

pliczki znajdowa³y siê œlady po bezimiennych ziemnych mogi³ach. Ta wieœæ prze-

chowywana przez ludzi, aczkolwiek oficjalnie w dokumentach niepotwierdzona,

mog³a byæ prawdziwa. Bowiem niedaleko st¹d, w rejonie obecnego ronda Wiatracz-

na (tzw. dawne choinki grochowskie), trzy szwadrony (ok. 300 szabel) u³anów

gen. Ludwika Kickiego wyciê³y w pieñ ¿o³nierzy rosyjskich doborowego pu³ku,

którzy 25 lutego 1831 r. usi³owali opanowaæ przeprawê mostow¹ na Wiœle. Ranni

i zszokowani ¿o³nierze, którym uda³o siê ujœæ z pogromu, mogli w rozsypce b³¹dziæ

po okolicznych mokrad³ach i zaroœlach, a niektórych œmieræ utuli³a do snu wiecz-

nego. Nie mo¿na wiêc wykluczyæ, ¿e okoliczni mieszkañcy, napotkawszy zw³oki lu-

dzi, pogrzebali je w³aœnie tu, w miejscu oznaczonym kapliczk¹. Zaznaczam jednak,

¿e jest to tylko moja hipoteza, oparta na ustnych relacjach ludzi, a nie zweryfikowa-

na przez historyków w dokumentach.
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Z ¯YCIA ARCHIWÓW

Ryszard Wojtkowski

TEMATYKA ROZMÓW W£ADZ MIASTA

WARSZAWY Z PRZEDSTAWICIELAMI

DUCHOWIEÑSTWA W LATACH 1981-

-1989 (cz. 2)

Ryszard Wojtkowski, Tematyka rozmów w³adz miasta Warszawy...

W dniu 7 kwietnia 1982 r. dosz³o do spotkania dyrektora Jerzego Œliwiñskiego z bi-

skupem W³adys³awem Mizio³kiem w obecnoœci Aleksandra Merkela, który spo-

rz¹dzi³ notatkê ze spotkania (k. 22-23). Treœæ i u¿yte w notatce sformu³owania maj¹

wskazywaæ na twarde stanowisko, jakie zajmowali pracownicy wydzia³u w rozmo-

wie z biskupem.

Przedstawiciele w³adz miasta zarzucili stronie koœcielnej niedotrzymywanie za-

wartych w dniu 13 grudnia 1981 r. ustaleñ, wed³ug których w okresie stanu wojen-

nego uroczystoœci zwi¹zane z peregrynacj¹ kopii obrazu Matki Boskiej Jasnogór-

skiej odbywaæ siê bêd¹ wy³¹cznie wewn¹trz koœcio³ów. Ustalenia te mia³y zostaæ

z³amane miêdzy innymi w Ursusie i Wilanowie, gdzie dosz³o ponadto do wyst¹pieñ

antypañstwowych. Biskup Mizio³ek, ustosunkowuj¹c siê do tych zarzutów (w treœci

notatki u¿yto sformu³owania „po próbach obrony”), stwierdzi³, ¿e „Solidarnoœæ jest

tylko zawieszona, a nie rozwi¹zana”.

Nastêpnym tematem rozmowy by³o organizowanie 16 i 18 kwietnia 1982 r.

przez w³adze koœcielne „bez zwrócenia siê do organów administracji pañstwowej

o zezwolenie” uroczystoœci zakoñczenia nawiedzenia obrazu. Biskup stwierdzi³, ¿e

w powy¿szej sprawie zosta³o skierowane do w³adz miasta odpowiednie pismo oraz

¿e biskup Modzelewski oczekuje na rozmowê z prezydentem m.st. Warszawy. Po-

nadto przedstawi³ program uroczystoœci na pl. Zamkowym, któr¹ mia³a zabezpie-

czaæ stra¿ koœcielna. Przewidywan¹ liczbê wiernych okreœli³ na wiêksz¹ ni¿ 70 tys.

Przedstawiciele w³adz wyrazili zaniepokojenie tak du¿ym zgromadzeniem, które

wed³ug nich w warunkach stanu wojennego jest nie do przyjêcia. Wyrazili tak¿e po-



gl¹d, ¿e nale¿y wykorzystaæ msze œwiête w celu zmniejszenia liczby wiernych. Z te-

go powodu nale¿y podj¹æ rozmowy techniczne, wyprzedzaj¹ce spotkanie biskupa

Modzelewskiego z prezydentem miasta.

Biskup poinformowa³ tak¿e, ¿e uroczystoœci koœcielne, na które wyst¹piono

o zgodê do odpowiednich w³adz, odbêd¹ siê w £owiczu i Rawie Mazowieckiej. No-

tatka koñczy siê informacj¹ o przekazaniu stronie koœcielnej zaniepokojenia w³adz

miasta z powodu maj¹cego siê odbyæ w koœciele œw. Aleksandra nabo¿eñstwa w in-

tencji ofiar Katynia.

W dniu 15 kwietnia 1982 r. zosta³a sporz¹dzona „Informacja o rozmowie Prezy-

denta miasta z bp Jerzym Modzelewskim” (k. 24-25), która relacjonuje rozmowê

z 14 kwietnia. Biskup mia³ stwierdziæ, i¿ „traktuje swoj¹ wizytê jako kurtuazyj-

n¹, pragn¹³ poznaæ nowego Prezydenta [gen. dyw. Mieczys³awa Dêbickiego – R.W.]

i chce w dalszym ci¹gu wspó³dzia³aæ z w³adzami miejskimi w duchu dialogu i ugody

spo³ecznej”.

Ponadto biskup zwróci³ siê o rozpatrzenie czternastu spraw z dziedziny inwesty-

cji koœcielnych, zwi¹zanych z regulacj¹ tytu³ów w³asnoœci, oraz prosi³ o wyra¿enie

zgody na uroczystoœci zwi¹zane z zakoñczeniem przemieszczania siê kopii obrazu

Matki Boskiej Czêstochowskiej. Prezydent miasta wyrazi³ zgodê pod warunkiem

ich zabezpieczenia przez s³u¿by koœcielne i utrzymania wy³¹cznie religijnego cha-

rakteru.

W dalszej czêœci wypowiedzi gen. Dêbicki mia³ podkreœliæ „wolê w³adz miasta

wspó³dzia³ania z koœcio³em w tworzeniu warunków dla porozumienia narodowego,

wyrazi³ zaniepokojenie w³adz w zwi¹zku z nieprzyjaznymi wobec pañstwa akcenta-

mi w kazaniach niektórych ksiê¿y, wykorzystywaniem imprez koœcielnych dla wy-

wo³ywania niepokoj¹cych nastrojów oraz wystrojem grobów wielkanocnych w koœ-

cio³ach warszawskich. Wystrój ten w kilkunastu przypadkach zawiera³ wymowne

akcenty polityczne”. W odpowiedzi biskup Jerzy Modzelewski mia³ bagatelizowaæ

„te fakty, okreœlaj¹c je wielokrotnie jako »drobiazgi« na tle ca³ej dzia³alnoœci koœcio-

³a, któr¹ cechuje chêæ dialogu wspó³dzia³ania z w³adzami pañstwowymi w poszuki-

waniu dróg wyjœcia z trudnej sytuacji. Przyzna³ jednak, ¿e s¹ ksiê¿a przysparzaj¹cy

k³opotów nie tylko w³adzom pañstwowym, ale i koœcio³owi, oraz ¿e koœció³ siê nimi

nie chlubi. Kuria usi³uje wp³ywaæ na ich postawy, rozmawia z nimi, ale nie zawsze

to daje szybkie rezultaty. Apelowa³ o cierpliwoœæ i wyrozumia³oœæ ze strony w³adz

i wyrazi³ przekonanie, ¿e w toku dialogu, cierpliwych rozmów, wyjaœnienia niepo-

koj¹cych zdarzeñ Kuria i w³adze miejskie dojd¹ do porozumienia”. Widaæ prezy-

denta miasta ta odpowiedŸ nie do koñca zadowoli³a, gdy¿, jak wynika z koñcowe-

go fragmentu notatki, powróci³ on znowu do dzia³alnoœci politycznej ksiê¿y, której,

jak stwierdzi³, „nie sposób nie zauwa¿aæ tym bardziej, ¿e maj¹ one wp³yw na opiniê

publiczn¹”.

Do nastêpnego spotkania biskupa Modzelewskiego z gen. Dêbickim dosz³o

1 czerwca 1982 r. Uczestniczyli w nim tak¿e ks. Edward ¯mijewski i dyrektor Jerzy

Œliwiñski (k. 26-27).

W przewa¿aj¹cej czêœci dotyczy³o ono zamierzeñ inwestycyjnych warszawskiej

Kurii i koniecznoœci podpisania odpowiedniego protoko³u zawieraj¹cego przewidy-
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wane prace budowlane. Nim jednak dosz³o do z³o¿enia podpisów dyrektor Wydzia-

³u ds. Wyznañ, „nawi¹zuj¹c do propozycji rozbudowy koœcio³a w Podkowie Le-

œnej”, nie omieszka³ przedstawiæ „przyk³ady z antypañstwowej dzia³alnoœci poli-

tycznej tamtejszego proboszcza ks. Leona Kantorskiego i jego wikariusza”, wnio-

skuj¹c jednoczeœnie o jego odwo³anie. Protokó³ zosta³ podpisany dopiero po

stwierdzeniu przez biskupa, i¿ ewentualn¹ rozbudow¹ koœcio³a nie bêdzie zajmowa³

siê ksi¹dz Kantorski, „który wiele k³opotów sprawia równie¿ Kurii”. Strona ko-

œcielna poruszy³a tak¿e sprawê przyspieszenia wydania decyzji lokalizacyjnej po-

zwalaj¹cej na budowê kaplicy na cmentarzu w Wólce Wêglowej oraz przydzia³u

mieszkañ dla osób mieszkaj¹cych w budynku „Roma”, w którym mieœci³ siê hotel

dla biskupów.

Ponadto ksi¹dz biskup poruszy³ kwestie wydania zezwoleñ na zorganizowanie

uroczystoœci Bo¿ego Cia³a na ulicach Warszawy oraz sierpniowej pielgrzymki do

Czêstochowy. Prezydent wyrazi³ zgodê co do pierwszej proœby, odk³adaj¹c na ter-

min póŸniejszy decyzjê w sprawie peregrynacji na Jasn¹ Górê. Jednoczeœnie zwró-

ci³ uwagê na koniecznoœæ dopilnowania przez duchownych, by uroczystoœci ko-

œcielne nie zosta³y wykorzystane do celów politycznych. Ksi¹dz biskup mia³ zo-

bowi¹zaæ siê do utrzymania religijnego charakteru uroczystoœci oraz do wy-

znaczenia ksiê¿y odpowiedzialnych za utrzymanie porz¹dku, „którzy wyeliminuj¹

z tych imprez ewentualne osoby, które chcia³yby je wykorzystaæ dla dzia³alnoœci

politycznej”.

Z notatki wynika jeszcze jeden problem, który bardzo niepokoi³ w³adze miasta.

Dotyczy³ on uk³adanego spontanicznie na pl. Zwyciêstwa (obecnie pl. Pi³sud-

skiego) krzy¿a z kwiatów. Wokó³ niego manifestowano przeciw w³adzy komuni-

stycznej, np. przez umieszczenie w dniu 31 maja 1982 r. tablicy pami¹tkowej po-

œwiêconej pamiêci zabitych górników w kopalni Wujek, kolportowanie ulotek, „or-

ganizowanie nielegalnych zgromadzeñ”. Ponadto krzy¿ przyci¹ga³ koresponden-

tów zachodnich, którzy „usi³uj¹ nadaæ wydŸwiêk miêdzynarodowy” tym

wydarzeniom. Dlatego te¿ prezydent zaapelowa³, by strona koœcielna usunê³a krzy¿

z kwiatów, zwróci³a siê „do wiernych by zaprzestali uk³adania kwiatów na Pl. Zwy-

ciêstwa i oddawali czeœæ zmar³emu kardyna³owi S. Wyszyñskiemu w stosownym do

tego miejscu”. W odpowiedzi biskup mia³ stwierdziæ, ¿e gdy min¹ rocznice wizyt

papie¿a Jana Paw³a II i œmierci kardyna³a Wyszyñskiego, problem ucichnie, a powi-

nien zostaæ rozwi¹zany, gdy zostan¹ wybudowane pomnik Prymasa Tysi¹clecia pod

koœcio³em Wizytek oraz projektowana przez Kuriê krypta ku jego czci.

To stanowisko nie zadowoli³o gen. Dêbickiego, który stwierdzi³, ¿e proponowa-

ne rozwi¹zania wymagaj¹ czasu, a sprawa krzy¿a musi zostaæ szybko wyjaœniona.

Notatka koñczy siê stwierdzeniem, i¿ „Biskup zobowi¹za³ siê przyœpieszyæ rozwa-

¿enie i rozwi¹zanie sprawy Placu Zwyciêstwa”.

Nastêpny dokument znajduj¹cy siê w aktach zatytu³owany „Tezy do rozmowy

Prezydenta Miasta z ks. biskupem W³adys³awem Mizio³kiem – Sufraganem War-

szawskim w dniu 15. III. 1983 r.” (k. 31-32) zawiera dwa g³ówne tematy. Pierwszy

dotyczy planowanej wizyty Jana Paw³a II w Warszawie. W tezach urzêdnicy zwraca-

li uwagê, i¿ „wizyta powinna przyczyniæ siê do uspokojenia nastrojów spo³ecznych
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i staæ siê elementem stabilizacji spo³eczno-politycznej w kraju”. Ponadto argumen-

towali, ¿e pielgrzymka papieska mo¿e byæ po¿yteczna nie tylko dla Koœcio³a, ale

tak¿e dla pañstwa i narodu. Sugerowali, aby w rozmowie prezydent miasta poruszy³

sprawy zwi¹zane z przygotowaniem i organizacj¹ pobytu Jana Paw³a II.

Drugi temat dotyczy³ zaanga¿owania duchowieñstwa „w dzia³alnoœæ polityczn¹

o wyraŸnie antypañstwowym obliczu, odwo³uj¹c siê przy tym do uczuæ religijnych

spo³eczeñstwa”. Tezy zwracaj¹ uwagê na to, ¿e nie zosta³a ona przez w³adze koœciel-

ne wyeliminowana mimo przedk³adanych im stosownych informacji. Pismo zawie-

ra nastêpuj¹ce przyk³ady tej dzia³alnoœci:

1. 6 marca ks. Leon Kantorski podczas nabo¿eñstwa mia³ stwierdziæ, ¿e „w³adze

stosuj¹ wobec niego prowokacje zarzucaj¹c mu, ¿e wykorzystuje ambonê do ce-

lów politycznych. Oœwiadczy³, ¿e nie zmieni swego postêpowania a w Podkowie

Leœnej bêdzie tak d³ugo, a¿ go odwo³a biskup”;

2. 27 marca w koœciele œw. Stanis³awa Kostki odprawiono mszê œwiêt¹ w intencji

ojczyzny. Ks. Jerzy Popie³uszko wyg³osi³ podczas niej kazanie, w którym „impu-

towa³ on m.in. w³adzom urz¹dzanie ³apanek wœród ludzi, którzy w nastroju po-

wagi wracaj¹ z patriotycznych nabo¿eñstw do rodzinnych domów”;

3. W wystroju grobów wielkanocnych wystêpowa³y akcenty polityczne, np. w ko-

œciele Jezuitów przy ul. Œwiêtojañskiej zbudowano kuk³ê „ptaka ubranego w po-

lowy mundur zawieraj¹c¹ napis: dam to wszystko jeœli oddasz mi pok³on a pod

tym paczki z napisami: domek, willa, dacza, konto”; w koœciele œw. Stanis³awa

Kostki grób „udekorowany by³ atrapami pa³ek milicyjnych, pistoletów, kamie-

niami, butelkami i ³uskami od granatów ³zawi¹cych”; w koœciele œw. Krzysztofa

w Podkowie Leœnej „na grobie umieszczono 9 brzozowych krzy¿y, na których

przybito tablice z nazwiskami osób, które zginê³y w czasie stanu wojennego jak

równie¿ nazwiska osób, które zmar³y na skutek nadu¿ycia alkoholu (sic!) i w in-

nych okolicznoœciach. Umieszczono równie¿ napisy obraŸliwe pod adresem

s³u¿b porz¹dkowych”.

Ponadto dokument zwraca uwagê na planowane przez opozycjê wykorzystanie

nabo¿eñstw odprawianych 1 maja do „zachowañ antypañstwowych”, czemu wed³ug

w³adz pañstwowych strona koœcielna powinna „zapobiec i przeciwdzia³aæ tego ro-

dzaju próbom”. Ostatnia czêœæ tez sk³ada siê z wniosków oraz spraw organizacyj-

nych zwi¹zanych z wizyt¹ papie¿a. Wœród nich znajdujemy postulat rozwi¹zania

(przed przyjazdem papie¿a) spraw „wzniecania niepokojów przy krzy¿ach kwiato-

wych przed koœcio³ami œw. Anny i sióstr wizytek w Warszawie”, odprawiania nabo-

¿eñstw za internowanych, wreszcie odwo³ania „ze stanowiska proboszcza w Podko-

wie Leœnej ks. Leona Kantorskiego”. Autor tez podkreœla, ¿e nale¿a³oby tak¿e

„przywo³aæ do porz¹dku ks. ks. Teofila Boguckiego i Jerzego Popie³uszkê”. Nale¿y

równie¿ zwróciæ uwagê na sformu³owania, ¿e winna byæ przyjêta zasada, i¿ „ko-

œcielna s³u¿ba porz¹dkowa jest w sta³ym kontakcie z dowódcami MO i wykonuje

zalecenia dowódców MO. S³u¿ba MO interweniuje przez koœcieln¹ s³u¿bê porz¹d-

kow¹” oraz „przyjêcie zasady, ¿e ksiê¿a prowadz¹cy delegacje znaj¹ osobiœcie jej

uczestników”.
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W dniu 15 marca 1983 r. dosz³o do spotkania wiceprezydentów Warszawy Sta-

nis³awa Bieleckiego i p³k. E. Zajko z biskupem W³adys³awem Mizio³kiem, któremu

towarzyszy³o trzech ksiê¿y (k. 34-35). Podczas rozmowy wiceprezydenci wykorzy-

stywali przedstawione wy¿ej tezy, w pierwszej kolejnoœci omawiaj¹c przygotowania

do wizyty papie¿a, w tym transport, komunikacje, sprawy techniczne, s³u¿by po-

rz¹dkowe, opiekê zdrowotn¹ i sanitarn¹, problemy materia³owo-zaopatrzeniowe

oraz terminy spotkañ osób zaanga¿owanych w organizacjê pielgrzymki. Nie omie-

szkali poruszyæ dzia³alnoœci „politycznej” prowadzonej przy pomocy duchowieñ-

stwa, zarzucaj¹c, „¿e manifestacje antypañstwowe odbywaj¹ce siê na zewn¹trz koœ-

cio³ów s¹ czêsto inspirowane wewn¹trz koœcio³ów kazaniami oraz imprezami poza-

liturgicznymi w postaci wystêpów aktorskich”. Wed³ug notatki sporz¹dzonej z roz-

mowy „Biskup nie kwestionowa³ podanych faktów i zobowi¹za³ siê podj¹æ

odpowiednie kroki przez kurie w celu przywo³ania tych ksiê¿y do porz¹dku”.

Stwierdziæ mia³ przy tym, „¿e kuria nie mo¿e sobie pozwoliæ na szybkie i zdecydo-

wane kroki wobec tych ksiê¿y, gdy¿ si³y ekstremalne, które za nimi stoj¹ nada³yby

sprawie wielki rozg³os i niepotrzebnie z tych ksiê¿y usi³owali robiæ bohaterów. Po-

da³, ¿e kiedy ks. Kantorski z Podkowy Leœnej dowiedzia³ siê o zamiarze odwo³ania

go ze stanowiska Kuria otrzyma³a list z pogró¿kami o wysadzeniu w powietrze

gmachu kurii”. Na koniec spotkania strony porozumia³y siê, ¿e bêd¹ d¹¿yæ do tego,

aby zarówno wizyta Jana Paw³a II, jak i przygotowanie do niej przebieg³y w spokoj-

nej atmosferze.

Nastêpna notatka (k. 36-37), podpisana przez Jerzego Œliwiñskiego, relacjonuje

rozmowê, która odby³a siê 11 sierpnia 1983 r. Uczestniczyli w niej wiceprezydent

Warszawy Stanis³aw Bielecki, p³k Tadeusz Szczygie³ – zastêpca komendanta sto-

³ecznego MO ds. bezpieczeñstwa, ks. biskup W³adys³aw Mizio³ek i ks. Grzegorz

Kalwarczyk. Spotkanie rozpoczê³o siê od informacji wiceprezydenta o poprawie sy-

tuacji gospodarczej i spo³eczno-politycznej w Warszawie. Bior¹c powy¿sze pod

uwagê oraz przypadaj¹ce w sierpniu rocznice, S. Bielecki i T. Szczygie³ wyrazili

swoje zaniepokojenie dzia³alnoœci¹ ksiê¿y Popie³uszki, Boguckiego i Ma³kowskie-

go, którzy destabilizuj¹ sytuacjê przez „swoje prowokacyjne kazania i intencje g³o-

szone w koœcio³ach”. Wed³ug notatki: „Szczególnie podkreœlili polityczn¹, anty-

pañstwow¹ funkcjê krzy¿a przy koœciele œw. Anny. Pokazano równie¿ biskupowi

ca³¹ wystawê wrogich materia³ów zdjêtych z krzy¿a kwiatowego ilustrowan¹ na-

graniami kupletów tam œpiewanych, udostêpniono teksty listów obywateli prote-

stuj¹cych przeciw nadu¿ywaniu symboli religijnych oraz wrêczono teksty piosenek

œpiewanych pod krzy¿em”.

W odpowiedzi biskup mia³ stwierdziæ, i¿ nie s¹ mu znane niepokoj¹ce przygoto-

wania do obchodów rocznicowych. Ponadto wyrazi³ swoj¹ pozytywn¹ opiniê na te-

mat poprawy sytuacji gospodarczej, o czym mia³ tak¿e informowaæ podczas pobytu

za granic¹. Wed³ug niego w znacznym stopniu przyczynili siê do tego prywatni rol-

nicy, którym nie „mo¿na ograniczaæ rozwoju”, np. przez „zawy¿anie podatków”.

Oznajmi³ tak¿e, ¿e „Polska z kryzysu powinna wydobyæ siê sama a nie liczyæ na po-

moc za granic¹. Przyzna³ jednak, ¿e Koœció³ zabiega o tak¹ pomoc na zachodzie dla

rolnictwa”. W dalszej czêœci rozmowy biskup mia³ odnieœæ siê do „sytuacji emigra-
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cji polskiej na zachodzie”. Wed³ug treœci notatki ksi¹dz biskup wyrazi³ pogl¹d, „¿e

co najmniej 1/3 osób, które wyemigrowa³y z Polski od 1980 r. to nieroby i z³odzieje

i oni przeciwko naszemu krajowi tam knuj¹. Bêd¹c za granic¹ zachêca³ ludzi do po-

wrotu do kraju i rêczy³, ¿e ci którzy nie dzia³ali przeciwko Polsce nie bêd¹ represjo-

nowani. Biskup przyzna³, ¿e krzy¿ kwiatowy jest nie tylko miejscem modlitwy co

demonstracji politycznych organizowanych przez nieliczn¹ grupê, której kibicuj¹

grupy ciekawskich”. W opinii sufragana warszawskiego „zniesienie stanu wojenne-

go nie doprowadzi³o do tak daleko id¹cych zmian jakich spo³eczeñstwo oczekiwa³o,

gdy¿ ustawami sejmowymi wprowadzono szereg ograniczeñ, zaœ amnestia nie objê-

³a wszystkich osób takich jak np. Seweryn Jaworski, który wed³ug informacji posia-

danych przez Biskupa dzia³a³ w kierunku ³agodzenia konfliktów, anga¿owa³ siê

czynnie jako katolik i dlatego przetrzymywanie go w wiêzieniu czyni z niego mê-

czennika”.

W odpowiedzi S. Bielecki i T. Szczygie³ mieli, jak opisuje to notatka, przedsta-

wiæ „prawdziw¹ sylwetkê Jaworskiego i jego awanturnicz¹ dzia³alnoœæ”.

W sprawie krzy¿a z kwiatów u³o¿onego przed koœcio³em œw. Anny wiceprezy-

dent zaproponowa³, aby w³adze i strona koœcielna wspólnie rozwi¹za³y ten problem.

Wed³ug autora notatki „Biskup jak i towarzysz¹cy mu ksi¹dz na pocz¹tku widzieli

tylko jedno wyjœcie, a mianowicie dzia³ania milicyjne wobec osób inspiruj¹cych de-

monstracyjne zachowanie, tak¿e pijaków i chuliganów tam siê gromadz¹cych. Jeœli

chodzi o udzia³ Koœcio³a w rozwi¹zywaniu tego problemu widzieli same niedogod-

noœci wynikaj¹ce z nastêpuj¹cych uwarunkowañ:

po pierwsze – sprawa dotyczy krzy¿a a Koœció³ nie mo¿e wystêpowaæ przeciwko

krzy¿owi,

po drugie – jest to problem nie religijny a polityczny, wiêc te¿ Koœcio³owi jest

niezrêcznie siê w to wtr¹caæ,

po trzecie – demonstracyjne zachowania pod krzy¿em organizuj¹ ludzie, którzy

g³osu Koœcio³a nie rozumiej¹ i go nie wys³uchaj¹”.

Na ponowne naciski przedstawicieli w³adz „Biskup oœwiadczy³, ¿e sprawê roz-

wa¿y siê w Kurii po powrocie ks. Uszyñskiego – rektora koœcio³a œw. Anny z piel-

grzymki i wys³uchaniu jego opinii”. Na zakoñczenie ustalono, ¿e do tematu krzy¿a

przy koœciele œw. Anny strony powróc¹ na nastêpnym spotkaniu.

Dosz³o do niego 19 sierpnia 1983 r. (k. 38-40, notatkê sporz¹dzi³ Józef Jaroñ, ze

wzglêdu na specyficzny jêzyk warto zacytowaæ spore jej fragmenty). W spotkaniu

uczestniczyli wiceprezydent Warszawy S. Bielecki, p³k T. Szczygie³, J. Jaroñ z Wy-

dzia³u ds. Wyznañ, biskup W³adys³aw Mizio³ek, ks. Grzegorz Kalbarczyk. Zgodnie

z ustaleniami powrócono do tematu krzy¿a kwietnego u³o¿onego przed koœcio³em

œw. Anny. Ksi¹dz biskup przedstawi³ stanowisko Kurii, przekonsultowane z innymi

biskupami, z którego wynika³o, i¿: „sytuacja jaka siê wytworzy³a wokó³ koœcio³a

œw. Anny jest trudna, demonstracje nie s³u¿¹ celom koœcio³a, krzy¿y kwietnych ak-

tualnie nie likwidowaæ, a z czasem wszystko siê wyciszy […]”. Wed³ug sporz¹dza-

j¹cego notatkê biskup Mizio³ek zaznaczy³, „¿e inn¹ ma opiniê ni¿ pozostali bisku-

pi, i ¿e w sposób samoistny kwestia krzy¿a kwietnego siê nie wyciszy”.
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Ponadto „Biskup przedstawi³ siedmiopunktowy odrêczny dokument ks. Uszyñ-

skiego – rektora koœcio³a œw. Anny, z którego wynika³o i¿ ten¿e rektor usi³owa³ rea-

gowaæ na niew³aœciwe zachowanie siê demonstrantów, zaznaczaj¹c, ¿e sam zdj¹³ raz

afisz o wyraŸnym charakterze politycznym. Poczynania jednak ks. rektora Uszyñ-

skiego w kierunku wyciszenia ludzi zbieraj¹cych siê przed krzy¿em nie przynios³y

oczekiwanych rezultatów a to z powodu specyficznego sk³adu uczestników demon-

struj¹cych, których zachowanie jest brutalne a jêzyk wulgarny. Wed³ug opinii

ks. Uszyñskiego demonstranci s¹ dobrze zorganizowani, otrzymuj¹ »pensje«, tylko

nie wiadomo z jakich Ÿróde³. Ks. Uszyñski usprawiedliwiaj¹c swoj¹ niemoc i bier-

noœæ w sprawie incydentów wokó³ krzy¿a kwietnego pos³u¿y³ siê powielanym od

d³u¿szego czasu argumentem, ¿e teren przykoœcielny jest terenem publicznym, sta-

nowi¹cym w³asnoœæ miasta i terenem maj¹cym charakter przejœcia z Trasy [chodzi

o Trasê W-Z – R.W. ] do Krakowskiego Przedmieœcia i nie mo¿e w zwi¹zku z tym

odpowiadaæ za ekscesy na terenie »nieswoim«. Wychodzi jednak w³adzom miej-

skim naprzeciw i zg³asza wniosek, by w³adze wyrazi³y zgodê na dobudowê do ist-

niej¹cej kaplicy piêtra; uzyskane w ten sposób pomieszczenia s³u¿y³yby na prze-

chowanie chor¹gwi, œwiec i innego sprzêtu koœcielnego, a rozpoczêcie budowy spo-

wodowa³oby zamkniêcie placyka przykoœcielnego na czas budowy i w ten naturalny

sposób demonstracje w tym rejonie zosta³yby definitywnie przerwane”.

W odpowiedzi p³k Szczygie³, „polemizuj¹c z wykrêtn¹ argumentacj¹ kuriali-

stów, jakoby wszystko to co siê dzieje wokó³ krzy¿a nie mia³o zwi¹zku z koœcio³em,

wskaza³ na œcis³y zwi¹zek incydentów politycznych z hierarchi¹ koœcieln¹. Zazna-

czy³ jednoczeœnie, ¿e w przekonaniu spo³ecznoœci opozycyjnej, wydarzenia sprzed

koœcio³a œw. Anny s¹ akceptowane przez koœció³. W zwi¹zku z tym koœció³ winien

zaj¹æ w tym przedmiocie zdecydowane stanowisko i odci¹æ siê od ekscesów. Koœció³

powinien okreœliæ swoje stanowisko w sposób wyraŸny i jednoznaczny zarazem”.

Do nacisku na stronê koœcieln¹ przy³¹czy³ siê tak¿e S. Bielecki, stwierdzaj¹c, „¿e

w jego ocenie Koœció³ jak coœ chce, to wyegzekwuje”. Zachêcaj¹c stronê koœcieln¹

do wspólnego rozwi¹zania sprawy i za¿egnania incydentów politycznych, wicepre-

zydent przedstawi³ biskupowi „trzy nastêpuj¹ce wnioski:

– wyegzekwowaæ od ks. Uszyñskiego zdecydowane stanowisko o odciêciu siê jego

od ekscesów politycznych przy krzy¿u,

– strona koœcielna winna rozwa¿yæ mo¿liwoœæ wykorzystania stra¿y koœcielnej lub

alumnów do utrzymania porz¹dku wokó³ koœcio³a œw. Anny,

– rektor koœcio³a œw. Anny winien ma³e krzy¿e drewniane znajduj¹ce siê na krzy¿u

z kwiatów przenieœæ do wnêtrza koœcio³a”.

W dalszej dyskusji „na temat politycznej dzia³alnoœci koœcio³a”, w której wzi¹³

udzia³ ks. Kalbarczyk, przekonywano przedstawicieli Koœcio³a, a nawet „wykaza-

no”, ¿e w jego interesie „le¿y oficjalne siê odciêcie od dzia³alnoœci opozycji”. Prze-

jawem tego mog³oby byæ „odczytanie w koœcio³ach sto³ecznych specjalnego ko-

munikatu, mówi¹cego o tym, ¿e Koœció³ nie popiera akcji politycznych w rejonie

koœcio³a œw. Anny i opowiada siê za ich zaprzestaniem”. Ponadto p³k. Szczygie³

przedstawi³ „now¹ porcjê rekwizytów z »krzy¿a« o wymowie politycznej sprzed kil-

ku ostatnich dni, nastêpnie wykaza³ na podstawie posiadanej dokumentacji (foto-
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grafii), ¿e tegoroczna warszawska pielgrzymka do Czêstochowy mia³a bardziej poli-

tyczny ni¿ religijny charakter. Pod szyldem Koœcio³a uprawiano w sposób prowo-

kuj¹cy propagandê »Solidarnoœci« i podziemia”.

Na zakoñczenie spotkania S. Bielecki przedstawi³ stronie koœcielnej postulaty

w³adz, w tym odciêcie siê „od awantur politycznych wokó³ krzy¿a” w dowolnie wy-

branej przez Koœció³ formie; „krzy¿e drewniane znajduj¹ce siê na krzy¿u z kwia-

tów” zostan¹ przeniesione do podziemi koœcio³a œw. Anny; Kuria rozwa¿y mo¿li-

woœæ udzia³u w utrzymaniu porz¹dku wokó³ koœcio³a œw. Anny.

Ponadto wiceprezydent zobowi¹za³ siê do rozpatrzenia przez w³adze miasta

w trybie pilnym wniosku o nadbudowê kaplicy, jak równie¿ stwierdzi³, ¿e „organa

MO zaktywizuj¹ dzia³ania przed koœcio³em œw. Anny, aby uniemo¿liwiæ rozprze-

strzenianie siê demonstracji politycznych”. Biskup Mizio³ek nie odniós³ siê do

tych s³ów, stwierdzaj¹c, ¿e zostan¹ one skonsultowane z prymasem Józefem Glem-

pem, a w³adze bêd¹ poinformowane o stanowisku Koœcio³a.
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RECENZJE

MUZEUM HISTORYCZNE M.ST. WARSZAWY. DARY

I DARCZYÑCY. KATALOG WYSTAWY JUBILEUSZOWEJ,

koncepcja i redakcja merytoryczna Ma³gorzata Dubrowska,

Warszawa 2006, ss. 654

Na prze³omie 2006 i 2007 r. wydarzeniem kulturalnym

w Warszawie by³a wielka i efektowna wystawa zatytu³o-

wana „Dary i darczyñcy”, któr¹ zorganizowa³o na jubi-

leusz w³asnego 70-lecia Muzeum Historyczne m.st. War-

szawy. Patronat nad wystaw¹ objêli prezydent RP Lech

Kaczyñski i minister kultury i dziedzictwa narodowego

Kazimierz Micha³ Ujazdowski, a naukowego opracowa-

nia i wyboru eksponatów dokona³ zespó³ pracowników

Muzeum pod kierunkiem dyr. Joanny Bojarskiej i Bar-

bary Hensel-Moszczyñskiej. Szatê plastyczn¹ ekspozycji

zaprojektowa³ Krzysztof Burnatowicz.

Trwa³ym upamiêtnieniem wystawy jest niezwykle

okaza³y katalog, prezentuj¹cy eksponaty pozyskane

przez Muzeum w formie darów, poczynaj¹c od 1936 r. do

czasów ostatnich. Ka¿dy eksponat ma fotografiê, wyczerpuj¹cy opis katalogowy, da-

ne o twórcy dzie³a – artyœcie lub wykonawcy, lecz przede wszystkim informacje

o osobie, rzadziej instytucji, która prezentowane dzie³o ofiarowa³a do zbiorów mu-

zealnych. Wystawa i jej katalog jest wiêc publicznym podziêkowaniem z³o¿onym

przez Muzeum niezliczonej rzeszy darczyñców, których przypomina i honoruje.

Jest to inicjatywa godna uwagi, powinna te¿ staæ siê wzorcem dla innych placówek

muzealnych, które w swoich katalogach nader czêsto zapominaj¹ o w³asnych bene-

faktorach.

W obszernym Wstêpie otwieraj¹cym katalog wicedyrektor Muzeum Andrzej

So³tan s³usznie zauwa¿a, ¿e najbardziej renomowane muzea publiczne nigdy nie

osi¹gnê³yby swego bogactwa, gdyby nie wspó³pracowa³y z wieloma mi³oœnikami

przesz³oœci, kolekcjonerami i zbieraczami osobliwoœci, które po latach okazuj¹ siê

cennymi zabytkami kultury materialnej: „[…] stwierdzenie to odnieœæ mo¿na do

rozmaitych muzeów w tym bez w¹tpienia do obchodz¹cego swoje siedemdziesiêcio-

lecie Muzeum Historycznego m.st. Warszawy”. Nastêpnie Wstêp przypomina oko-



licznoœci wydzielenia z Muzeum Narodowego w 1936 r. zespo³u varsavianów, które

utworzy³y trzon kolekcji do dzisiaj dzia³aj¹cego Muzeum i które zaprezentowano

na g³oœnej wystawie „Dawna Warszawa” zorganizowanej w 1937 r. w salach nowego

wówczas gmachu Muzeum Narodowego. Niebawem varsaviana przeniesiono na

Rynek Starego Miasta do okaza³ej patrycjuszowskiej kamienicy Baryczków i dwóch

z ni¹ s¹siaduj¹cych (nr 32-36), gdzie pod kierunkiem dr. Antoniego Wieczorkiewi-

cza zaczêto przygotowywaæ sta³¹ ekspozycjê.

Niestety, II wojna œwiatowa, okupacja niemiecka i powstanie warszawskie

gwa³townie przerwa³y wszelkie inicjatywy kulturalne podejmowane przez spo³e-

czeñstwo polskie. W sierpniu 1944 r. kamienice staromiejskie zosta³y spalone i zde-

wastowane, czêœæ zbiorów uleg³a zniszczeniu lub rozproszeniu, ale czêœæ ocala³a.

By³a to czêœæ zdecydowanie mniejsza, ale wraz z eksponatami wydobytymi z ruin

lub pozyskanymi w inny sposób sta³a siê pierwsz¹ po wojnie, otwart¹ w 1955 r., eks-

pozycj¹ ocala³ych varsavianów.

Od tamtej wystawy do tej, której imponuj¹cy katalog dzisiaj omawiamy, minê³o

ponad pó³wiecze. W tym czasie Muzeum rozwinê³o siê w powa¿n¹ placówkê ba-

dawcz¹, popularyzuj¹c¹ wiedzê o Warszawie przez liczne publikacje i znacz¹ce dla

dziejów miasta i Polski wystawy, których wyraz i odbiór spo³eczny nader czêsto

przekraczaj¹ zawê¿one, z natury rzeczy, znaczenie varsavianistyczne.

Katalog obejmuje jedenaœcie czêœci, a œciœlej dzia³ów muzealnych gromadz¹-

cych obiekty o okreœlonym charakterze, jak: Malarstwo, rysunek, grafika, RzeŸba,

Medalierstwo i numizmatyka, Rzemios³o artystyczne i pami¹tki historyczne, Fotografie,

pocztówki, albumy, Plany i rysunki architektoniczne oraz jako samodzielny zespó³ –

Biblioteka i archiwum. Warto podkreœliæ, ¿e Biblioteka Muzeum Historycznego sta-

nowi najbogatszy i najpe³niejszy zbiór druków varsavianistycznych w skali ca³ego

kraju. Odrêbne placówki tworz¹ oddzia³y muzealne o wyspecjalizowanych zespo-

³ach tematycznych: Muzeum Woli, Muzeum Drukarstwa Warszawskiego, Muzeum

Farmacji im. mgr Antoniny Leœniewskiej oraz Oœrodek Dokumentacji i Badañ

„Korczakianum”. Katalog uzupe³niaj¹ obszerna bibliografia oraz indeksy: twórców

skatalogowanych dzie³, ofiarodawców tych¿e dzie³, a tak¿e jako odrêbna pozycja –

indeks darczyñców Muzeum Historycznego m.st. Warszawy z lat 1946-2006.

Tekst katalogu zawiera 1047 obiektów ze wszystkich wymienionych wy¿ej dzia-

³ów i placówek muzealnych. Prezentuje niezwyk³e bogactwo i ró¿norodnoœæ prze-

chowywanych w Muzeum obiektów z zakresu sztuki, rzemios³a artystycznego, kul-

tury materialnej, obyczajów warszawskich i ciekawostek. Przez dzie³a sztuki, pa-

mi¹tki historyczne i ró¿norakie przedmioty ukazuje ¿ycie spo³eczne, gospodarcze,

artystyczne i literackie miasta. Jest wielkim kompendium wiedzy o polskiej stolicy,

kompetentnie opracowanym przez liczny zespó³ kustoszy i ich wspó³pracowników.

Jest godnym uczczeniem jubileuszu Muzeum, a jednoczeœnie wspania³ym darem

dla muzealnych bywalców, varsavianistów i mi³oœników stolicy.

Jerzy Lileyko
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PRO MEMORIA

ZMARLI

STYCZEÑ – MARZEC 2007

Barbara Artke (11 II, w wieku 78 lat) – ¿o³nierz AK, uczestniczka Powstania Warszaw-

skiego, ps. „Baœka”, harcerka Szarych Szeregów, odznaczona m.in. Krzy¿em AK, Warszaw-

skim Krzy¿em Powstañczym, Medalem za Warszawê, Krzy¿em za Zas³ugi dla ZHP z Roze-

t¹-Mieczami.

Dr Zdzis³awa Maria Brzozowska (8 I, w wieku 89 lat) – pracownik naukowy i dydak-

tyczny w Katedrze, a póŸniej Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UW

w latach 1956-1982, wieloletni cz³onek Kolegium Dyrekcyjnego Instytutu.

Józef Bujak (1 II, w wieku 94 lat) – porucznik Wojska Polskiego, uczestnik walk o War-

szawê w 1939 r., ¿o³nierz AK, ps. „Bolek”, zas³u¿ony drukarz – w czasie okupacji w Tajnych

Wojskowych Zak³adach Wydawniczych, odznaczony m.in. Krzy¿em Kawalerskim Orderu

Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi, Warszawskim Krzy¿em Powstañczym,

Krzy¿em AK.

Rajmund Caban (21 III) – harcerz Szarych Szeregów, ¿o³nierz Powstania Warszawskie-

go w batalionie „Parasol”, ps. „Ryœ”, „Kajtek”, odznaczony Krzy¿ami Kawalerskim i Oficer-

skim Orderu Odrodzenia Polski, Krzy¿em Walecznych, Krzy¿em Partyzanckim.

Aniela D¹browska (8 II, w wieku 84 lat) – porucznik AK, ¿o³nierz Powstania Warszaw-

skiego w kompanii „Bradla” batalionu „Mi³osz”, ps. „Irena”, odznaczona m.in. Krzy¿em

AK, Krzy¿em Partyzanckim, Warszawskim Krzy¿em Powstañczym, Medalem Zwyciêstwa

i Wolnoœci, Medalem za Warszawê.

Dr Jan Dunin-Borkowski (1 II) – pracownik dydaktyczny Oœrodka Edukacji Informa-

tycznej i Zastosowañ Komputerów w Warszawie, kierownik Centrum Technologii Naucza-

nia OEIiZK, wyk³adowca akademicki PW i UW, cz³onek Miêdzynarodowej Grupy Badaw-

czej Dydaktyki Fizyki, cz³onek Forum Edukacyjnego przy Europejskim Towarzystwie Fi-

zycznym.

Jan Dzier¿ko (16 II, w wieku 77 lat) – architekt, wspó³autor m.in. wnêtrza Teatru ¯y-

dowskiego i Teatru Wielkiego w Warszawie, ¿o³nierz Szarych Szeregów, koszykarz, mistrz

bryd¿a sportowego, honorowy cz³onek KS Polonia, odznaczony Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi

oraz Wyró¿nieniem SARP II stopnia.

Klementyna Dzier¿ykray-Morawska (16 III, w wieku 84 lat) – historyk, pracownik Ar-

chiwum Akt Dawnych w Warszawie.



Danuta Agata G¹siorowska (3 II) – radna dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w latach

1994-1998, by³a przewodnicz¹ca Komisji Oœwiaty, Kultury i Kultury Fizycznej na Biela-

nach, by³y nauczyciel SP nr 80, kierownik Filii Bielañskiego Oœrodka Kultury.

Zdzis³aw Stefan Grzybowski (14 III, w wieku 78 lat) – porucznik w stanie spoczynku,

¿o³nierz Powstania Warszawskiego w batalionie „Na³êcz”, ps. „Sten”, cz³onek Zwi¹zku Po-

wstañców Warszawskich, odznaczony m.in. Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Pol-

ski, Krzy¿em Walecznych, Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, Warszawskim Krzy¿em Powstañczym,

Krzy¿em AK.

Prof. Cezary Józefiak (4 I) – dyrektor Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, cz³onek

Rady Naukowej Zak³adu Badañ Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN, doradca NSZZ

„Solidarnoœæ”, uczestnik obrad Okr¹g³ego Sto³u, przewodnicz¹cy Rady Fundacji im. Leo-

polda Kronenberga.

Prof. Stanis³aw Ka³u¿yñski (6 I) – mongolista, prorektor UW w latach 1973-1975

i 1982-1985, dziekan Wydzia³u Neofilologii w latach 1968-1973, przewodnicz¹cy Rady Nau-

kowej Instytutu Orientalistycznego w latach 1969-1984, doktor honoris causa Narodowego

Uniwersytetu Mongolskiego.

Ryszard Kapuœciñski (23 I, w wieku 75 lat) – wybitny pisarz, publicysta, poeta, wielki

Polak, szanowany mieszaniec dzielnicy Ochota, cz³onek Stowarzyszenia Dziennikarzy Pol-

skich, laureat wielu dziennikarskich i literackich nagród oraz doktoratów honoris causa

uczelni wszystkich kontynentów.

Zygmunt Kêstowicz (14 III, w wieku 86 lat) – aktor teatralny, filmowy, telewizyjny i ra-

diowy, cz³onek Zwi¹zku Artystów Scen Polskich, dzia³acz Towarzystwa Przyjació³ Dzieci,

za³o¿yciel fundacji „Daæ Szansê”.

Prof. Zofia Klimaszewska (25 I) – wieloletnia kierowniczka Zak³adu Niderlandystyki

w Instytucie Germanistyki UW, zas³u¿ona organizatorka niderlandystyki warszawskiej, jê-

zykoznawczyni, t³umaczka literatury holenderskiej i flamandzkiej.

Prof. Jan Kowalczyk (25 I, w wieku 89 lat) – nestor polskiej archeologii, pracownik In-

stytutu Historii Kultury Materialnej PAN (obecnie Instytut Archeologii i Etnologii PAN),

w latach 1971-1978 kierownik Dzia³u M³odszej Epoki Kamienia Pañstwowego Muzeum Ar-

cheologicznego w Warszawie.

Henryk Koz³owski (19 II, w wieku 85 lat) – ¿o³nierz batalionu AK „Zoœka”, ps. „Kmita”,

ostatni dowódca I kompanii „Maciek”, uczestnik Powstania Warszawskiego, odznaczony

m.in. dwukrotnie Krzy¿em Walecznych, Krzy¿em AK, Warszawskim Krzy¿em Powstañczym.

Prof. Henryk Leœniok (27 I, w wieku 93 lat) – geodeta, naukowiec i nauczyciel akade-

micki, prorektor i dziekan Wydzia³u Geodezji i Kartografii PW, w latach 1957-1992 cz³onek

Rady Naukowej IGiK, cz³onek Rady Konsultacyjnej Generalnej Budowy Metra w Warsza-

wie, odznaczony m.in. Krzy¿em Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzy¿em Kawaler-

skim Orderu Odrodzenia Polski.

Prof. Irena £ukaszewska-Bu³at (1 III, w wieku 80 lat) – prof. Instytutu Biologii Doœwiad-

czalnej PAN, pracownik naukowy Zak³adu Neurofizjologii Instytutu Biologii Doœwiadczalnej

im. Marecelego Nenckiego PAN, sanitariuszka Powstania Warszawskiego, ps. „Szarotka”.

Krystyna Madaliñska (19 II, w wieku 81 lat) – ¿o³nierz AK, uczestniczka Powstania

Warszawskiego w pu³ku „Baszta”, ps. „Iza”, odznaczona m.in. Krzy¿em AK, Warszawskim

Krzy¿em Powstañczym, Orderem „Pro Memoria”.

Janina Maliszewska (2 II) – ¿o³nierz AK, ps. „Antygona”, „¯anka”, kurier V Komen-

dy G³ównej Dworzec Wschodni, ³¹czniczka w Powstaniu Warszawskim, odznaczona

m.in. Krzy¿em AK, Warszawskim Krzy¿em Powstañczym, Srebrnym i Z³otym Krzy¿em

Zas³ugi i Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, d³ugoletnia pracowniczka

NIK.
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Prof. Jerzy Michalski (26 II, w wieku 83 lat) – jeden z najwybitniejszych znawców histo-

rii XVIII i XIX w., redaktor „Kwartalnika Historycznego”, emerytowany profesor zwyczaj-

ny Instytutu Historii PAN.

Jerzy Niemirowski (2 III, w wieku 79 lat) – uczestnik Powstania Warszawskiego, doktor

medycyny, radny dzielnicy Ochota gminy Warszawa Centrum w latach 1994-1998, odzna-

czony medalem „Sprawiedliwy Wœród Narodów Œwiata”.

Gerard Niewiadomski (6 III, w wieku 81 lat) – dowódca sekcji 120, dru¿yny Ocho-

ta 100, Szarych Szeregów, ¿o³nierz AK, w Powstaniu Warszawskim zastêpca dowódcy III

kompanii zgrupowania AK „Chrobry II”, ps. „Pozorny”.

Marek Obertyn (5 III) – aktor teatralny, radiowy i filmowy, przez wiele lat zwi¹zany

z Teatrem Dramatycznym oraz Teatrem Nowym w Warszawie.

Prof. Teresa P¹gowska (7 II, w wieku 81 lat) – wielka polska artystka, profesor Wydzia³u

Grafiki ASP w Warszawie.

Andrzej Marcin Poczobutt-Odlanicki (1 II, w wieku 76 lat) – uczestnik Powstania War-

szawskiego, ¿o³nierz 106. Dywizji Piechoty AK Inspektoratu „Maria”, cz³onek Warszaw-

skiego Œrodowiska Œwiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy AK, dr nauk ekonomicznych.

Jan Przywecki (27 II, w wieku 75 lat) – re¿yser dŸwiêku, pracownik Polskiego Radia, Te-

atru Dramatycznego i Teatru Powszechnego, czynny dzia³acz „Solidarnoœci”, internowany

w czasie stanu wojennego.

Marian Pyzlak (26 I, w wieku 86 lat) – ¿o³nierz AK w Oddziale Wykonawczym Kontr-

wywiadu 993/W, uczestnik Powstania Warszawskiego w kompanii „Zemsta” batalionu

„Piêœæ” zgrupowania „Rados³aw”, ps. „Szczotka”, odznaczony Orderem Virtuti Militari

V kl. oraz Krzy¿em Walecznych.

Gustaw Ryszard Raczyñski (16 I, w wieku 84 lat) – ¿o³nierz AK, uczestnik Powstania

Warszawskiego, ps. „Olszyna”, plutonowy pchor. Œródmieœcie, w kompanii „Janusz” zgru-

powania „Chrobry II”, dowódca plutonu, odznaczony m.in. Srebrnym Krzy¿em Orderu

Virtuti Militari, Krzy¿em Walecznych, Krzy¿em AK, Krzy¿em Partyzanckim, Warszaw-

skim Krzy¿em Powstañczym, Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Odznak¹

Weterana Walk o Niepodleg³oœæ.

Zdzis³aw R¹biñski (9 I, w wieku 75 lat) – ¿o³nierz AK, uczestnik Powstania Warszaw-

skiego, weteran walk o niepodleg³oœæ Polski, strzelec Œródmieœcie, w batalionie „Mi³osz”

zgrupowania „S³awbor”, ³¹cznik kompanii „Bradla”, zas³u¿ony dla Warszawy, odznaczony

m.in. Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Z³otym, Srebrnym i Br¹zowym

Krzy¿em Zas³ugi, Londyñskim Krzy¿em AK, Warszawskim Krzy¿em Powstañczym,

Br¹zowym Medalem za Obronnoœæ Kraju.

Jerzy Wojciech Rogaczewski (10 I, w wieku 81 lat) – ¿o³nierz AK, ps. „Zan”, sekretarz

Prezydium Zarz¹du Okrêgu Warszawa SZ¯AK, emerytowany pracownik UW i PW, dr nauk

fizycznych, odznaczony m.in. Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, Krzy¿em AK, Orderem „Pro Me-

moria”.

Edward T. Schiele (26 II, w wieku 76 lat) – prawnuk za³o¿yciela i wspó³w³aœciciela Zjed-

noczonych Browarów Warszawskich p.f. Haberbusch i Schiele S.A.

Stanis³aw Sikorski (29 III) – harcerz Szarych Szeregów, ¿o³nierz batalionu „Parasol”

w czasie Powstania Warszawskiego, ps. „Bolek”, odznaczony m.in. Krzy¿em Walecznych,

Krzy¿em AK, Krzy¿em Partyzanckim, Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi.

Maksymilian Skotnicki (26 II) – geograf, pracownik UW od 1958 r., wspó³twórca Wy-

dzia³u Geografii i Studiów Regionalnych UW i jego prodziekan, inicjator wspó³pracy geo-

grafów warszawskich z Francj¹, organizator grupy badawczej Languedoc-Mazowsze, prze-

wodnicz¹cy Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych przy G³ównym Geodecie Kraju,

radny dzielnicy Ochota w latach 1990-1992.
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Kazimierz Skrobik (28 III) – uczestnik Powstania Warszawskiego, ¿o³nierz batalionu

„Gustaw-Harnaœ”, odznaczony m.in. Krzy¿em Walecznych, Orderem Polonia Restituta, ab-

solwent, nauczyciel i prezes Ko³a Wychowanków VIII LO im. W³adys³awa IV w Warszawie.

Jerzy Sobociñski (5 III, w wieku 82 lat) – pchor. AK, ps. „MIR”, ppor. rezerwy, uczest-

nik Powstania Warszawskiego w kompanii „Anna” batalionu „Gustaw” zgrupowania „Róg”,

oddzia³ saperów, odznaczony dwukrotnie Krzy¿em Walecznych.

Andrzej Tadeusz Stolarski (9 I, w wieku 77 lat) – kapitan WP, ¿o³nierz AK 257. plutonu

zgrupowania „¯mija” obwodu „¯ywiciel”, harcerz Szarych Szeregów, ps. „Skrzetuski”,

„Okularnik”, odznaczony m.in. Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Z³otym

Krzy¿em Zas³ugi, Warszawskim Krzy¿em Powstañczym, Krzy¿em AK, Medalem za War-

szawê.

Irena Genowefa Straszewska (12 I) – oficer AK, pe¿etka, ps. „Janka”, w zgrupowaniu

„Zaremba-Piorun”, uczestniczka Powstania Warszawskiego, pracownik Wydzia³u Finanso-

wego i Wydzia³u Kultury Urzêdu m.st. Warszawy, odznaczona m.in. Warszawskim Krzy¿em

Powstañczym, Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, Z³ot¹ Odznak¹ Honorow¹ za zas³ugi dla Warszawy.

Prof. Przemys³aw Szafrañski (31 I, w wieku 82 lat) – wspó³twórca Instytutu Biochemii

i Biofizyki PAN, wicedyrektor ds. naukowych w latach 1967-1974, cz³onek Miêdzynarodo-

wej Organizacji Badañ nad Komórk¹ przy UNESCO, laureat Nagrody Pañstwowej I stopnia,

odznaczony Krzy¿em Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Roman Trechciñski (19 II) – ¿o³nierz AK, uczestnik Powstania Warszawskiego,

ps. „Tarnowski”, szef ³¹cznoœci Delegatury Rz¹du na Kraj, specjalista w dziedzinie normali-

zacji, nukleoniki i energetyki j¹drowej, konstruktor i wykonawca odbiorników bateryj-

no-alarmowych OBA do nas³uchiwania komunikatów BBC.

Wies³aw Wiernicki (14 III, w wieku 84 lat) – felietonista, dramatopisarz, cz³onek Stowa-

rzyszenia Pisarzy Polskich, autor ksi¹¿ek o dawnej Warszawie, ¿o³nierz AK, uczestnik Po-

wstania Warszawskiego.

Jerzy Wilgat (26 II) – ppor. AK w zgrupowaniu „Bartkiewicz” w Powstaniu Warszaw-

skim, ws³awiony uruchomieniem transportera opancerzonego „Chwat”, pracownik Biura

Projektów „Stolica”, prezes Okrêgu Warszawa Œwiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy AK, cz³onek

Rady Honorowej Muzeum Powstania Warszawskiego, zas³u¿ony dla Warszawy, odznaczony

m.in. Krzy¿em Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzy¿em i Medalem Kampanii

Wrzeœniowej, Krzy¿em Partyzanckim i Krzy¿em AK nadanym w Londynie.

Mieczys³aw Wojnicki-Jarca (13 I) – uczestnik Kampanii Wrzeœniowej Warszawa-

-Che³m, wystêpowa³ m.in. w Teatrze Syrena, w Teatrze Nowym i Teatrze Roma w Warszawie,

aktor, œpiewak, solista operetki warszawskiej, odznaczony m.in. Krzy¿em Kawalerskim Orde-

ru Odrodzenia Polski, Odznak¹ Tysi¹clecia za Dzia³alnoœæ Spo³eczn¹, Laureat Z³otej Maski.

Stanis³aw Znajewski (4 III) – ¿o³nierz AK, uczestnik Powstania Warszawskiego,

ps. „Kujawiak”, strzelec, w grupie „Kampinos”, batalionie sochaczewskim „Korwina”, kom-

panii „Nawrota”, prezes Zarz¹du Œrodowiska Grupa „Kampinos”, cz³onek Zarz¹du Okrêgu

Warszawa – Powiat Œwiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy AK, odznaczony m.in. Krzy¿em Kawa-

lerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzy¿em AK, Warszawskim Krzy¿em Powstañczym,

Krzy¿em Partyzanckim.

Wanda ¯ó³towska (14 II) – ps. „Wódz”, artysta plastyk, pracownik dydaktyczny ASP,

wspó³pracownik „Desy”, „Cepelii”, wspó³za³o¿ycielka „£adu”, prekursorka tkactwa arty-

stycznego w Polsce.

Katarzyna Wagner
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BIBLIOGRAFIA VARSAVIANÓW

Hanna Macierewicz

VARSAVIANA

SZTUKA I ARCHITEKTURA

Ewa Pop³awska-Buka³o, Siedziba Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy, Bibliote-

ka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka G³ówna Województwa Mazowieckiego,

Warszawa 2006, 115 s.; fotografie. ISBN 83-87407-63-2

Historia najstarszego z budynków biblioteki na ul. Koszy-

kowej – gmachu im. Stanis³awów Kierbedziów. Wzniesiono go

w latach 1912-1914 ze œrodków pochodz¹cych z Fundacji Euge-

nii Kierbedziowej. Autorka zwraca uwagê na walory i nieprze-

mijaj¹ce wartoœci architektoniczne budynku. Przy okazji re-

konstruuje rozwój przestrzenny w ci¹gu stulecia ul. Koszyko-

wej, przypomina sylwetki fundatorki gmachu i jego twórców:

J. Heuricha, W. Marconiego i A. Gurneya. Uzupe³nieniem

opracowania jest publikacja korespondencji zwi¹zanej z budo-

w¹ biblioteki.

Alberto Rizzi, Canaletto w Warszawie. Dzie³a Bernarda Bellotta, zwanego Ca-

nalettem, w stolicy Stanis³awa Augusta (wprowadzenie J. Bojarska-Syrek; wstêp

A. Rottermund; przek³. z w³. K. Jursz-Salvadori), Muzeum Historyczne m.st. War-

szawy; Rosikon Press, Warszawa 2006, 216 s.; ilustracje. ISBN 978-83-88848-45-2

Autor ksi¹¿ki, wybitny w³oski historyk sztuki, przeprowa-

dzi³ drobiazgow¹ analizê cyklu 23 widoków Warszawy namalo-

wanych przez weneckiego malarza Bernarda Bellotta zwanego

Canalettem. Malarz dwanaœcie ostatnich lat swego ¿ycia spê-

dzi³ na dworze króla Stanis³awa Augusta Poniatowskiego. Rizzi

przedstawi³ powsta³e w latach 1770-1780 obrazy, rysunki

i akwaforty, których tematem by³a Warszawa. Dzie³a te s¹ zna-

komit¹ dokumentacj¹ zabudowy stolicy w tym okresie, s¹ tak¿e

Ÿród³em wiedzy o kulturze, obyczaju, ¿yciu codziennym i lu-



dziach tamtych czasów. Rizzi podj¹³ trud zidentyfikowania postaci przedstawio-

nych na obrazach: króla, rodziny królewskiej, ksiêcia Józefa Poniatowskiego, Au-

gusta Czartoryskiego i samego malarza.

Uzupe³nieniem analizy prac Canaletta jest plan Warszawy z 1771 r. z zaznaczo-

nymi czêœciami miasta przedstawionymi na obrazach, drzewo genealogiczne, ka-

lendarium ¿ycia i twórczoœci mistrza oraz katalog dzie³ przechowywanych w war-

szawskich muzeach.

PRZEWODNIKI I INFORMATORY

Jerzy S. Majewski, Dariusz Bartoszewicz, Tomasz Urzykowski, Spacerownik

warszawski (Seria: Biblioteka Gazety Wyborczej), Agora SA, Warszawa 2007, 224 s.;

fotografie, plany. ISBN 978-83-60225-96-7

Spacerownik prezentuje trasy dziesiêciu wycieczek po War-

szawie zorganizowanych dla czytelników „Gazety Wyborczej”.

Opisy ich publikowane by³y w zeszytach dodawanych do „Ga-

zety Sto³ecznej” w 2006 r. Trasy poprowadzono przez Warsza-

wê Nieznan¹ – najciekawsze, czêsto pomijane w przewodnikach

miejsca Œródmieœcia Po³udniowego, Mariensztatu i Powiœla,

¯oliborza, Woli, Ochoty, Mokotowa, Ursynowa, Saskiej Kêpy,

Grochowa i Konstancina. Opisy dope³niaj¹ liczne fotografie

i plany.

Micha³ Pilich, Warsaw Praga guidebook, Fundacja Centrum

Europy, Warszawa 2006, 224 s.; fotografie. ISBN 83-923305-7-9

Wersja angielska wydanego w 2005 r. przewodnika po pra-

wobrze¿nej Warszawie. Opis czterech tras spacerowych: po Sta-

rej i Nowej Pradze, SzmulowiŸnie, Saskiej Kêpie i Kamionku

uzupe³niaj¹ praktyczne informacje turystyczne i adresy pra-

skich teatrów, galerii, pracowni artystycznych, restauracji, ho-

teli, kawiarni, a tak¿e sklepików i warsztatów rzemieœlniczych

oraz bogaty i starannie dobrany materia³ ilustracyjny: plany,

mapy i fotografie zabytkowych obiektów.

ALBUMY. KATALOGI WYSTAW

Dary i darczyñcy. 70 lat Muzeum Historycznego m.st. Warsza-

wy. Katalog wystawy jubileuszowej grudzieñ 2006 – maj 2007

(praca zbior.; koncepcja i red. meryt. katalogu M. Dubrowska;

red. wydaw. T. J. Siadkowa; wstêp J. Bojarska; oprac. indeksów

A. So³tan-Lipska), Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, War-

szawa 2006, 654 s.; fotografie. ISBN 83-88477-80-3

W 2006 r. Muzeum Historyczne m.st. Warszawy obchodzi³o

70-lecie swego istnienia. Wystawa „Dary i darczyñcy” by³a jed-
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n¹ z czterech wystaw jubileuszowych przedstawiaj¹cych dzieje i dorobek Muzeum

w kontekœcie historii miasta. Wielkie znaczenie w odtworzeniu po wojnie zbiorów

Muzeum mia³y prywatne dary. Wystawa mia³a uhonorowaæ ofiarodawców, których

kolekcje, osobiste pami¹tki i prace autorskie wzbogaci³y zbiory. W katalogu zapre-

zentowano ponad 1200 najcenniejszych obiektów przekazanych do Muzeum Histo-

rycznego m.st. Warszawy i do jego oddzia³ów. Omówiono dary przekazane do po-

szczególnych dzia³ów Muzeum (sztuka, medalierstwo i numizmatyka, rzemios³o

artystyczne, fotografie, plany i rysunki architektoniczne, biblioteka i archiwum).

W katalogu wystawy zamieszczono pe³ny wykaz ofiarodawców i zinwentaryzo-

wanych obiektów.

Jaros³aw Kozakiewicz, Transfer. Wystawa w Pawilonie Polonia. 10. Miêdzynaro-

dowa Wystawa Architektury, Wenecja. Exhibition in Pavilion Polonia. 10th Inter-

national Architecture Exhibition, Venice (koncepcja i red. nauk. katalogu G. Œwi-

tek; przek³. na ang. zbior.), Zachêta. Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 2006,

193 s.; fotografie.

Prezentacja urbanistycznego projektu J. Kozakiewicza alternatywnej komunika-

cji w Warszawie. Projekt pokazany na 10. Miêdzynarodowej Wystawie Architektury

w Wenecji uwzglêdnia historyczne doœwiadczenia Warszawy i jej mieszkañców

– wojenne zniszczenia miasta, polityczne uwarunkowania powojennej odbudowy,

chaotyczn¹ i gwa³town¹ rozbudowê w ostatnich latach. Nowa, organiczna sieæ

transferowa zrodzona w wyobraŸni autora (nadwieszone œcie¿ki – tunele dla pie-

szych i rowerzystów, otwarte i przeszklone wiadukty) ³¹czy miejsca historii, kultury

i przyrody, nie wchodz¹c w kolizjê z ruchem miejskim.

Most Kierbedzia. Fotoreporta¿ z budowy pierwszego sta³ego mostu w Warszawie

(wstêp i oprac. A. Chyliñska-Stañczak), Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy –

Biblioteka G³ówna Województwa Mazowieckiego, Warszawa 2006, 56 s.; fotografie.

ISBN 83-87407-52-6

W Dziale Sztuki i Rzemios³ Artystycznych Biblioteki

Publicznej m.st. Warszawy zachowa³ siê cenny album

z 22 fotografiami z lat 1859-1864 wykonanymi w war-

szawskim zak³adzie K. Beyera. Album zawiera dokumen-

tacjê budowy pierwszego sta³ego ¿elaznego mostu przez

Wis³ê w Warszawie, od nazwiska jego konstruktora zwa-

nego mostem Kierbedzia. Fotografie opatrzone s¹ rêkopi-

œmiennymi opisami etapu robót autorstwa wspó³pracownika Kierbedzia – in¿ynie-

ra T. Chrzanowskiego. Do albumu Beyera do³¹czono tak¿e dwie inne fotografie:

nieznanego autora z 1864 r. z uroczystoœci otwarcia mostu i M. Fajansa z 1866 r.

Aleksandra Polisiewicz, Wartopia I. Berlin: 518. Moskwa: 1122 (tekst B. Czuba-

szek, E. Mikina, A. Turowski; przek³. na ang. M. B. Guzowska; red. B. Czubaszek),

Galeria Le Guern, Warszawa [2006], 71 s.; ilustracje.

Katalog wystawy „Wartopia I. Berlin: 518 Moskwa: 1122” zorganizowanej

w Warszawie w Galerii Le Guern w dniach od 20 grudnia 2006 do 18 lutego 2007 r.

Tytu³ jest po³¹czeniem dwóch s³ów: war (Warszawa) i topia (utopia); liczby w pod-
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tytule symbolizuj¹ odleg³oœci Warszawy od stolicy Niemiec i Rosji. Tematem wy-

stawy jest wizualizacja planu przebudowy Warszawy wed³ug projektu niemieckiego

architekta Huberta Grossa uzupe³nionego przez urbanistê Friedricha Pabsta. Po

zwyciêstwie III Rzeszy mia³o powstaæ Die neue deutsche Stadt Warschau, czyli „nowe

niemieckie miasto Warszawa” – prowincjonalne, niewielkie miasto podporz¹dko-

wane centrum w Berlinie.

Zapowiadana druga czêœæ wystawy ma pokazaæ projekt socrealistycznej wizji

stolicy przygotowany w czasach stalinowskich wed³ug planów E. Goldzamta z Mo-

skiewskiego Instytutu Architektury.

Pozdrowienia z Warszawy. Greetings from Warsaw (przek³. na ang. R. E. L. Na-

wrocki), Stowarzyszenie Przyjació³ Archiwum Pañstwowego m.st. Warszawy;

Studio Reklamy i Wydawnictw „masz”, Warszawa 2005; 111 s.; fotografie. ISBN

83-921836-1-4; ISBN 83-920564-1-8

Katalog towarzysz¹cy wystawie „Pozdrowienia z War-

szawy” wed³ug scenariusza M. Sikorskiej. 176 pocztó-

wek pochodz¹cych ze zbiorów Archiwum Pañstwo-

wego m.st. Warszawy przypomina star¹, przedwojen-

n¹ Warszawê – miasto, którego dzisiaj ju¿ nie ma.

HISTORIA WARSZAWY

Dla dobra publicznego. 120 lat Wodoci¹gów Warszawskich 1886-2006

(oprac. tekstów i wybór fot. M. Sapa³a, K. Kobus; koncepcja red. i edyt. P. Stankie-

wicz; oprac. graficz. i typograficz. A. Tomaszewski), nak³. Miejskiego Przedsiêbior-

stwa Wodoci¹gów i Kanalizacji m.st. Warszawy SA, Warszawa 2006, 208 s.; fotogra-

fie; plany.

Dzieje budowy i funkcjonowania systemu wodoci¹gowo-kanalizacyjnego

w Warszawie. Autorzy przypomnieli wielki wk³ad w powstanie nowoczesnej sieci

wodoci¹gowej w stolicy angielskiego in¿yniera W. Lindleya, projektanta i budow-

niczego sieci kanalizacyjnych i wodoci¹gowych wielu miast Europy. Plan Lindleya

zosta³ w Warszawie zrealizowany przez jego synów i S. Starynkiewicza, genera³a ro-

syjskiego i prezydenta Warszawy w latach 1875-1892. Osobny rozdzia³ monografii

poœwiêcono historii i szczególnej roli, jak¹ odegra³y kana³y w czasie Powsta-

nia Warszawskiego jako droga ewakuacji powstañców i ludnoœci cywilnej. Zginê³o

wówczas 120 pracowników Wodoci¹gów Warszawskich pe³ni¹cych funkcjê prze-

wodników kana³owych.

Opracowanie uzupe³nione zosta³o rycinami przedstawiaj¹cymi projekty roz-

wi¹zañ technicznych wodoci¹gów, fotografiami Stacji Filtrów, Grubej Kaœki, Cen-

tralnej Dyspozytorni, Przepompowni Kanalizacyjnej przy ul. Dobrej i in.

Jakub Stêpieñ, Robert Miêkus, Ma³gorzata Ciemno³oñska, Gazownia Warszaw-

ska. 150 lat (wstêp K. Wójcik), Dzia³ Marketingu Gazowni Warszawskiej, Warsza-

wa 2006, 111 s.; fotografie, CD-ROM.
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Publikacja przygotowana na obchody jubileuszu 150 lat dzia³alnoœci Gazowni

Warszawskiej. Autorzy tekstów przypomnieli najciekawsze wydarzenia z historii

firmy i wk³ad jej pracowników w historiê Warszawy. W czasie II wojny œwiatowej

w gazowni dzia³a³a podziemna organizacja, na terenie zak³adu przechowywano

broñ, amunicjê i materia³y wybuchowe. Teksty zamieszczone w albumie uzupe³nia-

j¹ fotografie, wykaz cz³onków dyrekcji i aktualnie zatrudnionych w gazowni pra-

cowników.

Stanis³aw Milewski, Podró¿e bli¿sze i dalsze, czyli urok komunikacyjnych sta-

roci, Wydawnictwo „Iskry”, Warszawa 2006, 183 s.; ilustracje. ISBN 97-883-244-0014-0

Ksi¹¿ka poœwiêcona historii obyczaju podró¿owania w Warszawie. Wykorzystu-

j¹c pamiêtniki, wspomnienia, artyku³y prasowe, korespondencjê, przypomniano,

czym i jak podró¿owano po stolicy. Opowieœæ o karetach, powozach, dyli¿ansach,

parowych maszynach, doro¿kach, dryndach, fiakrach, omnibusach, tramwajach

konnych i elektrycznych, automobilach, parostatkach i cyklistach. Starannie wyda-

na i bogato ilustrowana.

Joanna Pop³oñska, Moje magiczne miejsce. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy,

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka G³ówna Wo-

jewództwa Mazowieckiego, Warszawa 2006, 115 s.; fotografie.

ISBN 83-87407-42-9

Publikacja upamiêtniaj¹ca stulecie biblioteki na ul. Koszy-

kowej. Autorka przypomina historiê powstania i funkcjonowa-

nia warszawskiej biblioteki publicznej. Omawia m.in. dzieje

ksiêgozbioru, organizacjê i warunki lokalowe, wyposa¿enie, fi-

nanse, wystawy i wydawnictwa towarzysz¹ce dzia³alnoœci bi-

blioteki. Materia³ historyczny uzupe³nia wspomnieniami, ane-

gdotami i licznymi fotografiami.

Warszawskiej Pragi dzieje dalsze i nowsze (praca zbior.; wstêp A. So³tan), Wydaw-

nictwo Jeden Œwiat, Warszawa 2006, 270 s.; ilustracje. ISBN 83-89632-34-9; ISBN

83-923815-1-3

Publikacja jest plonem sesji historycznej zorganizowanej w kwietniu 2006 r.

z inicjatywy Wydzia³u Kultury dla Dzielnicy Praga-Pó³noc we wspó³pracy z Mu-

zeum Historycznym m.st. Warszawy. Zebrane materia³y (dokumenty, Ÿród³a sta-

tystyczne, kartograficzne i ikonograficzne) znajduj¹ce siê w zbiorach Archiwum

m.st. Warszawy i Muzeum Historycznego przybli¿aj¹ nieznane wydarzenia z dzie-

jów prawobrze¿nej Warszawy.

1939-1944

Eugeniusz Hull, Okupacyjna codziennoœæ. Warszawa i okolice w dokumentacji

Adama Chêtnika, Wydawnictwo Adam Marsza³ek, Toruñ 2006, 192 s.; ilustracje.

ISBN 83-7441-4000-6

Opracowanie zdeponowanego w Bibliotece Narodowej maszynopisu Adama

Chêtnika pt. Pod niemiecko-hitlerowskim obuchem. Intencj¹ Chêtnika, muzealni-
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ka i etnografa, pos³a na Sejm RP (1922-1927), by³o nie tylko zarejestrowanie wojen-

nych wydarzeñ politycznych, lecz przede wszystkim dokumentacja okupacyjnej co-

dziennoœci, uchwycenie stanu œwiadomoœci Polaków i analiza charakterystycznych

zachowañ i postaw w sytuacji terroru, zagro¿enia i Holocaustu.

Powstanie Warszawskie i S³owackie Powstanie Narodowe 1944. Cienie alianckiej

pomocy (praca zbior.; red. i wstêp A. Olejko), Wydawnictwo Uniwersytetu Rze-

szowskiego, Rzeszów 2006, 184 s. ISBN 978-83-7338-152-2

Tematem opracowania przygotowanego we wspó³pracy

z historykami ukraiñskimi (J. Makar) i s³owackimi (P. Šturák,

J. Bystricky, M. Lacko) s¹ wydarzenia 1944 r.: wybuch Powsta-

nia Warszawskiego i S³owackiego Powstania Narodowego. Au-

torzy tekstów analizuj¹ genezê i przebieg tych dwóch zrywów,

zw³aszcza ograniczonej pomocy dla walcz¹cych – zarówno ze

strony ZSRR, jak i aliantów. Ju¿ wówczas krystalizowa³y siê

plany powojennego uk³adu politycznego zrealizowane póŸniej

w Teheranie i Ja³cie.

PO ROKU 1945

B³a¿ej Brzostek, Za progiem. Codziennoœæ w przestrzeni publicznej Warszawy

lat 1955-1970 (Seria: W Krainie PRL), Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2007,

523 s.; fotografie. ISBN 978-83-7436-111-8

Studium historyczno-socjologiczne ¿ycia codziennego

i zbiorowych zachowañ mieszkañców Warszawy w latach

1955-1970, tj. od V Œwiatowego Festiwalu M³odzie¿y i Studen-

tów zorganizowanego w stolicy latem 1955 r. do wydarzeñ gru-

dniowych 1970 r. �ród³em do badañ i ustaleñ autora s¹ przede

wszystkim przekazy osobiste: wspomnienia, relacje, dzienniki,

listy, teksty nadsy³ane na konkursy i ankiety, ale tak¿e prasa,

dokumenty partyjne, policyjne, w³adz lokalnych. Wœród wyko-

rzystanych opracowañ – wyniki prac socjologów, psychologów

i ekonomistów.

WSPOMNIENIA. BIOGRAFIE.

LITERATURA FAKTU

Ryszard Czugajewski, ks. Henryk Kietliñski SAC, „Rudy”. Kapelan Czernia-

kowa b³. ks. Józef Stanek, Apostolicum Wydawnictwo Ksiê¿y Pallotynów Prowin-

cji Chrystusa Króla, Z¹bki 2006, 184 s.; fotografie. ISBN 83-7031-413-9

Opracowanie przypomina postaæ bohaterskiego kapelana Armii Krajowej,

¿o³nierza zgrupowania „Kryska”. Ksi¹dz Józef Stanek ps. „Rudy”, pallotyn, bra³

udzia³ w walkach Powstania Warszawskiego i poniós³ mêczeñsk¹ œmieræ na Przy-

czó³ku Czerniakowskim. Zosta³ beatyfikowany przez Jana Paw³a II podczas piel-

grzymki papieskiej do Polski w 1999 r.
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Dzienniki z Powstania Warszawskiego (praca zbior.; L. Buczkowski i in.; wybór,

oprac. i wstêp Z. Pasiewicz), Wydawnictwo LTW, Warszawa

[2007], 196 s. ISBN 83-88736-56-6

Fragmenty dzienników pisarzy œredniego pokolenia –

L. Buczkowskiego, M. D¹browskiej, K. Irzykowskiego, S. Pod-

horskiej-Oko³ów, M. Rodziewiczówny, E. Szermentowskiego

i L. Zaj¹czkowskiej-Mitznerowej – pisanych w czasie trwania

Powstania Warszawskiego. Pokazuj¹ jednostkowe losy i osobi-

ste tragedie, daj¹ obraz codziennoœci ¿ycia ludzi niezaanga¿o-

wanych aktywnie w powstañcze dzia³ania.

Roman Jasiñski, Zmierzch starego œwiata. Wspomnienia 1900-1945 (wstêp E. Ja-

siñska), Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006, 841 s.; ilustracje. ISBN 83-08-03922-7

Wspomnienia Romana Jasiñskiego (1900-1987), wybitnego pianisty, krytyka

muzycznego, profesora konserwatorium warszawskiego, po wojnie muzycznego dy-

rektora Polskiego Radia. S¹ one interesuj¹c¹ kronik¹ ¿ycia muzycznego i artystycz-

nego Warszawy. Ksi¹¿ka przywraca pamiêci wiele wspania³ych postaci: m.in. Jana

Lechonia, Artura Rubinsteina, Leopolda Szpinalskiego, Stanis³awa Ignacego Wit-

kiewicza, Juliusza Wertheima, przypomina losy rodzin: Bliklów, Lilpopów, Lip-

hardtów, M³ynarskich, Wedlów i Whiteheadów.

Irena Kalpas, Marcin Ludwicki, F 27. Czy tu jeszcze rosn¹ ró¿e?, Prodoks

sp. z o.o., Nowy S¹cz 2007, 95 s., fotografie. ISBN 83-920515-1-3

Wspó³autorka ksi¹¿ki Irena Kalpas po piêædziesiêciu latach wraca do domu na

ul. Filtrow¹ 27 na Ochocie, w którym spêdzi³a dzieciñstwo i m³odoœæ. W jej daw-

nym mieszkaniu znajduje siê obecnie Oœrodek Akademicki Opus Dei. Powrotowi

towarzysz¹ wspomnienia o ludziach i przyjaŸniach z tamtych lat i barwnym œwiecie

przedwojennej Warszawy.

Marcin Kula, Autoportret rodziny X. Fragment ¿ydowskiej Warszawy lat miêdzy-

wojennych (Seria: Wspomnienia, Zapiski, Diariusze, Listy, Sekrety, Pamiêtniki),

Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007, 443 s.; fotografie.

ISBN 978-83-60501-77-1

Historia rodziny Szyków odtworzona na podstawie analizy korespondencji wy-

sy³anej z Warszawy do jednego z cz³onków rodziny do Palestyny. Autor opracowa-

nia przez kola¿ cytatów z 445 listów znakomicie przedstawi³ codziennoœæ ¿ycia, at-

mosferê i problemy warszawskiej rodziny ¿ydowskiej w okresie miêdzywojennym.

Krystyna Machlejd, Saga ulrichowsko-machlejdowska (red. teks-

tu, przypisy i dobór il. J. Wiœniewska; wspó³pr. A. Weseliñska,

T. J. Siadkowa) (Seria: Biblioteka Warszawska), Muzeum His-

toryczne m.st. Warszawy, Warszawa 2006, 659 s.; fotografie.

ISBN 83-88477-55-2

Wspomnienia Krystyny z Ulrichów Machlejdowej (1880-

-1958), córki znanego warszawskiego ogrodnika Gustawa Ulri-

cha i Wandy z Wolffinów, ¿ony Juliana Machlejda, pastora war-
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szawskiej parafii ewangelicko-augsburskiej. Obejmuj¹ lata 1880-1948 i dotycz¹

g³ównie sfery ¿ycia prywatnego – s¹ znakomitym Ÿród³em dla historyków bada-

j¹cych przemiany spo³eczne i obyczajowe zachodz¹ce w krêgach zamo¿nych war-

szawian koñca XIX i pocz¹tku XX w. Uzupe³nieniem relacji autobiograficznej s¹

krótkie wspomnienia trójki wnuków autorki oraz zawarty w ksi¹¿ce materia³ iko-

nograficzny – drzewa genealogiczne Ulrichów i Machlejdów i prawie 150 zdjêæ po-

chodz¹cych w wiêkszoœci ze zbiorów rodzinnych.

¯yj¹ w naszej pamiêci. Wspomnienia o pracownikach Biblioteki Publicznej

m.st. Warszawy (praca zbior.; red. i przedmowa J. Jagielska, T. Jesynak), Biblioteka

Publiczna m.st. Warszawy, Warszawa 2006, 495 s.; fotografie. ISBN 83-87407-32-1

Publikacja upamiêtniaj¹ca stulecie dzia³alnoœci „Koszyko-

wej”. Wspomnienia o blisko 150 nie¿yj¹cych ju¿ pracownikach

biblioteki dzia³aj¹cych w okresie miêdzywojennym, w czasie

wojny i w trudnej powojennej rzeczywistoœci, m.in. o pierw-

szym dyrektorze biblioteki F. Czerwijowskim i jego zastêpczy-

ni W. Muklanowicz, pierwszych powojennych dyrektorach

R. Przylaskowskim i J. Cygañskiej. Wspomnienia uzupe³niaj¹

dwa wykazy: by³ych i obecnych pracowników biblioteki oraz

liczne fotografie.

INNE

Agnieszka Kacprzak, Jerzy Krzynówek, Witold Wo³odkiewicz, Regulae Iuris.

£aciñskie inskrypcje na kolumnach S¹du Najwy¿szego Rzeczypospolitej Pol-

skiej (praca zbior.; red. W. Wo³odkiewicz; przedmowa L. Gardocki), Wydawnictwo

C. H. Beck, Warszawa 2006, 159 s. + ilustracje. ISBN 83-7483-286-X

Umieszczenie inskrypcji ³aciñskich na kolumnach budynku S¹du Najwy¿szego

w Warszawie daje poczucie ci¹g³oœci cywilizacyjnej i podkreœla rzymskie wzory pra-

wa polskiego. Autorem projektu architektonicznego gmachu S¹du Najwy¿szego

jest M. Budzyñski. Tekst 86 inskrypcji i ich rozmieszczenie na kolumnach przy-

gotowa³ W. Wo³odkiewicz ze wspó³pracownikami. Opracowanie zawiera teksty in-

skrypcji wraz z t³umaczeniem i komentarzami, glosarium osób i terminów prawa

rzymskiego.
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Kalendarz warszawski, lipiec – wrzesieñ 2006

LIPIEC

1 Sto³eczny konserwator zabytków

przej¹³ opiekê nad wszystkimi cennymi

obiektami w Warszawie. Dotychczas za-

bytkami na Pradze-Pó³noc, w Œródmie-

œciu i wzd³u¿ Traktu Królewskiego zajmo-

wa³ siê konserwator wojewódzki. Od dziœ

na terenie miasta pozostan¹ mu tylko spra-

wy zwi¹zane z archeologi¹, uzgadnianie

miejscowych planów zagospodarowania

przestrzennego i prowadzenie rejestru za-

bytków. Biuro Sto³ecznego Konserwatora

Zabytków bêdzie tak¿e mia³o prawo do

kontrolowania stanu zabytkowych obiek-

tów, czego nie mog³o robiæ do tej pory.

2 Miejskie Przedsiêbiorstwo Wo-

doci¹gów i Kanalizacji obchodzi swoje

120. urodziny. Z tej okazji po raz pierwszy

do Wis³y wyrzucone zosta³y oczyszczone

œcieki. Oznacza to, ¿e oczyszczalnia Po³u-

dnie na Zawadach spe³nia wreszcie wszyst-

kie unijne normy. Oczyszczalnia jest jed-

n¹ z najd³u¿ej ci¹gn¹cych siê inwestycji

w stolicy. Przetarg na jej projekt rozstrzyg-

niêto 16 lat temu. Budowa rozpoczê³a siê

10 lat póŸniej, a ca³a inwestycja poch³onê³a

do tej pory 400 mln z³. Dziêki uruchomie-

niu Po³udnia do Wis³y trafi o jedn¹ trzeci¹

mniej œcieków ni¿ dot¹d. Z oczyszczalni

korzystaj¹ mieszkañcy Ursynowa, Nato-

lina, Siekierek, Sadyby, Wilanowa i Pow-

sina.

3 W Pa³acu Kultury i Nauki otwarta

zosta³a wystawa „Eksperymentuj”. 25 sta-

nowisk do samodzielnych eksperymentów

z biologii, fizyki, chemii testowa³y dzieci

bior¹ce udzia³ w akcji „Lato w mieœcie”.

Wystawa jest wizytówk¹ Centrum Nauki

„Kopernik”, które ma stan¹æ nad Wis³¹,

niedaleko BUW-u. Prace budowlane roz-

poczn¹ siê wiosn¹ przysz³ego roku.

5 Prawie 180 mln z³ s¹ winne miejskie

szpitale i przychodnie. Szpitale ton¹ w d³u-

gach, bo ci¹gn¹ siê za nimi niezap³acone

sk³adki ZUS, rachunki za media oraz za-

leg³oœci z tytu³u niewyp³aconych podwy-

¿ek. W miliony id¹ koszty zwi¹zane z lecze-

niem osób nieubezpieczonych, za które nie

chce p³aciæ NFZ. By sp³aciæ zad³u¿enie,

dyrektorzy placówek bior¹ kredyty, oszczê-

dzaj¹ na lekach, ograniczaj¹ liczbê zabie-

gów. Najwiêksze d³ugi maj¹ w tej chwili:

Szpital Grochowski – 34 mln z³, Szpital

Praski – 32,3 mln z³, SPZZOZ Solec –

28,4 mln z³.

6 W Filharmonii Narodowej wyst¹pi³

Herbie Hancock, jeden z najbardziej roz-



chwytywanych jazzmanów naszych cza-

sów. W wype³nionej po brzegi sali przed-

stawi³ swój nowy kwartet, który zagra³ re-

pertuar znany z ró¿nych okresów twórczo-

œci lidera. Entuzjazm publicznoœci wzbu-

dzi³y zagrane przez artystê krótkie frag-

menty utworów Chopina.

7 Ponad 350 grafik polskich i europej-

skich powsta³ych od XVI w. do lat 20. mi-

nionego stulecia mo¿na ogl¹daæ na wy-

stawie „Mi³oœnicy grafiki i ich kolekcje

w zbiorach Muzeum Narodowego w War-

szawie”. S¹ wœród nich prace m.in. Al-

brechta Dürera, Giovanniego, Jana Piotra

Norblina, Józefa Mehoffera i Leona Wy-

czó³kowskiego. Na wystawie przedsta-

wiono równie¿ sylwetki dziewiêciu najbar-

dziej zas³u¿onych kolekcjonerów, których

dorobek wzbogaci³ muzealne zbiory, m.in.

Cypriana Lachnickiego, Wiktora Gomu-

lickiego, Kazimierza WoŸnickiego.

Szko³a G³ówna Gospodarstwa Wiej-

skiego otworzy³a przy ul. Nowoursynow-

skiej 161 nowoczesn¹ Bibliotekê G³ówn¹

im. prof. W³adys³awa Grabskiego. Bêdzie

mog³o z niej korzystaæ codziennie 2 tys.

studentów i warszawiaków. Gmach ma po-

nad 4 tys. m
2
. Znajduj¹ siê w nim: wypo-

¿yczalnia, czytelnie, sala wystawowa, mu-

zeum poœwiêcone uczelni, ksiêgarnia i kil-

kadziesi¹t stanowisk komputerowych.

Specjalne urz¹dzenie podobne do banko-

matu umo¿liwi wypo¿yczanie ksi¹¿ek

z biblioteki i czytelni przez 24 godziny na

dobê bez pomocy bibliotekarza. Koszt in-

westycji wraz z nowoczesnym wyposa¿e-

niem wyniós³ 38,8 mln z³.

Film Kordiana Piwowarskiego £ódŸ

p³ynie dalej otworzy³ w parku Skaryszew-

skim festiwal kin plenerowych „Filmowa

stolica lata”. Przez ca³e wakacje (oprócz

poniedzia³ków) w 6 parkach: Skaryszew-

skim, Praskim, Sowiñskiego, Saskim, na

Polu Mokotowskim i Kêpie Potockiej za

darmo bêdzie mo¿na ogl¹daæ klasykê kina.

Ka¿dy dzieñ tygodnia to inny park i inny

cykl. Bêdzie kino czeskie, chiñskie, fran-

cuskie. Nie zabraknie te¿ rodzimej pro-

dukcji. W sumie 48 pokazów pod chmur-

k¹.

W oran¿erii przy pa³acu w Wilanowie

arch. Janusz Korzeñ i prof. Zbigniew

Myczkowski przedstawili projekt utwo-

rzenia Wilanowskiego Parku Kulturowe-

go. Park mia³by obejmowaæ obszar zabyt-

kowych rezydencji Wilanowa, Ursynowa

i Natolina oraz cennych przyrodniczych

kompleksów Morysina, Gucin Gaju i Skar-

py S³u¿ewieckiej. By³by to teren pod szcze-

góln¹ ochron¹ przed degradacj¹ i inten-

sywn¹ zabudow¹. Zielone œwiat³o mia³y-

by tu turystyka i rekreacja. O realizacji

projektu zadecyduje niebawem Rada War-

szawy.

8 Zmar³ Juliusz Wiktor Gomulicki,

varsavianista, historyk literatury, edytor,

eseista, najwybitniejszy w Polsce znawca

twórczoœci Cypriana Norwida. Wyró¿nia-

ny wieloma nagrodami, jako pierwszy

otrzyma³ tytu³ Homo Varsavienisis. Mia³

97 lat.

11 Okrêgowa Komisja Egzaminacyj-

na poda³a wyniki tegorocznych matur.

W Warszawie egzamin dojrza³oœci zda³o

88, 6 proc. uczniów. Wynik dla kraju wyno-

si³ 79 proc. Jednak ogólnie wyniki matur s¹

s³abe. W warszawskich ogólniakach nie

zda³ co dziesi¹ty uczeñ, jeszcze gorzej by³o

w technikach (zda³o 68,1 proc.) i liceach

profilowanych (63,9 proc.), a najgorzej

w liceach uzupe³niaj¹cych, w których m³o-

dzie¿ po zawodówkach przygotowuje siê

do matury – 73 proc. jej nie zda³o. S³abe

wyniki matur niepokoj¹ uczelnie. Poli-

technika ju¿ przygotowuje kursy wyrów-

nawcze dla przysz³ych studentów. SGGW
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rozwa¿a wprowadzenie semestru uzu-

pe³niaj¹cego wiedzê, a UW sprawdzi, jaki

jest poziom studentów, których przyj¹³ na

podstawie nowej matury.

13 Szacuje siê, ¿e w Warszawie co dzie-

si¹ty najemca komunalnego mieszkania

nie p³aci czynszu. Bud¿et miejski traci

przez to rocznie przesz³o 35 mln z³. Wœród

zad³u¿onych s¹ ludzie, których dziœ staæ na

p³acenie czynszu, ale nie s¹ w stanie sp³aciæ

zad³u¿enia. Dlatego radni SLD chc¹, aby

miasto umorzy³o d³ug tym, którzy przez

rok bêd¹ regularnie p³aciæ czynsz. Takie

rozwi¹zanie przyjê³o siê w Szczecinie. Jeœli

dojdzie do porozumienia w tej sprawie

miêdzy SLD i PiS, projekt uchwa³y mo¿e

byæ przyjêty w sierpniu i z odd³u¿enia bê-

dzie mo¿na korzystaæ od jesieni.

15 Na wystawie „Piêkno i rytua³”

w Muzeum Narodowym podziwiaæ mo¿na

licz¹ce 2-4 tys. lat bezcenne br¹zy z Peki-

nu. Ukazuj¹ one ¿ycie staro¿ytnych chiñ-

skich mo¿now³adców, a szczególnie ich

rytua³. To pierwsza w Europie prezenta-

cja pekiñskich br¹zów. W przysz³ym ro-

ku Muzeum Narodowe szykuje wystawê

chiñskiej ceramiki, a do Pekinu pojedzie

byæ mo¿e polskie malarstwo z XVIII

i XIX w.

17 Sto³eczna policja ma coraz lepsze

wyniki pracy. Uda³o siê ograniczyæ prze-

stêpczoœæ, poprawi³a siê te¿ wykrywalnoœæ.

Ale wkrótce mo¿e siê to zmieniæ, bo

w Warszawie jest coraz wiêkszy problem

z doborem kadr. W tym roku sto³eczna po-

licja przygotowa³a 700 miejsc dla kandyda-

tów. W pierwszej turze planowano przyj¹æ

300 osób, przyjêto zaledwie 68. Choæ kan-

dydatów by³o niemal 10 razy wiêcej, to od-

padli na testach. Nigdzie w kraju nie by³o

tak Ÿle. W dodatku w pierwszej po³owie ro-

ku na emerytury przesz³o prawie 300 funk-

cjonariuszy.

18 Kazimierz Marcinkiewicz odebra³

z r¹k Jaros³awa Kaczyñskiego nominacjê

na stanowisko komisarza Warszawy. Urzê-

dowanie rozpocznie od jutra. Wed³ug son-

da¿u przeprowadzonego przed kilkoma

dniami Marcinkiewicz ma najwiêksze

szanse zostania prezydentem stolicy w je-

siennych wyborach samorz¹dowych. Po-

par³o go 43 proc. badanych, podczas gdy

Hannê Gronkiewicz-Waltz, kandydatkê

PO – 26 proc., a Marka Borowskiego z SdPl

– 1 proc.

19 Na skwerze Hoovera przy Krakow-

skim Przedmieœciu stan¹³ oryginalny plac

zabaw. W namiocie o powierzchni 600 m
2

umieszczono charakterystyczne elementy

przedwojennej stolicy w miniaturze. S¹ tu

m.in. drabinki w kszta³cie œródmiejskich

kamieniczek, basen z pi³eczkami przy-

pominaj¹cy Wis³ê, wypo¿yczalnia zabyt-

kowych samochodzików marki Citroën

Avant i tor wyœcigów na S³u¿ewcu, gdzie

mo¿na wzi¹æ udzia³ w wyœcigu koników na

kó³kach. Plac zorganizowany przez Biuro

Promocji i Rozwoju Miasta we wspó³pracy

z Muzeum Powstania Warszawskiego bê-

dzie otwarty codziennie do koñca wakacji.

20 Wed³ug najnowszych danych

w 1,7-milionowej stolicy jest zarejestro-

wanych 713 tys. samochodów osobowych

i 184 tys. ciê¿arowych. W ci¹gu 5 lat natê-

¿enie ruchu wzros³o o 20 proc. Ka¿dego

dnia do miasta wje¿d¿a pó³ miliona pojaz-

dów. Po raz pierwszy od lat zaczê³a zwiêk-

szaæ siê liczba wypadków – co roku ginie

ok. 140 osób. Jedna czwarta warszawiaków

jest zagro¿ona ha³asem.

21 Warszawskie uczelnie prze¿ywa-

j¹ oblê¿enie. Chêtnych na studia jest jak

zwykle wiêcej ni¿ miejsc. Najpopularniej-

szym kierunkiem na UW jest w tym roku

japonistyka. O jedno miejsce na tym kie-

runku walczy a¿ 30 osób. W pierwszej dzie-
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si¹tce znalaz³y siê tak¿e iberystyka i sino-

logia. W SGGW prym wiedzie turystyka

i rekreacja. Wiêksze ni¿ w zesz³ym roku

jest tak¿e zainteresowanie kierunkami in-

¿ynierskimi. W Warszawskiej Akademii

Medycznej hitem jest fizjoterapia.

22 W urzêdzie dzielnicy Œródmieœcie

instalowany jest nowy system komputero-

wy e-WOM, dziêki któremu ju¿ za 3 tygo-

dnie ka¿dy mieszkaniec Œródmieœcia bê-

dzie móg³ sprawdziæ przez Internet, jaki

jest aktualny stan jego sprawy, lub dowie-

dzieæ siê o jej zakoñczeniu. O za³atwieniu

sprawy urz¹d bêdzie móg³ tak¿e powiada-

miaæ SMS-em i w ten sam sposób bêdzie

móg³ prosiæ o brakuj¹ce dokumenty. Nowy

system powinien tak¿e u³atwiæ monitoro-

wanie stanu spraw mieszkañców przez sze-

fów wydzia³ów i biur ratusza i poprawiæ or-

ganizacjê pracy w dzielnicy. Nowy system

bêdzie wprowadzany w ka¿dej dzielnicy,

która ma wydzia³ obs³ugi mieszkañców.

W dniu dawnego PRL-owskiego œwiê-

ta – 22 lipca – Oœrodek Karta i Dom Spot-

kañ z Histori¹ otworzy³y wystawê „War-

szawa – ma³a stabilizacja”. Na skwerze

przy hotelu Bristol pokazane zosta³y foto-

grafie nie¿yj¹cego ju¿ fotoreportera „Ex-

pressu Wieczornego” Jaros³awa Tarania.

Na zdjêciach zobaczyæ mo¿na codzienne

¿ycie warszawiaków 40 lat temu i obraz

Warszawy – miasta kontrastów. Socreali-

styczne blokowiska s¹siaduj¹ z powojen-

nymi ruinami, a komunistyczny blichtr

maskuje biedê. Otwarciu wystawy towa-

rzyszy³ piknik stabilizacyjny. Sprzedawa-

no pocztówki ze zdjêciami starej Warsza-

wy, ksi¹¿ki i mapy historyczne. Spragnieni

mogli siê napiæ wody sodowej z saturatora.

25 Z powodu suszy i zimowego solenia

jezdni ubywa coraz wiêcej drzew. W tym

roku z ulic Warszawy znik³o ich ju¿ prawie

300, a do koñca lipca trzeba bêdzie wyci¹æ

jeszcze 160. Nie wszystkie da siê zast¹piæ

nowymi. Przepisy przewiduj¹, ¿e drzewa

mo¿na sadziæ w odpowiedniej odleg³oœci

od przewodów ciep³owniczych, kanaliza-

cyjnych, telefonicznych itp., a miasto roz-

rasta siê i w stolicy jest coraz mniej miejsca

do posadzenia drzew. Zdaniem naukow-

ców jedynym ratunkiem dla drzew jest sy-

stem nawadniaj¹cy. Jednak jego za³o¿enie

i konserwacja s¹ zbyt drogie. Miasto chce

sadziæ jesieni¹ specjalne gatunki drzew od-

pornych na suszê i sól: leszczynê tureck¹,

platany, dêby. Chce tak¿e za³o¿yæ bazê da-

nych miejskich terenów zieleni, dziêki

której bêdzie wiadomo, które gatunki naj-

lepiej mog¹ przetrwaæ w mieœcie.

26 Rada Œródmieœcia uzna³a, ¿e nazwa

stacji metra Ratusz powinna byæ zmienio-

na na Arsena³. Ostateczn¹ decyzjê w tej

sprawie musi jeszcze podj¹æ Rada Warsza-

wy. Dominuj¹cy w Radzie PiS jest za t¹

zmian¹, byæ mo¿e pójdzie na kompromis

i zaproponuje nazwê dwucz³onow¹ Ra-

tusz-Arsena³.

28 O kilka centymetrów dziennie spa-

da poziom wody w Wiœle. Na rzece zaczê³y

pokazywaæ siê ³achy. ¯egluga Sto³eczna

odwo³a³a ju¿ czêœæ rejsów. Wed³ug prog-

noz Instytutu Meteorologii i Gospodarki

Wodnej za 2 dni poziom wody w rzece wy-

niesie 1,1 m. Najni¿szy stan wody w Wiœle

odnotowano w 1992 r. – wynosi³ on 68 cm.

Rzeka by³a te¿ p³ytka w lipcu 3 lata temu

(90 cm).

Ratusz powtarza uniewa¿niony w at-

mosferze skandalu konkurs na koncep-

cjê budynku Muzeum Sztuki Nowoczes-

nej, który ma stan¹æ na rogu ulic Mar-

sza³kowskiej i Œwiêtokrzyskiej. Zamierza

te¿ tworzyæ „prezydenck¹ galeriê sztuki”.

Otwarcie Muzeum planowane jest na maj

2010 r.

100 Kalendarz warszawski, lipiec – wrzesieñ 2006



Uniwersytet Warszawski podsumowa³

zakoñczon¹ w³aœnie rekrutacjê na studia.

W porównaniu z zesz³ym rokiem uczelnia

staje siê coraz mniej sto³eczna. W zesz³ym

roku 40 proc. kandydatów pochodzi³o

z Warszawy, a w tym ju¿ tylko 30 proc.

Chêtnych do studiowania w najwiêkszej

uczelni w kraju by³o ponad 33,3 tys. Z³o¿y-

li prawie 71,5 tys. podañ – wielu maturzy-

stów na wszelki wypadek obstawia³o po

kilka kierunków.

29 Rozpoczê³y siê obchody 62. roczni-

cy wybuchu powstania warszawskiego. Ty-

si¹ce warszawiaków obejrza³o inscenizacjê

ataku na Polsk¹ Wytwórniê Papierów War-

toœciowych przy ul. Sanguszki. Wieczorem

na dziedziñcu Muzeum Powstania War-

szawskiego w ho³dzie powstañcom zagra³y

zespo³y m³odzie¿owe.

Po ponad 60 latach do Muzeum Naro-

dowego powróci³ zaginiony w czasie wojny

obraz Jana Matejki. Namalowany w 1882 r.

Portret Karola Podlewskiego, dowódcy od-

dzia³u partyzanckiego z powstania stycz-

niowego, znajdowa³ siê w posiadaniu oso-

by zamieszka³ej w USA, która po informa-

cji, ¿e jest on skradziony z Muzeum, odda-

³a go Ministerstwu Kultury.

30 Ponad 2 tys. kombatantów zgroma-

dzi³o siê w parku Wolnoœci w Muzuem

Powstania Warszawskiego na spotkaniu

z prezydentem Lechem Kaczyñskim. Od

rana t³umy chêtnych do zwiedzania sztur-

mowa³y Muzeum. Kilka osób zas³ab³o,

trzykrotnie wzywano karetkê. Zwiedzanie

trwa³o a¿ do pó³nocy.

31 W wieczornym nabo¿eñstwie i Ape-

lu Poleg³ych pod pomnikiem Powstania

Warszawskiego na pl. Krasiñskich wziê³y

udzia³ najwa¿niejsze osoby w pañstwie,

¿o³nierze powstania oraz angielscy i po³u-

dniowoafrykañscy lotnicy, którzy dokony-

wali zrzutów nad walcz¹c¹ Warszaw¹.

SIERPIEÑ

1 Trwaj¹ obchody rocznicy wybuchu

powstania warszawskiego. Po po³udniu

nad Warszaw¹ kr¹¿y³ amerykañski bom-

bowiec B-17, zwany Lataj¹c¹ Fortec¹.

62 lata temu takie maszyny wys³ano z po-

moc¹ dla powstañczej Warszawy. Samolot

rozrzuca³ ulotki z apelem o to, aby zatrzy-

maæ siê na ulicach, gdy o 17. w Godzinê W

zawyj¹ syreny. Ulotki by³y jednoczeœnie

biletami wstêpu do Muzeum Powstania

Warszawskiego. O pó³nocy w muzealnym

parku Wolnoœci rozpocz¹³ siê spektakl

Gwiazdy spadaj¹ w sierpniu – monta¿ na g³os

i pamiêæ, w którym powstañcze historie

opowiadali uczestnicy powstania oraz

m³odzi aktorzy.

Na internetowej stronie MPWiK za-

koñczy³o siê g³osowanie na jedn¹ z trzech

wersji wygl¹du odnowionej oczyszczal-

ni Czajka w Bia³o³êce. Zwyciê¿y³a wersja

futurystyczna: kosmiczne kszta³ty, du¿a

iloœæ srebrzystej blachy i szk³a. Zbiorniki

na biogaz maj¹ wygl¹daæ jak wielkie kule,

a ogromne zbiorniki do fermentacji bêd¹

mia³y kszta³t owalny, zbli¿ony do pi³ek

rugby. Do tego osadniki – wielkie baseny

przykryte srebrzystymi talerzami. Wysoki

na ponad 30 m komin spalarni ma przymo-

cowany pod wierzcho³kiem ogromny taras

widokowy przypominaj¹cy kosmiczny

kr¹¿ek.

3 W namiocie przed g³ównym wej-

œciem do PKiN mo¿na ogl¹daæ niemieckie

lotnicze zdjêcia Warszawy wykonane tu¿

przed wybuchem powstania warszawskie-

go. S¹ to zapewne ostatnie takie widoki

miasta przed zburzeniem. Imponuj¹ jako-

œci¹. Widaæ na nich nie tylko domy i ulice,

Kronika 101



ale te¿ samochody, szyldy nad sklepami,

nawet pojedynczych przechodniów. Zdjê-

cia odkryte w Bildarchiv Foto Uniwersyte-

tu Philipsa w Marburgu pokazane zosta-

³y po raz pierwszy 2 lata temu na wystawie

w Muzeum Historycznym m.st. Warszawy.

Warszawskie puenty to nowe nagro-

dy, które maj¹ wskazaæ najciekawsze osoby

i wydarzenia w stolicy. S¹ one pomys³em

redakcji miesiêcznika „Warsaw Point”

i bêd¹ przyznawane przez warszawskich

VIP-ów w 7 kategoriach, m.in.: w kategorii

Puenta Sztuki – nagroda za spektakl,

Puenta Miasta – nagroda za kreacjê miej-

sca z dusz¹, Puenta Mistrzowska – za oso-

bowoœæ czy Puenta z Gestem – za mecenat

kulturalny. Og³oszenie wyników odbêdzie

siê w paŸdzierniku.

4 Naczelny architekt miasta Micha³

Borowski zosta³ pe³nomocnikiem komi-

sarz miasta ds. wprowadzenia strategii roz-

woju Pola Mokotowskiego. Jego g³ównym

zadaniem jest uchwalenie planu zagospo-

darowania dla Pola i rozpoczêcie inwesty-

cji, które bêd¹ zapisane w planie. Borowski

bêdzie te¿ reprezentowa³ miasto w rozmo-

wach z u¿ytkownikami gruntów znajdu-

j¹cych siê na Polu. Powo³anie pe³nomocni-

ka to reakcja na zakusy deweloperów.

Warszawê zaatakowa³y komary. Szybko

siê rozmna¿aj¹ i wcale nie potrzebuj¹ do

tego zbiorników wodnych. W stolicy ¿yje

ponad 25 gatunków komarów. Co najmniej

10 z nich jest agresywnych wobec ludzi.

5 Po rocznym remoncie oddano do

u¿ytku Rynek Mariensztacki. Nawierzch-

nia z granitowej kostki i kratka z klinkieru

zosta³y u³o¿one na nowo. Wokó³ platanów

ustawiono ³awki, fontanna z trzema klê-

cz¹cymi ch³opcami zosta³a podœwietlona.

Rynek jest piêkny, ale pusty. Stowarzysze-

nie Mieszkañców Mariensztatu myœli o ja-

kimœ jego zagospodarowaniu. Mog³oby tu

znaleŸæ miejsce kino offowe, prezentacja

zespo³ów ludowych.

6 Trzynaœcie godzin deszczu wystar-

czy³o, ¿eby ulice zamieni³y siê w rw¹ce po-

toki, piwnice podesz³y wod¹, a dachy za-

czê³y przeciekaæ. Na Warszawê spad³o po-

nad 58 mm deszczu. To dok³adnie tyle, ile

zwykle spada w sierpniu w ci¹gu ca³ego

miesi¹ca. Zapchane studzienki nie przyj-

mowa³y wiêcej wody. Policja musia³a za-

mykaæ ulice i kierowaæ na objazdy. Stra¿

Po¿arna odebra³a ponad 1,5 tys. wezwañ

z ca³ej Warszawy.

7 Od dziœ w Internecie mo¿na spraw-

dziæ jak przez 60 lat zmieni³a siê Warszawa.

Zamieszczono w nim aktualn¹ ortofoto-

mapê i powojenn¹ – zniszczonej Warsza-

wy, wykonan¹ na podstawie zdjêæ zrobio-

nych przez Armiê Czerwon¹ w marcu

1945 r. Cyfrowa mapa obejmuje obszar

miasta w granicach z 1938 r. wraz z obrze-

¿ami. W sumie blisko 200 km
2
. Zniszczon¹

Warszawê mo¿na ogl¹daæ pod adresem

http://mapa.warszawa.um.gov.pl/1945

8 O 8.45 w Muzeum Powstania War-

szawskiego przemówi³a odtworzona po

62 latach radiostacja „B³yskawica”. Naj-

pierw nadano komunikat z 8 sierpnia

1944 r., a potem takty Warszawianki. Repli-

ka radiostacji znajduje siê w zbiorach Mu-

zeum od 2 lat. Odtworzy³ j¹ jej konstruktor

Antoni Zêbik ps. „Bieg³y”.

9 Z badañ statystycznych wynika, ¿e

mieszkañcy Warszawy ¿yj¹ najd³u¿ej

w Polsce. Wed³ug GUS œrednia d³ugoœæ ¿y-

cia warszawianki wynosi 79,8 lat, warsza-

wiaka – 72,6. Nie s¹ otyli, nie pal¹, myœl¹

pozytywnie i s¹ aktywni.

W ubieg³ym roku Biuro Rady Warsza-

wy wyda³o 2,1 mln z³. Zdaniem jego dyrek-
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tora, Dariusz Kacprzyka, to w przeliczeniu

na jednego mieszkañca najmniej w Polsce:

1,33 z³. Podczas gdy w Gdañsku – 3,59 z³,

Katowicach – 2,8 z³, Poznaniu – 3,6 z³. Do

2005 r. Warszawa mia³a najkosztowniejsz¹

obs³ugê w Polsce. ¯eby by³o jeszcze taniej,

Kacprzyk chce wprowadziæ elektroniczny

system obs³ugi radnych. Obieg dokumen-

tów bêdzie elektroniczny, radni dostan¹

laptopy, sesje bêd¹ elektronicznie rejes-

trowane, powstanie baza uchwa³ i doku-

mentów.

Biuro Sto³ecznego Konserwatora Za-

bytków uruchomi³o stronê internetow¹.

Pod adresem www.zabytki.um.warsza-

wa.pl mo¿na sprawdziæ, które budynki s¹

zabytkami, jak uzyskaæ zgodê na ich re-

mont, gdzie za³atwiaæ formalnoœci. Lista

zabytków jest w miarê aktualna – zweryfi-

kowana w 2004 r. Du¿o miejsca poœwiê-

cono finansowanym przez samorz¹d re-

montom.

10 Hanna Gronkiewicz-Waltz, kandy-

datka na prezydenta miasta, og³osi³a swój

program dla Warszawy. Znalaz³y siê w nim

m.in.: rozkrêcenie inwestycji, budowa ob-

wodnic, uruchomienie tanich linii w Mod-

linie, uw³aszczenie warszawiaków, popra-

wa estetyki miasta, przez np. projektowa-

nie ma³ej architektury (³awek, s³upów

og³oszeniowych itp.). Wœród priorytetów

dla Warszawy znalaz³o siê te¿ powo³anie

m³odzie¿owej Rady Warszawy, utworze-

nie 150-kilometrowej sieci œcie¿ek rowero-

wych, stworzenie systemu „Park&Ride”,

czyli parkingów na obrze¿ach miasta. Tym-

czasem oficjalnie w ratuszu kampanii nie

ma, ale Kazimierz Marcinkiewicz buduje

gabinet polityczny. 40-osobowym zespo-

³em pokieruj¹ zaufani ludzi, a na ich czele

stanie Jacek Tarnowski, który wczeœniej

kierowa³ zespo³em doradców premiera.

W Warszawie s¹ na razie tylko dwa fo-

toradary robi¹ce zdjêcia kierowcom prze-

kraczaj¹cym prêdkoœæ. Sto³eczna policja

ma wkrótce otrzymaæ trzy kolejne. Wice-

szef sto³ecznej drogówki, podinsp. Woj-

ciech Pasieczny, jest przekonany, ¿e fotora-

dary poprawiaj¹ bezpieczeñstwo. Potwier-

dzaj¹ to coraz lepsze z roku na rok statysty-

ki: w pierwszym pó³roczu 2006 r. spad³a

liczba wypadków (o 8,7 proc.) i rannych

w wypadkach (o 12 proc.) i co najwa¿niej-

sze – liczba zabitych. W pierwszy pó³roczu

2005 r. na sto³ecznych drogach zginê³o

60 osób, w tym roku 42.

11 34 mln z³ zap³aci³a firma WWG Ma-

nagement za dwupiêtrowy pa³ac M³odzie-

jowskich przy ul. Miodowej 10. Firma ta

zamierza specjalizowaæ siê w rewitaliza-

cji zabytków. W pa³acu chce urz¹dziæ

36 ekskluzywnych apartamentów o po-

wierzchni 125 m
2
. Fasada zostanie niena-

ruszona, zmiany ogranicz¹ siê do podziele-

nia piêter na apartamenty. Odtworzony zo-

stanie XVIII-wieczny kszta³t klatek scho-

dowych i korytarzy. Jedynym ustêpstwem

na rzecz nowoczesnoœci bêdzie budowa

dwupoziomowego podziemnego gara¿u

pod dziedziñcem na ty³ach obiektu. Prze-

budowa zacznie siê jesieni¹ 2008 r. (do tego

czasu budynek opuœci PWN) i potrwa 2 la-

ta. Metr kwadratowy mieszkania w pa³acu

bêdzie kosztowaæ od 13 do 16 tys. z³.

Trzy warszawskie inwestycje otrzyma-

³y dofinansowanie z unijnych funduszy.

Najwiêcej Caritas Archidiecezji Warszaw-

skiej – 2,1 mln z³ na modernizacjê oœrodka

opieki w pa³acu Kazanowskich przy Kra-

kowskim Przedmieœciu, gdzie mieœci siê

placówka Res Sacra Miser. Unia zwróci

te¿ czêœæ pieniêdzy wydanych na remonty

w dwóch kamienicach – przy ul. Z¹bkow-

skiej 4 i 36. W pierwszej powstanie do-

datkowo œwietlica socjoterapeutyczna dla

dzieci. A w drugiej – punkt informacji
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turystycznej. Do kasy miasta trafi na

to 852 tys. z³ i jeszcze 160 tys. z³ na rewita-

lizacjê otoczenia czêœci murów getta na

Woli.

13 Sto osób mia³o wzi¹æ udzia³ w insce-

nizacji wielkiej Bitwy Warszawskiej na po-

ligonie w Ossowie. Ponad 4-tysiêczna pub-

licznoœæ zd¹¿y³a tylko obejrzeæ efektown¹

szar¿ê u³añsk¹, poniewa¿ chwilê póŸniej

oberwanie chmury zmusi³o organizatorów

do odwo³ania widowiska. Na pocieszenie

kilku polskich u³anów zaprezentowa³o

w strugach deszczu kolejn¹ szar¿ê i potycz-

kê z bolszewikami, z armat wystrzeli³y po-

ciski, a z g³oœników pop³yn¹³ Marsz legio-

nów i odg³osy walki.

14 Rozpoczê³a siê trzecia edycja Euro-

pejskiego Tygodnia Filmowego On/Off.

W programie ka¿dego wieczoru s¹ pokazy

pe³nometra¿owych filmów europejskich

w kinie Luna oraz w letnim kinie na Pod-

zamczu. Festiwal to tak¿e warsztaty filmo-

we, podczas których m.in. realizowane s¹

etiudy o tematyce warszawskiej, spotkania

z mistrzami, koncerty, fotografia poœwiê-

cona Warszawie, konkurs Grand Prix

OFF/ON dla europejskiego kina niezale¿-

nego i studenckiego.

15 Warszawa dostanie bez konieczno-

œci startowania w konkursie dofinansowa-

nie z Unii na budowê œrodkowego odcinka

metra i zakup wagonów oraz 2 projekty

ekologiczne: rozbudowê spalarni œmieci

na Targówku i inwestycje Miejskiego

Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanaliza-

cji – kolejne kolektory i przepompownie,

przebudowê Grubej Kaœki i zak³adu uzdat-

niania wody nad Zalewem Zegrzyñskim.

W sumie przynajmniej 2,3 mld z³.

16 W remontowanym pa³acu w Wila-

nowie od ponad roku trwaj¹ prace nad po-

szukiwaniem wystroju i koloru œcian

sprzed 300 lat. Badania finansowane z fun-

duszy unijnych przynios³y do tej pory kil-

ka wa¿nych odkryæ. Do ostatnich nale¿¹

2 g³owy w turbanach, które wy³oni³y siê

spod warstw farby w Wielkiej Sieni. S¹

fragmentem dawnego wystroju sali z lat 90.

XVII w., po którym nie pozosta³o prawie

nic. Marzeniem dyrektora Muzeum Pa³a-

cu w Wilanowie jest przywrócenie wnê-

trzom ducha baroku, tak jak na elewa-

cjach.

W przysz³ym roku na Uniwersytecie

Warszawskim pojawi siê nowy kierunek –

studia filologiczno-kulturoznawcze. Wa-

runkiem przyjêcia bêdzie zaliczenie na

maturze egzaminów z dwóch jêzyków ob-

cych. Studenci dostan¹ szczegó³ow¹ wie-

dzê z zakresu geografii, kultury, sztuki i hi-

storii trzech wybranych regionów jêzyko-

wych i bêd¹ siê uczyæ trzeciego jêzyka.

Dziêki temu absolwenci nowego kierun-

ku bêd¹ bardziej konkurencyjni na rynku

pracy.

17 Szeœæ firm i konsorcjum chce zapro-

jektowaæ i zbudowaæ most Pó³nocny,

wœród nich m.in. Budimex Dromex i War-

szawskie Przedsiêbiorstwo Robót Drogo-

wych. W ci¹gu najbli¿szych dni Zarz¹d

Dróg Miejskich wybierze 5 firm i zaprosi

je do sk³adania ostatecznych ofert z cena-

mi. Urzêdnicy licz¹, ¿e projektowanie i bu-

dowa zajm¹ najwy¿ej 4 lata. Byæ mo¿e

mniej, bo dodatkowe punkty ma dostaæ fir-

ma, która zaproponuje skrócenie robót.

Most i fragment trasy od Wis³ostrady do

ul. Modliñskiej bêd¹ gotowe najwczeœniej

w 2010 r.

Na praskich podwórkach aktorzy tea-

tru Remus prowadz¹ dla dzieci wakacyjne

warsztaty: robienia lalek, grania na instru-

mentach, chodzenia na szczud³ach, poka-

zuj¹ te¿ przedstawienie Ulica tysi¹ca i jednej

baœni. Takie wakacyjne akcje na Pradze
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teatr organizuje ju¿ od kilku lat. Aktorzy

pokazuj¹ swój program ka¿dego dnia na

innym podwórku, aby dotrzeæ do najwiêk-

szej liczby dzieci.

18 Szef warszawskiego PiS-u, Woj-

ciech D¹browski, zaproponowa³ warszaw-

skiej PO wspó³pracê. Wed³ug D¹browskie-

go obie partie maj¹ solidarnoœciowy rodo-

wód i powinny zewrzeæ szyki, tworz¹c

wspólny front, który w nadchodz¹cych

wyborach samorz¹dowych odeprze ofen-

sywê postkomunistów. Zadeklarowa³ tak-

¿e: „Jeœli w wyœcigu o fotel prezydenta wy-

gra kandydat PiS, oddamy Platformie sta-

nowisko szefa rady miejskiej. I na odwrót”.

Jego zdaniem o dobrych relacjach PiS i PO

w Warszawie œwiadczy wspó³praca w miej-

skich radach i zarz¹dach dzielnic. Szefowa

warszawskiej PO, Ma³gorzata Kida-

wa-B³oñska, powiedzia³a jednak, ¿e po

ostatnich doœwiadczeniach na du¿ej scenie

politycznej o powrocie do PO-PiS-u nie

ma mowy. Porozumienie w sprawie rozwo-

ju i dobra Warszawy mo¿e nast¹piæ dopie-

ro w listopadzie, gdy bêd¹ znane wyniki

wyborów.

19 Rozpocz¹³ siê II Miêdzynarodowy

Festiwal Muzyczny „Chopin i jego Euro-

pa” organizowany przez Narodowy Insty-

tut Fryderyka Chopina. Jego podtytu³

brzmi: „Od Mozarta do Friedricha Gul-

dy”. Gwiazd¹ festiwalu bêdzie argentyñ-

ska pianistka Martha Argerich oraz Orkie-

stra XVIII Wieku pod dyrekcj¹ Fransa

Brüggena. Wyst¹pi czwórka zwyciêzców

Konkursu Chopinowskiego – oprócz Ar-

gerich, Garrick Ohlsson, Dang Thai Son

i Rafa³ Blechacz.

Wystêp niemieckiego trêbacza Christo-

pha Titza wraz z zespo³em by³ jednym

z najlepszych koncertów w historii Miê-

dzynarodowego Plenerowego Festiwalu

„Jazz na Starówce”. Po pó³ godzinie prawie

ca³y Rynek rytmicznie falowa³, a czêœæ

publicznoœci tañczy³a. Ka¿dy kolejny te-

mat przyjmowany by³ owacj¹. Titz nale¿y

do najm³odszych przedstawicieli sceny

jazzowej naszych zachodnich s¹siadów. Je-

go najwiêkszym atutem s¹ ballady, w któ-

rych czuæ wp³ywy Blancharda, Bakera

i Stañki.

21 www.babaryba.pl to adres sklepiku

internetowego z oryginalnymi pami¹tka-

mi z Warszawy. Witrynê uruchomi³o m³o-

de ma³¿eñstwo, Marta Tychmanowicz

i Marek W³odarski, którzy chc¹ w ten spo-

sób poprawiæ wizerunek stolicy. „Pomys³

przyszed³, gdy jeŸdziliœmy do Pragi” – mó-

wi¹. „Tam na ka¿dej ulicy jest piêædziesi¹t

sklepików z fantastycznymi pami¹tkami.

A u nas... wstyd powiedzieæ”. Nazwa skle-

piku pochodzi od ¿artobliwego okreœlenia

syrenki. Przygotowania do jego otwarcia

trwa³y 3 lata, wszystko sponsorowali

z w³asnej kieszeni. Na razie mo¿na kupiæ

koszulki i kubki z warszawskimi motywa-

mi. Nie s¹ to jednak kiczowate bazgro³y,

lecz prace na dobrym poziomie artystycz-

nym. Wkrótce bêd¹ te¿ torby, podk³adki

pod myszy itp. Poza pami¹tkami w inter-

netowym sklepiku dostêpne s¹ te¿ ksi¹¿ki,

p³yty z piosenkami o Warszawie, pocztów-

ki i inne varsaviana.

22 W centrum Warszawy zamontowa-

no 200 betonowych koszy. Przypominaj¹

brzydkie szare solniczki, ale naczelny ar-

chitekt miasta, Micha³ Borowski, zgodzi³

siê na ich postawienie, bo jego zdaniem s¹

neutralne, a przy tym funkcjonalne i tak

ciê¿kie, ¿e trudno nimi rzucaæ albo je

ukraœæ. Architekt Andrzej Kiciñski uwa-

¿a, ¿e kosze powinny byæ dostosowane

do charakteru ulic: „Œmietnik to detal, ta-

ki jak ³awka, chodnik czy latarnia, który

sprawia, ¿e miasto ma swój specyficzny

klimat”. Zarz¹d Oczyszczania Miasta, któ-
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ry zap³aci³ za kosze 168 tys. z³, twierdzi, ¿e

ich jednakowy wygl¹d to atut.

23 176 mln z³ ma kosztowaæ nowa cen-

trala ZUS przy ul. Szamockiej na Pow¹z-

kach. Oprócz komputera z danymi 27 mln

klientów znajdzie siê tam 50-metrowy ga-

binet prezesa, pokój do przyjmowania

goœci (24 m
2
) i ³azienka (8 m

2
). Do biurow-

ców przeniesie siê 1,2 tys. urzêdników

z Czerniakowskiej. Wczeœniej ZUS in-

formowa³, ¿e budowa kompleksu wraz

z 3-hektarow¹ dzia³k¹ bêdzie kosztowaæ

113 mln z³. Rzecznik ZUS, Przemys³aw

Przybylski, zapewnia, ¿e kosztowna inwe-

stycja nie ma wp³ywu na wp³acanie pieniê-

dzy do otwartych funduszy emerytalnych.

ZUS zalega ok. 1,5-2 mld z³ i zapo¿ycza siê

w bankach, by sp³aciæ zaleg³oœci.

24 Warszawska Wytwórnia Wódek

„Koneser” trafi³a na sprzeda¿. Powodem

jest zad³u¿enie szacowane na ponad

50 mln z³. Zdaniem Janusza Owsianego,

prezesa Stowarzyszenia „Monopol War-

szawski” i inicjatora przekszta³cenia fa-

bryki w nowoczesne centrum kultury, naj-

lepszym rozwi¹zaniem by³oby przejêcie

zak³adu przez miasto. Sprzeda¿ komu in-

nemu mo¿e oznaczaæ zag³adê wa¿nych dla

ca³ej Warszawy i buduj¹cych now¹ to¿sa-

moœæ Pragi instytucji kulturalnych (Teatr

Wytwórnia, galerie). W niebezpieczeñ-

stwie znalaz³yby siê te¿ zabytkowe budyn-

ki fabryczne z prze³omu XIX i XX w. Kie-

rownictwo Konesera obiecuje potencjal-

nym nabywcom mo¿liwoœæ budowy wyso-

kich bloków od strony ul. Bia³ostockiej.

Po niemal 4-letniej przerwie wznowio-

no budowê nowego gmachu Telewizji Pol-

skiej. 13-piêtrowy budynek zaprojektowa-

ny przez Czes³awa Bieleckiego u zbiegu

ulic Woronicza i Samochodowej jest jed-

nym z najdziwaczniejszych, najbardziej

kontrowersyjnych i najd³u¿ej budowa-

nych biurowców. Budynek wykoñczy za

prawie 100 mln z³ konsorcjum 4 firm pod

wodz¹ Mostostalu Warszawa. Inwestycja

bêdzie prawie 4-krotnie dro¿sza ni¿ w pier-

wotnych planach. Zakoñczenie robót jest

przewidywane na wrzesieñ 2007 r.

25 W Warszawie powstanie a¿ 5 pry-

watnych klinik, w sumie ponad 400 no-

wych ³ó¿ek, z czego po³owa w po³udniowej

czêœci miasta. W publicznych szpitalach

od dawna brakuje pielêgniarek i lekarzy,

a otwarcie 5 prywatnych placówek oznacza

dalszy odp³yw personelu. Na prywatne eta-

ty mo¿e przejœæ ok. 100 lekarzy. Oferuje siê

im tu wy¿sze zarobki, mo¿liwoœæ rozwo-

ju (szkolenia, zagraniczne kursy). Szacuje

siê, ¿e w Polsce z prywatnej opieki medycz-

nej korzysta ju¿ ponad 1 mln osób.

W warszawskich szko³ach brakuje nau-

czycieli. Dyrektorzy narzekaj¹, ¿e kadra

siê starzeje, a m³odych nie kusz¹ szkolne

zarobki. Pocz¹tkuj¹cy nauczyciel dostaje

na rêkê ok. 700-800 z³, ten z kilkunastolet-

nim sta¿em nieca³e 2 tys. Najbardziej bra-

kuje anglistów – ponad stu. Wol¹ uczyæ na

prywatnych kursach jêzykowych. I nau-

czycieli przedmiotów zawodowych, np. in-

formatyków. Sytuacja w szkolnictwie mo-

¿e siê znacznie pogorszyæ, kiedy w grudniu

2006 i 2007 r. odejdzie na emeryturê

7,5 tys. nauczycieli z Mazowsza.

Niedosz³a siedziba prezydium rz¹du

przy ul. Wspólnej 62 przejdzie metamorfo-

zê w nowoczesny biurowiec. W³aœciciel fir-

ma Euro-Invest wyda na modernizacjê

20 mln z³. Gmach zaprojektowany przez

Marka Leykama, wzniesiony w 1952 r., jest

jednym z najbardziej niezwyk³ych budyn-

ków czasów PRL-u. Przykrywa go kopu³a

z kilkudziesiêcioma iluminatorami. Pod

ni¹ znajduje siê okr¹g³e atrium z kru¿gan-

kami, ci¹gn¹ce siê przez 6 kondygnacji. In-

westor wymieni pokrycie dachu wraz z ko-
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pu³¹. Wymieniono ju¿ okna na kopie wy-

konane z mahoniowego drewna. Z maho-

niu bêd¹ te¿ piêkne wrota do biurowca.

Elewacja ma byæ oczyszczona i podœwietlo-

na po zmroku. W biurowcu bêd¹ te¿ 3 prze-

szklone windy z widokiem na atrium. In-

westor chce, ¿eby kru¿ganki sta³y siê gale-

ri¹ sztuki. W tym celu zostanie zainstalo-

wany specjalny system oœwietlenia, pozwa-

laj¹cy na eksponowanie rzeŸb czy obrazów.

26 Liryczny koncert wybitnego pia-

nisty Johna Taylora zakoñczy³, najlepsz¹

z dotychczasowych, XII edycjê „Jazzu na

Starówce”. Festiwal jest ju¿ nie lokaln¹,

letni¹, ale jedn¹ z najwa¿niejszych tego ty-

pu imprez w Polsce. Z tysi¹cami s³uchaczy

na ka¿dym koncercie nale¿y równie¿ do

imponuj¹cych pod wzglêdem frekwencji.

27 Warszawiacy bawili siê na „Pikniku

przedwojennym” zorganizowanym w par-

ku Wolnoœci w Muzeum Powstania War-

szawskiego. Mo¿na by³o wzi¹æ udzia³

w konkursie „Niewidomych kelnerów” –

osoby z zawi¹zanymi oczami biega³y z jaj-

kami na ³y¿kach, nauczyæ siê chodzenia na

szczud³ach, poznaæ kroki fokstrota (przy-

grywa³a m.in. Kapela z Chmielnej), wys³u-

chaæ prelekcji, jak kiedyœ bawiono siê

w Warszawie. Organizatorzy imprezy na-

grali wypowiedzi osób, które dzieli³y siê

wspomnieniami o starych zabawach, ko-

piowali stare zdjêcia i archiwalia.

29 W ostatni¹ fazê wkraczaj¹ przygoto-

wania do odbudowy pa³acu Saskiego. Na

pl. Pi³sudskiego rozpoczêli badania arche-

olodzy. Ich prace potrwaj¹ rok. Gdy skoñ-

cz¹, na plac wjad¹ koparki firmy Budi-

mex-Dromex, która wygra³a przetarg na

odbudowê pa³acu. Miasto zap³aci tej firmie

ponad 201 mln z³. Nadal nie wiadomo, do

czego ma s³u¿yæ ten budynek. Pewne jest

tylko, ¿e znajdzie siê w nim miejskie Cen-

trum Myœli Jana Paw³a II. Nie zajmie ono

jednak ca³ego gmachu. Do niedawna mó-

wiono, ¿e czêœæ powierzchni zajmie Mu-

zeum Historii Polski. Do pa³acu mia³y siê

te¿ wprowadziæ jakieœ instytucje rz¹dowe

lub Unii Europejskiej. Naczelny architekt

miasta chcia³by, aby powsta³o tu najbar-

dziej presti¿owe centrum kongresowo-

-konferencyjne w kraju, przeciwny jest wy-

korzystaniu tego budynku jako miejskiego

ratusza.

30 „W pustyni i w s³oñcu” to tytu³

otwartej w Muzeum Narodowym fascynu-

j¹cej wystawy archeologicznej prezentu-

j¹cej zabytki kultury chrzeœcijañskiej wy-

kopane w Sudanie przez polsk¹ ekipê pod

wodz¹ dr. Stefana Jakobielskiego. Wypo-

¿yczone z Muzeum Narodowego w Char-

tumie 84 obiekty – fragmenty naczyñ i bu-

dowli – pochodz¹ ze Starej Dongolii, daw-

nej stolicy Nubii chrzeœcijañskiej. Wysta-

wa ma zwróciæ uwagê na ogromne sukcesy

polskich archeologów, którzy pracuj¹

w Sudanie od 45 lat. S¹ tam najliczniejsz¹

ze wszystkich ekip, a ich zas³ugi s¹ bardzo

cenione przez miejscowy rz¹d.

31 Kazimierz Marcinkiewicz reorgani-

zuje sto³eczny ratusz. Tzw. koordynatorzy,

mianowani przez jego poprzednika, bêd¹

pilnowani przez ludzi z otoczenia by³ego

premiera. Natomiast nadzór partyjny nad

poczynaniami Marcinkiewicza ma spra-

wowaæ szef warszawskiego PiS Wojciech

D¹browski. Na dwa miesi¹ce przed wybo-

rami ma obj¹æ specjalnie dla niego utwo-

rzone stanowisko dyrektora koordynu-

j¹cego ds. politycznych. Radni PO i SLD

komentuj¹, ¿e Marcinkiewicz zamiast

rz¹dziæ przygotowuje polityczn¹ si³ê szyb-

kiego reagowania, a publiczne pieni¹dze

bêd¹ wykorzystywane do celów kampanii

wyborczej. Pomys³ powo³ania dyrektora

ds. politycznych uwa¿aj¹ za skandal i ku-

riozum na skalê samorz¹dow¹.
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WRZESIEÑ

1 W Pa³acu Kultury i Nauki rozpoczê-

³y siê 21. Targi Ksi¹¿ki Edukacyjne „Edu-

kacja XXI”. To najwiêksza w Polsce specja-

listyczna impreza, na której prezentowane

s¹ podrêczniki. Bierze w niej udzia³ 52 wy-

stawców, wœród nich m.in. Wydawnictwa

Szkolne i Pedagogiczne, Nowa Era, Wy-

dawnictwo Szkolne PWN, Stentor. Tar-

gom tradycyjnie towarzysz¹ seminaria dla

nauczycieli. Wizyta na targach to tak¿e

okazja do obejrzenia wystawy „Kolekcja

elementarzy œwiata” ze zbioru Renaty Za-

borskiej z Warszawy.

2 Unijne dotacje mog¹ uratowaæ War-

szawê przed parali¿em. Jeszcze w tym roku

zostanie og³oszony przetarg na przed³u¿e-

nie trasy AK z Pow¹zek do wylotówki na

Poznañ. Do wrzeœnia 2007 r. powinien byæ

gotowy wiadukt nad ul. Poleczki i nowy

dojazd do lotniska od strony Ursynowa,

kolejne 2 lata zajmie wytyczenie zjazdu

z autostrady A2 obrze¿ami Ursusa i Okêcia

do Pu³awskiej. Na prze³omie 2007 i 2008 r.

zacznie siê budowa nowej wylotówki

z Al. Jerozolimskich na Katowice i Kra-

ków. Poza tym powstanie: 102 km obwod-

nic wokó³ Wyszkowa, Jab³onny, Miñska

Maz., ¯yrardowa, Mszczonowa, dziêki

którym tiry omin¹ stolicê, 310 km dróg

ekspresowych, które znacznie przyœpiesz¹

wyjazd z miasta.

4 W Domu Dziennikarza przy ul. Fok-

sal odby³a siê debata „Centrum Warszawy

– handel, kultura, biznes – planowanie

i inwestowanie”. Bior¹cy w niej udzia³ pla-

niœci, urbaniœci i inwestorzy dyskutowali

o tym, czy w Warszawie powstanie kiedyœ

prawdziwe centrum. Micha³ Borowski, na-

czelny architekt miasta, zdradzi³, ¿e koor-

dynacj¹ wszystkiego – od przygotowania

a¿ do pilotowania kolejnych inwestycji

w centrum – ma siê zaj¹æ prywatna firma

wynajêta przez miasto. Hanna Gronkie-

wicz-Waltz, kandydatka na prezydenta

Warszawy, zarzuca³a w³adzom stolicy nie-

moc, skrytykowa³a plan zagospodarowa-

nia okolic PKiN. Prywatni inwestorzy ma-

rz¹cy o budowaniu blisko Pa³acu wytknêli

miastu dziwn¹ niemoc w usuwaniu mega-

blaszaka Kupieckich Domów Towarowych.

5 Rozpocz¹³ siê III Festiwal Kultury

¯ydowskiej „Warszawa Singera”. Przez ty-

dzieñ na ul. Pró¿nej bêdzie mo¿na poczuæ

klimat ¿ydowskiej Warszawy. W zrujno-

wanej kamienicy nr 7/9 otwarto wystawê

„Ulica Pró¿na 2006”, na której mo¿na zo-

baczyæ m.in. prace Joanny Rajkowskiej,

Artura ¯mijewskiego i Piotra Lachmana.

Wyst¹pi¹: Urszula Dudziak, zespo³y kle-

zmerskie, kantorzy. Bêdzie mo¿na posma-

kowaæ tradycyjnych potraw, poznaæ pod-

stawy jidysz, kaligrafii hebrajskiego, za-

tañczyæ w tancbudzie przed Teatrem ¯y-

dowski. Odbêd¹ siê te¿ tradycyjne spacery

z przewodnikami po Warszawie œladami

Singera.

6 Na pl. Pi³sudskiego trwaj¹ wykopali-

ska archeologiczne, które poprzedzaj¹ pla-

nowan¹ odbudowê pa³acu Saskiego. Ekipa

pracuj¹ca pod kierownictwem Ryszarda

Cendrowskiego odkry³a podziemny kory-

tarz, który prawdopodobnie s³u¿y³ Sztabo-

wi Generalnemu, mieszcz¹cemu siê przed

wojn¹ w pa³acu. Tunel ma oko³o metra wy-

sokoœci, znajduj¹ siê nim kable, które

umo¿liwia³y ³¹cznoœæ miêdzy oddalonymi

skrzyd³ami pa³acu. Archeolodzy ods³onili

te¿ rozleg³y fragment XVIII-wiecznych

piwnic. W niektórych miejscach natrafili

na oryginalne posadzki i bruk, a tak¿e po-

t³uczone butelki, które niegdyœ wype³nia³y

winne piwniczki Sasów.

Warszawskie zoo wzbogaci³o siê o no-

wego nosoro¿ca. 2,5-roczny Jacob przy-

jecha³ z Berlina. Bêdzie mieszka³ z 4-let-
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nim nosoro¿cem Hugonem, któremu bar-

dzo doskwiera³a nuda. Zoo szuka teraz

sponsora dla nowego nosoro¿ca, które-

go utrzymanie wynosi miesiêcznie

ok. 1,5 tys. z³.

7 300 metrów od PKiN, przy ul. Bagno,

na ty³ach dawnej PAST-y, powstanie

pierwszy z serii wysokich budynków mie-

szkalnych w œcis³ym centrum miasta.

Apartamentowiec Atelier Residence zosta³

zaprojektowany przez wiedeñskich archi-

tektów, bêdzie wygl¹daæ jak kubistyczna

konstrukcja z obrazów Picassa: 14-piêtro-

wa bry³a bêdzie siê rozpadaæ na mniejsze

cztery, od strony ul. Pró¿nej gmach bêdzie

kaskadami schodziæ w dó³. Elewacja zosta-

nie ob³o¿ona p³ytami z piaskowca, na dole

pojawi siê zielony granit. W budynku ma

panowaæ atmosfera ekskluzywnego kluby,

drzwi bêdzie otwiera³ majordomus. Cena

metra ma siê wahaæ od 12 do 16 tys. z³. Bu-

dynek zostanie oddany do u¿ytku pod ko-

niec 2008 r.

8 W Warszawie powstaj¹ pierwsze lof-

ty. Na mieszkania bêd¹ przerobione bu-

dynki Polskich Zak³adów Optycznych

przy ul. Grochowskiej. Stoi tu 5 po³¹czo-

nych ze sob¹ budynków, na których szczy-

cie wyrosn¹ pawilony, tzw. domy na dachu,

pojawi siê mnóstwo zieleni. Na parterze

bêd¹ sklepy, kawiarnie, kluby, na pierw-

szym i drugim piêtrze – pracownie arty-

styczne, galerie i biura, na górnych piêt-

rach – mieszkania z otwartymi przestrze-

niami. Ceny bêd¹ zbli¿one do cen mie-

szkañ w nowych domach. Pierwsze lokale

maj¹ byæ gotowe pod koniec 2007 r. S¹ te¿

plany adaptacji dawnych zak³adów Polle-

ny przy ul. Szwedzkiej oraz gmachu elek-

trociep³owni na Powiœlu przy ul. Zajêczej.

9-10 Warszawiacy t³umnie uczestni-

czyli w imprezach organizowanych w ra-

mach Europejskich Dni Dziedzictwa, naj-

wiêkszej w Europie imprezy poœwiêco-

nej tradycji i zabytkom. Pikniki, wystawy,

koncerty i spektakle odbywa³y siê w War-

szawie i okolicach. W Ursusie mo¿na by³o

obejrzeæ stare hale fabryczne, w Leœnej

Podkowie, Milanówku i Brwinowie stare

wille i ogrody, na zamkniêtej dla ruchu

ul. Z¹bkowskiej zorganizowano warszta-

ty ceramiczne, fotograficzne, plastyczne,

a wszystko przy starych piosenkach. Na

bazarze Ró¿yckiego serwowano s³ynne py-

zy i flaki, a tak¿e bigos i ¿urek.

11 Biblioteka i Centrum Informacji

im. Jana Nowaka Jeziorañskiego powstaje

w apartamentowcu przy ul. Czerniakow-

skiej 178a, gdzie s³ynny kurier z Warszawy

spêdzi³ ostatnie lata ¿ycia. Na 537 m
2

znaj-

dzie siê m.in. salonik przypominaj¹cy bib-

liotekê kuriera, stanowiska z komputera-

mi i dostêpem do Internetu, sala konfe-

rencyjna na 60 osób. Przed apartamen-

towcem ma powstaæ ogródek letni, z miej-

scem do czytania i pod³¹czeniami lapto-

pów. W przysz³ym roku rozpocznie siê

tak¿e rewitalizacja otaczaj¹cego budynek

Centralnego Parku Kultury. Burmistrz

Œródmieœcia ma ambicje, by placówka sta-

³a siê rodzajem oœrodka badawczego, który

bêdzie zbiera³ dorobek Jana Nowaka Jezio-

rañskiego, rozpowszechnia³ go i wydawa³

prace. Otwarcie w drugiej po³owie paŸ-

dziernika.

12 W Muzeum Narodowym otwarto

wystawê „W blasku srebra”, prezentuj¹c¹

srebra powsta³e w pracowniach z³otni-

czych Rzeczypospolitej Obojga Narodów

i wspó³czesnej Polski, przechowywane

w zbiorach petersburskiego Ermita¿u,

Muzeum Moskiewskiego Kremla i Mu-

zeum Historycznego w Moskwie. Wiele

z nich to arcydzie³a sztuki z³otniczej,

np. poz³acana taca podarowana w 1647 r.

carowi Aleksemu Michaj³owiczowi przez

W³adys³awa IV, srebrny kandelabr odlany
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w firmie Karla Malcza czy XVII-wieczna

nalewarka do mycia r¹k w kszta³cie du-

dziarza z ptasi¹ g³ow¹, powsta³a we Wscho-

wie. Obecnie w zbiorach polskich prawie

nie ma podobnych arcydzie³.

13 45-lecie istnienia obchodzi War-

szawska Opera Kameralna. W repertuarze

tej jednej z najwa¿niejszych placówek mu-

zycznych w Polsce znajduj¹ siê m.in. opery

staropolskie, Haendla i Monteverdiego.

WOK jest organizatorem Festiwalu Mo-

zartowskiego, Festiwalu Muzyki Staropol-

skiej w Zabytkach Warszawy, zajmuje siê

te¿ dzia³alnoœci¹ koncertow¹.

W Warszawie trwaj¹ pierwsze War-

szawskie Dni Recyklingu. Ich najwiêksz¹

atrakcj¹ bêdzie rodzinny piknik na Polu

Mokotowskim. Organizator, Zarz¹d Oczy-

szczania Miasta, ma nadziejê, ¿e impreza

wp³ynie na warszawiaków i sortowanych

œmieci bêdzie wiêcej. W ubieg³ym roku

mieszkañcy stolicy wytworzyli a¿ 7 proc.

wszystkich odpadów w Polsce, chocia¿ sta-

nowi¹ tylko 4,4 proc. ludnoœci kraju.

15 Rozpocz¹³ siê X Festiwal Nauki.

Chêtni, jak co roku, bêd¹ mogli wys³uchaæ

wyk³adów, wzi¹æ udzia³ w debatach, lek-

cjach, spotkaniach, pokazach w warszaw-

skich uczelniach, oœrodkach i instytucjach

naukowych i popularyzuj¹cych naukê. Fe-

stiwalowi towarzysz¹ konkursy, wystawy,

wycieczki. Wstêp na wszystkie imprezy

jest bezp³atny.

16 Zamek Ujazdowski obchodzi swoje

382. urodziny. Wraz z nim œwiêtuje mie-

szcz¹ce siê w nim Centrum Sztuki Wspó³-

czesnej. Z tej okazji odby³ siê kiermasz wy-

dawnictw zamkowych, wstêp na wystawy

„W Polsce, czyli gdzie?” i „Korytarz – fa-

bryka mebli” by³ bezp³atny.

Na Pradze na skrzy¿owaniu ulic Flo-

riañskiej i ks. K³opotowskiego stanê³a Pra-

ska Kapela Podwórkowa – pomnik przed-

stawiaj¹cy 5 postaci praskich grajków:

skrzypka, akordeonistê, gitarzystê, ban-

d¿olistê i bêbniarza. Inicjatorem jego bu-

dowy jest ordynariusz warszawsko-praski

abp S³awoj Leszek G³ódŸ, a wyrzeŸbi³ go

Andrzej Renes. Spi¿owa orkiestra wygry-

wa praskie melodie, a odpowiednie pod-

œwietlenie daje efekt ruchu.

17 W 28. Maratonie Warszawskim po-

bieg³a rekordowa liczba zawodników, a¿

2 tys. Przyjechali z 36 krajów. Wystartowa-

li ze Starego Miasta, biegli ul. Marsza³kow-

sk¹, Nowym Œwiatem, dwukrotnie prze-

kraczali Wis³ê – mostami Gdañskim

i Œwiêtokrzyskim, dobiegli do Wilanowa

i przez Czerniaków i Powiœle dotarli do

mety na Podzamczu.

18 Z najnowszego sonda¿u „Gaze-

ty Wyborczej” wynika, ¿e w wyborach na

stanowisko prezydenta Warszawy na Ka-

zimierza Marcinkiewicza chce g³osowaæ

38 proc. warszawiaków, 3 proc. mniej

na kandydatkê PO Hannê Gronkiewicz-

-Waltz. Marek Borowski z centrolewicy

(SLD-SdPl-UP-PD) cieszy siê 16 proc. po-

parciem. Wœród osób deklaruj¹cych g³oso-

wanie na Marcinkiewicza dominuj¹ osoby

powy¿ej 60. roku ¿ycia, z wykszta³ceniem

podstawowym i zasadniczym zawodo-

wym. Gronkiewicz-Waltz chc¹ poprzeæ

przewa¿nie ludzie z wy¿szym wykszta³ce-

niem, do 39. roku ¿ycia. W wyborach do

warszawskich rad sonda¿ daje najwiêksze

szanse PO (39 proc.). PiS uzyska³ 28 proc.

poparcia, blok centrolewicy 13 proc.

20 Wielu mieszkañców domów jedno-

rodzinnych w Warszawie jest w³aœciciela-

mi jedynie budynku, grunt pozostaje w³as-

noœci¹ miasta, a lokatorzy dostali go tylko

w tzw. wieczyste u¿ytkowanie. Za u¿ytko-
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wanie tego gruntu musz¹ co roku p³aciæ do

kasy miasta kwoty stanowi¹ce 1-3 proc.

wartoœci dzia³ki. Dziêki bonifikatom, ja-

kie tego lata uchwali³a Rada Warszawy,

u¿ytkownicy wieczyœci mog¹ wykupiæ

posesje na w³asnoœæ z 60 proc. zni¿k¹.

Ka¿dy rok u¿ytkowania podnosi bonifika-

tê o 1 proc. Maksymalnie mo¿na dostaæ

95 proc. zni¿ki. Oznacza to, ¿e np. dzia³kê

wart¹ 400 tys. mo¿na kupiæ za 7,5 tys. z³.

21 Rada Warszawy przeznaczy³a

4 mln z³ na renowacjê piwnic w kamieni-

cach na Starówce. Reszta potrzebnych pie-

niêdzy – prawie 12 mln z³ – ma pochodziæ

m.in. z Norweskiego Mechanizmu Finan-

sowego. Ratusz chce odnowiæ piwnice przy

ulicach Boleœæ 2, Rynek 2, Brzozowej 11,

13 i 15 oraz Jezuickiej 4. Inwestycja pozwo-

li udostêpniæ je warszawiakom i turystom,

ma te¿ wzmocniæ fundamenty kamienic

i zabezpieczyæ je przed skutkami osuwania

siê skarpy wiœlanej. W odnowionych po-

mieszczeniach ma powstaæ wystawa „Hi-

storia Odbudowy Starego Miasta”. Projekt

bêdzie realizowany przez 4 lata.

22 Krakowskie Przedmieœcie wreszcie

doczeka³o siê remontu. Dziœ zosta³ zamk-

niêty odcinek od ul. Œwiêtokrzyskiej do

ul. Królewskiej. Prace rozpoczn¹ siê od

zerwania asfaltu i wymiany podziemnej in-

stalacji. Przebudowa tego odcinka powin-

na potrwaæ 4 miesi¹ce, ale w przypadku

mroŸnej i œnie¿nej zimy ca³a przebudo-

wa a¿ do pl. Zamkowego nie zakoñczy siê

w planowanym terminie, czyli w listopa-

dzie 2007 r.

W 49. edycji Festiwalu Muzyki Wspó³-

czesnej „Warszawska Jesieñ” odbêd¹ siê

24 imprezy, w tym 4 koncerty symfonicz-

ne, 1 chóralny, 2 przedstawienia operowe,

koncerty zespo³ów kameralnych. W tym

roku dominowaæ bêdzie muzyka polska.

Program przypomina m.in. utwory czasu

awangardy lat 60., twórczoœæ Bogus³awa

Schaeffera i kompozytorów nowej genera-

cji (opera Aleksandry Gryki).

24 Przedsiêbiorcy ze Starego Miasta

prosz¹ ratusz o pomoc w walce z ¿ebrac-

twem. Twierdz¹, ¿e choæ ¿ebracy s¹ na Sta-

rówce od dawna, to od kilku tygodni widaæ

wymuszanie pieniêdzy na du¿¹ skalê. Tyl-

ko nieliczni ¿ebracy biernie czekaj¹ na da-

tek pod koœcio³ami. Wiêkszoœæ jest zwykle

bardzo nachalna. Wymuszaj¹ pieni¹dze

krzykiem, graniem, próbuj¹ wciskaæ

klientom kwiaty, tak d³ugo wêdruj¹ za tu-

rystami, a¿ ktoœ wrzuci im do kubka mone-

tê. Wed³ug Stra¿y Miejskiej na Starym

Mieœcie ¿ebrze ok. 20 osób. Ale restaurato-

rzy, w³aœciciele galerii i sklepów mówi¹

o prawdziwej pladze. Przewa¿aj¹ kobiety –

obywatelki Bu³garii, Rumunii i by³ych re-

publik ZSRR. Wspólne kontrole stra¿ni-

ków miejskich z funkcjonariuszami Stra¿y

Granicznej maj¹ jeszcze w tym miesi¹cu

sprawdziæ, czy obcokrajowcy ¿ebrz¹cy na

Starówce przebywaj¹ w Polsce legalnie.

25 Otwarciem wystawy „Stefan Kisie-

lewski 1911-1991” w Bibliotece Narodo-

wej i konferencj¹ uczczono 15. rocznicê

œmierci pisarza. Pokazano na niej zdjêcia,

artyku³y, fragmenty powieœci, dzienników,

publicystyki i korespondencji Kisiela. Od-

by³a siê te¿ promocja ksi¹¿ki Mariusza Ur-

banka Kisielewscy.

W 185. rocznicê urodzin Cypriana Ka-

mila Norwida ods³oniêto w £azienkach je-

go popiersie, a w Podhor¹¿ówce otwarto

wystawê o poecie pt. „¯ar s³owa i pamiêci

rozs¹dek”.

Akademia Medyczna zmieni³a nazwê

na Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Jak powiedzia³ rzecznik uczelni, Grzegorz

Lisiecki, „chodzi o presti¿, a tak¿e o pod-

kreœlenie rangi naszej uczelni”. Aby byæ
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akademi¹, wystarczy mieæ uprawnienia

do nadawania tytu³u doktora w 2 dyscy-

plinach naukowych. Uniwersytety musz¹

mieæ 6 takich dyscyplin.

26 Wed³ug najnowszego rankingu

miast Europy (European Cities Monitor

2006) Warszawa zajê³a ostatnie miejsce

w kategorii jakoœæ ¿ycia. Przez jakoœæ ¿ycia

nale¿y te¿ rozumieæ ³atwy dostêp do kultu-

ry, rozrywki czy rekreacji, czyli na co staæ

warszawiaków. W ogonie Europy wlecze-

my siê tak¿e pod wzglêdem czystoœci œro-

dowiska (26. lokata), pogarsza siê trans-

port i komunikacja (28. lokata). Na pierw-

szym miejscu jesteœmy za to w kategorii

najni¿szych kosztów zatrudnienia pracow-

ników i relacji standardu powierzchni biuro-

wych do ich ceny. Biznesmeni chwal¹ so-

bie równie¿ dobry klimat biznesowy two-

rzony przez rz¹d (4. lokata) oraz dostêp-

noœæ powierzchni biurowych (7. lokata).

28 W Al. Ujazdowskich bêdzie jaœniej

i bardziej stylowo. Wzd³u¿ ulicy stan¹ no-

we latarnie o secesyjnym kszta³cie, tzw. pa-

stora³y. Na ozdobnych s³upach zostan¹ za-

instalowane nowoczesne lampy, które bê-

d¹ dawa³y du¿o wiêcej œwiat³a ni¿ swoje

poprzedniczki. Poza tym zu¿yj¹ dwa razy

mniej energii. Przetarg na remont oœwiet-

lenia w Alejach zostanie rozstrzygniêty

w paŸdzierniku, natomiast nowe latarnie

powinny œwieciæ ju¿ w maju 2007 r. W na-

stêpnych latach ZDM planuje wymianê la-

tarni na kolejnych odcinkach Traktu Kró-

lewskiego, na Solcu, wzd³u¿ Wybrze¿a

Gdañskiego i Helskiego.

29 Ponad 300 krzy¿y przewi¹zanych

bia³o-czerwon¹ szarf¹ ustawili w Warsza-

wie harcerze i stra¿nicy miejscy. Akcjê pod

nazw¹ „Uliczna lekcja historii” zorgani-

zowano ju¿ po raz drugi. Krzy¿e stanê-

³y w miejscach, gdzie walczyli i polegli

¿o³nierze bataliony „Chrobry II”, Drugie-

go Obwodu Wola AK i Korpusu Bezpie-

czeñstwa. Najwiêcej pojawi³o siê ich na

ul. Kiliñskiego, gdzie w czasie powstania

wybuch³ tzw. czo³g-pu³apka. Krzy¿e zosta-

n¹ przeniesione na kopiec Powstania War-

szawskiego na Czerniakowie, gdzie 3 paŸ-

dziernika obchodzona bêdzie rocznica za-

koñczenia powstania.

30 W Sali Kongresowej koronowano

najpiêkniejsz¹ kobietê œwiata. Miss World

2006 zosta³a Czeszka Tatana Kucharova.

Wielkim show interesowa³a siê nawet lo-

kalna telewizja mongolska z U³an Bator.

Fina³ konkursu mia³ rozmach iœcie holly-

woodzki – orgia œwiate³, patetyczna œcie¿-

ka dŸwiêkowa. Bilety kosztowa³y 2 tys. eu-

ro. Tadeusz Deszkiewicz z Miejskiego

Biura Promocji triumfowa³: „pokazaliœmy

œwiatu, ¿e jesteœmy kolorowi, ¿ywi i we-

seli”.
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