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ARTYKU£Y I MATERIA£Y

O POTRZEBIE WYDANIA
WARSZAWSKIEGO S£OWNIKA
BIOGRAFICZNEGO

DYSKUSJA REDAKCYJNA „KRONIKI WARSZAWY”
W SIEDZIBIE ARCHIWUM PAÑSTWOWEGO M.ST. WARSZAWY
W DNIU 11 CZERWCA 2007 ROKU
O potrzebie wydania warszawskiego s³ownika biograficznego

Dyr. Ryszard Wojtkowski
(dyrektor Archiwum Pañstwowego m.st. Warszawy):

Mi³o mi powitaæ Pañstwa w Archiwum Pañstwowym m.st. Warszawy na dyskusji
poœwiêconej s³ownikowi biograficznemu Warszawy. Przypomnê, ¿e pierwsze spot-
kanie poœwiêcone warszawskiemu s³ownikowi bigraficznemu odby³o siê z inicjaty-
wy prof. Mariana M. Drozdowskiego w Instytucie Historii PAN. Nim oddam g³os
dyr. Andrzejowi So³tanowi, który poprowadzi dzisiejsze spotkanie, chcia³em zwró-
ciæ uwagê, ¿e w „Kronice Warszawy” staramy siê zamieszczaæ jedn¹ lub dwie dys-
kusje rocznie poœwiêcone wa¿nym tematom. W zesz³ym roku opublikowaliœmy ma-
teria³y ze spotkania rektorów warszawskich szkó³ na temat szkolnictwa wy¿szego
w stolicy. W „Kronice Warszawy” zamieœciliœmy tak¿e dyskusjê na temat warszaw-
skich zabytków, jak równie¿ roli i kondycji stowarzyszeñ, które dzia³aj¹ w Warsza-
wie. Mam nadziejê, ¿e dzisiejsze spotkanie przyczyni siê do rozpoczêcia prac nad
warszawskim s³ownikiem biograficznym. Proszê pana dyrektora Andrzeja So³tana
o zabranie g³osu.

Dyr. Andrzej So³tan
(wicedyrektor Muzeum Historycznego m.st. Warszawy, prowadz¹cy dyskusjê):

Widoczne zainteresowanie biografistyk¹ zaowocowa³o w ostatnim czasie wieloma
ró¿nego rodzaju s³ownikami biograficznymi. Obok wydawanych od dziesi¹tków lat
Polskiego s³ownika biograficznego czy S³ownika artystów polskich ukazuj¹ siê liczne
s³owniki z ¿yciorysami wybitniejszych przedstawicieli ró¿nych profesji i specjalno-



œci, jak równie¿ osób zas³u¿onych dla poszczególnych miast (np. Bydgoszczy, Lu-
blina) b¹dŸ ca³ych regionów (m.in. Pomorza, Œl¹ska, Wielkopolski). Od pewnego
te¿ czasu mno¿¹ siê g³osy postuluj¹ce potrzebê opracowania podobnego s³ownika
dla Warszawy. Warto przy tym przypomnieæ, ¿e o podobnej publikacji myœlano ju¿
w latach 50. ubieg³ego wieku w powstaj¹cym wówczas Muzeum Historycznym
m.st. Warszawy, ale projekt ten nie zosta³ nigdy zrealizowany. Adam Kersten, autor
monografii Warszawa Kazimierzowska 1648-1668, wydanej w 1971 r., zauwa¿y³ w niej
jak¿e s³usznie: „Trudno oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e zarówno w XVII, jak i w XX wieku,
domy w Warszawie budzi³y wiêcej zainteresowania ni¿ ludzie, którzy pod dacha-
mi tych domów pêdzili swój ¿ywot”. A potwierdzenie tego znajdujemy zarówno
u XIX-wiecznych dziejopisów miasta, od ks. Franciszka Kurowskiego poczynaj¹c,
a na Wiktorze Gomulickim koñcz¹c, jak i w skromnym stosunkowo dorobku bio-
grafistycznym varsavianistyki powojennej. Na niedostatki w tym zakresie zwracano
uwagê tak¿e ostatnio, podczas sesji poœwiêconej stanowi badañ nad histori¹ War-
szawy, zorganizowanej na Zamku Królewskim (2003). Tam te¿ pad³a propozycja
rozpoczêcia prac nad warszawskim s³ownikiem biograficznym, ponowiona nastêp-
nie w trakcie dyskusji nad wydanym niedawno dwutomowym S³ownikiem biogra-
ficznym historii Polski, odbytej na posiedzeniu Pracowni Badañ Dziejów Warszawy
w Instytucie Historii PAN. W przekonaniu prowadz¹cego dyskusjê prof. Mariana
M. Drozdowskiego – a ja je podzielam – warszawski s³ownik biograficzny winien
byæ publikacj¹ dwu-, trzytomow¹, obejmuj¹c¹ wszystkie litery, opracowan¹ zgodnie
z zasadami obowi¹zuj¹cymi tego typu wydawnictwa, ale przeznaczon¹ dla szerokie-
go krêgu odbiorców. Na piln¹ potrzebê takiej publikacji wskazuje powodzenie wy-
danego przez Muzeum Historyczne m.st. Warszawy w 2002 r. S³ownika patronów
ulic Warszawy, którego redaktor, pan Stanis³aw Ciep³owski, bierze udzia³ w niniej-
szej dyskusji. Nak³ad w wysokoœci 1000 egzemplarzy rozszed³ siê bardzo szybko.

Oczywiste jest, ¿e w postulowanym s³owniku winny byæ uwzglêdnione osoby
zas³u¿one dla Warszawy na ró¿nych polach – politycznym, gospodarczym, spo³ecz-
nym, naukowym, artystycznym itp. – od za³o¿enia miasta po czasy najnowsze, ale
jedynie nie¿yj¹ce, które daj¹ siê oceniæ z perspektywy czasu, a nie ze wzglêdu na
doraŸnie pe³nione funkcje polityczne czy administracyjne. Oczywiste jest te¿ i to,
¿e miejsce w nim mieæ musz¹ równie¿ przedstawiciele innych zamieszkuj¹cych
Warszawê narodowoœci, o ile odegrali w jej dziejach znacz¹c¹ rolê. Ale pojawiaj¹ siê
pytania, czy nale¿y do niego w³¹czyæ s³ynne osobistoœci zwi¹zane z miastem jedynie
przez urodzenie, jak uczynili to redaktorzy Bydgoskiego s³ownika biograficznego
i S³ownika biograficznego miasta Lublina. Zg³oszona zosta³a tak¿e w¹tpliwoœæ co do
potrzeby umieszczania w s³owniku biogramów panuj¹cych, ale trudno zaakcepto-
waæ brak w nim w³adców tak znacz¹cych dla rozwoju Warszawy, jak Zygmunt Au-
gust, Zygmunt III Waza czy Stanis³aw August Poniatowski.

Bez w¹tpienia kwesti¹ podstawow¹ wymagaj¹c¹ rozstrzygniêcia jest forma: czy
ma to byæ s³ownik tradycyjny – zamkniêty, obejmuj¹cy pewn¹ liczbê hase³ roz³o¿o-
nych proporcjonalnie na wszystkie epoki, czy te¿ wydawany w tzw. systemie holen-
derskim, tj. wielotomowy, w którym ka¿dy tom zaczyna siê od litery A i koñczy na
¯. System holenderski pozwala unikn¹æ opuszczeñ i nie wymaga suplementów.
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Kolejna rzecz to konstrukcja i treœæ biogramów. Czêœæ s³owników tego typu
wzoruje siê na Polskim s³owniku biograficznym, zamieszczaj¹c rozbudowane ¿yciory-
sy z kompletnym wykazem Ÿróde³, na których zosta³y oparte. Wydaje siê jednak, ¿e
nie ma sensu dublowanie PSB. Moim zdaniem autorzy hase³ w warszawskim s³ow-
niku biograficznym, podaj¹c krótko ogólne dane dotycz¹ce poszczególnych osób,
uwypuklaæ powinni przede wszystkim ich zwi¹zki z Warszaw¹ oraz rolê i zas³u-
gi dla miasta. Objêtoœæ hase³ – generalnie niezbyt obszernych – winna uwzglê-
dniaæ rangê osoby (pierwszoplanowa, drugoplanowa), zaœ niezbêdna bibliografia
ograniczaæ siê jedynie do PSB lub innego wydawnictwa o charakterze s³owniko-
wym, ewentualnie – jeœli takie istnieje – do obszerniejszego opracowania mono-
graficznego.

Wraz z ustaleniem, jakiego typu publikacj¹ bêdzie s³ownik warszawski i kto siê
w nim powinien znaleŸæ, nale¿a³oby nie zwlekaj¹c przyst¹piæ do zorganizowania
niezbêdnego zaplecza dla tego przedsiêwziêcia. Uwa¿am, ¿e takie zaplecze – bazê
dla S³ownika stanowiæ mo¿e Dzia³ Bibliograficzno-Dokumentacyjny Muzeum Hi-
storycznego wydaj¹cy od kilku dziesiêcioleci Bibliografiê Warszawy, w którym zgro-
madzona zosta³a kartoteka licz¹ca kilkanaœcie tysiêcy hase³ i obejmuj¹ca osoby
zwi¹zane z Warszaw¹, od koñca XVIII w. poczynaj¹c.

Tyle tytu³em wprowadzenia do naszej rozmowy, bardzo proszê o zabieranie g³osu.

Red. Barbara Petrozolin-Skowroñska
(redaktor Encyklopedii Warszawy):

Najwa¿niejsz¹ spraw¹ jest oczywiœcie to, do kogo ma byæ adresowany s³ownik. Pan
dyr. So³tan ju¿ okreœli³, ¿e ma to byæ publikacja przeznaczona dla szerokiego grona
odbiorców. Ja w gruncie rzeczy potrzeby biografistyki varsavianistycznej widzê tro-
chê inaczej. Trzeba myœleæ o masowym odbiorcy, to prawda, ale nale¿y te¿ pamiêtaæ
o potrzebach varsavianistyki, o jej rozwoju. Wiedza o ludziach, którzy ¿yli i dzia³ali
w Warszawie, o ich pracy dla Warszawy to wa¿na czêœæ wiedzy varsavianistycznej.
Uwa¿am, ¿e potrzebne s¹ trzy rodzaje publikacji poœwiêconych biografistyce war-
szawskiej. Pierwszy to publikacje typu who is who, a wiêc dotycz¹ce osób ¿yj¹cych,
aktualnie zwi¹zanych z Warszaw¹, odgrywaj¹cych tu istotn¹ rolê. Materia³ podsta-
wowy gromadzi siê tu przez ankiety. Opracowany na ich podstawie zbiór informacji
biograficznych ma charakter u¿ytkowy. Uzyskanie informacji biograficznych bez-
poœrednio od osób, którym has³a s¹ poœwiêcone, jest wa¿ne jednak równie¿ dla póŸ-
niejszych prac nad s³ownikami biograficznymi, zawieraj¹cymi wy³¹cznie informa-
cje o osobach, które ju¿ zmar³y. Wype³nione przez nich za ¿ycia ankiety pozostaj¹
wa¿nym materia³em Ÿród³owym u³atwiaj¹cym pracê nad biografi¹ osoby, której
o nic ju¿ nie mo¿na zapytaæ. Tak wiêc powstanie warszawskiego Kto jest kim (inne
polskie miasta, np. Kraków czy Kielce maj¹ takie publikacje!) wa¿ne jest ze wzglê-
dów nie tylko u¿ytkowych, bie¿¹cych, lecz i warsztatowych – u³atwi bowiem póŸ-
niej opracowanie hase³ do warszawskiego s³ownika biograficznego, niezale¿nie od
tego, na jaki jego typ siê zdecydujemy.

Niew¹tpliwie przyda³by siê taki warszawski s³ownik biograficzny, o jakim mó-
wi³ dyr. So³tan – przeznaczony dla wszystkich interesuj¹cych siê Warszaw¹ i s³u-
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¿¹cy szybkiemu uzyskaniu informacji (zamieszczaj¹cy wiêc zwiêz³e has³a). W³aœnie
projekt takiego s³ownika w trzech wydanych jednoczeœnie tomach, w którym has³a
u³o¿one by³yby alfabetycznie, przedstawi³ na spotkaniu w IH PAN prof. Drozdow-
ski. Has³a w tym s³owniku by³yby zwiêz³e, zbli¿one w objêtoœci do hase³ w Encyklo-
pedii Warszawy. Nale¿a³oby te¿ zastosowaæ tak¹ metodê budowania has³a, jak¹ przy-
jê³a EW: informacje ogólne bardzo zwiêz³e, rozbudowana ta informacja, która doty-
czy Warszawy. Jest jednak trzeci rodzaj s³ownika, który by³by potrzebny. To s³ow-
nik, w którym budowa has³a by³aby zbli¿ona do hase³ w PSB, choæ zosta³yby
podkreœlone w biogramach zwi¹zki postaci z Warszaw¹. W takiej biografii mo¿na
by znaleŸæ nie tylko informacje o dzia³alnoœci, ale tak¿e warszawskie adresy oraz
bibliografiê, informacjê o Ÿród³ach i ikonografii. Has³a by³yby autorskie. Taki s³ow-
nik s³u¿y³by nie tylko popularyzacji, ale i pog³êbianiu wiedzy varsavianistycznej.
Osobiœcie najbardziej jestem zainteresowana powstaniem tego trzeciego typu s³ow-
nika, w którym w systemie holenderskim publikowane by³yby has³a bez ograniczeñ
objêtoœciowych, które zmuszaj¹ do eliminowania wa¿nych faktów z ¿yciorysu.
Uwa¿am, ¿e w s³owniku trzytomowym trzeba bêdzie ze wzglêdów objêtoœciowych
dokonywaæ drastycznych skrótów, a tak¿e eliminowaæ has³a uznane za drugorzêd-
ne, choæ wa¿ne dla Warszawy, a przewa¿aæ tam bêd¹ has³a ju¿ wielokrotnie publiko-
wane w ró¿nych encyklopediach, powtarzaj¹ce informacje znajduj¹ce siê w obiegu.
Uwa¿am wiêc, ¿e dla varsavianistyki i jej rozwoju trzeci typ s³ownika jest lepszy
i od realizacji tego obliczonego na lata, trudniejszego za³o¿enia trzeba zacz¹æ, tym
bardziej ¿e jego efekty szybciej bêd¹ widoczne: zeszyty takiego warszawskiego
s³ownika biograficznego z has³ami standardu informacyjnego zbli¿onego do PSB
mo¿na wydawaæ ka¿dego roku, nawet jako kwartalnik czy pó³rocznik.

Pracê nad ka¿dym typem s³ownika nale¿a³oby zacz¹æ – jak ju¿ by³a mowa na
spotkaniu w IH PAN – od zbudowania wstêpnej siatki hase³ od A do Z oraz od
opracowania wzorów hase³, uwzglêdniaj¹c ró¿ne ich typy. Mo¿na, a nawet nale¿a³o-
by to robiæ równolegle dla obu publikacji: trzytomowej, a wiêc popularnej, zawiera-
j¹cej od razu komplet hase³ od A do Z, oraz do adresowanej g³ównie do varsaviani-
stów, choæ niew¹tpliwie przydatnej te¿ studentom i interesuj¹cej dla wszystkich
mi³oœników Warszawy, publikacji zeszytowej typu PSB, wydawanej w systemie ho-
lenderskim. Oba opracowania zreszt¹ wzajemnie siê nie wykluczaj¹. Najlepiej by³o-
by, aby równolegle powstawa³y trzy typy publikacji: s³ownikowe z obszerniejszymi
i krótszymi has³ami oraz typu who is who. Wymaga³oby to wyspecjalizowanej, stale
dzia³aj¹cej redakcji. Czy Warszawê by³oby na to staæ? Powinno! Jednak jeœli ju¿
trzeba bêdzie wybieraæ od czego zacz¹æ, uwa¿am, ¿e zacz¹æ nale¿y od s³ownika wy-
dawanego w systemie holenderskim, zawieraj¹cego has³a obszerniejsze, a tak¿e kla-
syfikowane jako drugorzêdne (choæ dla dziejów Warszawy wa¿ne), ukazuj¹cego siê
w zeszytach, w gruncie rzeczy jako wydawnictwo ci¹g³e.

Prof. Roman Loth
(Instytut Badañ Literackich):

Zgadzam siê z Pani¹ w wielu punktach. Zastanawia³em siê, jaki mia³by byæ to typ
s³ownika. Byæ mo¿e nale¿a³oby stworzyæ raczej takie powa¿niejsze i obszerniejsze
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dzie³o, które póŸniej sta³oby siê podstaw¹ dla wielu opracowañ pochodnych. By³o-
by to jakby opracowanie prymarne. Jak mia³aby wygl¹daæ jego koncepcja? O tym
trzeba by³oby mówiæ d³ugo, dlatego nie bêdê w tej chwili szczegó³owo w te proble-
my wchodziæ. Wydaje mi siê, ¿e oczekiwa³bym od s³ownika raczej takiego typu
opracowania, które zawiera wiele hase³ mniejszych ani¿eli niewiele obszernych.
Tak ¿eby siêgaj¹c do s³ownika warszawskiego, mo¿na by³o odnaleŸæ pisarza trzecio-
rzêdnego, który nigdzie indziej nie figuruje. Ale on jest twórc¹ warszawskim
i w zwi¹zku z tym powinien mieæ swoje miejsce w tej w³aœnie publikacji.

Druga sprawa. Wydaje mi siê, ¿e has³o powinno byæ konstruowane w ten spo-
sób, ¿eby biogram ogólny by³ mo¿liwie zwiêz³y, natomiast zwi¹zki z Warszaw¹ roz-
budowane szczegó³owo. Nawet z adresami domów i latami zamieszkania.

Czy system holenderski czy tradycyjny? I jeden, i drugi ma swoje zalety i wady.
Sk³ania³bym siê ku temu, ¿eby s³ownik zbudowaæ w systemie holenderskim, zdaj¹c
sobie z tego sprawê, ¿e w pewnej mierze utrudni to znalezienie w³aœciwego has³a,
które mo¿e mieœciæ siê w dowolnym z wydanych zeszytów. Sprawê ratuj¹ indeksy
kumulacyjne, wydawane co pewien czas, ale jak d³ugo mo¿na je prowadziæ? Mimo
to wydaje mi siê, ¿e jest to chyba system korzystniejszy. Jest bardziej elastyczny
i mo¿na go ³atwo dopasowaæ do warunków wydawniczych i finansowych.

W trakcie dyskusji w Instytucie Historycznym pad³o pytanie, jaki jest stosunek
pomiêdzy s³ownikiem a kompendium typu who is who. Wydaje mi siê, ¿e trzeba to
mieæ na uwadze i dobrze by by³o, gdyby w Muzeum Historycznym albo w Archi-
wum Pañstwowym m.st. Warszawy powsta³ sta³y zespó³ pracuj¹cy w obydwu kie-
runkach. Wydawnictwo typu who is who, obejmuj¹ce – odwrotnie ni¿ s³ownik bio-
graficzny – wy³¹cznie informacje o osobach ¿yj¹cych, powinno byæ aktualizowane
co rok, co dwa, co trzy lata. Z tym, ¿e wypadaj¹ z niego has³a osób zmar³ych,
a wchodz¹ nowe, ludzi, którzy dopiero pojawili siê na forum publicznym w Warsza-
wie. Oczywiœcie jest ono opracowywane w inny sposób ni¿ s³ownik biograficzny –
w zasadzie na podstawie ankiet i z pominiêciem ocen. Równolegle myœla³bym o ta-
kim s³owniku du¿ym, obejmuj¹cym osoby nie¿yj¹ce.

Jak notowaæ Ÿród³a? Mnie siê równie¿ wydaje, ¿e je¿eli jest odes³anie w spisie
Ÿróde³ do PSB, gdzie zamieszczono obszerny ich wykaz, to nie ma potrzeby tego
dublowaæ. Natomiast tam, gdzie takiego odes³ania nie bêdzie – a bêd¹ takie has³a –
bibliografiê trzeba uj¹æ obszerniej.

Na koniec mego wyst¹pienia chcia³bym przypomnieæ o jednym Ÿródle, które
jest stosunkowo ma³o wykorzystywane. Mam tu na myœli znajduj¹c¹ siê obecnie
w Dziale Rêkopisów Biblioteki Narodowej kartotekê biograficzn¹ Jana Józefa Lip-
skiego. Lipski prowadzi³ j¹ przez kilkadziesi¹t lat, opisuj¹c osoby dzia³aj¹ce w Pol-
sce. Obejmowa³ swoimi zainteresowaniami okres od czasów najdawniejszych do
bie¿¹cych. Systematycznie tak¿e notowa³ nekrologi. Z tego powsta³a kartoteka, któ-
ra liczy szacunkowo 160 tys. kart dla ok. 148 tys. nazwisk. Mimo pewnych niedo-
ci¹gniêæ (braku spisu opracowanych Ÿróde³, braku wyraŸnie okreœlonych kryteriów
doboru hase³) jest to kartoteka o niezwyk³ym znaczeniu. Korzysta³em z niej wielo-
krotnie i znajdowa³em tam rzeczy, których gdzie indziej odnaleŸæ nie mo¿na. Warto
o tym pamiêtaæ.
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Prof. Janusz Tazbir
(przewodnicz¹cy Rady Naukowej Polskiego s³ownika biograficznego):

Proszê Pañstwa, ja jako cz³onek Rady Naukowej Polskiego s³ownika biograficznego
chcia³em stwierdziæ, ¿e w zakresie wydawania tego typu s³owników jest i dobrze,
i Ÿle. Jest dobrze, poniewa¿ wychodzi bardzo du¿o tych s³owników i wymieniaj¹
one postacie, które wymykaj¹ siê PSB. Tam zwraca siê uwagê przede wszystkim na
czo³owe postacie, na koryfeuszy naszej kultury i dochodzi do tego, ¿e gdy otrzymu-
jemy biogram Augusta Poniatowskiego, skracamy go do osiemdziesiêciu stron,
a wtedy autor siê obra¿a. To samo jest z Mickiewiczem czy S³owackim. Tymczasem
s¹ to osoby, które wed³ug mnie maj¹ osobne monografie, których s³ownik nie powi-
nien zastêpowaæ. Wiêc jest to jedna strona medalu. Co jest z³ego w tych s³owni-
kach? Po pierwsze, doœæ czêsto niewolniczo korzystaj¹ z Polskiego s³ownika
biograficznego, tzn. mniej lub bardziej inteligentnie skracaj¹ obszerne, to prawda,
has³a w PSB, mówi¹c eufemistycznie, zapo¿yczaj¹ z niego ca³e fragmenty. Kiedyœ to
siê nazywa³o plagiatem. A po drugie, co tu ukrywaæ, istnieje taka skaza, ¿e siê nie
pisze o rzeczach ujemnych, tylko o zas³ugach. Jest na przyk³ad taka monografia
Siedlec, zakoñczona ¿yciorysami zas³u¿onych obywateli tego miasta, w której zna-
leŸli siê wszyscy sponsorzy tego wydawnictwa. Ale kto op³aca orkiestrê, ten dyktuje
melodiê. Natomiast ja s¹dzê, ¿e zasadnicza kwestia, któr¹ staramy siê rozstrzygn¹æ
od lat w PSB, polega na tym, czy biogram ma byæ podsumowaniem aktualnego sta-
nu wiedzy o danej postaci, czy te¿ wynikiem dodatkowych kwerend archiwalnych,
co straszliwie przed³u¿a czas jego pisania. Osobiœcie jestem za tym pierwszym roz-
wi¹zaniem. Tak na marginesie: dziwiê siê lenistwu niektórych autorów, albowiem
pewne has³a z PSB s¹ tak szczegó³owe i obszerne, ¿e da³oby siê je bez wiêkszego
trudu rozbudowaæ co najmniej w prace magisterskie lub nawet doktorskie. Ale nikt
tego nie robi.

Jestem za systemem holenderskim, co pozwoli unikn¹æ opuszczania niektórych
postaci, bo te pocz¹tkowo pominiête mo¿na umieœciæ w nastêpnych tomach. W tej
chwili w PSB zamknêliœmy przyjmowanie hase³ na roku 2000. Osoby, które zmar³y
po tej dacie, niezale¿nie do której litery doszliœmy, nie wejd¹ do tego s³ownika.
Moim zdaniem nie jest to ca³kiem s³uszne, ale jest taka zasada. Natomiast w tej pu-
blikacji powinny siê znaleŸæ wszystkie wa¿niejsze osoby, ale to wymaga edycji paru
tomów, ka¿dy oczywiœcie od A do Z.

Ze spraw drobniejszych. Oczywiœcie, ¿e musimy uwzglêdniaæ wszystkich cudzo-
ziemców, i to nie tylko tych, którzy przyczynili siê do rozwoju Warszawy, jak
np. Sokrat Starynkiewicz (wodoci¹gi!). W s³owniku musi siê znaleŸæ wielki ksi¹¿ê
Konstanty i Paskiewicz. O wszystkich nale¿y pisaæ bez nalotu hagiografii, nie jest
to przecie¿ ksiêga zas³u¿onych. Kiedy wznawiano PSB po II wojnie œwiatowej, do-
staliœmy list z zarzutem, i¿ uwzglêdniamy tak¿e oczywistych zdrajców, a tymcza-
sem s³ownik ma byæ takim polskim Plutarchem, zbiorem wzorców moralnych dla
m³odzie¿y. Nieprawda. To ma byæ zwierciad³o przechadzaj¹ce siê po goœciñcu histo-
rii, a ta bywa³a ró¿na. I wreszcie, w wiêkszoœci mniejszych, specjalistycznych s³ow-
ników streszczane s¹ ¿yciorysy z PSB, co nale¿y uznaæ za naganne. W sumie wypo-
wiadam siê stanowczo za systemem holenderskim.
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Stanis³aw Ciep³owski
(redaktor Bibliografii Warszawy):

S³uchaj¹c znakomitych wypowiedzi, mam mieszane uczucia. Chodzi o system ho-
lenderski. Wydaje mi siê, ¿e w XXI w. proœciej by³oby stworzyæ w zamian s³ownik
elektroniczny i wprowadziæ do Internetu, po czym systematycznie go uzupe³niaæ.
Obawiam siê bowiem, ¿e inni to zrobi¹ za nas. Dziœ doœæ czêsto kradnie siê materia-
³y, wykorzystuje i pod inn¹ „firm¹” funkcjonuj¹ one w Internecie. Jestem zwolen-
nikiem, mimo wszystko, opracowania szczegó³owo zaplanowanego. Bojê siê, ¿e
w systemie holenderskim bêdziemy si³¹ rzeczy wracali do wieków przesz³ych,
poniewa¿ jest to znacznie ³atwiejsze ni¿ operowanie materia³ami, powiedzmy,
z drugiej po³owy XX w. czy bie¿¹cymi. A przecie¿ takie bêd¹ do wykorzystania. Po-
zwolê sobie na ma³¹ dygresjê, gdy¿ dopiero co zakoñczyliœmy prace nad ósmym to-
mem Bibliografii Warszawy obejmuj¹cym lata 1955-1970. Proszê sobie wyobraziæ, ¿e
znalaz³o siê w nim kilka tysiêcy hase³ biograficznych, ale one kosztowa³y nas dwa
lata pracy, i nie chodzi³o o napisanie biogramów, tylko o znalezienie materia³ów,
które mogliœmy w bibliografii zamieœciæ. Trzeba równie¿ braæ pod uwagê to, czy re-
dakcja lub zespó³ powo³any do opracowania tego s³ownika biograficznego bêdzie
w stanie sprostaæ zadaniu. Wed³ug mnie jest to przedsiêwziêcie na co najmniej kil-
kanaœcie lat; trudno przypuszczaæ, ¿eby ktoœ napisa³ kilka razy po sto lub dwieœcie
hase³ w ci¹gu pó³ roku czy roku. A i proces wydawniczy, który co prawda jest w tej
chwili bardzo krótki, trzeba w tym wyliczeniu uwzglêdniæ. W ka¿dym razie jestem
zwolennikiem stworzenia jakiegoœ du¿ego, klasycznego s³ownika. Z tego, co pamiê-
tam, pan prof. Drozdowski na poprzednim spotkaniu wysun¹³ propozycjê opraco-
wania s³ownika zawieraj¹cego oko³o 4 tys. hase³ i, tak jak Pani powiedzia³a, umie-
szczonych w trzech tomach. Ja to sobie od razu pomno¿y³em i podzieli³em i okaza-
³o siê, ¿e gdyby te 4 tys. biogramów znalaz³o siê w tych trzech tomach, to musia³yby
one liczyæ po szeœædziesi¹t arkuszy autorskich, a has³o nie mog³oby byæ wiêksze ni¿
jedna strona maszynopisu A4. Czyli i ten wariant jakoœ siê nie mieœci w tych
wszystkich za³o¿eniach, które by³y na pocz¹tku sformu³owane. Jeœli zdecydujemy
siê na system holenderski, to trzeba naprawdê bardzo precyzyjnie okreœlaæ uk³ad
poszczególnych hase³ w kolejnych tomach, ¿eby siê równowa¿y³y, powiedzmy wiek
XVII, XVIII, XIX z XX.

Prof. Janusz Tazbir:

Objêtoœciowo?

Stanis³aw Ciep³owski:

Nie, nie objêtoœciowo. Ale tematycznie. Inaczej bêdziemy mieli znowu du¿¹ rozpiê-
toœæ miêdzy tym, co by³o, a czasami dzisiejszymi.

Prof. Janusz Tazbir:

A czemu tak nie mo¿e byæ?



Stanis³aw Ciep³owski:

Wydaje mi siê, ¿e musimy mieæ w tej chwili rozeznanie, biogramy ilu osób mog¹
znaleŸæ siê w s³owniku. Rozwi¹zanie z podzia³em na tomy jest drugorzêdne.

Dyr. Andrzej So³tan:

Rozeznanie, ile osób mo¿na braæ pod uwagê, nie jest zbyt trudne, ale tylko w odnie-
sieniu do epok wczeœniejszych. Robi¹c jakiœ czas temu analizê zawartoœci PSB pod
tym k¹tem, doliczy³em siê tam oko³o dwustu biogramów osób mniej lub bardziej
zwi¹zanych z Warszaw¹ w okresie od za³o¿enia miasta do po³owy XVII w. Byli
wœród nich tak¿e ludzie przebywaj¹cy w mieœcie krótko na dworze królewskim lub
w jednym z tutejszych domów zakonnych, a tak¿e kanonicy i pra³aci kapitu³y kole-
giackiej œw. Jana, rzadko przy niej rezyduj¹cy. Liczba osób trwalej z Warszaw¹
zwi¹zanych i coœ dla niej znacz¹cych nie przekracza³a czterdziestu, jeœli uzupe³niæ
tê liczbê o osoby w PSB pominiête, ale które z ró¿nych wzglêdów nale¿a³oby w war-
szawskim s³owniku biograficznym uwzglêdniæ, to i tak nie przekroczy ona 200-
-300 nazwisk. Oczywiœcie, w kolejnych epokach liczby te bêd¹ rosn¹æ i to w sposób
znacz¹cy.

Przys³uchuj¹c siê wymianie zdañ na temat typu s³ownika, jaki winien byæ wziê-
ty pod uwagê, jestem równie¿ przekonany, ¿e niezale¿nie od decyzji w tej sprawie
konieczne jest sporz¹dzenie wczeœniej – wzorem PSB – has³ownika, z którym po-
winny zapoznaæ siê wszystkie zainteresowane œrodowiska. Znajd¹ siê w nim obok
osób maj¹cych ¿yciorysy ju¿ opracowane w PSB, tak¿e takie, co do których posiada-
ne informacje s¹ dalekie od kompletnoœci. Opracowanie biogramów tych ostatnich
wymagaæ bêdzie niekiedy znacznej pracy, w tym kwerend archiwalnych. Jak zatem
kszta³towane bêd¹ kolejne tomy, jeœli przyjêty zostanie system holenderski?

Red. Barbara Petrozolin-Skowroñska:

Zaraz odpowiem na to pytanie, ale chcia³abym jeszcze poruszyæ podniesion¹ tu
sprawê Internetu. Uwa¿am, ¿e s³ownik biograficzny: „Kto jest kim w Warszawie”
rzeczywiœcie powinien znaleŸæ siê w Internecie i powinien tam byæ na bie¿¹co aktu-
alizowany. Niepotrzebne tu jest wydanie papierowe. Jeœli komuœ potrzebne by³o-
by jakieœ has³o w wersji papierowej – sam sobie je wydrukuje. Natomiast jak
kszta³towaæ tomy warszawskiego s³ownika biograficznego wydawanego w systemie
holenderskim? Jest to problem. Trzeba tak go rozwi¹zaæ, by ka¿dy tom mia³ w sobie
coœ nowego, atrakcyjnego dla czytelnika, coœ, o czym siê mo¿e dowiedzieæ, tylko
siêgaj¹c do tego tomu. Z przygotowanego has³ownika musimy wyodrêbniaæ
interesuj¹ce has³a i staraæ siê o atrakcyjne teksty. Bo je¿eli bêdziemy streszczaæ
w pierwszym zeszycie przyk³adowo, kim by³ Stanis³aw August, podawaæ informacje
powszechnie znane, nie bêdzie ani zainteresowania publikacj¹, ani dobrych recen-
zji. Natomiast nowy materia³ bêdzie atrakcyjne. Oczywiœcie, bêdziemy te¿ podawaæ
informacje znane. Ale buduj¹c tomy, trzeba bêdzie zawsze coœ nowego wnosiæ, a nie
tylko odtwarzaæ. I to jest punkt wyjœcia. Trudny, ambitny, ale konieczny.
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Stanis³aw Ciep³owski:

Pani koncepcja jest taka: nie stan na dziœ, tylko wzbogacamy go?

Red. Barbara Petrozolin-Skowroñska:

Tak.

Prof. Janusz Tazbir:

Ale czy korzystaæ z dotychczasowego dorobku, ze szczególnym uwzglêdnieniem
postaci z Warszawy, czy zrobiæ specjaln¹ kwerendê i poszukiwania? Jeœli to drugie,
to my go nigdy nie ukoñczymy.

Stanis³aw Ciep³owski:

W³aœnie, mnie siê wydaje, ¿e w ten sposób wydamy trzy tomy na dziesiêæ lat, z któ-
rych ka¿dy bêdzie mia³ po sto, dwieœcie hase³. A to jest kropla w morzu potrzeb. Ja
pracujê w Muzeum Historycznym, które jest placówk¹ oœwiatow¹, otwart¹. Odbie-
ram telefony i ludzie siê mnie pytaj¹ o najró¿niejsze rzeczy. Czêsto jestem bezrad-
ny. Zdarzaj¹ siê pytania dotycz¹ce mieszkañców Warszawy. Przyk³adowo od pewnej
osoby z Francji, która mia³a dwóch dziadków bêd¹cych wybitnymi profesorami Po-
litechniki. I nigdzie nie mo¿e znaleŸæ ani s³owa na ich temat. Dlatego dla mnie jest
rzecz¹ wa¿niejsz¹, ¿eby zrobiæ s³ownik informacyjny, tzn. podsumowuj¹cy aktualny
stan badañ. I nic wiêcej.

Prof. Roman Loth:

Wydaje mi siê, ¿e kwestia przyjêcia lub nieprzyjêcia systemu holenderskiego jest
spraw¹ kompozycyjn¹ i organizacyjn¹, a nie merytoryczn¹. Ka¿de has³o mo¿emy
opracowywaæ albo w³aœnie, jak tu Pani proponuje, opieraj¹c siê na Ÿród³ach i budu-
j¹c je od nowa, rozszerzaj¹c wiêc dotychczasow¹ wiedzê, albo przyjmuj¹c za punkt
wyjœcia aktualny stan wiedzy. I po prostu stan ten komunikuj¹c w formie mo¿e nie-
co zwiêŸlejszego ¿yciorysu. Natomiast uk³ad hase³ – zarówno pierwszego, jak i dru-
giego typu – mo¿e byæ albo holenderski, albo nie. Wydaje mi siê zatem, ¿e te rzeczy
trzeba rozpatrywaæ roz³¹cznie. Jeœli chodzi o system holenderski, to jest on ³atwiej-
szy, prostszy organizacyjnie i finansowo. Natomiast o ile dobrze rozumiem pana
Ciep³owskiego, to niepokoi siê on o to, ¿e w poszczególnych tomach zawieraj¹cych
materia³ od A do ¯ nie bêdzie równowagi pomiêdzy poszczególnymi epokami,
np. w pierwszym tomie bêdzie du¿o hase³ z okresu romantyzmu, a bardzo niewiele
z okresu staropolskiego, a drugim znajdzie siê bardzo wiele ze wspó³czesnoœci,
a skromna liczba z lat pozytywizmu. Otó¿ mnie to nie przeszkadza, poniewa¿ s³ow-
nik jest przede wszystkim kompendium informacyjnym, podobnie jak encyklope-
dia. Je¿eli biorê j¹ do rêki, to nie interesuje mnie obraz ca³oœci. Szukam konkretne-
go faktu, konkretnej postaci, konkretnego has³a. Natomiast nie wynika z takiej en-
cyklopedii obraz ogólny, bo nikt nie czyta jej od A do ¯. Tak samo bêdzie w przy-
padku s³ownika. Czytelnik bêdzie siêgaæ po interesuj¹ce go has³o. I dlatego wydaje
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mi siê, ¿e ta równowaga miêdzy epokami w poszczególnych tomach nie jest ko-
nieczna. Pamiêtamy przy tym oczywiœcie, ¿e redakcja ma prawo komponowania po-
szczególnych tomów i ingerowania w ich zawartoœæ. S³ownik nie jest skrzynk¹ po-
cztow¹, nie musi uwzglêdniaæ w kolejnym tomie wszystkiego, co „zjawi siê na sto-
le”. Redakcja bêdzie przecie¿ zamawiaæ has³a.

Prof. Janusz Tazbir:

Równowaga nie jest mo¿liwa, gdy¿ niektórzy autorzy tak rozbudowuj¹ biogramy
nawet trzeciorzêdnych postaci (podaj¹ na przyk³ad tytu³y wszystkich artyku³ów, ja-
kie og³osili), ¿e odnosi siê wra¿enie, i¿ byli to koryfeusze naszej nauki, co jest oczy-
wist¹ nieprawd¹.

Aleksandra So³tan-Lipska
(sekretarz redakcji „Kroniki Warszawy”):

Podobnie jak moi przedmówcy zgadzam, ¿e systemy tradycyjny i holenderski maj¹
swoje wady i zalety. System holenderski jest o tyle komfortowy, ¿e jeœli opuœcimy
w którymœ z tomów jakieœ osoby, to umieœcimy je w kolejnych. Mo¿emy te tomy
wydawaæ i wydawaæ. Natomiast przy za³o¿eniu, jakie przedstawi³ prof. Drozdowski
na spotkaniu w Instytucie, ¿e s³ownik by³by wydany w systemie tradycyjnym
i sk³ada³by siê z trzech tomów, to jest przedsiêwziêcie, które mo¿na po pierwsze
okreœliæ pod wzglêdem finansowym, a po drugie mo¿na tak¿e ustaliæ, przynajmniej
w przybli¿eniu, czas potrzebny do opracowania i wydania ca³oœci. Moje pytanie do-
tyczy Ÿróde³ finansowania. W dzisiejszych czasach to jest punkt wyjœcia. Ze s³owni-
kiem wydawanym systemem holenderskim mo¿e byæ tak jak w przypadku PSB.
Mimo ¿e jest on wydawany systemem tradycyjnym, to jednak jest przedsiêwziê-
ciem, które trwa ju¿ kilkadziesi¹t lat i mo¿e jeszcze trwaæ i trwaæ. By³oby dobrze,
gdybyœmy mogli pozwoliæ sobie na takiego „tasiemca”, poniewa¿ daje to, jak ju¿
mówi³am, pewien komfort, mniejsze jest ryzyko pominiêcia kogoœ i mog¹ to robiæ
te¿ kolejne pokolenia. Tylko pytanie, czy bêdziemy mogli zachowaæ ci¹g³oœæ takie-
go wydawnictwa ze wzglêdu na œrodki finansowe. Dlatego niepewna finansowa
strona ca³ego przedsiêwziêcia powoduje, ¿e sk³aniam siê raczej ku systemowi trady-
cyjnemu.

Prof. Roman Loth:

To nie musi byæ periodyk, nie musi wychodziæ dok³adnie co pó³ roku czy co rok. Na
tym miêdzy innymi polega korzyœæ tego systemu, ¿e je¿eli w danym roku nie bêdzie
pieniêdzy, to mo¿emy rok ten przeskoczyæ i kolejny tom wydaæ w nastêpnym.

Prof. Janusz Tazbir:

Ja przypomnê jeszcze jedno, ¿e po ka¿dym tomie musi byæ wydany wykaz nazwisk
uwzglêdnionych w poprzednich tomach.
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Prof. Roman Loth:

Oczywiœcie, tak konstruowany s³ownik musi zawieraæ indeksy kumulacyjne. Za-
wsze siêga siê do ostatniego tomu, do indeksu. Wynika st¹d, ¿e otwieraæ s³ownik za-
wsze trzeba dwa razy.

Dyr. Ryszard Wojtkowski:

Dyskutanci przeszli do tematu, który mnie osobiœcie, jako dyrektora zarz¹dzaj¹ce-
go projektami, interesuje, czyli do organizacji i finansowania. Dyr. So³tan na po-
cz¹tku wspomnia³, ¿e w Muzeum Historycznym by³ ju¿ podejmowany projekt
s³ownika biograficznego. Proponowa³by, aby to Muzeum by³o t¹ instytucj¹, która
organizuje i prowadzi projekt. Jest to najlepsze rozwi¹zanie tak¿e ze wzglêdów fi-
nansowych, jako ¿e Muzeum podlega samorz¹dowi warszawskiemu i mo¿e ³atwiej
pozyskaæ œrodki finansowe. W pewnym stopniu rozwi¹zywa³oby to problem har-
monogramu wydawania poszczególnych tomów s³ownika.

W toku rozmowy poruszono problem publikacji w Internecie. Wed³ug mojej
opinii na pewno musimy wydawaæ publikacjê, która winna ukazywaæ siê co pó³ ro-
ku, co rok. Tu pad³y s³owa, ¿eby tylko wersjê s³ownika who is who umieœciæ w sieci.
A dlaczego nie ca³oœæ? Dlaczego s³ownik musi ukazywaæ siê tylko w formie druko-
wanej? Mo¿e spróbujmy wszystkie materia³y, które zostan¹ zebrane, umieœciæ na
specjalnym portalu lub stronie internetowej Muzeum b¹dŸ Urzêdu Miasta. Po pier-
wsze, skraca nam to czas dostêpu do wyników tych badañ, po drugie, nie ogranicza
nas w liczbie hase³ s³ownikowych. Wydaje mi siê tak¿e, ¿e taka forma upublicznie-
nia by³aby mniej kosztowna.

Prof. Janusz Tazbir:

Czy Pan jest za tym, ¿eby opublikowaæ s³ownik tylko w Internecie czy równie¿
w formie drukowanej?

Dyr. Ryszard Wojtkowski:

Tylko w Internecie.

Aleksandra So³tan-Lipska:

Mimo ¿e ¿yjemy w dobie Internetu, to jednak tak naprawdê jest powa¿na grupa lu-
dzi, która nie skorzysta ze s³ownika, je¿eli bêdzie on tylko umieszczony w sieci.

Prof. Janusz Tazbir:

Moim zdaniem w Internecie powinna byæ forma, w jakiej przekazali j¹ autorzy, na-
tomiast w druku taka, jak¹ redakcja ostatecznie nada³a.

Dyr. Andrzej So³tan:

Niew¹tpliwie o wiele ³atwiej by³oby w tej chwili uzyskaæ od potencjalnego sponsora
œrodki na wydawnictwo dwu-, trzytomowe, które zostanie rozliczone i stanie na

Artyku³y i materia³y 13



pó³ce w stosunkowo nied³ugim czasie, ani¿eli na publikacjê zeszytow¹, której za-
koñczenie trudno okreœliæ.

Mówi¹c wczeœniej o mo¿liwoœci afiliowania owego przedsiêwziêcia przy Mu-
zeum Historycznym i wykorzystania kartoteki osobowej Bibliografii Warszawy, mia-
³em te¿ na myœli potrzebê utworzenia tam¿e niewielkiego komitetu redakcyjnego,
wspó³pracuj¹cego z szerokim gronem autorów biogramów. Nadzór nad œcis³¹ re-
dakcj¹ sprawowaæ winna Rada Naukowa, bêd¹ca cia³em konsultacyjno-opiniu-
j¹cym. Ostateczne ustalenie za³o¿eñ s³ownika, a tak¿e powo³anie obu powy¿szych
zespo³ów pozwoli³oby opracowaæ kosztorys projektu i poczyniæ kroki niezbêdne do
pozyskania odpowiednich dla jego realizacji œrodków.

Red. Barbara Petrozolin-Skowroñska:

Jeszcze s³owo na temat Internetu. A mo¿e w³aœnie has³ownik zamieœciæ w Interne-
cie? By³oby to te¿ form¹ konsultacji – mo¿e zg³osi³yby siê osoby, które maj¹ mate-
ria³y dotycz¹ce którejœ z osób albo zauwa¿¹, ¿e kogoœ wa¿nego brak? Braki wynika-
j¹ce z naszej „dziurawej” wiedzy mog¹ dotyczyæ szczególnie œwiata gospodarczego
(np. Encyklopedia Warszawy ma takie zaniedbania). Uwa¿am te¿, ¿e s³ownik mo¿e
i byæ w Internecie, i wyjœæ w formie drukowanej. Jedno drugiego nie wyklucza. Jed-
nak nale¿y zaznaczyæ przy umowach, ¿e teksty s¹ pisane tak¿e dla formy elektro-
nicznej publikacji.

Prof. Roman Loth:

Mo¿na tak¿e wydaæ s³ownik na CD. To nie wi¹¿e siê z du¿ymi nak³adami finanso-
wymi, a jest to forma dziœ doœæ popularna.

Red. Barbara Petrozolin-Skowroñska:

Ale¿ oczywiœcie! Ale mimo wszystko jestem za tym, by z ksi¹¿ki nie rezygnowaæ.
Ksi¹¿ka to ksi¹¿ka! A zacznijmy od listy hase³.

Dyr. Andrzej So³tan:

Lista taka musi byæ poddana szerokiej konsultacji, poniewa¿ o ile da siê – jak ju¿
powiedzia³em – zestawiæ wykaz hase³ dla okresu XIV-XVIII w. bez wiêkszego ryzy-
ka, ¿e ktoœ istotny zostanie pominiêty, to dalej sprawa nie jest ju¿ taka prosta.

Jeœli nikt z Pañstwa nie ma ju¿ wiêcej nic do powiedzenia, to chcia³bym wszyst-
kim podziêkowaæ za przyjêcie zaproszenia i udzia³ w dyskusji. Zg³oszone uwagi
z pewnoœci¹ wziête zostan¹ pod uwagê przy podejmowaniu dalszych dzia³añ w tym
zakresie.
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Marian Marek Drozdowski

G£OS W SPRAWIE WARSZAWSKIEGO
S£OWNIKA BIOGRAFICZNEGO
DLA REDAKCJI „KRONIKI WARSZAWY”,
PRZYGOTOWANY 11 CZERWCA
2007 ROKU

Marian Marek Drozdowski, G³os w sprawie warszawskiego s³ownika biograficznego...

Jako varsavianista i jednoczeœnie historyk, który od lat zajmuje siê biografistyk¹ hi-
storyczn¹, jestem gor¹cym zwolennikiem przyst¹pienia do prac nad stworzeniem
dwutomowego warszawskiego s³ownika biograficznego z ok. 5 tys. biogramów. Po-
trzeba wydania tego s³ownika wynika z nastêpuj¹cych przes³anek:

1. z chêci wzbogacenia wiedzy o Warszawie przez opracowanie biogramów
osób, które wywar³y istotny wp³yw na jej dzieje w ¿yciu religijnym, spo³ecz-
no-politycznym, gospodarczym, oœwiatowo-kulturalnym, sportowym itp.;

2. z chêci przezwyciê¿enia deformacji, która polega³a na przemilczaniu
w opracowaniech naukowych i publicystycznych informacji o wielu grupach
spo³ecznych. W czasach PRL by³y to grupy ziemiañskie, bur¿uazyjne, du-
chowieñstwo ró¿nych wyznañ, przywódcy mniejszoœci wyznaniowo-narodo-
woœciowych, czo³owi dzia³acze opozycji antyrz¹dowej, antykomunistycznej,
czêsto przebywaj¹cy na przymusowej emigracji;

3. z chêci utrwalenia pamiêci o ludziach, którzy odegrali w stolicy istotn¹ rolê
w wojskowych i cywilnych strukturach Polskiego Pañstwa Podziemnego;

4. z koniecznoœci opracowania biogramów dzia³aczy opozycji antykomuni-
stycznej, zwi¹zanych z organizacjami postakowskimi, WiN, PPS, WRN,
PSL, SP i innymi;

5. z chêci racjonalnego wykorzystania i poprawienia biogramów opracowanych
dla Encyklopedii Warszawy, Polskiego s³ownika biograficznego i s³ownika bran-
¿owego.
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Proponujê, aby siedziba redakcji s³ownika mieœci³a siê w Muzeum Historycz-
nym m.st. Warszawy. Obok œcis³ej kilkuosobowej redakcji konieczne by³oby powo-
³anie Rady Naukowej, z³o¿onej z wybitnych przedstawicieli œrodowisk naukowych
Warszawy, jako niezbêdnego cia³a konsultacyjnego i opiniuj¹cego.

Biogramy s³ownika nie powinny powtarzaæ dos³ownie treœci biogramów ze
s³owników grup zawodowych i PSB. Musz¹ one eksponowaæ bardziej szczegó³owo
wiêŸ prezentowanej osoby z Warszaw¹. Proponujê na próbê, wzorem Wielkopolskie-
go s³ownika biograficznego, wydanie czterdziestu biogramów celem inspiracji dysku-
sji na temat modelu biogramów przygotowywanych do warszawskiego s³ownika
biograficznego. Poniewa¿ czas biegnie szybko, proponujê, by redakcja zajê³a siê
przygotowaniem, przez ankietê redakcyjn¹, obszernego tomu pt. Kto jest kim we
wspó³czesnej Warszawie? Ankieta winna byæ adresowana przede wszystkim do star-
szego pokolenia mieszkañców Warszawy.

Poza pomoc¹ ze strony œrodowisk naukowych wspó³czesnej varsavianistyki
niezbêdna bêdzie równie¿ pomoc w³adz i Rady Miasta Warszawy oraz w³adz po-
szczególnych dzielnic warszawskich, a tak¿e pomoc finansowa banków i przedsiê-
biorstw warszawskich, które winny zadbaæ o to, by ich zas³u¿eni w historii
i wspó³czesnoœci pracownicy znaleŸli siê w s³owniku.

prof. dr hab. Marian Marek Drozdowski
Przewodnicz¹cy Komisji Badania Dziejów Warszawy przy IH PAN



Jolanta Za³êczny

STAN PRZEMYS£U POWIATU
WARSZAWSKIEGO W LATACH 1918-1939

Jolanta Za³êczny, Stan przemys³u powiatu warszawskiego w latach 1918-1939

Charakterystyczn¹ cech¹ województwa warszawskiego by³ podzia³ na piêæ zró¿nico-
wanych ekonomicznie regionów kulturowo-gospodarczych: podsto³eczny, mazo-
wiecko-kurpiowski, p³ocki, ³owicki i kujawsko-dobrzyñski. Najintensywniej rozwi-
ja³ siê region podsto³eczny, zwany w nomenklaturze urzêdowej okrêgiem warszaw-
skim. Zajmowa³ obszar 11 387,8 km2, tworzy³y go powiaty: warszawski, b³oñski,
grójecki, miñski, p³oñski, pu³tuski, radzymiñski, sochaczewski i jedenaœcie gmin
powiatu garwoliñskiego1. Znaczenie tego terenu by³o szczególne, znajdowa³ siê on
w bezpoœrednim s¹siedztwie stolicy, krzy¿owa³y siê tam szlaki komunikacyjne,
skupia³y oœrodki kulturalne, gospodarcze (przemys³u, rzemios³a, handlu) i admini-
stracyjne, teren by³ te¿ gêsto zaludniony i zurbanizowany. W latach 1921-1931
w strefie podmiejskiej nast¹pi³ wzrost liczby ludnoœci o 60%, gdy w województwie
warszawskim odnotowano wskaŸnik 22%2. Tak znaczny przyrost ludnoœci spowo-
dowa³ m.in. zapotrzebowanie na nowoczeœniejszy transport, efektem czego by³ roz-
wój sieci kolei, w latach 1928-1933 powsta³a Elektryczna Kolej Dojazdowa, co
w znaczny sposób poprawi³o warunki komunikacyjne3.

Takie usytuowanie powiatu warszawskiego zdominowa³o jego charakter, by³ to
obszar typowo podmiejski, rolnictwo odgrywa³o tam niewielk¹ rolê, szybko zanika-
³y ró¿nice miêdzy wsi¹ i miastem, intensywnie rozwija³o siê budownictwo letnisko-
we, ros³o znaczenie przemys³u, rzemios³a i handlu. Istotny by³ te¿ fakt, ¿e spora
grupa ludnoœci doje¿d¿a³a do pracy do Warszawy.

1 Plan regionalny okrêgu warszawskiego, „Dom, Osiedle, Mieszkanie” 1938, nr 4-5, s. 12.
2 Szerzej na ten temat: E. Gorczykowska, Powstanie i rozwój strefy podmiejskiej Warszawy, Warszawa
1955.
3 A. Wróbel, Województwo warszawskie. Studium ekonomicznej struktury regionalnej, Warszawa 1960, s. 37.
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Wed³ug danych z „Rocznika Statystycznego” (1928) by³ to najwiêkszy powiat
w województwie (powierzchnia 1696 km2), który zamieszkiwa³o 181 585 osób, czyli
107,1 osoby na km2, odsetek ludnoœci miast wynosi³ 23,7%4. W 1931 r. powiat za-
mieszkiwa³o 325 tys. ludzi, przyrost roczny wynosi³ 8% (w 1934 r. by³o ju¿ 360 tys.),
na 1 km2 przypada³o 200 osób, co oznacza³o, ¿e „powiat podsto³eczny stoi na równi
z najgêœciej zaludnionymi obszarami Europy Zachodniej”5. Powiat podzielony by³
na 26 gmin wiejskich i piêæ miejskich.

Pod wzglêdem struktury zatrudnienia powiat warszawski odbiega³ od schematu
województwa (mia³o ono charakter typowo rolniczy, a¿ 81% ludnoœci mieszka³o
na wsi), w powiecie 69,7% mieszkañców utrzymywa³o siê z pracy w rolnictwie.
W przemyœle na terenie powiatu zatrudnionych by³o 25% (a nawet 37,1%) mie-
szkañców wsi i 47,8% mieszkañców miast. W tej sytuacji wieœ traci³a czêsto swój
pierwotny, czysto rolniczy charakter, bowiem ¿ycie ludnoœci zdominowa³o miasto.
Tak¿e handlem trudni³o siê nawet dwukrotnie wiêcej mieszkañców wsi ni¿ w in-
nych powiatach6.

Podzia³y ludnoœci wed³ug zatrudnienia w ró¿nych dzia³ach gospodarki ulega³y
zmianom, co wyraŸnie pokaza³y wyniki kolejnych spisów.

Tabela 1. Zmiany w strukturze zatrudnienia w powiecie warszawskim wed³ug spi-
sów z 1921 i 1931 r.

Dzia³ 1921 – tys. 1921 – % 1931 – tys. 1931 – % WskaŸnik 1921 – 100%

Rolnictwo 86,8 48,0 90,6 28,0 58,2

Przemys³ i rzemios³o 36,7 20,0 127,5 39,0 152,1

Handel
i ubezpieczenia

15,3 8,0 29,6 9,0 108,3

Komunikacja
i transport

12,1 7,0 26,4 8,0 120,9

Administracja 12,2 7,0 33,9 10,0

139,5
S³u¿ba domowa 2,4 1,0 5,2 2,0

Emeryci i inwalidzi,
osoby w przytu³kach

16,1 9,0 12,8 4,0

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie: A. P., Ludnoœæ czterech powiatów podwarszawskich pod wzglêdem demo-
graficznym i zawodowym, „Kronika Warszawy” 1936, nr 1-2, s. 19; N. H. Tenenbaum, Przesuniêcia w strukturze za-
wodowej ludnoœci na obszarze województwa warszawskiego oraz m.st. Warszawy w okresie 1921-1931, „Przegl¹d So-
cjologiczny”, t. 5, 1937, z. 1-2, tabl. I i II; „Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej”, Warszawa 1927,
s. 70.

4 J. Suski, Podzia³ administracyjny Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1930, s. 6.
5 B. Chomicz, Stan i potrzeby gospodarcze powiatu warszawskiego. Referat wyg³oszony na zjeŸdzie dzia³aczy
spo³ecznych i gospodarczych powiatu warszawskiego zwo³anym przez Radê Powiatow¹ BBWR, Warszawa
1934, s. 2.
6 E. Strzelecki, Materia³y do projektu ustawy o administracji samorz¹dowej w województwie warszawskim,
„Samorz¹d Miejski” 1936, nr 8, s. 7 i 585.



Spadkowi procentowemu liczby ludnoœci rolniczej towarzyszy³ ponad trzykrot-
ny wzrost zatrudnienia w przemyœle, wzros³a liczba zatrudnionych w administra-
cji, niewielki wzrost nast¹pi³ w handlu i komunikacji. Zatrudnienie w rolnictwie
na wsi spad³o z 60,5% w 1921 do 31,9% w 1931 r., ale jednoczeœnie znacznie wzrós³
odsetek ludnoœci wiejskiej zajmuj¹cej siê przemys³em i rzemios³em (z 20,8% do
37,1%, przy takiej samej tendencji w mieœcie 42,1% – 47,5%). Analogiczn¹ prawi-
d³owoœæ mo¿na by³o zauwa¿yæ na wsi w handlu oraz komunikacji (odpowiednio
5,7% – 7,4% i 4,6% – 7,5%)7. Na 100 osób niezwi¹zanych z rolnictwem zawodowo
czynnych by³o 36,7% (1921) i 38,3% (1931)8. Dla porównania mo¿na zestawiæ obraz
przeobra¿eñ w sk³adzie zawodowym ludnoœci powiatu i województwa warszawskiego.

Tabela 2. Przesuniêcia w sk³adzie zawodowym ludnoœci Warszawy i wybranych
powiatów w latach 1921-1931. Odsetki ludnoœci wed³ug dzia³ów zawodowych (dane
z 1921 r. przyjêto za 100%)

�ród³o: N. H. Tenenbaum, dz. cyt., s. 179.
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Dzia³ Rok Warszawa
Warszawa i powiaty:
b³oñski, radzymiñski,

warszawski

Warszawa i wsie
wymienionych

powiatów

Rolnictwo

1921 0,9 15,9 16,2

1931 0,8 12,8 12,9

WskaŸnik 88,9 80,5 79,6

Przemys³

1921 40,9 36,2 35,1

1931 42,6 40,1 39,0

WskaŸnik 104,2 110,8 111,1

Handel

1921 23,0 18,5 18,8

1931 20,1 16,1 16,2

WskaŸnik 87,4 87,0 86,1

Transport

1921 10,5 9,0 8,9

1931 8,9 8,2 8,1

WskaŸnik 84,8 91,1 91,1

Inne

1921 24,7 20,4 21,0

1931 27,6 22,8 23,8

WskaŸnik 111,7 111,8 113,3

7 N. H. Tenenbaum, Przesuniêcia w strukturze zawodowej ludnoœci na obszarze województwa warszawskiego
oraz m.st. Warszawy w okresie 1921-1931, „Przegl¹d Socjologiczny”, t. 5, 1937, z. 1-2, tabl. I i II.
8 A. P., Ludnoœæ czterech powiatów podwarszawskich pod wzglêdem demograficznym i zawodowym, „Kronika
Warszawy” 1936, nr 1-2, s. 21.



W okresie miêdzy spisami w województwie warszawskim nast¹pi³y wyraŸne
zmiany w strukturze zawodowej. W przypadku trzech wyszczególnionych powia-
tów (wchodz¹cych w sk³ad Warszawskiego Okrêgu Przemys³owego) da³ siê zauwa-
¿yæ nap³yw ludnoœci wiejskiej do przemys³u i rzemios³a, w szczególnoœci to drugie
zajêcie by³o doœæ czêst¹ form¹ zarobkowania. Zauwa¿alne w powiecie warszawskim
zró¿nicowanie zawodowe, wyraŸny spadek odsetka ludnoœci zwi¹zanej z rolnic-
twem oraz daleko id¹ce przesuniêcia s¹ niew¹tpliwie rezultatem sygnalizowanych
ju¿ bezpoœrednich wp³ywów stolicy.

O kierunkach rozwoju gospodarczego powiatu warszawskiego w latach 1918-
-1939 zdecydowa³o kilka istotnych czynników. Okolice Warszawy mia³y specyficz-
ny charakter, by³ to obszar o du¿ym znaczeniu militarnym z uwagi na zlokalizowanie
tam twierdzy Modlin (a w bezpoœrednim s¹siedztwie równie¿ twierdzy Zegrze) oraz
koszar w Jab³onnie. Wokó³ stolicy skupi³ siê przemys³, choæ znaczny obszar powiatu
zdominowa³y letniska i miasteczka, których budowniczowie czêsto nawi¹zywali
do idei miast ogrodów. Teren powiatu ucierpia³ podczas dzia³añ wojennych 1914-
-1918, a ponadto by³ miejscem walk w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Wszyst-
kie te elementy mia³y niew¹tpliwie wp³yw na poziom przemys³u i rolnictwa.

Dane zgromadzone dla czterech powiatów podwarszawskich (warszawskiego,
b³oñskiego, radzymiñskiego i miñskiego)9 pozwalaj¹ na przyjrzenie siê strukturze
ludnoœci czynnej zawodowo w dwóch wybranych latach.

Tabela 3. Czynni zawodowo poza rolnictwem w powiecie warszawskim
(dane z lat 1921 i 1931 w %)

Dzia³y Dane z 1921 r. Dane z 1931 r.

Przemys³ i rzemios³o, w tym:

Przemys³ mineralny

Przemys³ metalowy i maszynowy, elektrotechniczny

Przemys³ chemiczny

Przemys³ w³ókienniczy

Przemys³ papierniczy

Przemys³ skórzany

Przemys³ drzewny

Przemys³ spo¿ywczy

Przemys³ odzie¿owy i galanteryjny

Przemys³ poligraficzny

Przemys³ budowlany

Gaz, woda, elektrycznoœæ

Bez podania ga³êzi

12,1

1,8

1,6

0,3

0,2

0,7

0,2

1,0

1,4

2,7

0,1

1,5

0,2

0,3

46,1

3,0

8,4

0,8

0,6

1,0

0,5

3,0

4,3

7,3

0,8

7,5

0,8

7,5

20 Jolanta Za³êczny, Stan przemys³u powiatu warszawskiego w latach 1918-1939

9 Zestawienie takie by³o sporz¹dzone w zwi¹zku z planowanymi zmianami administracyjnymi, teryto-
rium projektowanego województwa warszawskiego mia³o obejmowaæ Warszawê i powiaty: warszawski,
radzymiñski, b³oñski (bez gminy Piekary i Guzów), czêœæ miñskiego, grójeckiego, sochaczewskiego
i pu³tuskiego (gminy Serock, Wyszków, Somianka i Zegrze).



Dzia³y Dane z 1921 r. Dane z 1931 r.

Handel i ubezpieczenia, w tym:

Handel towarowy

Hotele, wynajem mieszkañ, jad³odajnie

4,6

3,4

0,8

1,14

7,0

3,2

Komunikacja i transport, w tym:

Poczta, telegraf, telefon

Koleje

3,2

0,2

2,5

7,5

0,9

4,0

Administracja publiczna, w tym:

Administracja pañstwowa, s¹dy, policja, samorz¹d

Wojsko (nieskoszarowane)

Szkolnictwo

Lecznictwo

Us³ugi osobiste

5,2

0,7

2,2

0,7

0,7

0,3

14,1

3,0

3,9

1,1

1,7

1,3

S³u¿ba domowa 2,1 4,8

Emeryci, inwalidzi, w przytu³kach 9,1 6,3

Ogó³ zawodowo czynnych 34,7 90,2

�ród³o: A. P., dz. cyt., s. 22.

Liczba zatrudnionych w przemyœle wzros³a wiêc czterokrotnie, z 46,1 tys. pra-
cuj¹cych w 1931 r. a¿ 13,6 tys. (29,5%) zatrudnionych by³o w wiêkszych zak³adach.
Takich zak³adów w omawianych powiatach by³o 172, zaœ drobnych 2600. Zauwa¿al-
ny by³ te¿ znaczny wzrost liczby zatrudnionych w dziale komunikacji (transport
konny, autobusy, taksówki), co spowodowane by³o rozwojem gospodarczym powia-
tu warszawskiego.

Zarobkuj¹cy mieszkañcy powiatu warszawskiego dzielili siê na: samodzielnych
– 22,9 tys., pracowników umys³owych – 11,3 tys. i robotników – 50 tys. (dane
z 1931 r.)10. WskaŸniki procentowe (na 100 zarobkuj¹cych poza rolnictwem) przed-
stawia tabela.

Tabela 4. Podzia³ zatrudnionych w ró¿nych ga³êziach przemys³u w 1931 r.
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Dzia³
Samodzielni,

zatrudniaj¹

obce si³y

Samodziel-
ni, nie

zatrudniaj¹

Pomoc

cz³onków

rodziny

Razem

samodzielni
Umys³owi Robotnicy

Przemys³ i rzemios³o 1,7 24,1 2,8 28,6 4,8 66,6

Przemys³ du¿y i œredni 0,8 – 0,3 1,1 10,8 88,1

Przemys³ drobny,
rzemios³o

2,1 34,0 4,0 40,1 2,3 57,6

Handel i us³ugi 2,2 47,7 13,4 63,3 10,5 26,2

Komunikacja i transport 0,2 13,3 1,3 14,8 20,7 64,5

10 A. P., dz. cyt., s. 22-23.



�ród³o: A. P., dz. cyt., s. 23.

Najliczniejsz¹ grup¹ byli pracuj¹cy samodzielnie i niezatrudniaj¹cy dodatkowo
pracowników. WskaŸnik osób prowadz¹cych zak³ady i dysponuj¹cych dodatkow¹
si³¹ robocz¹ by³ niewielki, tylko w dwóch dzia³ach przekracza³ 2%. Czêœæ pracu-
j¹cych korzysta³a z pomocy rodziny, najczêœciej wystêpowa³o to w handlu i us³ugach
(13,4%). Bardzo du¿y by³ odsetek zarobkuj¹cych samodzielnie w handlu (dla porów-
nania w Warszawie wynosi³ on 46,6%). Pracownicy umys³owi dominowali w admi-
nistracji, ale tu wskaŸnik by³ ni¿szy ni¿ w stolicy. Generalnie jednak struktura spo-
³ecznoœci zarobkuj¹cej poza rolnictwem na obszarze powiatu by³a zbli¿ona do sytua-
cji w Warszawie, tam zarobkuj¹cy samodzielnie stanowili 26% (w powiecie œrednio
26,3%), pracownicy umys³owi 19% (w powiecie przeciêtnie 15,7%), nieco ró¿ni³y siê
dane dla grupy robotników – w Warszawie wskaŸnik wynosi³ 55%, w powiecie œred-
nio 74,7%. W stosunku do 1921 r. zarysowa³a siê wyraŸna tendencja rozwojowa, przy
spadku odsetka osób zarobkuj¹cych samodzielnie nast¹pi³ wzrost wskaŸnika pra-
cowników umys³owych i robotników. „Charakterystyczny dla industrializacji i ur-
banizacji powiatu jest spadek samodzielnych w handlu (z 76,8 do 63,3) i przemyœle
(z 39,7 do 28,6). Jednoczeœnie wzrós³ odsetek samodzielnych w komunikacji i trans-
porcie (z 8,1 do 14,8), co odpowiada przyrostowi samodzielnych szoferów, woŸni-
ców, wiêkszemu ni¿ kolejarzy, pocztowców itp.”11

O poziomie gospodarczym powiatu warszawskiego œwiadczy liczba funkcjonu-
j¹cych tam zak³adów produkcyjnych. W 1921 r. by³o to 26 m³ynów, dziesiêæ cegiel-
ni, trzy browary, trzy zak³ady drzewne, trzy œlusarskie, trzy zak³ady wyrobów galan-
teryjnych, jedna fabryka amunicji, piêæ zak³adów wyrobów ¿elaznych, trzy olejar-
nie, szeœæ mydlarni, piêæ elektrowni, szeœæ tartaków, dwie gorzelnie, szeœæ garbarni,
dwa warsztaty kolejowe, dwie fabryki maszyn i narzêdzi12.

Dla powiatu warszawskiego zachowa³o siê stosunkowo du¿o danych statystycz-
nych z okresu miêdzywojennego, ale s¹ one doœæ fragmentaryczne i nie zawsze po-
zwalaj¹ odtworzyæ pe³ny obraz stanu gospodarczego. Niemniej jednak analiza
zgromadzonego materia³u umo¿liwia³a przyjrzenie siê specyfice wybranych za-
k³adów i dokonanie oceny poziomu rozwoju przemys³u. Z podanych informacji
wy³oni³ siê obraz rozwijaj¹cego siê gospodarczo obszaru, rok 1928 okreœlany by³
czasem prosperity, w przeciwieñstwie do lat 1930-1933, które by³y okresem regre-
su, po nim dopiero w latach 1937-1938 przemys³ osi¹gn¹³ poziom z 1928 r. Wyo-
bra¿enie o stanie przemys³u na obszarze powiatu warszawskiego na przestrzeni lat
1921-1938 daje tabela.
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Dzia³
Samodzielni,

zatrudniaj¹

obce si³y

Samodziel-
ni, nie

zatrudniaj¹

Pomoc

cz³onków

rodziny

Razem

samodzielni
Umys³owi Robotnicy

Administracja 0,7 8,6 0,5 9,8 45,0 45,2

S³u¿ba domowa – – – – – 100

11 Tam¿e, s. 24.
12 „Informator Powszechny RP z Kalendarzem Policji Pañstwowej na rok 1922”, s. 289-304.



Tabela 5. Rozwój oœrodków przemys³owych na obszarze powiatu warszawskiego
nale¿¹cego do Warszawskiego Okrêgu Przemys³owego (1921 i 1938)13
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Oœrodki przemys³owe
Liczba

zak³adów 1921
Liczba

robotników 1921
Liczba

zak³adów 1938

Liczba
pracowników

1938

Falenica – – 3 123

Henryków k. Jab³onny 2 120 4 192

Jelonki 1 100 1 12

Kaczy Dó³ (Miêdzylesie) 1 150 – –

Kawêczyn 1 300 1 264

Odolany – – 1 5

Okêcie – – 7 3201

Paluch – – 1 3610

P³udy 1 14 2 36

Rembertów 2 22 4 1416

Szczêœliwice 1 60 2 120

Tarchomin 2 80 3 346

Winnica 1 120 1 96

W³ochy 1 120 7 614

¯erañ 1 14 3 28

Jeziorna 1 600 3 1253

Karczew 2 27 1 9

Legionowo z Jab³onn¹ 2 102 4 263

£omianki 1 70 4 208

Marki 4 1176 7 670

Micha³ów k. Legionowa – – 2 186

Mi³osna 3 259 1 7

Modlin – – 4 420

Nowy Dwór* 9 269 7 220

Obory 1 30 2 32

Okunin – – 1 327

13 Czêœæ z wyszczególnionych powy¿ej zak³adów mia³a d³ug¹ historiê, bowiem wiele istnia³o na tym ob-
szarze jeszcze przed wybuchem wojny i w okresie póŸniejszym mog³o korzystaæ z wypracowanej wczeœ-
niej pozycji. Nale¿y oczywiœcie pamiêtaæ, ¿e nie wszystkie przetrwa³y trudny czas wojny, jedne uleg³y
zniszczeniu, inne ewakuowano w g³¹b Rosji.



* W Nowym Dworze by³a wytwórnia wyrobów fajansowych, dwa tartaki i dwa browary, których w³aœcicielami
byli Haberbusch i Schiller oraz Marek Tomczuk, zob. R. Go³¹b, Ilustrowana monografia m. Nowego Dworu

Mazowieckiego z histori¹ Twierdzy Modlin, Nowy Dwór Mazowiecki 2001, s. 127.

�ród³o: S. Misztal, Warszawski Okrêg Przemys³owy. Studium rozwoju i lokalizacji przemys³u, Warszawa 1962, tabl. 10.

W po³owie lat 20. (dane z 1925 r.) powiat warszawski znajdowa³ siê w czo³ówce
uprzemys³owionych regionów województwa (w ca³ym województwie by³y 1364 za-
k³ady, nie licz¹c kuŸni i olejarni rêcznych, a pracowa³o w nich 37 tys. robotników).
Spoœród 23 fabryk maszyn i narzêdzi rolnych dwie najnowoczeœniejsze wznoszono
w³aœnie w powiecie warszawskim: Francusko-Polskie Zak³ady Samochodowo-Lot-
nicze w Okêciu14 i Fabrykê Samochodów Ciê¿arowych S-ki Akc. „Ursus” w Czecho-
wicach (jej przewidywana produkcja mia³a wynosiæ 500 sztuk rocznie). Najwiêksza
spoœród czterech fabryk papieru znajdowa³a siê te¿ w powiecie warszawskim w Je-
ziornie (mia³a siedem maszyn papierniczych). W przemyœle chemicznym w woje-
wództwie warszawskim zatrudnionych by³o (w 22 zak³adach) 1173 robotników,
w powiecie funkcjonowa³a fabryka wyrobów farmaceutycznych w Tarchominie, fa-
bryka farb i lakierów w Helenówku, fabryka farb drukarskich i fabryka ultramaryny
w Pruszkowie. Istnia³y te¿ garbarnie (co prawda okreœlone je jako doœæ prymitywne)
w Pustelniku i £omiankach, zak³ady drzewne w Nowym Dworze (zak³ady stolar-
sko-budowlane) i w Pustelniku (fabryka kopyt szewskich)15.
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Oœrodki przemys³owe
Liczba

zak³adów 1921
Liczba

robotników 1921
Liczba

zak³adów 1938

Liczba
pracowników

1938

Otwock 1 5 4 52

O¿arów 1 130 2 1081

Piaseczno (z Iwiczn¹) 3 112 4 53

Piastów – – 4 1542

Pomiechowo 1 90 – –

Pruszków (ze ¯bikowem) 6 557 24 3702

Pustelnik 2 435 4 139

Skolimów-Konstancin 2 17 – –

Struga 3 27 1 9

Ursus – – 5 2199

Zakroczym 5 45 – –

Z¹bki 2 257 1 6

Zielonka – – 2 65

14 Reklama fabryki znalaz³a siê w „Polsce Zbrojnej”, 13 III 1928, nr 79, s. 67.
15 Województwo warszawskie. Zarys monograficzny, „Wieœ, Dwór i Miasto” 1925, nr 2-3, b.pag. Zestawie-
nie zak³adów okrêgu podwarszawskiego: J. Pieka³kiewicz, S. Rutkowski, Okrêgi gospodarcze Polski,
„Kwartalnik Statystyczny”, t. 4, 1927, z. 3, s. 719.



W 1926 r. w powiecie by³o: dziewiêtnaœcie cegielni, piêæ hut szk³a, cztery zak³a-
dy przemys³u maszynowego, siedem przemys³u chemicznego, jeden przemys³u
drzewnego, jedna papiernia, szeœæ garbarni, jeden tartak, cztery gorzelnie, jedna fa-
bryka konserw, jeden zak³ad odzie¿owy. Zak³ady te zatrudnia³y 5948 robotników
(dla porównania w województwie by³o 591 fabryk i 49 606 robotników), z czego
49,1% pracowa³o w fabrykach, w których za³oga liczy³a do 20 osób16.

Lata 20. sprzyja³y rozwojowi przemys³u. W Spó³ce Akcyjnej „Polskie Zak³ady
Škody” na prze³omie 1927 i 1928 r. odnotowano wzrost zatrudnienia z 582 do
1175 osób, a w 1929 r. pracowa³o tam ju¿ 1473 robotników. Wi¹za³o siê to w znacz-
nej mierze z uruchomieniem nowego dzia³u produkcji – wyrobu silników, aparatów
i kabli elektrycznych. W Fabryce O³ówków „S. Majewski” dobudowano dzia³ staló-
wek, zwiêkszono produkcjê, towar eksportowano do Rumunii, Brazylii i Australii.
Mirkowska Fabryka Papieru wysy³a³a 90 ton do Rosji, Egiptu i Meksyku. Rozbudo-
wano zak³ad ceramiczny w Kawêczynie. W Fabryce Preparatów Farmaceutycznych
L. Spiessa w Tarchominie wzrós³ poziom zatrudnienia. Powstawa³y tak¿e nowe za-
k³ady: fabryka mebli giêtych Brandysa w Rembertowie, zak³ad wyrobów gumo-
wych, z ebonitu i wyrobów chirurgicznych oraz fabryka akumulatorów w Piasto-
wie, fabryka dykty klejonej w Samuszynie (wydajnoœæ 25m3 na tydzieñ), fabry-
ka wyrobów stolarsko-budowlanych w Szczêœliwicach (produkcja 1000 otworów
drzwiowych na rok), fabryka barwników w Winnicy (produkcja miesiêczna
25-30 ton, zatrudnienie 60 osób), fabryka dykty Kleimana w Nowym Dworze (pro-
dukcja docelowa 1000 m3 na miesi¹c). W Otwocku powsta³a wielka piekarnia me-
chaniczna, która piek³a piêtnaœcie ton chleba na dobê17. W planach inwestycyjnych
na rok 1929/1930 znalaz³a siê budowa rafinerii terpentyny w Pruszkowie, rozbudo-
wa i modernizacja papierni w Jeziornie oraz przêdzalni we³ny w Markach18. Plano-
wane by³o uruchomienie montowni samochodów General Motors pod O¿arowem,
która mia³a zatrudniaæ ok. 1000 robotników19.

Coraz prê¿niej funkcjonowa³y wielkie przedsiêbiorstwa, jak choæby wspomnia-
ne wczeœniej: „Škoda”, „Ursus”, Mirkowska Fabryka Papieru w Jeziornie. Inten-
sywnie rozwija³y siê zak³ady produkuj¹ce dla potrzeb komunikacji i transportu,
np. wytwórnia w O¿arowie nale¿¹ca do Polskiej Fabryki Kabli i Walcowni Mie-
dzi SA. W pierwszym roku zatrudnia³a 128 robotników i produkowa³a 378 ton ka-
bli wykorzystywanych m.in. do zasilania warszawskiego wêz³a kolejowego. Dla ko-
munikacji wa¿na by³a produkcja powsta³ych w 1926 r. Polskich Zak³adów Elektro-
technicznych „ERA” SA we W³ochach, gdzie wytwarzano, opieraj¹c siê na w³as-
nych patentach, urz¹dzenia oœwietlenia elektrycznego wagonów kolejowych oraz
turbogeneratory. Fabryka rozwija³a siê bardzo intensywnie, w 1926 r. zatrudnia³a
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16 J. Pieka³kiewicz, S. Rutkowski, dz. cyt., s. 635-699.
17 H. K³odecki, Przemys³ fabryczny w województwie warszawskim, „Materia³y Monograficzne
Województwa Warszawskiego”, R. 1, 1929, t. 1, s. 74-183.
18 Sprawozdanie wojewody warszawskiego o ogólnym stanie województwa X 1929-X 1930, Warszawa 1931,
s. 31.
19 Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych (dalej: MSW), sygn. 67,
s. 65.



27 pracowników, a pod koniec lat 30. – 400 robotników oraz 43 in¿ynierów i techni-
ków20. Rozbudowano te¿ inne zak³ady, w cegielni w O³tarzewie utworzono nowy
dzia³ klinkierów drogowych, a w fabryce ultramaryny w Pruszkowie dzia³ wyrobu
papieru i p³ótna szmerglowego (zdolnoœæ produkcyjna 80 tys. arkuszy na miesi¹c)
i dzia³ zmiêkczania wody.

Powiat warszawski móg³ pochwaliæ siê prê¿nie rozwijaj¹cym siê przemys³em
metalowym. Dzia³a³o tu wiele zak³adów: Fabryka Rowerów „Ormonde” w Strudze,
Zak³ady Amunicyjne SA „Pocisk” w Rembertowie, Polskie Zak³ady Škody SA
w Okêciu, Zak³ady Stowarzyszenia Mechaników Polskich w Pruszkowie, Zak³a-
dy Mechaniczne „Ursus”, Odlewnia ¯elaza i Metali w Rembertowie, ¯bikowskie
Zak³ady Stalowe „Habssyd”21. Ponadto Zak³ady Przemys³u Elektrotechnicznego
„ERA” (W³ochy), Fabryka Wyrobów Metalowych Stanis³awa Jancka (¯erañ), Fa-
bryka Wyrobów Metalowych nale¿¹ca do Lotta, Dziarskiego i Spó³ki (Pustelnik),
Wytwórnia Transformatorów R. Janiszewskiego (Pruszków) oraz Polsko-Amery-
kañska Odlewnia (Struga)22. O poziomie produkcji mo¿e œwiadczyæ fakt, ¿e kilka
z nich bra³o udzia³ w Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu w 1928 r., wœród
wystawców znalaz³y siê: Odlewnia ¯elaza i Metali Jana Abratañskiego z Remberto-
wa, Wytwórnia Transformatorów R. Janiszewskiego z Pruszkowa, Spó³ka Akcyjna
Lechistan z Pruszkowa, Spó³ka Towarzystwa Akcydensowego i S. Majewskiego
z Pruszkowa, Zak³ady Amunicyjne „Pocisk” z Rembertowa, Polskie Zak³ady Škody
z Okêcia, Zak³ady Mechaniczne „Ursus”23. Dwa zak³ady nagrodzono Wielkim Z³o-
tym Medalem: „Polskie Zak³ady Škody” „za zapocz¹tkowanie i ca³okszta³t wytwór-
czoœci silników lotniczych”, a Zak³ady Mechaniczne „Ursus” „za samochody, auto-
busy, racjonaln¹ ich produkcjê oraz za twórcz¹ dzia³alnoœæ i produkcjê w dziedzinie
odlewnictwa i silników spalinowych”. Ma³y Z³oty Medal otrzyma³y Pañstwowe Za-
k³ady In¿ynieryjne z siedzib¹ w Warszawie „za opracowanie i wykonanie 4-cylin-
drowego silnika do samochodu osobowego” i Zak³ady Amunicyjne „Pocisk” za
amunicjê myœliwsk¹24.

Trudnym okresem dla przemys³u by³y lata 30., w województwie warszawskim
tylko w przetwórstwie z powodu zad³u¿enia zamkniêto ³¹cznie 22 cukrownie,
45 gorzelni, 7 browarów, 23 krochmalnie, 26 m³ynów, 54 tartaki, 29 cegielni,
32 mleczarnie, 20 maœlarni i 33 suszarnie p³atków ziemniaczanych25. Niektóre za-
k³ady w powiecie warszawskim te¿ boryka³y siê z trudnoœciami, zamkniêto fabrykê

26 Jolanta Za³êczny, Stan przemys³u powiatu warszawskiego w latach 1918-1939

20 E. Porêbski, Przemys³ komunikacyjny, w: Dwudziestolecie komunikacji w Polsce Odrodzonej, Kraków
1929, s. 483-494.
21 Nazwy grup zawodowych Polskiego Zwi¹zku Przemys³owców Metalowych, „Rocznik VIII Polskiego
Zwi¹zku Przemys³owców Metalowych”, Warszawa 1929 (dalej: „Rocznik”), s. 172-182.
22 Wykaz alfabetyczny wytwórni przemys³u metalowego, które nie s¹ cz³onkami Polskiego Zwi¹zku przemy-
s³owców Metalowych, „Rocznik”, s. 100-107.
23 Wykaz alfabetyczny wystawców przemys³u metalowego, wytwórczego i przetwórczego na Powszechnej Wy-
stawie Krajowej Poznañ 1928, „Rocznik”, s. 234-237.
24 Odznaczenia dla Przemys³u Metalowego, Wytwórczego i Przetwórczego na Powszechnej Wystawie Krajowej
w Poznaniu, „Rocznik”, s. 241-242.
25 Z. Rusinek, Zagadnienie likwidacji gospodarstw nadmiernie zad³u¿onych, „Rolnik Ekonomista” 1934,
nr 16, s. 432.



silników i maszyn Orthwein i Karasiñski we W³ochach i fabrykê fajansu w Pru-
szkowie. W trudnym po³o¿eniu by³y huty szk³a, zamkniêto huty w Goc³awiu
i Wawrze, a huta w Jab³onnie pracowa³a tylko trzy miesi¹ce. Z powodu braku zamó-
wieñ trzeba by³o zamkn¹æ fabrykê maszyn i narzêdzi drogowych Berrena w Miê-
dzylesiu. Z przerwami funkcjonowa³a fabryka dykty w Nowym Dworze26.

Proces lokalizacji zak³adów przebiega³ doœæ chaotycznie, mimo ¿e w³adze samo-
rz¹dowe podejmowa³y dzia³ania maj¹ce na celu rozwi¹zanie tego problemu. Jednak
dopiero w 1938 r. opracowano koncepcjê przestrzennego zagospodarowania regionu
warszawskiego, plan ten obj¹³ powiaty: warszawski, b³oñski, sochaczewski, grójec-
ki, garwoliñski, miñski, radzymiñski, p³oñski i pu³tuski. W myœl za³o¿eñ obiek-
ty przemys³owe mia³y byæ lokalizowane wzd³u¿ planowanych linii komunika-
cyjnych27.

W powiecie warszawskim znajdowa³y siê zak³ady istotne dla przemys³u ca³ego
kraju, do nich niew¹tpliwie nale¿a³a papiernia w Jeziornie, której historia siêga³a
XVIII w.28 Produkowa³a bibu³ki papierosowe, bibu³ki karbowane, papier do kopio-
wania, brystole, papier pergaminowy, listowy, dokumentowy i czerpany. Poziom
produkcji stale rós³, w 1927 r. wynosi³ 9800 ton, podczas gdy pozosta³e czternaœcie
papierni wytwarza³o ³¹cznie 97 760 ton. W 1929 r. fabrykê wykupi³ kapita³ belgij-
ski, a w 1936 r. akcje odkupi³a firma Herbewo, najwiêkszy w kraju producent gilz
papierosowych. Papiernia w Jeziornie sta³a siê wówczas potentatem, zaspokaja³a
krajowe zapotrzebowanie na specjalne gatunki papieru, a ponadto eksportowa³a je
do dwudziestu krajów. W 1938 r. wzbogacono produkcjê o bibu³ê atramentow¹, bi-
bu³ê do masek gazowych, karton do maszyn licz¹cych i papier wodoodporny29.

Kilka wiêkszych zak³adów przemys³owych pracowa³o na potrzeby wojska. Przez
d³ugi czas fabryka „Pocisk” w Rembertowie by³a jedyn¹ tego typu wytwórni¹
w kraju, zaopatrywa³a armiê we wszystkie potrzebne jej typy amunicji i pozwala³a
na uniezale¿nienie siê od dostaw zagranicznych. W okresie od 1921 do 1927 r. pro-
dukowano tam piêæ typów naboi karabinowych i jedenaœcie armatnich, wyrabiano
proch mauzerowski, trotyl i amunicjê myœliwsk¹, remontowano silniki lotnicze,
konstruowano dzia³a i maszyny do wyrobu amunicji30.

Usytuowanie na terenie powiatu licznych jednostek wojskowych zadecydowa³o
o specyfice czêœci lokalnego przemys³u. Obok stoczni w Modlinie czy wytwórni
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26 AAN, MSW, sygn. 110, s. 147 i 422-425.
27 Plan regionalny okrêgu warszawskiego, „Dom, Osiedle, Mieszkanie” 1938, nr 4-5. Zdaniem S. Misztala
„koncepcja nie by³a podbudowana g³êbszymi studiami, nie doczeka siê te¿ realizacji na skutek wybuchu
wojny”, S. Misztal, Przemiany w strukturze i rozmieszczeniu przemys³u na terenie województwa warszaw-
skiego i miasta Warszawy, „Przegl¹d Geograficzny”, t. 30, 1958, z. 4, s. 602-603.
28 „W 1887 w³aœciciele Mirkowskiej Fabryki Papieru w Mirkowie na pograniczu Królestwa Polskiego
i Prus Kronenberg i rodzina Natansonów zlikwidowali istniej¹c¹ tam macierzyst¹ fabrykê i przenieœli j¹
do Jeziorny”, ale nazwa pozosta³a. K. Orthwein, Przemiany kulturalne i spo³eczne w podwarszawskim osied-
lu Skolimów-Konstancin, Wroc³aw-Warszawa-Kraków 1969, s. 26-30. Godna polecenie jest te¿: Kronika
papierni w Jeziornie 1760-1960, £ódŸ 1961.
29 J. Siniarska-Czaplicka, Dzia³alnoœæ produkcyjna papierni w Jeziornie w latach 1760-1939, w: Studia i ma-
teria³y do dziejów Piaseczna i powiatu piaseczyñskiego, Warszawa 1973, s. 30, 301.
30 AAN, Prezydium Rady Ministrów, sygn. 1383, s. 1-2.



amunicji w Rembertowie na uwagê zas³uguj¹ Centralne Zak³ady Balonowe, wczeœ-
niej Centralne Zak³ady Aeronautyczne istniej¹ce w Jab³onnie (potem Legionowie)
od 1920 r.31 Do ich zadañ nale¿a³o przede wszystkim naprawianie i ulepszanie ma-
teria³u aeronautycznego, produkcja sprê¿onego wodoru (od 1925)32, a tak¿e wytwa-
rzanie balonów zaporowych, obserwacyjnych i kulistych. W ulotkach reklamowych
przedstawiano zak³ad tak¿e jako producenta spadochronów, hangarów, namiotów,
a nawet he³mofonów dla wojsk lotniczych i pancernych. Pocz¹tkowa produkcja
spadochronów to 300 sztuk rocznie, w drugiej po³owie lat 30. ok. 600. Najwiêkszym
sukcesem laboratorium badawczego zak³adów by³o opracowanie specjalnej tkaniny
do produkcji pow³ok balonów, wykorzysta³ j¹ do konstrukcji swoich balonów œwia-
towej s³awy pilot balonowy prof. August Piccard, który nawet odwiedzi³ wytwórniê
w 1935 r.33

W bezpoœrednim s¹siedztwie Legionowa – w Jab³onnie – znajdowa³a siê huta
szk³a, zatrudnia³a 120-150 robotników, produkowa³a szk³o apteczne i butelkowe (na
potrzeby najwiêkszych browarów w Polsce oraz firm lokalnych, np. browar „Haber-
busch i Schiele” z Nowego Dworu). W najlepszym dla zak³adu 1930 r. produkcja
wynosi³a 1320 ton szk³a, a wartoœæ sprzedanych produktów 643 tys. z³otych. Dobrze
prosperuj¹cy zak³ad strawi³ po¿ar, który wybuch³ na pocz¹tku lat 30.34

W okolicach Marek zlokalizowano dziesiêæ cegielni, w których w sezonie pro-
dukcyjnym zatrudniano nawet do 1000 robotników35. Funkcjonowa³y tam te¿ inne
zak³ady: przêdzalnia nale¿¹ca do braci Briggsów, po 1925 r. do rodziny Whitehea-
dów, fabryka kopyt szewskich Œwitkowskiego i Perkowskiego, wytwórnia korków,
p³yt korkowych i materia³ów izolacyjnych braci Balickich w Pustelniku, garbarnia
Lipowskich w Pustelniku, fabryka chemiczna Leskiego i Groniewskiego w Pustel-
niku, fabryka rowerów „Ormonde” w Strudze (w³aœciciel Lipiñski), odlewnia
dzwonów w Pustelniku (w³aœciciele Zwoliñscy), wytwórnia sprzêtu medycznego
braci Bielaków w Markach, tartak w Strudze36.

Najwiêkszym zak³adem by³a przêdzalnia we³ny czesankowej za³o¿ona przez An-
glików – braci Edwarda i Johna Briggsów z Bradford w 1882 r.37 Pod koniec lat 30.
w dawnych budynkach Briggsów utworzono fabrykê „We³pol”, jej dyrektorem by³
Szmoniewski. Nowy zak³ad da³ zatrudnienie ponad 500 osobom, co znacznie
zmniejszy³o bezrobocie w tym rejonie. Obok przêdzalni warto tu przypomnieæ
elektrowniê mareck¹, która zaopatrywa³a w energiê elektryczn¹ Marki i Z¹bki38.

28 Jolanta Za³êczny, Stan przemys³u powiatu warszawskiego w latach 1918-1939

31 Encyklopedia wojskowa, t. 1, Warszawa 1931, s. 601.
32 J. Szczepañski, Wojska balonowe. Legionowo 1897-1939, Pruszków 2004, s. 74.
33 Tam¿e, s. 92.
34 T. Swat, Legionowo w okresie miêdzywojennym (1918-1939), w: 80 lat Legionowa. Materia³y z sesji popu-
larno-naukowej, Legionowo 1999, s. 17; J. Szczepañski, Powiat legionowski na dawnej pocztówce, Legiono-
wo 2000, s. 18. A. Stawarz, Zarys dziejów Legionowa, Legionowo 1994, s. 57.
35 Szerzej na temat warunków pracy: Z. Paciorek, Marki. Dzieje, tradycja, kultura, Marki 2004, s. 89-90.
36 Ksiêga adresowa Polski (wraz z Wolnym Miastem Gdañskiem) dla handlu, przemys³u, rzemios³a i rolnictwa,
Warszawa 1929, s. 2000 i 2027.
37 Szerzej o historii fabryki: Z. Paciorek, dz. cyt., s. 61-69, oraz E. Masalska, Fabryka i osada fabryczna
w Markach w latach 1883-1945, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej PAN” 1987, nr 4, s. 648-672.
38 I znów o Markach, „G³os z Powiatów Województwa Warszawskiego”, R. 9, 1938, nr 9, s. 6-7.



Bardzo prê¿nym oœrodkiem przemys³u by³ Pruszków. Oprócz Fabryki O³ówków
„S. Majewski” (produkowa³a ona ponadto spinacze i pinezki, zatrudnia³a w 1924 r.
260 pracowników)39 i fabryki fajansu powsta³a Wytwórnia Obrabiarek i Narzêdzi
Stowarzyszenia Mechaników Polskich z Ameryki40. Pracowa³o tam 300 robotni-
ków, którzy produkowali narzêdzia, obrabiarki do metalu, l¿ejsze obrabiarki typu
precyzyjnego oraz – na zamówienie – maszyny specjalne41.

Niebagateln¹ rolê w polskim przemyœle odegra³y Przemys³owo-Handlowe Za-
k³ady Chemiczne Ludwik Spiess i Syn w Tarchominie nastawione na produkcjê le-
ków na licencji francuskiej42. Niektóre preparaty, g³ównie witaminy, by³y rezul-
tatem prac w³asnego laboratorium (25 pracowników naukowych), dziêki które-
mu uruchamiano produkcjê nowych leków, w 1923 r. preparatów hormonalnych,
w 1925 r. szczepionek, w 1928 r. witaminy D2, w 1937 r. zwi¹zków sulfamidowych.
Ponadto w 1929 r. wyodrêbniono dzia³ produkcji wysokiej klasy kosmetyków, który
sta³ siê w³aœciwie odrêbn¹ firm¹ zwan¹ „Antiba”. Wyroby zak³adów z Tarchomina
by³y znane w ca³ej Europie, od 1931 r. Spiess mia³ nawet w³asne przedstawicielstwa
w Czechos³owacji i Turcji43. Produkcja osi¹gnê³a w 1937 r. wartoœæ 6 622 868 z³
(993 743 kg preparatów), rok póŸniej przekroczono kwotê 8 mln, co przy 61 mln ca-
³ej polskiej farmaceutyki czyni³o Spiessa potentatem. O wielkoœci fabryki œwiadczy
te¿ poziom zatrudnienia, który ca³y czas systematycznie wzrasta³: w 1922 r. praco-
wa³o tam 50 osób, w 1925 r. – 85, w 1930 r. ju¿ 100, w 1934 r. – 323 pracowników
(by³ to najwy¿szy poziom zatrudnienia), 1936 r. – 180, 1937 r. – 168, 1938 r. – 202
i w 1939 r. liczba ta wynios³a 278 pracowników, dziesiêciu chemików, jedenastu le-
karzy i dwunastu magistrów farmacji44. Wydawano w³asne publikacje handlowe
i naukowe, a nawet wyprodukowano film reklamowy z okazji 115. rocznicy istnie-
nia fabryki (niestety, film zagin¹³)45.

Nie mo¿na pomin¹æ tak¿e Pañstwowych Zak³adów Lotniczych z Okêcia pod
Warszaw¹. Powsta³y one z dawnych Centralnych Warsztatów Lotniczych, zatrud-
nia³y 3-3,5 tys. robotników, 35 in¿ynierów i 140 techników. Dysponowa³y nowo-
czesnym parkiem maszynowym, a zdolnoœci produkcyjne szacowano na 300 sztuk
p³atowców rocznie. W okresie 1935-1939 wyprodukowano tam 717 samolotów, nie
by³a to liczba imponuj¹ca, ale fabryka odnotowa³a na swoim koncie inne sukcesy,
do nich nale¿¹ innowacyjne rozwi¹zania techniczne, które zaowocowa³y nowymi
typami samolotów. W 1935 r. zosta³ skonstruowany samolot „Karaœ” – lekki bom-
bowiec z trzyosobow¹ za³og¹ i ³adunkiem bombowym 400 kg, osi¹gaj¹cy prêdkoœæ
220-240 km/h. Do wybuchu wojny wyprodukowano 250 takich samolotów. Kolejne
nowoœci to „Sum” i bombowiec „£oœ” z 1936 r., samoloty dwusilnikowe, o ³adow-
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39 H. Kaliski, Haftki, sprz¹czki, agrafki, ig³y, naparstki, stalówki i pluskiewki, „Rocznik”, s. 74.
40 Stowarzyszenie rozpoczê³o dzia³alnoœæ w Polsce bezpoœrednio po wojnie dziêki funduszom zebra-
nym przez Poloniê amerykañsk¹, jego pracami kierowa³ in¿. Jan Piotrowski.
41 E. T. Geisler, Obrabiarki do metalu, „Rocznik”, s. 32.
42 A. Bocheñski, Wêdrówki po dziejach polskiego przemys³u, t. 3, Warszawa 1971, s. 198.
43 Tam¿e, s. 22-27.
44 T. Kikta, Przemys³ farmaceutyczny w Polsce 1823-1939, Warszawa 1972, s. 308, 310.
45 Szerzej na ten temat: ten¿e, Zapomniane karty z przesz³oœci Tarchomina, Warszawa 1964.



noœci do 2 ton bomb, z czteroosobow¹ za³og¹, mog¹ce osi¹gaæ prêdkoœæ do
450 km/h46. Dla potrzeb lotnictwa silniki konstruowane by³y w zak³adach „Ško-
dy”, gdzie wykonywano nowe typy wed³ug licencji renomowanych firm fran-
cuskich i amerykañskich: dwunastocylindrowe silniki o mocy 450 KM ch³odzone
wod¹ i dziewiêciocylindrowe o mocy 22 KM ch³odzone powietrzem. Powsze-
chnie uwa¿ano, ¿e wyposa¿enie i organizacja fabryki lotniczej stawiaj¹ j¹ ponad te-
go typu zak³adami za granic¹47. We wrzeœniu 1928 r. rozpoczêto budowê fabryki ka-
bli na Okêciu48.

Chyba najwa¿niejszym zak³adem na obszarze powiatu by³y Zak³ady Mechanicz-
ne „Ursus” produkuj¹ce traktory, samochody ciê¿arowe i autobusy49. Po wojnie
uruchomiono produkcjê traktorów i nawi¹zano wspó³pracê z wojskiem, dla którego
remontowano, a potem produkowano samochody ciê¿arowe. W 1923 r. dziêki po-
¿yczce Banku Gospodarstwa Krajowego i Ministerstwa Spraw Wojskowych w wy-
sokoœci 500 tys. dolarów zakupiono tereny w Czechowicach i zaczêto budowê nowej
fabryki, której zagwarantowano do koñca 1940 r. prawo pierwszeñstwa przy wszel-
kich dostawach rz¹dowych. Ju¿ w 1928 r. zakoñczono pierwszy etap budowy (by³
on dzie³em polskich in¿ynierów, techników i robotników, bez udzia³u firm zagra-
nicznych, koszt budowy wyniós³ 15 mln z³). Dyrektorem zak³adów „Ursus” zosta³
in¿. Wies³aw Januszewski, fabryk¹ metalurgiczn¹ kierowa³ in¿. Kazimierz Gier-
dziejewski, wybitny specjalista w dziedzinie odlewnictwa, organizowa³ wieloseryj-
n¹ produkcjê odlewów motoryzacyjnych dla samochodów „Polski Fiat” i motocykli
„Sokó³”, zainicjowa³ wytwarzanie odlewów do silników lotniczych i samochodo-
wych z metali lekkich. Na czele fabryki samochodów sta³ zastêpca Januszewskiego
– in¿. Tadeusz Hennel. Ca³y obszar przeznaczony pod fabrykê to 87 500 m2, hala
g³ówna mia³a powierzchniê 10 tys. m2, zak³ad posiada³ 400 obrabiarek, a docelowo
mia³ zatrudniaæ 1000 osób. Planowano seryjn¹ produkcjê samochodów, po 50-60
w serii, co miesi¹c nowa seria. Zak³ad mia³ wykorzystywaæ przede wszystkim mate-
ria³y krajowe, z zagranicy sprowadzano jedynie czêœci do instalacji elektrycznej
i acetylenowej, manometry, gaŸniki i opony50. Pierwsze samochody wykonano ju¿
w czerwcu 1928 r., zgodnie z wczeœniejszymi umowami przekazano je wojsku.
I w³aœnie dzieñ 11 czerwca 1928 r., kiedy to fabrykê opuœci³ pierwszy samochód, by³
œwiêtem nie tylko w Czechowicach. Na uroczystoœæ przybyli: prezydent RP Ignacy
Moœcicki, marsza³ek Senatu Seweryn Œwiêtope³k-Czetwertyñski, prezydent War-
szawy Zygmunt S³omiñski, przedstawiciele wojska, sfer gospodarczych i dyploma-
tycznych (liczbê obecnych szacowano na 1,5 tys.). Ordynariusz Wojska Polskiego
biskup Stanis³aw Gall poœwiêci³ pierwszych 50 wyprodukowanych w „Ursusie” sa-
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46 A. Bocheñski, dz. cyt., s. 150-151; Encyklopedia historii gospodarczej do roku 1945, t. 2, Warszawa 1991,
s. 32.
47 S. P³u¿añski, Silniki spalinowe, sta³e, samochodowe i lotnicze, „Rocznik”, s. 27.
48 Polskie Zak³ady Škoda, „Rocznik”, s. 54-55.
49 M. M. Drozdowski, ¯ycie gospodarcze Polski w latach 1918-1939, w: Z dziejów Drugiej Rzeczypospolitej,
Warszawa 1986, s. 162.
50 S. G., Przemys³ samochodowy w Polsce, „Rocznik”, s. 98.



mochodów51. Do koñca 1928 r. taœmê produkcyjn¹ opuœci³o ³¹cznie 300 samocho-
dów, w roku nastêpnym 350, z czego wiêkszoœæ to wozy pó³ciê¿arowe typ A o ³a-
downoœci 2 ton, na bazie których montowano pojazdy stra¿ackie, cysterny, ambu-
lanse sanitarne i pocztowe oraz wozy pancerne dla wojska i policji. Podwozia
pó³ciê¿arowe typu A by³y wyposa¿one w silniki czterocylindrowe o mocy 35 KM,
mia³y d³ugoœæ 3,8 m, noœnoœæ 2-2,5 tony, osi¹ga³y prêdkoœæ do 60 km/h. Ponadto
wytwarzano jeszcze podwozia typu AW z silnikiem czterocylindrowym o mocy
40 KM i noœnoœci do 3 ton u¿ywane do monta¿u autobusów. Produkcja „Ursusa”
zosta³a wyeksponowana na Wystawie Powszechnej w Poznaniu, gdzie w specjalnie
wybudowanym pawilonie pokazano silnik w trakcie eksploatacji, przekrój podwo-
zia typu A, ma³e motory spalinowe, wóz stra¿acki, polewaczkê i wozy specjalne52.
Na pocz¹tku lat 30. wysokie koszty utrzymania spowodowa³y za³amanie produkcji
i zmniejszenie zatrudnienia z 2600 do 200 osób. W obliczu bankructwa „Ursus” zo-
sta³ przejêty przez Pañstwowe Zak³ady In¿ynierii finansowane ze œrodków Mi-
nisterstwa Spraw Wojskowych. Uda³o siê szybko podpisaæ umowy licencyjne,
w 1930 r. ze szwajcarsk¹ firm¹ Adolphe Sauer na produkcjê m.in. silników wysoko-
prê¿nych o mocy 84 KM oraz w 1931 r. z w³osk¹ wytwórni¹ „Fiat” na produkcjê sa-
mochodów osobowych model 508 i ciê¿arowych model 621. Zak³ady w Czechowi-
cach wytwarza³y silniki „Sauer” do autobusów, silniki lotnicze „Jupiter-junior”, od
1932 r. czo³gi rozpoznawcze TK3 (ulepszon¹ wersj¹ by³ typ TKS produkowany od
1933 r.53), czo³gi lekkie 7TP, a od 1936 r. motocykle Sokó³ 600 i Sokó³ 1000, g³ównie
na potrzeby wojska, ruszy³a te¿ produkcja ci¹gnika g¹sienicowego C7P. Do wrzeœ-
nia 1939 r. wykonano 700 czo³gów i 700 takich ci¹gników54.

Powy¿sze zestawienie informacji na temat przemys³u w powiecie warszawskim
nie wyczerpuje oczywiœcie tematu, daje jedynie ogólne rozeznanie i orientacjê
w poziomie przemys³u i znaczeniu niektórych miejscowoœci powiatu na gospodar-
czej mapie Polski z lat 1918-1939. £atwo jednak zauwa¿yæ, ¿e na stan przemys³y na
tym obszarze mia³o wp³yw wiele czynników, z których niew¹tpliwie najwa¿niej-
szym by³o bezpoœrednie s¹siedztwo Warszawy.
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51 J. Dom¿alski, Wiek XX w Ursusie, b.m. i r., s. 17. O uroczystoœci pisa³ „Tygodnik Ilustrowany”
z 23 VI 1928.
52 Og³oszenia cz³onków Polskiego Zwi¹zku Przemys³owców Metalowych. Zak³ady Mechaniczne „Ursus”,
„Rocznik”, s. 75.
53 Taki czo³g u¿ywany by³ w wojnie obronnej 1939 r., a jedyny egzemplarz w zbiorach polskich znajduje
siê w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.
54 J. Dom¿alski, dz. cyt., s. 19.



Jolanta Wiœniewska

FRAGMENTY WSPOMNIEÑ
ALEKSANDRA SCHIELEGO

Jolanta Wiœniewska, Fragmenty wspomnieñ Aleksandra Schielego

Autorem fragmentów publikowanych ni¿ej wspomnieñ jest Aleksander Schiele
(1890-1976), architekt i przemys³owiec, wspó³w³aœciciel znanego warszawskiego
browaru, dzia³acz spo³eczny i sportowy1. Zapiski te powsta³y ju¿ po wojnie – Schie-
le pracowa³ nad nimi a¿ do lat 70. XX w., staraj¹c siê odtworzyæ zniszczone podczas
powstania pamiêtniki. Ca³oœæ zachowanego w archiwum rodzinnym tekstu, obej-
muj¹ca zarówno wspomnienia osobiste z Warszawy i Zakopanego, jak i zwi¹zane
z napotkanymi na swojej drodze wybitnymi postaciami, jest dopiero przygotowy-
wana do druku. Mamy nadziejê, ¿e zostanie udostêpniona czytelnikom w postaci
kolejnego tomu „Biblioteki Warszawskiej”, wydawanej przez Muzeum Historyczne
m.st. Warszawy.

Za szczególnie wartoœciowe Aleksander Schiele uzna³ swoje spotkania z wybit-
nymi ludŸmi epoki – aktorami, literatami, poetami, malarzami, rzeŸbiarzami czy
architektami (byli wœród nich: Rafa³ Malczewski, Stykowie, Ferdynand Goetel,
Piotr Choynowski, Ignacy Witkiewicz, Wawrzyniec ¯u³awski, Stanis³aw Jackow-
ski, Bogdan Pniewski, Józef Wêgrzyn, El¿bieta Barszczewska czy Nula Szymanow-
ska). Jego osobiste zainteresowania muzyk¹, literatur¹, sztuk¹ znajdowa³y odbicie
w ¿yciu towarzyskim, rodzinnym, dzia³alnoœci spo³ecznej, owocowa³y roztaczanym
mecenatem artystycznym. Nawi¹zane kontakty i przyjaŸnie ze œwiatem artystycz-
nym ceni³ sobie przez ca³e ¿ycie. Im w³aœnie poœwiêci³ wiêkszoœæ zapisanych stro-
nic, daj¹c przy tym wyraz swojej pasji do gór, sentymentu do chwil dzielonych miê-
dzy Warszawê i Zakopane.

Publikowane fragmenty, udostêpnione przez jego córkê Julittê z Schielów
Azembsk¹, stanowi¹ niewielk¹ czêœæ pozostawionej spuœcizny. S¹ swobodnym wy-
borem, zestawieniem wspomnieñ dotycz¹cych ludzi kultury i sztuki, z którymi los

1 Zob. A. Matuszyk, Schiele Aleksander, w: Polski s³ownik biograficzny, t. 35, Warszawa–Kraków 1994,
s. 456-458.
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zetkn¹³ Aleksandra Schielego w bardzo trudnych czasach – w okresie okupacji i tu¿
po wojnie. To œwiadectwo pomocy niesionej w ró¿nej formie œrodowisku artystycz-
nemu przez przemys³owców i firmy warszawskie. W tekœcie autorskim na u¿ytek
publikacji zosta³y poczynione pewne skróty (zawsze odnotowywane); poza tym in-
gerencjê redakcyjn¹ ograniczono do niezbêdnego minimum (niewielkich korekt)
w zakresie stylu i interpunkcji, tam, gdzie by³o to konieczne dla zachowania p³yn-
nego, czytelnego toku narracji.

Postaæ autora najlepiej charakteryzuj¹ s³owa Julitty z Schielów Azembskiej, któ-
ra w opracowanym przez siebie biogramie ojca napisa³a:

Aleksander Schiele (1890-1976) – fotografia z okresu okupacji. W³asnoœæ J. Schiele-Azembska

Aleksander Schiele z dzieæmi: Julitt¹ i Jerzym, ok. 1938 r. W³asnoœæ J. Schiele-Azembska



„Aleksander Antoni Schiele – wnuk Konstantego, wspó³za³o¿yciela (w 1846 r.)
najstarszego browaru warszawskiego p. f. „Haberbusch i Schiele”, syn Kazimierza
Ludwika (wspó³w³aœciciela firmy i prezesa spó³ki) oraz Anny z Temlerów. Jako
wspó³w³aœciciel, cz³onek zarz¹du i dyrektor, pracowa³ w browarze od 1921 r. a¿ do
lipca 1949 r. (mimo ¿e firma zosta³a upañstwowiona w styczniu 1949 r.). Bêd¹c za-
trudnionym ju¿ gdzie indziej (KAM [Konserwacja Architektury Monumentalnej –
przyp. red.], potem PTTK), nadal pracowa³ dla browaru, od 1950 do 1960 r. zajmu-
j¹c siê administrowaniem licznych nieruchomoœci nale¿¹cych do firmy. Wczeœniej –
po 1944 r. – odbudowywa³ jako architekt to, co mo¿na by³o jeszcze odbudowaæ.

Studia ukoñczy³ na Politechnice Wiedeñskiej na wydziale architektury w marcu
1917 r. Po powrocie do kraju s³u¿y³ jako ochotnik w 1 Pu³ku Lotniczym w Warsza-
wie, lataj¹c czêsto z Ludwikiem Idzikowskim. Potem zosta³ odkomenderowany do
Zakopanego, do Kompanii Wysokogórskiej, gdzie w latach 1919-1921 odbywa³ s³u¿-
bê wojskow¹ w 3 Pu³ku Strzelców Podhalañskich (pod dowództwem W³adys³awa
Ziêtkiewicza), w randze plutonowego. Od 1950 r. pracowa³ w Pañstwowym Przed-
siêbiorstwie KAM, nastêpnie – a¿ do emerytury w 1964 r. – w PTTK przy ul. Sena-
torskiej 11, zaanga¿owany w odbudowê Starego Miasta w Warszawie.

Dewiz¹ ¿yciow¹ Aleksandra Schielego by³o: Praca nad sob¹ oraz w s³u¿bie ludzi
potrzebuj¹cych pomocy. Spe³nia³ sw¹ dewizê w pe³ni, bêd¹c zawsze wielkim spo-
³ecznikiem. Pracuj¹c w rodzinnym browarze – jedn¹ czwart¹ swoich dochodów
przeznacza³ dla biednych, pomaga³ wszelkim osobom potrzebuj¹cym na miarê
swoich mo¿liwoœci i w ró¿nej formie. Bêd¹c zaprzyjaŸnionym z wieloma literatami,
aktorami i muzykami, nigdy nie odmówi³ swojej pomocy w ciê¿kich czasach okupa-
cji hitlerowskiej. Znana by³a jego pomoc ¯ydom (m.in. przechowywa³ dwie kobiety
i dziecko w swojej willi w Konstancinie). ¯ona Aleksandra Schielego – Zofia z En-
gemannów (1893-1958), mimo ¿e formalnie nie nale¿a³a do AK, dzielnie wspiera³a
mê¿a w jego dzia³alnoœci konspiracyjnej i charytatywnej. Podczas okupacji niemiec-
kiej dosta³ propozycjê wst¹pienia na tzw. volkslistê. By³ ni¹ oburzony i zachowa³
g³êboko patriotyczn¹ postawê. Od pocz¹tku zwi¹zany z Armi¹ Krajow¹ i podzie-
miem warszawskim, wykonywa³ równie¿ powierzane mu misje konspiracyjne na li-
nii Warszawa-Zakopane.

Osobnym rozdzia³em w ¿yciu Aleksandra Schielego by³a jego dzia³alnoœæ na po-
lu sportowym. By³ pionierem taternictwa i narciarstwa polskiego, wielkim spo³ecz-
nikiem. Otrzyma³ liczne odznaczenia, m.in. w 1931 r. z r¹k prezydenta RP Ignacego
Moœcickiego otrzyma³ Z³oty Krzy¿ Zas³ugi. By³ autorem wielu publikacji na tematy
zwi¹zane z taternictwem, alpinizmem, narciarstwem i ratownictwem górskim oraz
cz³onkiem ZAIKS-u od paŸdziernika 1949 r.

Jako architekt zas³u¿y³ siê szczególnie w powojennej odbudowie Warszawy; za-
projektowa³ tak¿e wiele obiektów w Zakopanem.

By³ cz³owiekiem o wyj¹tkowej skromnoœci, wielkiego serca i ducha. Odznacza³
siê wielk¹ prawoœci¹ i wra¿liwoœci¹, sam maj¹c ma³e wymagania”2.

wybór i oprac. J. Wiœniewska

34 Jolanta Wiœniewska, Fragmenty wspomnieñ Aleksandra Schielego

2 J. Schiele-Azembska, Aleksander Schiele, rêkopis w zbiorach rodzinnych.
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Aleksander Schiele

FRAGMENTY WSPOMNIEÑ

W WARSZAWIE PODCZAS OKUPACJI

YACHT CLUB
Aleksander Schiele, Fragmenty wspomnieñ

Potê¿na armia hitlerowska uderzy³a […] na Polskê, a w koñcu zajê³a Warszawê. Na-
st¹pi³a kilkuletnia okupacja. Miasto po bohaterskiej obronie budzi³o siê z wolna do
normalnego ¿ycia; normalnego pozornie, gdy¿ niemal jednoczeœnie zbudzi³ siê
sprzeciw i ruch oporu pod ró¿nymi postaciami […]. W tym miejscu siêgnê wspo-
mnieniami do spotkañ, które w tym okresie mia³em z artystami. Wielu z nich zmu-
szonych by³o do poszukiwania pracy w zmienionych warunkach. Aktorki i aktorzy
przeobrazili siê w us³uguj¹cych po kawiarniach, wzglêdnie w popisuj¹cych siê swo-
imi zdolnoœciami wokalnymi. […] W jedynym teatrze polskim przy ul. Kredyto-
wej, w Komedii, wystêpowa³a niewielka ich grupka. Lokal by³ jednak zbyt ma³y, by
zaspokoiæ potrzeby publicznoœci. Aktorki przeistoczy³y siê wiêc w kelnerki kilku
znanych kawiarni, jak np. „U aktorek” przy Alejach Jerozolimskich, póŸniej przy
ul. Mazowieckiej, a znany pianista prof. Woytowicz otworzy³ kawiarniê na Nowym
Œwiecie. Mo¿na w nich by³o zostaæ obs³u¿onym przez tak wielkie aktorki, jak Mie-
czys³awa Æwikliñska, Romanówna czy Gorczyñska.

[…] Na pl. Napoleona (wówczas), na rogu ul. Sienkiewicza, by³a kawiarnia zwa-
na „Yacht Club”, której w³aœciciel mia³ przedtem lokal w Klubie ¯eglarskim nad
Wis³¹ i st¹d wziê³a siê doœæ niezwyk³a nazwa kawiarni w œrodku miasta. W godzi-
nach nie tylko wieczornych by³o tam rojno i gwarno, gdy¿ do pianina zasiada³ prze-
mi³y Wiktor Elektrowicz, popisuj¹cy siê wykonaniem sentymentalnych piosenek.
Szefem us³ugi by³ aktor Stanis³aw ¯eleñski, syn Boya, a kelnerkami znane aktorki:
Soko³owska, Kurylukówna, Sykulska (póŸniejsza Szancerowa) i Sempoliñska. Na-
strój w kawiarni panowa³ zawsze mi³y, beztrosko artystyczny, pomimo ¿e wœród by-
walców widywa³o siê ró¿nych Niemców, w mundurach lub te¿ w cywilu. By³ zwy-
czaj, ¿e kelnerki mog³y przysiadaæ siê do stolików zajêtych przez znajomych, oczy-
wiœcie Polaków. Zapozna³em siê bli¿ej z Kurylukówn¹ […], z któr¹ prowadzi³em
rozmowy pozornie najzwyklejsze, a jednak równie¿ na tematy „zakazane”, bowiem
wymienialiœmy siê informacjami tycz¹cymi siê sytuacji w kraju, jak i zagranic¹.
Z biegiem czasu personel zacz¹³ mnie darzyæ zaufaniem, a ja w stosunku do niego
odwzajemnia³em siê tym samym.

„Yacht Club” by³ lokalem, w którym po raz pierwszy znalaz³em okazjê do spot-
kañ z Wawrzyñcem ¯u³awskim, wtedy jeszcze m³odym cz³owiekiem. Z miejsca wy-
czu³em w nim nie tylko wyj¹tkowo sympatycznego artystê, lecz jednoczeœnie za-
cz¹³em podziwiaæ jego szybkie zaanga¿owanie siê w konspiracjê. Siedzia³ on nieraz



przy stoliku z jakimœ Niemcem, rozmawiaj¹c po polsku lub po niemiecku, zale¿nie
od okolicznoœci. Wawrzyniec objaœni³: „Zwiemy go Wac³aw, jest on gestapowcem,
ale jednoczeœnie naszym cz³owiekiem”. Zbytnio siê tak¹ rewelacj¹ nie zdziwi³em,
gdy¿ sam mia³em „swoich Niemców” – jednego gestapowca i drugiego wojskowego,
z którymi o wieczornej porze spotyka³em siê w alei Ró¿ lub Alejach Ujazdowskich,
odbieraj¹c z ich r¹k zakazan¹ bibu³ê, czyli prasê podziemn¹, jaka w tych ciê¿kich
czasach odgrywa³a tak po¿yteczn¹ i skuteczn¹ rolê. Z prasy codziennej bowiem,
zwanej „szmat³awcami”, niewiele mo¿na by³o dowiedzieæ siê prawdy, gdy¿ podlega-
³a ona surowej i œcis³ej cenzurze okupanta. Po wojnie uzyska³em wiadomoœci ze sfer
miarodajnych, ¿e „Wac³aw” bra³ udzia³ w powstaniu po polskiej stronie i poleg³
w walce ulicznej.

Pewnego dnia ujrza³em w kawiarni now¹ kelnerkê, bardzo m³od¹ i ³adn¹. Na
twarzy jej malowa³ siê stale smutek, lêk i przygnêbienie. Kurylukówna powiedzia³a
mi, ¿e jej kole¿anka prze¿y³a wielk¹ tragediê. Mianowicie, podczas próby ucieczki
do Czechos³owacji wraz z mê¿em, utalentowanym m³odym aktorem Rolandem, zo-
stali oboje schwytani i osadzeni w wiêzieniu granicznym. Dziewczyna prze¿y³a tam
wiele strasznych chwil. Po zwolnieniu dowiedzia³a siê, ¿e Roland pope³ni³ w celi
samobójstwo.

Z tymi dwiema aktorkami mia³em póŸniej prze¿ycie, które jest ilustracj¹, w jaki
sposób pracowa³ niemiecki aparat œledczy. Wraz z Kam¹ i Aniel¹ pojechaliœmy ra-

zem na krótki urlop do Zakopanego.
Pewnego dnia wysiedliœmy z kolejki na
Kasprowym […] [i] z Aniel¹ weszliœmy
na sam szczyt, id¹c spacerem ku wierz-
cho³kowi Beskidu. Mia³em ze sob¹ ple-
cak, gdy¿ chcia³em póŸniej zrobiæ d³u¿-
szy samotny spacer z Hali G¹sienicowej.
Po powrocie do Warszawy zawezwano
mnie do instytucji œledczej na Cha³ubiñ-
skiego. O wyznaczonej godzinie uda³em
siê pe³en niepokoju, nie mog¹c siê do-
myœliæ, o co Niemcom chodzi. Przes³u-
chuj¹cy mnie urzêdnik wyj¹³ nagle jak¹œ
fotografiê, na której zobaczy³em siebie
samego na grzbiecie Kasprowego. Zapy-
ta³ mnie: „Sind sie es dieser Man?”. Po-
twierdzi³em, ¿e tak. „Kim jest pani Ro-
landowa w stosunku do pana?” – zapyta³,
pokazuj¹c mi fotografiê Anieli na Kas-
prowym. „Jestem z ni¹ blisko i serdecz-
nie zaprzyjaŸniony” – odpowiedzia³em.
Na to Niemiec: „Acha, rozumiem, to pa-
na kochanka”. Skin¹³em g³ow¹, choæ nie
by³o w tym krzty prawdy. Na tym prze-
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s³uchanie zakoñczy³o siê szczêœliwie. Dowiedzia³em siê póŸniej od Anieli, ¿e j¹ nie-
raz wzywano na przes³uchanie. Oczywiœcie, wtedy w górach zosta³em potajemnie
sfotografowany przez jakiegoœ Niemca. Prawdopodobnie policja, wiedz¹c ¿e jestem
taternikiem, s¹dzi³a, ¿e chcê pomóc Anieli w przedostaniu siê do Czechos³owacji,
tym bardziej ¿e Kasprowy i Beskid le¿¹ na samej granicy.

„Yacht Club” nie istnieje od dawna, ale z „kelnerkami” widujê siê od czasu do
czasu. Wyj¹tek stanowi Zosia Sykulska (Szancerowa), gdy¿ jestem chrzestnym oj-
cem jej córki. Z dziwnym zadowoleniem i uczuciem radoœci spotykam [je] doœæ czê-
sto na Krakowskim Przedmieœciu, gdy id¹ lub wracaj¹ z Teatru Polskiego. Od¿ywa-
j¹ w pamiêci „Yacht Club” i czasy okupacji.

MARIUSZ MASZYÑSKI

[…] Mariusza Maszyñskiego pozna³em w kawiarni Woytowicza, do której czêsto
wstêpowa³em z ¿on¹ po pracy. Us³ysza³em go po raz pierwszy, jak recytowa³ wyj¹tki
ze S³ówek Boya-¯eleñskiego. Recytowa³ w³aœnie Esika w Ostendzie, czyli dzie³a Fer-
dynanda Hoesicka, który, nawiasem mówi¹c, by³ moim ciotecznym czy stryjecz-
nym wujaszkiem. Zdawa³oby siê, ¿e to nic prostszego wyrecytowaæ dowcipne i za-
bawne wiersze o starszym panu, przebywaj¹cym w „królowej mórz”, ale chyba nikt
na œwiecie nie potrafi³by powiedzieæ tego z tak¹ finezj¹ i tak uroczo, jak Maszyñski.
Ca³a nasza rodzina nale¿a³a do gor¹cych wielbicieli talentu tego znanego i cenione-
go aktora. W przerwach miêdzy wystêpami Maszyñski przysiada³ siê do naszego
stolika, aby porozmawiaæ na ró¿ne aktualne tematy zwi¹zane z okupacj¹.

Pod koniec lata przedostatniego roku wojny zaprosiliœmy Maszyñskiego do nas
do Konstancina, prosz¹c, by przyje¿d¿a³ ilekroæ bêdzie mia³ ochotê i czas. Mariusz
chêtnie korzysta³ z zaproszeñ, tym bardziej ¿e atmosfera w mieœcie stawa³a siê coraz
bardziej nieznoœna. Przyje¿d¿a³ s³ynn¹ ciuchci¹ – w¹skotorow¹, dymi¹c¹ kolejk¹ –
na niebrzydki drewniany dworzec, obroœniêty dzikim winem. W Konstancinie do-
piero pozna³em, jaki ten aktor ma wspania³y i urzekaj¹cy talent. Zazwyczaj pod
wieczór, gdy na dworze by³o ju¿ ch³odno, zbieraliœmy siê w pokoju, z zamkniêtymi
okiennicami, przy lampie elektrycznej, œciemnionej aba¿urem. Maszyñski wyg³a-
sza³ z pamiêci d³ugie ustêpy Pana Tadeusza. Ka¿dy ze s³uchaczy na pewno powie-
dzia³by, ¿e znakomicie zna ten poemat, a jednak s³uchaj¹c go w wykonaniu Ma-
szyñskiego, odkrywa³ w nim nowe zupe³nie uroki, wywo³uj¹ce zachwyt nieopisany.
Innym razem czyta³ jakby – choæ nie mia³ ksi¹¿ki w rêku – ca³e ustêpy Ogniem
i mieczem. D³ugie wyj¹tki, kilkustronicowe, recytowa³ tak interesuj¹co, zmieniaj¹c
intonacjê g³osu w zale¿noœci od treœci, ¿e s³uchaczom wydawa³o siê, ¿e s³ysz¹ to po
raz pierwszy w ¿yciu. Za ka¿dym razem odprowadzaliœmy Maszyñskiego na dwo-
rzec kolejki. Z tych spacerów wieczornych cieszy³em siê najbardziej, on równie¿ ce-
ni³ sobie nasze rozmowy, zwierza³ siê przede mn¹, a ja wyjaœnia³em mu, czego mo¿-
na siê spodziewaæ w najbli¿szej przysz³oœci. Zrozumia³em, ¿e Maszyñski nie tylko
jest wielkim aktorem, ale i cz³owiekiem wielkiej miary. Czy przeczuwa³ ju¿ wtedy,
co przyniesie mu przysz³oœæ? ¯e ¿ycie jego zostanie przerwane przez nieub³agan¹
œmieræ? By³ on przecie¿ stosunkowo m³odym cz³owiekiem – wysokim, szczup³ym,
o niezwyk³ym uroku osobistym. W jednym z pierwszych dni powstania warszaw-
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skiego banda Ukraiñców wpad³a do jego mieszkania, morduj¹c cz³owieka, który
móg³ przez wiele jeszcze lat zachwycaæ i wzruszaæ warszawiaków.

STEFANIA JARKOWSKA

Siêgaj¹c pamiêci¹ w lata bezpoœrednio przed 1939 r., nie mogê sobie uprzytomniæ,
w jakich okolicznoœciach pozna³em Stefaniê Jarkowsk¹ – artystkê teatraln¹, piêkn¹
postaæ kobiec¹. Jako aktorka by³a powszechnie znana i podziwiana, specjalnie [za
rolê] w sztuce Subretka, któr¹, jeœli mnie pamiêæ nie myli, wystawia³ Teatr Letni
w Warszawie. Komedia ta œci¹ga³a do teatru przez d³ugi czas t³umy publicznoœci,
które entuzjastycznie oklaskiwa³y grê aktorki – pe³n¹ subtelnoœci, finezji i dowci-
pu. W jakiœ czas póŸniej, mo¿e dopiero po roku, zosta³em jej przedstawiony przez
jednego ze znajomych. By³o to w kawiarni. Stefania by³a niskiego wzrostu, piêkne
jej oczy [i] ca³a twarz promienia³y dobroci¹ i jakimœ g³êbokim smutkiem.

Znajomoœæ nasza po jakimœ czasie przerodzi³a siê w prawdziw¹ przyjaŸñ. Pozna-
j¹c j¹ bli¿ej, przekona³em siê, ¿e mam przed sob¹ cz³owieka obdarzonego wielkimi
zdolnoœciami, nie tylko aktorskimi, lecz jednoczeœnie poetyckimi i malarskimi.
Jarkowska podczas okupacji nie pracowa³a jako kelnerka kawiarniach warszaw-
skich, lecz zarabia³a, pisz¹c œliczne ksi¹¿eczki dla dzieci i m³odzie¿y. Pisa³a wier-
szem i ilustrowa³a [je] piêknymi kolorowymi rysunkami. W stosunku do mnie Ste-
fa odnosi³a siê zawsze serdecznie i przyjaŸnie, a przed samym wybuchem wojny,
jakby przeczuwaj¹c, ¿e musi nast¹piæ nasze rozstanie, wrêczy³a mi swoj¹ fotografiê
z [dedykacj¹]: „Prawdziwemu przyjacielowi – Stefania Jarkowska”, z dat¹ 28 sier-
pnia 1939 r. Wkrótce ca³kowicie poch³onê³y mnie wydarzenia wojenne […], roze-
sz³y siê zatem nasze drogi. Dochodzi³y mnie s³uchy, ¿e Stefa ciê¿ko zachorowa³a.
[…] Prze¿y³a wielk¹ tragediê; mianowicie, w pierwszym roku okupacji hitlerow-
skiej zamordowany zosta³ w Wawrze pod Warszaw¹ ukochany jej ojciec. […] Nie
mog³em po¿egnaæ siê z t¹ niepospolit¹ kobiet¹, gdy¿ zosta³em aresztowany przez
Niemców i osadzony w wiêzieniu. Teraz pisz¹c te s³owa, zwracam ku kochanej Ste-
fie myœl pe³n¹ ciep³a i uczucia.

JÓZEF WÊGRZYN

Pisz¹c o aktorach warszawskich w czasie okupacji hitlerowskiej, nie sposób pomi-
n¹æ Józefa Wêgrzyna, postaci wspania³ej i niezapomnianej. Urzeka³ on nie tylko
swoim talentem, lecz równie¿ zewnêtrznym wygl¹dem i obliczem z wielkimi czar-
nymi oczami.

W okresie moich m³odych lat widzia³em w Zakopanem goœcinne wystêpy Tea-
tru Krakowskiego i Maksymiliana Wêgrzyna w sztuce Gogola Rewizor. Gra³ tam ro-
lê g³ówn¹. Nie wiem, czy by³ on ojcem Józefa, czy te¿ by³ blisko z nim spokrewnio-
ny. Owa kreacja utkwi³a w mojej pamiêci. Zaœ Józefa Wêgrzyna zobaczy³em dopiero
na scenie warszawskiej w okresie miêdzywojennym. Po raz pierwszy widzia³em go
w Kordianie Juliusza S³owackiego. Trudno mi dzisiaj wyraziæ s³owami, jak piorunu-
j¹ce wra¿enie wywar³a na mnie ta sztuka. Jak¿e cudowny by³ monolog Kordiana na
szczycie Mont Blanc, sk¹d ob³ok uniós³ go nad ojczyzn¹. Scena przed sypialni¹ cara
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zosta³a odegra³a genialnie, jak to przyzna³a ca³a ówczesna krytyka. Wspomnê je-
szcze o innej roli, biegunowo odmiennej […] (nie przypominam sobie tytu³u, nie-
stety), w której Wêgrzyn gra³ istnego pó³g³ówka, nieumiej¹cego powiedzieæ „ani
me, ani be”, a tylko b¹ka³ pod nosem dwie pierwsze sylaby. Ma³a rólka, raczej b³aha
– w interpretacji genialnego aktora by³a niezrównana.

Nadszed³ okres okupacji. W tych tragicznych dla ca³ego narodu chwilach spot-
ka³em siê z Wêgrzynem osobiœcie, uœcisn¹wszy jego d³oñ po raz pierwszy w kanto-
rze firmy „Haberbusch i Schiele” przy ul. Grzybowskiej 58, gdzie pracowa³em jako
cz³onek zarz¹du. Pan Józef zg³osi³ siê do nas z proœb¹ o udzielenie mu po¿yczki na
otwarcie kawiarenki. Wiedzia³ widocznie, ¿e firma przychodzi³a z pomoc¹ artystom
i aktorom […]. Kawiarenka zosta³a wkrótce otwarta. Mieœci³a siê przy ul. Kredyto-
wej. Kierownikiem, a zarazem us³uguj¹cym by³ Józef Wêgrzyn, przyci¹gaj¹c swym
nazwiskiem liczn¹ publicznoœæ. Ja sam by³em czêstym goœciem tej kawiarni. Wê-
grzyn przysiada³ siê czêsto do mojego stolika na przyjacielsk¹ pogawêdkê.

Po odzyskaniu niepodleg³oœci ludnoœæ warszawska przyst¹pi³a do odbudowy
miasta. W zwi¹zku z tym z ramienia egzystuj¹cego jeszcze oddzia³u przy ul. Cegla-
nej nr 6 [obecnie ul. Pereca – przyp. red.] wyje¿d¿a³em czêsto s³u¿bowo do £odzi.
Pamiêtam dobrze, jak któregoœ dnia po wejœciu do restauracji us³ysza³am g³os:
„Olek, witaj! Nie poznajesz mnie? Jak siê cieszê, ¿e Ciê widzê!” (nigdy nie byliœmy
na per ty). By³ to Wêgrzyn, który obj¹³ mnie, ca³uj¹c w oba policzki. Zda³em sobie
sprawê, ¿e by³ niezupe³nie trzeŸwy… Nalewaj¹c wódkê do dwóch kieliszków, wy-
krzykn¹³: „Twoje zdrowie! Pij!”. Oczywiœcie, nie mog³em mu odmówiæ w takiej
chwili, choæ ogólnie uwa¿ano mnie za zaprzysiêg³ego abstynenta.

Gdy nieco póŸniej usiad³em sam przy stoliku, by zjeœæ obiad, ogarnê³y mnie
smutne myœli. Ilu¿ to ludzi wykolei³a wojna! I ten wielki aktor przesta³ ju¿ byæ so-
b¹, po¿egna³ siê ze scen¹ na dobre. Myœlê, ¿e zanim zakoñczy³ swoj¹ ziemsk¹ wêd-
rówkê, nieraz ze ³zami rozpamiêtywa³ swój los. Ja swemu losowi dziêkujê za to, ¿e
dane mi by³o znaæ i podziwiaæ Józefa Wêgrzyna.

WITOLD HULEWICZ

Nazwisko Hulewicza, poety i pisarza, by³o mi znane wiele lat przed wojn¹. Mia³em
jego tomik, zatytu³owany Przyb³êda Bo¿y3, w którym ¿ycie Beethovena opisane by³o
w sposób wzruszaj¹cy. Interesowa³em siê bardzo muzyk¹ powa¿n¹, wiêc zaznajomi-
³em siê z t¹ lektur¹, podziwiaj¹c wnikliwoœæ autora. W póŸniejszym czasie wpad³a
mi do rêki inna praca Hulewicza, mianowicie t³umaczenie wierszy Rainera Marii
Rilkego, zatytu³owane Ksiêga obrazów. Hulewicz za zezwoleniem autora poprzedzi³
przek³ad swoim wstêpem, w którym scharakteryzowa³ ¿ycie genialnego poety, na-
zywaj¹c go „poet¹ bez rodziny i ojczyzny” […].

Wspominaj¹c spotkania moje z Hulewiczem, nie mogê oprzeæ siê przeœwiadcze-
niu, ¿e mia³ on wiele cech wspólnych z Rilkem. [Choæ] nie by³ cz³owiekiem „bez
ojczyzny i rodziny” – by³ równie¿ cz³owiekiem czynu i rycerskich dokonañ.
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[…] Pozna³em Hulewicza jesieni¹ 1940 r. w Warszawie. […] Pierwsze spotkanie
dosz³o do skutku dziêki Irenie Dubiskiej, z któr¹ byliœmy oboje bardzo zaprzyjaŸ-
nieni. Mieszka³a ona, podobnie jak moja matka, przy ul. Noakowskiego [pod nr. 12
– przyp. red.], czêsto wiêc przebywa³em w tych stronach. Pewnego dnia Irena wrê-
czy³a mi jak¹œ ulotkê konspiracyjn¹, oœwiadczaj¹c, i¿ tego rodzaju pisemka otrzy-
muje od Hulewicza i ¿e mo¿e mi daæ liœcik polecaj¹cy do tego poety, który mieszka
w pobli¿u. Z listem Dubiskiej znalaz³em siê u Hulewicza, który przyj¹³ mnie przy-
jaŸnie, okazuj¹c pe³ne zaufanie, zw³aszcza ¿e obydwaj ¿ywiliœmy najg³êbszy szacu-
nek dla wspania³ej postawy moralnej Ireny.

Hulewicz wywar³ na mnie wielkie wra¿enie. Promieniowa³a mu z oczu odwaga,
moc i wiara w poetyckie pos³annictwo. Pierwsza wizyta trwa³a niespodziewanie
d³ugo, mimo ¿e oderwa³ siê od biurka, od redagowania pisemka konspiracyjnego,
któremu da³ nazwê „Polska ¿yje”. Rozmawialiœmy na wiele tematów i mog³em wy-
wnioskowaæ, ¿e mia³ on od Dubiskiej informacje o moim mieszkaniu przy alei Ró¿.
Zapewni³em go, ¿e wrêczane mi egzemplarze pisma bêdê puszcza³ w obieg ostro¿-
nie […], przeznaczaj¹c je dla ludzi ¿¹dnych prawdy o wydarzeniach w naszym kra-
ju i na frontach wojennych. Hulewicz uprzedzi³ mnie, w jakich godzinach mogê go
na pewno zastaæ. Dok³adnie nie pamiêtam, przez jaki czas przychodzi³em do niego.
W ka¿dym razie trwa³o to przez ca³¹ zimê nastêpnego roku, a mo¿e tak¿e i przez
wiosnê. Pomimo braku czasu, który musia³em i chcia³em poœwiêcaæ innym bardzo
wa¿nym sprawom, wpada³em do niego przynajmniej raz w tygodniu, gdy¿ bardzo
ceni³em sobie znajomoœæ z tym niezwyk³ym cz³owiekiem.

Wieœæ o aresztowaniu Hulewicza uderzy³a mnie jak obuchem. Rozstrzelano go
w Palmirach, torturowano przed œmierci¹. Jednak ten rycerz czasów okupacji nie
wyda³ nikogo z tych, którzy kolportowali pismo „Polska ¿yje”. Przytoczê jeszcze
ustêp z wiersza Rilkego, w t³umaczeniu Hulewicza:

Rycerz
Rycerz wyrusza, odziany w stal
Na koniu w szumi¹cy œwiat
A w œwiecie jest wszystko – jest dzieñ i jest dal,
Jest wróg i jest druh i jest bal wœród sal,
I jest maj i dziewczyna, jest las i jest Graal.
I Boga pe³en jest ka¿dy cal
I wszêdy Jego jest œlad.
Ale poœrodku zbroi rycerza
Za najciemniejszym pierœcieniem
Czyha i myœli Œmieræ zza pancerza
Kiedy¿ przejasnym mgnieniem
Na stal tê runie klinga, co mœci [...]4.

Hulewicz w³aœnie by³ tym rycerzem w zbroi, na którego czyha³a œmieræ. Na za-
koñczenie dodam jeszcze kilka zdañ, jakie przepisa³em z karteczki le¿¹cej na stoli-
ku w jego pokoju: „Dzisiaj ma³o jest poszukuj¹cych, albowiem formu³ki wyznanio-
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we sprzyjaj¹ zleniwieniu dusz, wzbraniaj¹c im szukania w mniemaniu, ¿e wszystko
ju¿ jest znalezione”.

NULA SZYMANOWSKA

W Warszawie czêsto chodziliœmy wraz z ¿on¹ na pi¹tkowe koncerty symfoniczne
do Filharmonii Warszawskiej. Na tych¿e koncertach zauwa¿yliœmy, ¿e zawsze
w którymœ z pierwszych rzêdów siedzi pani bardzo ruchliwa, ¿ywo rozprawiaj¹ca
i udzielaj¹ca siê wielu s³uchaczom przed koncertem i podczas przerwy. WyraŸnie
by³a adorowana przez otoczenie i uwa¿ana za autorytet w ocenie dzie³a muzycznego
lub jego wykonania. Powiedziano nam, ¿e to siostra Karola Szymanowskiego, Nula.
By³y to lata wielkich tryumfów Karola Szymanowskiego na ró¿nych estradach Pol-
ski i Europy. W pewnym okresie przebywa³ równie¿ w Zakopanem, nastêpnie uda³
siê na po³udnie Francji dla podreperowania pogarszaj¹cego siê zdrowia. Umar³ na
obczyŸnie w 1937 r. Jako wielbiciele jego talentu pojechaliœmy wraz z bratem na po-
grzeb artysty do Krakowa, gdzie na Ska³ce w krypcie z³o¿ono jego trumnê. […]

W marcu 1941 r. (o ile mnie pamiêæ nie myli) zg³osi³a siê do nas Nula Szyma-
nowska z propozycj¹, by w naszym mieszkaniu w alei Ró¿ uczciæ rocznicê œmierci
Karola. Udzia³ w koncercie przyrzekli tak wielcy artyœci, jak Dubiska, Lefeld
i Drzewiecki. Zdawaliœmy sobie sprawê, ¿e istnieje pewne ryzyko, gdy¿ w tej dziel-
nicy wokó³ nas mieszkali Niemcy, a wykonywanie utworów kompozytorów pol-
skich by³o zakazane. Jednak wyraziliœmy zgodê natychmiast, dlatego ¿e graæ mia³a
Dubiska.
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W dniu 7 kwietnia [przyby³o do] naszego mieszkania na pierwszym piêtrze oko-
³o piêædziesiêciu osób ze sto³ecznego œwiata muzyki i sztuki. Na honorowym miej-
scu w salonie zasiad³a w wygodnym fotelu staruszka, matka Karola. Przy szczelnie
zamkniêtych okiennicach i opuszczonych zas³onach rozpocz¹³ siê koncert, z³o¿ony
z utworów skrzypcowych Szymanowskiego. Na wstêpie prof. Drzewiecki wykona³
z przejmuj¹cym uczuciem Marsz ¿a³obny Chopina, nastêpnie […] kilka utworów
Karola Szymanowskiego. Nastrój od pocz¹tku do koñca by³ rzeczywiœcie uroczysty.
Po […] czêœci koncertowej podano kawê i wreszcie Nula Szymanowska oznajmi³a,
¿e czas opuszczaæ mieszkanie stopniowo, nie gromadnie.

Od tej chwili ró¿nie potoczy³y siê losy uczestników zebrania. Na mnie i moj¹
¿onê zwali³y siê straszne ciosy i nieszczêœcia. Po powstaniu i tu³aczce znaleŸliœmy
siê w mieszkaniu mojej matki przy ul. Noakowskiego 16. Matka zosta³a wywieziona
w furze w niewiadomym kierunku, a mieszkanie zastaliœmy zniszczone i doszczêt-
nie prawie okradzione. Po doprowadzeniu do jakiego takiego porz¹dku dwóch po-
kojów z kuchni¹ pewnego dnia mieliœmy goœcia. By³a to Nula Szymanowska, bez-
domna i opuszczona. Umieœciliœmy biedn¹ starsz¹ kobietê w przejœciowym jadal-
nym pokoju. Za ³ó¿ko s³u¿y³y jej dwa zwrócone do siebie fotele. W tym okresie
zbli¿yliœmy siê z ni¹ i zaprzyjaŸnili. Podczas dnia byliœmy wszyscy bardzo zajêci,
gdy¿ trzeba by³o z daleka przynosiæ wodê i wêgiel i z trudem zdobywaæ po¿ywienie.
Ale wieczorami mieliœmy czas na d³ugie rozmowy […]. Nula opowiada³a o swoich
cudownie piêknych prze¿yciach w domu rodzinnym na Wo³yniu – w Tymoszówce.
Dziwna kobieta, nigdy nie wyjawi³a nam, ¿e by³a ¿on¹ Jaros³awa Iwaszkiewicza.
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Mieszkaliœmy razem jeszcze dwa lata, mog³em siê zatem przekonaæ, jak dalece by³a
muzykalna, inteligentna i interesuj¹ca.

Zachorowa³em na ¿ó³taczkê infekcyjn¹ i zosta³em umieszczony w szpitalu ss.
el¿bietanek przy ul. Goszczyñskiego. Od tego dnia nie zobaczy³em ju¿ wiêcej Nuli.
Gdy stan mego zdrowia polepszy³ siê, ¿ona moja opowiedzia³a mi podczas odwie-
dzin o œmierci Nuli Szymanowskiej i o przebiegu wypadków. Szymanowska cier-
pia³a na ból zêba, spuch³a jej twarz. Wychodz¹c na miasto, obwi¹za³a twarz i oko
ciep³¹ chust¹. Chc¹c dojœæ do przystanku tramwajowego po przeciwnej stronie uli-
cy, nie zauwa¿y³a jad¹cego tramwaju. Nieprzytomn¹ kobietê pogotowie odwioz³o
do szpitala, gdzie nie odzyskawszy przytomnoœci – zmar³a. Tak odesz³a nieprzeciêt-
na indywidualnoœæ […], ukszta³towana od lat najm³odszych œwiat³em tonów i har-
monii, który przepoi³ jej duszê do g³êbi. Po tragicznej œmierci Nuli w jej pamiêtni-
ku znalaz³em tej treœci aforyzm, umieszczony na naczelnym miejscu: „Das Leben
ohne Musik ist einfach ein Irtum (F. Nietsche) – „¯ycie bez muzyki jest po prostu
omy³k¹”.

STANIS£AW JACKOWSKI I ANTONI GAWIÑSKI

Jackowskiego, twórcê pomnika Kiliñskiego, ustawionego obecnie na murach
obronnych Starego Miasta, ujrza³em po raz pierwszy w kawiarni „Kopciuszek”
przy Alejach Jerozolimskich – w dawniejszych czasach prowadzonej doskonale
i œwietnie obs³ugiwanej przez kobiety z towarzystwa, a nie przez zawodowe kelner-
ki. Za³o¿ycielem i kierownikiem lokalu by³ Unger, z pochodzenia Wêgier. Do
„Kopciuszka”, po³o¿onego w œwietnym punkcie, w centrum miasta, schodzili siê
artyœci ró¿nych dziedzin. Po pewnym czasie pomys³owy kierownik za³o¿y³ ksiêgê
pami¹tkow¹, do której pisarze i poeci wpisywali swoje uwagi, spostrze¿enia i do-
wcipne sentencje, a malarze kreœlili szkice, karykatury i obrazki. Przedstawiony
Jackowskiemu, od razu powzi¹³em dla niego sympatiê, zreszt¹ odwzajemnion¹. Do-
piero póŸniej uprzytomni³em sobie, ¿e jest on twórc¹ s³ynnej Tancerki, zdobi¹cej je-
den z parków warszawskich5, do której pozowa³a kuzynka mojej ¿ony.

Polubi³em tego cz³owieka, s³usznego wzrostu, pogodnego, który wró¿y³ nam, ¿e
„okupacja rychle siê skoñczy, gdy¿ Hitlera diabli wezm¹”. Jackowski mieszka³
w Alejach Jerozolimskich, prawie naprzeciwko „Kopciuszka”. Pewnego dnia spot-
ka³em go i zosta³em zaproszony do mieszkania rzeŸbiarza. Ogl¹da³em tam fotogra-
fie jego rzeŸb i kilka projektów w ma³ym formacie, miêdzy innymi Ch³opca z ma³ym
krokodylem, obecnie zdobi¹cego basen na pl. D¹browskiego6. Cieszy³em siê, ¿e nasza
znajomoœæ nie ograniczy³a siê do wspólnego picia kawy przy stoliku.

Nie zapomnê nigdy, z jak¹ przyjaŸni¹ odnosi³ siê do mnie Unger, w³aœciciel
„Kopciuszka”, w tych ciê¿kich czasach. A w póŸniejszym okresie, gdy los mnie tak
straszliwie doœwiadczy³ – szed³ mi z pomoc¹ wszechstronn¹. Marginesowo wspo-
mnê o weso³ym incydencie, którego œwiadkiem by³ Jackowski. Kelnerki mia³y za-
powiedziane, ¿e ode mnie nie nale¿y przyjmowaæ zap³aty za kawê i ciastko. Choæ
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by³o to doœæ krêpuj¹ce, przyj¹³em to „zarz¹dzenie ” z wdziêcznoœci¹, widz¹c, jak in-
teres œwietnie prosperuje.

Pewnego dnia Unger, bêd¹c w znakomitym humorze, oœwiadczy³: „Za kilka dni,
w moje imieniny, fundujê wszystkim, którzy nosz¹ twoje nazwisko. Jesteœ przecie¿
moim stamgastem; dziêki tobie wielu twoich krewniaków i znajomych zaczê³o od-
wiedzaæ »Kopciuszka«”. Postanowi³em zrobiæ Ungerowi kawa³… Zmobilizowa³em
ca³¹ rodzinê na oznaczony dzieñ i godzinê. By³o nas oko³o czternastu osób, ³¹cznie
z trzema Schielami przyby³ymi akurat z £odzi. Usiedliœmy wszyscy przy kilku ze-
stawionych stolikach, a ka¿dy z nas trzyma³ w rêku dowód osobisty. Unger zg³u-
pia³, lecz wkrótce rozeœmia³ siê, gdy podszed³ do niego Jackowski, obserwuj¹cy tê
scenê, i z³o¿y³ mu „kondolencje”.

Najpiêkniejszym i nigdy niezapomnianym prze¿yciem by³o dla mnie poznanie
Antoniego Gawiñskiego. Jackowski, cz³owiek o dobrym sercu, zaproponowa³ mi
odwiedzenie tego artysty malarza. Najwidoczniej chcia³ temu odludkowi, wspania-
³emu artyœcie, przyjœæ z pomoc¹, namawiaj¹c mnie do kupienia obrazu. Znalaz³em
siê w skromnej pracowni Gawiñskiego, którego Jackowski zwa³ „Fra Antonio”,
przez analogiê do Fra Angelico, malarza w³oskiego z XV stulecia. S³usznie twier-
dzi³, ¿e Gawiñski jest cz³owiekiem przepojonym œwiêtoœci¹.

Na sztalugach ustawiono obraz sporych rozmiarów, urzekaj¹cy form¹ i barw¹.
Przedstawia³ jakieœ uroczysko nad wod¹ i cz³owieka samotnie siedz¹cego pod drze-
wem. Z nieba sp³ywa³y postacie anielskie, jakby pragn¹c przynieœæ zadumanemu
cz³owiekowi pomoc i ukojenie. Obraz ten wisia³ w moim mieszkaniu przy alei
Ró¿ 5 nad ³ó¿kami w sypialni. W paŸdzierniku 1943 r. o godzinie pi¹tej rano wpad-
³o do mieszkania kilku Niemców: dwóch cywilów i czterech ¿o³nierzy. Zostaliœmy
wraz z mym dziewiêtnastoletnim synem wywleczeni brutalnie z ³ó¿ek i aresztowa-
ni. Wziêto nas w³aœnie z tego pokoju, w którym wisia³ obraz Gawiñskiego. Wkrótce
potem by³em przes³uchiwany przez Niemca, który zacz¹³ mówiæ surowym tonem:
„Es ist ein Wunder das Sie noch leben…” („Cudem jest, ¿e pan jeszcze ¿yje”). „Po-
winniœcie byæ zastrzeleni wprost w ³ó¿kach” (jakoby syn mój po przebudzeniu siêg-
n¹³ pod poduszkê, pod któr¹ móg³ byæ ukryty rewolwer). W owej sekundzie rozmo-
wy b³ysnê³o mi nagle: anio³owie Gawiñskiego uratowali nam ¿ycia… Taka myœl po
opuszczeniu wiezienia jawi³a siê w mej œwiadomoœci przez d³ugi czas.

Po powstaniu warszawskim, gdy ulice zaludni³y siê przechodniami, tu i ówdzie
otwierano sklepy w ocala³ych domach œródmieœcia. Szed³em w³aœnie Brack¹ i odru-
chowo spojrza³em w witrynê sklepu: zobaczy³em piêkn¹, niewielk¹ akwarelê Ga-
wiñskiego, która prawdopodobnie s³u¿y³a artyœcie jako szkic do obrazu wiêkszych
rozmiarów. Wpad³em do sklepu i za jak¹œ nisk¹ cenê naby³em obrazek, który zdobi
dziœ œcianê nad moim tapczanem w mieszkaniu w Konstancinie. Oczywiœcie, Ga-
wiñski wielkich rozmiarów sp³on¹³ razem z ca³¹ will¹ w alei Ró¿ w najtragiczniej-
szym okresie dziejów miasta.

Nieznane mi s¹ dalsze dzieje Jackowskiego i Gawiñskiego. Dowiedzia³em siê
tylko, ¿e obaj nie ¿yj¹. Z g³êbokim smutkiem pomyœla³em: Jackowski – ten stosun-
kowo m³ody cz³owiek ju¿ odszed³ z tego œwiata? Starszy znacznie Gawiñski, „brat
Antoni”, na pewno przebywa w zaœwiatach, otoczony anielskimi postaciami.
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ADOLF NOWACZYÑSKI

Nowaczyñskiego pozna³em podczas okupacji w Warszawie. By³o to spotkania kil-
kunastu literatów w restauracji, o ile siê nie mylê, przy Kruczej. Do zebrania dosz³o
dziêki inicjatywie Ferdynanda Goetla. Ten mój przyjaciel z dawnych lat zwróci³ siê
do mnie, jako do jednego z cz³onków zarz¹du spó³ki akcyjnej „Haberbusch i Schie-
le”, o pomoc dla literatów. Firma nasza poczuwa³a siê bowiem do obowi¹zku niesie-
nia pomocy wybitnym ludziom ze œwiata literatury i teatru. Tak jak w wypadku Ste-
fana Jaracza, który po zwolnieniu z wiezienia niemieckiego potrzebowa³ opieki
i pomocy. Poza mn¹ zosta³ zaproszony z naszej firmy Jan Patzer, prezes rady nad-
zorczej. Podczas tego pamiêtnego, a nielegalnego w³aœciwie zabrania rej wodzi³,
obok Goetla, Kazimierz Wroczyñski.

Czu³em siê zaszczycony, gdy mnie przedstawiono Nowaczyñskiemu. Przed woj-
n¹ by³em w teatrze na przedstawieniu jego sztuki pod tytu³em Fryderyk Wielki, któ-
r¹ ceni³em bardzo wysoko. Tytu³ow¹ rolê odtwarza³ w niej genialny Kazimierz Ka-
miñski […]. Wracaj¹c w jedn¹ stronê z Nowaczyñskim, wst¹pi³em do niego na Mo-
kotowsk¹, by obejrzeæ zdjêcia z Fryderyka Wielkiego. PóŸniej niejednokrotnie wstê-
powa³em do niego w drodze powrotnej z pracy do domu. Hobby pana Adolfa (jak
to siê dzisiaj mówi) by³o gromadzenie wycinków z gazet niemieckich i polskich
„szmat³awców”. Wycinki te mia³y udowodniæ, ¿e wiêcej jest Niemców z nazwiska-
mi polskimi ni¿ Polaków z niemieckimi. Oczywiœcie, nazwiska Niemców by³y czê-
sto przekrêcone, zmienione w pisowni. By³o to tysi¹ce drobnych og³oszeñ nie-
szczêœliwych rodzin niemieckich, których synowie zginêli na wojnie. Anons
o œmierci „za ojczyznê”, „za führera” mia³ z³agodziæ ból lub podkreœliæ dumê. No-
waczyñski wykonywa³ swoj¹ pracê systematycznie i zadziwiaj¹co skrupulatnie.
Ogl¹da³em roz³o¿one na du¿ych sto³ach wycinki podklejone na sztywnych arku-
szach papieru. By³o tego tysi¹ce.

Pan Adolf by³ przemi³ym cz³owiekiem, œwietnym gawêdziarzem, zna³ mnóstwo
dowcipów, przewa¿nie takich kontra Niemcom, z których pewna iloœæ zrodzi³a siê
na pewno w jego g³owie. Dowcip – ta broñ nieuchwytna, na pozór b³aha, razi³a […]
okupanta w sposób dotkliwy, podtrzymuj¹c spo³eczeñstwo na duchu. W mieszka-
niu przy Mokotowskiej spêdzi³em wiele czaruj¹cych godzin. Wspomina³em je wie-
lokrotnie w celi wiêziennej, gdzie wkrótce siê znalaz³em. Przychodzi³y mi na myœl
piêkne, spokojne chwile, prze¿yte nie tak dawno z tak wybitnym cz³owiekiem, ja-
kim by³ Nowaczyñski.

BOGDAN PNIEWSKI

Na wiele lat przed wojn¹ ujrza³em w mieszkaniu moich znajomych niewielkich
rozmiarów obrazek wykonany piórkiem, przedstawiaj¹cy fragment architektonicz-
ny zabytkowej kaplicy we Florencji. Zaciekawiony, przeczyta³em podpis: Bogdan
Pniewski. Lecz nazwisko to by³o mi obce. Czy¿ mog³em wtedy przypuszczaæ, ¿e na-
dejdzie czas, w którym zaprzyjaŸniê siê z tym artyst¹? Oczywiœcie, nie. Ale zwykle
wyj¹tkowe czasy obfituj¹ w wyj¹tkowe spotkania.
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Nadszed³ rok 1939. Wraz z innymi prze¿ywa³em obronê Warszawy pod dowódz-
twem gen. Juliana Rommla przy udziale ówczesnego prezydenta miasta, niezapom-
nianego Stefana Starzyñskiego. Bombardowanie artyleryjskie zniszczy³o wiele do-
mów w stolicy, wœród nich budynek na pl. Trzech Krzy¿y 8, nale¿¹cy do spó³ki ak-
cyjnej „Haberbusch i Schiele”. Z budynku tego dziœ pozosta³a boczna oficyna. Gdy
zapanowa³ pozorny spokój (walka z okupantem przenios³a siê do podziemia), za-
rz¹d firmy postanowi³ zburzony gmach odbudowaæ. Poniewa¿ mo¿na by³o wyko-
rzystaæ du¿¹ iloœæ wolnego miejsca na ty³ach posesji, nowy budynek naszej firmy
zapowiada³ siê jeszcze okazalej. Og³oszono konkurs architektoniczny, zwracaj¹c siê
do kilku znanych architektów […]. Projekty z³o¿ono anonimowo, a powo³ana ko-
misja konkursowa zajê³a siê ich przejrzeniem. Przewodnicz¹cym komisji by³ Bo-
gdan Pniewski, ja zaœ jednym z jej cz³onków, wystêpuj¹cym w imieniu firmy.

Po pewnym czasie konkurs zosta³ rozstrzygniêty. Pierwsza nagroda zosta³a przy-
znana m³odemu architektowi Maciejowi Nowickiemu. Dla zrealizowania budowy
gmachu […] zaanga¿owano szereg in¿ynierów i artystów do opracowania obliczeñ
statycznych i do wykonania projektów urz¹dzenia wnêtrz. Pamiêtam œwietnie, jak
piêkny by³ to projekt i jak idealnie harmonizowa³ z otoczeniem samego placu. Nie-
stety, podczas powstania warszawskiego wszystkie plany i projekty zosta³y zni-
szczone, pomimo ¿e by³y przechowywane w trzech ró¿nych dzielnicach i mieszka-
niach. Autor projektu, Maciej Nowicki, na progu œwietnej kariery architektonicz-
nej zgin¹³ w katastrofie lotniczej, udaj¹c siê do Indii, gdzie by³ zaanga¿owany jako
in¿ynier.

Z prof. Pniewskim spotyka³em siê w dalszym ci¹gu, a poniewa¿ obydwaj by-
liœmy zapalonymi bryd¿ystami, zaczêliœmy bywaæ u siebie na „wieczornych herbat-
kach”. Profesor by³ znakomitym graczem i wyrozumia³ym partnerem. Spotkania te
jednak stawa³y siê coraz rzadsze, poniewa¿ obu nas poch³ania³y zajêcia zawodowe.
Zacz¹³em pracowaæ przy odbudowie Zamku Królewskiego, Starego Miasta (odgru-
zowanie i zabezpieczenie), a nastêpnie przy odbudowie pa³acu Blanka przy ul. Se-
natorskiej 11. Wówczas to znowu zetknê³y siê nasze drogi, a to za poœrednictwem
pani, która mieszka³a równie¿ w Konstancinie, a pracowa³a przy odbudowie Teatru
Wielkiego. Spotkania by³y jednak sporadyczne, gdy¿ profesor nie móg³ mi ju¿ po-
œwiêcaæ wiele czasu. Zacz¹³em pracowaæ w Polskim Towarzystwie Turystyczno-
-Krajoznawczym, którego siedzib¹ by³ pa³ac Ma³achowskich przy ul. Miodowej,
róg Senatorskiej. Któregoœ dnia przechodz¹c Krakowskim Przedmieœciem, wst¹pi-
³em do ciastkami w hotelu Bristol. Spotka³em tam prof. Pniewskiego, który w³aœnie
wychodzi³, trzymaj¹c w rêku s³odki pakiecik. Przywitaliœmy siê bardzo serdecznie.
Wydawa³ mi siê dziwnie postarza³y i bardzo zmêczony. Nigdy jednak nie przypu-
szcza³em, ¿e ten œwietny architekt i artysta w krótkim czasie odejdzie na zawsze.
O jego œmierci dowiedzia³em siê z nekrologów.

Ilekroæ jestem na Pow¹zkach, idê w Alejê Zas³u¿onych, gdzie znajduje siê piêk-
ny pomnik prof. Pniewskiego.
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Z ¯YCIA ARCHIWÓW

Ryszard Wojtkowski

SPRAWOZDANIE Z DZIA£ALNOŒCI
ARCHIWUM PAÑSTWOWEGO
M.ST. WARSZAWY W 2006 ROKU

ROZMIAR ZASOBU
Ryszard Wojtkowski, Sprawozdanie z dzia³alnoœci Archiwum Pañstwowego m.st. Warszawy...

W 2006 r. zmiany w rozmiarze zasobu by³y efektem przejmowania materia³ów ar-
chiwalnych z archiwów zak³adowych. Powiêkszy³ siê on o akta organów admini-
stracji pañstwowej i samorz¹dowej, biur notarialnych, instytucji wymiaru spra-
wiedliwoœci, przedsiêbiorstw pañstwowych podlegaj¹cych przekszta³ceniu i urzê-
dów stanu cywilnego. W wiêkszoœci by³y to dop³ywy do przejêtych wczeœniej akt.
Do najwa¿niejszych nabytków zaliczyæ mo¿na akta: Prezydium Rady Narodowej
m.st. Warszawy, Gazowni Miejskiej w Warszawie, Zak³adów Przemys³u Odzie¿owe-
go „Cora” w Warszawie, Pañstwowych Zak³adów Lotniczych „Warszawa-Okêcie”
w Warszawie, Zak³adów Graficznych „Tamka” w Warszawie, CPN Biura Projektów
„Naftoprojekt” w Warszawie, Biura Studiów i Projektów „Biprodrzew” w Warsza-
wie, S¹du Okrêgowego w Warszawie, S¹du Grodzkiego w Warszawie, S¹du Gro-
dzkiego w Nowym Dworze Mazowieckim, S¹du Powiatowego w P³oñsku, Urzêdu
Miejskiego w Sulejówku, Urzêdu Miasta i Gminy w Wo³ominie, Urzêdu Miej-
skiego w £owiczu, Urzêdu Gminy w £owiczu, Urzêdu Wojewódzkiego w Ostro³ê-
ce, Hipoteki w Grójcu, Hipoteki w ¯yrardowie, Hipoteki w Pu³tusku, Pañstwo-
wego Biura Notarialnego w Brzezinach, Pañstwowego Biura Notarialnego w ¯yrar-
dowie, Pañstwowego Biura Notarialnego w P³oñsku, Cukrowni Ciechanów. Wœród
innych przejêtych materia³ów nale¿y wymieniæ archiwum rodzinne W³adys³awa
Kocota zawieraj¹ce niezwykle cenne listy pisane z obozu jenieckiego do rodziny
podczas II wojny œwiatowej oraz kolekcjê przedwojennych fotografii obrazuj¹cych
dzia³alnoœæ i produkcjê Fabryki Aparatów Elektrycznych K. Szpotañski i Spó³ka.



Na zmiany w rozmiarze zasobu archiwalnego mia³o równie¿ wp³yw opracowa-
nie, inwentaryzacja, ewidencjonowanie oraz melioracja zgromadzonych zespo³ów.
Prowadzono tak¿e prace nad tworzeniem ewidencji skarbowej archiwum. W ra-
mach ewidencji skarbowej sporz¹dzono inwentarze dla 835 zespo³ów licz¹cych
1058,33 m.b., 106 805 jednostek. Prace nad ewidencj¹ skarbow¹ zosta³y zakoñczone
(zgodnie z planem) w Oddziale Zamiejscowym w Pu³tusku. Prowadzone by³y tak¿e
prace nad skontrum zasobu Oddzia³u w Grodzisku Mazowieckim, którymi objêto
315 m.b.

Na zmniejszenie siê rozmiaru zasobu archiwalnego wp³ynê³o przekazanie, zgod-
nie z decyzj¹ Naczelnego Dyrektora Archiwów Pañstwowych, szeœciu zespo³ów do
Archiwum Pañstwowego w P³ocku.

Przejêcia materia³ów archiwalnych w latach 2004-2006 ilustruje poni¿sza tabela.

Rok

Liczba m.b. Liczba jednostek inwentarzowych

Z archiwów
zak³adowych

Ogó³em
Z archiwów

zak³adowych
Ogó³em

2004 678,66 697,36 43 344 46 497

2005 545,91 557,52 47 981 49 298

2006 892,86 924,87 98 498 102 928

Nale¿y zauwa¿yæ du¿y wzrost w m.b. i j.a. liczby przejêtych materia³ów archi-
walnych w 2006 r. w porównaniu z 2005 r.

Do przejêcia z nadzorowanych instytucji pozostaje:
– z pañstwowych jednostek organizacyjnych – 1839,71 m.b.
– z samorz¹dowych jednostek organizacyjnych – 443,10 m.b.
– z innych jednostek organizacyjnych (przechowuj¹cych materia³y archiwalne) –

2086,04 m.b.
£¹cznie w najbli¿szych latach APW winno przej¹æ blisko 4370 m.b., co jest uza-

le¿nione od uporz¹dkowania przez aktotwórców dokumentacji kat. A.
W ramach prowadzonej dzia³alnoœci us³ugowej APW przejê³o 278,85 m.b. doku-

mentacji niearchiwalnej kat. B.

NADZÓR ARCHIWALNY

Plan na 2006 r. przewidywa³ wykonanie w archiwach zak³adowych nadzorowanych
jednostek 212 kontroli, w tym:

a. dla centrali przeprowadzenie 72 kontroli w jednostkach organizacyjnych,
b. dla Oddzia³u w Grodzisku Mazowieckim – 33 kontrole,
c. dla Oddzia³u w M³awie – 25 kontroli,
d. dla Oddzia³u w Otwocku – 14 kontroli,
e. dla Oddzia³u w £owiczu – 10 kontroli,
f. dla Oddzia³u w Pu³tusku – 58 kontroli.
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£¹cznie Archiwum Pañstwowe m.st. Warszawy w 2006 r. przeprowadzi³o
435 czynnoœci nadzorczych, tj.:
– kontrole w jednostkach pañstwowych i przechowuj¹cych zasób pañstwowy – 196,
– kontrole w jednostkach samorz¹dowych – 132,
– lustracje w jednostkach pañstwowych – 11,
– lustracje w jednostkach samorz¹dowych – 10,
– ekspertyzy w jednostkach samorz¹dowych – 35,
– ekspertyzy w jednostkach pañstwowych – 51,
w tym 12 czynnoœci w jednostkach, które nie podlegaj¹ nadzorowi APW.

Podczas kontroli zwracano uwagê na przestrzeganie przepisów kancelaryjno-ar-
chiwalnych, a w szczególnoœci na regularne i kompletne przekazywanie materia³ów
archiwalnych z poszczególnych komórek organizacyjnych do archiwów zak³ado-
wych, prawid³owe uporz¹dkowanie materia³ów archiwalnych, brakowanie doku-
mentacji niearchiwalnej oraz warunki przechowywania dokumentacji.

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono, ¿e coraz wiêksza liczba jed-
nostek organizacyjnych ma opracowane i zatwierdzone przez Archiwum przepisy
kancelaryjno-archiwalne, które sukcesywnie s¹ wdra¿ane. W znacznej czêœci archi-
wów zak³adowych zaobserwowano poprawê warunków przechowywania dokumen-
tacji oraz przeznaczanie œrodków finansowych na konserwacjê przechowywanych
i przekazywanych do APW materia³ów archiwalnych. Pewn¹ form¹ kontroli pra-
wid³owego funkcjonowania archiwów zak³adowych s¹ przesy³ane do APW roczne
sprawozdania z dzia³alnoœci tych¿e archiwów wraz ze spisami zdawczo-odbiorczy-
mi akt kat. A. W 2006 r. priorytetowo traktowano kontrole w jednostkach likwido-
wanych b¹dŸ prywatyzowanych. Utrzymuje siê tendecja przeprowadzania poza pla-
nem coraz wiêcej dodatkowych czynnoœci nadzorczych wynikaj¹cych z bie¿¹cych
potrzeb. Dzia³ania nadzorcze ponadplanowe wykonywane by³y w jednostkach
organizacyjnych przygotowuj¹cych materia³y archiwalne do przekazania oraz
w jednostkach niepañstwowych przechowuj¹cych pañstwowy zasób archiwalny.
W 2006 r. objêto nadzorem 20 nowych jednostek organizacyjnych, g³ównie instytu-
cji wymiaru sprawiedliwoœci: S¹d Rejonowy dla Warszawy ¯oliborza, S¹d Rejono-
wy dla Warszawy Woli, S¹d Rejonowy dla Warszawy Pragi-Po³udnie, S¹d Rejonowy
dla Warszawy Pragi-Pó³noc, Prokuraturê Rejonow¹ Warszawa Œródmieœcie-Pó³noc,
Instytut Genetyki i Hodowli Zwierz¹t PAN, Mazowieckie Centrum Zdrowia Pu-
blicznego, Zarz¹d Dróg Miejskich w Warszawie, Sto³eczne Centrum Edukacji Kul-
turalnej im. KEN, Dom Spotkañ z Histori¹, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Sto³ecz-
n¹ Kolumnê Transportu Sanitarnego MEDITRANS, Teatr Scena Prezentacje. Od-
dzia³ w M³awie obj¹³ nadzorem Nadleœnictwo Ciechanów, Kolegium Nauczyciel-
skie w Ciechanowie, Zak³ad Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie Sp. z o.o.,
M³awsk¹ Halê Sportow¹, Wojewódzki Oœrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie,
Pañstwow¹ Szko³ê Muzyczn¹ I i II stopnia im. Andrzeja Krzanowskiego w M³awie,
Muzeum Ziemi Zawkrzeñskiej, Muzeum Ma³ego Miasta w Bie¿uniu. Oddzia³owi
w Grodzisku Mazowieckim przyby³y dwie jednostki organizacyjne: Muzeum Sta-
ro¿ytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie oraz Muzeum im. Anny i Jaro-
s³awa Iwaszkiewiczów w Stawisku.
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W 2006 r. wykreœlono 8 jednostek organizacyjnych spod nadzoru archiwalnego.
Obecnie pod nadzorem Archiwum Pañstwowego m.st. Warszawy znajduj¹ siê

784 jednostki organizacyjne. W 2006 r. APW wyda³o 618 zgód na brakowanie doku-
mentacji niearchiwalnej, z tego 261 zgód jednorazowych na brakowanie dokumen-
tacji niearchiwalnej w nadzorowanych jednostkach pañstwowych, 357 zgód jedno-
razowych na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej w jednostkach samorz¹do-
wych.

W 2006 r. odby³o siê jedno posiedzenie Komisji Archiwalnej Oceny Dokumen-
tacji, na którym rozpatrzono 10 wniosków o brakowanie dokumentacji niearchi-
walnej z zasobu Archiwum Pañstwowego w P³ocku, archiwum zak³adowego Archi-
wum Pañstwowego m.st. Warszawy oraz oddzia³ów w Otwocku, Grodzisku Ma-
zowieckim i Pu³tusku.

W 2006 r. zgodnie z art. 52 Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach skierowano jedno zawiadomienie do Prokuratury Okrê-
gowej w Warszawie o przestêpstwie zniszczenia materia³ów archiwalnych Przedsiê-
biorstwa Handlowo-Technicznego Sprzêtu Po¿arniczego „SUPON” w Warszawie.
Sprawa zosta³a umorzona decyzj¹ Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga-Pó³noc
z dnia 25 lipca 2006 r.

W 2006 r. w APW i oddzia³ach zamiejscowych 13 pracowników zajmowa³o siê
sprawami nadzoru. W przeliczeniu na etaty dzia³alnoœæ nadzorcza prowadzona
by³a w ramach ok. 8 etatów. Dwie osoby zatrudnione by³y w Sekcji ds. Dokumen-
tacji Osobowo-P³acowej przy Oddziale Nadzoru, w tym jedna osoba na 3/4 etatu.

Z innych prac wykonywanych w ramach nadzoru nad archiwami zak³adowymi
nale¿y zwróciæ uwagê na zatwierdzenie 13 normatywów kancelaryjno-archiwal-
nych dla jednostek pañstwowych i 35 dla jednostek samorz¹dowych oraz 17 dla jed-
nostek samorz¹dowych niebêd¹cych pod nadzorem, a tak¿e na udzielenie blisko
2305 konsultacji bezpoœrednich i telefonicznych.

OPRACOWANIE ZASOBU

W roku sprawozdawczym opracowano i poddano inwentaryzacji 103 zespo³y
licz¹ce 258,23 m.b., 32 826 jednostek. Zewidencjonowano 179 zespo³ów,
414,72 m.b., 42 224 jednostek. Melioracji poddano 121 zespo³ów, 184,28 m.b.,
24 140 jednostek.

Podczas prac inwentaryzacyjnych oraz udostêpnienia akt oznakowano 29 395 jed-
nostek, 531 996 kart, spaginowano 41 397 jednostek licz¹cych 2 204 507 stron.
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Rodzaj materia³u archiwalnego
Opracowano ca³kowicie Zinwentaryzowano

M.b. Jednostki inw. M.b. Jednostki inw.

Materia³y aktowe 163,52 17 005 94,71 14 961

Dokumenty pergaminowe i papierowe 0,10 8

Dokumentacja techniczna 2,70 185

Materia³y kartograficzne – 2

Fotografie – 540

Filmy

Nagrania dŸwiêkowe – 2

Pieczêcie

Inne – 123

RAZEM 166,32 17 742 94,71 15 084

W roku sprawozdawczym odby³y siê 4 posiedzenia Komisji Metodycznej
(wspólnie z Archiwum Pañstwowym w P³ocku) poœwiêcone zatwierdzeniu inwen-
tarzy archiwalnych, przydzieleniu grup archiwalnych (A1, A2, A3) i problemom me-
todycznym.

Mikrofilmowaniu poddawano akta m.in. z zasobu Oddzia³u w Otwocku – ³¹cz-
nie wykonano 93 341 klatek.

KONSERWACJA ZASOBU

Prace konserwacyjne i introligatorskie wykonywane w APW polega³y na podkleje-
niu uszkodzeñ i przedaræ, prostowaniu zgiêæ. Rekonstruowano oprawy w ksiêgach
hipotecznych i notarialnych. Zalamowano ponad 3 tys. kart o kruchej strukturze
papieru i du¿ej liczbie ubytków. Pracownicy oddzia³ów zamiejscowych wykonywa-
li drobne naprawy polegaj¹ce na podklejaniu przedaræ, czyszczeniu i prostowa-
niu dokumentów. Oddzia³ w Grodzisku Mazowieckim przeprowadzi³ dezynfekcjê
2312 m.b. akt.
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Zakres wykonanych prac konserwatorskich przedstawia poni¿sza tabela.

Zakres prac
konserwatorskich

Rodzaj konserwowanego
obiektu

Liczba kart
konserwatorskich

Obiekty w sztu-
kach/m.b.

1.
Dezynfekcja
indywidualna

Rêkopisy na papierze
czerpanym, maszynowym
+ druk maszynowy

1105

2. Dublowanie
Papier kartonowy
+ papier maszynowy

14

3.
Rekonstrukcja
oprawy

Rêkopisy na papierze
czerpanym i maszynowym
+ druk maszynowy

38 szt.

4.
Dezynfekcja
w komorze
pró¿niowej

Ksiêgi rêkopiœmienne,
drukowane na papierze
czerpanym

2312 m.b.

5.
Czyszczenie
mechaniczne

Maszynopis, papier
maszynowy i papier
czerpany

13 413

6.
Rozklejanie,
rozdublowanie

Rêkopisy, papier
maszynowy i czerpany

2263

7.
Usuwanie
przebarwieñ

Poszyt rêczny, papier
maszynowy i czerpany

64

8. Sklejanie przedaræ
Poszyt rêczny, maszynopis
na papierze maszynowym,
rêkopisy

3477 170 j.a., 1,50 m.b.

9.
Uzupe³nianie
ubytków

Papier czerpany,
rêkopisy

196

10.
Regeneracja skóry
opraw

Papierowe ksiêgi
rêkopiœmienne

9

11. Prostowanie
Maszynopisy, papier
czerpany, rêkopisy

6535

12.
Rekonstrukcja bloku
ksiêgi poszytu

Ksiêga rêkopiœmienna,
drukowana na papierze
czerpanym i maszynowym

80 szt.

13.
Lamowanie luŸnych
kart

Rêkopisy na papierze
czerpanym i maszynowym

3638

14.

Obiekt wieloformato-
wy, plany i mapy
naklejane na p³ótna
drukowane i rêko-
piœmienne

Czyszczenie, prostowanie,
podklejanie, dublowanie,
uzupe³nianie

2 126 szt.

52 Ryszard Wojtkowski, Sprawozdanie z dzia³alnoœci Archiwum Pañstwowego m.st. Warszawy...



Archiwum Pañstwowe m.st. Warszawy przeznaczy³o na konserwacjê
28 288,67 z³, z tego czêœæ œrodków wydatkowano na teczki i pud³a archiwalne zabez-
pieczaj¹ce akta. Oprócz konserwacji w³aœciwej prowadzono dzia³ania introligator-
skie i profilaktyczne, których zakres przedstawiaj¹ poni¿sze tabele.

Rodzaj prac introligatorskich Sztuki

• Oprawy ksi¹¿kowe 88

• Pud³a archiwalne 250

• Teczki tekturowe 2147

• Obwoluty 4100

• Passe-partout –

• Inne: zszywanie luŸnych kart, naprawa

poszytu, szycie ksiêgi, inwentarzy
9474

• Oprawa grzebieniowa 161

Rodzaj przedsiêwziêæ profilaktycznych Akta w m.b.

• Odkurzanie akt 5004

• Umieszczanie akt w pud³ach lub teczkach 453,20

• Kontrola stanu zachowania i warunków

przechowywania akt
6145

UDOSTÊPNIANIE I KWERENDY

Liczba u¿ytkowników, odwiedzin oraz udostêpnionych jednostek utrzymywa³a siê
na poziomie roku ubieg³ego. Najwiêcej materia³ów udostêpniono dla potrzeb ge-
nealogicznych, badañ naukowych, poszukiwañ w³asnoœciowych: w Warszawie
(18 719 j.a.) i Grodzisku Mazowieckim (11 498 j.a.), a nastêpnie w oddzia³ach
w M³awie, Otwocku i Pu³tusku.
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Liczba u¿ytkowników, odwiedzin w Pracowni Naukowej i udostêpnionych jedno-
stek inwentarzowych – w okresie ostatnich trzech lat

Liczba
u¿ytkowników

Liczba odwiedzin
w Pracowni
Naukowej

Udostêpnione
jednostki

2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006

1. Badania naukowe 642 587 609 2055 2360 2181 9261 9479 10 979

2.
Poszukiwania
genealogiczne

589 633 596 2681 3029 2890 18 542 22 038 19 907

3.
Poszukiwania
w³asnoœciowe

725 842 915 1670 1991 1669 10 967 9943 6772

4.
Poszukiwania
na potrzeby urzêdów

187 184 150 413 418 567 4338 3126 1760

5.
Publicystyka
i popularyzacja

95 101 103 194 255 238 5133 2439 5616

6.

Udostêpnianie dla
mediów (publikacje
prasowe, programy ra-
diowe, telewizyjne itp.)

11 23 11 15 17 25 884 548 510

7.

Udostêpnianie inne,
dotyczy poszukiwa-
nia dokumentacji
technicznej, opraco-
wania dziejów miasta

107 64 87 172 133 108 1157 626 490

RAZEM 2356 2434 2471 7200 8203 7678 50 282 48 199 46 034

Najczêœciej udostêpnianymi zespo³ami by³y akta stanu cywilnego, zbiory Koro-
tyñskich, Przyborowskiego, Tarczyñskiego, kolekcje kartograficzne, zbiory fotogra-
ficzne, ksiêgi hipoteczne, akta notarialne, akta administracji rosyjskiej, plany Lin-
dleya, akta miast, starostw powiatowych, gmin i urzêdów ziemskich, urzêdów woje-
wódzkich, rejestru handlowego, akta s¹dów i prokuratur niemieckich, wiêzieñ, ad-
ministracji i policji.

W dalszym ci¹gu Archiwum przeprowadzi³o najwiêcej kwerend do celów socjal-
nych, w³asnoœciowych i genealogicznych.

Odnotowano niewielki spadek kwerend socjalnych w roku sprawozdawczym
(592 kwerendy) spowodowany zakoñczeniem starañ mieszkañców powiatu przas-
nyskiego o uzyskanie zaœwiadczeñ o wysiedleniu w czasie II wojny œwiatowej.
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Liczba kwerend w podziale na rodzaje i komórki organizacyjne APW

Naukowe Genealogiczne W³asnoœciowe Socjalne
Na potrzeby

urzêdów
Inne

1. APW 34 674 1387 1730 233 140

2.
OZ
w Grodzisku
Mazowieckim

1 141 116 133 175 136

3. OZ w £owiczu 4 12 21 32 35 3

4. OZ w M³awie – 176 88 130 121 2

5. OZ w Otwocku 5 32 72 64 73 3

6. OZ w Pu³tusku 3 132 45 376 113 –

7.
Ekspozytura
w Nidzicy 1 – 31 17 6 –

8.
Ekspozytura
w Milanówku

– 3 77 65 2 3

RAZEM 48 1170 1837 2547 758 287

£¹cznie APW wykona³o 6647 kwerend.
Z przechowywanej dokumentacji niearchiwalnej wykonano 787 kwerend o cha-

rakterze emerytalno-rentowym oraz udzielono ponad 4 tys. odpowiedzi na zapyta-
nia klientów.

KOMPUTERY W ARCHIWUM

Pod koniec 2006 r. APW dysponowa³o 93 komputerami, które wykorzystywane s¹
m.in. do prowadzenia baz danych. Do bazy IZA zawieraj¹cej inwentarze archiwal-
ne wprowadzono blisko 134 960 j.a. Dziêki wspó³pracy z Archiwum Dokumentacji
Mechanicznej APW otrzyma³o, znajduj¹ce siê do tej pory na mikrofilmach, pierw-
sze skany akt stanu cywilnego parafii warszawskich. Umo¿liwi³o to rozpoczêcie ich
udostêpniania w formie elektronicznej w Pracowni Naukowej.

DZIA£ALNOŒÆ INFORMACYJNA

W zakresie dzia³alnoœci informacyjnej i wspó³pracy z innymi oœrodkami Archiwum
Pañstwowe m.st. Warszawy uczestniczy³o w ró¿norodnych dzia³aniach. Do najwa¿-
niejszych mo¿na zaliczyæ:
– udzia³ w pracach Zespo³u Badawczego Urzêdu Marsza³kowskiego ds. Oszacowa-

nia Strat Wojennych Mazowsza poniesionych w czasie II wojny œwiatowej,
– udzia³ w europejskim projekcie EURIDICE (Europejskie Materia³y �ród³o-

we do Nauczania na Odleg³oœæ) przez przygotowanie i wybór materia³ów
oraz ich skanowanie,
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– promocja osiemnastego tomu „Rocznika Mazowieckiego” poœwiêconego wielo-
letniemu dyrektorowi APW dr. hab. Józefowi Kazimierskiemu. Uroczystoœæ zo-
sta³a zorganizowana wspólnie z Mazowieckim Towarzystwem Naukowym i Wy¿-
sz¹ Szko³¹ Rozwoju Lokalnego w ¯yrardowie,

– promocja ksi¹¿ki Czerwiec 1976 w Ursusie, wydanej przez Stowarzyszenie Przyja-
ció³ Archiwum Pañstwowego m.st. Warszawy przy wspó³pracy Stowarzyszenia
Wolnego S³owa i Archiwum Pañstwowego m.st. Warszawy,

– udzia³ Oddzia³u w Pu³tusku w dorocznej kweœcie przeprowadzonej na cmenta-
rzu Œwiêtego Krzy¿a na rzecz renowacji zabytkowych nagrobków oraz w „Dniu
Przedsiêbiorczoœci 2006” organizowanym przez Fundacjê M³odzie¿owej Przed-
siêbiorczoœci pod patronatem prezydenta RP,

– zorganizowanie przez Oddzia³ w £owiczu przy wspó³pracy w Bibliotek¹ Mazo-
wieckiej Wy¿szej Szko³y Humanistyczno-Pedagogicznej i £owickim Towarzy-
stwem Przyjació³ Nauk promocji ksi¹¿ki Marka Wojtylaka Szkice ³owickie, której
wydawc¹ by³o Archiwum Pañstwowe m.st. Warszawy.
Ponadto APW goœci³o delegacjê archiwistów z Muzeum i Archiwum Wêgier-

skiej Polonii w Budapeszcie oraz archiwistów z archiwów w Pradze i O³omuñcu.
W trakcie pobytu zapoznali siê oni z histori¹, organizacj¹ i zasobem Archiwum.
Prowadzono tak¿e rozmowy w Sankt Petersburgu na temat wspó³pracy archiwal-
nej z Rosyjskim Pañstwowym Archiwum Historycznym i Rosyjsk¹ Bibliotek¹
Narodow¹.

W 2006 r. APW organizowa³o odczyty naukowe poœwiêcone maria¿om ksiê¿ni-
czek mazowieckich w pierwszej po³owie XV w. czy te¿ Konstytucji 3 maja.

DZIA£ALNOŒÆ WYSTAWIENNICZA

Archiwum Pañstwowe m.st. Warszawy w roku sprawozdawczym zorganizowa³o lub
wspó³organizowa³o nastêpuj¹ce wystawy:
• „Warszawa Lalki Boles³awa Prusa” we wspó³pracy z Muzeum Literatury. Ekspo-

zycja by³a tak¿e prezentowana w Muzeum Puszkina w Moskwie;
• materia³ów dotycz¹cych prymasa Stefana Wyszyñskiego, prezentowanych w cza-

sie sesji naukowej „Koœció³ i Prymas Stefan Wyszyñski 1956-1966” zorganizowa-
nej przez Uniwersytet Stefana Wyszyñskiego, Instytut Pamiêci Narodowej i Mu-
zeum Niepodleg³oœci;

• „Pozdrowienia z Warszawy” wystawa przygotowana we wspó³pracy ze Stowarzy-
szeniem Przyjació³ Archiwum Pañstwowego m.st. Warszawy, która by³a prezen-
towana w Wilnie w ramach „Dni miast polskich w Wilnie”;

• „In¿ynierowie bez granic. Lindleyowskie plany Warszawy prze³omu XIX
i XX wieku”, wystawa w siedzibie Archiwum Pañstwowego m.st. Warszawy pre-
zentuj¹ca fragment zbioru map Lindleya. Ekspozycja zorganizowana zosta³a
przy wspó³pracy Biura Sto³ecznego Konserwatora Zabytków i Miejskiego Przed-
siêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji;

• „Narodziny nowoczesnej Warszawy”, multimedialny pokaz poœwiêcony dorob-
kowi prezydenta Sokratesa Starynkiewicza. Wystawa prezentowana na monito-
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rach w centrum handlowym Wola Park zorganizowana zosta³a we wspó³pracy
z fundacjê Inna Przestrzeñ;

• „Wis³a jaka by³a” otwarta w Porcie Czerniakowskim w Warszawie, prezentuj¹ca
rozwój miasta Warszawy w symbiozie z rzek¹. Archiwum jako partner projektu
wspó³pracowa³o z fundacj¹ Ja Wis³a przy jej organizacji;

• Archiwum Pañstwowe m.st. Warszawy wspólnie z Biurem Rady m.st. Warszawy
przygotowa³o ekspozycjê o prezydentach miasta, wystawion¹ na XX piêtrze Pa-
³acu Kultury i Nauki;

• „Powrót miasta Zielna 37 i okolice – wczoraj, dziœ, jutro” , ekspozycja zorganizo-
wana przez Archiwum, Fundacjê Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej, prezentowa-
na w Domu Spotkañ z Histori¹ przy ul. Karowej oraz przy wejœciu do stacji Me-
tro Œwiêtokrzyska, ilustruj¹ca ponad 150 lat historii fragmentu dzielnicy Œród-
mieœcie;

• „Warszawa jest wielka” na stacji Metro Centrum, prezentowa³a za poœrednic-
twem fotografii przemiany warszawskiego skrzy¿owania ulic Al. Jerozolimskich
i ul. Marsza³kowskiej;

• wystawê poœwiêcon¹ 90. rocznicy powstania ³owickiego harcerstwa zorganizowa³
Oddzia³ w £owiczu wspólnie z Komend¹ ZHP w £owiczu, natomiast „Koœció³
wobec socjalistycznej rzeczywistoœci” to tytu³ ekspozycji zorganizowanej przez
Oddzia³ w M³awie z okazji VIII Tygodnia Kultury Chrzeœcijañskiej;

• „Poznaj swoich przodków – drzewo genealogiczne mojego rodu”, wystawa z oka-
zji 580. rocznicy Jaktorowa, przygotowana przez Oddzia³ w Grodzisku Mazo-
wieckim;

• „85. rocznica przybycia do Pu³tuska 13. Pu³ku Piechoty”, wystawa przygotowana
przez Oddzia³ Archiwum w Pu³tusku, Urz¹d Miejski w Pu³tusku i Pu³tuskie To-
warzystwo Spo³eczno-Kulturalne;

• Oddzia³ Archiwum w Otwocku wspó³pracowa³ z Muzeum Ziemi Otwockiej przy
opracowaniu wystaw: „Historia Otwocka osady i miasta”, „¯ydzi otwoccy”
i „Otwock w latach II wojny œwiatowej”.
Ponadto Archiwum Pañstwowe m.st. Warszawy wypo¿yczy³o materia³y do na-

stêpuj¹cych wystaw:
• „Pierwszy dzieñ w niepodleg³ej”, wystawa organizowana przez Muzeum Historii

Polski,
• „Genera³ J. Sowiñski na Woli” w Muzeum Woli,
• Towarzystwa Mi³oœników Historii z okazji 100-lecia istnienia,
• „Dom Dziecka im. ks. G. P. Baudouina z okazji 275. rocznicy powstania”,
• „Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przesz³oœci” w Muzeum Historycznym

m.st. Warszawy z okazji 100-lecia istnienia,
• „Stanis³aw Rybicki (1843-1920), lekarz i spo³ecznik skierniewicki” w Miejskiej

Bibliotece w Skierniewicach,
• „Profesor Józef Siemiradzki (1858-1933), pozytywista i geolog” na wystawê

w Muzeum Instytutu Nauk Geologicznych PAN w Krakowie.
W zakresie dzia³alnoœci edukacyjnej zorganizowano 27 lekcji archiwalnych dla

studentów Uniwersytetu Warszawskiego, Mazowieckiej Wy¿szej Szko³y Humani-
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styczno-Pedagogicznej w £owiczu, Wy¿szej Szko³y Humanistycznej w Pu³tusku,
Uniwersytetu im. Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Warszawie, Instytutu Filolo-
giczno-Historycznego w M³awie, Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej w Cie-
chanowie, s³uchaczy Studium Podyplomowego, uczniów szkó³ warszawskich i ma-
zowieckich. W praktykach archiwalnych uczestniczy³o 51 osób z Akademii Podla-
skiej, 25 studentów z Uniwersytetu Warszawskiego i Wy¿szej Szko³y Humanistycz-
nej w Pu³tusku, 26 s³uchaczy z Policealnego Studium Archiwistyki i Ksiêgarstwa.

W 2006 r. odby³o siê 5 zebrañ naukowych, na których przedstawiono referaty:
Mieszkañcy po³udniowego Mazowsza w latach 1796-1956. Przegl¹d materia³ów do
badañ demograficznych, Baza SUMA i mo¿liwoœci jej wykorzystania w Pracowni
Naukowej, Polityka wyznaniowa w PRL w œwietle dokumentów przechowywanych
w Archiwum Pañstwowym m.st. Warszawy Oddzia³ w M³awie, Wykorzystywanie
dawnych planów Warszawy ze zbiorów APW.

Pracownicy Archiwum wziêli udzia³ w nastêpuj¹cych konferencjach: XIV Ogól-
nopolskiej Konferencji Sekcji Archiwów Instytucji Naukowej, Kulturalnej i Szkó³
Wy¿szych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich” w Legnicy, Sekcji Archiwistów
Instytucji Wymiaru Sprawiedliwoœci Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w Tura-
wie k. Opola pt. „�ród³a poznania dziejów spo³eczeñstwa i pañstwa w zasobach
archiwów instytucji wymiaru sprawiedliwoœci – problematyka przechowywania
i przekazywania materia³ów archiwalnych”, na której wyg³oszono referat na temat
przejmowania akt przez APW z instytucji wymiaru sprawiedliwoœci w ostatnim
dziesiêcioleciu; VII Europejskiej Konferencji Archiwistów pt. „Archiwista – zawód
przysz³oœci w Europie”; III Ogólnopolskim Seminarium Archiwalnym „Wartoœcio-
wanie dokumentacji – kryteria, problemy, rozwi¹zanie” w Starych Jab³onkach
k. Olsztyna; „Obrazowa baza danych powstañ Warszawy. Wizja Warszawy XXI wie-
ku na Uniwersytecie Warszawskim”; „Historyczne uwarunkowania rozwoju woje-
wództwa mazowieckiego i wspó³czesne wyzwania”; „Warszawa odbudowana czy
przebudowana. Planowanie przestrzenne w PRL” na Wydziale Architektury Poli-
techniki Warszawskiej.

Pracownicy Archiwum Pañstwowego m.st. Warszawy uczestniczyli w pracach
nastêpuj¹cych zespo³ów naukowych Naczelnej Dyrekcji Archiwów Pañstwowych:
– Centralna Komisja Metodyczna,
– Komisja Zakupu Archiwaliów,
– Komisja ds. Wypo¿yczeñ Archiwaliów,
– Zespó³ ds. Rozmieszczenia Zasobu Archiwalnego w Archiwach Pañstwowych,
– Zespó³ Naukowy ds. Opracowania Dokumentacji Fotograficznej,
– Zespó³ Naukowy ds. Opracowywania Wskazówek Metodycznych dla Dokumen-

tacji Wytworzonej przez S¹dy, Prokuratury i Notariat.
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DZIA£ALNOŒÆ WYDAWNICZA

We wspó³pracy ze Stowarzyszeniem Przyjació³ Archiwum Pañstwowego m.st. War-
szawy APW opublikowa³o 4 tomy „Kroniki Warszawy”, ksi¹¿kê Czerwiec 1976
w Ursusie. Dokumenty, relacje, zdjêcia, a tak¿e we wspó³pracy z Miejskim Przedsiê-
biorstwem Wodoci¹gów i Kanalizacji m.st. Warszawy S. A., G³ównym Urzêdem
Geodezji i Kartografii oraz Biurem Sto³ecznego Konserwatora Zabytków Urzêdu
m.st. Warszawy publikacjê In¿ynierowie bez granic. Lindleyowskie plany Warszawy
prze³omu XIX i XX wieku. Ponadto APW by³o wydawc¹ Szkicy ³owickich, zbioru ar-
tyku³ów autorstwa Marka Wojtylaka, kierownika Oddzia³u w £owiczu.

STAN ZATRUDNIENIA W ARCHIWUM, PODNOSZENIE
KWALIFIKACJI

Stan zatrudnienia na 31 grudnia 2006 r. wynosi³ 105 osób. Zmiany kadrowe ilu-
struje poni¿sza tabela.

Fluktuacja
AP centrala + oddzia³y

Przyjêci Zwolnieni

Rodzaj

dzia³alnoœci
Etaty Osoby Etaty Osoby

Archiwalna 8,25 9 6 6

Archiwalna 8,25 9 6 6

Naukowa

Konserwacja

Administracja 3,50 4 1,875 2

Obs³uga 1,00 1 – –

RAZEM 12,75 14 7,875 8

W roku sprawozdawczym studia wy¿sze i podyplomowe ukoñczy³y po dwie oso-
by, 8 je kontynuowa³o. Studia doktoranckie rozpoczê³o 5 osób, a 14 osób pog³êbia³o
znajomoœæ jêzyków obcych.

Ponadto pracownicy APW brali udzia³ w nastêpuj¹cych szkoleniach: s³u¿ba
przygotowawcza do s³u¿by cywilnej, w zakresie ochrony informacji niejawnych,
dla spo³ecznych inspektorów pracy, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycz-
nej poszkodowanym w wyniku ró¿norodnych zagro¿eñ, digitalizacja dziedzictwa
kulturalnego – warsztaty polsko-w³oskie, szkolenie dla pracowników komórek
kadrowych i ksiêgowych archiwów pañstwowych, prace przygotowawcze niezbêd-
ne do prawid³owego zamkniêcia ksi¹g rachunkowych i sporz¹dzenie bilansu za
2006 r. w jednostkach sektora finansów publicznych, organizacja i prowadzenie ra-
chunkowoœci w jednostkach sektora finansów publicznych wed³ug najnowszych za-
sad, z zakresu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnej, z zakresu zasad pro-
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wadzenia ewidencji zasobu archiwalnego, zarz¹dzanie treœci¹ stron internetowych,
szkolenie obronne.

SYTUACJA LOKALOWA, PRACE BUDOWLANE

W 2006 r. kontynuowano przemieszczanie zasobu warszawskiego z oddzia³ów za-
miejscowych do Ekspozytury w Milanówku. Pozwoli³o to na przejmowanie przez te
komórki organizacyjne akt z archiwów zak³adowych. Z prac remontowych nale¿y
zwróciæ uwagê na wykonanie remontu poddasza w budynku przy ul. Krzywe Ko³o
z przeznaczeniem na bibliotekê archiwum i salê szkoleniowo-dydaktyczn¹. Jedno-
czeœnie w obiektach zajmowanych przez APW prowadzono prace remontowe i kon-
serwacyjne poprawiaj¹ce warunki pracy i zabezpieczenie zbiorów.

PODSUMOWANIE

Od pocz¹tku 2006 r. Archiwum Pañstwowe m.st. Warszawy otrzymuje od Archi-
wum Dokumentacji Mechanicznej p³yty DVD z aktami stanu cywilnego. Po ich
przygotowaniu (nadaniu nazw plików) przekazywane s¹ do Pracowni Naukowej
Archiwum, gdzie s¹ udostêpniane korzystaj¹cym ze zbiorów. Bior¹c pod uwagê
zwiêkszaj¹ce siê „moce przerobowe” Archiwum Dokumentacji Mechanicznej, na-
le¿y stwierdziæ, ¿e Archiwum musi przygotowaæ siê do udostêpniania zbiorów
w formie cyfrowej w zakresie szerszym ni¿ do tej pory. Wymaga to wyposa¿ania
Pracowni Naukowej ju¿ nie w czytniki, a komputery. Musz¹ zostaæ tak¿e opracowa-
ne procedury przechowywania, zabezpieczania i zarz¹dzania plikami elektronicz-
nymi. W zakresie spraw zwi¹zanych z szeroko pojêtym wykorzystaniem kompute-
rów w pracy archiwalnej nale¿y zwróciæ uwagê na koniecznoœæ modernizacji i wy-
miany sprzêtu w APW, jak równie¿ na koniecznoœæ zwiêkszenia liczby osób
(w chwili obecnej jedna) zajmuj¹cych siê obs³ug¹ i serwisem sprzêtu i baz danych.
Podobne potrzeby w APW wystêpuj¹ w zakresie konserwacji materia³ów archiwal-
nych. Pewne nadzieje na poprawê tego stanu wi¹¿emy z powstaniem filii Central-
nego Laboratorium Konserwacji Archiwaliów w Milanówku. W 2006 r. rozpoczêto
w APW systematyczne czyszczenie, odkurzanie akt, pó³ek magazynowych oraz pa-
kowanie materia³ów w opakowania zabezpieczaj¹ce (teczki i pud³a).

Jednym z najwa¿niejszych zadañ w 2006 r. by³o przeniesienie warszawskich ma-
teria³ów archiwalnych do Ekspozytury w Milanówku. Z oddzia³ów w Pu³tusku,
Grodzisku Mazowieckim i Nidzicy oraz Archiwum Pañstwowego w P³ocku Od-
dzia³ w Kutnie przemieszczono ponad 1250 m.b. Dziêki wykorzystaniu jezdnej ko-
mory do dezynfekcji wszystkie akta przewo¿one do Milanówka zosta³y poddane od-
ka¿aniu. Zwiêkszaj¹ca siê liczba warszawskich materia³ów archiwalnych, a co za
tym idzie wiêksza liczba kwerend i udostêpnianych akt, spowodowa³a koniecznoœæ
uruchomienia Pracowni Naukowej. Bior¹c pod uwagê dalsze plany przemieszcza-
nia warszawskich akt z Pu³tuska, Otwocka i Nidzicy, nale¿y spodziewaæ siê, i¿ coraz
wiêkszy zakres obowi¹zków bêdzie spoczywa³ na Ekspozyturze w Milanówku. Spo-
woduje to koniecznoœæ przesuwania etatów z centrali do Milanówka, a co za tym

60 Ryszard Wojtkowski, Sprawozdanie z dzia³alnoœci Archiwum Pañstwowego m.st. Warszawy...



idzie, stwarzania odpowiednich warunków pracy przez przygotowanie pomieszczeñ

biurowych. Nieodzowne bêdzie tak¿e przygotowanie pomieszczeñ do obs³ugi

zwiêkszaj¹cej siê liczby klientów.

Przenoszenie materia³ów archiwalnych bêdzie kontynuowane w 2007 r. Dzia³a-

nia te pozwal¹ na:

a. komasacjê akt warszawskich dotychczas rozrzuconych w ró¿nych obiektach;

b. uzyskanie przez oddzia³y w Otwocku i Pu³tusku wolnej powierzchni ma-

gazynowej, która bêdzie przeznaczona na dokumenty przejmowane z archi-

wów zak³adowych;

c. poprawê przechowania materia³ów archiwalnych przez rozgêszczenie

zasobu.

W roku sprawozdawczym Archiwum Pañstwowe m.st. Warszawy opracowa³o

ekspertyzê dla budynku przy ul. Krzywe Ko³o 7 zatwierdzon¹ przez Wojewódzk¹

Komendê Stra¿y Po¿arnej. Wynika z niej, ¿e aby dostosowaæ obiekty do obecnych

przepisów (mimo uzyskanych odstêpstw), nale¿y m.in.: wydzieliæ strefy bezpie-

czeñstwa zamykane drzwiami przeciwpo¿arowymi, wprowadziæ oœwietlenie awaryj-

ne, zmodernizowaæ instalacjê hydrantow¹.

Poprawy warunków przeciwpo¿arowych i remontów wymagaj¹ te¿ inne obiekty,

np. w Otwocku czy w Pu³tusku.

W zakresie sprawowania nadzoru nad archiwami zak³adowymi nowym elemen-

tem, który pojawi³ siê w 2006 r., by³o opublikowanie rozporz¹dzeñ dotycz¹cych po-

stêpowania z dokumentacj¹ elektroniczn¹. W nastêpnych latach bêd¹ one rzutowaæ

na praktykê dzia³añ nadzorczych, w tym na zmianê zasad przeprowadzania kontro-

li. W zwi¹zku z powy¿szym niezbêdne s¹ zmiany procedur kontrolnych, a przede

wszystkim przygotowanie do nich pracowników przez szkolenia.

Przy opracowywaniu artyku³u wykorzystano przygotowywane corocznie Spra-

wozdanie z dzia³alnoœci APW przes³ane do NDAP.
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Adam Grzegorz D¹browski

DZIA£ALNOŒÆ ARCHIWUM
AKT NOWYCH W ROKU 2006

Adam Grzegorz D¹browski, Dzia³alnoœæ Archiwum Akt Nowych w roku 2006

Archiwum Akt Nowych (AAN) – jedno z trzech polskich archiwów o charakterze
centralnym – utworzone zosta³o w 1919 r., pocz¹tkowo nosi³o miano Archiwum
Wojskowego, od 1930 r. dzia³a pod obecn¹ nazw¹. Archiwum gromadzi i przecho-
wuje przede wszystkim archiwalia wytworzone przez polskie naczelne urzêdy oraz
instytucje administracji pañstwowej i wymiaru sprawiedliwoœci, samodzielne urzê-
dy centralne, centrale pañstwowej i spó³dzielczej administracji gospodarczej, cen-
tralne instytucje finansowo-kredytowe i ubezpieczeniowe, centralne organa partii
i organizacji politycznych, spo³ecznych, zawodowych, kulturalnych i sportowych
oraz wybitne osobistoœci ¿ycia politycznego, spo³ecznego i kulturalno-oœwiatowego
pañstwa polskiego. Wiêkszoœæ z nich dotyczy okresu po 1916 r., choæ niektóre ze-
spo³y i zbiory siêgaj¹ XIX (m.in. akta partii i organizacji spo³ecznych czy niepodle-
g³oœciowych), a nawet XV w. (akta rodzin).

W 2006 r. – po raz kolejny w ostatnich latach – zmianie uleg³ statut organiza-
cyjny Archiwum Akt Nowych, zmiany wprowadzone zosta³y na mocy decyzji nr 15
naczelnego dyrektora archiwów pañstwowych z dnia 17 lipca 2006 r. W myœl posta-
nowieñ wspomnianej decyzji w Archiwum funkcjonuje obecnie 7 oddzia³ów mery-
torycznych: Oddzia³ I – Opracowania Zasobu, Oddzia³ II – Kszta³towania Narasta-
j¹cego Zasobu, Oddzia³ III – Ewidencji i Przechowywania Zasobu (w sk³ad tego
Oddzia³u wchodzi Archiwum Zak³adowe), Odzia³ IV – Informacji Naukowej
i Udostêpniania Zasobu (w sk³ad Oddzia³u wchodz¹ Pracownia Naukowa, Pracow-
nia Zbiorów Specjalnych i Biblioteka), Oddzia³ V – Archiwów Spo³ecznych (w jego
sk³ad wchodz¹ Archiwum Czynu Niepodleg³oœciowego oraz Archiwum Polonii),
Oddzia³ VI – Digitalizacji Zbiorów i Zarz¹dzania Dokumentacj¹ Cyfrow¹, Od-
dzia³ VII – Konserwacji Archiwaliów. Ponadto w strukturze organizacyjnej na-
dal dzia³aj¹ Samodzielne Stanowisko ds. Przechowalnictwa, Dzia³ Administracyj-
no-Gospodarczy, Dzia³ Finansowo-Ksiêgowy, Samodzielne Stanowisko ds. Kadr.



Przy Archiwum dzia³a tak¿e Gospodarstwo Pomocnicze, które wykonuje ró¿ne
us³ugi dla instytucji i osób prywatnych, g³ównie w zakresie przeprowadzania kwe-
rend i reprografii.

Zasób Archiwum – wed³ug stanu na koniec 2006 r. – tworzy 2157 zespo³ów
i zbiorów archiwalnych, licz¹cych ogó³em 1 526 730 j.a., co stanowi 21 879,79 m.b.
W omawianym roku zasób AAN zwiêkszy³ siê o 36 494 j.a. (czyli 2213,07 m.b.) ma-
teria³ów archiwalnych, w tym: 36 401 j.a. (2212,80 m.b.) aktowych materia³ów ar-
chiwalnych, 57 fotografii, 29 nagrañ oraz 7 innych. Przejête materia³y – w sumie
odnotowano 113 nabytków – s¹ dop³ywami do 100 zespo³ów i zbiorów (do niektó-
rych zespo³ów by³o bowiem po kilka dop³ywów w ci¹gu roku), w tym powsta³o
56 nowych zespo³ów. W wyniku tych przejêæ zasób Archiwum Akt Nowych sta³ siê
najwiêkszym spoœród wszystkich archiwów pañstwowych w Polsce!

Najwiêcej archiwaliów zosta³o przejêtych z archiwów wyodrêbnionych: Mini-
sterstwa Spraw Zagranicznych oraz Instytutu Pamiêci Narodowej – Komisji Œciga-
nia Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, s¹ to dop³ywy do 6 zespo³ów i zbio-
rów, licz¹ce ³¹cznie 4206 j.a., co stanowi 1355,45 m.b. Z archiwów zak³adowych jed-
nostek nadzorowanych (lub z archiwów urzêdów i instytucji, które niegdyœ znajdo-
wa³y siê pod nadzorem AAN) odnotowano 47 nabytków – powsta³y z nich 24 nowe
zespo³y, a do 23 ju¿ istniej¹cych do³¹czono dop³ywy. Licz¹ one 26 462 j.a. i mierz¹
383,94 m.b. Ofiarodawcy prywatni – dzia³acze spo³eczni, polityczni, niepodleg³o-
œciowi – podarowali Archiwum swoje dokumenty 35 razy. Utworzono z nich 16 no-
wych zespo³ów, a do 19 do³¹czono dop³ywy (razem 1687 j.a; 376,51 m.b.). Z kolei od
organizacji, zwi¹zków kombatanckich, stowarzyszeñ, partii politycznych przejê-
to 16 nabytków, z których utworzono 6 nowych zespo³ów oraz do³¹czono akta do
10 ju¿ istniej¹cych. Licz¹ one w sumie 3505 j.a. – 35,70 m.b. W drodze zakupów –
dokonano ich dwa razy ze œrodków Gospodarstwa Pomocniczego przy AAN – uzu-
pe³niono 5 zespo³ów i zbiorów (14 j.a. – 0,03 m.b.). Ponadto za poœrednictwem Na-
czelnej Dyrekcji Archiwów Pañstwowych pozyskano 520 j.a., 3,39 m.b. materia³ów
archiwalnych.

W omawianym roku do zasobu Archiwum przyjêto m.in.: akta Fundacji Eduka-
cji i Badañ Bankowych w Warszawie z lat 1992-2003 (164 j.a. – protoko³y posiedzeñ
w³adz Fundacji, materia³y z konferencji i sympozjów naukowych, opracowania na-
ukowe i marketingowe); akta Biura Pe³nomocnika Rz¹du ds. Integracji Europej-
skiej i Pomocy Zagranicznej z lat 1991-1996 (1301 j.a. zawieraj¹cych materia³y grup
roboczych dzia³aj¹cych przy pe³nomocniku, kwestionariusze z danymi dotycz¹cy-
mi stopnia przygotowania Polski do integracji ze strukturami Unii Europejskiej
w ró¿nych dziedzinach ¿ycia gospodarczego i spo³ecznego, opinie w kwestii zgod-
noœci prawa polskiego z analogicznymi normami prawnymi obowi¹zuj¹cymi z kra-
jach Unii); akta Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie z lat 1981-1992
(w sumie zespó³ liczy 1612 j.a., obejmuj¹cych protoko³y posiedzeñ Rady Naukowej
i Kolegium Instytutu, opracowania i analizy naukowo-badawcze, materia³y z kon-
kursów, wydawnictwa Instytutu); dop³yw do zespo³u akt Zarz¹du G³ównego Robot-
niczej Spó³dzielni Wydawniczej „Prasa – Ksi¹¿ka – Ruch”, na który sk³ada siê po-
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nad 9 tys. teczek osobowych dziennikarzy zatrudnionych w Spó³dzielni. Z Biura
Udostêpniania i Archiwizacji Dokumentów Instytutu Pamiêci Narodowej przejêto
(mieszcz¹ce siê w ponad 350 m.b. szuflad) kartoteki ewidencyjne repatriantów oraz
ankiety, wykazy i ksiêgi ewidencyjne repatriantów w uk³adzie geograficznym we-
d³ug punktów repatriacyjnych na terenie kraju (ok. 1 k.b. akt) z tzw. I i II repatria-
cji z lat 1944-1970, w ten sposób w zasobie AAN znalaz³ siê w zasadzie komplet ar-
chiwaliów wytworzonych przez urzêdy centralne (m.in. Zarz¹d Centralny Pañstwo-
wego Urzêdu Repatriacyjnego, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo
Spraw Wewnêtrznych), zwi¹zanych z przebiegiem repatriacji obywateli polskich po
zakoñczeniu II wojny œwiatowej. Odnotowaæ te¿ warto przejêcie akt: Rz¹dowego
Centrum Studiów Strategicznych z lat 1997-2006 (ponad 10 m.b.), którego zada-
niem by³o prowadzenie na zlecenie Rady Ministrów prac s³u¿¹cych prognozowaniu
rozwoju gospodarczego i spo³ecznego oraz zagospodarowaniu przestrzennemu kra-
ju; Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej z lat 1989-2001 (ponad 32 m.b.,
obejmuj¹ce m.in. dokumentacjê wytworzon¹ przez Departament Wspó³pracy z Za-
granic¹, Departament Transportu Morskiego czy G³ówn¹ Komisjê Badania Wypad-
ków Lotniczych); Sekretariatu Pañstwowej Komisji Wyborczej z lat 1990-1991 (bli-
sko 8 m.b. archiwaliów zwi¹zanych z wyborami prezydenckimi 1990 r.); Biura Ge-
neralnego Komisarza Wyborczego z lat 1990-1993 (ok. 9 m.b. archiwaliów obrazu-
j¹cych wybory do rad gmin z okresu 1991-1993); Polskiego Monopolu Loteryjnego
z lat 1936-1939 i 1945-1981 (prawie 5 m.b. materia³ów archiwalnych: zarz¹dzeñ dy-
rektora, sprawozdañ z dzia³alnoœci, protoko³ów z kontroli, regulaminów ró¿nych
loterii); czy dop³ywu do zespo³u akt Ministerstwa Zdrowia i Opieki Spo³ecznej
(32 m.b. akt z lat 1960-1999, wytworzone przez Komisjê Programowo-Techniczn¹
Ministerstwa, dotycz¹ce budowy nowych obiektów oraz rozbudowy i modernizacji
ju¿ istniej¹cych – szpitali, punktów krwiodawstwa, przychodni ogólnych i specja-
listycznych, medycznych instytutów naukowych). Do Archiwum wp³ynê³y tak-
¿e materia³y zebrane w trakcie dzia³ania Polsko-Brytyjskiej Komisji Historycznej
ds. Dokumentacji Dzia³alnoœci Polskiego Wywiadu w II Wojnie Œwiatowej i Jego
Wspó³dzia³ania z Wywiadem Brytyjskim (342 teczki kserokopii dokumentów z ró¿-
nych placówek archiwalnych Europy i Ameryki Pó³nocnej dotycz¹cych dzia³alno-
œci i najwiêkszych osi¹gniêæ polskiego wywiadu wojskowego i gospodarczego w la-
tach 1939-1945). Niew¹tpliwie jednym z najcenniejszych nabytków s¹ akta Pry-
masowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolnoœci i Ich Rodzi-
nom (zbiór liczy 722 j.a., powsta³ w trakcie funkcjonowania Komitetu i stanowi
niezwykle cenne Ÿród³o wiedzy na temat opozycji antykomunistycznej i stanu wo-
jennego w Polsce). Kontynuuj¹c wspó³pracê ze œrodowiskami kombatanckimi prze-
jêto m.in. archiwalia wytworzone przez œrodowiska by³ych ¿o³nierzy Batalionu AK
im. Stefana Czarnieckiego „Gozdawa”, Batalionu „Miot³a”, Batalionu „Kiliñski”
czy te¿ Batalionu Radiotelegraficznego Komendy G³ównej Armii Krajowej „Iskry”.

Tak¿e zasób biblioteki AAN powiêkszy³ siê w 2006 r. o 680 pozycji, co stanowi
704 voluminy, które pochodz¹ z zakupów oraz darów; ³¹cznie ksiêgozbiór bibliote-
ki liczy obecnie 12 832 tytu³y (13 009 voluminów).

64 Adam Grzegorz D¹browski, Dzia³alnoœæ Archiwum Akt Nowych w roku 2006



W omawianym okresie sprawozdawczym czynnoœciami zwi¹zanymi z opraco-
wywaniem zasobu archiwalnego objêto 53 zespo³y i zbiory, w ich wyniku zinwenta-
ryzowano 32 958 j.a. (co stanowi 195,61 m.b.). Pracami tymi objêto m.in. archiwalia
wchodz¹ce w sk³ad nastêpuj¹cych zespo³ów zbiorów: Komitetu Centralnego Pol-
skiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z lat 1950-1990 (w tym: Zak³ad Historii Par-
tii; Wydzia³ Organizacji Spo³ecznych, Sportu i Turystyki; Wydzia³ Socjalno-Za-
wodowy; Wydzia³ Spo³eczno-Zawodowy; Zespó³ ds. M³odzie¿y; Zespó³ ds. Kultury
Fizycznej i Turystyki; Sekretariat Komisji Robotniczej; Sekretariat Komisji Pracy
w Œrodowiskach Inteligenckich; Wydzia³ Sekretariat Komisji M³odzie¿y, Stowa-
rzyszeñ i Organizacji Spo³ecznych; Wydzia³ Kadr – Referat ds. Dzia³aczy Ruchu
Robotniczego; Wydzia³ Kadr – Centralna Kartoteka; Centralna Komisja Kontroli
Partyjnej), S¹du Okrêgowego w Siedlcach z lat 1919-1939, S¹du Okrêgowego w Bia-
³ej Podlaskiej z lat 1919-1930, S¹du Okrêgowego w Krakowie z lat 1919-1939, Pro-
kuratury S¹du Okrêgowego w Krakowie z lat 1923-1939, Prokuratury S¹du Okrê-
gowego w Piotrkowie Trybunalskim z lat 1919-1939 1, Akt Witolda Suchodolskiego
z lat 1923-1962, Ministerstwa Ziem Odzyskanych w Warszawie z lat 1945-1949, Mi-
nisterstwa Administracji Publicznej w Warszawie z lat 1945-1950, Ministerstwa
Spraw Wewnêtrznych w Warszawie z lat 1918-1939, Ministerstwa Komunikacji
w Warszawie z lat 1922-1939, Centralnej Agencji Polskiej w Lozannie z lat 1915-
-1919, Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego w Lublinie z 1944 r., Mini-
sterstwa Bezpieczeñstwa Publicznego w Warszawie z lat 1945-1955, Polskiego In-
stytutu Spraw Miêdzynarodowych w Warszawie z lat 1948-1993, Polskiego Komite-
tu Solidarnoœci z Ludem Hiszpanii z lat 1956-1978, Ministerstwa Robót Publicz-
nych w Warszawie z lat 1919-1921.

Komisja Metodyczna AAN w 2006 r. zebra³a siê na 5 posiedzeniach (z przyczyn
organizacyjnych jedno posiedzenie roz³o¿ono jednak na trzy dni), na których roz-
patrzy³a i przyjê³a opracowania 9 zespo³ów, zbiorów i spuœcizn (licz¹cych ³¹cznie
3062 j.a., czyli 47,81 m.b.) oraz przyjê³a do realizacji projekty 9 instrukta¿y opra-
cowania. Ponadto Komisja omawia³a projekty wskazówek metodycznych doty-
cz¹cych: gromadzenia i opracowywania materia³ów ulotnych, opracowywania ma-
teria³ów sfragistycznych oraz opracowywania akt stanu prawnego nieruchomoœci,
a tak¿e wstêpny projekt rozporz¹dzenia ministra kultury w sprawie postêpowania
z dokumentacj¹, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu prze-
kazywania materia³ów archiwalnych do archiwów pañstwowych.

Tradycyjnie znacz¹cymi osi¹gniêciami Archiwum mo¿e pochwaliæ siê w zakre-
sie nadzoru nad narastaj¹cym zasobem archiwalnym – w 2006 r. pod nadzorem
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1 Wymienione tu archiwalia lokalnych instytucji wymiaru sprawiedliwoœci przejête zosta³y przez AAN
w 1990 r. wraz z ca³oœci¹ zasobu Zak³adu Historii Partii przy Komitecie Centralnym Polskiej Zjedno-
czonej Partii Robotniczej, do którego materia³y te trafia³y od pocz¹tku lat 50. ubieg³ego wieku – na mo-
cy zarz¹dzenia ministra sprawiedliwoœci nakazuj¹cego wy³¹czanie materia³ów pomocnych do opra-
cowywania dziejów ruchu robotniczego – z terenowych archiwów pañstwowych oraz bezpoœrednio
z archiwów tych s¹dów i prokuratur. W przewa¿aj¹cej wiêkszoœci dotycz¹ spraw karnych zwi¹zanych
z dzia³alnoœc¹ antypañstwow¹: rozpowszechniania ulotek i broszur o treœciach komunistycznych, wy-
wieszania transparentów z has³ami komunistycznymi, dzia³alnoœci w organizacjach i partiach komu-
nistycznych.



AAN znajdowa³y siê 233 pañstwowe jednostki organizacyjne oraz jedna jednostka
samorz¹dowa, przechowuj¹ce w sumie ponad 5690 m.b. materia³ów archiwalnych,
zakwalifikowanych do przekazania do zasobu AAN. Przeprowadzono 111 kontroli
w archiwach zak³adowych (93 kontrole ogólne, 16 sprawdzaj¹cych, 2 problemowe),
wydaj¹c stosowne zalecenia i wnioski pokontrolne. Zaopiniowano 173 nades³ane
projekty przepisów archiwalno-kancelaryjnych (w tym 59 instrukcji kancelaryj-
nych, 61 rzeczowych wykazów akt, 53 instrukcje archiwalne), a ostatecznie zatwier-
dzono 108 z nich. Ponadto udzielono 850 konsultacji jednostkom nadzorowanym
i innym podmiotom (dotyczy³y one g³ównie opracowywania w³asnych przepisów
archiwalnych i kancelaryjnych, prowadzenia archiwów zak³adowych, oceny i bra-
kowania akt, porz¹dkowania akt) oraz przeprowadzono 112 ekspertyz (dotycz¹cych
przewa¿nie oceny wartoœci archiwalnej dokumentacji). Wydano 171 zezwoleñ na
wybrakowanie ³¹cznie ponad 3762 m.b. dokumentacji niearchiwalnej. Równie du¿e
zaanga¿owanie towarzyszy³o organizacji i prowadzeniu merytorycznych szkoleñ ar-
chiwalnych, przeznaczonych dla pracowników archiwów zak³adowych nadzorowa-
nych urzêdów i instytucji – ³¹cznie przeprowadzono 16 kursów oraz szkoleñ kance-
laryjnych i archiwalnych, w których uczestniczy³o 425 s³uchaczy.

W 2006 r. prace badawcze w Pracowni Naukowej Archiwum rozpoczê³o
1179 osób (w tym 102 z zagranicy), odnotowano 7341 odwiedzin w Pracowni. Oso-
bom korzystaj¹cym z zasobu udostêpniono 31 099 teczek materia³ów aktowych
oraz 6077 rolek mikrofilmów. Od lat nie ulega zmianom wykaz najczêœciej wyko-
rzystywanych przez u¿ytkowników zespo³ów i zbiorów: s¹ to archiwalia polskiej
s³u¿by dyplomatycznej oraz centralnych urzêdów pañstwa polskiego (dla okresu
dwudziestolecia miêdzywojennego), archiwalia Polskiego Pañstwa Podziemnego
(dla okresu II wojny œwiatowej), archiwalia komitetów centralnych PPR i PZPR
oraz urzêdów centralnych – dla badañ dziejów Polski po 1945 r.

Pracownicy AAN w 2006 r. przeprowadzili 4203 kwerendy (w tym 9 nauko-
wych, 95 genealogicznych, 852 w³asnoœciowe, 2860 socjalnych i 387 innych).
Z wiêkszych i wa¿niejszych wspomnieæ warto kwerendy tematyczne dotycz¹ce
m.in.: obywateli polskich zamordowanych lub represjonowanych za pomoc ¯ydom
w czasie II wojny œwiatowej, stosunków polsko-wêgierskich, powstania wêgierskie-
go 1956 r., Polaków w Kirgizji w latach 1941-1946, wydarzeñ w Radomiu i Ursusie
w 1976 r., organizacji i dzia³alnoœci Konsulatu RP w Hamburgu w latach 1919-
-1939, dziejów zespo³u parkowo-pa³acowego w Natolinie w latach 1935-1950, sto-
sunków polsko-izraelskich, dziejów wodoci¹gów na Œl¹sku, strajku szkolnego we
W³oszczowie w grudniu 1984 r., funkcjonowania cenzury pocztowej w stanie wo-
jennym. Ponadto udzielono ponad 3500 informacji telefonicznych, g³ównie doty-
cz¹cych kwestii poszukiwania dokumentacji osobowej i pracowniczej, niezbêd-
nej do naliczenia kapita³u pocz¹tkowego œwiadczeñ emerytalnych. „Biern¹” form¹
udzielania informacji – jednak coraz bardziej popularn¹ – jest strona internetowa
Archiwum, która w omawianym okresie by³a odwiedzana 41 344 razy (czyli mie-
siêcznie œrednio 3758 razy, dziennie zaœ – 125).

Archiwum bardzo aktywnie wspó³pracowa³o z uczelniami wy¿szymi oraz inny-
mi placówkami oœwiatowymi w zakresie popularyzacji zasobu i dzia³alnoœci bie-
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¿¹cej AAN, organizuj¹c 15 prelekcji, w których uczestniczy³o 381 osób. W 2006 r.
Archiwum odwiedzi³y grupy studentów Uniwersytetu im. Miko³aja Kopernika
w Toruniu, Uniwersytetu im. Stefana Kardyna³a Wyszyñskiego w Warszawie, Uni-
wersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu im. Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie,
Akademii im. Jana D³ugosza w Czêstochowie, Uniwersytetu im. Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu; grupy uczniów Szko³y Policealnej nr 17 przy Zespole Szkó³ nr 26
w Warszawie, Policealnego Studium Informacji, Ksiêgarstwa i Archiwistyki w War-
szawie; s³uchacze Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumen-
tacyjnej w Warszawie. Inn¹ form¹ popularyzacji by³ udzia³ pracowników AAN
w audycjach telewizyjnych (zanotowano 7 takich wyst¹pieñ) i przygotowywanie
okolicznoœciowych wystaw tematycznych – w omawianym okresie zorganizowano
13 wystaw (w tym 7 samodzielnie), m.in.: „Polska – Meksyk 1921-1945”, „Jan Kwa-
piñski 1885-1964”, wystawa fotografii „Zraniona Stolica”, „Druskienniki w doku-
mentach archiwalnych Litwy, Polski, Bia³orusi”, „Jak ptaki z rozbitych gniazd.
¯o³nierze tu³acze. Kolekcja Aleksandry i Mieczys³awa Bia³kiewiczów”.

W 2006 r. odby³o siê 5 zebrañ naukowych, a ponadto pracownicy AAN uczestni-
czyli w konferencjach i zjazdach (na których wyg³osili 10 referatów i prelekcji) oraz
brali aktywny udzia³ w pracach ró¿nych zespo³ów naukowo-badawczych, funkcjo-
nuj¹cych przy NDAP oraz w strukturach innych urzêdów i instytucji. Dzia³al-
noœæ wydawnicza pracowników Archiwum zamknê³a siê liczb¹ 10 publikacji dru-
kowanych.

Na zakoñczenie wspomnieæ warto o uroczyœcie otwartej w siedzibie Archiwum
Akt Nowych w dniu 6 grudnia 2006 r. Pracowni Konserwacji Masowej. Jest to
pierwsza z zaplanowanych w ramach Wieloletniego Programu Rz¹dowego „Kwaœ-
ny Papier” pracowni tego typu, zajmuj¹cych siê masowym odkwaszaniem zasobu
archiwalnego. Pracownia Konserwacji Masowej jest w pe³ni wyposa¿on¹ lini¹ tech-
nologiczn¹, pozwalaj¹c¹ na odkwaszanie, czyli wewnêtrzne wzmacnianie struktury
archiwaliów. Znajduj¹ca siê w Pracowni maszyna C900 firmy Neschen jest przezna-
czona do odkwaszania pojedynczych kart papieru, system ten jest ponadto wyposa-
¿ony w stanowisko do oznaczania odkwaszanych dokumentów, stanowiska do czy-
szczenia, stanowisko do rêcznego odkwaszania akt, kuwetê do odkwaszania papie-
rów wielkoformatowych, rolkow¹ suszarkê do tektur, prasy hydrauliczne oraz kau-
tery s³u¿¹ce do podklejania przedaræ przy u¿yciu odpowiednich bibu³ek. Otwarta
w³aœnie w AAN Pracownia Konserwacji Masowej jest trzecim oœrodkiem w Polsce
zaopatrzonym w tego typu sprzêt.
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SPRAWOZDANIA

CZCIMY PAMIÊÆ PIERWSZEJ
KONSPIRACYJNEJ WYTWÓRNI
MATERIA£ÓW WYBUCHOWYCH
ARMII KRAJOWEJ W WARSZAWIE

WSPOMNIENIA I REFLEKSJE Z UROCZYSTOŒCI
ODS£ONIÊCIA I POŒWIÊCENIA TABLICY PAMI¥TKOWEJ
NA DOMU PRZY UL. ASFALTOWEJ 15 W WARSZAWIE
W DNIU 11 MAJA 2007 ROKU

Uroczystoœæ ods³oniêcia i poœwiêcenia tablicy upamiêtniaj¹cej pierwsz¹ kon-
spiracyjn¹ wytwórniê materia³ów wybuchowych zorganizowa³ Zarz¹d Œrodowiska
¯o³nierzy Pu³ku AK „Baszta” i innych Mokotowskich Oddzia³ów Powstañczych
przy wspó³udziale w³adz dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

Genezy tego donios³ego wydarzenia nale¿y szukaæ w pracach badawczych nad
histori¹ konspiracyjnej produkcji materia³ów wybuchowych w wytwórniach Armii
Krajowej. Ta dziedzina konspiracyjnej dzia³alnoœci by³a przez wiele lat ma³o znana,
a o wytwórni przy ul. Asfaltowej, a tak¿e jej dwu kontynuatorkach, wiedziano naj-
mniej. Nie znaczy to, ¿e o tej pierwszej wytwórni nie pisano.

Wœród historyków i publicystów, którzy pisali o „Asfaltowej”, wymieniæ nale¿y:
Franciszka Jana Pogonowskiego, Tomasza Strzembosza, Andrzeja Krzysztofa Ku-
nerta, Les³awa M. Bartelskiego, Jerzego Kasprzyckiego, Annê Borkiewicz-Celiñ-
sk¹, Annê Zawadzk¹, Jana Rossmana i Joannê Siedleck¹. Asfaltowej dotyczy³y
w znacznym stopniu wzmianki zamieszczone w wiêkszych publikacjach. Najczê-
œciej pisano o tragicznych wydarzeniach zwi¹zanych z likwidacj¹ wytwórni.

Skromna wiedza o „Asfaltowej” jest w decyduj¹cej mierze wynikiem tego, ¿e
nikt z czo³owych jej pracowników nie prze¿y³ wojny i nie napisa³ relacji. Znacznie
wiêcej wiemy o póŸniejszych wytwórniach materia³ów wybuchowych, które opisali
jej twórcy i kierownicy.



Prowadzone przez wiele lat badania, w ostatnim czasie wzbogaca³y nasz¹ wiedzê
o tym szczególnym odcinku walki z okupantem i zaowocowa³y opracowaniami
przestawiaj¹cymi kompleksowo tê podziemn¹ dzia³alnoœæ. Wypada przypomnieæ
pierwsze z tych opracowañ, które ukaza³o siê w „Kronice Warszawy” w 2005 r.1 Na-
stêpne publikacje zamieœci³y w 2006 r. „Rocznik Warszawski”2 i „Przegl¹d Histo-
ryczno-Wojskowy”3. Temat ten przedstawiony zosta³ te¿ w ksi¹¿ce Broñ konspiracyj-
na, wydanej w 2005 r.4

Produkcja materia³ów wybuchowych by³a czêœci¹ produkcji uzbrojenia Armii
Krajowej. Obok broni strzeleckiej niezwykle wa¿nymi œrodkami walki wytwarza-
nymi w podziemnych wytwórniach by³y granaty rêczne, zw³aszcza najbardziej zna-
ne „sidolówki” i „filipinki”, oraz ³adunki saperskie do dzia³añ sabota¿owo-dywer-
syjnych. Warunkiem ich wytwarzania by³o dysponowanie materia³ami wybucho-
wymi, co mo¿na by³o osi¹gn¹æ wy³¹cznie przez w³asn¹ produkcjê. Dlatego Armia
Krajowa rozwinê³a produkcjê materia³ów wybuchowych na wielk¹ – jak na warun-
ki konspiracyjne – skalê.

W 1940 r. powsta³a S³u¿ba Uzbrojenia KG ZWZ, póŸniej AK, kryptonim
„Leœnictwo”, kierowana do czasu wybuchu Powstania Warszawskiego przez
pp³k. (p³k.) Jana Szypowskiego ps. „Leœnik”, która podjê³a zadanie zapewnienia do-
staw broni i amunicji dla wszystkich oddzia³ów Armii Krajowej. Inicjuj¹c produk-
cjê zbrojeniow¹, sama te¿ j¹ prowadzi³a. Jeœli chodzi o materia³y wybuchowe, roz-
winê³a produkcjê materia³u inicjuj¹cego – piorunianu rtêci, niezbêdnego do
sp³onek do zapalników, a póŸniej tak¿e materia³u krusz¹cego – szedytu. W tym
samym czasie powsta³ Zwi¹zek Odwetu, którego zadaniem by³o prowadzenie sabo-
ta¿u i dywersji. Potrzebowa³ on od zaraz œrodków walki. Dlatego Zwi¹zek Odwetu
w powi¹zaniu z Wydzia³em Saperów sztabu KG, pod wspólnym kierownictwem m-
jr. (pp³k., p³k.) Franciszka Niepokólczyckiego ps. „Teodor”, zapocz¹tkowa³ produk-
cjê materia³ów wybuchowych krusz¹cych. PóŸniej, bo w 1942 r., rozpoczê³o dzia³al-
noœæ Kierownictwo Produkcji Konspiracyjnej, kryptonim „Cieœla”, na czele z por.
in¿. Witoldem Gokieli ps. „Ryszard”, którego zadaniem by³o koordynowanie ca³ej
produkcji konspiracyjnej.

Wytwarzanie materia³u wybuchowego – szedytu – rozpoczêto w 1940 r. w labo-
ratoriach. Wczesn¹ wiosn¹ 1941 r. utworzono w pionie Zwi¹zku Odwetu i Wydzia³u
Saperów, przy wspó³udziale S³u¿by Uzbrojenia „Leœnictwo”, pierwsz¹ konspiracyj-
n¹ wytwórniê materia³ów wybuchowych Armii Krajowej, nastawion¹ na produkcjê
szedytu. Wytwórni¹ kierowali: kpt. Wojska Polskiego w st. sp. in¿. chemik, przed-
wojenny specjalista w dziedzinie materia³ów wybuchowych i amunicji, Tadeusz
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Œmiœniewicz ps. „Hrabia”, cz³onek kadry S³u¿by Uzbrojenia „Leœnictwo”, jako
instruktor-doradca techniczny oraz oficer AK, ostatnio w stopniu porucznika,
in¿. chemik, filmowiec i fotografik, Boles³aw Andrzej Honowski ps. „Andrzej”,
zwi¹zany ze Zwi¹zkiem Odwetu, jako kierownik bie¿¹cej produkcji.

Za³ogê stanowi³o ³¹cznie dwanaœcie osób, wœród których piêcioro zwi¹zanych
by³o z „Leœnictwem”. Wytwórnia dzia³a³a do stycznia 1943 r. i w czasie swego ist-
nienia wytworzy³a, wed³ug szacunków, 9-10 ton szedytu (z braku pe³nych danych
nie jest mo¿liwe dok³adne ustalenie tej wielkoœci). Zosta³a zdemaskowana przez
Gestapo. W styczniu 1943 r. zginêli: „Kuba” – bezimienny pracownik wytwór-
ni, Józef Chrostowski i Boles³aw Andrzej Honowski. Ci, których wówczas nie do-
siêg³o Gestapo, kontynuowali produkcjê szedytu w kolejnych wytwórniach przy
ul. Pu³tuskiej 14 na Grochowie, a nastêpnie w lokalu przy ul. Twardej 40, dzia³a-
j¹cych w strukturach „Leœnictwa”. Pocz¹tkowo produkcj¹ kierowali Tadeusz Œmi-
œniewicz ps. „Hrabia” i Jerzy Szypowski ps. „Jerzy”. Po aresztowaniu „Hrabiego”
13 kwietnia produkcj¹ kierowali „Jerzy” i Halina Laura Siemieñska ps. „Zygmuœ”.

We wspomnianych ju¿ najnowszych opracowaniach historycznych uda³o siê po-
g³êbiæ wiedzê o akowskiej produkcji materia³ów wybuchowych, w tym zw³aszcza
o wytwórni przy ul. Asfaltowej 15. Ujawniono nowe fakty i po raz pierwszy uka-
zano udzia³ w jej tworzeniu i prowadzeniu in¿. Tadeusza Œmiœniewicza, który do te-
go czasu by³ zupe³nie nieznan¹ postaci¹. Sta³o siê to mo¿liwe dziêki wykorzystaniu
nowych, niepublikowanych Ÿróde³ i skorelowaniu danych zawartych we wszystkich
istniej¹cych relacjach.

Ukazanie w szerszym ni¿ dot¹d zakresie genezy i dzia³alnoœci wytwórni przy
ul. Asfaltowej 15 uprzytomni³o z ca³¹ jaskrawoœci¹ fakt, ¿e przez tak wiele lat jej ist-
nienie nie zosta³o nale¿ycie upamiêtnione. Dwie póŸniej dzia³aj¹ce wytwórnie ma-
teria³ów wybuchowych AK w Warszawie mia³y wczeœniej swoje miejsca pamiêci. S¹
to: czwarta i ostatnia wytwórnia szedytu „Farbiarnia” przy ul. Krochmalnej 15,
produkuj¹ca te¿ póŸniej pó³produkt do nowego materia³u wybuchowego, i „Kinga”
przy ul. Solec 103, która wytwarza³a ten w³aœnie nowy materia³ – amonit.

Sprawa upamiêtnienia pierwszej, pionierskiej wytwórni materia³ów wybu-
chowych AK w Warszawie sta³a siê piln¹ koniecznoœci¹, obowi¹zkiem obecnego
pokolenia.

W dniu 1 wrzeœnia 2006 r. wyst¹pi³em z wnioskiem w sprawie umieszczenia ta-
blicy pami¹tkowej do Zwi¹zku Œrodowiska ¯o³nierzy Pu³ku AK „Baszta” i innych
Mokotowskich Oddzia³ów Powstañczych i zaproponowa³em tekst na tablicê, który
mówi³by wszystko, co najwa¿niejsze o za³odze i losach wytwórni. Zarz¹d Œrodo-
wiska zaakceptowa³ inicjatywê i w krótkim czasie sprawa znalaz³a siê w Radzie
Ochrony Pomników Walki i Mêczeñstwa, gdzie uzyska³a pe³n¹ aprobatê. Kolejn¹
decyzjê podj¹³ burmistrz dzielnicy Mokotów, Robert Soszyñski, nie tylko wyra-
¿aj¹c zgodê na umieszczenie tablicy, ale tak¿e zapewniaj¹c pe³ne finansowanie
i udzia³ urzêdu w realizacji projektu. Zgodê wyrazi³ równie¿ Sto³eczny Konserwa-
tor Zabytków.

Od pocz¹tku gor¹cym orêdownikiem sprawy sta³ siê Juliusz Powa³kiewicz, cz³o-
nek Zarz¹du Œrodowiska, przewodnicz¹cy Komisji Upamiêtniania. To on, maj¹c na
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swym koncie wiele zrealizowanych podobnie chwalebnych przedsiêwziêæ, z ca³¹
energi¹ podejmowa³ kolejne dzia³ania, których efektem by³o wykonanie tablicy i jej
umieszczenie w dobrze wybranym miejscu na frontowym filarze budynku. Drug¹
osob¹, której zawdziêczamy to, ¿e powsta³a piêkna tablica, by³ in¿. Eugeniusz Guzek,
równie¿ cz³onek Zarz¹du Œrodowiska. On to wybra³ czarny granit i zaprojektowa³ ar-
tystyczne rozmieszczenie tekstu i symbolu Polski Walcz¹cej oraz Krzy¿a Armii Kra-
jowej. A by³o to zadanie nie³atwe, poniewa¿ wspomniany tekst by³ doœæ d³ugi. Wy-
razy uznania nale¿¹ siê te¿ firmie kamieniarskiej Lucjana Krzesiewicza, która tê ta-
blicê wykona³a z najwy¿sz¹ starannoœci¹ i umieœci³a we wskazanym miejscu.

Wszystko to sta³o siê w krótkim czasie, bo oto w przeddzieñ planowanej uroczy-
stoœci tablica gotowa by³a do ods³oniêcia.

Dzieñ 11 maja 2007 r. by³ s³oneczny, choæ nie oby³o siê bez, przelotnego na
szczêœcie, deszczu. Na uroczystoœæ o godzinie jedenastej przyby³o wiêcej ni¿ sto
osób, do których dotar³y zaproszenia i zawiadomienia. Wœród nich znaczn¹ grupê
stanowili byli ¿o³nierze AK, nie tylko mokotowskich, ale tak¿e innych warszaw-
skich oddzia³ów. Zainteresowanie uroczystoœci¹ okazali mieszkañcy najbli¿szych
domów i ulic, na czele z mieszkañcami „piêtnastki”, dla których to, co dzia³o siê
w piwnicach ich domu w czasie okupacji, by³o dot¹d tajemnic¹. Warto przy okazji
podkreœliæ zaanga¿owanie wspólnoty i administracji w przygotowaniu uroczysto-
œci. Przybyli te¿ potomkowie tych, którzy organizowali podziemn¹ produkcjê zbro-
jeniow¹ Armii Krajowej, wœród nich Miros³aw Szypowski, syn p³k. Jana Szy-
powskiego „Leœnika”, Ryszard Gokieli, syn por. in¿. Witolda Gokieli „Ryszarda”,
Krzysztof Sudlitz, syn kpt. in¿. Czes³awa Sudlitza „Kaliny”, ostatniego kierownika
produkcji materia³ów wybuchowych w Warszawie. Wœród ludzi kultury obecny by³
literat Jacek Bocheñski. Liczn¹ grupê stanowili cz³onkowie rodzin kierowników
wytwórni: kpt. in¿. Tadeusza Œmiœniewicza i por. in¿. Boles³awa Andrzeja Honow-
skiego, niektórzy przybyli spoza Warszawy, a nawet z zagranicy. Przybyli równie¿
przyjaciele obu rodzin.

Gospodarzy uroczystoœci reprezentowali: prezes Zarz¹du Œrodowiska ¯o³nierzy
Pu³ku AK „Baszta” i innych Mokotowskich Oddzia³ów Powstañczych Wojciech Mi-
litz, Juliusz Powa³kiewicz i in¿. Eugeniusz Guzek oraz burmistrz dzielnicy Mokotów
Robert Soszyñski wraz z wiceburmistrzami Janem Rasiñskim i Krzysztofem Skoli-
mowksim, a tak¿e przedstawicielk¹ Wydzia³u Kultury Urzêdu Dzielnicy El¿biet¹
Pabudziñsk¹, która zaanga¿owana by³a od pocz¹tku w realizacjê przedsiêwziêcia.

Uroczystoœæ zaszczycili goœcie: ksi¹dz Kazimierz Kubacki, proboszcz i kustosz
sanktuarium œw. Andrzeja Boboli przy ul. Rakowieckiej, Piotr Bartnik, który repre-
zentowa³ sekretarza Rady Ochrony Pomników Walki i Mêczeñstwa Andrzeja Prze-
woŸnika, Zbigniew Olesiak, sekretarz Zarz¹du G³ównego Œwiatowego Zwi¹zku
¯o³nierzy Armii Krajowej, Halina Jêdrzejewska i Edmund Baranowski – wiceprze-
wodnicz¹cy Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku Powstañców Warszawy, mjr W³odzimierz
Dêbiñski z Pu³ku Ochrony im. gen. dyw. Boles³awa Wieniawy-D³ugoszowskiego
zwi¹zanego ze œrodowiskiem „Baszty”, Zdzis³aw Pi³atowicz, prezes Zarz¹du Stowa-
rzyszenia Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari, Ryszard Wojtkow-
ski, dyrektor Archiwum Pañstwowego m.st. Warszawy, którego zas³ug¹ jest opubli-
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kowanie wspomnianej wczeœniej wa¿nej dla tradycji wytwórni publikacji, Magdale-
na Woltanowska z delegacj¹ pracowników Muzeum Wiêzienia Pawiak, która z nie-
zwyk³¹ troskliwoœci¹ gromadzi dokumenty wiêŸniów Pawiaka, wœród których byli
obaj kierownicy wytwórni, Kazimierz Russel, prezes Ko³a Zwi¹zku Sybiraków Mo-
kotowa, Ursynowa i Wilanowa.

Wœród obecnych by³ Andrzej Rogiñski, redaktor naczelny tygodnika „Po³u-
dnie”, który jako jedyny zamieœci³ zawiadomienie o uroczystoœci i w numerach pi-
sma z 10 i 17 maja, a tak¿e w wydaniu œródmiejskim z 24 maja wydrukowa³ okolicz-
noœciowy artyku³ o „Asfaltowej”. Dostarczy³ te¿ na uroczystoœæ œwie¿o wydruko-
wany numer „Po³udnia”, kolportowany przez prawnuka Tadeusza Œmiœniewicza –
Jaros³awa Podgórskiego.

Uroczystoœci przewodniczy³ w imieniu Zarz¹du Œrodowiska Juliusz Powa³kie-
wicz. Na jego komendê wmaszerowa³ poczet sztandarowy Œrodowiska, zajmuj¹c
miejsce przy tablicy przes³oniêtej jeszcze bia³o-czerwon¹ szarf¹.

Przewodnicz¹cy powita³ wszystkich przyby³ych, wymieniaj¹c wœród nich goœci.
Zgodnie z propozycj¹ Zarz¹du Œrodowiska przewodnicz¹cy zaprosi³ do wyg³oszenia
okolicznoœciowego przemówienia syna kpt. in¿. Tadeusza Œmiœniewicza „Hrabiego”.

Powiedzia³em miêdzy innymi:
„Oto znika dziœ wieloletnia »bia³a plama« na warszawskim Mokotowie w miej-

scu, gdzie garstka ¿o³nierzy Polski Podziemnej przez wiele nieprzespanych nocy
wykonywa³a ciê¿k¹ i niebezpieczn¹ pracê, aby inni mogli walczyæ z niemieckim
okupantem. […]

Przez niemal dwa lata, od wczesnej wiosny 1941 do stycznia 1943 r. w ciasnych
i ciemnych piwnicach tego domu wytwarzano materia³ wybuchowy szedyt, którym
wype³niano, w innych konspiracyjnych wytwórniach, s³awne „sidolówki”, „filipin-
ki” i inne œrodki walki. […]

Na ofiarnie pracuj¹cych zapaleñców czyha³y niebezpieczeñstwa, mo¿na by³o
spowodowaæ wybuch o nieobliczalnych skutkach, w ka¿dej chwili mo¿na by³o byæ
zdemaskowanym i wpaœæ w rêce Gestapo, które od pocz¹tku planowo szuka³o
miejsc podziemnej produkcji […]”.

Za najwa¿niejsze uzna³em wspomnienie tych dwunastu ¿o³nierzy Armii Krajo-
wej, którzy stanowili za³ogê wytwórni:

„By³y wœród nich cztery kobiety. Halina Laura Siemieñska »Zygmuœ« z »Le-
œnictwa«, artystka plastyczka, która ca³kowicie poœwiêci³a siê nowemu zawodowi
i, zaczynaj¹c na Asfaltowej, pracowa³a we wszystkich kolejnych wytwórniach pod-
ziemnych szedytu, staj¹c siê wspó³kierownikiem produkcji.

Eugenia Bieñkowska »Irka«, m³oda, pe³na zapa³u, nauczy³a siê tej pracy i uczy³a
innych, organizuj¹c pomocnicz¹ pracê cha³upnicz¹.

Janina ¯órawska »Joanna«, przez ca³y okres wojny kierowniczka komórki ³¹cz-
noœci wewnêtrznej »Leœnictwa«, utrzymuj¹ca sta³e kontakty z wytwórni¹, dodatko-
wo pracowa³a na Asfaltowej, gdy nast¹pi³o najwiêksze nasilenie produkcji. Walczy-
³a te¿ w Powstaniu.
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Zofia Honowska »Janina«, ¿ona Boles³awa Andrzeja, pilnowa³a wytwórni, ob-
serwowa³a z okna mieszkania pod »dziesi¹tk¹«, lub spaceruj¹c po ulicy, co dzieje siê
wokó³, i gotowa by³a zaalarmowaæ konspiratorów o gro¿¹cym niebezpieczeñstwie.

Szeœciu dalszych ¿o³nierzy podziemnej produkcji to:
Jerzy Szypowski »Jerzy« z »Leœnictwa«, student chemii, który bra³ udzia³ nie

tylko w produkcji, z czasem staj¹c siê jej kierownikiem, ale tak¿e w akcjach bojowych.
Józef Chrostowski »Józio«, z zawodu artysta plastyk. Feliks ¯ukowski »¯uczek«

– aktor; obaj równie¿ wybrali nowy zawód.
Wincenty Œwi¹tkiewicz »Wicek« – nie tylko bra³ udzia³ w produkcji materia³ów

wybuchowych, ale pe³ni³ tak¿e s³u¿bê w magazynach broni. W Powstaniu by³ adiu-
tantem dowódcy zgrupowania »Leœnik«. Odznaczony Krzy¿em Srebrnym Orderu
Wojennego Virtuti Militari.

»Piotruœ« i »Kuba« – ukryci do dziœ pod pseudonimami.
By³o wtedy tak, ¿e czêsto nie znano nazwisk najbli¿szych nawet towarzyszy wal-

ki […]”.
Wspominaj¹c kierowników wytwórni: kapitana Wojska Polskiego w st. sp. in¿. Ta-

deusza Œmiœniewicza „Hrabiego”, pe³ni¹cego funkcjê instruktora-doradcy tech-
nicznego, i por. AK in¿yniera Boles³awa Andrzeja Honowskiego „Andrzeja”, bie-
¿¹co kieruj¹cego produkcj¹ – powiedzia³em:

„Trudno znaleŸæ w³aœciw¹ ocenê dla pracy tych obu kierowników wytwórni i ich
wielkiego poœwiêcenia. To oni byli najbardziej zagro¿eni i oni ponosili odpowie-
dzialnoœæ za dowodzony przez siebie oddzia³ ¿o³nierzy Polski Walcz¹cej. Oni te¿ za
sw¹ dzia³alnoœæ najwiêcej cierpieli i oddali ¿ycie […]”.

Nastêpnie nawi¹za³em do tragicznych losów wytwórni, przypominaj¹c cierpie-
nia i bohatersk¹ œmieræ szeœciu z dwunastu cz³onków za³ogi:

„Wytwórnia na Asfaltowej mia³a ju¿ znaczny dorobek – szedytem w niej wytwa-
rzanym nape³niono wiele tysiêcy granatów, gdy dzia³alnoœæ jej skoñczy³a siê tra-
gicznie. Gestapo dowiedzia³o siê, co kryje siê pod p³aszczykiem kierowanego przez
niemieckiego zarz¹dcê laboratorium filmowego.

»Kuba« by³ pierwszym, który zgin¹³ na posterunku. Zosta³ aresztowany, gdy za-
³atwia³ w styczniu 1943 r. zakup surowca do produkcji na sfa³szowany dokument
przydzia³u. Nigdy nie wróci³.

W tragicznym dniu 13 stycznia 1943 r., tu, w tym miejscu, w wyniku denuncja-
cji wytwórni, aresztowany zosta³ Boles³aw Andrzej Honowski, postrzelony w czasie
próby ucieczki, zabrany do Gestapo i torturowany, zmar³ 15 stycznia na Pawiaku.
Poœmiertnie odznaczony Krzy¿em Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari.

W obronie Andrzeja zgin¹³ tu »Józio« Chrostowski, zabijaj¹c w walce jednego,
a rani¹c drugiego gestapowca.

13 kwietnia wpad³ w rêce Gestapo Tadeusz Œmiœniewicz. Kontynuowa³ wów-
czas, wraz z Jerzym Szypowskim, przeniesion¹ z Asfaltowej na Pu³tusk¹ 15 na Gro-
chowie produkcjê szedytu. Wiêziony na Pawiaku, rozstrzelany zosta³ 29 maja 1943 r.

Historia zapisa³a, ¿e obaj bestialsko zamordowani kierownicy wytwórni nie wy-
dali nikogo.
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Dalsze ofiary to Jerzy Szypowski i Halina Laura Siemieñska. Jerzy zosta³ are-
sztowany po akcji zdobywania amunicji i rozstrzelany 13 stycznia 1944 r. Halina
zmar³a, postrzelona na posterunku w magazynie broni w pierwszym dniu Powsta-
nia […]”.

Na zakoñczenie powiedzia³em:
„Dziœ wspominamy losy bohaterskiej za³ogi wytwórni w miejscu jej konspira-

cyjnej pracy. Czcimy jej cz³onków jako ¿o³nierzy tego szczególnego i wa¿nego fron-
tu – podziemnej zbrojowni Armii Krajowej. Tablicê, która zostanie ods³oniêta, a na
niej widniej¹ nazwiska wszystkich cz³onków za³ogi, pozostawiamy jako œwiadectwo
ich niez³omnej walki z okupantem, aby przypomina³a o nich wszystkim nastêpnym
pokoleniom Polaków.

Czeœæ Ich Pamiêci”.

Kolejni mówcy to: Andrzej Luft, m¹¿ Agnieszki z domu Honowskiej – wnuczki
Boles³awa Andrzeja Honowskiego, oraz – równie¿ jego wnuczka – Teresa Kapela.

Andrzej Luft w gor¹cych s³owach podziêkowa³ wszystkim, którzy przyczynili
siê do utrwalenia wiedzy o wytwórni i jej upamiêtnienia w miejscu, gdzie dzia³a³a.
Wyrazi³ zadowolenie, ¿e na samej uroczystoœci dobrze przedstawiono wydarzenia
i bohaterów z tamtych lat. Uzupe³ni³ ten obraz o ciekawy szczegó³: ¿ona Andrzeja,
Zofia, spe³niaj¹c swoje konspiracyjne zadanie, czêsto spacerowa³a po ulicy z wóz-
kiem dzieciêcym, w którym wozi³a ojca jego ¿ony, ma³ego wówczas Marcina, syna
Andrzeja. W taki sam sposób przewo¿ono surowce i gotowy materia³ wybuchowy.

Teresa Kapela podkreœli³a szczególne znaczenie ods³oniêcia tablicy upamiêtnia-
j¹cej Boles³awa Andrzeja dla jego rodziny. Wyrazi³a jednak ¿al, ¿e na tablicy nie zo-
sta³a upamiêtniona dzia³alnoœæ jej dziadka w zakresie mikrofilmowania dokumen-
tów oraz przechwytywania niemieckich zdjêæ dla potrzeb konspiracji, dziêki czemu
pozosta³ zbiór kilku tysiêcy zdjêæ obrazuj¹cych terror niemiecki w stosunku do Po-
laków i ¯ydów. Wyrazi³a pogl¹d, ¿e na ul. Asfaltowej powinna byæ umieszczona
druga tablica.

Konieczne jest w tym miejscu naœwietlenie tej sprawy. O tej dzia³alnoœci
in¿. Boles³awa A. Honowskiego wspominano ju¿ w relacjach i publikacjach. Pisa-
³em te¿ o niej w swoich opracowaniach, a na uroczystoœci mówi³em na ten temat:
„Nale¿y wspomnieæ, ¿e in¿. Andrzej Honowski na Asfaltowej prowadzi³ te¿ drug¹
dzia³alnoœæ konspiracyjn¹ – mikrofilmowa³ dokumenty Delegatury Rz¹du”. W rze-
czywistoœci konspiracyjnym oœrodkiem zajmuj¹cym siê mikrofilmowaniem i wyko-
nywaniem zdjêæ z filmów niemieckich by³a komórka AK kierowana przez in¿.
B. A. Honowskiego, ukryta w niemieckiej firmie „Fotoris” przy ul. Marsza³kow-
skiej. Ta bardzo wa¿na podziemna praca, czêœciowo tylko wykonywana przy ul. As-
faltowej w niemieckim Laboratorium Filmowym „Schmalfilm”, w którego loka-
lach dzia³a³a wytwórnia materia³ów wybuchowych, nie wchodzi³a w zakres dzia³al-
noœci tej wytwórni, której pamiêæ uczczono tablic¹ pami¹tkow¹. Praca ta zas³uguje
na odrêbne upamiêtnienie, konieczne jest wiêc kompleksowe zbadanie i opracowa-
nie tego szczególnego odcinka walki z okupantem.
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Burmistrz Mokotowa, Robert Soszyñski, w swoim przemówieniu podkreœli³, ¿e
w³adze dzielnicowe otwarte s¹ na sprawy upamiêtniania historii dzielnicy. W przy-
padku wytwórni przy ul. Asfaltowej uzna³y inicjatywê Œrodowiska ¯o³nierzy Pu³ku
AK „Baszta” za niezwykle wa¿n¹ dla wzbogacenia tradycji walki z okupantem na
Mokotowie. W³adze bêd¹ nadal popieraæ wszelkie podobne dzia³ania. Podziêkowa³
inicjatorom i organizatorom uroczystoœci.

Po przemówieniach nast¹pi³o ods³oniêcie tablicy przez prezesa Wojciecha Mili-
tza, burmistrza Roberta Soszyñskiego i Witolda Œmiœniewicza. W tym momencie
honory bohaterskiej za³odze wytwórni odda³ poczet sztandarowy Œrodowiska.

Ods³oniêt¹ tablicê poœwiêci³ ks. Kazimierz Kubacki, proboszcz i kustosz san-
ktuarium œw. Andrzeja Boboli. Modli³ siê za cz³onków za³ogi i wszystkich poleg³ych
i zmar³ych bojowników o niepodleg³oœæ Polski.

Nast¹pi³o sk³adanie wieñców i wi¹zanek kwiatów. Z³o¿yli je: przedstawiciel Ra-
dy Ochrony Pomników Walki i Mêczeñstwa Piotr Bartnik, prezes Wojciech Militz
wraz z cz³onkami Zarz¹du Œrodowiska, burmistrz Robert Soszyñski z wicebur-
mistrzami, przedstawiciele rodzin kierowników wytwórni: Witold Œmiœniewicz
z prawnukami Tadeusza – Tomaszem i Jaros³awem Podgórskimi, Agnieszka Luft
– wnuczka Boles³awa Andrzeja z dzieæmi, przyby³y z Londynu wnuk Krzysztof
z matk¹ Izabel¹, ¿on¹ Marcina, syna Boles³awa Andrzeja, Aleksandra Kuligow-
ska-Priestel, siostrzenica Boles³awa Andrzeja. Nastêpnie wieniec z³o¿yli Miros³aw
Szypowski wraz z Juliuszem Kulesz¹, przedstawicielem Œrodowiska ¯o³nierzy
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Zgrupowania „Leœnik”, i Magdalena Wol-
tanowska z delegacj¹ Muzeum Pawiaka,
kwiaty sk³adali te¿ przyjaciele rodzin i inni
uczestnicy uroczystoœci. Zap³onê³y znicze.

Przemówienie zamykaj¹ce uroczystoœæ
wyg³osi³ prezes Wojciech Militz. Wyrazi³
uznanie Witoldowi Œmiœniewiczowi, ¿e za-
j¹³ siê tematem i stworzy³ podstawy do upa-
miêtnienia zapomnianej wytwórni, jej
twórców i ca³ej za³ogi. Podkreœli³ rolê Juliu-
sza Powa³kiewicza, który znany jest tak¿e
jako autor ksi¹¿ek o ¿o³nierzach Armii Kra-
jowej, a w Zarz¹dzie Œrodowiska zajmuje
siê upamiêtnianiem miejsc walki z okupan-
tem na Mokotowie, poprowadzi³ te¿ ca³oœæ
przygotowañ do ods³oniêcia tablicy na
ul. Asfaltowej. Œrodowisko uwa¿a za swoje
szczególnie wa¿ne zadanie wyszukiwanie
i upamiêtnianie miejsc walki z okupantem
i jej bohaterów. In¿. Eugeniusz Guzek za-
projektowa³ ju¿ niejedn¹ tablicê pami¹tko-
w¹ i czuwa³ nad jej wykonaniem, na ul. As-
faltowej te¿ znalaz³a siê tablica upamiêtnia-

j¹ca wszystkich ¿o³nierzy tej specjalnej placówki. Nie wolno nam zapomnieæ ¿adne-
go nazwiska ludzi, którzy walczyli i zginêli za Polskê. Jest jeszcze wiele „bia³ych
plam”, takich, jak¹ do dziœ by³a Asfaltowa 15. Nieraz wystêpuje trudnoœæ uczczenia
wszystkich, jak np. na ul. Dworkowej na Mokotowie, gdzie w czasie Powstania przy
wychodzeniu z kana³ów dosta³o siê w rêce wroga i zginê³o 111 ¿o³nierzy. Stwierdzi³
z naciskiem, ¿e to, co robimy dla uczczenia pamiêci, pozostanie po nas. Œrodowisko
nie tylko tworzy nowe miejsca pamiêci, ale dba o te, które ju¿ istniej¹. Dziêkuj¹c
burmistrzowi za pomoc i sfinansowanie tablicy, podkreœli³ znaczenie pomocy w³adz
tak¿e w dziedzinie konserwowania pomników i tablic. Zamiarem Œrodowiska jest,
by jego tradycjê przej¹³ Pu³k Ochrony im. gen Boles³awa Wieniawy-D³ugoszowskie-
go, któremu Œrodowisko przekaza³o insygnia swojego odznaczenia – Krzy¿a Orderu
Wojennego Virtuti Militari. Wyrazi³ tak¿e pogl¹d, ¿e na dzia³alnoœæ upamiêtniania
miejsc walki nale¿y spojrzeæ nie tylko jak na czczenie jej ofiar i tragedii, jakie tej
walce najczêœciej towarzyszy³y, ale tak¿e jak na przyk³ady wielkiego entuzjazmu,
zapa³u i romantyzmu, jaki cechowa³ ¿o³nierzy, którzy tê walkê podejmowali.

Wszystkim wypowiedziom towarzyszy³y oklaski.
Oko³o godziny trzynastej przewodnicz¹cy Juliusz Powa³kiewicz og³osi³ zakoñ-

czenie uroczystoœci i podziêkowa³ obecnym. Zabrzmia³a komenda: „Sztandar wy-
prowadziæ”.

Ale wiêkszoœæ zgromadzonych nie od razu siê rozesz³a. Nawi¹zywano i odnawia-
no kontakty kombatanckie, przyjacielskie i rodzinne, powtarzano s³owa uznania
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i podziêkowania tym, którzy po wielu la-
tach zapomnienia przygotowali tê donios³¹
uroczystoœæ w ho³dzie bohaterom wytwór-
ni. Wiele przyjaznych s³ów us³ysza³em ze
strony rodziny pañstwa Honowskich, dla
której uczczenie pamiêci Boles³awa An-
drzeja by³o te¿ niezwyk³¹ okazj¹ do rodzin-
nego spotkania. Dla mnie uroczystoœæ by³a
tak¿e uwieñczeniem wieloletniej pracy ba-
dawczej. Z radoœci¹ przyjmowa³em udzia³
w uroczystoœci moich przyjació³ i najbli¿-
szych. S¹dzê, ¿e dla prawnuków Tadeusza
– Tomasza i Jaros³awa by³ to te¿ piêkny dz-
ieñ przekazania im najwspanialszej rodzin-
nej tradycji. Zrobiono wiele wspólnych fo-
tografii.

Dla wszystkich, zw³aszcza m³odych
uczestników uroczystoœci w dniu 11 maja,
cenne by³o spojrzenie w przesz³oœæ, tê pa-
triotyczn¹, gdy ca³y naród prowadzi³ walkê
z okupantem. Szkoda, ¿e ma³o by³o m³o-
dzie¿y, ¿e nie by³o przedstawicieli szkó³,
a zw³aszcza harcerzy, którzy w swej tradycji
maj¹ wspania³e karty walki Szarych Szere-
gów. To prawda – jak mówiono – ¿e samo wmurowanie tablicy to rzecz najwa¿niej-
sza, ale by³oby jeszcze lepiej, gdyby w tej uroczystoœci uczestniczyli ci, którzy przej-
muj¹ tradycjê swych ojców i dziadów, by tak¿e szerokie grono warszawiaków mog³o
zobaczyæ tê uroczystoœæ w lokalnej telewizji, a wzmianki o nim przeczytaæ w gaze-
tach. Tym bardziej z uznaniem nale¿y odnotowaæ fakt zapewnienia obs³ugi fotogra-
ficznej przez dyrekcjê Archiwum Pañstwowego m.st. Warszawy i zamieszczenie je-
dynego reporta¿u z uroczystoœci przez „Pasmo”, tygodnik po³udniowych dzielnic
Warszawy i okolic. O „Po³udniu” wspomnia³em wczeœniej.

Dziœ nie ma ju¿ kwiatów z³o¿onych przed tablic¹ i dla mieszkañców domu przy
ul. Asfaltowej 15 biegn¹ zwyk³e dni. Ale przed tablic¹ zatrzymuj¹ siê przechodnie,
nie tylko okolicznych ulic, pojawiaj¹ siê znicze i kwiaty. Urzeczywistniaj¹ siê ma-
rzenia i intencje twórców tablicy: przypomina ona dzisiejszemu i przypominaæ bê-
dzie nastêpnym pokoleniom Polaków niez³omn¹ walkê z okupantem o niepod-
leg³¹ Polskê, w której wa¿ne ogniwo stanowi³ ten niewielki, ale jak¿e wa¿ny od-
dzia³ ¿o³nierzy Armii Krajowej, za³oga podziemnej wytwórni z domu przy ul. As-
faltowej 15.

*

Obecnie trzy kluczowe wytwórnie materia³ów wybuchowych krusz¹cych Ar-
mii Krajowej w Warszawie maj¹ tablice pami¹tkowe. Dalsze trzy nie s¹ dotychczas
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upamiêtnione. S¹ to wytwór-
nie przy ul. Pu³tuskiej 14
i Twardej 40, które w 1943 r.
kolejno kontynuowa³y pro-
dukcjê szedytu, przeniesion¹
z ul. Asfaltowej, oraz wytwór-
nia przy ul. Twardej róg Ma-
riañskiej „Apteka”, która od
po³owy 1943 do maja 1944 r.
uzyskiwa³a azotan amonu, je-
den ze sk³adników wprowa-
dzonego do produkcji nowe-
go materia³u wybuchowego
krusz¹cego – amonitu.

Mamy ju¿ spor¹ wiedzê
o tych placówkach. Nieste-
ty, nie istniej¹ dziœ budynki,
w których one siê znajdowa-
³y. Gdy w bie¿¹cym roku zai-
nicjowa³em sprawê przygo-
towania tablicy dla wytwórni
przy ul. Pu³tuskiej 14, w³a-
œnie rozebrano dom rodziny
Sadowskich, wznosz¹c na
tym miejscu nowy budynek.

Wydaje siê, ¿e oprócz wy-
twórni materia³ów wybucho-
wych krusz¹cych dzia³ania-
mi inicjatywnymi zmierza-
j¹cymi do pe³nego upamiêt-
nienia tego odcinka pod-
ziemnej zbrojowni AK na-
le¿a³oby obj¹æ laboratoria ba-
dawczo-analityczne, bior¹ce

równie¿ udzia³ w wytwarzaniu materia³ów wybuchowych lub sk³adników do ich
produkcji, które mieœci³y siê w podziemiach Trybuna³u Administracyjnego przy
ul. Miodowej, przy ul. Polnej 16, Piusa XI (dziœ Piêkna) 34 i przy Koszykowej
w pobli¿u ul. Natoliñskiej w Warszawie, a tak¿e pracownie wytwarzaj¹ce materia³
wybuchowy inicjuj¹cy – piorunian rtêci, które dzia³a³y pod Warszaw¹ – w Rember-
towie (dziœ dzielnica Warszawy) i w Milanówku.

Zrealizowanie tak bogatego programu, obejmuj¹cego wszystkie uruchomione
placówki konspiracyjnej produkcji materia³ów wybuchowych, bêdzie wymaga³o
niema³ej pracy.
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RECENZJE

TYTUS CHA£UBIÑSKI – POZYTYWISTA, „KRÓL
TATR”, „POETA ¯YCIA”. (Refleksje wspó³czesne)

Biografiê Tytusa Cha³ubiñskiego pióra Barbary Petrozo-
lin-Skowroñskiej nale¿y zaliczyæ do literatury faktu
opartej na Ÿród³ach, opracowaniach i osobistych kontak-
tach Autorki z rodzin¹ – córk¹, wnukami, prawnuka-
mi s³ynnego lekarza1. Bogaty ¿yciorys Cha³ubiñskiego,
rzec mo¿na, renesansowy, jest zawarty i skomentowany
w dziesiêciu rozdzia³ach, a wykorzystana bibliografia to
ok. 150 pozycji.

Historiê prywatnego ¿ycia Cha³ubiñskiego, bogat¹
w sensacyjne w¹tki na miarê Trêdowatej, opisan¹ kobie-
cym piórem barwnie i elegancko, przedstawi³a Autorka
25 paŸdziernika 2006 r. na wieczorze promocyjnym
w Klubie Ksiêgarza na Rynku Starego Miasta z okazji
przyznania ksi¹¿ce Warszawskiej Premiery Literackiej (ksi¹¿ka stycznia 2006 r., ale
dopiero w ostatnim kwartale przyznano fundusze na nagrody). Romanse, melodra-
maty przyci¹gaj¹ czytelników. Ksi¹¿ka zyska³a wysok¹ ocenê jurorów jednak nie za
„tajemnice alkowy”. Cha³ubiñski by³ wybitnie przystojnym mê¿czyzn¹, „poet¹ ¿y-
cia” nazywa³ go Henryk Sienkiewicz, s³ynna aktorka, a zarazem pacjentka Helena
Modrzejewska podkreœla³a, ¿e by³ postaci¹ fascynuj¹c¹: „wysoki, przystojny, o mag-
netycznym spojrzeniu i ujmuj¹cym obejœciu, dowcipny, m¹dry”. Malarz Wojciech
Kossak, towarzysz tatrzañskich wypraw, okreœli³ go: „smuk³y i wysoki o piêknej
polskiej twarzy rozjaœnionej m³odzieñczym uœmiechem przy swej gêstej jak szczo-
tka czuprynie”. Podobnie widzia³a go pasierbica El¿bieta Boñcza-Tomaszewska:
„wysoki, szczup³y, mia³ œliczne niebieskie oczy, ³agodny uœmiech”.

Wybitna uroda to walor, który przyci¹ga uwagê w ka¿dej epoce. Ale ¿eby zas³u-
¿yæ sobie na pamiêæ potomnych, trzeba wykazaæ siê czymœ wiêcej. Petrozolin zbie-
ra³a materia³y dotycz¹ce ¿ycia Cha³ubiñskiego ju¿ w latach 70.2 Jest autork¹ repor-

1 B. Petrozolin-Skowroñska, Król Tatr z Mokotowskiej. Portret doktora Tytusa Cha³ubiñskiego, Warszawa
2005, Iskry, ss. 326, ilustracje.
2 Sylwetki warszawskie. Tytus Cha³ubiñski, Warszawa 1982.



ta¿u historycznego o inteligencji warszawskiej przed i po powstaniu styczniowym3,
gdzie zosta³a uwypuklona postaæ Cha³ubiñskiego, cz³onka Delegacji Miejskiej i Ra-
dy Wychowania powo³anej przez margrabiego Wielopolskiego. Uczestnicz¹c w se-
minariach Pracowni Dziejów Inteligencji i Œrodowisk Twórczych Instytutu Histo-
rii PAN kierowanej przez prof. Jerzego Jedlickiego, stara siê dotrzeæ do czytelni-
ków szukaj¹cych korzeni, wzorców, ludzi: „Którzy nie ¿yli tylko dla siebie i swoje-
go rodzinnego krêgu, lecz tak¿e ¿yli dla innych i sens ¿ycia widzieli w dzia³aniu dla
publicznego dobra” (s. 299). Analogie do czasów wspó³czesnych nasuwaj¹ siê same.
Podobnie oceniono jej reporta¿ historyczny, wydany po raz pierwszy w 1988 r.
w Instytucie Wydawniczym PAX. Gdy przed wydaniem ksi¹¿ki stara³a siê fragmen-
ty opublikowaæ w czasopiœmie „Literatura”, okaza³o siê, ¿e cenzura uzna³a proble-
matykê powstania styczniowego za „zbyt aluzyjn¹”.

Nie ma cenzury, caratu, niewoli, demokracji ludowej etc., niemniej polski inteli-
gent wyros³y na tradycjach romantyzmu, pozytywizmu, powstañ narodowych i pra-
cy organicznej, spo³ecznik z urodzenia, to dziœ postaæ zanikaj¹ca, a nawet legendar-
na. Z tym wiêksz¹ nostalgi¹ czytamy biografiê cz³owieka, który urodzi³ siê w Rado-
miu, m³odoœæ mia³ „pod górkê”, ale wyrós³ na mê¿czyznê bez kompleksów, zdoby-
waj¹c zawód i szacunek wœród najwybitniejszych wówczas przedstawicieli polskiej
kultury i nauki.

Imiê Tytus Aureliusz otrzyma³ zgodnie z ¿yczeniem ojca, z pochodzenia mie-
szczanina, pracownika umys³owego przy Trybunale Cywilnym, który jak wielu ra-
domskich inteligentów i mieszczan by³ cz³onkiem Lo¿y Mularskiej, czyli maso-
nem. Jego matka Teodozja z domu Wnorowska by³a szlachciank¹ i katoliczk¹. Ty-
tus zosta³ ochrzczony w koœciele farnym œw. Jana, a matk¹ chrzestn¹ zosta³a zamo¿-
na ziemianka El¿bieta Katarzyna Barczewska, która bêdzie wspomaga³a Tytusa
w czasie nauki w gimnazjum w Radomiu i potem na studiach zagranicznych. Tu¿
przed powstaniem listopadowym, w paŸdzierniku 1831 r., jedenastoletni wówczas
ch³opiec straci³ ojca, który zmar³ w wieku 41 lat. Autorka nie przytacza dokumen-
tów, korespondencji, wspomnieñ œwiadcz¹cych, ¿e wolnomularstwo seniora nara¿a-
³o katolick¹ rodzinê na ostracyzm spo³eczny w b¹dŸ co b¹dŸ nie tak licznej spo³ecz-
noœci Radomia i okolic. W Królestwie Kongresowym, jak nale¿y s¹dziæ na podsta-
wie ¿yciorysu Tytusa, spo³eczeñstwo by³o albo bywa³o tolerancyjne.

Niew¹tpliwie reprezentowa³ typ wybitnie inteligentnego i pracowitego m³o-
dzieñca. Skoñczy³ gimnazjum w wieku osiemnastu lat, wybra³ studia w Akademii
Medyczno-Chirurgicznej w Wilnie, myœl¹c o jak najszybszym zdobyciu dyplomu
lekarza. Na studiach medycznych w Wilnie studiowano równie¿ literaturê ³aciñsk¹,
greck¹, jêzyk i literaturê francusk¹, historiê literatury rosyjskiej, wyk³adano po ³a-
cinie b¹dŸ po rosyjsku. Ze wszystkich przedmiotów obowi¹zywa³ egzamin, wyk³ady
by³y obligatoryjne, a obecnoœæ studentów œciœle kontrolowana, równie¿ ze wzglê-
dów politycznych. Nie dziwi, ¿e, jak pisa³ o Cha³ubiñskim Aleksander Œwiêto-
chowski: „zna³ wszystkie systemy filozofii i ekonomiki oraz arcydzie³a literatury
piêknej. Rozprawia³ z tak¹ znajomoœci¹ rzeczy o wêdrówce ludów lub o przyczy-
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nach upadku Rzymu, o Spinozie lub Kancie o S³owackim lub o Polu, jak gdyby to
by³y g³ówne i sta³e przedmioty jego myœli”.

Po dwóch latach studiów musia³ zmieniæ uczelniê – decyzj¹ cara Miko³aja I Aka-
demiê Medyczn¹ z Wilna przeniesiono do Kijowa. Tytus wybiera Dorpat, do które-
go podró¿ z Warszawy trwa³a tydzieñ: Warszawa-Kowno karet¹ pocztow¹, dalej Ry-
ga-Dorpat dyli¿ansem. Musia³ zdaæ egzamin po niemiecku. Dziêki pomocy Ludwi-
ka Natansona (Natansonowie – rodzina warszawskich przemys³owców i finansi-
stów pochodzenia ¿ydowskiego) szybko nadrobi³ braki jêzykowe i, nie trac¹c roku,
na jesieni 1940 zostaje studentem trzeciego roku. Na niemieckim uniwersytecie pa-
nowa³a pe³na swoboda, dla wielu studentów by³ to czas weso³ej zabawy, nocno-knaj-
pianego stylu ¿ycia, romansów i pojedynków, studenci pod okiem instruktorów tre-
nowali fechtunek. Cha³ubiñski trenowa³, ale siê nie pojedynkowa³. Nale¿a³ do gro-
na Polaków studiuj¹cych mimo du¿ych trudnoœci materialnych. Wbrew panuj¹cym
obyczajom pod wp³ywem Cha³ubiñskiego Korporacja Polonia za g³ówny cel posta-
wi³a sobie pracê naukow¹, a tak¿e wzajemn¹ ¿yczliwoœæ i pomoc, nie rezygnuj¹c
przy tym z ¿ycia towarzyskiego, gdzie Tytus by³ najbardziej po¿¹dan¹ osob¹. Studia
skoñczy³ w 1842 r. na podstawie rozprawy naukowej napisanej po niemiecku z dzie-
dziny botaniki, któr¹ jeszcze w czasach wspó³czesnych wysoko oceniono.

W 1843 r., by zdobyæ dyplom lekarza, wybiera studia medyczne w Würzburgu
nad Menem, w 1844 r. uzyskuje dyplom doktora medycyny i chirurgii. Na sta³y po-
byt wybiera Warszawê, gdzie ju¿ wczeœniej nawi¹za³ kontakty naukowe. Po kilkuty-
godniowej podró¿y po Europie, w czasie której zwiedza³ szpitale i klinki Austrii,
Niemiec i Francji, w jego notatkach znalaz³a siê uwaga o Szpitalu Dzieci¹tka Je-
zus w Warszawie, który jest: „lepszy i czyœciej utrzymany”. Ta notatka dla nas
wspó³czesnych mieszkañców stolicy jest pora¿aj¹ca i nie wymaga komentarza.

W 1845 r. w Warszawie oddano ju¿ do u¿ytku Dworzec Wiedeñski zlokalizowa-
ny w pobli¿u skrzy¿owania Alej Jerozolimskich z ul. Marsza³kowsk¹, gdzie wkrótce
mia³o siê przenieœæ wielkomiejskie centrum stolicy. Cha³ubiñski znalaz³ siê tu bez
œrodków utrzymania, nie mia³ prawa praktyki lekarskiej, studia zagraniczne by³y
zabronione, ale z powodu niedostatków lekarzy w Warszawie (by³o ich wówczas
oko³o stu) dawano zezwolenia na pracê absolwentom zagranicznych uczelni po zda-
niu egzaminu przed Rad¹ Lekarsk¹ Królestwa Polskiego. Cha³ubiñski egzamin
zda³ 2 czerwca 1846 r. By utrzymaæ siê, t³umaczy³ z francuskiego podrêcznik bota-
niki (800 stron) Adriana de Jussieu, który przez kilkadziesi¹t lat sta³ siê dla studen-
tów jedynym Ÿród³em wiedzy botanicznej. Szybko zdobywa s³awê jednego z najlep-
szych lekarzy w Warszawie, a ju¿ w 1847 r. zostaje g³ównym lekarzem Szpitala
Ewangelickiego, ciesz¹cego siê opini¹ wzorowo zorganizowanego i stosuj¹cego no-
woczesne metody lecznictwa europejskiego. Stanowisko lekarza ordynuj¹cego by³o
stosunkowo nisko p³atne, ale wi¹za³o siê z szerok¹ praktyk¹ prywatn¹, wysoko op³a-
can¹, np. za wizytê nocn¹ lekarz wed³ug obowi¹zuj¹cych stawek otrzymywa³ tyle,
ile robotnik zarabia³ przez tydzieñ. Presti¿ spo³eczny i naukowy ówczesnych lumi-
narzy medycyny plasowa³ siê wysoko… Jak napisz¹ ówczeœni: „Pod jego kierun-
kiem szpital rozwin¹³ siê w jedn¹ z najpowa¿niejszych instytucji w kraju. Byæ le-
czonym przez Cha³ubiñskiego by³o marzeniem wszystkich chorych”. „Cz³owieka,
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który tak kocha³ ludzi jak Cha³ubiñski – pisa³ Henryk Sienkiewicz – nigdy nie
spotka³em. Gdy on zbli¿a³ siê do ³ó¿ka chorego, wówczas zbli¿a³ siê nie tylko bystry
i genialny lekarz […], ale filantrop, szczery i zacny przyjaciel”. Boles³aw Prus pi-
sa³: „Ten najznakomitszy, najszlachetniejszy przedstawiciel polskich lekarzy by³
naprawdê idea³em lekarza”. Lekarz praktyk nie zaniedbywa³ pracy naukowej,
w styczniu 1849 r. zosta³ sekretarzem Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego.

Warszawa tamtego okresu barwnie opisywana przez Petrozolin têtni³a te¿ ¿y-
ciem konspiracyjnym, rewolucyjne nastroje Wiosny Ludów nie ominê³y œrodowi-
ska warszawskiej inteligencji. S¹ informacje, ¿e wiosn¹ 1949 r. 29-letni Tytus paro-
krotnie przedziera³ siê na Wêgry podczas walk gen. Józefa Bema w Siedmiogrodzie,
co czyni³a wówczas patriotyczna m³odzie¿ polska. Wówczas jego pierwsza ¿ona spo-
dziewa³a siê dziecka. Ale na tym epizodzie skoñczy³y siê jego „rewolucyjne mrzon-
ki”. Coraz bardziej poch³ania³a go praca organiczna. W maju 1850 r., w tym samym
miesi¹cu, gdy umar³a jego ¿ona, zosta³ wybrany przez Towarzystwo Lekarskie War-
szawskie do Komitetu Epidemiologicznego, by w dwa lata póŸniej wzi¹æ udzia³
w zwalczaniu epidemii cholery, która nawiedzi³a Warszawê, siej¹c spustoszenie,
i w czasie której zmar³o te¿ wielu lekarzy. Dopiero w 1855 r. otrzyma³ oficjaln¹ no-
minacjê na naczelnego lekarza Szpitala Ewangelickiego, w dwa lata póŸniej zrezyg-
nowa³ z tego stanowiska, przechodz¹c do pracy w Szpitalu Dzieci¹tka Jezus, naj-
wiêkszym wówczas szpitalu warszawskim.

W 1857 r. ukazem cara Aleksandra II powsta³a w Warszawie Akademia Medy-
ko-Chirurgiczna. Cha³ubiñski w 1859 r. zosta³ zatwierdzony na p.o. profesora zwy-
czajnego Katedry Terapii Szczegó³owej i Kliniki Terapeutycznej. Satysfakcja z pra-
cy naukowej i dydaktycznej odsunie go od polityki. W swych wspomnieniach napi-
sze jego przyjaciel i uczeñ Ignacy Baranowski: „oddany dzia³alnoœci nauczyciel-
skiej i pracy naukowej, zaabsorbowany jedn¹ i druga o politycznym po³o¿eniu
kraju […] nie myœla³. Sprawy polityczne by³y mu zgo³a obce i nie niepokoi³y jego
sumienia”.

Warszawa zmieni³a swoje oblicze, nabo¿eñstwa patriotyczne, manifestacje roz-
budzaj¹ d¹¿enia niepodleg³oœciowe, a tymczasem Cha³ubiñski popiera dzia³alnoœæ
margrabiego Wielopolskiego, staj¹c siê jego gor¹cym zwolennikiem. W³¹cza siê do
prac nad powo³aniem Szko³y G³ównej Warszawskiej. Dochodzi do ostrego konflik-
tu rodzinnego, jego druga ¿ona Anna, z bogatej rodziny ziemiañskiej Leszczyñ-
skich, wyznawa³a pogl¹dy patriotyczno-religijne, którym jej m¹¿ nie tylko nie ule-
ga, ale które wrêcz potêpia, widz¹c w tym brak rozs¹dku politycznego, wrêcz samo-
bójcz¹ politykê zagra¿aj¹c¹ powstaniu uczelni maj¹cej byæ zal¹¿kiem polskiego
szkolnictwa wy¿szego.

6 paŸdziernika, w dniu gdy Wielopolski zapowiedzia³ publicznie brankê, w Pa-
³acu Staszica zosta³ otwarty Wydzia³ Lekarski Szko³y G³ównej Warszawskiej licz¹cy
195 studentów. Wyk³ady Cha³ubiñskiego cieszy³y siê ogromn¹ popularnoœci¹, swój
autorytet i popularnoœæ wœród m³odzie¿y niejednokrotnie wykorzystywa³ do uspo-
kojenia gor¹cych nastrojów.

Pomimo ¿e podziela³ pogl¹dy umiarkowanej czêœci spo³eczeñstwa w nocy
z 18 na 19 listopada 1863 r. zosta³ aresztowany i osadzony na Pawiaku. Wkrótce,
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prawdopodobnie dziêki interwencji wp³ywowej pacjentki, ¿ony namiestnika ksiê-
cia Micha³a Gorczakowa, zosta³ zwolniony z nakazem wyjazdu za granicê. Opu-
szcza kraj, zostawiaj¹c w Warszawie ¿onê z dwojgiem nieletnich dzieci. Pary¿, Dre-
zno, w paŸdzierniku 1864 r. powraca do Warszawy. Po powstaniu styczniowym na-
zwa Królestwa Polskiego zostaje zniesiona, odt¹d jest to Kraj Przywiœlañski. Na-
dzieje na powstanie polskiej uczelni staj¹ siê nierealne. Na otwartym w 1869 r.
Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim tylko przez dwa lata mo¿na by³o wyk³adaæ
po polsku. Na otwarciu Cha³ubiñskiego nie by³o, ale prowadzi³ w dalszym ci¹gu
Klinikê Terapeutyczn¹, gdzie znajdowali prace jego studenci powracaj¹cy z zes³a-
nia. Wkrótce jednak zosta³ zdymisjonowany, niemniej w dalszym ci¹gu pozostawa³
najbardziej wziêtym lekarzem w Warszawie, co gwarantowa³o jego rodzinie dostat-
ni byt materialny. Zgodnie ze swoim zwyczajem leczy³ te¿ bezp³atnie.

Koniec z³udzeñ to pocz¹tek jego dzia³alnoœci w Zakopanem. Swoboda wbrew nie-
woli to rozdzia³ poœwiêcony temu okresowi ¿ycia Cha³ubiñskiego. Czy wiêcej zrobi³
dla Warszawy czy dla Zakopanego? Bardziej trafne wydawa³oby siê pytanie: gdzie
pamiêæ o nim przetrwa³a… Nie ma w¹tpliwoœci, ¿e w Zakopanem. Pomnik Cha³u-
biñskiego z Saba³¹ stoj¹cy od przesz³o stu lat widnieje na tysi¹cach pocztówek. Jest
ulica Cha³ubiñskiego, Muzeum Tatrzañskie im. Cha³ubiñskiego, hotel, Szpital
Miejski. Ju¿ w 1890 r. nazwano jego imieniem prze³êcz w rejonie Morskiego Oka.

W Warszawie jest ul. Cha³ubiñskiego nazwana tak w 1919 r., przy której na prze-
³omie XIX i XX w. zbudowano nowe budynki Szpitala Dzieci¹tka Jezus. Kto jed-
nak poza warszawiakami nawiedzaj¹cymi regularnie Zakopane kojarzy to nazwisko
z najs³ynniejszym lekarzem Warszawy? Szkoda, ¿e na tabliczkach z nazwami ulic,
tak jak to jest w Pary¿u, nie umieszcza siê dat urodzenia i œmierci oraz zawodu po-
staci, która zas³u¿y³a sobie, by upamiêtniæ j¹ w nazwie ulicy. Ale jak¹ podaæ infor-
macjê o Cha³ubiñskim, lekarz – to stanowczo za ma³o, botanik, naukowiec, spo³ecz-
nik, taternik? Patrz¹c z punktu widzenia naszej praktycznej epoki – najbardziej
uhonorowa³ go bankier wielce zas³u¿ony dla kultury polskiej Leopold Kronenberg,
ofiarowuj¹c mu w 1878 r. pa³acyk przy ul. Mokotowskiej 8 (dziœ 48). St¹d prawdo-
podobnie wzi¹³ siê tytu³ ksi¹¿ki.

Maria Wiœniewska
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RZEMIEŒLNICY WARSZAWSCY, oprac. M. Stopa
i J. Brykczyñski, Warszawa 2007, ss. 128

Elegancki i zamo¿ny warszawiak lat 30. XX w.
nosi³ buty od Hiszpañskiego czy Kielmana, futro
od Chowañczaka lub Apfelbauma, garnitur od
Zaremby, koszule od Balarego, artystyczne dro-
biazgi z br¹zu nabywa³ u £opieñskich, a na ciast-
ka chodzi³ do Bliklego, Gajewskiego i Pomianow-
skiego. A¿ do wybuchu II wojny œwiatowej, mimo
rosn¹cej ekspansji przemys³u, rzemios³o odgry-
wa³o powa¿n¹ rolê w ekonomice nie tylko War-
szawy, ale ca³ego kraju, oferuj¹c bogaty asortyment wyrobów – od wykwintnych ob-
liczonych na zaspokojenie najbardziej wybrednych gustów, po sprzedawan¹ na ba-
zarach tandetê. Dzisiaj, kiedy z regu³y chodzimy w rzeczach produkowanych seryj-
nie przez przemys³, fakt zaopatrywania siê ca³ego, ponad milionowego miasta, ja-
kim by³a przedwojenna Warszawa, w wyroby wykonywane rêcznie wydaje siê wrêcz
nieprawdopodobny.

Kres temu po³o¿y³a wojna i okupacja; straty personalne rzemios³a polskiego
siêgnê³y 65% stanu wczeœniejszego, do po³owy spad³ jego potencja³ produkcyjny,
rozbiciu uleg³a dotychczasowa struktura organizacyjna. Odrodzeniu siê i rozwojo-
wi prywatnej wytwórczoœci nie sprzyja³y powojenne warunki ustrojowe, a przeciw-
nie – przez reglamentacjê surowców, restrykcyjn¹ politykê fiskaln¹ i ograniczanie
samorz¹du rzemieœlniczego – zmierza³y do jej ca³kowitej likwidacji. Efektem tego
by³ stopniowy upadek, a nawet zanik, wielu dziedzin rêkodzie³a. Spoœród znanych
niegdyœ firm do naszych czasów dotrwa³y tylko nieliczne. Istnienie ich zawdziêcza-
my uporowi i umi³owaniu zawodu w³aœcicieli, którym uda³o siê przetrwaæ zmienne
koleje losu i którzy mimo rozmaitych trudnoœci podtrzymuj¹ nadal œwietne trady-
cje sto³ecznego rzemios³a.

Kilkanaœcie z tych firm, o rodowodzie siêgaj¹cym nierzadko jeszcze XIX stule-
cia, zaprezentowa³a w swym albumie Rzemieœlnicy Warszawy dziennikarka Magda-
lena Stopa, znana z wczeœniejszych reporta¿y na ten temat zamieszczanych w war-
szawskiej prasie („Rzeczpospolita”, „Gazeta Sto³eczna”). W krótkich fotoreporta-
¿ach prezentuje ona historiê i dzia³alnoœæ pracowni: Bliklów (cukiernictwo), Duda-
³ów (szklarstwo), Dzierlów (stolarstwo artystyczne), Ma³gorzaty Elis (ramiarstwo),
Kielmanów (szewstwo), £opieñskich-Lipczyków (metalowa sztuka zdobnicza),
Dariusza Makowskiego (tkactwo artystyczne), Mieczników (br¹zownictwo), Miel-
czarków-Kulaków (sprzêt oœwietleniowy), Jerzego Panasiuka (grawerstwo), Toma-
sza Strobela (sztukatorstwo), Strusiñskich (introligatorstwo), Jadwigi ¯ak (gorse-
ciarstwo) i Stefana ¯yszkowskiego (szczotkarstwo). „Wiêkszoœæ miejsc przedsta-
wionych w tej ksi¹¿ce – pisze we wstêpie autorka – mija³am latami, nie zwracaj¹c na
nie uwagi. A¿ nadszed³ dzieñ, gdy zajrza³am do jednej, potem do drugiej pracowni
i ze zdumieniem odkry³am, ¿e ogl¹dam zabytki. Wiêcej, prawdziwe gabinety oso-
bliwoœci. Panowa³a tam atmosfera niczym w muzealnych magazynach lub za kuli-
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sami teatru: tajemnicze przedmioty, dziwne zapachy, zapomniane technologie, do-
kumenty nierzadko pamiêtaj¹ce dziewiêtnasty wiek. Tak zaczê³a siê nasza przygoda
– moja i fotografa Jana Brykczyñskiego. Od tej pory chodziliœmy tam przynajmniej
raz na tydzieñ”.

Kryteriami doboru firm by³y przede wszystkim wielopokoleniowa tradycja,
szczególna jakoœæ wyrobów oraz rzadko ju¿ dziœ stosowane narzêdzia i techniki.
Autorzy starali siê wydobyæ specyficzny dla ka¿dej z nich klimat, sposób pracy, po-
kazaæ charakterystyczne czy indywidualne w³aœciwoœci wytwarzanych przedmio-
tów, a tak¿e zas³ugi dla miasta, zw³aszcza wk³ad w odbudowê i restauracjê jego za-
bytków. Niemal wszystkie zaprezentowane w albumie specjalnoœci zaliczyæ mo¿na
do kategorii tzw. zawodów gin¹cych i trudno wyrokowaæ, ile z nich bêdzie jeszcze
istnieæ za 20-30 lat. Oby trwa³y jak najd³u¿ej, poniewa¿ s¹ nadal potrzebne, stano-
wi¹c zarazem wa¿ny przekaŸnik i czêœæ dziedzictwa kulturowego Warszawy. Bez
nich pejza¿ naszego miasta by³by du¿o ubo¿szy.

Autorom nale¿¹ siê s³owa uznania za tak cenn¹ inicjatywê, album ten jest bo-
wiem pierwsz¹ od dobrych kilku lat publikacj¹ poœwiêcon¹ warszawskiemu rze-
mios³u. Bez w¹tpienia przyczyni siê on nie tylko do przypomnienia bogatych
i ci¹gle ¿ywych tradycji sto³ecznego rêkodzie³a, ale pomo¿e tak¿e w jego promocji.

Andrzej So³tan
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PRO MEMORIA

ZMARLI
KWIECIEÑ – CZERWIEC 2007

Halina Bahr (28 IV, w wieku 85 lat) – aktywna dzia³aczka podziemia AK, uczestniczka
Powstania Warszawskiego, ³¹czniczka VI Oddzia³u Komendy G³ównej, odznaczona
m.in. Krzy¿em Powstañczym.

Jan Baum (16 IV, w wieku 85 lat) – ps. „Bajan”, ¿o³nierz AK w pu³ku „Baszta”, odzna-
czony m.in. Krzy¿em Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzy¿em Walecznych,
wieloletni prezes i radca œwiecki Konsystorza Koœcio³a Ewangelicko-Reformowanego oraz
cz³onek Kolegium Koœcielnego Zboru Warszawskiego.

Jadwiga Bieleszowa (29 V) – ps. „Waligóra”, ³¹czniczka batalionu „Parasol”, uczestnicz-
ka Powstania Warszawskiego, jeniec obozu w Niemczech, odznaczona m.in. Krzy¿em Wa-
lecznych, Krzy¿ami Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzy¿em AK.

Danuta Borysiewicz (11 V, w wieku 77 lat) – uczestniczka Powstania Warszawskiego,
harcerka Szarych Szeregów, sanitariuszka AK w zgrupowaniu „¯ywiciel”, odznaczona m.in.
Warszawskim Krzy¿em Powstañczym i londyñskim Krzy¿em AK.

Andrzej C³apa (29 V, w wieku 76 lat) – uczestnik Powstania Warszawskiego na Starym
Mieœcie; w latach 1957-1960 instruktor Hufca Mokotów, od 1985 r. dzia³acz Harcerskiego
Ruchu Seniorów w krêgach Twierdza i Mokotów oraz w Krajowej Radzie Harcerskich Krê-
gów Seniorów, w latach 1974-1986 cz³onek Spo³ecznego Komitetu Opieki nad Cmentarzem
„Stare Powi¹zki”, w latach 1981-1983 cz³onek Spo³ecznego Komitetu Organizacyjnego Mu-
zeum Powstania Warszawskiego, odznaczony m.in. Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, Srebrnym
i Z³otym Krzy¿em Zas³ugi dla ZHP, Z³ot¹ Odznak¹ „Za Opiekê nad Zabytkami”.

Jerzy Czara (26 IV) – ¿o³nierz Powstania Warszawskiego, w batalionie „Gozdawa” zgru-
powania „Sosna”, odznaczony m.in. Krzy¿em AK, Warszawskim Krzy¿em Powstañczym,
Krzy¿em Partyzanckim.

Józef D³u¿niewski (6 V, w wieku 92 lat) – ps. „Trzmiel”, uczestnik Powstania Warszaw-
skiego w grupie bojowej „Krybar” Powiœle, odznaczony m.in. Warszawskim Krzy¿em Po-
wstañczym, Medalem za Udzia³ w Wojnie 1939 r., Krzy¿em Zas³ugi, Krzy¿em Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski.

Prof. Irena Dobrzycka (21 V, w wieku 98 lat) – wybitny literaturoznawca, od 1953 r. pra-
cownik UW, by³y dyrektor Instytutu Anglistyki UW, kierownik Zak³adu Literatury Angiel-
skiej i Amerykañskiej w latach 1970-1974, prodziekan Wydzia³u Neofilologii UW w latach
1966-1968, cz³onek Warszawskiego Towarzystwa Naukowego, odznaczona m.in. Medalem
KEN, Krzy¿em Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.



Janina Englert (10 V, w wieku 103 lat) – ¿o³nierz AK, historyk, zas³u¿ony bibliotekarz
w latach 1928-1968; organizator I Czytelni Naukowej na Pradze, kierowniczka sieci Biblio-
tek Publicznych na Pradze.

Genowefa Krystyna Flak (17 VI) – ps. „Gena”, ³¹czniczka i sanitariuszka AK w pu³ku
„Baszta”, uczestniczka Powstania Warszawskiego, odznaczona m.in. Warszawskim Krzy¿em
Powstañczym, Medalem za Warszawê, Medalem Zwyciêstwa i Wolnoœci.

Janusz Gêdziorowski (11 IV, w wieku 81 lat) – ps. „Ciemny”, uczestnik Powstania War-
szawskiego w kompanii „Ambrozja” batalionu „Zaremba-Piorun”, odznaczony m.in. Krzy-
¿em Walecznych, Krzy¿em AK, Krzy¿em Powstania Warszawskiego, Krzy¿em Party-
zanckim.

W³adys³aw G³owacki (9 IV, w wieku 94 lat) – ps. „Morcinek”, uczestnik Powstania War-
szawskiego w batalionie „Zaremba-Piorun”, d³ugoletni pracownik Ministerstwa Rolnictwa.

Ryszard Godlewski (27 IV, w wieku 78 lat) – ¿o³nierz AK w zgrupowaniu „¯yrafa II”,
harcerz Szarych Szeregów, odznaczony m.in. Krzy¿em Kawalerskim i Oficerskim Orderu
Odrodzenia Polski, Krzy¿em AK, Warszawskim Krzy¿em Powstañczym, Medalem za War-
szawê.

Jerzy Janicki (15 IV, w wieku 79 lat) – pisarz, dramaturg, scenarzysta, dziennikarz,
wspó³autor m.in. serialu radiowego Matysiakowie oraz scenariusza do serialu Dom.

Eugenia Karbasz (17 IV, w wieku 83 lat) – ps. „Giga”, „Genowefa”, harcerka w czasie
Powstania Warszawskiego, sanitariuszka batalionu „Gustaw”, odznaczona m.in. Krzy-
¿em AK, Medalem Powstañcze S³u¿by Sanitarne.

Jan Kociniak (20 IV, w wieku 69 lat) – aktor teatralny, filmowy, telewizyjny, twórca zna-
komitych ról w Teatrze Polskiego Radia, zwi¹zany z warszawskim Teatrem Ateneum.

Józef Konieczny (25 IV, w wieku 74 lat) – aktor Teatru Wspó³czesnego w Warszawie
w latach 1960-2001.

Jadwiga Kowalczyk (22 IV, w wieku 81 lat) – uczestniczka Powstania Warszawskiego,
porucznik AK, ³¹czniczka „El¿bieta” w zgrupowaniu „¯aglowiec”, odznaczona m.in. War-
szawskim Krzy¿em Powstañczym, Krzy¿em AK, Krzy¿em Partyzanckim.

Piotr Kuncewicz (9 IV, w wieku 71 lat) – poeta, prozaik, publicysta, krytyk, eseista, his-
toryk literatury, d³ugoletni prezes Zwi¹zku Literatów Polskich, laureat Nagrody Literackiej
im. W³adys³awa Reymonta.

Andrzej Kurylewicz (12 IV, w wieku 75 lat) – pianista, jeden z pionierów polskiego
jazzu, twórca muzyki symfonicznej, kameralnej, teatralnej, filmowej, telewizyjnej, wieloletni
gospodarz Piwnicy Artystycznej na warszawskiej Starówce, wyró¿niony Nagrod¹ Miasta Sto-
³ecznego Warszawy, odznaczony m.in. Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Maria Lachert (29 V) – ps. „Mucha”, ¿o³nierz AK, uczestniczka Powstania Warszaw-
skiego, odznaczona m.in. Krzy¿em Walecznych, Br¹zowym i Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi
z Mieczami, Krzy¿em AK, Warszawskim Krzy¿em Powstañczym.

Aleksander Leszczyñski (26 VI, w wieku 83 lat) – architekt, urbanista, zajmowa³ siê od-
budow¹ i rozwojem przestrzennym dzielnicy ¯oliborz, jeden z za³o¿ycieli Oddzia³u ¯olibor-
skiego Towarzystwa Przyjació³ Warszawy, odznaczony m.in. Medalem 400-lecia Warszawy.

Prof. Tomasz Mikocki (26 V, w wieku 53 lat) – archeolog, historyk sztuki, kierownik Za-
k³adu Archeologii Klasycznej oraz wieloletni dyrektor Instytutu Archeologii UW.

Prof. Anna Moñka-Stanikowa (22 VI, w wieku 90 lat) – uczestniczka Powstania War-
szawskiego, zaanga¿owana w ró¿ne formy ruchu oporu, jeden z pierwszych pracowników
Wydzia³u Pedagogicznego UW, kierownik katedry Pedagogiki Porównawczej.

Dorota Mycielska (14 V, w wieku 68 lat) – historyk, socjolog, autorka publikacji i wy-
staw popularyzuj¹cych dzieje Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, pracownik Obywatelskiego
Klubu Parlamentarnego Kancelarii Sejmu, a nastêpnie Senatu.
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Zofia Odechowska (2 VI, w wieku 86 lat) – ps. „Lenka”, ¿o³nierz pu³ku „Baszta”
w kompanii saperskiej, absolwentka SGGW, wieloletnia przewodnicz¹ca PTTK, hydrobio-
log, za³o¿ycielka Stowarzyszenia „Krajobrazy Mazowieckie”, odznaczona m.in. Krzy¿em
Partyzanckim, Krzy¿em Oœwiêcimskim, krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Ryszard Oliwa (28 V, w wieku 79 lat) – ps. „Kot”, ¿o³nierz AK, uczestnik Powstania
Warszawskiego, odznaczony m.in. Krzy¿em AK, Warszawskim Krzy¿em Powstañczym.

Irena Rakowska (25 V, w wieku 87 lat) – ps. „Irena”, ³¹czniczka i sanitariuszka w Po-
wstaniu Warszawskim w zgrupowaniu „Zaremba-Piorun”, odznaczona m.in. Krzy¿em Ka-
walerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Barbara Rowiñska (10 IV, w wieku 86 lat) – uczestniczka Powstania Warszawskiego
w Plutonie Sanitarnym 3. Szwadronu 1. Pu³ku Szwole¿erów AK w pu³ku „Baszta”, odzna-
czona m.in. Warszawskim Krzy¿em Powstañczym.

W³adys³aw Skwarcz (21 IV, w wieku 84 lat) – ¿o³nierz Powstania Warszawskiego, w zgrupo-
waniu „Gurt”, odznaczony m.in. Krzy¿em AK, Warszawskim Krzy¿em Powstañczym.

Jacek Skubikowski (13 VI, w wieku 53 lat) – artysta, muzyk, kompozytor, wspó³za³o¿y-
ciel i prezes Stowarzyszenia Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i S³owno-Mu-
zycznych SAWP.

Teresa Soko³owska (26 V, w wieku 79 lat) – ³¹czniczka w Powstaniu Warszawskim, wie-
loletni pracownik Pracowni Historii Jêzyka Polskiego XVII w. PAN, odznaczona m.in.
Krzy¿em AK, Krzy¿em Powstañczym, Krzy¿em Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego, Z³otym
Krzy¿em Zas³ugi.

Jan Tadeusz Stanis³awski (21 IV) – satyryk, felietonista, autor tekstów piosenek, aktor
kabaretowy i filmowy, radiowiec, wspó³za³o¿yciel i cz³onek pierwszej ekipy aktorskiej kaba-
retu Stodo³a.

Prof. Zofia Stefanowska-Treugutt (27 IV, w wieku 81 lat) – profesor polonistyki UW,
¿o³nierz AK, uczestniczka Powstania Warszawskiego w batonie „Zoœka”, odznaczona m.in.
Krzy¿em Walecznych, Warszawskim Krzy¿em Powstañczym.

Jerzy Strzeszewski (17 VI, w wieku 79 lat) – architekt, artysta plastyk, harcerz Szarych
Szeregów, ¿o³nierz AK, uczestnik Powstania Warszawskiego, ps. „Blady Jur”, jeden z rekon-
struktorów warszawskiej Starówki, cz³onek Stowarzyszenia SARP i ZAiKS.

Eugenia Szaniawska-Wysocka (24 V, w wieku 86 lat) – artystka œpiewaczka, cz³onek
Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków, pedagog œpiewu Teatru Wielkiego w Warsza-
wie w latach 1959-1978, profesor œpiewu solowego Pañstwowej Szko³y Muzycznej im. Fryde-
ryka Chopina w latach 1964-1992, odznaczona m.in. Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, Medalem
140-lecia Teatru Wielkiego.

Pawe³ Teresiak (22 V) – radny dwóch kadencji gminy Warszawa-Bia³o³êka w latach
1994-2002, zastêpca burmistrza gminy Warszawa-Bia³o³êka w latach 1994-1998.

Ewa Urszula Wilczur-Garztecka (13 V) – uczestniczka Powstania Warszawskiego, kry-
tyk sztuki, orêdowniczka sztuki nowoczesnej, odznaczona m.in. Warszawskim Krzy¿em Po-
wstañczym, Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Z³otym Krzy¿em Zas³ugi
i Odznak¹ Zas³u¿onego Dzia³acza Kultury.

Barbara Wyporek (18 IV) – architekt, projektant urbanista, autorka i wspó³autorka sze-
regu projektów urbanistycznych na terenie Œródmieœcia, laureatka wielu nagród, cz³onek
SARP od 1960 r.

Prof. Anna ¯arnowska (9 V, w wieku 76 lat) – znawczyni spo³ecznych dziejów Pol-
ski XIX i XX w., kierownik Zak³adu Historii XIX w. w Instytucie Historycznym UW
w latach 1994-2003, twórczyni zespo³u badawczego dziejów kobiet polskich w XIX i XX w.

Katarzyna Wagner
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VARSAVIANA

SZTUKA I ARCHITEKTURA

Koœció³ pod wezwaniem Wniebowst¹pienia Pañskiego (oprac. A. Mann; wspó³pr.
P. Znamirowski), Wydawnictwo Parafii Wniebowst¹pienia Pañskiego w Warszawie
na Ursynowie, Warszawa [2006], 18 s. nlb; fotografie. ISBN – –

Albumik wydany w rocznicê powstania parafii przy al. Komisji Edukacji Naro-
dowej dla mieszkañców szybko rozwijaj¹cego siê osiedla na Ursynowie-Pó³noc-
nym. Zawiera opis budowli zaprojektowanej przez architekta M. Budzyñskiego
oraz jej wystroju (œciany o³tarzowej z obrazem œw. Tadeusza Judy autorstwa T. Mar-
ka i A. Wyszeckiego oraz Drogi Krzy¿owej autorstwa F. Maœluszczaka), a tak¿e ka-
lendarium najwa¿niejszych wydarzeñ z 25-letniej historii parafii.

Zygmunta Œwi¹tka obraz œwiata (oprac. L. Œwierczek; wstêp K. Mórawski), Mu-
zeum Woli Oddzia³ Muzeum Historycznego m.st. Warszawy, Warszawa 2007, 31 s.
+ 5 s. nlb.; ilustracje (Seria: Poczet Warszawiaków). ISBN 978-83-88477-61-4

Folder towarzysz¹cy wystawie zorganizowanej w Muzeum Woli w cyklu „Poczet
Warszawiaków”. Zaprezentowano prace znanego fotografika zmar³ego w 2003 r.,
autora znakomitych albumów i ponad 200 wystaw, laureata wielu nagród artystycz-
nych.

W krêgu „Rytmu”. Sztuka polska lat dwudziestych (praca zbior.; red. K. Nowa-
kowska-Sito), Muzeum Narodowe w Warszawie; Wydawnictwo Neriton, Warszawa
2006, 205 s. + 16 s. ilustracji. ISBN 83-7100-375-7

Materia³y z sesji naukowej towarzysz¹cej wystawie malarstwa, grafiki, rzeŸ-
by i plakatu cz³onków Stowarzyszenia Artystów Polskich „Rytm” zorganizowanej
w 2001 r. w Muzeum Narodowym w Warszawie. Stowarzyszenie „Rytm” skupia-
³o 27 zwi¹zanych g³ównie z Warszaw¹ artystów i by³o w latach 20. XX w. jednym
z bardziej dynamicznych œrodowisk artystycznych. Cz³onkami „Rytmu” byli



m.in. E. ¯ak, T. Niesio³owski, R. Kramsztyk, Z. Stryjeñska, R. K. Witkowski,
J. Szczepkowski.

PRZEWODNIKI I INFORMATORY

Jacek Olecki, Wojenne tajemnice Warszawy i Mazowsza. Przewodnik inny ni¿
wszystkie. Czêœæ I, Agencja Wydawnicza CB, Warszawa 2006, 130 s.; fotografie
+ CD-ROM. ISBN 83-7339-036-7

Autor prezentuje plon poszukiwañ (tak¿e przez forum internetowe) œladów wo-
jennych w Warszawie i jej okolicach: dawnych fortyfikacji, umocnieñ i bunkrów,
miejsc egzekucji, œladów walk i ostrza³ów, napisów z okresu II wojny œwiatowej.
Uzupe³nieniem opisów jest katalog obiektów oraz p³yta CD zawieraj¹ca ponad
300 fotografii.

ALBUMY. KATALOGI WYSTAW

Bomba w górê! 166 lat Wyœcigów Konnych w Warszawie (praca zbior.; red. K. Mó-
rawski), Muzeum Woli Oddzia³ Muzeum Historycznego m.st. Warszawy; Polski
Klub Wyœcigów Konnych, Warszawa 2007, 72 s.; fotografie. ISBN 978-83-88477-58-4

Katalog wystawy (18 maja – 31 sierpnia 2007) przygotowanej wed³ug scenariu-
sza M. Ejchman i Z. Mrówczyñskiej. Przedstawiono historiê hodowli koni wyœci-
gowych w dawnej Rzeczypospolitej, m.in. stadniny Lubomirskich, Reszków, Lud-
wika Krasiñskiego, Ludwika Grabowskiego i pierwszej pañstwowej stadniny za³o-
¿onej w 1817 r. w Janowie Podlaskim. Przypomniano równie¿ trasê pierwszej goni-
twy z 1777 r. (Drog¹ Królewsk¹ z Ujazdowa na Wolê), póŸniejsze tory wyœcigowe:
na Polach Mokotowskich (1841-1938) i jeden z najatrakcyjniejszych torów w Euro-
pie – na S³u¿ewcu. Uzupe³nieniem tematu jest galeria portretów sta³ych bywalców,
hodowców koni, prezesów Towarzystwa Wyœcigów Konnych, d¿okejów.

Gela Seksztajn 1907-1943. ¯ydowska malarka w getcie warszawskim. Jewish Pa-
inter in Warsaw Ghetto (katalog wystawy wed³ug scenariusza M. Tarnowskiej;
wstêp E. Bergman; przek³. na ang. O. Zienkiewicz), ¯ydowski Instytut Historycz-
ny, Warszawa 2007, 64 s.; il.; CD-ROM. ISBN – –

Katalog wystawy prac Geli Seksztajn. We wrzeœniu 1946 r. w jednej ze skrzynek
zawieraj¹cych dokumenty konspiracyjnego Archiwum Getta Warszawskiego
E. Ringelbluma odnaleziono jej 300 grafik, obrazów i rysunków ukrytych w 1942 r.
By³y wœród nich prace przedwojenne – portrety znanych osób ze œrodowiska arty-
stycznego Warszawy. Wiêkszoœæ to wstrz¹saj¹cy dokument Zag³ady – rysunki
z okresu wojny pokazuj¹ce ¿ycie w getcie ¿ydowskim.

Rzemieœlnicy warszawscy. The Craftsmen of Warsaw (tekst M. Stopa; fot. J. Bryk-
czyñski; przek³. na ang. E. Dembiñski-Arscott), Stowarzyszenie Vox Humana,
Warszawa 2007, 127 s.; fotografie. ISBN 978-83-923207-6-0

Autorka przypomina historiê czternastu warszawskich pracowni rzemieœlni-
czych za³o¿onych w po³owie XIX w. lub wczeœniej. W ocala³ych kamienicach Œród-
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mieœcia i Pragi dzia³aj¹ do dzisiaj rodzinne firmy: cukier-
nia Bliklów, pracownia szewska Kielmanów, zak³ad
br¹zowniczy £opieñskich, pracownia gorsetów Jadwigi
¯ak, wytwórnia szczotek ¯yszkowskich, firma stolarska
Dzierli, wytwórnia br¹zowych rzeŸb Jerzego Miecznika,
introligatornia Strusiñskich, pracownia ryngrafów i me-
dali Panasiuków, pracownia ¿yrandoli Elisów i jedna
z najstarszych manufaktur ¿akardowych na œwiecie Manufaktura Tkacka „£ad”.

Towards Freedom. Polish Underground State 1939-1945. Warsaw Uprising Au-
gust-October 1944 (katalog wystawy wed³ug scenariusza A. K. Kunerta; wybór
materia³u A. K. Kunert; wybór il. Z. Walkowski; przek³. na ang. M. Biliñska), Sto-
³eczna Estrada, Warszawa 2007; 212 s.; fotografie + CD-ROM. ISBN – –

Katalog wystawy zorganizowanej pod patronatem prezydenta m.st. Warszawy
w Chicago w National-Louis University w dniach 24 kwietnia – 20 maja 2007 r.
W katalogu pokazano prezentowane na wystawie dokumenty dotycz¹ce dzia³alno-
œci Polskiego Pañstwa Podziemnego oraz dokumenty i fotografie z okresu Powsta-
nia Warszawskiego.

Warszawa, ma³a stabilizacja (wybór i oprac. zespó³ kwartalnika „Karta”; fotogra-
fie J. Tarañ), Fundacja Oœrodka „Karta”; Dom Spotkañ z Histori¹, Warszawa 2006,
16 s.; fotografie (Seria: Spotkania z Histori¹). ISBN 83-88288-09-1

Wybór fotografii opatrzonych krótkim komentarzem ilustruj¹cych ¿ycie co-
dzienne Warszawy w „epoce gomu³kowskiej” – w latach 60.

Warszawa zim¹ (wstêp i oprac. podpisów Z. Zacharowicz; reprodukcje i oprac.
graficz. E. Jakubowska-Gordon), Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka
G³ówna Województwa Mazowieckiego, Warszawa 2006,
28 s.; fotografie. ISBN – –

W 1964 r. do zbiorów Dzia³u Sztuki i Rzemios³ Arty-
stycznych Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy trafi³y
fotografie nieznanego autora – 28 widoków Warszawy
wykonanych prawdopodobnie zim¹ 1911 r. Stanowi¹ one
cenn¹ i unikatow¹ dokumentacjê architektury i urbani-
styki Warszawy pocz¹tku XX w.

Pawe³ E. Weszpiñski, Warszawa. Obrazy z dziejów. Warchau. Bilder aus der Ge-
schichte. Âàðøàâà. Kaðòèíû èç èñòîðèè. Warsaw. Images from the History
(przek³. na niem. K. Szymañska; przek³. na ros. L. Radina, K. Kuœpit, N. So-
kur-Worowska; przek³. na ang. zbior.), Muzeum Historyczne m.st. Warszawy; Ar-
chiwum Pañstwowe m.st. Warszawy; Warszawskie Przedsiêbiorstwo Geodezyj-
ne S. A., Warszawa 2007, 121 s.; mapy, plany. ISBN – –

Katalog wystawy „Warszawa. Obrazy z dziejów. Plany, mapy i widoki Warszawy
1641-2007” zorganizowanej przez Biuro Kultury m.st. Warszawy wed³ug scenariu-
sza P. E. Weszpiñskiego i T. Krogulec. Zaprezentowano zbiory kartograficzne doku-
mentuj¹ce przemiany Warszawy i jej okolic. Pokazano m.in. kopie niezwykle cen-
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nych map, dotychczas w Polsce nieznanych, a pochodz¹cych z Rosyjskiej Narodo-
wej Biblioteki w Sankt Petersburgu.

HISTORIA WARSZAWY

DO ROKU 1939

W³odzimierz Mich, Zwi¹zek Ziemian w Warszawie (1916-1926). Organizacja
i wp³ywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej, Lublin 2007,
468 s. ISBN 978-83-227-2642-6

Pierwsza monografia Zwi¹zku Ziemian – organizacji zawodowej w³aœcicieli fol-
warków rolnych. Autor analizuje przede wszystkim dzia³alnoœæ stowarzyszenia (od
powstania organizacji do przewrotu majowego) i walkê jego kierownictwa
o uzyskanie popracia opinii publicznej, instytucji politycznych i spo³ecznych.

Jerzy Bogdan Raczek, Boernerowo i jego œwi¹tynia. 70 lat wspólnoty pod wezwa-
niem Matki Boskiej Ostrobramskiej (wstêp J. Klejszmit), Oficyna Wydawnicza
„Rytm”; Rzymskokatolicka Parafia Wojskowo-Cywilna pw. Matki Boskiej Ostro-
bramskiej, Warszawa 2007, 267 s. ISBN 978-83-7399-183-5

Historia powstania w 1933 r. i dzia³alnoœci wspólnoty wiernych parafii Boerne-
rowo w Warszawie. W opracowaniu wykorzystano materia³y Ÿród³owe, dokumenty
koœcielne, relacje mieszkañców, homilie. Uzupe³nieniem tekstów jest materia³ do-
kumentacyjny – ponad 300 fotografii ilustruj¹cych budowê œwi¹tyni, uroczystoœci
koœcielne i codzienne ¿ycie parafii.

Andrzej Rusinowski, Dzia³alnoœæ spo³eczna duchowieñstwa katolickiego w Ar-
chidiecezji Warszawskiej 1914-1930, Apostolicum Wydawnictwo Ksiê¿y Palloty-
nów Prowincji Chrystusa Króla, Warszawa 2006, 464 s. + 32 s. nlb.; ilustracje.
ISBN 83-7031-485-6

Tematem pracy jest dzia³alnoœæ – na przyk³adzie Archidiecezji Warszawskiej
– Ligi Katolickiej i powsta³ej w 1930 r. Akcji Katolickiej, Caritasu i innych organi-
zacji podejmuj¹cych pod patronatem Koœcio³a rzymskokatolickiego akcje oœwia-
towe i charytatywne (zak³adanie szpitali, domów opieki, kas po¿yczkowych,
spó³dzielni, szkó³ i przedszkoli, zak³adów wychowawczych). Autor podkreœla zna-
czenie duszpasterskiej opieki nad ¿o³nierzami w czasie I wojny œwiatowej i inicjaty-
wê powo³ania Towarzystwa Pomocy Ofiarom Wojny. Przypomina szczególn¹ rolê
i zas³ugi w rozwoju dzia³alnoœci spo³ecznej duchowieñstwa arcybiskupa Warszawy
A. Kakowskiego i funkcjonuj¹cego od 1918 r. przy Kurii Metropolitalnej Sekreta-
riatu ds. Spo³ecznych.

Warszawa, maj 1926 (praca zbior.; A. Chojnowski i in; wybór i oprac. A. Knyt;
kwerendy ikonograficzne S. Kazimierczuk; wstêp Z. Gluza), Fundacja Oœrod-
ka „Karta”, Warszawa 2007, 64 s.; fotografie (Seria: Spotkania z Histori¹).
ISBN 83-88288-09-1

Kolejny tomik z edukacyjnej serii „Spotkania z Histori¹” przygotowanej przez
Dom Spotkañ z Histori¹ i Oœrodek „Karta”. W publikacji zebrano opinie uczest-
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ników i bohaterów przewrotu majowego 1926 r., m.in. M. Rataja, H. Liebermana,
J. Pi³sudskiwgo, W. Witosa, K. Morawskiego, S. Wojciechowskiego, gen. S. Hallera,
F. S³awoja-Sk³adkowskiego. Uzupe³nieniem relacji s¹ rozkazy, fragmenty artyku-
³ów prasowych, pamiêtników i wspomnieñ.

1939-1945

Militarne aspekty Powstania Warszawskiego (praca zbior.; red. nauk. H. Króli-
kowski, P. Matusak; wstêp P. Matusak), Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce
2006, 203 s.; fotografie. ISBN 83-7051-382-4

Zapis referatów i dyskusji z konferencji naukowej zorgani-
zowanej w Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Wœród podjêtych
tematów m.in. geneza polityczno-militarna Powstania War-
szawskiego, miejsce wojska powstañczego w strukturach Pol-
skiego Pañstwa Podziemnego, analiza porównawcza operacji
lotniczych wsparcia Powstania Warszawskiego i S³owackiego
Powstania Narodowego, znaczenie prasy powstañczej, Wojsko-
we S¹dy Specjalne w 1944 r. Autorzy referatów (m.in. L. Wysz-
czelski, P. Matusak, T. Koœmider, A. Olejko, H. Królikowski, R.
Bzinkowski W. Weso³owski) wykorzystali nieznane dot¹d Ÿród-
³a z archiwów zarówno powstañczych, jak i alianckich, nie-
mieckich, rosyjskich.

Wielka ilustrowana encyklopedia Powstania Warszawskiego. Tom 2 (praca zbior.;
red. nauk. P. Rozdowski; red. B. Brodecki, M. Kosieradzka), Dom Wydawniczy
„Bellona”, Warszawa 2007, 477 s.; fotografie; plany. ISBN 978-83-11-101-25-8

Ostatni tom zainicjowanego w 1994 r. szeœciotomowego cyklu nosi podtytu³: Po-
lityka. Kultura. Spo³eczeñstwo. Zawiera ponad 250 hase³ rzeczowych, które omawia-
j¹ szeroko pojêt¹ problematykê Powstania 1944 r.: od sytuacji politycznej w mo-
mencie wybuchu II wojny œwiatowej po has³a zwi¹zane z pamiêci¹ o Powstaniu
(m.in. Powstanie Warszawskie w poezji na obczyŸnie, historia idei budowy i funk-
cjonowania Muzeum Powstania Warszawskiego, miejsce Powstania w podrêczni-
kach historii).

PO ROKU 1945

Pa³ac Kultury i Nauki. Miêdzy ideologi¹ a masow¹ wyobraŸni¹ (praca zbior.;
red. Z. Grêbecka, J. Sadowski), Zak³ad Wydawniczy „Nomos”, Kraków 2007,
227 s.; ilustracje (Seria: Wschód, Zachód, Konfrontacje). ISBN 978-83-60490-25-9

Wiêkszoœæ prezentowanego w ksi¹¿ce materia³u to rozszerzone wersje referatów
wyg³oszonych podczas konferencji zorganizowanej w listopadzie 2005 r. w 50. rocz-
nicê otwarcia Pa³acu Kultury i Nauki w Warszawie. Organizatorem konferencji
„Pa³ac Kultury i Nauki – fenomen, wzorzec, konteksty” by³y: Katedra Antropo-
logii Kulturowej Collegium Civitas, Wy¿sza Szko³a Komunikowania, Politologii
i Stosunków Miêdzynarodowych oraz Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu War-
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szawskiego. Tematem referatów i towarzysz¹cej im dyskusji by-
³y: miejsce PKiN wœród innych budowli – pomników w³adzy
w krajobrazie Warszawy (G. P. B¹biak, A. Haska), analiza zale¿-
noœci miêdzy organizacj¹ przestrzeni w centrum miasta i œwia-
domoœci¹ spo³eczeñstwa polskiego lat 30., 50. i 90. (A. Lesz-
czyñski), odczytanie pierwotnych znaczeñ architektury budyn-
ku (J. Sadowski, E. Przyby³) i obecna ocena tych znaczeñ
(Z. Grêbecka) – tak¿e w odniesieniu do podobnych budowli
w „demoludach” (J. Królak), funkcjonowanie Pa³acu w prze-
strzeni miasta (D. Maciak), próby „oswajania” PKiN po 1989 r.
(M. Strelbicka) i obraz tego budynku jako symbolu Warszawy w filmie (P. Zwierz-
chowski), w literaturze (L. Szaruga) i w rzeczywistoœci onirycznej (W. Szczukin).

Magdalena £ukasiuk, Obcy w mieœcie. Migracja do wspó³czesnej Warszawy,
Wydawnictwo Akademickie „¯ak”, Warszawa 2007, 422 s. + 4 s. nlb; tabele.
ISBN 978-83-89501-69-1

Monografia socjologiczna przedstawiaj¹ca kulturowy i spo-
³eczny obraz najnowszej (po 1998) wewnêtrznej migracji do
Warszawy osób z wy¿szym wykszta³ceniem i problemy zwi¹za-
ne z adaptacj¹ migrantów w stolicy. Autorka wykorzysta³a
w swoich badaniach ró¿norodne Ÿród³a i techniki badawcze:
wywiady narracyjno-tematyczne z osobami przyjezdnymi, au-
tobiografie migrantów nades³ane na konkurs „Gazety Wybor-
czej”, analizê dzia³alnoœci stowarzyszeñ i klubów migracyjnych
powsta³ych w Warszawie oraz dyskusje na forum internetowym
dotycz¹ce obecnej migracji do Warszawy, motywów przyjazdu,
relacji miêdzy przyjezdnymi a miejscowym, problemów ¿ycia
codziennego

WSPOMNIENIA. BIOGRAFIE. LITERATURA FAKTU

Henryk Bryskier, ¯ydzi pod swastyk¹, czyli getto w Warszawie w XX wieku, Wy-
dawnictwo Aspra Jr, Warszawa 2006, 298 s. ISBN 83-88766-64-8

Autor pamiêtnika, in¿ynier, dzia³acz spo³eczny, w czasie wojny by³ wicepreze-
sem ¯ydowskiego Towarzystwa Opieki Spo³ecznej. Po klêsce powstania w getcie
w kwietniu 1943 r. wywieziony zosta³ do obozu na Majdanku, zbieg³ stamt¹d i do
maja 1944 r. ukrywa³ siê w mieszkaniu przy ul. Czerniakowskiej. Tu rozpocz¹³ pisa-
nie pamiêtnika. Po wojnie, ju¿ po œmierci autora, jego córka przekaza³a zachowane
bruliony ¯ydowskiej Komisji Historycznej. Pamiêtnik – obok pamiêtnika E. Rin-
gelbluma – uznany zosta³ za jeden z wa¿niejszych dokumentów ¿ycia w getcie war-
szawskim.
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Magdalena Grodzka-Gu¿kowska, Szczêœciara, Prószyñski i S-ka, Warszawa 2007,
256 s. ISBN 978-83-7469-512-1

Autorka wspomnieñ by³a córk¹ Zygmunta Rusinka, pos³a na sejm II Rzeczypos-
politej, póŸniejszego ministra Rz¹du Londyñskiego. Gdy wybuch³a wojna, mia³a
czternaœcie lat. Wst¹pi³a do konspiracji, prowadzi³a nas³uchy radiowe, by³a ³¹cz-
niczk¹, póŸniej zosta³a ¿o³nierzem Wydzia³u Bezpieczeñstwa i Kontrwywiadu Ko-
mendy G³ównej AK. Bra³a udzia³ w akcji ratowania ¯ydów ocalonych z warszaw-
skiego getta i walkach Powstania Warszawskiego.

Tadeusz Koszarowski, Urywki wspomnieñ (red. E. Towpik), Redakcja Naukowa
Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Curie-Sk³odowskiej w Warszawie, War-
szawa 2006, 224 s.; fotografie. [Suplement do dwumiesiêcznika „Nowotwory. Jour-
nal of Oncology” 2006, nr 3] ISSN 0029-540-X

Wspomnienia wybitnego lekarza, inicjatora i twórcy Centrum Onkologii na Ur-
synowie w Warszawie. Obejmuj¹ one lata szkolne i studenckie, okres okupacji, po-
wojenn¹ dzia³alnoœæ zawodow¹ i nierozerwalnie splataj¹ siê z histori¹ Warszawy.

Zdzis³aw Krzemiñski, S³awni warszawscy adwokaci, wyd. 2, Wolters Kluwar
Polska Sp. z o.o., Warszawa 2007, 202 s.; fotografie. ISBN 978-83-7526-079-3

W pracy przedstawiono sylwetki najwybitniejszych warszawskich adwokatów
od XVIII w. po 1945 r. (m.in. F. Barssa, H. Krajewskiego, A. Suligowskiego,
S. Szurleja, B. Bielawskiego, Z. Domañskiego) i s³ynne adwokackie rodziny: No-
wodworskich, Stypu³kowskich i in. Autor wyeksponowa³ udzia³ przedstawicieli te-
go œrodowiska w kampanii wrzeœniowej i Powstaniu Warszawskim (w czasie wojny
zginê³o 720 adwokatów i aplikantów adwokackich).

Danuta S³awiñska, Kiedy k³amstwo by³o cnot¹. Wspomnienia
z pracy w obozie przejœciowym w Pruszkowie 2 IX 1944 – 16 I
1945, Gondwana Sp. z o.o., Warszawa 2006, 456 s.; fotografie.
ISBN 83-920366-1-1

Autorka wspomnieñ by³a t³umaczem komisji lekarskiej
w obozie przejœciowym w Pruszkowie. Opublikowan¹ relacjê
przygotowa³a w dwadzieœcia lat po upadku Powstania Warszaw-
skiego na podstawie dokumentów historycznych, rozmów
z uczestnikami tamtych wydarzeñ i w³asnych prze¿yæ.

Anna Szatkowska, By³ dom… Wspomnienia (wybór fot. A.
Czocher, M. Rosset), Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006, 367 s.; fotografie.
ISBN 83-08-03909

Wspomnienia A. Szatkowskiej obejmuj¹ dzieje znanej rodziny (dziadkowie z ro-
dziny Kossaków, matka – Zofia Kossak-Szczucka). Siêgaj¹ lat przedwojennych po
lata 60. XX w. Do wspomnieñ do³¹czono fragmenty dziennika autorki – szczegó³o-
w¹, prowadzon¹ dzieñ po dniu relacjê z Powstania Warszawskiego.
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Tadeusz W³adys³aw Œwi¹tek, Rody warszawskie, Wydawnictwo Veda, Warszawa
2007, 343 s.; fotografie. ISBN 83-60205-06-X

Kontynuacja opracowania wydanego w 1998 r. Tym razem autor przypomina
dzieje równie znakomitych, choæ mniej znanych, rodzin warszawskich: Chowañ-
czaków, Hantków, Liebetów, Rode, Klawów, Szarmachów, Szustrów. Uzupe³nie-
niem opowieœci s¹ dokumenty i fotografie odnalezione w prywatnych archiwach
rodzinnych.

Tadeusz Zaremba, Na Kamionku. Opowieœci wielkiej wojny 1939-1945, Wydaw-
nictwo Anta, Warszawa 2007, 88 s. ISBN 978-83-86455-32-4

Autor wspomnieñ prze¿y³ lata okupacji w warszawskiej dzielnicy Kamionek po
praskiej stronie miasta. ¯ycie codzienne w czasie wojny przedstawi³ w zbeletryzo-
wanej formie.
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Kalendarz warszawski, paŸdziernik – grudzieñ 2006

PA�DZIERNIK

1 Marek Borowski, kandydat centrole-
wicy (SLD-SdPl-UP-PD) na prezydenta
Warszawy, rozpocz¹³ kampaniê wyborcz¹.
G³ówne za³o¿enia jego planu dla Warsza-
wy to: decentralizacja dzielnic, dokoñcze-
nie pierwszej linii metra i rozpoczêcie dru-
giej, rozpoczêcie budowy mostu Pó³noc-
nego jesieni¹ 2007 r., zbudowanie 700 km
œcie¿ek rowerowych, rewitalizacja Starej
Pragi i utworzenie w szko³ach klas poni¿ej
20 osób. Wœród osób, które zamierza za-
braæ ze sob¹ do ratusza znaleŸli siê m.in.
by³y prezydent stolicy Marcin Œwiêcicki,
by³y minister zdrowia Marek Balicki,
prof. SGH Katarzyna Duczkowska-Ma-
³ysz i by³y wojewoda mazowiecki Leszek
Mizieliñski.

Ponad 15 tys. osób w ¿ó³tych koszul-
kach wziê³o udzia³ w piêciokilometrowym
biegu Run Warsaw. To by³ najwiêkszy ma-
sowy bieg w mieœcie, zawodnicy przyje-
chali z ca³ej Polski. Najlepsi pokonali pêtlê
– pobiegli z Solca, ul. Ksi¹¿êc¹, Al. Jerozo-
limskimi, Marsza³kowsk¹, Koszykow¹,
Piêkn¹, do Torwaru – w 15 minut.

Szpital dla Dzieci przy ul. Kopernika
otrzyma³ nowy budynek. Znajd¹ siê w nim

odzia³y pediatrii, neurologii i epitologii.
Za³o¿ony w 1869 r. szpital jest najstarszym
szpitalem pediatrycznym w Polsce i jed-
nym z najstarszych w Europie.

2 Rozpocz¹³ siê Miêdzynarodowy Fe-
stiwal Teatrów dla Dzieci i M³odzie¿y
„Korczak 2006”. Jest on obok odbywaj¹ce-
go siê co dwa lata w Lalce Warszawskiego
Pa³acu Teatralnego najwa¿niejsz¹ w War-
szawie imprez¹ teatraln¹ przeznaczon¹ dla
najm³odszych widzów. O ile jednak Pa³ac
jest przegl¹dem sztuk przygotowanych przez
teatry instytucjonalne, o tyle Korczak ot-
wiera siê na ró¿ne formy – od happeningu,
przez teatr szkolny, po przedstawienia scen
profesjonalnych z kraju i zagranicy.

3 Najwy¿sza Izba Kontroli og³osi³a ra-
port dotycz¹cy dzia³alnoœci Zarz¹du Dróg
Miejskich w latach 2003-2005. Wynika
z niego, ¿e drogowcy nie radzili sobie z przy-
gotowywaniem inwestycji i ich sprawnym
wykonywaniem. Z prawie 600 mln z³, jaki-
mi dysponowali co roku, w 2003 r. na inwe-
stycje uda³o im siê wydaæ zaledwie po³owê,
a rok póŸniej – 455 mln z³. A¿ 18,4 proc
bud¿etu na drogi poch³ania³o utrzymanie
ZDM i jego 839 pracowników. Jako hamu-



lec inwestycji NIK wskazuje b³êdy w prze-
targach, nieterminowe przygotowywanie
projektów, brak planów zagospodarowy-
wania, problemy z wykupem dzia³ek i biu-
rokracjê.

5 Do Muzeum Narodowego trafi³ uni-
katowy zbiór 23 fotografii Jerzego Kosiñ-
skiego. Zdjêcia z lat 1956-1957 kupi³a od
polskiego kolekcjonera i podarowa³a Mu-
zeum firma Diageo. Jest to obecnie naj-
wiêkszy w Polsce zbiór fotografii Kosiñ-
skiego i do tego bardzo zró¿nicowany, od
kobiecych aktów, przez portrety, po asce-
tyczne miejskie pejza¿e.

Janusz Korwin-Mikke og³osi³ swój start
w wyœcigu o prezydenturê stolicy. Zapo-
wiada walkê o uzyskanie pieniêdzy od Niem-
ców za zniszczenie Warszawy, usprawnie-
nie komunikacji miejskiej, przejêcie grun-
tów od PKP, prywatyzacjê lokali.

6 Archeolodzy pracuj¹cy w podzie-
miach pa³acu Saskiego odkryli ziemne
umocnienia (tzw. wa³ zygmuntowski) z lat
1621-1624, powsta³e po bitwie pod Cecor¹
na wypadek najazdu Turków. Otacza³y
pó³kolem Stare i Nowe Miasto z przyleg-
³oœciami. Od po³udnia siêga³y do okolic
obecnej ul. Karowej, od zachodu – do
pl. Bankowego, od pó³nocy zaœ – za rynek
Nowego Miasta. Sk³ada³y siê z wa³u, ze-
wnêtrznej suchej fosy i wewnêtrznej drogi.
Wa³ w miejscu pa³acu Saskiego przesta³ ist-
nieæ ju¿ w latach 60. XVII w. Zepchniêto
go do fosy, gdy rozpoczê³a siê budowa rezy-
dencji poety i dyplomaty Andrzeja Mor-
sztyna.

Film Po³udnie-Pó³noc w re¿yserii £uka-
sza Karwowskiego otworzy³ najwiêksz¹
warszawsk¹ imprezê filmow¹ – 22. War-
szawski Miêdzynarodowy Festiwal Filmo-
wy. Na tegorocznym WFF bêdzie mo¿na
obejrzeæ 157 filmów z 48 krajów. Pokazy fe-

stiwalowe odbêd¹ siê w kinach Relax, Lu-
na oraz w Kinotece. Impreza potrwa do
15 paŸdziernika.

7 Pierwsze poci¹gi metra wjecha³y na
now¹ stacjê Marymont. Od grudnia bêd¹
tam docieraæ z pasa¿erami, tyle ¿e raz na
15 minut, poniewa¿ przy stacji Marymont
nie maj¹ gdzie zmieniaæ torów. Bêd¹ jeŸ-
dziæ wahad³owo po jednym do pl. Wilsona.
Tam dopiero bêdzie mo¿na przesi¹œæ siê do
poci¹gu w stronê Kabat. Wed³ug rzeczni-
ka metra Grzegorza ¯urawskiego czêstsze
kursy s¹ raczej niemo¿liwe, bo „mog³oby
to zaburzyæ rytm kursowania poci¹gów do
Kabat”. Czêœciej metro zacznie jeŸdziæ do-
piero za rok, po otwarciu nastêpnej stacji
S³odowiec, gdzie zaplanowano tory do za-
wracania.

8 Jadwiga Mackiewicz, znana szerokiej
publicznoœci jako Ciocia Jadzia, dosta³a
Srebrny Medal Zas³u¿ony Kulturze Gloria
Artis. Odznaczenie wrêczy³ jej wicemini-
ster kultury Jaros³aw Sellin podczas po-
ranka muzycznego dla dzieci w Filharmo-
nii Narodowej. Jadwiga Mackiewicz od
47 lat wprowadza w œwiat muzyki kolejne
pokolenia melomanów, którzy przyprowa-
dzaj¹ na jej niedzielne koncerty swoje
dzieci i wnuki. Goœæmi Cioci Jadzi byli wy-
bitni muzycy, m.in. Konstanty Andrzej
Kulka, Karol Radziwonowicz czy Janusz
Olejniczak.

10 Z najnowszych danych warszaw-
skiego urzêdu pracy wynika, ¿e w Warsza-
wie jest zarejestrowanych 52 304 bezrobot-
nych (w tym 27 755 kobiet). W ci¹gu ostat-
niego roku ich liczba spad³a o 9022 oso-
by. Stopa bezrobocia w sierpniu wynosi³a
w stolicy 5 proc., czyli najmniej w Polsce,
gdzie odsetek ten siêga œrednio 15,4 proc.
Bezrobocie na poziomie 5 proc. to tzw. dol-
ny próg. „Tylu ludzi nie chce pracowaæ lub
jest w trakcie zmiany pracy” – komentuje
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Mariusz Jab³oñski, ekspert z Centrum
im. Adama Smitha.

12 Przed bram¹ Uniwersytetu War-
szawskiego znajduje siê najstarsza war-
szawska studzienka telefoniczna firmy Ce-
dergren. Ma napisy po polsku i po rosyjsku
i jest pami¹tk¹ po czasach, gdy w stolicy
by³o wiêcej telefonów na jednego mie-
szkañca ni¿ w Pary¿u i Berlinie. W³aœciciel
studzienki, TP SA, dowiedzia³ siê o jej ist-
nieniu przy okazji trwaj¹cego w³aœnie re-
montu Krakowskiego Przedmieœcia. Stu-
dzienka zostanie zdemontowana, a po za-
koñczeniu prac wróci na swoje miejsce.

13 130. urodziny obchodzi Liceum
Ogólnokszta³c¹ce im. Tadeusza Czackie-
go przy ul. Polnej. Jego tradycje siêga-
j¹ 1876 r., kiedy to otwarto szeœcioklaso-
w¹ Szko³ê Realn¹ przy ul. Z³otej. Liceum
skoñczyli m.in. ks. Jan Twardowski, Ta-
deusz Borowski, Stefan Kisielewski, Woj-
ciech Mann, Andrzej Olechowski. Goto-
woœæ uczestnictwa w obchodach rocznico-
wych zg³osili nawet maturzyœci z 1939 r.

14 Rozpocz¹³ siê Festiwal Festiwali Te-
atralnych „Spotkania” – najwiêksza war-
szawska impreza teatralna. W tym roku jej
has³o brzmi: „Oblicza teatru – przenika-
nie, przekraczanie”. A w programie znala-
z³y siê m.in. spektakle laureatów teatralnej
Nagrody Europy Heinnera Goebbelsa, Jo-
hana Simonsa, Jozefa Nadja i Roberta Wil-
sona. Festiwal potrwa a¿ do 26 listopada.

16 O 60 miejsc w Radzie Miasta bêdzie
walczy³o w wyborach samorz¹dowych kil-
kuset chêtnych. Kandydatów wystawiaj¹
wielkie komitety, jak PiS i PO, które maj¹
tak du¿e poparcie, ¿e w wyborach postawi-
³y na partyjne logo. Mniej licz¹ce siê komi-
tety chc¹ przyci¹gn¹æ wyborców nazwi-
skami, które nie kojarz¹ siê z polityk¹.
Z Zielonych 2004 startuj¹ felietonistka

Kinga Dunin i Micha³ Ko³der, mistrz Pol-
ski w snowboardzie. Samoobrona wysta-
wi³a Joannê Michalsk¹, Miss Polski 1990.
Na liœcie debiutuj¹cego w wyborach komi-
tetu Nasze Miasto znalaz³ siê Stasiek Wie-
lanek. LPR pozyska³o by³ego napastnika
legii Krzysztofa Adamczyka.

Krakowska Piwnica pod Baranami
œwiêtowa³a w Sali Kongresowej 50-lecie
istnienia. Miejsce wybrano nieprzypadko-
wo, bowiem za³o¿yciel Piwnicy Piotr Skrzy-
necki urodzi³ siê w Warszawie. W „Kon-
cercie dla Piotra S.” wyst¹pili m.in. Grze-
gorz Turnau, Zygmunt Konieczny, Jan
Kanty Pawluœkiewicz, Beata Rybotycka,
Anna Sza³apak.

17 FIM Tower, 115-metrowy budynek
u zbiegu ul. Cha³ubiñskiego i Al. Jerozo-
limskich, uznany za jeden z najbrzydszych
warszawskich biurowców, bêdzie moder-
nizowany wed³ug koncepcji paryskiego
biura Christian Biecher & Associes. Naj-
wiêksza zmiana dotyczy elewacji: szachow-
nica granatowych i aluminiowych paneli
w ceglastym kolorze zostanie zast¹piona
jednolit¹ ciemnoniebiesk¹ fasad¹. Nad skrzy-
d³ami budynku pojawi¹ siê podœwietlane
a¿urowe aluminiowo-szklane konstruk-
cje, dziêki którym w nocy biurowiec bê-
dzie przypomina³ skrz¹cy siê œwiat³em gór-
ski kryszta³ albo flakon drogich perfum.

18 Z raportu „Warszawa w oczach Po-
laków” opracowanego przez TNS OBOP
wynika, ¿e a¿ 69 proc. Polaków uznaje sto-
licê za wzór patriotyzmu. Niestety, na tym
koñczy siê pozytywne postrzeganie War-
szawy. Ponad po³owa badanych uwa¿a, ¿e
stolica dostaje z bud¿etu pañstwa wiêcej
pieniêdzy, ni¿ siê jej nale¿y (53 proc.). A¿
43 proc. jest zdania, ¿e Warszawa nie mo¿e
stanowiæ dla innych przyk³adu gospodar-
noœci i dobrego zarz¹dzania (uwa¿a tak te¿
a¿ 70 proc. mieszkañców stolicy!). Zda-
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niem 37 proc. badanych w swoim zacho-
waniu i charakterze warszawiacy odró¿-
niaj¹ siê negatywnie od mieszkañców in-
nych czêœci kraju. Tylko 13 proc. uwa¿a, ¿e
na tle innych wypadamy pozytywnie.

Minister obrony narodowej Rados³aw
Sikorski, komisarz Warszawy Kazimierz
Marcinkiewicz, minister kultury Kazi-
mierz Ujazdowski oraz prezes Agencji
Mienia Wojskowego podpisali list inten-
cyjny w sprawie budowy Muzeum Wojska
Polskiego w Cytadeli. Miêdzynarodowy
konkurs na projekt budynków muzeal-
nych ma byæ og³oszony w przysz³ym roku.
Budowa powinna siê rozpocz¹æ rok póŸ-
niej, a zakoñczyæ po 3-4 latach. Koszt in-
westycji szacowany jest na 300-400 mln z³.
O przeniesieniu Muzeum Wojska Polskie-
go mówi siê od lat 70. Tym razem jednak
szanse powodzenia s¹ wiêksze, poniewa¿
Rada Warszawy zatwierdzi³a plan miejsco-
wy Starego ¯oliborza, w którym Cytadela
jest przeznaczona na Muzeum, a wojewo-
da zgodzi³ siê na przeniesienie Dowódz-
twa Wojsk L¹dowych do budynku MON
w al. ¯wirki i Wigury. Nowe budynki Mu-
zeum o powierzchni u¿ytkowej ok. 35 tys. m2

stan¹ w centrum fortecy. Ekspozycja bê-
dzie nowoczesna, multimedialna. Poza
wystawami planuje siê m.in. salê kinow¹
i amfiteatr, rewitalizacjê otoczenia fortecy
i przerzucenie nad fos¹ estakady ³¹cz¹cej j¹
z al. Wojska Polskiego.

19 W nocy min¹³ termin zg³aszania
kandydatów na prezydenta Warszawy.
Dziesiêciu polityków postanowi³o walczyæ
o prezydenturê: Hanna Gronkiewicz-Waltz
(Platforma Obywatelska), Kazimierz Mar-
cinkiewicz (Prawo i Sprawiedliwoœæ), Ma-
rek Borowski (centrolewica SLD-SdPl-PD),
Janusz Korwin-Mikke (Unia Polityki Real-
nej), Wojciech Wierzejski (Ligia Polskich
Rodzin), Marek Czarnecki (Samoobrona),
W³odzimierz Ca³ka (Porozumienia Nasze

Miasto), Waldemar Frydrych (Krasnolud-
ki i Gamonie), Jerzy Krzekotowski (Komi-
tet Nasza Warszawa i Mazowsze) i Wanda
Nowicka (Polska Partia Pracy).

PiS i PO bêd¹ samodzielnie walczyæ
o miejsca w Radzie Warszawy, natomiast
Samoobrona, LPR, UPR i Komitet Na-
sza Warszawa i Mazowsze bêd¹ walczyæ
o mandaty w Radzie we wspólnym bloku.

21 Dr Marek Ostrowski, biolog, autor
kilkudziesiêciu tysiêcy zdjêæ lotniczych
Warszawy, chce za³o¿yæ najwiêksze archi-
wum informacji o stolicy – multimedialn¹
encyklopediê, która bêdzie dostêpna w In-
ternecie. W wymyœlonej przez Ostrowskie-
go „Obrazowej bazie danych o Warszawie”
wspó³czesne obrazy lotnicze i satelitarne
miasta bêd¹ aktualizowane na bie¿¹co.
Uzupe³ni¹ je „plany wirtualnej przestrze-
ni” pokazuj¹ce Warszawê a¿ do czasów
œredniowiecza.

23 Po raz ósmy wrêczone zosta³y Fe-
liksy Warszawskie – presti¿owe nagrody
dla aktorów i re¿yserów z warszawskich te-
atrów. Jurorzy obejrzeli 67 premier, które
odby³y siê w minionym sezonie. Za najlep-
szego re¿ysera uznano Jerzego Jarockie-
go, który w Teatrze Narodowym wystawi³
Kosmos Witolda Gombrowicza. Feliksy za
pierwszoplanowe role przyznano: Zbig-
niewowi Zapasiewiczowi za rolê Leona
w Kosmosie i Krystynie Jandzie za mono-
dram Ucho, gard³o, nó¿ w Teatrze Polonia.
Nagrody za role drugoplanowe przyznano:
Monice Obarze za rolê Klarysy w przedsta-
wieniu S³uga dwóch panów w re¿. Rimasa
Tuminasa w Teatrze Studio oraz Krzyszto-
fowi Daczowi za rolê Eggerta w spektaklu
Alina na zachód w re¿. Paw³a Miœkiewicza
wystawianym w Teatrze Dramatycznym.
Nagrodê specjaln¹ otrzyma³ Pawe³ Konic
(poœmiertnie, statuetkê odebra³a ¿ona Bar-
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bara), szef Teatru Ma³ego w Warszawie
i Teatru TV.

25 Z ankiety przeprowadzonej przez
firmê CB Richard Eblis wynika, ¿e najwiê-
cej m³odych ludzi chcia³oby zamieszkaæ na
Bemowie. Dotychczas w sonda¿ach królo-
wa³ Mokotów, rzadziej Ursynów i ¯oli-
borz. O atrakcyjnoœci dzielnicy decyduj¹:
stosunkowo dobre po³¹czenie z centrum
miasta, spora powierzchnia terenów zielo-
nych i rekreacyjnych, du¿y wybór mie-
szkañ (co siódme mieszkanie budowane
w drugim kwartale tego roku w Warszawie
powsta³o w³aœnie na Bemowie). Poza tym
œrednia cena 1 m2 wynios³a nieca³e 4,7 tys.
To znacznie mniej ni¿ ogólnowarszawska
œrednia – ponad 5,6 tys. Analitycy CBRE
przewiduj¹, ¿e w najbli¿szy latach coraz
wiêcej mieszkañ powstanie w dzielnicach
po³o¿onych na trasie drugiej linii metra,
zw³aszcza na Woli i Pradze-Pó³noc. Bada-
nia wykaza³y tak¿e, ¿e w stolicy jest du-
¿a grupa klientów zainteresowanych mie-
szkaniem w bardzo wysokich budynkach,
wy¿szych ni¿ 15 piêter. Jest to grupa, wœród
której najwiêcej jest najzamo¿niejszych
nabywców gotowych zap³aciæ za 1 m2 wiê-
cej ni¿ 8 tys. z³. Analitycy firmy zapowia-
daj¹ tak¿e dalszy wzrost cen mieszkañ
w Warszawie. W przysz³ym roku œrednia
cena 1 m2 nowego mieszkania zbli¿y siê do
7 tys. z³.

26 Ulica Chmielna jest na 38. miejscu
w rankingu najdro¿szych ulic handlowych
œwiata. W porównaniu z ubieg³ym rokiem
Warszawa osunê³a siê w dó³ o jedno miej-
sce. Na tej samej pozycji (tak jak rok temu)
znajduje siê Bratys³awa. Chmielna z rocz-
nym czynszem 720 euro za 1 m2 tylko nie-
znacznie wyprzedzi³a krakowsk¹ ul. Flo-
riañsk¹ (600-660 euro).

Kino Relax przestaje dzia³aæ. Przez lata
gromadzi³y siê w nim t³umy widzów na

festiwalach i uroczystych premierach. Je-
szcze w po³owie lat 90. bilety kupowa³o siê
u koników. Relax znika, bo mia³ za ma³¹
frekwencjê i nie przynosi³ dochodów. Max-
-Film sprzeda³ nieruchomoœæ za blisko
18,5 mln z³ krakowskiej firmie Alma pro-
wadz¹cej sieæ luksusowych delikatesów.

27 W Muzeum Narodowym otwarta
zosta³a wystawa „Rembrandt. Rysunki i ry-
ciny w zbiorach polskich”. To wspólne
przedsiêwziêcie 9 instytucji z ca³ej Polski
zorganizowane z okazji 400. rocznicy uro-
dzin artysty. Na wystawie mo¿na zobaczyæ
180 rycin i 30 rysunków pozwalaj¹cych
przeœledziæ nie tylko warsztat artysty, jego
zainteresowania, ró¿norodnoœæ tematów,
po jakie siêga³, ale równie¿ losy jego prac
i problemy zwi¹zane z ich autorstwem.

Zabytkowa fabryka wódek „Koneser”
przy ul. Z¹bkowskiej wraz z 5-hektaro-
wym terenem przejdzie na w³asnoœæ mia-
sta. Radni Warszawy zgodzili siê, aby mia-
sto odkupi³o j¹ od skarbu pañstwa. Koszt
fabryki mo¿e dojœæ do 60 mln z³. Zgodnie
z uchwa³¹ Rady ca³a fabryka ma byæ
w przysz³oœci miejscem dzia³añ artystycz-
nych. Obecnie dzia³aj¹ tu galerie sztuki
i Teatr Wytwórnia.

28 Miêdzynarodowa firma deweloper-
ska Broadway Malyan przywróci zabytko-
wej hali przy Koszykach wygl¹d z pocz¹tków
XX w. Hala zostanie jednak wzbogacona
o now¹ powierzchniê biurowo-us³ugow¹,
w tym supermarket oraz 80 innych skle-
pów. Wokó³ Koszyków powstan¹ stylizo-
wane na kamienice trzy budynki mieszkal-
ne ze 154 nowoczesnymi apartamentami.

30 Po 12 latach przymiarek Ursynów
doczeka³ siê nowego ratusza. Na rogu
ul. Gandhi i al. KEN stan¹³ prosty, pu-
de³kowy obiekt z wie¿¹ zwieñczon¹ zega-
rem. Pierwsze dwie kondygnacje s¹ prze-
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szklone, wy¿sze zosta³y ob³o¿one jasno-
i ciemnoszarymi granitowymi p³ytami. Te
same kolory dominuj¹ wewn¹trz budyn-
ku, jednak o¿ywiaj¹ je jaskrawoczerwone
elementy oraz meble z jasnego drewna.
Przez ca³¹ wysokoœæ budynku ci¹gnie siê

atrium z przeszklonym dachem. W ratu-
szu oprócz stanowisk wydzia³u obs³ugi
mieszkañców i gabinetu burmistrza znala-
z³y siê tak¿e sala obrad i sala œlubów.

LISTOPAD

2 Zakoñczy³a siê zbiórka pieniêdzy
na ratowanie najwspanialszej warszaw-
skiej nekropolii, Starych Pow¹zek. Zebra-
no 160 tys. z³, tylko o 5 tys. mniej ni¿ w ze-
sz³ym roku. Pieni¹dze zostan¹ przeznaczo-
ne na ratowanie zabytkowych pomni-
ków, m.in. nagrobka Juliana Kukulskiego,
przedwojennego wiceprezydenta Warsza-
wy i burmistrza stolicy podczas okupacji.
Ponad 30 tys. z³ zebrano na cmentarzu
Ewangelicko-Augsburskim przy ul. M³y-
narskiej (tyle samo, co rok temu). Na re-
mont czeka tu kilka pomników m.in.: ro-
dziny Lauberów, Beillów i Wildów. Re-
kord pad³ na cmentarzu Ewangelicko-Re-
formowanym. Do puszek wpad³o 10 761 z³.
Spo³eczny Komitet Opieki nad Zabytkami
Cmentarza zamierza odrestaurowaæ XIX-
-wieczny nagrobek rodziny Wingertów
i Sattelmeierów. Najskromniej kwesta wy-
pad³a na cmentarzu ¯ydowskim przy Oko-
powej. Zebrano 5,5 tys. z³, które zostan¹
przeznaczone na renowacjê nagrobków
w najstarszej czêœci nekropolii.

Leopold Tyrmad doczeka³ siê w War-
szawie tablicy. Ma formê czarno-ró¿owej
winylowej p³yty. Zawis³a na gmachu YMCA
przy ul. Konopnickiej, gdzie w latach 1946-
-1955 mieszka³ pisarz, publicysta, mi³oœ-
nik jazzu, warszawiak.

3 Stworzenie œródmiejskiej zabudowy
na terenach poprzemys³owych jest jednym
z priorytetów uchwalonego przez Radê
Warszawy studium zagospodarowania
miasta. Chodzi o to, by z dzielnic, takich

jak np. ¯oliborz przemys³owy, usuwaæ fa-
bryki, zak³ady rzemieœlnicze, bazy trans-
portowe. ¯eby nie mo¿na by³o stawiaæ tam
du¿ych stacji benzynowych, ale zamiast
nich budowaæ przede wszystkim domy.
Wœród obszarów, które trzeba „odzyskaæ
dla œródmieœcia”, wymieniane s¹ tak¿e: re-
jon Dworca Gdañskiego, Port Praski, oko-
lice ulic Kasprzaka i Wolskiej.

4 Od 2004 r. mniej ludzi przyje¿d¿a do
Warszawy, wiêcej z niej ucieka. Przyje¿-
d¿aj¹, ¿eby wiêcej zarabiaæ, a wyje¿d¿aj¹,
gdy ju¿ nie daj¹ rady albo pieni¹dze scho-
dz¹ na drugi plan, bo brakuje im wiêzi z in-
nymi ludŸmi i chc¹ za³o¿yæ rodzinê. Zda-
niem socjologów Warszawa nie sprzyja two-
rzeniu wiêzi spo³ecznych ani wiêzi z mia-
stem. Wp³ywa na to ju¿ sposób zagospoda-
rowania przestrzeni. Nie mamy prawdzi-
wego centrum, g³ównego deptaka, gdzie
wszyscy siê spotykaj¹, rozmawiaj¹.

5 Artyœci coraz chêtniej zak³adaj¹ pra-
cownie na Pradze-Po³udnie. Du¿o tu fa-
brycznych hal wynajmowanych po atrak-
cyjnych cenach przez w³aœcicieli, s¹ te¿
ma³e opuszczone lokale us³ugowe w ka-
mienicach, znacznie tañsze ni¿ na Pradze-
-Pó³noc. Pracownie, galerie, teatry powsta-
³y ju¿ w dawnych zak³adach w³ókienni-
czych ko³o Dworca Wschodniego przy
ul. Lubelskiej 30/32, w Pañstwowych Za-
k³adach Optycznych przy ul. Grochow-
skiej, w kamienicy przy ul. Miñskiej 13.

7 Od 11 lat w soboty i w niedziele z wie-
¿y zegarowej Zamku Królewskiego na
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trzy strony œwiata odgrywany jest Hejna³
powstañczy. Od 11 listopada hejna³ s³yszeæ
bêdziemy codziennie o godzinie 11.15.
O tej godzinie w 1939 r. zatrzyma³y siê
wskazówki zegara na p³on¹cej wie¿y Zam-
ku. DŸwiêkowy symbol Zamku Królew-
skiego ma szansê staæ siê teraz symbolem
Warszawy.

8 Urzêdnicy miejscy od lat planuj¹
budowê du¿ego centrum kongresowego
w stolicy. Idea ta powraca zw³aszcza w okre-
sie przedwyborczym. Miasto rozwa¿a
obecnie cztery lokalizacje; miêdzy hote-
lem Gromada a ul. Sasanki, na pó³noc od
Stadionu Dziesiêciolecia, vis-à-vis Dwor-
ca Zachodniego, u zbiegu ulic Che³mskiej
i Czerniakowskiej. Micha³ Borowski, na-
czelny architekt miasta, przyzna³, ¿e z ró¿-
nych powodów, tak¿e komunikacyjnych,
mocna jest propozycja praskiej lokaliza-
cji. Która przewa¿y, oka¿e siê jednak do-
piero po szczegó³owym przeanalizowaniu
wszystkich za i przeciw.

9 Na Wybrze¿u Koœciuszkowskim przed
pomnikiem Syrenki ods³oniêto tablicê
upamiêtniaj¹c¹ nadanie Warszawie Sreb-
rnego Orderu Virtuti Militari. Odznacze-
nie nada³ miastu 9 listopada 1939 r. gen. W³a-
dys³aw Sikorski. Mia³o uhonorowaæ boha-
tersk¹ obronê stolicy przez jej mieszkañ-
ców podczas kampanii wrzeœniowej.

Ceny mieszkañ w Warszawie bêd¹ ros³y
do 2010 r. – tak wynika z raportu firmy
REAS „Polski rynek mieszkaniowy – dia-
gnozy i prognozy”. Powody to: gor¹cy ka-
pita³ zagraniczny i polski (a¿ 20 proc. no-
wych lokali kupuje siê jako lokaty kapi-
ta³u), ograniczona poda¿, ³atwo dostêpne
kredyty, deficyt mieszkañ, wymiana sta-
rych na nowe, wzrost wynagrodzeñ. War-
szawa zdaniem analityków to rynek naj-
dro¿szy w Polsce, na którym jest miejsce

na innowacje i najwy¿sz¹ jakoœæ w archi-
tekturze i nowych technologiach.

Znakomita kanadyjska pianistka An-
gela Hewitt bêdzie gwiazd¹ rozpoczyna-
j¹cego siê III Festiwalu Muzyki Kame-
ralnej „Kwartesencja”. Artystka dziêki
swoim nagraniom najwa¿niejszych dzie³
J. S. Bacha na klawesyn (w wersji na forte-
pian) zyska³a opiniê jego niedoœcignionej
interpretatorki.

10 Na skwerze u zbiegu al. Szucha
i Al. Ujazdowskich stan¹³ pos¹g Romana
Dmowskiego. Autorem br¹zowego odlewu
rzeŸby jest prof. Wojciech Mendzelew-
ski. Przedstawia ona polityka trzymaj¹ce-
go w lewej rêce akt traktatu wersalskiego,
a w prawej kapelusz. Na cokole widnieje
cytat z dzie³a Dmowskiego Myœli nowoczes-
nego Polaka z 1903 r.: „Jestem Polakiem –
wiêc mam obowi¹zki polskie”. Powstanie
pomnika wzbudzi³o liczne kontrowersje.
Przeciwko jego ods³oniêciu wypowiadali
siê m.in. Marek Edelman i prof. Maria Ja-
nion. Protestuj¹cy nie zgadzali siê na
„wprowadzenie do polskiego panteonu
cz³owieka, którego program polityczny
opiera³ siê na nienawiœci”. Argumentowa-
li, ¿e „nazwisko Dmowskiego nierozerwal-
nie wi¹¿e siê z ideologi¹ rasizmu, szowini-
zmu, egoizmu narodowego, a nade wszyst-
ko antysemityzmu”. Monument ufundo-
wa³y miasto i zarz¹d województwa mazo-
wieckiego. Przedsiêwziêciu patronowali
radni z Ligi Rodzin Polskich.

12 W I turze wyborów na prezydenta
Warszawy najwiêcej g³osów uzyska³ Ka-
zimierz Marcinkiewicz (38,44%). Wraz
z nim do II tury przesz³a kandydatka PO,
Hanna Gronkiewicz-Waltz (34,19%). Wy-
soki wynik mia³ tak¿e Marek Borowski
(22,4%). Pozostali kandydaci nie przekro-
czyli 3% otrzymanych g³osów.
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W wyborach do Rady Warszawy wygra-
³a Platforma Obywatelska (40,31%), która
uzyska³a 27 mandatów. Drugie miejsce za-
jê³o Prawo i Sprawiedliwoœæ (29,38%), uzy-
skuj¹c 22 mandaty. 11 przedstawicieli
wprowadzi³a do rady Lewica i Demokraci
(18,03%). Do obsadzenia by³o 60 manda-
tów. Platforma uzyska³a równie¿ najlepsze
wyniki w wyborach do dzielnic, wygrywa-
j¹c w dziesiêciu z nich. W piêciu zremiso-
wa³a z PiS, które tradycyjnie mo¿e siê po-
chwaliæ zwyciêstwami na Pradze-Pó³noc
i w Wawrze. W Ursusie przewagê mia³ lokal-
ny komitet zwi¹zany z prawic¹. S³abo w dziel-
nicach wypad³a centrolewica. W wiêkszo-
œci – w tym w swoich matecznikach na Be-
mowie i Mokotowie – straci³a po³owê man-
datów. Do Rady Weso³ej nie dosta³a siê
wcale. Ró¿nie powiod³o siê lokalnym ko-
mitetom. Im dalej od centrum, tym lepsze
s¹ ich notowania. Frekwencja w wyborach
samorz¹dowych wynios³a 45,98 %.

Na Ochocie przy ul. Pawiñskiego 5 po-
wstanie niezwyk³y biurowiec, którego ele-
wacja przypominaæ bêdzie mozaikê. Kra-
kowska pracownia Kontrapunkt zaprojek-
towa³a gmach z betonow¹ elewacj¹. Kilku-
elementowe okna u³o¿¹ siê w powtarzaj¹ce
siê geometryczne wzory. W jednej trzeciej
d³ugoœci biurowiec ma byæ przeciêty szkla-
nym atrium, w którym na wysokoœci sied-
miu metrów znajdzie siê konstrukcja
w kszta³cie szeœcianu – to miejsce na sale
konferencyjne i restauracje. Biurowiec bê-
dzie now¹ siedziba Instytutu Podstawo-
wych Problemów Techniki Polskiej Aka-
demii Nauk. Ma byæ gotowy na wiosnê
2008 r.

14 559 osób otrzyma³o 10-miesiêczne
stypendia od Centrum Myœli Jana Paw-
³a II. O wsparcie mog¹ siê staraæ studenci,
uczniowie, doktoranci, którzy osi¹gaj¹ nie-
przeciêtne wyniki w nauce, anga¿uj¹ siê
w wolontariat, ko³a naukowe lub maj¹ inne

wybitne osi¹gniêcia. Kandydaci musz¹ siê
uczyæ w Warszawie, a dochód w ich rodzi-
nie nie mo¿e przekraczaæ 800 z³ na osobê.
Uczniowie mog¹ dostaæ od 200 do 500 z³,
studenci 500-1500 z³.

Ratusz koñczy wspó³pracê z WaPar-
kiem. Od grudnia parkomaty bêdzie ob-
s³ugiwa³a tañsza firma Parking Polska,
która za serwisowanie urz¹dzeñ weŸmie
miesiêcznie 481 tys. z³. WaPark dostaje te-
raz 976 tys.! Za rok miasto zap³aci nowej
firmie 5,5 mln z³ zamiast 11 mln.

Blisko 30 proc. warszawiaków cierpi na
alergiê – wynika z badañ przeprowadzo-
nych w stolicy. Czêœciej cierpimy na uczu-
lenia ni¿ mieszkañcy mniejszych i mniej
zanieczyszczonych miast. Uczulenia czê-
œciej wystêpuj¹ u dzieci i m³odzie¿y. Astma
wystêpuje trzy razy czêœciej, ni¿ jest zdia-
gnozowana. A¿ 15 proc. warszawiaków przy-
zna³o, ¿e ma œwisty w klatce piersiowej.

15 A¿ 3 mld z³ z przysz³orocznego bud-
¿etu miasta ratusz chcia³by przeznaczyæ na
inwestycje – tak wynika z przedstawionego
projektu bud¿etu na nastêpny rok. Z te-
go jedna trzecia to wydatki miejskich
spó³ek, np. wodoci¹gów, Tramwajów War-
szawskich, MZA. Na pozosta³e wydatki za-
pisano 1 517 mln z³. Dzielnice dostan¹ do
rozdysponowania 469,6 mln z³. Jak zwykle
najwiêcej ma poch³on¹æ transport: ponad
1 mld z³. Wiêcej ni¿ po³owa tej kwoty pójdzie
na metro. Zaplanowano dalsze wydatki na
Trasê Siekierkowsk¹, przebudowê Al. Je-
rozolimskich, rondo Starzyñskiego, most
Pó³nocny. Maj¹ byæ budowane Centrum
Nauki „Kopernik”, Muzeum Sztuki No-
woczesnej, pa³ac Saski, Muzeum Historii
¯ydów Polskich i obiekty sportowe (m.in.
modernizacja stadionu Legii i obiektów
Polonii).
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Rozpocz¹³ siê II Festiwal Filmy Œwiata
Ale Kino! Organizatorzy – kana³ filmowy
Ale Kino! i agencja promocji Mañana –
wybrali filmy wyprodukowane w najod-
leglejszych stronach œwiata, bêd¹ce blisko
ludzi i problemów, jakimi oni ¿yj¹ w swo-
ich krajach. 20 filmów, w tym retrospekty-
wê chiñskiego re¿ysera Jin Zhang-Ke, bê-
dzie mo¿na obejrzeæ w Muranowie, Kino-
tece i KINO. LAB. Festiwal potrwa do
23 listopada.

16 Najwiêkszym zainteresowaniem na
Targach Pracy organizowanych w Akade-
mii Medycznej cieszy³y siê stoiska firm
rekrutuj¹cych pracowników dla zagranicz-
nej s³u¿by zdrowia. Wed³ug danych okrê-
gowej izby lekarskiej od wejœcia Polski
do Unii ju¿ 851 warszawskich lekarzy
i 296 dentystów odebra³o œwiadectwa
o niekaralnoœci zawodowej, które trzeba
mieæ, ubiegaj¹c siê o pracê za granic¹.
W Anglii lekarze mog¹ zarobiæ od 50 do
100 tys. funtów rocznie, farmaceuci
ok. 35 tys., pielêgniarki do 25 tys.

17 Awaria energetyczna ok. godziny
14.30 sparali¿owa³a Warszawê. Zgas³o
œwiat³o w tysi¹cach mieszkañ, biur, skle-
pów w Œródmieœciu, na Mokotowie, Ursy-
nowie, Ochocie, ¯oliborzu i Woli. Stanê³a
jedna czwarta tramwajów, na ulicach po-
wsta³y gigantyczne korki. Zatrzyma³y siê
poci¹gi, ludzie grzêŸli w windach. Przy-
czyn¹ awarii by³o zwarcie w podstacji
transformatorowej. Tu¿ po jej wykryciu
miejskie wodoci¹gi odciê³y wodê w kilku
dzielnicach. Awariê energetyczn¹ usuniêto
po godzinie.

100-lecie istnienia obchodzi Towarzy-
stwo Mi³oœników Historii. Zas³ugi Towa-
rzystwa s¹ olbrzymie: tysi¹ce wyk³adów,
setki publikacji, konferencje miêdzynaro-
dowe i wystawy, dziêki którym upo-
wszechniano wiedzê historyczn¹.

20 Ponad po³owa warszawiaków nie
mo¿e siê doczekaæ listów, emerytur i pa-
czek. Zastrajkowa³o 1,6 tys. z 2,9 tys. listo-
noszy. Nie przyst¹pili do pracy, poniewa¿
uznali, ¿e Poczta Polska nie przestrzega
czasu pracy, obci¹¿a ich ponad si³y i mar-
nie p³aci. Nie chc¹ pracowaæ d³u¿ej ni¿ 8 go-
dzin dziennie. Postuluj¹ te¿ by ich pensje
wynosi³y co najmniej 1,5 tys. brutto. Nie
zgadzaj¹ siê na nadmierne obci¹¿anie to-
reb stertami ulotek, tzw. druków bezadre-
sowych, które musz¹ wrzucaæ do skrzynek.

22 Hiszpañska firma deweloperska
Sando Inmobiliaria pobi³a warszawski re-
kord cen dzia³ki budowlanej, p³ac¹c
371 450 tys. z³ za teren dawnej zajezdni
przy ul. Che³mskiej na Mokotowie. Firma
chce tu zbudowaæ ekskluzywne osiedle na
blisko tysi¹c mieszkañ. Zaprojektuje je
pracownia JEMS Architekci. Od strony
ul. Czerniakowskiej bêd¹ to lokale o œred-
nim standardzie, a od strony zachodniej
mieszkania z górnej pó³ki. Ceny maj¹ siê
zaczynaæ od ok. 9 tys. za 1 m2.

23 Warszawa ma pe³nomocnika ds. Wi-
s³y. Marek Piwowarski sam zg³osi³ swoj¹
kandydaturê. Chce, ¿eby Wis³a by³a atrak-
cyjna, zasobna w wodê i zachowa³a swe wa-
lory przyrodnicze, a nadwiœlañskie bulwa-
ry têtni³y ¿yciem. Jednak – jak powiedzia³
– jego „pierwszym zadaniem jest robienie
porz¹dku nad rzek¹. Nie ma tam miejsca
na gruz, œmieci, pozosta³oœci s³upów, barki
i wraki samochodów”.

24 Marek Borowski, by³y kontrkandy-
dat w wyborach na prezydenta Warsza-
wy, zapowiedzia³, ¿e w II turze wyborów
na prezydenta stolicy odda g³os na Hannê
Gronkiewicz-Waltz.

ZDM og³osi³ przetarg na projekt mostu
i trasy Krasiñskiego. Specjaliœci z Poli-
techniki Warszawskiej przygotowali ju¿
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wstêpn¹ koncepcjê. Most, ³¹cz¹cy ¯oliborz
z Bródnem, bêdzie mostem ³ukowym.
Przês³o o rekordowej d³ugoœci 280 m po-
zwoli unikn¹æ stawiania podpór w nurcie
rzeki. Trzykilometrowa trasa bêdzie pro-
wadziæ od pl. Wilsona, ko³o Centrum Olim-
pijskiego na drug¹ stronê Wis³y, dalej
ul. Jagielloñsk¹ dotrze do skrzy¿owania ulic
Budowlanej z Odrow¹¿a na Bródnie. Na
ca³ym odcinku ma powstaæ linia tramwa-
jowa. Budowa mostu ma siê zacz¹æ w 2008 r.
Ca³kowity koszt budowy trasy i mostu
wraz z lini¹ tramwajow¹ wed³ug wstêp-
nych szacunków wyniesie ok. 400 mln z³.

25 Na jeden dzieñ udostêpniono pub-
licznoœci teren wykopalisk przy pl. Pi³sud-
skiego. Prowadzone od trzech miesiêcy
wykopaliska co rusz przynosz¹ nowe od-
krycie. Po bokach Grobu Nieznanego
¯o³nierza archeolodzy ods³onili impo-
nuj¹ce podziemia budowli znanych z po-
drêczników historii, a w nich blisko 19 tys.
rozmaitych przedmiotów: kafli, rzeŸb, na-
czyñ, monet. W miejscu piwnic mia³ po-
wstaæ dwupoziomowy parking, Po kry-
tycznych g³osach historyków sztuki i kon-
serwatorów miasto obiecuje zostawiæ czêœæ
podziemi.

Rozpoczyna siê IV Festiwal Pianistycz-
ny organizowany przez Stowarzyszenie
im. Ludwiga van Beethovena El¿biety
Pendereckiej. Jego goœæmi bêd¹ m.in. zwy-
ciêzcy Konkursu im. Gézy Andy w Zury-
chu Siergiej Kudriakow i Aleksiej Wo³o-
din oraz œwiatowej s³awy pianiœci Cyprien
Katsaris i Andriej Gawri³ow. Festiwal
uœwietni warszawska premiera filmu Ag-
nieszko Holland Kopia Mistrza.

26 W II turze wyborów na prezydenta
stolicy wygra³a Hanna Gronkiewicz-
-Waltz, kandydatka Platformy Obywatel-
skiej, uzyskuj¹c 53,18% g³osów. Jej kontr-
kandydat z ramienia Prawa i Sprawied-

liwoœci, Kazimierz Marcinkiewicz, otrzy-
ma³a³ 46,82% g³osów. Frekwencja wybor-
cza w II turze wynios³a 53,04%.

28 Nowa prezydent chce zlikwidowaæ
stanowisko naczelnego architekta Warsza-
wy. Argumentuje, ¿e osoba, która pe³ni tê
funkcjê, ma zbyt du¿¹ w³adzê. Przekonuje,
¿e najlepiej bêdzie zast¹piæ go „sprawnym
zespo³em”. Kompetencje naczelnego ar-
chitekta rzeczywiœcie s¹ ogromne. Do jego
zdañ nale¿y opracowywanie g³ównych za-
sad i celów polityki rozwoju przestrzenne-
go miasta, nadzoruje on wydawanie po-
zwoleñ na budowê wszystkich obiektów
wiêkszych ni¿ 10 tys. m2, ma te¿ wp³yw na
politykê komunikacyjn¹ miasta. Hanna
Gronkiewicz-Waltz chce wzorowaæ siê na
rozwi¹zaniach wprowadzonych w Gdañ-
sku. Rozwój miasta planuje tam 6 zespo-
³ów, ka¿dy dla ka¿dej dzielnicy. Wraz
z miejsk¹ pracowni¹ planowania prze-
strzennego s¹ czêœci¹ biura rozwoju mia-
sta, które podlega wiceprezydentowi. Ur-
baniœci warszawscy obawiaj¹ siê, ¿e takie
rozwi¹zanie spowoduje, ¿e odpowiedzial-
noœæ za rozwój miasta zostanie rozmyta,
a rozproszenie kompetencji doprowadzi
do braku wspó³pracy pomiêdzy poszcze-
gólnymi s³u¿bami oraz urzêdnikami z ró¿-
nych czêœci miasta.

29 Na fasadzie kamienicy przy Nowym
Œwiecie 57 ods³oniêta zosta³a tablica po-
œwiêcona za³o¿ycielom kawiarni Pod Pika-
dorem. Sta³o siê to w 88. rocznicê powsta-
nia lokalu, który przeszed³ do legendy
awangardy artystycznej w Polsce. Na p³y-
cie z zielonego granitu widnieje piêæ na-
zwisk: Jaros³aw Iwaszkiewicz, Jan Le-
choñ, Antoni S³onimski, Julian Tuwim
i Kazimierz Wierzyñski.

30 Instytut Teatralny wprowadzi³ siê
do nowej siedziby przy Al. Ujazdow-
skich 6. Stare mury dawnego szpitala woj-
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skowego zdobi¹ teraz wyraziste kolory,
a do fasady z czerwonej ceg³y dobudowano
szklany hol. Za³o¿ony w 2003 r. Instytut
jest centrum ¿ycia scenicznego w Polsce.
Jego dyrektorem zosta³ Maciej Nowak.

Nowy budynek bêdzie miejscem spotkañ
i wydarzeñ teatralnych.

GRUDZIEÑ

1 Na Okêciu otwarto nowy szklany ter-
minal, w którym obs³ugiwani bêd¹ pasa¿e-
rowie przylatuj¹cy do Warszawy. Nowa ha-
la jest dwa razy wiêksza od starej. W wy-
stroju dominuje kolor szary – granitowych
posadzek i stalowych filarów. Wybijaj¹ siê
tylko pomarañczowe oznaczenia kieruj¹ce
do poszczególnych czêœci portu. Karuze-
le baga¿owe i wielopoziomowe taœmoci¹gi
maj¹ w sumie 700 m. To pozwoli przyj¹æ
60 tys. sztuk baga¿u dziennie. Niestety, du-
¿a czêœæ podró¿nych nadal bêdzie trafiaæ
do starego dworca. Dopiero w maju przy-
sz³ego roku otwarta zostanie hala odlotów
i czêœæ tzw. rêkawów, którymi pasa¿erowie
bêd¹ wchodziæ bezpoœrednio do samo-
lotów. Po zakoñczeniu wszystkich robót
nowy terminal bêdzie móg³ odprawiaæ
10 mln pasa¿erów rocznie.

Pad³ nowy rekord cen gruntu w War-
szawie. Irlandzki inwestor kupi³ dzia³kê
u zbiegi ulic Ho¿ej i Mokotowskiej za
58 mln z³, czyli prawie 31 tys. za 1 m2. Chce
tam zbudowaæ zespó³ apartamentowców.
W ca³ym kompleksie ma byæ ok. 40 stume-
trowych mieszkañ, w których 1 m2 koszto-
waæ bêdzie prawie 9,8 tys. z³.

2 Hanna Gronkiewicz-Waltz przejê³a
w³adzê w Warszawie. W zaprzysiê¿eniu na
stanowisko prezydenta wziê³o udzia³ po-
nad 600 osób, g³ównie samorz¹dowców
i urzêdników. Na uroczystoœci nie pojawili
siê warszawscy pos³owie PiS. W swoim wy-
st¹pieniu nowa prezydent odwo³a³a siê do
idei pozytywistycznych: „Zaniedbana
Warszawa potrzebuje pracy u podstaw”.
Zapowiedzia³a tak¿e zlecenie audytu pod-

sumowuj¹cego dokonania rz¹dz¹cej War-
szaw¹ ekipy PiS.

W hali Expo XXI na Woli odby³a siê
gala rozdania nagród Europejskiej Aka-
demii Filmowej. Bohaterem wieczoru by³
Pedro Almodóvar i jego film Volver. Nagro-
dê dla najlepszej europejskiej aktorki
otrzyma³a Penélope Cruz za rolê w filmie
Volver. Za najlepszy europejski film
uznano ¯ycie na pods³uchu Floriana Hen-
ckela von Donnersmarcka. Nagrodê za ca-
³okszta³t twórczoœci odebra³ Roman Po-
lañski.

Teatr Polonia Krystyny Jandy otworzy³
Du¿¹ Scenê zbudowan¹ w miejscu dawnej
sali kinowej. Widownia ma 13 rzêdów,
266 miejsc. Fotele ufundowali widzowie,
chc¹c w ten sposób do³o¿yæ cegie³kê do bu-
dowy teatru. Na inauguracjê Du¿ej Sceny
przygotowano premierê Trzech sióstr Cze-
chowa.

O godzinie 17 Nowy Œwiat na ca³ej d³u-
goœci rozb³ysn¹³ tysi¹cem z³ocistych lam-
pek. Dla warszawiaków to sygna³ rozpo-
czêcia okresu przedœwi¹tecznego.

4 Hanna Gronkieiwcz-Waltz og³osi³a
nazwiska swoich zastêpców. Zostali nimi:
Jerzy Miller, W³odzimierz Paszyñski, Ja-
cek Wojciechowski i Andrzej Jakubiak.
W ekipie Hanny Gronkiwiecz-Waltz zo-
staje tak¿e Jacek Weksler, dotychczasowy
szef Biura Teatru i Muzyki, który wygra³
konkurs na to stanowisko, og³oszony przez
Kazimierza Marcinkiewicza.
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5 Zarz¹d Mazowsza podzieli³ 1,8 mld z³
z europejskiego funduszu dla regionu. Na
liœcie znalaz³y siê trzy projekty propono-
wane przez sto³eczny ratusz. Euro bez kon-
kursu mo¿e dostaæ Zarz¹d Dróg Miejskich
na tzw. obwodnicê œródmiejsk¹ (po³¹cze-
nie miêdzy rondem Wiatraczna a rondem
¯aba na Targówku) i na skrzy¿owanie Tra-
sy Siekierkowskiej z drog¹ krajow¹ nr 2
(ulicami P³owieck¹ i Marsa). Uznanie zy-
ska³ te¿ projekt Zarz¹du Transportu Miej-
skiego – parkingi „Parkuj i jedŸ”. Zaplano-
wano je przy wyjeŸdzie do Warszawy od
po³udnia (przy al. Krakowskiej, ul. Gór-
czewskiej, stacjach metra Kabaty i Ursy-
nów) oraz przy stacjach PKP (Rembertów,
¯erañ, Wawer, Falenica, Anin). Projekty
firmowane przez ratusz s¹ warte blisko
480 mln z³.

6 Micha³ Borowski, naczelny architekt
miasta, zosta³ zdymisjonowany. „Naczel-
nym architektem powinny byæ plany za-
gospodarowania przestrzennego” – powie-
dzia³a Hanna Gronkiewcz-Waltz. W ratu-
szu powstanie teraz Biuro Rozwoju Mia-
sta, które bêdzie odpowiadaæ za sprawy bu-
dowlane i planowanie przestrzenne.

Dom Towarowy Smyk ma odzyskaæ
dawne piêkno. W³aœciciel, firma DTC
Real Estate, zamierza go przebudowaæ
i powiêkszyæ, przywracaj¹c jego elewacji
wygl¹d z lat 50. Smyk jest od dwóch mie-
siêcy wpisany do rejestru zabytków, ka¿da
zmiana wymaga uzgodnieñ z konserwato-
rem. Architekt i autor projektu moderni-
zacji, Andrzej Cho³dzyñski, ma nadziejê,
¿e ta inwestycja sprawi, ¿e wielkomiejskie
¿ycie i ludzie wróc¹ do Œródmieœcia, zw³a-
szcza w weekendy.

Na trzech monitorach w g³ównym holu
centrum handlowego Wola Park mo¿na
zobaczyæ, jak zmienia³a siê Warszawa pod
koniec XIX w., kiedy prezydentem miasta

by³ Sokrates Starynkiewicz. Prezentacja
przygotowana przez fundacjê Inna Prze-
strzeñ we wspó³pracy z miastem i Muzeum
Historycznym m.st. Warszawy ma formê
multimedialnego przewodnika po Warsza-
wie lat 70., 80. i 90. XIX w. Kilkunastomi-
nutowy film jest monta¿em archiwalnych
zdjêæ, planów, rycin i czasopism.

7 Z najnowszych badañ „Wizerunek
Warszawy w œwiadomoœci mieszkañców”
wynika, ¿e dla wizerunku miasta wa¿ne s¹
zabytki i symbole. Na liœcie znalaz³y siê
kolejno: PKiN, Stare Miasto, Zamek Kró-
lewski, £azienki, Syrenka, kolumna Zyg-
munta, Nowy Œwiat, Wilanów, most Po-
niatowskiego, Marsza³kowska, plac Zam-
kowy, Grób Nieznanego ¯o³nierza, Sta-
dion Dziesiêciolecia, stadion Legii, pom-
nik Nike, pl. Pi³sudskiego, Teatr Wielki…
Dalej s¹ nowe mosty Œwiêtokrzyski i Sie-
kierkowski. Warszawiacy najgorzej ocenili
czystoœæ miasta. A¿ po³owa uzna³a, ¿e jest
z tym Ÿle albo bardzo Ÿle. Komunikacja
miejska zebra³a tyle samo g³osów krytycz-
nych, co pochwalnych. Ale wszyscy s¹
dumni z metra.

Od dziœ nowym metropolit¹ warszaw-
skim jest dotychczasowy biskup p³ocki
Stanis³aw Wielgus. Papie¿ Benedykt XVI
wyniós³ go do godnoœci arcybiskupa. To
pierwsza zmiana na czele archidiecezji
warszawskiej od æwieræ wieku. Na emery-
turê odchodzi kardyna³ Józef Glemp, któ-
ry jeszcze trzy lata, do 80. urodzin, pozo-
stanie prymasem Polski.

8 Pod wzglêdem religijnoœci warsza-
wiacy s¹ na samym koñcu. Z przeprowa-
dzonych w³aœnie badañ wynika, ¿e najrza-
dziej w kraju bior¹ udzia³ w praktykach re-
ligijnych. Do koœcio³a co niedzielê chodzi
25 proc. parafian (w Tarnowie 70 proc.),
do spowiedzi czêœciej ni¿ raz w roku –
54 proc., modlitwê codziennie odmawia
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46 proc., a intencje mszalne zamawia tylko
23 proc. Co trzeci warszawiak w ogóle nie
czuje siê zwi¹zany ze swoj¹ parafi¹ – to dwa
razy wiêcej osób, ni¿ wynosi œrednia w kra-
ju. Warszawiacy w znacznie mniejszym
stopniu przyznaj¹ siê do „du¿ego zaufa-
nia” w stosunku do duchownych.

Austriacka firma Akron Group kupi³a
za 570 mln z³ najwy¿szy warszawski biuro-
wiec – 208-metrowy Warsaw Trade Tower.
43-piêtrowy drapacz chmur u zbiegu ulic
Ch³odnej i Towarowej wybudowa³ pod ko-
niec lat 90. koncern Daewoo.

W Pa³acu Kultury i Nauki trwaj¹
17. Krajowe Targi Ksi¹¿ki. Wystawia siê
90 wydawców, wœród nich Œwiat Ksi¹¿ki,
Kojro, Wydawnictwo Twój Styl, Muza,
Czytelnik, Muchomor, Dwie Siostry, Ze-
szyty Literackie.

9 T³umy dzieci i ich rodziców odwie-
dzi³y Zachêtê w pierwszym dniu wystawy
„Arka Wilkonia”. Józef Wilkoñ, chary-
zmatyczny artysta, wybitny rzeŸbiarz i ilu-
strator, w stroju Miko³aja opowiada³, jak
rzeŸbi³ swoj¹ arkê i rozdawa³ dzieciom cu-
kierki. Dzieci mog³y g³askaæ drewniane
zwierzêta i bawiæ siê do woli.

Przed Pa³acem Kultury i Nauki rozb³y-
s³a ogromna choinka. Drzewo przyjecha³o
z Wis³y, ma 80 lat, mierzy 24 m i wa¿y 2 to-
ny.

11 Hanna Gronkiewicz-Waltz podzie-
li³a siê w³adz¹ ze swoimi zastêpcami w ra-
tuszu. Pani prezydent bêdzie odpowiada³a
za wspó³pracê miêdzynarodow¹, kontrolê
wewnêtrzn¹ i audyt, kulturê, spó³ki miej-
skie, promocje, ratuszowe kadry, USC,
sprawy prawne, biuro prasowe, gabinet
i biuro prezydenta. Jackowi Wojciechow-
skiemu podlegaj¹: sprawy budowlane i pla-
nowanie przestrzenne, ZDM, ochrona œro-

dowiska oraz sprawy infrastrukturalne. Je-
rzy Miller odpowiada za pomoc spo³eczn¹
i zdrowie, fundusze europejskie, bezpie-
czeñstwo, zarz¹dzanie kryzysowe, obs³ugê
inwestorów, bud¿et, informatykê. W³odzi-
mierz Paszyñski odpowiada za oœwiatê
i wychowanie, politykê spo³eczn¹, sport,
konserwacjê zabytków.

Na skwerze przy hotelu Bristol otwar-
ta zosta³a wystawa poœwiêcona stanowi
wojennemu w Warszawie. Na planszach
umieszczono unikatowe zdjêcia, fragmen-
ty wspomnieñ i dokumentów oraz repro-
dukcje podziemnych ulotek i pism. Przy-
pominaj¹ m.in. moment wprowadzenia
stanu wojennego, strajki, terror, smutn¹
Wigiliê 1981 r., a tak¿e budzenie siê opo-
ru: demonstracje, dzia³alnoœæ podziemia,
wreszcie wybuch protestów w maju i sier-
pniu 1982 r.

13 Warszawiacy mogli przypomnieæ
sobie codziennoœæ stanu wojennego. W kil-
ku miejscach miasta pojawi³y siê patrole
ZOMO, opozycja rozdawa³a oporniki,
przy koksownikach grzali siê zomowcy.
Przy koœciele œw. Anny na telebimie od-
twarzano co godzinê przemówienie
gen. Jaruzelskiego z 13 grudnia 1981 r., wy-
œwietlano zdjêcia i fragmenty filmów ar-
chiwalnych. Wieczorem milicja rozpêdzi³a
demonstracjê pod kolumn¹ Zygmunta.

„Ma³a forma, wielka sztuka” – to tytu³
wystawy w Muzeum Narodowym, na któ-
rej mo¿na zobaczyæ banknoty, druki war-
toœciowe, znaczki filatelistyczne, doku-
menty podró¿y. Wszystkie eksponaty po-
wsta³y w Polskiej Wytwórni Papierów
Wartoœciowych, a projektowali je m.in. Jó-
zef Mehoffer, Ryszard Kleczewski, Wac³aw
Borowski. Taki pokaz ma³ych form gra-
ficznych Muzeum przygotowa³o po raz
pierwszy.
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14 Zakoñczy³ siê remont pasa¿u Wie-
cha na ty³ach Galerii Centrum. Deptak
z du¿ych p³yt jasnego granitu nabra³ wiel-
komiejskiej skali. Zniknê³y murki i zieleñ-
ce. Kameralne daszki zast¹pi³o 9 megala-
tarni o wysokoœci 19,5 m, zakoñczonych
skrzyd³ami odbijaj¹cymi œwiat³o. Zyska³y
te¿ elewacje, na których wije siê bluszcz.
Zarz¹d Terenów Publicznych zapowiada,
¿e latem przysz³ego roku zacznie siê re-
mont trzech placyków – z fontann¹ przy
kinie Atlantic, przy ul. Chmielnej i na
k³adce nad ul. Z³ot¹. Jest te¿ gotowa kon-
cepcja otoczenia Rotundy i zrobienia
przed ni¹ placu.

W Muzeum Narodowy otwarto wysta-
wê jednego z najwybitniejszych fotogra-
fików – Jana Bu³haka (1876-1950). Na
500 eksponowanych fotografiach mo¿na
zobaczyæ m.in. Wilno, przedwojenn¹
i zburzon¹ podczas wojny Warszawê, Kra-
ków, Lwów, Lublin, Poznañ, Gdañsk,
a tak¿e pla¿e £eby, martwe natury i nie-
zwyk³e studium skruszonego lodu.

Na Zamku Królewskim prezentowane
s¹ eksponaty pochodz¹ce z klasztoru Pau-
linów na Jasnej Górze. Wystawa „U tronu
Królowej Polski” jest rodzajem opowieœci
o dziejach klasztoru, przez najcenniejsze
przedmioty sk³adane tu od œredniowiecza
po dziœ. Najcenniejszym eksponatem jest
koszulka rubinowa nak³adana na postaæ
Matki Bo¿ej i Jezusa z obrazu Czarnej Ma-
donny. Na materia³ naszyto 800 klejnotów.
Wszystkie s¹ wotami z³o¿onymi w klaszto-
rze jasnogórskim, najstarsze pochodz¹
z XVI w. Jest to najwiêksza kolekcja ka-
mieni w Europie Œrodkowej.

16 Zakoñczy³ siê trwaj¹cy od 2003 r. re-
mont frontowych elewacji pa³acu w Wila-
nowie. Przywrócono im kolory z lat 20.
XVIII w., gdy w³aœcicielk¹ rezydencji by-
³a El¿bieta z Lubomirskich Sieniawska.

Œciany s¹ bia³o-ró¿owe, wystrój architek-
toniczny (kolumny, pilastry, gzymsy) od-
zyska³ barwê dukatowego z³ota, zaœ boczne
portale pomalowano na ciemn¹ czerwieñ.
Do tego dochodzi zieleñ i z³oto na he³mach
pa³acowych wie¿. Konserwatorzy odre-
staurowali te¿ 576 figur i detali rzeŸbiar-
skich na elewacjach. W przysz³ym roku
rozpocznie siê remont elewacji ogrodowych
pa³acu.

17 W Galerii Le Guern przy ul. Wi-
dok 8 mo¿na odbyæ wirtualny spacer po
Warszawie wymyœlonej przez Niemców
w pierwszych latach II wojny œwiatowej.
Komputerowej rekonstrukcji dokona³a
m³oda artystka Aleksandra Palisiewicz.
Nowe niemieckie Warschau mia³o byæ
miastem idealnym: uporz¹dkowanym,
przejrzystym, jasnym. Przetrwaæ mia³o je-
dynie Stare Miasto i Krakowskie Przed-
mieœcie oraz pod zmienionymi nazwami
Aleje Ujazdowskie i Jerozolimskie oraz
pl. Pi³sudskiego. Warszawa mia³a byæ dzie-
siêciokrotnie mniejsza i zasiedlona wy-
³¹cznie przez Niemców. Dla Polaków prze-
znaczono niewielka parcele o powierzchni
1 km2 po praskiej stronie Wis³y.

18 W Teatrze Wspó³czesnym rozdane
zosta³y wyró¿nienia miesiêcznika „Teatr”.
Danuta Stenka za rolê w Kobiecie z morza
w Teatrze Dramatycznym i Andrzej Zie-
liñski za postaæ z Waszej ekscelencji otrzy-
mali nagrody im. Aleksandra Zelwerowi-
cza. Nagroda im. Konrada Swinarskiego
po raz pierwszy trafi³a do r¹k twórcy ope-
rowego – Mariusz Treliñskiego. Redakcja
przyzna³a tak¿e wyró¿nienie honorowe
prof. Jerzemu Jarockiemu.

19 Narodowy Fundusz Inwestycyjny
„Piast” kupi³ za ponad 57 mln z³ teren za-
bytkowej fabryki wódek „Koneser” przy
ul. Z¹bkowskiej. „Piast” to spó³ka inwe-
stuj¹ca w budowê apartamentowców, w za-
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bytkowych budynkach fabrycznych za-
mierza stworzyæ lofty. Sprzeda¿ ucieszy³a
dyrekcjê „Konesera”, bo oznacza to, ¿e wy-
twórnia bêdzie nadal dzia³aæ. Po sp³acie
d³ugów zak³ad resztê pieniêdzy bêdzie
móg³ zainwestowaæ w rozlewanie wódki.
Fundusz najprawdopodobniej bêdzie
chcia³ wydzier¿awiæ czêœæ zabytkowego te-
renu. Jest zatem szansa, ¿e jeœli porozumie
siê w tej sprawie z miastem, uda siê zreali-
zowaæ wczeœniejszy plan utworzenia w fa-
bryce centrum kultury.

Kilkadziesi¹t reflektorów rozmiesz-
czonych na przeciwleg³ych kamienicach
i chodniku rozœwietli³o fasady dwóch za-
bytkowych koœcio³ów na Starym Mieœcie –
œw. Jana i Jezuitów. Oœwietlenie koszto-
wa³o miasto 230 tys. z³, ale jest ener-
gooszczêdne. Reflektory zapalaj¹ siê po
zmroku. W przysz³ym roku Zarz¹d Tere-
nów Publicznych planuje kolejne ilumi-
nacje na Starówce. Oœwietlony ma byæ
m.in. fragment wyremontowanych murów
obronnych.

20 Siedem zabytkowych tablic z br¹zu
powróci³o na wiadukt Poniatowskiego. S¹
bezcenn¹ pami¹tk¹ dziejów Warszawy.
Opowiadaj¹ historiê wiaduktu i mostu.
Najstarsza pochodzi z 1914 r., znajduj¹ siê
na niej nazwiska projektantów i budowni-
czych przeprawy, a nawet koszty inwesty-
cji. Ostatnia tablica z 1990 r. poœwiêcona
jest kapitalnemu remontowi budowli w póŸ-
nych latach 80. Wiêkszoœæ odla³a z br¹zu
s³ynna warszawska firma Bracia £opieñcy.
Rozwieszone do tej pory w ró¿nych czê-
œciach mostu i wiaduktu by³y regularnie
rozkradane i malowane przez graficiarzy.

21 Trwaj¹ ju¿ prace nad dwiema naj-
wiêkszymi czêœciami sta³ej ekspozycji
Centrum Nauki „Kopernik”, które po-
wstanie nad tunelem Wis³ostrady blisko
Biblioteki Uniwersyteckiej. Prowadz¹ je

holenderskie firmy Bruns i Northern-
Light, które wygra³y przetargi na najbar-
dziej oryginalne i interesuj¹ce pomys³y.
Na wykonanie ponad 170 eksponatów do-
stan¹ prawie 10 mln z³ od Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego. W dziale
„Cz³owiek i œrodowisko”, patrz¹c na nie-
wielk¹ oczyszczalniê œcieków, bêdzie mo¿-
na siê dowiedzieæ, co trzeba zrobiæ, by móc
siê napiæ wody z Wis³y. Na podstawie zdjê-
cia bêdzie mo¿na sprawdziæ swój wygl¹d za
80 lat. Z kolei na ekspozycji „Œwiat w ru-
chu” ka¿dy bêdzie móg³ sprawdziæ, jak siê
jeŸdzi rowerem po linie oraz odpaliæ rakie-
tê. Ekspozycje maj¹ byæ gotowe na otwar-
cie pierwszej czêœci budynku – pod koniec
2008 r.

Z roku na rok warszawiacy coraz chêt-
niej kupuj¹ na œwiêta pachn¹ce drzewka.
Plastikowa tandetna choinka odchodzi
do lamusa. Najwiêksze wziêcie maj¹ jod³y
kaukaskie, mimo ¿e za œredniej wielkoœci
jode³kê trzeba zap³aciæ 80 z³. Coraz mod-
niejsze s¹ tak¿e tradycyjne ozdoby ze s³o-
my, papieru i waty.

22 Na Starych Pow¹zkach rodzina,
przyjaciele i wielbiciele po¿egnali popu-
larn¹ piosenkarkê Danutê Rinn.

23 Jak co roku ¿³óbek Pañski u œw. An-
ny zaskakuje form¹ i sk³ania do refleksji.
Przed ogrodzeniem zamkniêtego osiedla
œw. Józef pertraktuje z ochroniarzem. Ale
ochroniarz go nie wpuszcza. Maria stoi
obok, trzymaj¹c na rêkach Dzieci¹tko.
W oknach domów stoj¹ mieszkañcy obo-
jêtni na to, co dzieje siê na zewn¹trz. Widaæ
choinki, bombki i prezenty. ¯³óbek jest
wspólnym projektem grafika, ilustratora
podrêczników i ksi¹¿ek dla dzieci Wies³a-
wa Dojlidki i rektora œw. Anny ks. Bogda-
na Bartolda, który tak mówi o przes³aniu
instalacji: „Zamykamy siê tak bardzo na
innych, tak siê boimy, tak strze¿emy swojej
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prywatnoœci, tak bardzo jesteœmy nasta-
wieni na siebie, ¿e mo¿emy przegapiæ naj-
wa¿niejszy moment w naszym ¿yciu”.

26 T³umy warszawiaków ci¹gnê³y do
staromiejskich koœcio³ów, a¿eby zobaczyæ
bo¿onarodzeniowe szopki. Po po³udniu
okolicê sparali¿owa³y korki, a w koœcio-
³ach ustawia³y siê d³ugie kolejki. Wiêk-
szoœæ szopek to tradycyjne figurki Œwiêtej
Rodziny, królów, pasterzy i zwierz¹t. Ale
nie zabrak³o w tym roku wspó³czesnych
akcentów. Oprócz wspomnianej szopki
u œw. Anny temat Narodzenia Pañskiego
wspó³czeœnie potraktowa³ koœció³ œw. Jac-
ka. Œwiêt¹ Rodzinê widaæ na tle panoramy
Warszawy. Najbardziej radosne s¹ ¿ywe
szopki. Tak¹ przygotowa³, jak co roku, ko-
œció³ œw. Stanis³aw Kostki na ¯oliborzu.
W œrodku w wyœcie³anych s³om¹ zagro-
dach stoj¹ kozy, barany, kucyki i króliki.

Artysta Miko³aj D³ugosz zachêca do
spo¿ywania posi³ków na „Satelitarnej ce-
ratce”. D³ugosz kupi³ w Internecie zdjêcie
satelitarne Warszawy, po czym wydruko-
wa³ je na tradycyjnych ceratach. Wysz³o
z tego niezwyk³e po³¹czenie funkcjonalne-
go nakrycia sto³u z map¹ stolicy, na której
bardzo dok³adnie widaæ samochody na uli-
cach, palmê na rondzie de Gaulle’a, jeszcze
niezburzony Supersam, spacerniaki w wiê-
zieniu na Rakowieckiej. Oprócz ceratek
z Centrum do nabycia s¹ tak¿e ceratki z ¯o-
liborzem, Ochot¹, Prag¹-Pó³noc, Sask¹ Kê-
p¹, Górnym Mokotowem, Œródmieœciem
i Powiœlem. Ka¿da w dwóch rozmiarach.

27 Do Zachêty ci¹gn¹ t³umy, aby obej-
rzeæ wystawê „Malarstwo polskie XXI
wieku”. Na pierwszym piêtrze galerii zna-
laz³y siê prace 60 artystów, m.in. Leona Ta-
rasewicza, Jaros³awa Fliciñskiego, Rafa³a
Bujanowskiego, Jadwigi Sawickiej, Alek-
sandry Waliszewskiej i innych. Nie tylko
klasyczne malarstwo na p³ótnie, ale i ga-

tunki pokrewne – murale, graffiti, wideo,
fotografie, performance, a nawet zaparko-
wany przed galeri¹ samochód pomalowa-
ny przez Edwarda Dwurnika.

28 Tylko przez 10 godzin, od 10 do 20,
mo¿na by³o ogl¹daæ w pa³acu Rzeczypos-
politej przy pl. Krasiñskiech fragmenty ar-
chiwum Zbigniewa Herberta. Archiwum
obejmuje lata 1948-1998, czyli ca³y okres
aktywnoœci twórczej poety, a w udostêp-
nionej dziœ czêœci znalaz³y siê szkice, bru-
liony i materia³y do zbioru Barbarzyñca
w ogrodzie, fragmenty korespondencji
z Leopoldem Tyrmandem, Czes³awem Mi-
³oszem, Jerzym Turowiczem. Pokaz zorga-
nizowano przed konserwacj¹ i katalogowa-
niem archiwum. Nie bêdzie ono udostêp-
nione przez dwa lata.

29 O godzinie 15 na stacjê Marymont
wjecha³ pierwszy poci¹g z pasa¿erami.
Niestety, a¿ przez rok nie bêdzie ³atwo tu
dotrzeæ, bo na razie z Marymontu nie doje-
dzie siê bezpoœrednio do centrum ani dalej
w kierunku Kabat, tylko – wahad³owym
poci¹giem – do stacji Plac Wilsona. W do-
datku kursuje on rzadko, bo co 15 minut.
Poci¹gi bêd¹ doje¿d¿aæ do Marymontu,
kiedy zostanie oddana stacja S³odowiec.
Dopiero tam sk³ady bêd¹ mog³y bez prob-
lemu zawracaæ. S³odowiec ma byæ gotowy
w styczniu 2008 r.

31 Ju¿ drugi rok nie ma zabawy sylwe-
strowej w Warszawie. Mimo ¿e w tym roku
ratusz obieca³ imprezê na pl. Defilad, nie
zd¹¿y³ z zezwoleniami. Warszawiakom,
którzy chc¹ siê bawiæ pod chmurk¹, pozo-
staje impreza na Bemowie. Zabawa bêdzie
bezalkoholowa i w klimacie latynoamery-
kañskim. Sylwester na Bemowie odbywa
siê ju¿ po raz siódmy. W zesz³ym roku ba-
wi³o siê na nim ok. 4 tys. osób.
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