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1. Warszawa nadal stolicą.
2. "Warszawa Oskarża” - zagranicą.
Kontakt z zagranicą w odbudowo Warszawy,
szacunek strat Warszawy.
Z dni odbudowy Warszawy,
Odbudowa mostu Poniatowskia^o.
Biuro Odbudowy Stolicy,
Pierwsze uchwały Naczelnej tfo.dy Odbudowy
m.st. /arszawy.
. = = = 0 = = =
'^AbbZąWA NAPAL STOLICA

Gdy w styczniu 1946 p,wojska sowieckie i polskie wkroczyły do
Warszawy - miasto było martwo i puste. Jak okiem siegrnł - ?ruzv
S^w20!2?* rL4”y’ szczątki barykad, niepochowane trupy, wrati tramAni iedneS? dnmi/hZ^/ v7kroty, dr?ew. *ni jednego żywego człowieka.
i miiSenia6dOmU 092 uszkQdzsn* Nlc w prócz ™n, gruzów, pustki
i^fSS5<?Z9 przed wyzwoleniem Warszawy, rezydujący podówczas w LuSł lu ^mczasowy Pząd Polski wydał deiret, mocą którego Warszawa
h4rn^io:AXvliszM -** °^6 *
szajTanJ^^esnie przeto zapadła dooxzja o stołeczności JarZ^wy i dokonany został fakt zamieszkania jej przez ludność. To
zdecydowało o znartwychstaniu miasta.
^uanosc. io
2no ni?“01 natychmiast, W małych izdebkach, piwni*
* schronach, ocalałych od zniszczenia, lecz pozbawionych okien
iużrZ?t\ka??la^0h PrZ0^conych kulami i odłamami pocisków,
na miatfn Jh.rPHAtX\'^rSZaw^SGy ’
gromada inżynierów rusżyła
?
J dokonać żmudnej pracy inwentaryzacyjnej, obejrzeć
ocalenia k??X
°kr^ió M°.4pi0h zniszcz^!?? szansę
1
Z^i
ktPre lenieć przestały. W tym samym cza*
zaledwie druga połowa stycznia ? rząd rezydował w
Vi-łvK/Prfl9QnOplęth°ay” domKUzprzy ul.ónieżnei na prawym brzegu
ńioi wyzwnfnnZ
?zęsc ^rsząwy, o cztery miesiące wcześ*
o?d>
dzięki ternu nieporównanie mnie] zniszczona/,
specjalne kolumny żołnierskie oczyszczały z min ulice po ulicy
dom po domu? a oddziały saperów przebijały tunele w gruzach, 7za ilegających jezdnie wszystkich ulic.
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się w Jarszawie, co wpłynęło na pawi on określony rozwoj urbanistyczny i architektoniczny miasta /dzielnica
dolską/; walki o wolność, jakie staczała Warszawa na przestrzeni
ubiegłych wieków, także od,‘grały rolę specjalną. Symbolem tej części
wystawy będ^, słowa* Wolność,- .wieczne dążenie Warszawy”.
?* uzęsc druga zobrazować ma. piękno Warszawy przed jej znisz
czeniem przez- Niemców.
Część trzecia stanowić, będzie właściwy temat 11 Warszawa Oskar», Woorazuje ona martyrologię ludzi i miasta. w oKrosio okupacji
niemieckiej, oraz systematyczne niszczenie budynków i wszelkich’dóbr
ma periąinych, i duchowych w okresie popowstaniowym, po uprzednim wypędzeniu^.z,miasta milionowej ludności.
*
dowy^WarszawyGZWarkoszcie zaprezentuje plany odbudov/y i przebu-,
= = = 0 t = =

KONT.iKT Z ZaG-iiaNIGA W ODBUDOWI^ WbZAWT
^niszczona przez Niemców Warszawa stanęła, wobec rzadkiej w hi
storii okazji, odbudowania w 3/4 całego miasta zupełnie na nowo.
, ą tej sytuacji wy łynął konsekwentny wniosek, że stolica winna
nyc nie tylko odbudowana, lecz i przebudowana. Nie odrodzi się to
...wszystko, co stoi wpoprzek współczesnym za łożeniom urbanis tycznym.
Powstać musi ^miasto piękniejsze, zdrowsze, pomyślane racjonalnie,
zdolne pełnie podwójne funkcje; 1/ stolicy - czyli ośrodka dyspozy
cji politycznej, gospodarczej, kulturalnej, naukowej - na cały kra i
.zarazem 2/pmiasta, ktorego ludność - podobnie jak w innych miastach
ma swojexliczne potrzeby,materialne, fizyczne i psychiczne, które
muszą byc zaspakajane z jak najlepszym dla niej rezultatem.
Przystępując do planowania nowej’Warszaw,’kierownicy i o i odbu
dowy i przebudowy uznali za konieczne nawiązanie kontaktów, a n et
współpracy z mysią urbanistyczną krajów, najdalej w tej dziedzinie
zaawansowanych, a także - z najnowszymi koncepcjami architektury
miejskiej zagranica.
7
'Najwcześniej, dzięki samorzutnemu zainteresowaniu się sprawą
odbudowy Warszawy przez Związek whi
oowiocki,
zaistniał
ar
«ułx, z,ax
o umai kontakt
kuuuumj zz archi

tektami radzieckimi, Latom uęiet logo roku szerg najwybitniejszych ar
chitektów i urbamst ow radziecnicn bawił w Warszawie przez’kilka tvgodni i na licznych, wspólnych z architektami polskimi konferencjach
dyskutowano kwestię .przyszłej stolicy Polski.
W siad za tym pierwszym cennym kontaktem poszły dalsze. Archi
tekt warszawski Jerzy bołtan, studiuje urbanistykę u wielkiego Cor
busier a w Paryżu. Jeden z najwybitniejszych młodych architektów rol
nych teG10J ™lckl wyjechał na roczne studia do Stanów ZjednoczoZ. zagranicy przybyli dp Warszawy, żeby stanąć do warsztatu od
budowy architekci i pskowski i hlębowski z Londynu, Keda z Francji.
Leykam ze.bzwajca.ru,
’
Bawili też. w Warszawie przedstawiciele architektury angielskiej
1 szwedzkiej: mź .arch.Parr oraz inż .aroh.Let tstrom. Obaj żywo in
teresowali się planami urbanistycznymi Nowej Warszawy.

Jreszcge w Pradze Cze skiej bawiła delegacja Stowarzyszenia
archi taktów Rzeczypospolitej Polskiej w osoteon: inź .arch.M? chała
Borkowskiego i inzrarch.Jerzego Sobiepana.
Delegaci podejmowani byli "przez czeskie stowarzyszenie archi
tektów , czołowe organizacje i urzędy planowania krajowego.
Polscy architekci wygłosili, szereg referatów na tenot odbudo
wy Warszawy. Referaty wywołały duże zainteresowanie wśród architek
tów czeskich.' ©alegaci polscy zwiedzili szereg specjlanych zakładów
użyteczności publicznej, badawcze laboratoria Materiałów budowla
nych i, td.
Obie strony podkreśliły konieczność stałej współpracy w dziele
odbudowy obu krajów.
Na początku obecnego roku architekci nasi wyjadą do Ameryki,
Anglii? Branej i, Szwajcarii i Związlu Sowieckiego.

sZACUNiIh. dJj-tAT 4ARbii>/f
J pierwszych tygodniach po wyzwoleniu Jerszswy Biuro Odbudowy
Stolicy przystąpiło do inwentaryzacji zniszozeń. Na podstawie da
nych, zestawionych przez inżynierów, którzy dokładnie zlustrowali
każdy budynek w Jarszawie, otrzymaliśmy oszacowanie strat następująoe:
Najwięcej strat poniosły budynki mieszkalne,
jako w.iarszawie najliczniejsze, mianowicie na sumę zł. 2.867.000.90budynki użyteczności publicznej • ...............................
456. OC'"'-. 005
świątynie '. .... c
............................... ... .
97.000.0; 0
budynki handlowe ..........................................
274.000.000
budynki przemysłowe ................ ...... .....
221.000.090
Razem

zł. 3.915.000 .000

Straty w urządzeniach użyteczności publicznej wynoszą

1.000.000.000

8tr,atv w urządzeniach technicznych przemysłu ^r.ioely
"•xŚO7o stanu przedwojennego . . ........................................... J

1.100.000.000

Straty w urządzeniach domowych ruchoraoŚGhdi prywatnych
i publicznych, skarbach ;sz tu. .
iblioteKacn i tp. oolięścffiO-^ylko w stosunku złnS.Ouó na osobę, co dało suMę?, . . .........................................................................
3.750.000.000
<i/szystkie wymienione pozycje daj. łącznie sumę strat
wojennych dla Jarszawy na blisko 10 miliardów złotych,
a dokładnie..............................

9.765,000.000

Przy dokładniejszym obliczeniu cyfry szacunkowe mogą- wzrosnąć o
2 o — 3Q/q.
ozacunek zniszczeń oblic©no według wartości złotego z roku 1939
/ 1 dolar równał się wówczas zł.5.18/Z Podstawę obliczeń stanowiły
przeto rzeczywiste wartości budynków, urządzeń,przemysłu i rucho
mości, określone ściśle przed wybuchom wojny.
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W. dniu 16 grudnia b.r. odbyła si,ę w Warszawie uroczystość inau
guracji roku akademickiego na Uniwersytecie Warszawskimi Piękna aula
uniwersy tecka. nie została, j 9szcze odremontowana, wobec czege uroczy
stość miała miejsce w sali kolumnowej gmachu uniwersyteckiego przy
ul .krakowskie Przedmieście 26/28.
y
w v y
x Na uroczystość przybył Pan Prezydent Bolesław Bierut, członko
wie rządu z Premierem Edwardem Oaóbkąz-kora^kim na. czele, członko
wie korpusu dyplomatycznego oraz liczni przedstawiciele świata na
uko ago i młodzież akademicku.
Po szesciu latach prześladowań Uniwersytet stolicy rozpoczął
jawną prace. W okresie okupacj i niemieckiej ani na chwile nie przer
wana została nauka w tajnych koi. .lotach, a powodzenie jej było tak
ni x £nZv Pod^komec okupacji, w roku 1944,- liczba studentów sięgę
a ou u«
. Jr^z.z uruchomianiem Uniwersytetu, stolicy przybyła jedna z naj
donioślejszych placówek pracy dla przyszłości. Juz dziś w zrujnowa
nej warszawie zgromadził uniwersytet o^oło pięciu tysięcy studentów,
wpisanych w rejestry .siedmiu wydziałów, lekarskiego, prawno :o far
maceuty cznego, huinanisty cznogo, przyrodniczo-ma tema tycznego , teolo ii
kat olickiej i teologm ewangelickiej.
Jeśli chodzi o profesorów - lata okupacji spowodowały utratę
prawie połowy. Tak wysokich strat nie praniosł umęczony naród polski
w żadnej ze swych warstw społecznych, kii mc tak dotkliwego ubytku
uniwersytet warszawski skompletował kadry profesorki o w pełni, uzu
pełnił, straty i podjął wszystkie pracei Profesorowie przeważnie nie
Iue3zkan, często nie mają koszuli, wykładają w nieopalanych
salach, ale pracują z zapałem.
J
'■> ,^raca od'Dyv7a ?ię w wyjątkowo ciężkich warunkachJ "rak sal na wyKłady, na pracownie. Nierzadko wykłady odbywają się w prywatnych mie
szkaniach, Je znaki daje się brak ławek, stołow, szaf, wyposażenia
pracowni naukowych. Młodzież, przeważnie mieszka kątem, i. jednak zapał
do pracy jest wielkio
p
Na czele Uniwersytetu stoi rektor prof.Pieńkowski,, fizyk świa
towej sławy, człęwieŁ-Wialkiej energii i wielkiego autorytetu moral
nego^ whtocl -młojlziażyJ •

« r,/0’? koniec listopada ub.r. oddano Warszawie do użytku odbudowaną
centralę autora tyczną telefonów przy uUPiusa XI Nr. 19,
uentralę, tę zaczęto odoudowywac w maju ub.r., nie mając ani na
rzędzi, ani sprzętu niezbędnego do pracy., Materiały zbierano w odłamkacn ze zniszczonych domow, zwożono je z innych . iast w częściach '
wszystko przerabiano na miejscu i dostosowywano do potrzeb'stac ji ■
rracą i darami przyczynili się do uruchomienia stacji specjaliści
radzieccy.
J
Jysiłki inżynierów i.robotników polskich oraz pomoc radziecka
sprawiłyże już w dziesiątym miesiącu po uwolnieniu Jarsza /a otr^-mała stację automatyczną na pięć i pół tysiąca numerów.

I
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J ,forsz.awie przeprowadzono spis zakładów przemysłowych i han
dlowych, czynnych na teroni o'Wars zawy.
Spis wykazał, że w stolicy pracuje 680 .zakładów przemy słowy ca
i 2,317 większych rzemieślniczych,' zatrudniających conajmniej 6
osób. Dane te zastawione zostały na dzień 1 października 19-kM.
Zśród zakładów rzemieślniczych-na pierwszym miejscu idzie branża
odzieżowa - .915, dalej metalowa - 450, usługi - 251, ^udowlana -.
156, spożywcza - 159 i td. ./śród zakładów przemysłowych 'wysuwa się
na czoło branża budowlana -.274, następnie spożywcza - lic , che
miczna - 88, metalowa - 72 i td,.
Zakładów handlowych czynnychJayło w dniu 1 października. 8.646.
Pierwsze miejsce zajmują zakłady żywnościowe i rolnicze, • 4.725,
następnie artykuły odzieżowe - 1.098, zakłady gastronomiczne i
przedsiębiorstwa rozrywkowe - 668, artykuły chemiczno - 583, ma*
teriały budowlane i opałowe - 226 i td.
Dane powyższe świadczą o szybkim tempie odnowy życia gospodar*
czego iferszawy.
Przy Zarządzie Miejskim w warszawie otwarta została poradnia
samokształceniowa dla pracowników; samorządu stołecznego oraz czy
telnia.
Poradnia udziela, wszelkiej pomocy i porad fachowych w pracy
samokształceniowej wszystkim pracownikom, związanym z odbudową sto
licy. Porady udziehaesą w zakresie czytelnictwa i teorii pracy sa
mokształceni owej.
Nadto poradnia organizuje bibliotekę, samorządową, czytelnię
książek, czasopism i wszelkich publikacji z działu samorządu tery
torialnego, prawa i zagadnień samorządowych. Z czytelni samorządo*
wej warszawskiej korzystać mogą nie tylno. rszawiacy, lecz także
pracownica samorządowi innych gmin miejskich i wiejskich.
Z najwyższym wysiłkiem dźwigająca się do żyois /arszawa już
pragnie proftileniowaó na kraj tworzonymi przez siebie na nowo zaso
bami wiedzy i facho-wości.

Jednym z największych dotychczas osiągnięć .tórszawy w,odbudo»
wie jest niewąt pliwie uruchomienie elektrowni. Jest , to osiągnięcie
doniosłe nie tylko za względu na straszliwy stan zniszczenia, w ja*
kim Niemcy pozostawili elektrownię miejską, lecz dlatego także, za
Duda je ona wielkie usługi społeczno-gospodarczo.
w’ lutym ub.r. rozpoczęto prace od ... zdobywania niezbędnych
narzędzi do pracy i od porządkowania terenu, pokrytego rubą rąrstwą
gruzu. W końcu kwietnia uzyskano prąd z pierwszego generatora i
dzięki tumu uruchomiono arsztaty. Obecnie elektrownia 'warszawska
zaspakaja nie tylwo potrzeby stolicy, lecz nadto.obsługuj o ogromny
obszar okolic, sięgający cd Żyrardowa. na zachodzie po Rembertów na
wschodzie. Jest ona j -j dziś jedną z największych czynnych elektrod
ni w Polsce, a jednak nie ma dość mocy, by sprostać obsłudze kręgu
.arszewski ego . Ostatnio elektrownia stolicy przekroczyła połowę s
zdolności produkcyjnej z r.1‘938, osiągając jpół mi liona kilowatogodzin na dobę.
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zaofWwał^^s^c^brakukc^rz^m * VOf?iłJ i Gorzowie/
ry przęsła. Odbudowa mostu szta wHi^C1? ?oniatowskiego czteS1§ bez przerwy dzień i noc na fr-zv a?m44ym tompom. Praca odbywała
wodzili fachowi robotnicy śląscv £tórzvX;knnZ8ł?^ZQ roboeZ9j Prym
ne przy montowaniu i osadzaniu Jukóia nr??‘?k2nyv- 11 PfSCQ technicz Pracowała akS
^?st^cji mostu.
. ,Fw szły tek ostro że
robotników warszawskich,
miał, być gpdów do ruchu wiesze o i korowrX^Znia b*r* ™ost hif tylko
mm ru.zyt; pierwsze trampie h 3 Ax0JQf ? lacz nadto * miały po
r?ył8,sie katastrofa: 7 łuk^w trzociel nnilli4-^udnia ub‘r« ^3P16
™-Kło sK doleto5"33dłU28^° Pr3?Sła /?02i Ustalono koprzęsło j- natychmiastowy monta^Sźwart^n”1^®^ na czwart9
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wisja ustaliła tok przeprowadzeni^? ^5°^ naP?r l.°du połamano# KoStępujący; . i
P ^Prowadzenia zosadniozy oh robót w s<posób nadzie, demontaż rdsztowań^^o^l-^o^rz^sła0?^
roz^°3Zęty bęmozliwie najszybszym z swntualny^pozosl
niX?nM°ny W terminie
Zabezpieczone beda, oba km, i
Ryniem pali.
Pro w w zona. będzie nad-1 GrX r^ ^,2"16’3^ lch remont,
wraków starej konstrukcji mostu. prZy UaUv/aniu nad.odnsj części
. Na ^^sfaoh^-azyffl8! 2-gimQnadfl°b Juk<7 3*SQ Przęsła.
wi” trownice,
y
fcl nadal będą staw.ano sługy, belki i

dnia 1 lutego b.r.

koĄiu^
uziomie powzięte- bęazie przez komisję do

«

•)

W

Nr.l

0

W

M

*»•*•»«•

0

1 lutego 1946 r.

’

»•

W

str.9

J ten sposób nier.otowany od wielu lat fakt ruszenia Jodów
w.grudniu, przekreślił plan robot, przewidujący możliwość odda
nia mostu do użytku - mimo katastrofy w dniu lo marcaJprawdzie most na całej swej szerokości i kompletnie wykoń
czony oddany będzie do użytku puoliczne.-o w terminie niemal nie
różniącym się od wyznaczonego jeszcze przed katastrofą t.j. w
miesiącach li pcu-sierpniu, jednak w wyniku czesnego pochodu lo
dów prowizoryczne oddanie do użytku połowy mostu o nawierzchni
drewnianej nie nastąpi .
Prace na. moście, wyznaczone przez komisję, prowadzone są w
niesłabnącym tempie, zarówno, te, które zapewnią bezpiecze .stwo
przede wszystkim mostowi drewnianemu, jak i te, które przygotu
ją całość konstrukcji do przyspieszonego montażu natychmiast po
przejściu lodow wiosennych.
I'

BIUHO

(JjBUjOJT iśTOnlCY

J dniu 24 maja 1910 r, ogłoszony został /uchwalony w styczniu
1945r,/dekret o.odbudowie miasta stołecznego Jarszawy. dekret
ustanawia trzy insytucje centralne, powołane dla spraw odbudo
wy, a mianowicie8
1/ Naczelną Radę Odbudowy m.st.Jarszawy , zadaniem której jest
mobilizować, zasoby duchowe i ma terialne . ca lego narodu dla od-'
budowy stolicy, ustalać zasady odbudowy i wypowiadać się w spra*-’
wie zamierzeń, projektów i programów. Na czele Bady stoi Pre
zydent Bolesław Bierut. I dniu 3- stycznia 1946 r. odbyło się
pierwsze posiedzenie Bady, przebieg" i wnioski którego podajemy
oddzielni e.
2/ Komitet Odbudowy Stolicy - ma na celu koordynowanie prac
nad odbudową, czuwanie nad przebiegiem odbudowy i kontrolowa
nie wyników. Na czele stoi Prezes pady Ministrów, Hdward OsóbkaMorawski, jego zastępcą jest Prezydent rn.st.Jarszawy * inż.arch.
ótanisław Tołwiński,
3/ Biuro Odbudowy Stolicy przy Prezydencie m.st.Warszawy jest
organem.wykonawczym w stosunku do uchwał wymienionych dwóch in
stytucji nadrzędnych, lecz i projektodawczym w odniesieniu do
planów odbudowy pod względem i. rua ni stycznym, architektonicznym,
zabytkowym i gospodarczo-budżetowym.
Na. czele Biura Odbudowy ótolicy /w skrócie B.O.o./ stoi wice
prezydent .miasta inż.arch.Homan Piotrowski, starszy asystent po
litechniki warszawskiej w ciągu 15 lat, kierownik Towarzystwa 0siedli Robotniczych przez cały czas jego działalności od 1934 r.
do końca wojffiy. Towarzystwo tó.zbudowało przed rokiem 1939 pięk
ne osiedla robotnicze na Role i przy i 1 .Podskarbińskiej w warsza
wie oraz szereg.osiedli w miastach prowincjonalnych.
Zastępcami inż.arch.Piotrowskiego sąj inż.arch.ozymon oyrkus,
inż .a rch,mjr, Józef oigalin i inż .arch. Ji told Plapis .
In.arch.ozymon óyrkus, w czasie okupacji niemieckiej 1'iorownik zakonspirowanej Pracowni Architektoniczno-Urbanisty cznej opołeczneę.o .Przedsiębiorstawa budowlanego, pracownią tą kierował aż
do chwili aresztowania go przez Gestapo w 1942 r. , po czym Kie
rownictwo pracowni objęła po nim inż.-rch.Helena oyrkusowa.
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Przed wojną- inż.Syrkus był jednym z najbardziej czynnych członków
grupy architektów "Praesens*, był też delegatem Polski doClHM
<
V Internationai.pour la realisation des probiómes d I'
-ircni tecture yontemporaine/ Kon res Międzynarodowy dla realizacji
zagadnień Architektury Jspółczesnej/.
Inź.arch. Jitold Plapis - przed wojną starszy asystent Zakładu
Projektowania Hal Przestrzennych, obecnie katedry projektowania
przemysłowego na Politech ice warszawskiej, Rzeczoznawca w zakre
sie szacunku budowli i. terenów budowlanych i.iejskich, Brał udział
w organizowaniu masowej pracy ustalania zniszczeń pod względom
technicznym i szacunkowym za su Iowy warszawy w r. 1939/40 i pod wzdle<
dem technicznym w r.ltdo w
Ma' za sobą prace teoretyczne z
zakresu budownictwa przemysłowego*
.. P-tzy.kierownictwie BOB iunkcjoni jo Biuro Kontroli i Organisicji z. lnz.Cz.Kaj ewskim na czele, oraz dział prawny z adw.otanisławom Lipmskiem na stanowisku kierowniczym.
, ' -f s^ej strukturze wewnętrznej, ze względu na rozle łośó zaWi/Oo
podzielony jest na 11 wydziałów;
J

1

I f »*>f!

____ ‘

...

T

•

•

•

i-,

/

,

1/ Jy dzieł Urbanistyki "U”

Podstawą planowej odbudowy stolicy musi być- plan urbanistycz
ny, obejmujący miasto i funkc onalnio z nim związane zaplecze,
helem .itydziału U", jest opracowanie zasadniczej koncepcji prze
strzennej miasta, i otaczającego je okręgu, oraz wytyczenie eta'
po?/ realizacji w ooarciu o gospodarczy plan odbudowy.
' program deroograną menu
. , . ~
,---- - ---------- - specjalna grupa. pra
cowni badawczo-naukowych.
Na podstawie wyników prac nauko ych pracownie projektujące
tworzą plany uroan i styczne . Czuwaniem nad realizacją zamierzeń
urbanistycznych zajmuje się trzeci dział "U” - Realizacja.
. w oKresie rozpoczynania pracą. w lutym 19-45 roku, nie było
ani materiałów doty czących. s ta nu warszawy z przed zbudrzenia, ani
danych o obecny m staflie znis zczeń miasta i okręgu, o dawnej i
obecnej ludności.
J
Zagadnienie Jarszawy jako stolicy wymagało jak najszybszego
post, wierna i rozwiązania problemu odbudowy.
Naczelnym zadaniem byłostworzenie ogólnego planu dvs ozycj i
terenami i programu inwestycji całości miasta. Wydział' "U* stwo
rzył podstawę 1 główne wytyczne tego planu, a na tym tle są szcze
gółowo rozpracowane projekty poszczególnych dzielnic.

2/ Jydział Archi tek ton iczno-Inżyni ery j ny , składa

z sze
regu pracowni projektodawczych i koncepcyjnych oraz pracowni in
żynieryjno-technicznych /opartych o komórki naukowo-badawcze/ wy
konywa całosc prac technicznyoh, poprzedzających rozpoczęcie buZ1O V/11•

T
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No podstawi-e programu urbanistycznego pracownie projaktod” nze wy
konują projekty, szkicowe, któro przejmują dział tecnńiczrg, opra
cowujący rysunki roboczo, obliczenia statyczne, instalacie i kosz
torysy.
3/ Wydział. Archi tektury Zabytkowej pełni szereg zadań;
>

*

a/ bada i stwierdza zabycko psó budynków z punktu widzenia
historycznego i architektonicznego.
b/ prowadzi zdokładną rejestrację stanu zniszczenia dzielnic
1, budynków zabytkowych.
c/ kieruje pracami zabezpieczaj „cymi budowle zabytkowe przed
dalszym zniszczeniem,,
d/ w porozumieniu w. Wydziałem Urnanistyki opracowuje projekty
urbanistyczne dzielnic zabytkowych, przygotowuje poszczęgolnę plany i projekt1’ regulacji i t,d,
e/ opracowuje plan rekonstrukcji zniszczonych dzielnic i.po
szczególnym budowli zabytkowych, przy tej okazji uwalnia
jąc gmachy zabtkowe od tych naleciałości architektonicz
nych, które naniesione zostały z biegiem wioków tr unia
tych budowli.
4/ Wydział Planowania Gospodarczego, opracowuje plany odbudowy

r

z punktu widzenia finansowego i mo.liwości rynku budowlanego. Pra
ca ydziąłu toczy się jednocześnie po dwóch torach; a/ na zasadzie
zaprojektowanego przez Ty dział Urbanistyczny i mchi tuktonicznoInżynieryjny planu trzyletniego, b/ na podstawie przez to same wy
działy zaprojektowanego planu szczegółowego na rok 1946,
5/ Wydział Pomiarów powołany jest do wykonywania prac pomia

M

rowych, związanych z odbudoyą stolicy. najważniejsze jego zalania;
sporządza-c i aktualizować pierworysy pomiarowo terenów mi .; o ta , sporządząc plony sytuacyjno-; wysokościowe/ podstawa do opraco-nia. pla
nów zabudowy/, geodezyjnie opracowywać plany z°budownnin i wyznaczyć
je.w terenie, wyznaczać w.terenie li ie regulacyjne ulic w związku
z len budową, przebudową i urządzeniem, opracowań pl^ny poglądowo
warszawy i t9d.
6/ dydzinł Inwentaryzacji i statystyki - przeprowadził nntych^i'st po uwolnieniu d rs.:.mg od Niemców ścisłą inwentaryzację bu
dynków zniszczonych, uszkodzonych, nadających się do odbudowy-k Prowodzi statystykę postępującej odbudowy.
I

,
7/ 'Jydział Zleceń - otrzymuje od -‘nnych wydzinłów projekty i
ślepo kosztorysy odbudowy poszczególnych dzielnic lub budynków i zaj
muje się określaniem kosztów budowy /wycenianie kosztoryscw i zle
caniem robot firmom budowlnym. I zasadzie w drodze przot^rgów pub
licznych. Ustala się warunki i termijDy odbudowy,
I
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6/ Wydział Nadzoru - otrzymuje od Wydziału Zleceń ścisło projokty i kosztorysy odbudowy poszczególnych domów i sprawuje kie
rownictwo oraz kontrolę budo.// przez wy zna ozony eh przez siebie kio*
równików poszczególnych obiektów.
9/ dydz-iał Propagandy - ma n. celu propegow nie dzieła odbudowy stolicy i mobilizację sił do togo celu poprzez prasę, bro' s żury, odczyty, ilustrację fotograficzną i oprą co w nia graficzne,
wystawy krajowe i zagraniczne o postępującej odbudowie rw’j, o
projektach i planach odbudowy i przebudowy stolicy. Tym dam . ? lom służy tygodnik "Skarpa warszawska", redagowany przy dydki sio.

.. .
10/ Wydział Finansowo-łihchunkowy - opracowuje proli. in^rze rud?
zetowa, wykonuje pełną gospodarkę BOo w zakresie fiims-u/ i r ięgowosci orazecałości prac budowlanych wykonywanych przez rOb, ^aje
■sprowa^dania z wykonania budżetu.

11/ Wydział ^dminis tr? cy jno-Jospodarczy - zajmuje się tochr.i*

cznym zaopatrzeniom biur, kroślarni i pracowni BOB, znkw- tero.rnfurni pomocą lekarską dla pracowników, prowadzi . dmi ni s tr° cj ę cpłaj ‘ •
instytucji, zabiega o zaopatrzenie pracowników w przysługujące
im deputaty żywnościowo i odzieżowe.
■ Od 1 marca r.b.BOb rozpoczął gromadzić dla użytku pr cowników
odbudowy, stolicy księgozbiór p.n» "Publicznej Biblioteki Technicz
nej _ . /-miesiąc później, do współpracy w tej dziedzinie rw7-,stąpiło.
Ministerstwo Oświaty, dziś "Biblioteka" jest już pow żny.a rJfęgozbiorem, liczącym około 9.000, tomów z zakresu: inżynierii, . rchi .
tektury, urbanistyki i dziedzin pokrewnych, w języku polskim 1 w
językach obcych.
7
.Bo prac / związanych z odbudową stolicy BOb powołał liczno sze*
rogi najwybitniejszych w kraju urbanistów, architektów oraz spe*
cjalistow dziedzin, organicznie z odbudową związanych. Obok tych
sił wy trawnych,pracują kadry ludzi młodych, zdolnych, pełnych* za*
p.ału; Tych, którzy pozostali poza ramami organizacyjnymi BvB, o
reprezentują wysoki poziom wiedzy i talentu, przyciągnięto do
współpracy.
Jśród najwybitniejszych jednostek, pracujących w BOB, wymie
niamy szereg tych, których imiona dobrze zna Polska pr w twóroz ojJ
Nu czele wydziału Zleceń stoi< inż.arch.dusta / Trzciński,' pro
fesor Politechniki dnrszawskiej od 1917 roku, członek -..'.szy stkich
zarządów stowarzyszenia Architektów Rzeczpospolitej Polskiej od
chwili powstania tej instytucji/obecnie prezes B.iHP.
.Na czele Jydziału Archi tektury Zabytkowej - arch.dr.Jm Zachwa*
towicz? profesor Politechniki w rsznwskiej , generalny konserwator
Bz.P. i kierownik Zakładu Architektury Polskiej przy Politechnice.
Jego zastępcą jest aretudr.Piotr Biegański, profesor historii ar
chitektury nowożytnej na Politechnice wrszawskioj.

ty |i|ł Ihiir u
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w Jydziala tym pra-cują m.in.; ''rch.dr.Mączoiiski, profesor Poli
techniki , dziekan <iy działu .architektury, zn ny przed wojną z pr c
opiekuńczych nad zabytkami? inżynier ^rćhitekt oawieki /d wny kon
serw -tor warszawski/-i inni, .fydzinł architektury.Z bytkowaj współ
pracuje nadto z szeregiem wybitnych architektów, jak prof.Loch nie
mo jewski, któremu powierzono odbudowę Te-tru Ji alki ego.
W wydziale .irchitektoniczno-Inżynienjnym pracują, profesoro
wie Politechniki Warszawskiej - inż ‘.arch.Bondan L-chart /\ i .rów
nik wydziały/, proffc bt-nisław Hempal, prof.T.Kluż, inż. arch, Rdgar Norwerth, inż .arch.Hipolit Rutkowski i szereg wybitnych rchitektów.
>
Naczelnikiem Wydziału Urbanistyki jest inż, 'roh.M/cJw Ostrów#*
ski, wykł dowca Urbanistyki na Politechnice. Z stępcą jego jest
inż .'rch. Zygmunt bkibniawski. Poza tym w Wydziale pracują m.in.
Maciej Nowicki, jeden-z n jbybitni ej szych archi taktów polskich,
delegowany obecnie n^studia specjalne do Ameryki, inż.' rch. Jan
Chmielewski, jeden z njbardziej czynnych członków grupy architaktów ’!Pr >esens’‘, był toż delegatem Polski do OIRPAO, inżynie
rowie architekci. Jerzy Hryniewiecki, Kazimierz Marczewski* zna-.
ni przed wojną z szeregu konkursów. Jnina ekibniewska, Rychłowski,
Eugeniusz Wierzbicki , Jerzy Mokrzyński, 7'cła.w Kły szewski , Sta
nisław Dziewulski, Stefan Putowski i inni.
Z wybitniejszych sił naukowych należy wymienić profesorów Uni#
wersy totu Warszawskiego i SHOW. dr.Zbi niuu;’ Różyckiego, dr.Roipana Kobonzęar. Tadeusza Gorczyński ego,dr,M rk-’ Prósży .wki ago,
prof.dr,Z,bobańskiogo, prof .bGH-bkr żywa na i inni.
Na zakończenie tego zarysu organizacyjnego i krótkiej cha
rakterystyki funkcji poszczególnych wydziałów BOb, musimy nadmi.enić-, ż’e-do '.ą konania poszez ogólny on fr ■ gnantow odbudowy? ząp'rojaktów nych i roz lanow nych"przez BOB, powołane są z równo
przedsiębiorstwa państwowa, jak i spółdzielnie i firmy prywatne*
n podstawie przetargów ni o ogra nic zony ch.
Piurws^wnichwaiy Naczelnej Rady Odbudowy m.st.Warszawy,
U dniu 4 stycznia 19-16 r. odbyło się w Warszawie, w gmachu
Prezydium Rady Ministrów- ina.u uracyjne posiedzenie N-czelnej Ra
dy Odbudowy m,s t, Warszawy.
Obradom przewodniczyć Prozy dentłCRN .Bolesław Bierut, Prezes
Rady Naczelnej. Udział w posieclzaniu wzięli: Premier Sd/ard
Osóbka-Morawski, ministrowie i wiceministrowie - M.K'czorowski«
J.kiarnik, gen<;M.Spychałski, Z kowski i Petrusiewicz , Prezydent
stolicy - Stanisław Tołwiński, cr-zedstawiciele Krajowej R-dy Na
rodowej , warszawskiej Rady Narodowej. BOB, Wojewódzkich Rad NBK rodowych, wszystkich stronnictw poli tycznych, organizacji mło
dzieżowych, ruchu spółdzielczego, stowarzyszeń zawodowych, insty
tutów państwowych? nauki z rektorami uniwersytetów na czele, li
teratury, sztuki i prasy.
Obrady zagaił krótkim przemówieniem Prezydent Bierut, udzie
lając następnie głosu autorom referatów.
l. "Zadania i program pracy Naczelnej R dy Odbudowy* - Prezydent
m. warszawy ~ ctanisław Tołwiński.
x
2/ “Odbudowa Warszawy w programie odbudowy kraju na rok 1910“ min. M.Kaczorowaki.
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3. "Akcja zagraniczna w odbudowi a Uarsz-iwy" -inż.arch.Hol ona
ayrku3. "■
4, ''Sprawozdanie z prac.Biura Odbudowy m.st. Warszawy za 1945 r."
inż.eręh.B.Piotrowski, uicoprezydunt 'm.st. Warszaw! i kierownik
13 0 •
W obszernej i ciekowej dyskusji, jaka potoczy la "się p. ,foratach, zabierali głos między innymi; premier Osóbka-Borai,
•i/icbprezos KriN n^rcikowski, Mn.Kiernik, wiceprezydent mi .sta utrzelocKlj Prezes Banku Narodowego Próżniak, posłowie Janusz i K-Mński
oraz inż.Martena, inż.Czesław Klarnor, inż.Wierzbicki.
Pod koniec dyskusji zabrał . łos Prezydent Bierut, syntetyzu
jąc przebieg obrad w następujących-tezach;
1. Warszawę musimy odbudować nie tylko dla źyjącego dziś po
kolenia, alo i dla przyszłych naszych pokoleń.
. 2. W-rsząwa była największym miastem w Polsce i musi się odro
dzić jako największe paromiliocowe miasto polskie, jako ośrodek
łączności n^ro-dow słowiańskich i życia międzynarodowego.
3* J planie przyszłej Warszawy powinna znaleźć wyraz nowo Polską^Bemokraiyczni.
4. Odbudowa i przebudowa Warszawy jest przede wszystkim sprawą
całego narodu.
3. Nie tylko naród polski, ale cały świat musi przyczynić się
eto odbucowy warszawy,
•

W wyniku wygłoszonych referatów i przeprowadzonej dyskusji Ba
da uchwaliła następujące wnioski;
I. Wnioski organizacyjno..

1/ Naczelna B!da Odbudowy m.st. warszawy powołuje na Gcnernlnego
_ sekretarza Bady ob.Helenę ayrkus.
M/ N-czulna Byda Odbudowy m.st.>rrszawy powołuje stały ko itet Pfopigandy Odbudowy Warszawy w składzie następującym; Wiktor Gro
dzicki, Leon Kruczkowski, Władysław Broniewski, Juliusz źrkowski,
oteian fctuszewsłd^ Kazimi. rz Rusinek, Gwidon Kur zola , antoni b{d.a>-?.te±on Ign^r, J-ozei Nossowski, Władysław Bieńkowski, jdward
Drożniak,
3/ Sekretariat Generalny i Komitet Propagandy Rady działać będą w
o prąciu o biuro Warszawskiej Bady Narodowej.
II. 'Wnioski ogólno.

Naczelna Bada Odbudowy m.st.w rsz-awy postanawia.;

1/ Wystąpić do Organizacji Zjednoczonych Narodów z uraotywowny m
wnioskiem^ by wszystkie miasta niemieckie, wobec złośliwego
zniszczenia prze niomców stolicy państw'1 polskiego bez ko
nieczności strategicznych, były obciążone specjalnym podatkiem na koszt odbudowy <»srszawy.
2/ Zwrócić się z umotywow nym palem/odezwa/ do Mędzyn ro
dowej Komisji Związków Z-wodo wy ch, mających przeszło 60.000.000
członków, o okazanie stolicy Polski, która-wyk z^ła tak wiel
ką ofiarność i boh!terstwo w walce z faszyzmem, pomocy :i spra
wie odbudowy stolicy.
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j, 3/ Zwrócić się z odezwą do Polonii amerykańskiej o pomoc dla odbu
dowy Warszawy. ’
”
. •
<j/ Zwrócić się do Rządu z wnioskiem zobowiązania wszystkich samo
rządów w Polsce do. wstawienia do swoich budżetów określonych
wpływów ńa cel odeudowy warszawy.’
5/ Zwrócić się do Rządu z'wnioskiem o opodatkowanie wszystkich
przedsiębiorstw państwowych, -spi,łecznych i pryw. tnych, poło*
_,onych na o.bszarze całe o państw. oraz wszystkich osób, któro
wzbogaciły się w okresie wojny, na potrzeby' odbudowy sto icy..
6/ wypuścić specjalne znaczki, przeznaczone zarówno -o udojenia
- na korespondencję pocztową, jak i rr każde wnoszone do urzę
dów państwowych, samorządowych,..sp-.łecznych i prywatnych pod ?ni?,
rt cele odbudowy stolicy.
.
;7/ Naczelna Rada Odbudowy m.st. rrs.awy wyraża wdzięczność Z i zkowi Radzieckiemu i Republikom Białoruskiej, Litewskiej i Ukrain*
skiej za w pełni bezinteresowną omoc, okazaną i zadeklarowaną
dla odbudowy warszawy.
l/Lliac^elna Raca m.st. warszawy uw- ża za wskazane bezpośrednie wy*,
korzystanie doświadczeń Związku Radzieckiego przy odbudowie zni
szczonych miast - Stalingradu, Kijowa, Charków’mińska i Lenin*
gradu.
9/ Naczelna->HhdaB>dJmdowy m.st.w rszawy popiera inicjatywę uzupeł
nienia wysiłku całego narodu polskiego dla odbudowy Stolicy po
mocą innych państw za przy jaźmiony-ch.
Naczelna Rada Odbudowy m~st.warszawy uważa za wskazano zwołać
w warszawie zjazd morów'stolic zaprzyjaźnionych celem zaintere
sowania ich problem odbudowy warszawy.
10/ Naczelna Rada Odbudowy m.st. wrszawy popiera inicjatywę zebrani
opinii najwybitniejszych specjalistów zagranicznych o planie wa
szawy i .zórganizow. nie w w rsżawie kii ędzy ha rodowego Kon, resu .ir
chitektury Nowocz ;snej.

Po przyjęciu powyższych anic-ków zebrani uchwalili wysłać
depesze do"Generalissimusa ótaliną z podziękowaniem dla naro
dów radzieckich za vjybitu^j>oupc-A do Prezydent- SztokholmuLkcbcrga , za pomoc, rrwdir szweuzuiego dla darszawy.
Z-"

Po zakończeniu obrad Prezydent Bierut zwrócił się do gre
mium obecnych w charakterze gości kierowników i pr eowdkow
.BO o z serdecznymi słowami uznania za prace dotycnczasc*? i za
chęty do wytrwania na trudnej i odpowi-cjzjaLnaj placowe^ odbudo/r s to 11 c y 0
Układ Naczelnej Rady Odbudowy m.st.Warszawy jest następujący;

Przewodniczący - Prezydent krajowej Rady Narodowej
wiceprzewodniczący - Prezes rtacly Ministrów
Członkowie;
10 członków Krajowej Rady N rodowej , w tej liczbie zastępcy
Prezydenta KRN-łLSzwalbe i bt.Grabski oraz członkowie prezydium
KRB-W.Barcikowski i R. Zambrowski
Prezydent m.st. ja rszawy.
*
10 członków Warszawskiej ...ody Narodowej

Nr.l

,

1 lute o 1946 r0

str .16

13 prżedstwicieit Wojewódzki oh Nad Narodowych
3 pełnomocnicy dządu n. LUs-k Jolny, Bzury i Pomorze Zachod
nie .
6 przedstapyicieli stronnictw politycznych /Polskiej Partii
Socjalistycznej, Polskiej Partii Robotniczej, otorhnict/a Ludo-?
wago., Polskiego Stronnictwa Ludowego, stronnictwa Demokratycznego
i Partii Pracy.,,
4 przedstawiciele ugrupowań młodzieżowych / To arzv- t o Uni
wersytetu Robotni czego-f Związek Juki Młodych. Jici i 2.. ,i. rcer-

- stwa/,,-

7 przedstawicieli ruchu spółdzielczego.
21 przedstawicieli ruchu zawodowego i stowarzyszeń.
4 przedstawiciele instytutów państwowych / Instytut Gospo
darstwa Społecznego, Centralny Urząd Pis nowa ni a, Dopart.-mont
Budownictwa w Min/)dbudowy; instytut Gospodarstwa Narodowego/.
22 przedstawicieli nauki i sztuki - w tej liczbie rektorzy
unc\7ersytetóws 2 .Pieńkowski w .hrs zowie, T.hotarbi iski w Lodzi,
3®Kulczy iski we Zrocławiu, 8.Turski - politechnika w Gdańsku,
pro f e s or ow i
Ml cha 1 o :i i c z« <.Kr zy ża no w sk i» 8.0 s s o wsk i , J . Cha ła siński9 ^Jj-eotelj JoBystroń^ Jola tarki uwieź., Oskar Lange - amba
sador Polski w Waszyngtonie, HoWabe - ambasador Polski w Mosk
wie,
11 przedstawicieli architektury /w tej liczbie profesorowie;
Lech Ki unoj ewski ? ..Uezyszko^Bohusz, Tadeusz Tołwiński ,B.Pni ow su i/
13 przedstawicieli Inżynierii i ekonomii / w tej liczbie -pro
fesorowi©? JsZepczykowskTj*/Paszkowski , Z.w; siutynski,J.Piotrow
ski, J„Zieliński» B.Bukowski, J,,Nechay oraz inż .Eugeniusz Kwiat
kowski Czesław Kiarner, dr, H,Kołodziejski^
10 przedstawicieli malarstwa / Jan Cybis. J.Telakowska i inni/.
4 przedstawić! eli rzeźby /K„Dunikowski, Z.Niczewa, P.ętrynkiewicz, T.BrojerA
11 przedstawi cieli li tątebury i prasy / m.in,B'ria Dąbrowska,
Pola Gojawiczyńska s Zofia Nałkowska, L .Kruczkowski, P.HulkaLaakowski.; JnParąndowcki ?
zyboś , L.ótaff i inni/
3 przedstawiciele teatru /1/ó.olski, J.Ost arwa c A.ozyfmrn/.
5 przedstawi cieli muzyki /prof eKo^jJaińskir-j/laaklaki swicz,
PoPerKowski; H^Gztounuka •, A jralester/®
1 T’ ' ezadRtmieiel fljjwky^,yor<i/e

